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أبدت املرجعية الدينية العليا، اجلمعة، أسفها حملاوالت تقسيم البلد واقتطاع 
مشاله، داعية مجيع االطراف لاللتزام بالدستور العراقي واالحتكام للمحكمة 
االحتادية العليا حلل ازمة »كردستان«، كما دعت مسؤويل االقليم اىل 
الرجوع للمسار الدستوري، واحلكومة العراقية اىل مراعاة احملافظة على 

احلقوق الدستورية للكرد.
وقال وكيل املرجعية الدينية يف »كربالء« السيد احمد الصافي خالل خطبة 

صالة اجلمعة اليت ألقاها يف »الصحن احلسيين«:
ما إن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة اإلرهاب الداعشي 
أو كاد أن يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال األبطال في القوات المسلحة 
والقوى المساندة لهم حتى أصبح ولألسف الشديد في مواجهة محنة جديدة 

تتمثل بمحاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله.
وأضاف الصايف، أن:

المرجعية التي طالما أكدت على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضا 
وشعبا وعملت ما في وسعها في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية وتحقيق التساوي 
بين جميع العراقيين من مختلف المكونات تدعو جميع األطراف الى االلتزام 
بالدستور العراقي نصا وروحا واالحتكام إليه بما يجري بين الحكومة االتحادية 
وحكومة اإلقليم والرجوع الى المحكمة االتحادية وااللتزام بقراراتها وأحكامها.

ودعا الصايف املسؤولني يف اإلقليم اىل الرجوع الى المسار الدستوري لحل 
القضايا الخالفية، حمذرا من أن القيام بخطوات التقسيم واالنفصال ومحاولة 
جعل ذلك أمرا واقعا سيؤدي الى عواقب غير محمودة تمس المواطنين 
الى ما هو اخطر من ذلك، مبينا أن ذلك سيفسح  الكرد، وربما يؤدي 
المجال لتدخل العديد من األطراف اإلقليمية والدولية في الشأن العراقي 
لتنفيذ أجندتها ومصالحها على حساب وطننا، مشددا على أهمية محافظة 
الحكومة والقوى السياسية بالمحافظة على الحقوق الدستورية للكرد وعدم 

المساس بشيء منها.
وقال، أن:

التطورات السياسية األخيرة ال يجوز أن تؤثر سلبا على العالقة المتينة بين أبناء 
الوطن من العرب والتركمان والكرد وغيرهم، ويجب تجنب كل ما يمكن أن 

يسيء الى اللحمة الوطنية.
وتوجه كرد العراق، االثنني )25 أيلول 2017م.(، إىل صناديق االقرتاع 
للتصويت يف استفتاء على انفصال كردستان عن »العراق«، بالرغم من 
رفض »بغداد« والدول اإلقليمية واجملتمع الدويل، فضال عن أطراف كردية 

حتسبت للمخاطر املرتتبة جراء هذه اخلطوة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد، األربعاء )27 أيلول 2017م.(، 
بفرض »حكم العراق« يف كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما مساها 
»قوة الدستور«، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن املواطنني الكرد داخل 

اإلقليم وخارجه.

المصدر: السومرية نيوز

قال ممثل املرجعية الدينية العليا يف اوروبا السيد مرتضى الكشميري يف مركز 
الغري مبدينة »أنتويربن البلجيكية« انه على السائرين على خط العرتة 
الطاهرة ان يلتزموا باتباع طريقتهم وسريهتم يف احياء الشعائر احلسينية 

.الن فيها رضا اهلل ورضاهم
جاء حديثه هذا يف مركز الغري يف مدينة انتويربن البلجيكية عشية اخلامس 
من حمرم يف لقائه اجلماهريي مع الناطقني بالعربية وغريها من اتباع اهل 
البيت وغريهم، وافتتح حديثه بالقول املاثور عنهم )»إن شيعتنا 
خلقوا من فاضل طينتنا«( وحدد معىن لفظة الشيعة الذي يطلق على اتباع 
الشخص، وقال مساحته ان اول من اطلق هذا االصطالح »القران الكرمي« 
ببَْراِهيَم« مث  على ابراهيم واتباعه بقوله عز من قائل »َوِإنَّ ِمن ِشيَعِتِه إَلِ
اطلقه رسول اهلل على من سار على خط امري املؤمنني وذلك 

فيما يرويه النيسابوري: 
»يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة فمن أهان واحدا منهم فقد أهانك 
ومن أهانك فقد أهانني ومن أهانني أدخله اهلل نار جهنم وبئس المصير، يا 
علي أنت مني وأنا منك روحك من روحي وطينتك من طينتي وشيعتك خلقوا 

من فاضل طينتنا.«
واضاف ممثل املرجعية: 

فمن أحبهم فقد أحبنا ومن أبغضهم فقد ابغضنا ومن عاداهم فقد عادانا ومن 
ودهم فقد ودن، 

وقال مبوجب هذا القول املاثور وغريه من اقواهلم جيب علينا كموالني 
هلم ان نلتزم طريقتهم يف افراحنا واترحنا خصوصا فيما يتعلق بالشعائر 
احلسينية اليت تقام هذه االيام، لنكون املصداق االمثل لشيعتهم وحمبيهم 

.والسائرين على هنجهم
كما تعرض اىل بعض االحاديث اليت تذكر املواصفات وحتدد هوية اولئك 
الذين يريدون السري على منهجهم وخطهم، واهاب باحلاضرين بان 

يكونوا زينا لالئمة يف كل مفردات حيامت ال شينا.
ويف اخلتام رفع تعازيه اىل ساحة ويل اهلل االعظم واىل املراجع العظام 

واحلوزات العلمية هبذا املصاب اجللل.

http://ar.shafaqna.com/AR/142964 :المصدر

المرجعية تأسف لمحاوالت »تقسيم البلد« واقتطاع شماله

في احياء الشعائر الحسينية
یدعو الشيعة إلتباع طريق أهل البيت وسيرتهم

ممثل المرجعية في اوروبا

أوكسفام:
اليمن؛ أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث



٭ الرقمان 
35-34

٭ حمرم وصفر
1438

6

٭ الرقمان
35-34
٭ حمرم وصفر
1439

أحدث األخبار في عالم الشیعة

أخبار الشیعة في العالمأحدث األخبار في عالم الشیعة

أخبار الشیعة في العالم

7

لبیک
یا حسنی

لبیک
یا حسنی

اخلميس  غوتيريش  أنطونيو  املتحدة«  لـ»ألمم  العام  األمني  حذر 
)2017/9/28م.( من اتساع رقعة العنف ضد »الروهينجا« املسلمني 
يف اجلزء الشمايل من والية »راخني« يف »ميامنار«، مشددا على أن األزمة 

تفاقمت لتصبح أسرع أزمة الجئين طارئة وكابوسا إنسانيا لحقوق اإلنسان.
جاء ذلك يف كلمة لغوترييش أمام جملس األمن الدويل خالل أول اجتماع 

علين له حول ميامنار منذ مثاين سنوات.
وكانت السلطات يف ميامنار ألغت زيارة ملسؤولني أمميني كانت خمططة إىل 

إقليم راخني الذي نزح عنه مئات اآلالف.
وكانت تلك الزيارة ستكون األوىل اليت يقوم هبا مسؤولون يف املنظمة 
الدولية إىل املنطقة منذ اندالع أحداث العنف يف اخلامس والعشرين من 

أغسطس/ آب املاضي.
وجدد غوترييش مطالبة السلطات يف ميامنار بدخول »غري مقيد« إىل 
املنطقة لتقدمي املساعدات االنسانية.واضطر موظفو اإلغاثة التابعون لألمم 
املتحدة إىل االنسحاب بعد أن هاجم اجليش مسلحني من الروهينجا كانوا 

قد شنوا هجمات على مسؤولني أمنيني.
وقد مارست األمم املتحدة ضغوطا من أجل احلصول على إذن بزيارة 
إقليم راخني للتحقيق يف نزوح أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينجا 

عن اإلقليم.
وأضاف:

تلقينا شهادات تقشعر لها األبدان من الذين فروا ومعظمهم من النساء واألطفال 
وكبار السن… تشير هذه الشهادات إلى العنف المفرط واالنتهاكات الخطيرة 
لحقوق اإلنسان بما في ذلك إطالق النار العشوائي واستخدام األلغام األرضية 

ضد المدنيين والعنف الجنسي.
وطالب بوصول املساعدات اإلنسانية على الفور إىل املناطق املتضررة 
من العنف وعرب عن قلقه بسبب مناخ العداء الحالي تجاه األمم المتحدة 

ومجاعات اإلغاثة.

وحذر غويترييش من أن استمرار تأزم املوقف يهدد بأن يواجه 250 ألف 
شخص آخرين خطر التشرد.

وتقول منظمات إنسانية إنه باإلضافة إىل من نزحوا إىل بنغالدش فإن هناك 
كثريين ممن نزحوا إىل أماكن أخرى داخل اإلقليم، كما أن مئات اآلالف 

ال حيصلون على الغذاء.
رم الروهينجا، وهم أقلية مسلمة يف غالبها، من اجلنسية ألن ميامنار  وحيحُ

تعدهم مهاجرين غري شرعيني.
وتسكن إقليم راخني أغلبية بوذية، وقد اندلعت أعمال عنف أهلية أكثر 

من مرة يف املاضي.
وتؤكد تقارير صحفية أن العديد من القرى قد دمرت حرقا، بينما يقول 

اجليش إنه يستهدف املسلحني فقط..
وخالل 48 ساعة املاضية فقط، وصل حنو 2000 من الجئي الروهينجا 

بالقوارب إىل بنغالديش هربا من العنف.

http://ar.shafaqna.com/AR/143010 :المصدر

 اعلنت منظمة أوكسفام اخلريية أن عدد املصابني بالكولريا يف اليمن ارتفع 
إىل 775 ألفا، مما جعلها األزمة األسوأ يف التاريخ احلديث.

واضافت منظمة أوكسفام أن أزمة الكولريا اليت بدأت منذ مخسة أشهر تعد 
أكرب تفٍش مسجل بالعامل.

وقالت إن عدد احلاالت املشتبه يف إصابتها بالكولريا قد يرتفع إىل مليون 
حبلول نوفمرب/تشرين الثاين املقبل.

وصرح املدير اإلنساين ملنظمة "أوكسفام" ناجيل تيمينز بأن "اليمن هو أسوأ 
أزمة إنسانية يف العامل"، مضيفا أن األزمة تزداد سوءا، وأن احلرب املستمرة 

منذ أكثر من عامني أوجدت ظروفا مثالية النتشار املرض.
والكولريا من أمراض اجلهاز اهلضمي، وهي عدوى معوية حادة تسببها 
بكترييا تسمى الضمة الكولريية أو ضمة الكولريا، وهلا فرتة حضانة قصرية.

وتعمل منظمات دولية وحملية على تقدمي املساعدة لليمنيني الذين يعيشون 
أوضاعا إنسانية متدهورة جراء العدوان السعودي ضدهم منذ خريف عام 

2014 بالتزامن مع تفشي وباء الكولريا، خاصة يف املناطق اليت ال تعاجل 
فيها مياه اجملاري وإمدادات مياه الشرب معاجلة كافية.

والكولريا مرض يسبب إسهاال حادا ميكن أن يودي حبياة املريض خالل 
ساعات إذا مل يتلق العالج، واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل 

أعمارهم عن مخس سنوات معرضون بشكل أكرب لإلصابة.

http://www.alalam.ir/news/2020740 :المصدر

بكني - إکنا: ذكرت تقارير إعالمية أن السلطات الصينية جلأت إىل 
تقييد جديد خيص أقلية اإلجيور املسلمة ىف مقاطعة شياجنيانج مشال غرىب 
البالد، حيث طالبتهم بتسليم كل ما لديهم من متعلقات دينية، مبا فيها 

املصاحف وسجاجيد الصالة، وتوعدت بعقاب املخالفني.
وأفادت »وكالة األنباء القرآنية الدولية« )إکنا(، وفقاً ملا ذكرت إذاعة »آسيا 
احلرة«، أمس اخلميس )2017/9/28م.(، فإن مسئولني صينيني نفذوا 
جولة ىف األحياء واملساجد، إلبالغ املواطنني املسلمني باألمر وحتذيرهم 
من »عقاب قاس« حبق من يعثر لديه على شيء من تلك املتعلقات، 

كاملصاحف أو سجاجيد الصالة.
لإلجيور،  العاملى  املؤمتر  منظمة  باسم  املتحدث  عن،  اإلذاعة  ونقلت 
ديلكات راكسيت، أن تلك املمارسات بدأت تتكشف األسبوع املاضى.

وقال راكسيت: 
تلقينا إشعاراً يقول إن كل فرد من عرقية اإليجور، يجب أن يسلم أى مواد 
بمنزله مرتبطة بالدين اإلسالمى، بما فى ذلك المصاحف وسجاجيد الصالة، 

وأى شىء آخر يرمز للدين.
وأضاف اإلشعار أن التسليم ينفذ طوعيا، مع فرض عقوبات قاسية حبق 
املخالفني، دون أن يوضح طبيعتها، وأن الشرطة تنشر إعالنات هبذا 
الشأن عن طريق منصة التواصل االجتماعى واسعة االنتشار يف »الصني« 

»ويشات«.

المصدر: اليوم السابع

العنف في ميانمار »كابوس« لحقوق االنسان في العالم

بتسليم المصاحف

الصين تطالب »مسلمي اإليجور«

أزمة مسلمي الروهينجا:
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عالمات قبل الظهور
فی البدء البّد من اإلشارة إلی أن األحاديث التی تصف أحداثاً 
قريبة ميکن بواسطتها أن حندد عصر الظهور، أو تلک التی تصف 
أحداث سنوات الظهور، وباألخص سنة الظهور، کثرية تبلغ املئات، 

وهنا البّد من حتديد األتی:

1. عصر الظهور
معينة  وأحداثاً  عامة،  صفات  الشريفة  األحاديث  حددت  قد 
ابن عباس عن  فمن ذلک رواية  الظهور بصورة جممله،  عن عصر 
الرسول يف حجة الوداع، وکيفية استنکار سلمان الفارسی لتلک 

األخبار وقد ذکرت الرواية بالکامل سابقاً.

2. سنوات الظهور
وأخبارها  واإلرهاصات،  األحداث  حتديد  أحاديثها  يف  ويزداد 
أکثر حتديداً، فمن ذلک، العالمات التی ذکرها الشيخ المفيد يف 
 أبی عبد اهلل الروايات کذلک، حديث عن  »اإلرشاد« ومن 

قال: 
»بينما الناس وقوف بعرفات إذ أتاهم راکب علی ناقه ذعلبه – بالکسر 
وهي الناقة السريعة - يخبرهم بموت خليفة، يکون عند موته فرج آل 

محمد وفرج الناس جميعا.«1 

ومن تلک الروايات أيضا: عن أبی بصير قال: 
مسعت أبا عبد اهلل يقول: 

»من يضمن لي موت عبد اهلل اضمن له القائم«، مث قال: »إذا مات عبد 
اهلل، لم يجتمع الناس بعده علی أحد، ولم يتناه هذا األمر دون صاحبکم 
واأليام«،  الشهور  ملک  ويصير  السنيين  ملک  يذهب  و  اهلل،  شاء  إن 

فقلت: يطول ذلک؟ قال: »کال.«2
ومن تلک الروايات أيضا: عن اإلمام الباقر قال: 

وليس  الفرج،  فانتظروا  ذلک  فعند  فيمابينهم،  فالن  بنو  اختلف  »إذا 
فرجکم إال في اختالف بنی فالن، فإذا اختلفوا، فتوقعوا الصيحة في شهر 
رمضان، وخروج القائم، إناهلل يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم وال ترون ما 
تحبون حتی يختلف بنوا فالن فيما بينهم، فإذا کان، طمع الناس فيهم، 
واختلفت الکلمة وخرج السفياني... البد لبنی فالن من أن يملکوا فإذا 

ملکوا ثم اختلفوا تفرق ملکهم وتشتت أمرهم... .«3

3. سنة الظهور
النصف  دقيق، خاصة يف  بشکل  مفصلة  أحداثاً  الروايات  وحتدد 
النداء  إلی  رجب،  يف  السفياين  خروج  من  ابتداًء  منها،  الثاين 
إلی  احلجة،  ذي  من  الزکي يف 25  النفس  قتل  إلی  رمضان،  يف 
من  العاشر  السبت  يوم   )املهدی( املقدس  الفجر  نور  ظهور 
حمرم... وتتضمن أحاديثها عالمات حتمية، و ال بّد من إيضاح 
أن العالمات احلتمية التی تزامن ظهور اإلمام بفرتة زمنية قصرية 

األشهر الستة األخیرة

جداً، هي من اليقينيات واملسلمات، وال طريق للبداء فيها... وعلی األشهر الستة األخیرة
املؤمنني أن يعرفوا هذه العالمات ليتضح هلم کذب کل من يدعی 
املهدويه کذباً... وعند وقوع هذه العالمات احلتمية يأتی املؤمنني 
الفرجحُ، ويشفی اهلل صدورهم ويذهب غيظ قلوهبم. وقد وردت عدة 
روايات من مجيع أئمتنا عند حديثهم عن املهدی وعالئم 
ظهوره، وقرب خروجه، ذکرنا بعض العالمات علی أهنا من األمور 

احلتمية، حبيث لو مل تتحقق فإن املهدی ال يظهر.

4. عالمات قيام الساعة
مثل خروج الدابة من األرض تکلم الناس، وطلوع الشمس من جهة 
املغرب، والنار اليت خترج من قعر عدن فتسوق الناس إلی احملشر،... 

اخل. فمن ذلک ما جاء عن أمري املؤمنني قال: 
 :قال رسول اهلل«

»عشر قبل الساعة البّد منها: السفياني والدجال والدخان والدابة وخروج 
القائم وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسی وخسف بالمشرق و خسف 

بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلی المحشر.«4

الهوامش:
األنوار«، ج 52، ص 240؛  »حبار  النعمانی، ص 179؛  »الغيبة«،   .1

»بشارة اإلسالم«، ص 122.
2. »حبار األنوار«، ج 52، ص 210؛ »بشارة اإلسالم«، ص 123.

3. »الغيبة«، النعمانی، ص 171؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 232.
52، ص  ج  األنوار«،  »حبار  267؛  الطوسی، ص  الشيخ  »الغيبة«،   .4

209؛ »بشارة اإلسالم«، ص 14.

المصدر: »الفجر المقدس المهدی ارهاصات اليوم الموعود و أحداث 
اهل  معارف  نشر  و  تحقيقات  مؤسسة  السادة،  مجتبی  الظهور«،  سنه 

.البيت

مجتبی السادة وصف عصر الظهور
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الصهیونیة بین السرية والعلنیة 2

آلخر.. وبأن بعض التقاليد اليهودية والهوتها كانت مالئمة للماضى ولكنها الصهیونیة بین السرية والعلنیة 2
اآلن فقدت صلتها بالواقع.

سمسون  احلاخام  بزعامة  لإلصالحيني  مضادة  حركة  قامت  وقد 
هيرش عرفت باسم »اليهودية األورثوذكسية«، واعتربت أن اليهود 

االصالحيني كفرة ومالحدة.

التحررية  لالتجاهات  المقاومة  اليهودية  الجماعات 
والتسامح

االجتاهات  تلك  تقاوم  أخرى   يهودية  مجاعات  هناك  وكانت 
التحررية، وتنمى النزعات العنصرية والقومية، ووجوب العزلة والتميز 
يف جمتمعات يهودية خاصة هبم مع الدعوة إىل الرجوع إىل أرض 
صهيون. وكان  بعض تلك اجلماعات هلا واجهات معلنة، وبعضها 

يعمل فقط من حتت األرض، ومن تلك اجلماعات املعلنة.

1. جماعة حبات صهيون 
وهى تعىن »أحباء أو عشاق صهيون«، وعنها يقول الزعيم الصهيوىن 
بينكر هو  سيمحا  رائدها  أن  يعترب  بأنه  وايزمان يف مذكراته  حاييم 

باعث الصهيونية احلديثة.
وسيمحا بينكر هو يهودي روسى أخذ يدعو للصهيونية بني اليهود 
الروس، وتألفت أثر دعوته تلك اجلماعة يف »روسيا« وانضم إليها 

يهود من »بولندة« و»رومانيا«.
وقد استهدفت حركة حبات صهيون احلفاظ على القومية اليهودية، 
وتذكري اليهود بأهنم غرباء منفيون يف جمتمعأهتم الىت يعيشون فيها، 
وأن عليهم أن حيتفظوا باستقالهلم وانتمائهم إىل فلسطني والعمل 

على العودة إليها.
وقد انعقد املؤمتر األول جلمعيات حبات صهيون يف نوفمرب 1884م. 
وكان غالبية احلاضرين من روسيا، واستطاعت احلركة تشكيل مائة 
مجعية فرعية هلا يف روسيا بلغ عدد أعضائها 13 ألفا. إال أهنم فشلوا 
الغربية نظرا النتشار حركات  يف مد نشاط احلركة إىل دول أوروبا 
التحرر اليهودي بني يهود تلك الدول حينئذ. فتم عقد املؤمتر الثاين 
للحركة يف روسيا يف يونيو 1887م. مل حيضره سوى مندوبني عن 
اجلماعات الروسية، وتقرر يف هذا املؤمتر فتح مكتب للحركة يف يافا 
بفلسطني للعمل على شراء األراضي وتوطن املهاجرين اليهود الروس 

فيها، ولكن مل يتحقق النجاح املطلوب من ذلك أيضا.

2. اإلتحاد اإلسرائيلي العالمى »األليأنس«
٭ تأسس هذا اإلحتاد ىف »باريس«، يف عام 1860م.، وانتشرت 
مجعيات  من  الصهيونية،  اليهودية  مؤسساته  العامل  أحناء  مجيع  يف 

ومدارس وفرق رياضية وخالفه. 
٭ وقد قام بتأسيس هذا اإلحتاد حمامى فرنسى يهودي يدعى أدولف 

كريميه باالشرتاك مع يهوديني آخرين مها البير كوهن و شارل نيتر.

٭ ويف عام 1870م. توىل كرمييه وزارة العدل يف فرنسا، فأصدر 
قانونا يف أكتوبر 1870 مبنح اجلنسية الفرنسية جلميع يهود اجلزائر 
إلجياد ركيزة يهودية كبرية هناك تساعد على حتقيق أغراضهم. وقد 
مت فرض هذا القانون رغم معأرضة عدد كبري من الفرنسيني له. وقد 
تسبب هذا القانون يف تعطيل التوصل إىل تسوية سريعة بني الثورة 
يناير  اندالع ثورة عنيفة يف اجلزائر يف  اجلزائرية وفرنسا، وادي إىل 

1871م. ضد هذا القانون وضد الوجود الفرنسي كله يف اجلزائر.
٭ وقد حدث يف عام 1840 أن مت القبض على بعض اليهود يف 
سوريا عندما كانت حتت إمرة حممد على بتهمة ذبح أحد الرهبان 
بناءا على أوأمر احلاخام األكرب يف  املسيحيني وخادمه يف دمشق 
احلاخام  إىل  أرسلتا  قارورتني  يف  دمهما  استنزاف  مت  وبأنه  سوريا 
الكهنوتية  الطقوس  ألفصح وبعض  الدم يف صنع خبز  الستعمال 
شريف  الوإىل  عليها  أشرف   الىت  التحقيقات  وأدانت  األخرى. 
باشا باالشرتاك مع قنصل فرنسا هؤالء اليهود. فقام أدولف كرمييه 
برفع قضية ضد حممد على يف فرنسا، وبدعم من املليونري اليهودى 
يهود  ملمثلى  املوسعة  اهليئة  رئيس  مؤنتفيور  موسيس  سير  الربيطاين 
أوروبا وزوج إحدى بنات عائلة روتشيلد، باالشرتاك مع املستشرق 
اليهودى الفرنسي سولومون مونك. وقاموا بتنظيم مسريات احتجاج 
طريق  األورويب عن  العام  الرأى  األوروبية، وحتريك  القارة  أحناء  يف 
الصحافة الىت يسيطر عليها اليهود. ودفعوا كذلك يهود أمريكا إىل 
التحرك واالحتجاج فعقد يهود أمريكا اجتماعا يف »نيويورك« يف 
17 أغسطس 1840م. لدعوة احلكومة األمريكية ملساعدة يهود 
»سوريا«، ولكن اخلارجية األمريكية كانت قد بدأت التحرك بضغط 
من يهود أوروبا قبل اجتماع نيويورك املذكور بثالثة أيام. وقد قال 

رئيس وزراء فرنسا يف ذلك أمام الربملان:
أن اليهود لديهم قوة أكثر مما يتصورون.

وانتهت القضية الىت رفعها كرمييه حتت تأثري كل ذلك لصاحله وصاحل 
اليهود وحكمت احملكمة الفرنسية بتعويض مإىل يدفعه محمد على. 
بدعوة كرمييه  اليهودية ضده  الفتنة  لتوسيع  تالفيا  فقام حممد على 
ومونتفيور ومونك للحضور ملقابلته باألسكندرية حيث دفع هلم قيمة 
التعويض احملكوم عليه به. فاستخدموا هذا التعويض بعد أن أضافوا 
مدرسة  إنشاء  أخرى يف  يهودية  وتربعات  مونتفيور  من  تربعا  إليه 
للزراعة يف جنوب شرقي يافا بفلسطني باسم »مقوية إسرائيل« أي 
يستصلحون  يهود  زراعيني  مهندسن  لتخريج  وذلك  إسرائيل  أمل 

األراضي وميلكوهنا لليهود.
الفلسطينية  البالد  قام بدراسة  أثناء وجود مونك يف فلسطني  ويف 
الىت  الكتب  أمهات  من  ذلك كتابا كان  يف  وألف  شاملة  دراسة 

اعتمدت عليها الصهيونية يف معرفة هذه البالد.

المصدر: »الصهيونية.. من بابل إلی بوش«، إبراهيم الحارتی، دار البشر 
للثقافة والعلوم، 1427ه. - 2006م.

ظل  ويف  واإلسالمية،  املسيحية  بالشعوب  اليهود  إلحتاک  کان 
التسامح الديين واإلجتماعي الذي ساد الدول األوروبية يف القرن 
التاسع عشر، أثره يف اجتاه الکثري من اليهود للتعايش مع اجملتمعات 
الدول واخلروج عن عزلتهم وعداوهتم  بينها يف تلک  اليت يعيشون 
لتلک الشعوب واإلندماج هبم، وتطوير فکرهم الديين واإلجتماعي 
للتقارب مع اجملتمع الذي يعايشونه. وکان هؤالء اليهود أن يذوبوا يف 
تلک اجملتمعات، لوال أن بعض اليهود األخرين استمروا يف تأصيل 
العنصرية والعزلة اليهودية، والعمل السري حتت األرض، ومن فوقها 
مع تغطية نشاطهم السِر جبمعيات دينية واجتماعية يهوديةحسبما 
تلک  عملت  وقد  اجملتمعات.  تلک  من  ظروف کل  به  مسحت 
اکتسبتها  ونفوذ  أموال  من  لديها  ومبا  بقوة  العنصرية  اجلماعات 
بکافة الوسائل املشروعة وغري املشروعة حتی أعادت لليهود فکرة 
العزلة والتميز  الشعب املختار واحلق املقدس يف األرض، ووجوب 

عن اجملتمعات األمية.

مع  التعايش  حاولت  التي  اليهودية  الحرکات  أهم 
محتمعاتهم والخروج من العزلة:

1. حرکة الحسيديم في أوروبا وأمريکا
استمرت حركة احلسيدمي ومجعياهتا يف االنتشار مع هناية القرن الثامن 
عشر وبلغت ذروهتا منتصف القرن التاسع عشر، وحلت مجعيات 
األحبار، وأصبحت  اليهودية وسلطة  التنظيمات  احلركة حمل  تلك 
قيادهتا وراثية. وسيطرت احلركة على غالبية اجلماعات اليهودية يف 
روسيا وشرق أوروبا، كما انتشرت يف دول أوروبا الغربية وامتدت إىل 
الواليات املتحدة مع اهلجرة اليهودية من روسيا إليها عام 1882م. 

السلطات  واعرتاف  اليهود  قبول  على  احلسيدمي  حركة  وحصلت 
الرمسية يف تلك البالد وصار من حقهم تعيني احلاخامات اخلاصني 
هبم وقد جعلت احلسيدمي الديانة اليهودية أقرب ما يكون إىل الفكر 
اإلسالمى واملسيحى ، وكادت أن تذوب فيهما يف منتصف القرن 
التاسع عشر لوال ظهور احلركة الصهيونية احلديثة الىت أعادت فكرة 

الشعب املختار واحلق املقدس يف األرض للظهور بني اليهود.

2. حركة اليهود األصالحيين
الطابع  ذات  الصلوات  وألغت  اليهود،  عزلة  احلركة  هذه  رفضت 
القومى، واستبعدت الصلوات الىت تدعو إىل العودة لألرض املقدسة، 

وحذفت من كتاب
الصالة أي كلمات تشري لذلك مثل »صهيون« أو »أورشليم«، 
وجعلت الصالة باللغة األملانية بدال من العربية، وأدخلت املوسيقى 
واآلناشيد ىف صالهتم، ومسحت باالختالط بني اجلنسني يف الصالة. 
واعاد االصالحيون تفسري العهد القدمي على أسس علمية. وهامجوا 
مهملني  له  األخالقي  اجلوهر  على  وركزوا  »التلمود«  يف  نصوصا 
التحرميات املختلفة خاصة بالنسبة لألطعمة. وقالوا بأهنم ال يعتربون 
اليهود امة حاليا، بل مجاعة دينية، ولذلك فأهنم ال يتوقعون عودة 

فلسطني وال الدولة اليهودية.
الكتاب  بأن:  1885م.  عام  بتسربج  ىف  اإلصالحي  املؤمتر  وقرر 

المقدس ليس من صنع اهلل بل هو وثيقة من صنع اإلنسان.
وقد قال صموئيل هولدهايم أحد قادة احلركة اإلصالحية بأنه: 

يجب تنقية الدين اليهودي مما هو تاريخى ومرتبط بمكان معين وزمان 
المجتمع  تطوير  أجل  من  اإلنسان  ابتدعها  أداة  الدين  وبأن  محدد.. 
البشري، وهو كأي أداة أخرى البد أن يواكب التطور، وأن يعدل من وقت 

للتسامح الدیني واإلجتماعي

في ظل اتجاه الشعوب

النشاط الصهيوني
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اإلختالف إليه، فأخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخل بترجمة واحدة الصحابة المختلقون
منها. و قد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كّل رواية منها 
مثل التي قبلها أو أقّل منها. و ربّما زاد الّشي ء اليسير أو نقصه، فقصدت 
أتّم الّروايات فنقلتها، و اضفت اليها من غيرها ما ليس فيها و أودعت كّل 
شي ء مكانه، فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختالف طرقها سياقا 
واحدا على ما تراه. فلّما فرغت منه أخذت غيره من الّتواريخ المشهورة 
فطالعته و أضفت إلى ما نقلته من تاريخ الطّبري ما ليس فيه، و وضعت 
 ،كّل شي ء منها موضعه إاّل ما يتعّلق بما جرى بين أصحاب رسول الّله
فإّني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئا إاّل ما فيه زيادة بيان، أو اسم 

إنسان، أو ما ال يطعن على أحد منهم في نقله.
و إنّما اعتمدت عليه من المؤرّخين إذ هو اإلمام المتقن حّقا الجامع علما 
و صّحة اعتقاد و صدقا. على أّني لم أنقل إاّل من الّتواريخ المذكورة و 

الكتب المشهورة مّمن يعلم صدقهم فيما نقلوه و صّحة ما دّونوه.
إذن فابن األثري الذي ينقل عنه كّل من أيب الفداء )و الّسّيد رشيد( 
ا كانت القّصة 

ّ
اعتمد على تاريخ الّطربي يف نقل هذه القّصة، و مل

موضوعة لبيان احلوادث اليت وقعت بني الّصحابة مل يزد )ابن األثري( 
على رواية الّطربّي شيئا.

4. ابن كثير:
و كذلك فعل ابن كثري- املتوىّف سنة 774 ه.ق.- فإنّه قد أورد 
النهاية«، و قال يف  القّصة يف ج 7 من تارخيه، »البداية و  هذه 

صفحة 167 منه:
و ذكر سيف بن عمر أّن سبب تأّلب األحزاب على عثمان أّن رجال يقال 
إلى مصر  و صار  اإلسالم  فأظهر  يهوديا  بن سبأ- كان  الّله  عبد  له:- 

فأوحى إلى طائفة من الناس كالما اخترعه من عند نفسه.
مثّ ينقل القّصة حبذافريها حىّت إذا انتهى من سرد واقعة اجلمل صفحة 

246 منه قال: 
هذا ملّخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير رحمه الّله، انتهى.

5. ابن خلدون:
و كذلك فعل ابن خلدون يف تارخيه: املبتدأ و اخلرب، فإنّه قد أورد 
قال يف ج 2،  مثّ  اجلمل،  و  الدار  حادثة  ذكره  الّسبئّية يف  قّصة 

صفحة 425 منه: 
هذا أمر الجمل ملّخصا من كتاب أبي جعفر الطّبري اعتمدناه للوثوق به 
و لسالمته من األهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة و غيره من المؤرّخين. 

و قال يف صفحة 457 منه: 
هذا آخر الكالم في الخالفة اإلسالمية و ما كان فيها من الرّدة و الفتوحات 
و الحروب، ثّم االتّفاق و الجماعة. أوردتها ملّخصة عيونها و مجامعها من 
كتب محّمد بن جرير الطّبري، و هو تاريخه الكبير فإنّه أوثق ما رأيناه في 
ذلك و أبعد عن المطاعن و الشبه في كبار األّمة من خيارهم و عدولهم 

من الّصحابة و التابعين.6 

حقيقة ابن سبأ و الّسبئّية

كانت السبئية تدّل على االنتساب إىل قبائل »اليمن« من ساللة 
سبأ ابن يشجب.

و لّقب بالسبئية عدد كبري من رواة احلديث يف الصحاح و اشتهروا 
هبا يف بالد »املغرب« و اليمن إىل أواسط القرن الثالث، مثّ تطّورت 
و أصبحت نبزا ينبز هبا بعض شيعة علي و أصحاب املختار من 
أفراد القبائل السبائية، مثّ أطلق على عاّمة شيعة علي من أفراد تلك 

القبائل.
مثّ اختلق سيف األسطورة السبئية و رواها عنه الطربي و من الطربي 

أخذ املؤّرخون.
مثّ تطّورت األسطورة على أفواه الناس و تكّثرت و من أفواه الناس 

أخذ أصحاب كتب امللل و النحل.
و أخريا اشتهرت السبئية يف الفرقة املذهبية و نسيت داللتها على 

املنسوبني إىل قبائل سبأ.
أّما ابن سبأ فهو عبد الّله بن وهب السبائي رأس اخلوارج يف »هنروان«.

و ابن السوداء نبز ينبز به من كانت أّمه سوداء.
نسجت كّل تلك األساطري اّليت ذكرناها يف ما سبق و الروايات معها 

حول ثالثة أمساء و هي 
أ- عبد الّله بن سبأ؛

ب- عبد الّله بن السوداء؛
ج- السبئية و السبائية.

و ال بّد لنا- ملعرفة احلقيقة- من البحث عن كّل واحد من تلكم 
األمساء على حدة مبا يّتسع له اجملال.

السبائية و السبئية مثل اليمانية و اليمنية وزنا و معىن.7 
روى الترمذي يف تفسري »سورة سبأ« من سننه، و أبو داود يف كتاب 

احلروف من سننه و اللفظ لألول:
... قال رجل  يا رسول الّله و ما سبأ؟ أرض أو امرأة؟ قال ليس بأرض و ال 
امرأة، و لكنه رجل ولد عشرة من العرب فتيامن منهم سّتة، و تشاءم منهم 
أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم و جذام و غّسان و عاملة، و أما الذين 

تيامنوا فاألزد و األشعريون و حمير و مذحج و إنمار و كندة. 
و قال ابن حزم )ت 456 ه.ق.( يف ذكر نسب اليمانية »مجهرة 
أنساب العرب«: اليمانية كلها راجعة إلى ولد قحطان.« مث عّد فروع 
سبأ و قال عن بعضهم هم السبائيون ليس لهم نسب يذكر دون سبأ.19 

خالصة بحث و خاتمتها
تنقسم روايات سيف عن حروب الرّدة إىل ثالثة أقسام منها ما مل 
تقع بتاتا، و اخرى كانت مع الكفرة و املتنّبئني و ليس مع املرتّدين، 
و ثالثة مع مسلمني امتنعوا عن بيعة أيب بكر و أداء الزكاة إليه، أو 

بسبب قسوة الوالة معهم.
القبائل املسلمة يف اجلزيرة  و دّلت تلك األخبار الكاذبة على أن 

خرجت من اإلسالم أفواجا و أعيدت إليه بالسيف.
اإلسالم  انتشار  على  تدّل  الفتوح  يف  سيف  روايات  مع  هي  و 

الصحابة المختلقون

منشأ األسطورة الّسبئّية مختلقها و سلسلة رواتها
عشرة قرون و املؤّرخون يكتبون هذه القّصة، و كّلما تصّرمت الّسنون 
ذاعت انتشارا حىّت ندر أن يكتب يف العصور األخرية كاتب عن 
تاريخ الصحابة و ال يذكر هذه القّصة، غري أن القاّص األّول قد 
أوردها بأسلوب احلديث، و املتأخرون قد زيّنوها بإطار من التجزئة 

و التحليل.
تواترت هذه القّصة و شاعت، و ال بّد لنا يف متحيصها من الرجوع 
إىل مصادرها و رواهتا من القدامى و املتأّخرين. فمن هم رواهتا؟ و 

ما هي أسانيدها؟

1. محّمد رشيد رضا:
القّصة يف  هذه  ينقل  محّمد رشيد رضا،1  اّلّسّيد  املتأّخرين  من  جند 

صفحة 4-6 من كتابه »السّنة و الشيعة« و يقول: 
كان الّتشّيع للخليفة الرابع علّي بن أبي طالب رضي الّله عنه مبدأ تفّرق 

هذه األّمة المحّمديّة في دينها و في سياستها.
كان مبتدع أصوله يهودّي اسمه عبد الّله بن سبأ أظهر اإلسالم  خداعا، 
و دعا إلى الغلّو في علّي كّرم الّله وجهه ألجل تفريق هذه األّمة و إفساد 

دينها و دنياها عليها.
مث يسرد السيّد رشيد هذه القّصة إىل ص 6 من كتابه و يعّلق عليها 
مبا يهوى؛ فإذا فحصت عن مستنده فيما يزعم وجدته يقول بعد 

ذلك:

و من راجع أخبار واقعة الجمل في تاريخ ابن األثير2 مثال يرى مبلغ تأثير 
إفساد الّسبئّيين لذات البين دون ما كاد يقع من الصلح. راجع ص 95 و 

96 و 103 من الجزء الثالث«.
إن السّيد رشيد قد نّص يف كتابه على أّن املصدر الذي اعتمد عليه 
هو »التاريخ الكامل« لـابن األثير و عنّي صفحات الكتاب تسهيال 

للباحث.

2. أبو الفداء:
كما أّن أبا الفداء3 املتوىّف سنة 732 ه أورد يف كتابه املختصر نبذا 
من ذيول هذه القّصة مع قصص أخرى غري صحيحة، و صرّح يف 

ديباجة كتابه. عند ذكره ملصادر تأليفه. بقوله: 
الّدين علّي المعروف  فاخترته و اختصرته من الكامل تأليف الشيخ عّز 

بابن األثير الجزري.

3. ابن األثير:
و إذا راجعنا »تاريخ ابن األثري« هذا املتوىّف سنة 630 ه.ق. جنده 
يشري  و ال  القّصة كاملة يف حوادث سنة 30- 36،  هذه  يورد 
مقّدمة  يقول يف  أنّه  نقلها غري  عليه يف  اعتمد  الذي  املصدر  إىل 
كتابه :4 إّني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد. و 
من تأّمله علم صّحة ذلك. فابتدأت بالتاريخ الكبير اّلذي صّنفه اإلمام أبو 
جعفر الطّبري إذ هو الكتاب المعّول عند الكاّفة عليه، و المرجوع عند 

سـيف والَسـبَئيون

القســم الثاني
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بالسيف خالفا للواقع الذي كان.
املسلمني و  اخلرافات يف عقائد  إليها-  باإلضافة  و نشر سيف- 
حرف األمساء و اختلق األشخاص و األماكن، مثل حتريفه عبد الّله 
ابن وهب السبائي إىل عبد الّله بن سبأ، و حتريفه السبئية من الداللة 
على االنتساب إىل قبائل قحطان إىل الداللة على الفرقة املذهبية 

اليت اختلق اسطورهتا.
مث تطور مدلول اللفظ على أفواه الناس، و منهم أخذ أصحاب امللل 

و الفرق ما كتبوا عنها.
كفرت األرض و تضّرمت نارا، و ارتّدت القبائل العربية عدا قريش 

و ثقيف.
مث ذكر جتّمع القبائل املرتّدة يف »أبرق الربذة« و إيفادها إىل أبي بكر 
يقّرون بالصالة و ميتنعون عن الزكاة و أن أبا بكر امتنع عن قبول 
ذلك منهم و أعّد املدينة ملقابلتهم، مث رّدهم على أعقاهبم ملا باغتوه 

اهلجوم على املدينة.
قاتلهم و  مث ذكر أليب بكر ثالث خرجات حلرهبم و ذكر كيف 
قتلهم و استوىل على أراضيهم، و جعل األبرق خاصة محى خليول 

املسلمني.
تفّرد سيف بذكر كل ذلك و مل يصدق يف شي ء منه!8 

مجيع ما ذكره سيف عن حروب الرّدة ينقسم إىل قسمني :
منها ما وضع أخبارها و اختلق شخوصها و أماكنها، و مل يصدق 
يف شي ء منها، و يشّكل هذاالقسم األكرب من أساطريه يف حروب 

الرّدة.
و منها حرب وقعت يف حينه غري أّن سيفا حّرف أخبارها و رواها 

على غري وجهها الصحيح.
و هذا- أيضا- ينقسم إىل قسمني األول ما كان مع كّفار موجودين 
منذ عصر الرسول مثل حرهبم مع مسيلمة و طليحة، و ليس من 
الصحيح وصف هؤالء باملرتّدين، و إمنا كانوا كفرة، و احلروب معهم 

حروب مع الكفرة و ليس مع املرتّدين.
و الثاين حروب وقعت مع قبائل عربية مسلمة أنكرت بيعة أيب بكر، 
و مل تؤّد الزكاة إليه، و غالبا ما وقعت تلك احلروب بسبب  قسوة 
قبائل  بني  و  بينهم  وقع  ما  نظري  مسوّغ،  غري  من  بكر  أيب  قادة 
كندة من حرب من أجل قلوص كما رواها ابن أعثم و البالذري 

و احلموي.9 
ذكرنا  الكذابون كما  الوضاعون  رواها  سبأ  بن  اهلل  عبد  رواية  إن 
يساعد على أن الرواية موضوعة أهنا ليست الوحيدة اليت وضعت 

ضد الشيعة وإمنا هي جزء من كل مما سنذكره لك فيما يأيت.
وقد ذحُكر يف كتب بعض علماء الشيعة وجوده، لكنه كما يف روايات 
املذاهب األخرى فإن فرقته تنسب قطعاً إىل الغلو، وال يعدو ماذحُكر 
لعلي بن أيب  من روايات وردت يف كتب الشيعة أنه كان معاصراً 
ادعوا يف  الذين  الغالة  من جمموعة من  طالب و كان واحداً 

علي األلوهية، فأحرقهم اإلمام علي بالنار، وانتهى أمر ابن سبأ و 
مل يثبت له دور أكثر من ذلك ولكن األحباث التارخيية اليت خرج هبا 
مستشرقون كبار مثل فلهاوزن وكايتاين أظهرت أهنا بالفعل شخصية 
خمتلقة وال حقيقة هلا وأن ابن السوداء هو يف احلقيقة عمار بن ياسر 
)الذي كان يشتمه األمويون وقريش بعبارة ابن السوداء معريين إياه 
بسواد أمه مسية(، وموقفه من طلحة والزبري وعائشة وقبلها من عثمان 
بن عفان هو ذاته املوقف الذي ينسبونه لعبد اهلل بن سبأ وللمزيد 

مراجعة كتاب.10 
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أسباب هالك األمم في منظور القرآن

القسم الثاني

4. ُحب الدنيا
أسباب  باعتبارها  الكرمي  القرآن  ذكرها  اليت  األسباب  مجيع  إن 
وعوامل هالك وزوال األمم واحلضارات، تضرب كلها جبذورها يف 
الشّر والدناءة، وأن الدناءة والشر يفتقدان إىل عنصر احلياة واحليوية 
أصال، مثلما أن الذنوب اليت يعترب قتامها وعتمتها واضحني بالنسبة 

للمصلحني، تفتقد إىل عامل احلياة. 
املنتجة  العناصر  هذه  إىل  ما،  قوم  أو  االنسان  انتسب  ما  ومىت 
الذي  االنسان  يشبه  الفناء. وهذا  للموت  يصبح جاهزا  للموت، 
يأمل بالنجاة من البحر، لكنه يتمسك بزورق أو سفينة تغرق هي 

وتبتلعها أمواج البحر. 
إن ما يؤدي إىل إخفاء عنصر املوت والفناء من أمام عني االنسان، 
هو خداع الشيطان وزخرفة األعمال واملفاسد يف عني االنسان. إن 

من ال حيمل بباطنه عنصر البقاء، ال يؤدي بالضرورة إىل البقاء. 
مثلما أنه ورد يف األمثال: »الغريق يتشبث بكل حشيش.«

إن النباتات اليابسة أو الطحالب اليت تنمو جبانب اجلداول واألهنر، 
ال تشكل مستمسكا وأداة حمكمة وقوية للغريق حىت يتمسك هبا 

وينقذ نفسه من الغرق.
وحسبما يقول الشاعر حافظ الشيرازي: 

تقتل  اليت  الدنيا  هذه  من  وواصرختاه  ومتزلزلة،  هشة  الدنيا  إن 
»فرهاد«، حبيث أن مكائدها وخداعها جعلين أِمّل من نفسي العذبة 

وقال اإلمام الصادق حول حب الدنيا: 

»رَْأُس ُكِل َخطيَئة ُحبُّ الُدنْيا«1
وقال موىل املوحدين كذلك: 

»الُدنْيا ُخِلَقت ِلَغْيرِها وَلْم ُتْخَلق لنبَْفِسها«2
ولتحليل هذه الواقعة، جيب القول، أنه عندما خترج الدنيا عن كوهنا 
وسيلة وسببا وتصبح لدى االنسان واألمم، الوجهة النهائية والغاية 
الدائمة، فاهنا ستتحول إىل حجاب وستار مسيك حيول دون رؤية 
فاهنا هتلك من حيب  وبالتايل،  الباطل،  عن  احلق  ومتييز  األخطار 

الدنيا ويلهث وراءها.
العابرة واملتزعزعة، سيهلك،  الدنيا  ينتسب إىل  الدنيا وكل من  إن 
الهنا بباطنها هالكة وفانية. واستنادا إىل أشعار نسبت إىل اإلمام 

:علي
إنَّما الدُّنيا فبََناء

لَْيس للُدنْيا ثبُُبوت
ِإنّما الدُّنيا َكببَْيٍت

َنَسجتُه الَعْنَكبوت
إن الدنيا حتمل يف باطنها التقلقل واإلضطراب وعدم الثبات. 

وسوء لألمراء واحلكام الذين يظنون أن بوسعهم التعويل على األبراج 
والسجون وقوات احلماية إلطالة عمرهم وبقائهم. 

إن مجيع األمم واحلكام الذين جلأوا من أجل البقاء، إىل قهر املظلومني 
وقمع واضطهاد املنادين باحلق، قدموا أجلهم وموعد موهتم وفنائهم. 
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سّر إنهیار الثقافات والحضارات

5. الَبطر والفساد المالي
مِّن  ُتْسَكن  َلْم  َمَساِكنبُُهْم  فَِتْلَك  َمِعيَشتبََها  َبِطَرْت  قبَْريٍَة  ِمن  َأْهَلْكَنا  »وََكْم 

ببَْعِدِهْم ِإالَّ َقِليال وَُكنَّا َنْحُن اْلَوارِثِيَن«3
و »الّبطر« تعين الطغيان الناجم عن اإلستخفاف والكفر بالنعمة. 
إن املتاحف وكل ما حيتفظ هبا كتذكار للحضارة احلديثة، يف موقع 
اخللق  تذكري  أجل  من  ليس  األثرية،  والقطع  بالتحف  اإلحتفاظ 
وإتعاظهم أثناء مشاهدة رموز وعالمات اهنيار األمم واحلضارات. 
وال يذهب أحد إىل املتحف لإلتعاظ واإلعتبار وال يتذكر املوت مع 
مشاهدة كل تلك األعمال والقطع األثرية والتحف، بل إن األنسان 
املعاصر ويف العصر احلاضر، أصبح مولعا بنفسه وحبصيلة ما يفرزه 
العامل احلديث، حبيث يعترب نفسه وارثا جململ املاضي ومتفوقا على 
املاضي مبجمله، ويريد يف املتاحف، إظهار كل التقدم والعصرنة يف 
على  يرتبع  أنه  حينه  يف  األقدمني،  وجهل  خرافة  عالمات  مقابل 
أريكة البطر والطغيان والرتف وال ينحين أمام أي إله ومعبود، سوى 

النفس األمارة الفردة واجلماعية. 
»َوقَاَل اْلَمألُ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قبَْوِمِه لَِئِن اتبَّببَْعُتْم ُشَعْيًبا ِإنَُّكْم ِإَذاً لََّخاِسُروَن ٭ 

فََأَخَذتبُْهُم الرَّْجَفُة فََأْصَبُحوْا ِفي َدارِِهْم َجاِثِميَن«4
ويقول اهلل تعاىل يف سورة القصص: 
»ال تبَْفَرْح ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلَفرِِحيَن«5

واللعب،  باللهو  الناس  إلنشغال  ميهدان  املرتفني،  وبطر  طيش  إن 
ليستقبلوا باألحضان املوت والفناء يف غاية اجلهل وعلى اثر اإلنشغال 

بالعبث والغفلة عن املوت وعدم اإلعتناء باملظلومني.
ويعترب ابن خلدون يف »مقدمته« يف الفصل الثامن عشر أن »العيش 
عوائق  من  تعد  والنعمة،  امللذات  يف  واإلنغماس  والبهرجة  الرغيد 
امللك واحلكم». ويذكر هناك بان الرخاء والكسل، يشكالن أحد 

األسباب املهمة للسقوط والزوال اإلجتماعي.6
ويقول القرآن الكرمي بان اهلل تعاىل يبتلي األمم الغافلة عن املوت 
واملنشغلة بالدنيا واليت ال تتذكر النعم اإلهلية، بسحُنة اإلستدراج. فيفتح 
أبواب النعمة عليهم ويغرقهم يف الغرور والبهرجة اجملازية للدنيا، لريوا 
بغتة أهنم يواجهون الذل واهلوان، عندما لن يكون هناك أي سبيل 

 :أمامهم للنجاة. ويف معىن اإلستدراج يقول اإلمام احلسني
»اإلْسِتْدراج ِمن اهلِل ُسْبحانَُه ِلَعْبِدِه أْن ُيْسِبَغ َعليِه النبَِّعم وَيْسِلُبُه الشُّْكر«7

كما جاء يف القرآن الكرمي: 
»َوأَُمٌم َسُنَمتبُِّعُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهم مِّنَّا َعَذاٌب أَلِيٌم«8

6. الفرقة والتشرذم
إن التعاسة والضعف والعجز أمام العوامل اليت تنطوي على هتديد 
بني مجيع األمم والقبائل، هي وليدة الفرقة واإلختالف والتشرذم. إن 
مجيع خملوقات سكان عامل اإلمكان، تسري حنو الكمال واهلداية وفقا 
ري إن  لقانون الكون وسنة اهلل، ويف هذا اخلصوص فان االنسان خمحُ

كان من خالل إستغالل »اإلختيار« واإلعراض عن عامل اهلداية، 
يريد أن يصبح سببا لتشتت وتفرق واضمحالل القوى املنتشرة يف 

الكون. 
إن اهلواجس النفسانية والوساوس الشيطانية أثناء مواجهة الشهوات 
الدنيوية، متهد للتفرقة والتشرذم وبالتايل إحنطاط وإضمحالل األمم 

املختلفة. 
إن واجب االنسان امللتزم واملتعهد بتقليد الوحي، يتمثل يف التناغم 
والتماشي مع ناموس اخللقة والقواعد والسنن اإلهلية، لكي يسلك 
القوى  تراتيبة الكمال ويؤدي إىل ازدهار  التناغم،  من خالل هذا 

واملواهب اإلهلية.
إن موضوع إرسال الرسل وإنزال الكتب، هو موضوع تناسق أفعال 

االنسان مع إرادة اهلل يف الشؤون اجلزئية والكلية للحياة. 
إن حضرة خليفة اهلل ويّل حضرة احلق، املزود بعلم وعصمة وإذن 
بني  الوحدة  ونظريا،  عمليا  احلجة  مقام  يف  يتوىل  تعاىل،  الباري 
االنسان وإرادة اهلل، لكن عندما يتمرد االنسان عن طاعة أولياء اهلل، 

فانه سيسري يف منحدر اإلحنطاط والضياع. 
تبََناَزُعوْا فبَتبَْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ  »َوَأِطيُعوْا اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَ 

اللََّه َمَع الصَّاِبرِيَن«9
 وقد نزلت هذه اآلية عندما عرض خباب بن المنذر على رسول اهلل«
أن يتحرك من موقعه وينزل عند موقع فيه ماء، وأن يلتحق هو وعدد كبير 
برسول اهلل. والبعض اختلفوا في هذا الخصوص وعارضوا ذلك وكاد 
 أن يندلع شجار. ومن ثم نزلت هذه اآلية الشريفة وقبل رسول اهلل

بعرض خباب.«10
النظرية  يف  الوحدة  بينما  اهلزمية  سبب  مها  والفرقة  اإلختالف  إن 

والتطبيق، جتلب النصر. 
العالقات  جمال  يف  ابليس  ومكائد  عمل  نتائج  أهم  أحد  إن 
فيما  بينهم  اخلالف  بث  يف  يتمثل  العامل،  خلق  بني  والتعامالت 

خيص القبول حبجة اهلل بوصفه عامل وحدهتم العملية والنظرية. 
وإن نظرمت إىل الوضع الثقايف واحلضاري جلميع األمم املاضية والتالية، 
سرتون بان التفرق يف قبول احلجة اإلهلية، يعد أهم عامل الندالع 
اإلختالف وبالتايل إحنطاطهم. وابليس وجنوده، هم الوحيدون الذين 

يستفيدون من هذا األمر، بينما اخلسارة األكرب تطال أبناء آدم. 
وقال اإلمام الصادق حول الذين يدعون إىل النار:

أَِئمًَّة  »َوَجَعْلَناُهْم  وتعالى:  تبارك  اهلل  قال  إمامان  اهلل  في كتاب  »األئمة 
يبَْهُدوَن بَِأْمرِنَا«11 ال بأمر الّناس يقّدمون أمر اهلل قبل أمرهم وحكم اهلل قبل 
حكمهم. وقال: »َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر«،12 يقّدمون أمرهم قبل 
أمر اهلل وحكمهم قبل حكم اهلل ويأخذون بأهوائهم خالفاً لما في كتاب 

اهلل.«13
ولقد فوض اهلل تعاىل، أئمة الدين، مسألة اهلداية اليت تنطوي على 
اهلالك،  وبالضرورة  والضالل  الغي  بوجه  واحلصانة  والكمال  النمو 
ليقدموا أمر اهلل على أمرهم وأناس مثلهم، إلنقاذ الناس من اهلالك 

الدنيوي واإلبتالء األخروي بنار جهنم. ويف املقابل فان األئمة الذين سّر إنهیار الثقافات والحضارات
يدعون إىل النار، فاهنم يوفرون من خالل األنانية وتفضيل رأيهم 
وأناس على شاكلتهم، على حكم اهلل، مقدمات وموجبات اهلالك 

الدنيوي والشقاء األخروي. 
إن العبارة الوحيانية لصادق آل حممد، متثل نقدا جململ اجملال 
الثقايف واحلضاري للغرب الذي يستند ويعول على املذهب االنساين 
والعلمانية واإلباحية، وجّر على أثر ذللك العامل وسكانه إىل الفناء 

واهلالك. 
إن أحد أسباب وحكم إنتخاب وتقدمي احلجج اإلهليني، يف موضوع 
وإنقاذهم  الناس  هداية  هو  تعاىل،  اهلل  قبل  من  الناس  ودنيا  دين 
من كل التشتت والتفرق والتبعثر ومجيع العوامل اليت تدفع االنسان 

بسبب جهله واستبداده إىل هاوية الزوال والفناء. 
 :وعن قدرة احلجج اإلهليني، قال اإلمام علي بن موسى الرضا

»إّن العبد إذا اختاره الّله عّزوجّل ألمور عباده شرح لذلك صدره، وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاًما، فلم يعي بعده بجواٍب، وال يحير 
فيه عن الّصواب، فهو معصوم مؤّيد، موّفق مسّدد، قد أمن الخطايا والّزلل 
والعثار، يخّصه الّله بذلك ليكون حّجته على عباده، وشاهده على خلقه 
و»ذِلَك َفضُل الّله يُؤتيِه َمن َيشاُء والّلُه ُذو الَفضِل العظيِم«14 فهل يقدرون 
على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الّصفة فيقّدمونه تّعدوا 
يبَْعَلمون«30  ظُُهورِِهْم َكأنبَُّهم ال  »َوراَء  اهلل  ونبذوا كتاب  الحّق  اهلل  وبيت 
وفي كتاب اهلل الهدى والّشفاء فنبذوه واتّبعوا أهواءهم فذّمهم اهلل ومقتهم 
وأتعسهم فقال جّل وتعالى » َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتبََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن اللَِّه 

ِإنَّ اللََّه ال يبَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن«15
وقال »فبَتبَْعًسا لَُّهْم َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم«16 و 17

وإستنادا إىل السحُنن اجلارية يف الكون، وجتربة هالك األمم السالفة 
الثقايف  اجملال  بسقوط  بصراحة،  التنبؤ  ميكن  الوحياين،  والكالم 
واحلضاري العصري وهالك سكان شرق وغرب هذا اجملال الكبري 

واملعاصر، ومشاهدة تعاستهم الدنيوية وعذاهبم األخروي. 
 املبني اإلمام  عن  والغفلة  اإلهليني  احلجج  عن  اإلعتزال  إن 
وتقدمي حكمهم على حكم اهلل املتعال يف جمال الفكر املنتمي إىل 
املذهب االنساين وإضفاء األصالة على اهلواجس النفسانية )الليربالية 
والعلمانية والفردانية وبالتايل الدميقراطية(، هو مبثابة السري يف منحدر 

رهيب يفضي إىل هاوية النهلستية السحيقة واهلالك والشقاء. 
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القتل الصامت

مياه  الفلورايد يف  مادة  ذكر وجود  على  التجارية  اإلعالنات  تأيت 
الشرب ومعجون االسنان وسائر املنتجات كميزة صحية وامنية يف 
جمال السالمة والصحة، لكن جيب التساؤل إىل أي مدى حيظى هذا 

الشئ بالصحة والصدقية:
الصوديوم  فيها  مبا  الّسامة  الفلورايد  مشتقات  إضافة  موضوع  إن 
الشعب  شرب  مياه  إىل  الفلورايد  سيليكا  وصوديوم  والفلورايد 
إجراءات  أن  الرغم من  بدأ منذ عام 1945م.، وعلى  االمريكي 
اختذت خالل السنوات االخرية لتقليصه، لكن االمر مازال مستمرا 
حلد االن. إن مسألة إضافة الفلورايد اىل مياه الشرب ومنتجات مثل 
معجون االسنان وبعض األطعمة يف امريكا تعود اىل سنوات ما بعد 
احلرب العاملية الثانية االمر الذي مازال مستمرا اىل االن وتعد أحد 
امللفات امللفتة يف معرفة كيفية الرؤية اإلستغاللية واالستثمارية للنظام 

الرأمسايل والقائم على الرحبية يف امريكا اىل اإلنسان.
 

وأيضا موطئ قدم الرأسمالية
ومع دراسة قصة إضافة الفلورايد اىل مياه الشرب العامة يف امريكا 
املال  النظام يف محاية  هذا  ينهمك  عندما  أنه  دقيق، جند  بشكل 
ومصاحل الرامساليني، فانه ال خيتلف بالنسبة له بعد ذلك االنسان إن 
كان امريكيا أو غري امريكي. وبالرغم من أنه مت يف الكثري من البلدان 
الشرب  مياه  الفلورايد اىل  والبلدان االخرى حظر اضافة  االوروبية 
منذ عقود مضت، لكن امريكا واسرتاليا من املوالني العنيدين الضافة 

الفلورايد اىل مياه الشرب. وتعد مشتقات الفلورايد من املواد اجلانبية 
ويف احلقيقة نوع من خملفات عمل ونشاط املعامل الصناعية واليت 
قد ختتلط عن طريق التخلص من مياه الصرف الصحي للصناعات 
ذات الصلة مع معادن مثل االلومنيوم والفوالذ أو األمسدة وتتسرب 

اىل مياه الشرب وتستحدث تلوثات تتسم باخلطورة. 

الفلورايد و سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
ومنذ منتضف عقد االربعينيات، بدات احلكومة االمريكية اضافة 
الفلورايد اىل مياه شرب مواطنيها حتت ذريعة أن الفلورايد يساهم 
والدعاية  االعالم  اجهزت  واعترب  االسنان،  تسوس  خفض  يف 
اخلاضعة للرأمسالية هذا العمل بانه أحد أهم النجاحات يف تطوير 
الصحة العامة للشعب يف عموم القرن العشرين وأشادت به. وأوىل 
التوصيات باالفادة من الفلورايد يف املاء، خلفض تسوس االسنان، 
السلطات  بعض  عن  و 1946م.  العامني 1945  منذ  صدرت 
الصحة  دخلت خدمات  ذلك،  وبعد  وكندا،  امريكا  يف  الصحية 
العامة يف امريكا على اخلط التنفيذي هلذا املشروع واعلنت من دون 
وجود حىت دراسة علمية واحدة مستدلة ومقبولة من العلماء، بانه مت 

فلورة مصادر مياه الشرب العامة.
يف حني أنه مبعزل عن النظرة الصحية واألخطار املتعلقة هبا، فان 
عملية اضافة الفلورايد ال ميكن هلا أن تكون طريقة ناجعة واقتصادية، 
لكن هذا الربنامج توبع بصالبة. ويف احلقيقة، فانه إن كان الزعم 

باملسامهة يف محاية وحفظ االسنان صحيحا، فان جزء بسيطا من 
فلور املياه املفلورة تعمل على محاية اسنان االشخاص والبقية خترج 
من  أكرب  بنسبة  مادة  شكل  على  فيه  ترتاكم  أن  أو  اجلسم  من 
احلداملسموح هلا، وهي تشكل بداية جلميع مضرات الفلورايد بالنسبة 
لالنسان. ويف الوقت احلاضر، فان نسبة الفلورايد يف مياه الشرب 
االمريكية تبلغ 4 ملي غرامات يف اللرت الواحد، بينما هذه الكمية ال 

جيب حسب القوانني أن تتجاوز ال 1.2 ملي غرام.

الفلورايد وحقوق االنسان
وبذلك ومع اضافة الفلورايد اىل مياه الشرب، فقد انتزع حق اخليار 
الطبيعية  املياه  أو  املفلورة  املياه  بشرب  االمريكي  للمواطن  بالنسبة 
املياه.  هذه  بشرب  أي حال  على  مرغما  بالتايل  واصبح  السليمة 
ونظرا اىل أن النظام االمريكي كان يفكر حىت خبيار مواصلة احلياة 
مستغربا  يبدو  فانه  »مرسي كيلينغ«،  برنامج  إطار  يف  للمواطنني 

للغاية إرغامهم على شرب املياه املفلورة قسرا.
وبناء على املصادر العلمية، فان ما ميكن أن يؤثر إجيابا يف حالة تتم 
السيطرة عليها، على سالمة وصحة االسنان، هو اجلرعات احملدودة 
واحملددة من الفلورايد املوضعي ال تسربه بشكل كلي وعام اىل جممل 
جسم االنسان عن طريق مياه الشرب وبصورة ممنهجة. ويف احلقيقة، 
وكما يذهب اليه الباحثون، فان غسل االسنان بالفرشاة مع معجون 
أسنان حيتوي على الفلورايد، إن مت مرتني يف اليوم، فان اثره على 
من  أفضل  أو حىت  قدر  بنفس  االسنان، سيكون  صحة وسالمة 
الفلورايد املوجود يف مياه الشرب. ومع ذلك ما الذي ميكن أن يرغم 
النظام الرأمسايل على انفاق مبالغ طائلة من أجل فلورة مياه شرب 
الشعب االمريكي؟! ومن أجل تسويغ هذا العمل يقوم على مدى 

عدة عقود بدفع نفقات طائلة على العمل االعالمي والدعائي؟
الشرب من  مياه  اىل  الفلورايد  اضافة  أن عملية  ومبا  احلقيقة،  ويف 
وجهة نظر األطباء مفيدة لبعض االشخاص ومضرة ملعظم الناس، 
فان هذا الربنامج يتجاهل عدد كبري من الناس املعرضني لألعراض 
السامة للفلورايد. إن أثر الفلورايد يتوقف على الكميات املوجودة يف 
املاء ومن هنا، فانه من الواضح أن االفادة من مياه الشرب املفلورة ال 
ميكن التحكم هبا أو أنه من غري املمكن بالنسبة جلميع املستهلكني 
اىل  ونظرا  وبالتايل،  الفلورايد،  من  املستهلكة  بالكميات  التحكم 
االخالق الطبية، فان قطاعا واسعا من الناس مرغمون على استعمال 
مادة يزعم أهنا مفيدة لصحتهم، لكنهم غري قادرين على التحكم 

بكيفية استهالكها. 
إن هذه اإلشكاالت من وجهة النظر القانونية، حظيت مرارا وتكرار 
للرد على  الذين مارسوا ضغوطا على احلكومة  املعارضني  باهتمام 
املوضوع. يف حني أن احلماة احلكوميني لفلورة مياه الشرب يرفضون 
الباحثني  قبل  من  القضية  مناظرات وحبث  باجراء  الطلبات  دائما 

املستقلني، الن أيا من هؤالء املدافعني، ال ميلكون أدلة ومستندات 
علمية متينة قائمة على دراسات وحبوث مستقلة أجنزهتا املؤسسات 
اخلاضعة للرأمساليني، وبناء على ذلك، فان هزميتهم يف مناظرة عامة 

سيكون أمرا بديهيا.

حالة إضافة الفلورايد الى المياه في العالم
ويف الوقت احلاضر، فان هناك بلدان خمتلفا واتباعا للنظام الصحي 
االمريكي، تقوم باضافة الفلورايد إىل املواد اإلستهالكية ملواطنيها وأن 
اكثر من ثالمثائة مليون انسان يف اكثر من اربعني بلدا يف العامل، 
يتأثرون بتداعيات وأعراض الفلور. كما أن أكثر من 145 مليون 
امريكي يستعملون مياه الشرب املفلورة كرها ومن دون أن يكون هلم 
حق االنتخاب، يف حني ان عملية فلورة املاء ال تتم يف معظم الدول 
االوروبية مبا فيها السويس والسويد وهولندا، ومع ذلك، فان النتائج 
اإلحصائية املتحصلة تشبه الشئ الذي أعلن عنه يف امريكا بشأن 
خفض تسوس االسنان. وهذا يظهر حبد ذاته بان فلورة املياه، ال أثر 

مهم هلا على احلد من أمراض األسنان.
وقامت املانيا واوروبا الشرقية بتقليص عملية إضافة الفلورايد اىل مياه 
الشرب. ومع ذلك فانه مايزال يتم فلورة املياه يف كل من اسرتاليا 
وبريطانيا  اليابان  مثل  بلدانا  إن  وامريكا.  وايرلندا  وكندا  ونيوزيلندا 
وايطاليا وفرنسا والدمنارك وبلجيكا تعد من البلدان اليت ال تضيف 
تشبه  تنشرها  اليت  اإلحصاءات  لكن  الشرب،  مياه  اىل  الفلورايد 
التقارير االمريكية بشأن  تسوس االسنان. وحسب التقارير املنشورة 
يف بعض الدول، اليت يتعرض فيها الناس اىل كمية من الفلورايد أكثر 
بكثري من املقدار املسموح له، مبا فيها املكسيك والصني وهولندا، 
وتكثيف  تشديد  يف  السلبية  التداعيات  من  حاالت  تشاهد  فانه 
تسوس االسنان وحىت تقويض الوعي ونشاط الدماغ لدى االطفال. 

الفلورايد وأعراضه الجانبية
إن الفلور يعد عنصرا ساما للغاية، حبيث ميكن من خالل تسرب 
كميات كبرية منه اىل جسم االنسان، إجياد ترسب الفلور وتسمم 
شديد ويف احلاالت احلادة، حىت الوفاة. ومن جهة أخرى، فانه متت 
دراسة األثر املسرطن هلذه االمادة على االنسان وحىت أنه مت تأكيد 
ذلك يف بعض احلاالت. ويف عام 2010، وبعد مضي 60 عاما 
على إضافة الفلورايد اىل مياه شرب الشعب االمريكي، فان بعض 
السلطات الصحية أتيحت هلا الفرصة للحديث عن أثر الكميات 
االكثر من املسوح هبا على االطفال واإلعالن بان الفلورايد قد يؤدي 
اىل تغري لون اسنان االطفال وحىت إجياد مشاكل جادة هلم. وبناء 
على ذلك، أوصوا خبفض كمية الفلورايد اليت تضاف اىل املياه يف 
امريكا. يف حني أنه إن كانت كمية الفلورايد املوجودة يف املياه أكثر 
من 10 وحدة يب. يب. إم،  فان الشخص الذي يستعملها على 

القتل الصامت

سوء استغالل سيف الفلورايد ذي الحدين في امريكا
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تعاىل  اهلل  خيشون  قضاة  هناك  ظلمة كان  العصور  أشد  يف  حىت 
ويراعون العدل، وكانت كلمة احلق خترج من أفواههم تزلزل قلوب 
الطغاة. كان أولئك القضاة املتقون دليالً حياً على وجود نور اخلري 
يف القلوب مهما تكاثفت الظلمة... كانوا برهاناً على أن التقوى 

اإلسالمية هي احلل إلصالح اجملتمع أي جمتمع.
بلغ  مهما  عصر  ىف كل  وجودها  ممكن  القضاة  من  النوعية  هذه 
ظلم العصر ومهما بلغ طغيان املستبد، وتلك النوعية تقبل مبنصب 
القضاء لتحاول ما استطاعت ان تنشر ضوء مشعة لتنري ظلمة الظلم 

و االستبداد واجلور.
لقضاء مالذ املظلومني ومنتهى اخلائفني وزورق جناة الضعفاء فإذا 
فسد قضاء أمة وأصبح حاميها حراميها فلمن يشتكى املظلوم؟! 
و كيف إذا آوى املظلوم إيل ما َحِسَبهحُ رحُْكناً شديدا فوجده سكِّينا 
مطعونا يف ظهره وشوكة يف حلقه؟! فمرارة خيبة األمل أشد إيالما 

من مرارة الظلم. يقول علی بن ابی طالب لـشريح القاضی: 
»انظر إلى أهل المعك و المطل  و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة 
و اليسار ممن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم 
منهم و بع فيها العقار و الديار فإني سمعت رسول اهلل يقول مطل 
المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم يكن له عقار و ال دار و ال مال فال 
سبيل عليه و اعلم أنه ال يحمل الناس على الحق إال من ورعهم  عن الباطل  
يطمع  منطقك و مجلسك حتى ال  و  بوجهك  المسلمين  بين  ثم واس 
قريبك في حيفك و ال ييأس عدوك من عدلك و رد اليمين على المدعي 
مع بينة فإن ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء و اعلم أن المسلمين 

معروف  أو  منه  يتب  لم  إال مجلودا في حد  بعض  بعضهم على  عدول 
بشهادة زور أو ظنين و إياك و التضجر و التأذي في مجلس القضاء الذي 
أوجب اهلل فيه األجر و يحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق و اعلم أن 
الصلح جائز بين المسلمين إال صلحا حرم حالال أو أحل حراما و اجعل 
لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقه و إن لم 
يحضرهم أوجبت عليه القضية فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد 
من حدود اهلل أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء 

اهلل و ال تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.«1 
ال يشك أحد يف أمهية القضاء يف كل زمان و مكان، فهو كامللح 
للطعام، ال سيما إن كان القضاة هم العلماء، فال غىن لبشر عنهم، 
حكماء  و  أقوامهم،  قضاة  األنبياء  و  األنبياء،  ورثة  العلماء  ألن 
دوهلم، هبم تزهو الشعوب، و ينتشر اخلري، و يعم الرخاء، و تزول 

املدهلمات، وتنقشع امللمات، فهم كالغيث أينما حل نفع.
قال االمام الصادق: »القضاة أربعة ثالثة في النار و واحد في الجنة 
رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار و رجل قضى بجور و هو ال 
يعلم فهو في النار و رجل قضى بالحق و هو ال يعلم فهو في النار و رجل 
قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة و قال ع الحكم حكمان حكم اهلل 

و حكم الجاهلية فمن أخطأ حكم اهلل حكم بحكم الجاهلية.«2 
فضل احلكم باحلق و فضل القضاء، لكن مع عظيم خطره و بيان 

شدة شأنه. 
قال االمام الصادق: »أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض 
أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اهلل فقد شركه في اإلثم.«3 و قال 

األمد الطويل ليس سيفقد اسنانه فحسب بل سيعاين من تداعيات 
شديدة يف العظام السيما يف العمود الفقري.

إن نصف الكمية املستخدمة يف اجلسم، ميكن أن يتخلص منها 
اجلسم فقط. إن اإلستخدام األكثر من الكمية املسموح هبا هلذه 
املادة السامة باي طريقة كانت، تؤدي على االمد الطويل اىل اجياد 
ترسبات يف اجلسم يطلق عليها إسم »فلوروزيس«. إن ظهور بقع 
على اسنان االطفال ويف بعض احلاالت، حصول ثقوب يف مينا 
االسنان، تعترب جزء فقط من مضار الفلورايد. كما إن 50% من 
الفلورايد املتبقي يف اجلسم، يتجمع يوميا يف العظام والذي ميكن أن 

يتسبب مبشاكل كبرية.
املفاصل  وتصلب  التهاب  اىل  االشارة  ميكن  األضرار  هذه  ومن 
وهشاشة العظام وحصول تغريات يف اهليكل العظمي واضطرابات 
صالبتها  وتقلص  العظام  هشاشة  خطر  وتشديد  العضالت  يف 
وقوهتا وزيادة خطر تكسرها، وفضال عن ذلك فان مثة نوع خاص 
من سرطان العظام متت دراسة عالقته بوجودالفلورايد وثبت ذلك 
السموم  لعلم  الوطين  الربنامج  اعترب  ولذلك  احلاالت.  بعض  يف 

االمريكي، الفلورايد بانه مادة مسرطنة حمتملة.
ومن املضار االخرى الستعمال مياه الشرب املفلورة هي: اضطرابات 
التعلم والتداخل يف أداء وعمل خاليا الدماغ وبالتايل اإلضرار باملخ 
النفسية  القدرة  تقلص  وبالتايل  التريوئيد  غدة  وعمل  أداء  وتقلص 

للشخص واالصابة بالكآبة وتراجع معدل الذكاء لدى االطفال. 

حقائق خلف الكواليس
واقتصادية  سياسية  وبدوافع  احلاالت  من  العديد  نواجه كما  وهنا 
التزوير والعبث العلمي واسع النطاق. إن نشر وثائق االدارة االمريكية 
يظهر بان هذا الربنامج، كان مشروعا متعمدا واجنز بالتنسيق الكامل 
مع الرأمساليني واحلكومة ووسائل االعالم إلزالة أرضية اي شكوى 

يرفعها الناس ودفع تعويضات باهظة هلم. 
إن فلورة مياه الشرب كان يف احلقيقة مشروعا منسقا ومربجما للتغطية 
على نشاطات مصانع إنتاج احلديد واأللومنيوم. وعلى اثر نشاط 
هذه املصانع إبان احلرب العاملية وبناء على الطلب املتوفر، نشطت 
هذه املعامل بشدة ما أدى إىل تسرب التلوث بالفلورايد اىل املياه 
السطحية وحتت السطحية. ومن أجل التهرب من املسؤليات النامجة 
إجيابية  إظهار  مفر  من  أفضل  هو  فما  اخلطري،  التلوث  هذا  عن 

استعمال الفلورايد والدعاية املغربة بشان نتائجه؟!
إن الربامج املتعلقة باظهار أن هذا السم القاتل يعد مادة مفيدة مت 
تطبيقه  وجرى  الرأمسايل،  النظام  من  املختلفة  القطاعات  مبساعدة 
البيئة  تلويث  إن  والعامل.  االمريكي  الشعب  لنحو 70 عاما على 
ومناطق عيش العمال العاملني يف الصناعات املعدنية، إزداد خالل 
إنتاج  العسكرية ومعامل  الصناعات  الثانية من قبل  العاملية  احلرب 

االسلحة. 
وكان الدكتور اكسنر أحد معارض الزعم بوجود نتائج إجيابية لفلورة 
املياه. وقد أبدى استغرابه يف حبوثه ودراساته الن نشاطات علمية 
ضئيلة جدا بشان الفلورايد أجريت يف امريكا. ويقول أنه يف حني 
نرى إجناز دراسات طبية واسعة منذ اواخر عقدالثالثينيات خارج 
الواسعة  الدراسات  الفلور، لكن ال وجود ملثل هذه  امريكا بشأن 
واملعمقة يف داخل امريكا نفسها ومت احلد من إجناز حبوث بشان أثر 
الفلورايد على االنسان. وحىت انه مت منع دراسات الطب البيطري 
من الدخول يف هذا اجملال لكي ال تضطر الرأمسالية االمريكية يف ظل 

هذه البحوث والدراسات لدفع تعويضات للمواطنني.
ويذهب اكسنر اىل االعتقاد ان اجلهود لفلورة مجيع مياه الشرب يف 
امريكا جاءت من أجل إزالة أي إمكانية ومرة واحدة واىل االبد لعقد 
مقارنة بني صحة الناس الذين يشربون من املياه اخلالية من الفلور 
والناس الذين شربوا من املياه السامة املفلورة. يف حني أن جزء من 
البالد فحسب كانت تعرضت هلذه املشكلة، وكان بوسع احملامني 
والباحثني اإلستناد اىل البحوث املقارنة التنديد بالرأمساليني واصحاب 
وموحدا  متناسقا  شئ  أصبح كل  عندما  لكن  الكربى،  الشركات 

وزالت إمكانية عقد مقارنة، فان أرباب املال يتنفسون الصعداء.

المراجع والمصادر:
1. موقع »مشرق« االلكرتوين بتصّرف.

2. http://peakwater.org/tag/tap-water
3 . h t t p : / / w w w. g l o b a l r e s e a r c h . c a / i n d e x .
php?context=va&aid=22707
4. http://www.fluoridation.com/c-country.htm
5.http://www.water-filtering.co.nz/1454/many-
scientists-oppose-fluoridation.html
6 . h t t p : / / g l o b a l r e s e a r c h . c a / i n d e x .
php?context=va&aid=31568
7.http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/
sunday/fluoridation-debate-redux.html?_r=1
8.http://www.fluoridealert.org/health/teeth/caries/
topical-systemic.html
9.http://scorecard.goodguide.com/chemical-profiles/
pesticides.tcl?edf_substance_id=7681-49-4
10.http://www.naturalnews.com/031602_fluoride_
tooth_enamel.html
11. http://www.fluoridation.com/exner.htm
1 2 . h t t p : / / w w w . c d c . g o v / fl u o r i d a t i o n /
statistics/2010stats.htm

المصدر: »بيوتروريسم«، هالل، طهران، ط 1، 1395ش.

القتل الصامت

القضاة في آخرالزّمان
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عالمات النهاية

رسول اهلل: »إنما أقضي بينكم بالبينات و األيمان و بعضكم ألحن 
بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له 

به قطعة من النار.«4 
من هو القاضي الذي يستحق النار؟ هو الذي حكم بغري علم، و 
الثاين هو الذي عرف احلقيقة فحكم خالفها، الثاين أشد عذاباً. 
القضاء شيء خميف، حقوق الناس بني يديه و اهلل سبحانه و تعاىل 
مع احلق و لكن ال خيلو أي بلد من قضاة نزيهني. روی عن معاوية 
بن وهب قال مسعت أبا عبد اهلل يقول: »أي قاض قضى بين اثنين 

فأخطأ سقط أبعد من السماء.«5 
قضاة صادقني، قضاة ال يبيعون دينهم بالدنيا بأكملها هؤالء لكنهم 
قلة؛ روی عن سماعة عن أيب عبد اهلل قال: »الرشا في الحكم 

هو الكفر باهلل.«6 
تستنقذ احلقوق عن طريق الشهادة لکن قيل يف قضاة آخرالّزمان: 
»و فقهاؤهم يفتون  بما يشتهون  و قضاتهم بما ال يعلمون يحكمون و 
أكثرهم بالزور يشهدون، من كان عنده درهم كان عندهم مرفوعا.«7  و 
قال أبوعبد اهلل : »رأيت القضاة يقضون ]في آخرالّزمان[  بخالف 

ما أمر اهلل.«8 
أهداف  السماء، و يلخص  تعاليم  العدل عنوان كبري خيتصر كل 
اخلري  و حيقق  الدنيا،  و  احلياة  هدفية  يظهر  و  األنبياء،  و  الرسل 
يف  األمور  يضع  و  حقه،  حق  ذي  يعطي كل  ألنّه  لإلنسان، 
مواضعها، واهلل سبحانه هو العدل احلكيم وأمر بالعدل: »ِإنَّ اللََّه 
يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن«،9  وأرسل رسله لتحقيق العدل بني الناس: 
»َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلببَيبَِّناِت َوأَنبَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيبَُقوَم النَّاُس 
بِاْلِقْسِط«،10  و أراد يوم القيامة يوماً للجزاء وإقامة العدل وإعطاء 
كل ذي حق حقه وانتصار املظلوم على ظامله، وأراد لكل من يتوىل 
حكم الناس أن حيكم بالعدل: »َو ِإَذا َحَكْمُتْم ببَْيَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا 
بِاْلَعْدِل.«11 و هكذا جند أّن العدل يتحرك يف كل اخلطوط العامة 
مستوى  فعلى  التفاصيل،  إىل كل  منها  وينفذ  اإلسالمية  للشريعة 
النظام القضائي، جند تعاليم صارمة يف كيفية تعاطي القاضي مع 

املتحاكمني. 
بالقضاء  ابتلي  »من   :املؤمنني أمري  عن  احلديث  يف  ورد  قد  و 
فليواس بينهم في اإلشارة و في النظر و في المجلس.«12 وقد أعطانا 
أمرياملؤمنني املثل األعلى يف هذا الباب عندما وقف مع يهودي 
أو نصراين أمام قاضيه شريح ليتحاكما يف درع سرقه اليهودي من 
من  القاضي  فقد طلب  اليهودي  يد  الدرع يف  ملا كان  و  اإلمام، 
اإلمام بينته على أّن الدرع له انطالقاً من القانون اإلسالمي يف باب 

القضاء.
تأخري االنتقام من بعض الظاملني يف الدنيا أكرب دليل على وجود 
اآلخرة، يف حمكمة إهلية، كان رجل من العرب يف اجلاهلية إذا رأى 
رجالً يظلم و يعتدي يقول: فالن ال يموت سوياً فيرون ذلك. يعين: 

عقوبة ظلمه، حىت مات رجل ممن قال ذلك فيه. فقيل له: مات 
فالناً سويًا، يعين: ما ظهرت فيه عالمة انتقام، فلم يقبل حىت تتابعت 
األخبار فقال: إن كنتم صادقني فإن لكم داراً سوى هذه جتازون 
 :قال النتيجة،  إىل  توصل  اجلاهلية  هذا كافر يف  يعين:  فيها، 
»لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء«،13 فإذا كان هذا حال العجماوات البهائم فيما بينها و هي 

غري مكلفة وال عاقلة فكيف حال العقالء؟!
أيحسب الظالم في ظلمه 

أهمله القادر أم أمهال
ما أهملوا بل لهم موعد
لن يجد من دونه موئال

الهوامش:
1. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، الطهران، طبع رابع، 1407 ق.، ج 

 7، صص 413-412.
2. املصدر السابق، ج  7، ص 407.
3. املصدر السابق، ج  7، ص 411.
4. املصدر السابق، ج  7، ص 414.
5. املصدر السابق، ج  7، ص 408.
6. املصدر السابق، ج  7، ص 409.

 ،»الغائب احلجة  إثبات  يف  الناصب  »إلزام  على،  حايرى،  يزدى   .7
البريوت، طبع اول، 1422ق. ج  2، ص 154.

8. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج  8، ص 41-36.
9. سورة النحل، اآلية 90.

10. سورة احلديد، اآلية 25.
11. سورة النساء، اآلية 58.

12. كليىن، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج  7، ص 413.
13. پاينده، ابو القاسم، »هنج الفصاحة«، الطهران، طبع رابع، 1382هـ.ش.، 

ص 624.

يف   1498 مايو   23 يف  حرقا  سافوناروال  جريوالمو  أعدم  لقد 
»إيطاليا« بسبب عقيدته الراسخة. وكان شخص يدعى ماكيافيلي، 
أحد مشاهدي مسرح اإلعدام حرقا، وبعد مشاهدته احلادث، خرج 
على الفور بانطباع مؤداه أن الصدق والصداقة، مها أسوأ السياسات. 
وقد ضربت هذه العقيدة جبذورها يف ذهنه وجتلت الحقا يف تاريخ 

الفكر اإلنساين كأحد أكثر التعليمات شرورا. 
لتسجيل  الطرق  أقصر  هما  والرذيلة،  المراوغة  أن  ماكيافيلي:  وقال 

النصر. 
والتزوير.  واخلداع  للظلم  طريق  خارطة  إىل  حتولت  تعليماته،  إن 
فماكيافيلي أصبح إىل اليوم مصدر إهلام للمغامرين السياسيني ومجيع 
دنيئة  الوسيلة  مهما كانت  الوسيلة  تربر  الغاية  بأن  يؤمنون  الذين 

وحقرية وخبيثة.

ماكيافيلي والسياسة
من أجل الفهم األمثل آلراء ونظريات ماكيافيلي، البد بداية من 
إىل  نصل  لكي  خصائصه  وعّد  احلداثة  أو  التجدد  مفهوم  معرفة 
ماكيافيلي مؤسس عصر احلداثة والفلسفة السياسية هذه. إن إحدى 
املفاهيم العامة للحداثة، يتمثل يف اإلميان بـ»الكتاب املقدس« للعامل 
الدنيا. ان Secularized Biblical Faith يعين أنه قد انقضى 
الدنيا بشكل  بالعامل  متعلقا  األخروي وأصبح  الدين  وتاريخ  عهد 
أساسي. وبلغة مبسطة، عدم عقد األمل على الجنة السماوية والعمل 

على بناء جنة األرض وبالمنطق البشري فحسب. 
التجدد واحلداثة تتمثل يف  لذلك ميكن اعتبار أن منجزات عصر 
التحول إىل الناسوت والعلمانية1 أو فقدان وزوال اإلميان اإلجنيلي. 
أن خلقة اإلنسان اإلهلي متثل إحدى حاالت معارضة ماكيافيلي 
للدين االجنيلي. ان Image of god و مجيع الكائنات األرضية 
أصبحت مسخرة له، لكن اإلنسان ليس حاكما على كل شئ، إنه 
وضع يف حديقة لكي يعمل فيها وحيميها. ويف الدين هناك شان 
ومنزلة لإلنسان وأن التقوى هي عبارة عن طاعة النظام اإلهلي املقرر، 
وكما يف الفكر الكالسيكي فإن العدالة متسقة مع النظام الطبيعي 
االعرتاف  مبثابة  اآلدمية،  القدرة  حدود  خارج  حبظ  اإلقرار  فإن 
هذه  يرفض جممل  ماكيافيلي  لكن  املعروف،  غري  اإلهلي  بالتقدير 

السنة الفلسفية والكالمية ويقول: 
الناس وأن تحول  تبدأ من طريقة عيش  الفلسفة السياسية يجب أن  إن 
بوصلتها من السماء إلى األرض. وأول نتائج هذه الرؤية هي إعطاء تفسير 
الذي وجد  الشئ  ذلك  الفضيلة  اعتبار  يجب  فال  الفضيلة.  عن  جديد 
من أجله االجتماع السياسي، بل إن الفضيلة وجدت من أجل المجتمع 
السياسي، أن الحياة السياسية الحقيقية ليست تابعة لألخالق، بل يجب 
القول بأن األخالقخارج المجتمع السياسي، غير ممكنة وإن المجتمع 
السياسي هو الفرض المسبق لألخالق. إن المجتمع السياسي إن أصبح 
في حدود األخالقفال يمكن له أن يتشكل وال يمكن أن يستمر ويدوم. 
والدليل البسيط على ذلك هو أن المعلول أو األمر المشروط ال يمكن أن 

يحدث قبل العلة أو الشرط. 

محّمد رجبي

ماكيافيلي
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ولد ماكيافيلي يف »فلورنسا« يف 3 مايو 1469م. وأول منصب 
تقلده كان رئاسة الديوان الثاين يف مدينته، وعندما دخل ماكيافيلي 
إىل الديوان، كانت قواعد صارمة تتبع للتوظيف يف الدوائر الرئيسية. 
فاملتقدمون بتقلد الوظائف كان جيب أن يقدموا أدلة تثبت براعتهم 
»الفروع  يسمى  فيما كان  مهارهتم  عن  فضال  الدبلوماسية،  يف 
من  فلورنسا  يف  اإلنسانية  العلوم  مفهوم  أخذ  وقد  اإلنسانية«. 
مصادر رومية وعلى وجه اخلصوص سيسريون اخلطيب والفيلسوف 
و السياسي الرومي الشهري الذي كان يدعم احلكم اجلمهوري. وكان 
حيب الفصاحة والبالغة واألخالق. وكانت إيطاليا القرن الرابع عشر 
للميالد أحيت تطلعاته الرتبوية من جديد ونال نفوذا استثنائيا يف 
اجلامعات واحلياة االجتماعية إليطاليا تدرجييا. وكان أنصار املذهب 
بنظرية خاصة  ملتزمني  بكوهنم  األوىل  املرتبة  يف  يتميزون  اإلنساين 
وكانوا  اإلنساين  والصدق  والرتبية  للتعليم  الصحيح  احملتوى  حول 
ومن مث  الالتينية  باللغة  ملما  يكون  أن  التلميذ جيب  بأن  يؤمنون 
يتطرق إىل فن البالغة وتقليد أسلوب األساتذة اليونانيني والروميني 
وينهي حتصيله العلمي بدراسة التاريخ والفلسفة القدمية. إن االعتقاد 
بأن هذا النمط من التعليم، يعد أفضل منط من اجلهوزية لدخول 

احلياة السياسية، كان سائدا ملدة طويلة. 
وأول مهمة انيطت إليه يف يونيو 1500 للميالد، عندما زار البالط 
حول  حمادثات  ليجري  »فرنسا«  ملك  عشر  الثاني  لـلويس  امللكي 
صراعات مدينة فلورنسا مع مدينة »بيتزا«. واستمرت إقامته هناك 
ستة أشهر. ويف تلك الفرتة اطلع على الوضع املضطرب للحكومة 

يف املدن اإليطالية. 
وأول نصيحة له يف هذا اخلصوص كانت: 

إن الجهاز الحكومي لمدينة فلورنسا يبدو مرددا وهزيال بشكل غير منطقي 
ومثير للسخرية من وجهة نظر كل من يتلقى تعليمه في المدرسة الجديدة 
للسلطنة. ويحذر ماكيافيلي من أن التسويف ال ينم عن حكمة وإن الذي 
يبدو مرددا وغير مصمم يواجه خطرا محدقا، سواء في الحرب أو في 

السياسة. يجب التصرف على جناح السرعة وبجرأة. 
واحلادثة الثانية اليت أثرت عليه، كانت تعرفه على سيزار بورجيا، الذي 
هاجم عامي 1501 و 1502م. مشال ووسط إيطاليا واخضعهما 
لسلطته. وكان يريد إقامة احتاد مع الفلورنسيني، ولذلك أرسل مبعوث 
من جانب فلورنسا وهذا املبعوث مل يكن سوى نيكوال ماكيافيلي. 
وهذه املهمة كانت يف احلقيقة بداية عهد تبلورت فيه أكثر من أي 
وقت مضى احلياة الدبلوماسية ملاكيافيلي. ويف ذلك الوقت استطاع 
التعرف مباشرة على طرائق إدارة الدولة وتقييمها. وغالبا ما يقول 
بأن كتاب »السفارات« ملاكيافيلي هو حصيلة ونتيجة هذا العصر. 
وعندما بلغ ماكيافيلي مرحلة تثبيت وتسجيل أحكامه النهائية حول 
القادة والسياسيني، توصل إىل نتيجة مفادها بأن أيا منهم مل يفهموا 
بشكل صحيح النصيحة البسيطة واألساسية يف الوقت ذاته وبالتايل 
فإما إهنم هزموا مجيعهم أو إن جنحوا عن طريق الصدفة فحسب 

األساسي  الضعف  فإن  وبرأيه،  السياسية.  حنكتهم  بسبب  ال 
واملتغريات  األوضاع  جتاه  مرونتهم  عدم  يف  يكمن  احلكام  جلميع 
بنفسه  يعتد  بورجيا  سيزار  املثال كان  سبيل  فعلى  جمتمعاهتم.  يف 
املقدس  مزهوا مغرورا. فيما كان ماكسي ميليان إمرباطور »روما« 
بابا إيطاليا  بينما كان جوليوس  يلتزم دائما جانب احليطة واحلذر 
يبدي على الدوام هتورا واهتياجا. وجعل ماكيافيلي يف النهاية هذه 
األحكام حمورا لتحليل القيادة السياسية يف مؤلفته »األمري«. وكان 
قد اكتسب هذه النظريات طوال سنيي عمره ونشاطه الدبلوماسي.

مفردتا فورتونا وفيرتو في الفلسفة السياسية لماكيافيلي
إن مفردة فريتو هي ترمجة لفظة »آره ته« اليونانية2 ومشتقة من كلمة 
Vir الالتينية وتعين الرجل وترمجت يف اللغة الالتينية مبعىن الرجل 
ويستخدمها  والتقوى  والورع  الفضيلة  مبعىن  أو  واحملارب  الشجاع 
ماكيافيلي غالبا مبعىن الرجولة والبسالة. أما مفردة فورتونا فتعين احلظ 
ميكن  ونعمة  خري  وكل  طيبة.  إهلة  يعتربوهنا  الروم  وكان  والنصيب 
البشر، كانتا بتصرف هذه اإلهلة. ويقول  تصورمها ويطلبهما مجلة 

ماكيافيلي: 
إن الحظ، حليف الشجعان، أي الذين قلما يترددون ويخافون ويتمتعون 
بالحماسة ويوسع نطاق هذا المعنى ويقول أن ما يثير الحماسة لدى هذه 

السيدة اإللهة ويحدث لديها ردة فعل إيجابية هو الفيرتو. 
وبتقدير ماكيافيلي فإن احلظ يغضب لغياب الفريتو أكثر من أي 
شئ آخر ويحُثار حقده. والفريتو هو مبثابة املرتاس الذي يقف بوجهه، 
لذلك فإن احلظ يصب جام غضبه على املكان الذي يعرف أنه 
يفتقد إىل أي مرتاس وسد حصني، ويذهب ماكيافيلي حىت أبعد 

من ذلك ويقول: 
إن الحظ يستعرض عضالته عندما ال يقف الرجال من أصحاب الفيرتو 

بوجهه. 
أنه  لدرجة  الصفة  هذه  ميجد  احلظ  إن  هي:  القول  هذا  ونتيجة 
ال جيعل األناس الذين يبدون من عندهم الفريتو، ضحية العنف 
غضبه. ويعترب ماكيافيلي أن أمسى هدف األمري يتمثل يف تأسيس 
حكومة جتعل من نصيبه الفخر والشرف. وبتقدير ماكيافيلي فإن 
ينمي  أن  عليه  واملوقع  واجلاه  الفخر  ذروة  بلوغ  أجل  ومن  األمري 
وينشئ لديه الصفات الالزمة للقيادة امللكية. ويقول ماكيافيلي أن 
فإنه سريى  له،  هدف  وأمسى  أعلى  إىل  الوصول  يريد  حاكم  أي 
ماكيافيلي  وتوصل  العقل.  طريق  دائما  األخالقليس  طريق  بأن 
إىل نتيجة مفادها أنه باتت الضرورات تقتضي أن ال يتقيد األمري 
احلاكم الناجح باحملاذير األخالقية التقليدية لتحقيق مبتغاه وينتبه إىل 
األوضاع والظروف لكي يعرف مىت يستخدم تلك القوة ومىت ينبذها. 
واألمري احلصيف ميارس الفضيلة مىت ما أمكن ويعرف أنه إن اقتضى 
الزمان، كيف ميارس الشّر. لذلك بات ينبغي على األمري احلاكم 
اليت قد تؤدي إىل  املفرتضة  الفضائل  وفق ماكيافيلي، جتنب تلك 

إضعافه واعتماد تلك الرذائل املفرتضة أيضا، اليت قد تدعم موقفه، 
فالواقع واحلياة قد علما األمري أن الكثري من الفضائل اليت يتطلبها 
احلكام من شعوهبم بشكل عام قد تؤدي إىل إضعافهم، وبالتايل إىل 
إسقاطهم إن طبقوها على أنفسهم بشكل خاص. ويؤمن ماكيافيلي 
والظروف  األوضاع  معرفة  يف  يكمن  احلكم،  يف  النجاح  رمز  بأن 
والقبول بضروريات الزمان وجماراة العصر. وحسب رأيه، فإن الذي 
يريد أن يكون سعيدا دائما جيب أن يعتمد احلكمة واحلصافة وجياري 
الزمان. وإن حتكم أحد هبذه الطريقة بذاته وجعل سلوكياته تتناغم 

مع زمانه، فإنه سيكون أمريا ناجحا. 
ويذهب ماكيافيلي إىل االعتقاد بأن املوضوع الذي جيب أن يعرفه 
األمري هو أن املبادئ السامية تكتمل مع الفنون الضرورية واملراوغة 
األمري  يكون  أن  ضرورة  أساسي  بشكل  يستخلص  و  واخلداع. 
بأية  مآربه  فيحقق  واملراوغة،  الكذب  يتقن  خمادعاً،   « »احلاكم 
وسيلة ملتوية ويعطي شعبه يف الوقت نفسه االنطباع بأنه رحيم ونزيه 
وإنساين ومستقيم، ومتدين معاً. إنه ال حيب الدين قيد أمنلة لكنه 
يهتم بدوره يف إثارة مشاعر وعواطف الناس واإلبقاء عليهم على 
طريق العمل الصاحل وفضح الشريرين والطاحلني. لذلك فإنه يكلف 
قادة اجملتمع بالقبول مبا هو ملصلحة ومنفعة الدين وتضخيم ذلك 

حىت وإن كان كذبا. 
عن  منفصلة  السياسة  يعترب  أرسطو  شأن  شأنه  ماكيافيلي  إن 
باخلصائل  احلاكم  األمري  يتحلى  أن  اخلطر  من  أن  األخالقويرى 
األخالقية. ويعفي الساسة من التقيد بالقوانني االخالقية ويرى بأن 
من  يرى  إنه  موحدة.  أخالقية  قوانني  يتبعان  ال  واحملكوم  احلاكم 
الضروري وجود جيش قوي إلدارة البالد بشكل أمثل، لذلك ميكن 

اعتبار ماكيافيلي مؤسس مدرستني فيما بعده ومها: 
1.  القومية؛

2.  العلمانية.
ماكيافيلي.  مع  حيدث  السياسة  يف  والتطور  التحول  فإن  لذلك 
إن نظريته القائلة بأنه جيب التضحية بأي هدف وتطلع من أجل 

احلقيقة، تشكل أحد ركائز السياسة احلديثة. 
إنه كان يف احلقيقة يريد أن يقول بأن: 

اإلنسان العصري وفي ظل خصوصياته، يتغلب على حظه ويقرر مصيره 
ويرسى  رؤيته  ظل  في  الرفاهية  إلى  والفضيلة  السعادة  وتتحول  بنفسه 

المجتمع بمعناه الجديد على أساس العقود. 

الهوامش:
1. ليو اشرتاوس، »ما هي الفلسفة السياسية؟«، ترمجة: فرهنك رجائي.

2. الدكتور محيد عنايت، »أساس الفلسفة السياسية يف الغرب«.

المقتبس من »الجاهلية الحديثة )الثانية(«، إسماعيل شفيعي سروستاني، 
طهران، موعود عصر)عج(، ط 1، 1435 ه .
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الکونية وطول العمر
هذه  املهدي كل  اإلمام  بغيبة  قولنا  يف  معنا  اآلخرون  خيتلف 
السنني، وخيتلفون يف طول عمره الشريف، بل و حتی يف والدته و 
کونه ابن اإلمام احلسن العسکري، بالرغم من صّحة أحاديث 
املرستني وتواترها يف هذا الشأن، ففي ذات الوقت الذي يؤمن فيه 
تتحّدث عن طول عمر  اليت  األخبار  بصّحة  مثالً  املعيب  املنتقد 
الّدجال الذي هو من شخصّيات عصر الظهور، وصّحة أخبار طول 
عصر  من شخصّيات  أيضاً  هم  الذين  ومأجوج  يأجوج  أقوام  عمر 
الظهور، وال مياري يف ذلك وال يشكك، بل يعّد إميانه بذلك من 
اليقينّيات اليت ال جيوز تکذيبها، ألّن أحاديثا نبويّة أخرجها البخاري 
ومسلم يف كتبهم تكلمت على ذلك، جنده ال يرضى عن قولنا بطول 
عمر اإلمام املهدي، جيعل من هذا التفكري حقيقة ثابتة الوجود 
وغري قابلة للنقاش أو النقد يف ضمن خّط االنتقائّية املسيسة املعمول 

به نفسه تأرخيّياً. 
نتناول يف هذا املبحث مسألة طول عمر الدجال وبعض اجلزئيات 

االخری. 
إّن األحاديث اليت ورد فيها ذكر طول عمر الدّجال كثرية، منها ما 

:أخرجه مسلم عن عمران بن حصين عن النيب
إلی قيام الساعة خلق األکبر ]أي: مخلوق أطول  »ما بين خلق اآلدم 

عمرًا[ من الدّجال.«1
فضالً هناک جمموعة کبرية من األحاديث األخری اليت جيء هبا 
لتساير هذا احلديث وتدعمه وکلها تّدعي أّن النيّب أخرب أّمته 
أّن کّل األنبياء السابقني حذروا أقوامهم من الدّجال ابتداء من نيّب 

اهلل نوح فنازاًل، کما يف حديث عبداهلل بن عمر الّذي جاء فيه:
قال رسول اهلل في الناس فأثنی علی اهلل بما هو أهله ثّم ذکر الدّجال 

فقال: 
»إّني ألنذرکموه، وما من نبّي إال قد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه.«2

وکما يف احلديث عن أنس أّن النيّب قال:
»ما من نبّي إال وقد أنذر الدّجال أّمته - أو قال - حذر الدّجال أّمته.«3

ويف البخاري )163/4( عن أبي هريرة:
أال أحدثکم حديثاً عن الدّجال ما حدث به نبّي قومه، إنه أعور، وإنه يجيء 

معه بمثال الجنة والنار... وإني أنذرکم کما أنذر به نوح قومه.4
إّن ورود اسم نيّب اهلل نوح يف احلديث يعين أّن الدّجال کان 
موجوداً حتی قبل الرسالة األولی لنوح أيب البشر الثاين وأقرب األنبياء 
زمناً إلی عصر أبينا آدم، وأّن نوحاً واألنبياء الذين جاءوا من 
بعده کانوا يعلمون بوجود الدّجال، وهو الدّجال عينه الذي زامن 
بعثات باقي األنبياء بعد نوح، ولذا حذروا أقوامهم منه کما قال 
رسول اهلل الذي حذر يف الوقت نفسه املسلمني من الدّجال 

.نفسه الذي کان موجوداً يف زمن نوح
وال يقف األمر عند هذا احلّد بل يتعّداه إلی خصوصّية أکثر تتمثل 
باّدعاء بعض الصحابة أهنم کانوا يعرفون الدّجال شخصّياً، کما يف 

احلديث الذي أخرجه البخاري:
إن جابر بن عبداهلل کان يحلف باهلل أّن ابن الصائد الدّجال ]أي إّن ابن 
صائد هو الدّجال[. قلت: تحلف باهلل؟ قال: إّني سمعت عمر يحلف 

علی ذلک عند النبي فلم ينکره النبّي.5
واحلديث اآلخر عن عمر أّن النيّب قال:

»بينا أنا نائم أطوف بالکعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق 

الحکومة المهدویّه إلی العوالم األخری

االستدالل علی حقيقة امتداد سيطرة

رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، ثّم ذهبت ألتفُت فإذا رجل 
قالوا: هذا  العين کان عينه عنبة طافية،  أعور  الرأس  جسيم أحمر جعد 

الدّجال. أقرب الناس به شبهاً ابن قطن رجل من خزانة.«6
النيّب کان يقرب صور األشخاص  إّن  اليت تقول  واألحاديث 
الذين يتحّدث عنهم ألصحابه عن طريق تشبيههم ببعض الصحابة 

:کثرية. کما يف قوله
»دحية الکلبّي يشبه جبرائيل، وعرة بن مسعود الثقفّي يشبه عيسی بن 

مريم، وعبد العزی يشبه الدّجال.«7
وهي أحاديث معروفة للجميع.

بل  يظّن  نفسه کان   النيّب أّن  تّدعی  أخری  أحاديث  وهناک 
حديث  هناية  من  يظهر  الدّجال. کما  هو  صائد  ابن  أّن  ويعتقد 

عبداهلل بن عمر قال:
کنا مع رسول اهلل فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد. ففّر الصبيان وجلس ابن 
صياد فکأّن رسول اهلل کره ذلک. فقال له النبّي: »تربت يداک، 
أتشهد أني رسول اهلل؟« فقال: ال، بل تشهد أني رسول اهلل. فقال عمر بن 
الخطاب: ذرني يا رسول اهلل حتی أقتله. فقال رسول اهلل: »إن يکن 

الذي تری فلن تستطيع قتله.«8
قالوا: يف إمتحان النيّب له ما يدّل علی أّن النيّب کان متوقفاً 
في أمر ابن صياد ألنه لم يوَح إليه أنه الدّجال وال غريه. وکان کثير من 
الصحابة يظنون أن ابن صياد هو الدّجال. وکان عمر بن الخطاب يحلف 
 أنّه الدّجال بحضرة النبّي وحضرة الصحابة، ولم ينکر عليه النبّي

ذلک. ويف احلديث عن محّمد بن المنکدر قال: 
رأيت جابر بن عبداهلل يحلف باهلل أّن الصائد الدّجال. قلت: تحلف باهلل؟ 
قال: إّني سمعُت عمر يحلف علی ذلک عند النبّي فلم ينکره النبي.9
وقوهلم: إّن النبي کان متوقفاً في أمر ابن صياد ألنه لم يوَح إليه أنّه 
الدّجال وال غيره يعين أّن اهلل سبحانه مل خيرب النيّب حبقيقة أکثر 
الکائنات هتديداً ألّمة اإلسالم ودينها، وهذا يف الواقع منهج معروف 
هدفه خلق حجب ضبابّية وتغليف األحداث هبا ألسباب ختريبّية 

أکثر منها إصالحّية، وهي من صنع األموينّي ووعاظ دولتهم.
٭٭٭

علی العموم نعرف من هذه الروايات أّن هنالک من يؤمن بوجود 
الدّجال، وحياته، وطول عمره، يف األقّل منذ صدر اإلسالم إلی اآلن 
وحتی ظهور اإلمام املهدی. فما الغرابة فيما إذا اّدعی آخرون 

طول عمر کاسر عني الدّجال ما دام هذا األمر ممکناً ومتاحاً؟
وحنن ال نعرتض علی نقول اآلخرين، وال نعرتض أيضاً علی الرأي 
السنني  هذه  الدّجال کّل  بعمر  مد  سبحانه  اهلل  إّن  يقول  الذي 
الطويلة، علی الرغم من أّن ذلک خمالف للعقل؛ ألنه ما من جدوی 
الدّجال کما هي يف طول اإلمام املهدي، ما  من طول عمر 
إال  اخلروج.  ينتظر  خامالً  عاطالً  أثنائها  يف  سيبقی  الدّجال  دام 
اإلميان  إلی  تدعو  اليت  املسّيسة  االنتقائّية  بشّدة علی  نعرتض  أننا 
بنقول بعيدة عن الواقع، وتدعوهم إلی تکذيب روايات صحيحة عن 

آل البيت عن جّدهم النيّب األکرم هي من صميم الواقع 
اإلسالمّي، فهذه االنتقائّية الغريبة کانت ومازالت - رغم کوهنا غري 
منطقّية - من أکرب أسباب فرقتنا، وهي اليت قادت األّمة إلی أن 
ينکر بعضها وجود اإلمام املهدي أصال، أو يّدعی أّن املهدي 
األوحد هو عيسی وال مهدي غريه، کما يف احلديث »ال مهدي 
إال عيسی« وأشباهها من األقوال السياسّية البحث املغلفة بالتمويه 

الدييّن، وهي اليت حتّولت فيما بعد إلی منهج دييّن.
:وعليه قال الشيخ الصدوق

الدّجال  في  ويرونه  الخبر  هذا  بمثل  يصدقون  والجحود  العناد  أهل  إّن 
وغيبته وبقائه المّدة الطويلة وخروجه في آخر الزمان، وال يصدقون بأمر 
ثّم يظهر فيمأل األرض قسطاً وعدالً کما  القائم وأنه يغيب مّدة طويلة، 
ملئت جوراً وظلماً، مع نّص النبي واألئّمة بعده عليه باسمه وغيبته 

ونسبه.10
املؤثرة، ال ميکنها حجب  السلبّية  آثارها  من  بالرغم  االنتقائّية  إّن 
احلقيقة وإعاقة حبث الباحثني، وال ميکنها أن تقف حائالً بني الناس 
ومعرفة حقيقة األطروحة املهدويّة. )وأنا من جانيب( أجد أهنا ال ضري 
منها؛ ألهنا تذکي عطر العقيدة املهدويّة، وتزيد تأّجج نارها وتوهج 

سناها ونضوج مثارها أکثر من تلحق هبا األذی.

الهوامش:
ا. »صحيح«، املسلم، ص 1235، ح 2946.

2. أورده الصدوق يف »کمال الدين ومتام النعمة«، ص 480 لالستشهاد به.
3. »املعجم املوضوعي« الشيخ الکوراين، صص 45-44.

4. املصدر نفسه، ص 45.
5. املصدر نفسه، ص 40؛ عن »صحيح« البخاري 108/8؛  ويف »صحيح« 
املسلم، ص 1225، ح 2929؛ و»سنن« أيب داّود، کتاب املالحم، باب يف 

خرب ابن صائد، ص 121، ح 4331، اجلزء الرابع.
6. »سنن«، أيب داّود، کتاب الفنت، جزء الرابع، ح 4330.

7. »معجم األحاديث اإلمام املهدي«، ج 3، ص 64.
8. »صحيح«، املسلم، ص 1224، ح 2924، باب الفنت.

9. رواه البخاري برقم 6808.
10. »کمال الدين وإمتام النعمة«، الشيخ الصدوق، ص 480، اجلزء 2.
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العرض وليسوا متساوي  ليسوا يف نفس  إن مجيع االولياء االهليني 
القدرات للتصرف وممارسة الوالية. وما يستشف من املصادر الدينية 
يشري إىل أن الوالية اليت تنسب اىل اهلل تعاىل والنيب االكرم وامري 
املؤمنني علي وباقي األئمة املعصومني، هي مفهوم يندرج على 
واملرتبة  تعاىل  هلل  ثابتة  والذاتية  العليا  مرتبها  إن  املراتب.  تشكيك 

 .واالئمة املعصومني الالحقة هي خاصة برسول اهلل
إن كل ويل يف نطاق واليته، يتمتع بالتفوق على املوىل عليه. وهذه 
النسبة من القرب اىل احلق اليت حتدد نطاق واتساع الوالية لكل ويل 
وطاملا أن الويل ال يتميز مبراتب من الصفات الكمالية واملعنوية، فانه 

لن يتحصل له االختيار والتفوق املعنوي والشرعي. 
وبالرغم من أن االنبياء االهليني العظام، حيظون حبكم واحد فيما 
خيصا مبدأ العصمة والبعد عن النقص والثغرات وأن اخلطا والعصيان 
يتمتع مبقامات  منهم  الشامخ، لكن كل واحد  بعيد عن حرميهم 

ومراتب متفاوتة. 
إن األنبياء االهليني يشرتكون مجيعا يف إمتالك عنوان النبي لكنهم 
خيتلفون معا. إن نطاق عمل وحضور االنبياء واملهمة اليت اوكلت 
التبان  اىل هذا  املناطة هبم، تشري  والواجبات  منهم  إىل كل واحد 

والتفاضل.
إن بعض األنبياء االهليني العظام كلفوا فقط بارشاد وهداية اسرهتم 
واحمليطني هبم والبعض االخر كلف بارشاد وهداية قوم وأمة كربى. 
إن نسبة درك وجهوزية األمم لتلقي حقائق العامل مل يكن عدمي األثر 

يف إنتخاب وارسال االنبياء، كما أن نسبة القرب والنورانية الباطنية 
والوالية، شكال املعيار أيضا يف توكيل مهمة هداية الناس و االمم.1

لذلك يتضح بان مراتب الوالية وقرب االنبياء هذا، جتاه الباري عز 
وجل والذي يوضح وحيدد مرتبة النيب ومهمته لدعوة الناس حنو احلق 

واحلقيقة.
والبشارة، هي مسؤولية  الشريعة واإلنذار  الوحي وابالغ  إن إعالم 
ويتلقى  عزوجل،  الباري  وإذن  اشراف  اهلل، حتت  نيب  يتوالها كل 
النبوة  اجلميع عن  يدركه  ما  إن  الوحي.  الالزمة عن طريق  األوامر 

والرسالة هو النبوة العامة او النبوة التشريعية.
إن دائرة ونطاق تلقى األحكام ونطاق عمل الرسول والنيب، يتوقف 
على موهبة وجهوزية األمة أو حىت القبيلة واألسر اليت كلف ذلك 
القبول  طاقة  أن  افرتاض  يستطيع  ومن  هبدايتها.  الرسول  أو  النيب 
والدرك متساوية لدى قوم النيب صالح وهود مع أمة النيب 

موسى أو النيب حممد؟ 

مراتب نبّوة االنبياء
التشريعية  النبوة  إىل  تقسيمها  مت  فقد  النبوة،  مسألة  خيص  وفيما 

)خاصة باالنبياء والرسل( والنبوة االنبائية. 
وتعين النبوة االنبائية أن شخصا ما وبسبب سلوك املراتب والقرب 
إىل احلق واكتساب درجات من الوالية، نال املعارف واالخبار من 
االنبياء  هبما  مثلما كلف  خاص  وواجب  مبهمة  يكلف  أن  دون 

والرسل. 
وللنبوة التشريعية حّد حبيث أنه مع بعثة خامت االنبياء حممد فقد 
اغلق باب النبوة والرسالة واىل األبد وقدم النيب األكرم على أنه 

اخر نيب ورسول. 
ومع ختم الرسالة، فان مجيع إحتياجات االنسان لنيل السعادة مت 
تلبيتها عن طريق الكتاب والنبوة التشريعية. ويقول العالمة حسن 

زادة آملي حول النبوة االنبائية والتشريعية:
جيب التفريق والتمييز بني النبوتني التشريعية واالنبيائية، الن النبوة 
التشريعية اختتمت مع الرسول اخلامت حممد. لذلك فان حالل 
النيب حممد حالل إىل يوم القيامة وحرامه حرام اىل يوم القيامة. 
أما النبوة االنبائية واملعروفة أيضا بالنبوة العامة والنبوة التعريضية والنبوة 
املائدة االبدية تتمتع  املقامية، مستمرة دائما واىل األبد ومن هذه 

مجيع األنفس املوهوبة واجلاهزة لكي تسمع من الوحي االنبائي. 
واال ترون ما ورد يف »اخلطبة القاصعة«، حيث قال حضرة الوصّي، 
الوحي والرسالة وأشم ريح  نور  اإلمام علي: »أرى  املؤمنني  أمري 
النبوة« و قال النيب حلضرة الوصي: »إنك تسمع ما أسمع، وترى ما 

أرى، إال أنك لست بنبي، ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير.«
واال ترون ما قاله صادق آل حممد ما مضمونه: »إن أدنى معرفة 
االمام هي أنه جزء في درجة النبي وعدل النبي ووارثه وأن طاعة االمام هي 

طاعة اهلل ورسوله.«
ومثل هذا احلديث ما مضمونه: »إن هلل تعالى عباد ليسوا من االنبياء، 

لكن األنبياء يغبطونهم لمقاماتهم وقربهم الى اهلل تعالى.«
وجاء يف »مروج الذهب للمسعودي« نقال عن االمام اجملتىبما 
االمام  الوصي  حضرة  أي  رجال  فان  الليلة  هذه  يف  أنه  مضمونه 
اال  االقدمون  يسبقه  مل  بينكم  روحه  قضبت  قد   أمرياملؤمنني

بفضل النبوة ولن يصل اليه القادمون... 
لذلك فان االنسان الذي هو ليس بنيب تشريعي، قادر على مساع ما 
يسمعه النيب التشريعي ويرى ما يراه. من عندك احلركة ومن اهلل الربكة 
وقالوا لنا: »تعالوا« اي تعالوا الينا وإن مل نكن مؤهلني والئقني ملثل 

هذا السمو والرتقي، ملا كانوا يدعونونا.2
الرسالة  سواء  والنبوة  والرسالة  النبوة  أكانت  الوالية  فان  لذلك 
ال  الذي  األبدي  احلقاين  اجلانب  هي  فالوالية  الوالية.  واالخص 
ينقطع أبدا، لكن النبوة هي نسبة اىل اخللق وآيلة اىل اإلنتهاء. لذلك 

فان الوالية هلا ثالثة مظاهر: 
- فواحد ويل غري نيب، مثل أولياء االمة االسالمية )األئمة(؛

- واالخر نيب غري رسول؛ مثل أنبياء بين اسرائيل والذين كانوا يتبعون 
النيب موسى؛

وحممد  الكليم  وموسى  اخلليل  ابراهيم  مثل  الرسول،  والثالث   -
األمني.3

الوالية الجزئّية والکّلية
لقد قسم العالمة السيد حسن ميرجهاني طباطبائي الوالية اىل قسمني: 

1. الوالية اجلزئية و 2. الوالية الكلية ويقول: 
والوالية الجزئية هي على قسمين ايضا: التحصيلية وغير التحصيلية. 
التحصيلية هي عبارة عن والية األولياء وغير التحصلية هي عبارة عن 

والية األنبياء.4
وتوضيحا ملرتبيت »الوالية الكلية« و »الوالية اجلزئية« يقول العالمة 

مريجهاين: 
والوالية التحصيلية هي لغير االنبياء والتي تتحصل عن طريق الرياضات 
النفسية والتقوى والمجاهدة، أما الوالية غير التحصيلية، هي خاصة باالنبياء 
وتمنح بواسطة اإلفاضات االلهية والكفاءة الذاتية. إن والية االنبياء هي 
الفيض الخاص هلل واكتسابها ليس بحاجة الى سلوك المراتب والمقدمات، 
بل أنهم من المهد الى اللحد، يملكون ملكة العصمة والكفاءة والقابلية 
الذاتية. وبالرغم من أن هذه الموهبة والقابلية لديهم مختلفة وكل واحد 
منهم وبقدر العلم اللدني الكامن الذي فوض اليهم، مصون من الخطا 
والعثرات... فان مهمة كل نبي هي نسبة الى كل اسرة أو قبيلة أو قرية 
او مدينية أو بلد أو جميع ما هو على األرض، مثل السالطن في االرض 
ومناطق حكمهم وكل نبي يبعث لمكانه ونطاقه وهو بعنوان الوالية ومنصب 
ولي االمر، قادر على القيام باي تصرف فيه ووفقا لما كلفه اهلل، فانه وكما 
يجب سيتولى مصالح ومفاسد كافة االمور الدنيوية واالخروية لكل هؤالء، 
سواء أطاعوه أو أعصوه، والولي غير النبي ليس له متصرفات، وإن تصرف 

فانه تصرفه يتم وفقا لطلب من اهلل وتصرفاته ال تملك طابعا رسميا.5
وأما الوالية الكلية، فهي خاصة باملخلوقات اليت متلك من حيث 
اخلالئق  كافة  على  ومقدمة  املراتب  أعلى  الكمالية  الصفات 
اخللق  بني  من  يكون  الذي  االنسان  ذلك  أنه  أي  واملخلوقات، 
من حيث كونه مظهرا للصفات الكمالية االهلية، أرفع واعلى مرتبة 
املظهرية،  يف  منه  أعلى  أحد  اخللق  بني  إن كان  النه  اخللق.  بني 
فانه لن يكون الويل املطلق، النه يتطلب أن يكون املفضول مقدم 
على الفاضل، أي ان االنسان الذي تكون مرتبه أدىن، مقدم على 

االنسان الذي مرتبته أعلى، وهذا قبيح.6
ويف احلقيقة، فان هذا الكائن، هو بالضرورة، ومن أي جهة، هو أمت 
وأكمل وأفضل وأشرف وأرجح وأوسع وأمنت وأسىن وأهبى وأعلى 
وأسد من عامة خملوقات العامل االهلي غري احملصور وغري املعدود من 

حيث مجيع الصفات الكمالية لكائنات العامل.7
ومن هو خامت االنبياء صاحب الدين الكامل والعاملي ودائرة واليته 
قائمة على كافة الكائنات على الدوام وحىت القيامة الكربى، فانه 
ميلك أيضا مقام الوالية الكلية. وألن يكون صاحب الوالية الكلية 
واوىل على نفس كافة املخلوقات باذن اهلل وخازن العلوم الغيبية وأمني 
االسرار اإلهلية، ذكروا شروطا. وهذه الوالية، وبفيض ولطف اهلي، 
اختصت بالوجود املبارك حلضرة خامت االنبياء و ويل اهلل األعظم أمري 
املؤمنني واالحد عشر من ابنائه وكذلك فاطمة الزهراء سيدة نساء 

8.العاملني

مراتب والیة األولياء

شأن اإلمام

اسماعيل شفيعي سروستاني

شأن اإلمام
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شروط الوالية المطلقة والكّلية اإللهية للنبي األكرم
»الوالية  وشأن  مقام  يف  لالستقرار  خاصة  شروط  تبيان  مت  لقد 
املطلقة« يف املصادر الوحيانية والروائية، وهي باقتضاب عبارة عن: 

1. الوالية املطلقة وشرطها العصمة املطلقة، فطرة؛ مبعىن أن يكون 
صاحب الوالية املطلقة، يتمتع بالعصمة الكلية أيضا؛

2. ومن حيث كونه مظهرا لصفات اهلل، أن تكون مرتبته أعلى وأرفع 
من مجيع املخلوقات، ويف احلقيقة فان صاحب الوالية املطلقة، هو 

مظهر تام وأمت للصفات الكمالية هلل تعاىل؛
3. إن عظمته جيب أن تكون أكثر من غريه، الن إن كان هناك من 

هو اعظم منه، فانه لن يكون حميطا هلذا الشخص؛
الوالية  مدار  الن  اهلل،  باب  هو  الكلية،  الوالية  صاحب  إن   .4
املطلقة قائم على الفضل والعدل وال جيري شيئ منها، إال على يد 

الويل وإن مل يكن كذلك، فانه ليس بويل مطلق؛
5. جيب أن ميلك والية على مجيع املمكنات، بعبارة أخرى، فان 
والية هذا الويل، تشمل مجيع سكان العوامل امللكية وامللكوتية )ما 

سوى اهلل(؛
6. جيب أن يكون موضع مشيئة ولسان إرادة اهلل؛

7. أن يكون انسانا يعتربه اهلل كشاهد خللق السماوات واالرض وما 
هو موجود وسيحصل يف عامل الوجود؛

وقاهره  اإلمكان  بعامل  حميط  ناحية،  أي  من  يكون  أن  8. جيب 
وغالبه، مثل القلب الذي هو مسلط وحميط جبميع أعضاء وجوارح 
اجلسم، ولذلك فاهنم يعتربون حضرة ويل اهلل األعظم بانه قلب 

عامل اإلمكان؛
وعامل  والنسيان  والسهو  اخلطأ  من  معصوما  يكون  أن  جيب   .9

بصالح وفساد كافة أعضاء املمكنات؛
10.  جيب أن يكون مطاعا بني مجيع املخلوقات بان يستجيبون له 

يف كل وقت ويف أي شئ وكل من يدعو؛
11. علم الويل منوط بالعلم الذي يكون حميطا بالتـََوّلی عليه وبغري 

ذلك لن تكون له القدرة على ترتيب أثر الوالية؛
12. جيب أن يكون حميطا باملمكنات لكي تكون خاضعة وخاشعة 
أمام ذاته حىت يكون مبقدوره إظهار شؤون واليته نسبة إىل مجيعها 

وبغري ذلك لن يكون قادرا؛
13. جيب أن يكون أول خملوق؛

14. جيب أن يكون خامتا جلميع األولياء لكي ال تنقض واليته 
بوالية الويل الذي يأيت من بعده؛

15. أن تكون قدرته حميطة جبميع املمكنات، النه مظهر إسم اهلل 
األعظم، بل مظهر مجيع االمساء االهلية احلسنة وقلبه مكان مشيئة 
اثنني وسبعني  العلم واحلكمة وحافظ  املخلوقة وهو خازن  احلادثة 

حرفا لالسم االعظم.
إن هذا املقام هو ثابت فقط خلامت االنبياء رسول اهلل واهل بيته 

 9.وحىت خامت االوصياء حضرة صاحب الزمان

إن الوالية االلهية المطلقة هي خاصة بالمعصومين
إن الشروط املعلنة تصدق باجلملة على رسول اهلل واملؤكد أن 
النيب األكرم هو صاحب الوالية االهلية الكلية، حبيث أن الكثري 
من اآليات والروايات يف املصادر الشيعية والسنية حتدثت عن واليته 

.واألوصياء من بعده والسيدة فاطمة الزهراء
مطلق  وممثل  شخص كخليفة  انتخاب  يتم  عندما  أنه  وواضح 
الصالحية للرسول االكرم لإلمامة والوالية على الناس وتكليفه 
وخصائص  شروط  جبميع  يتمتع  أن  بالضرورة  فانه جيب  باهلداية، 

النيب وإال فان التكليف سيسقط عنه. 
هبذا  الواردة  واملستندات  املوضوعات  بعض  القسم  هذا  وننقل يف 

الشأن. 
ويف مسألة نزول آية التطهري واليت أنزهلا اهلل تعاىل يف مقام ومنزلة 
وطبعا عصمة أهل البيت، كان الرسول األكرم قد استلقى حتت 
 علي اإلمام  ودعا   الزهراء فاطمة  السيدة  منزل  يف  العباءة 
واالمام احلسن واالمام احلسني وفاطمة الزهراء وعندها 

نزلت هذه اآلية:
»ِإنَّما يُريُد اهلل لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس10 َأْهَل اْلببَْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطهيرا«11 
إن كلمة »إمنا« تعلن إحنصار هذه الطهارة والعصمة ألهل البيت.

والعصمة ال تعين سلب االختيار، بل هي وكما يقول املرحوم الشيخ 
املفيد، هي لطف من جانب اهلل يشمل املكلف ومينعه من الوقوع 
يف املعصية وترك الطاعة، مع أن ذلك الشخص قادر على القيام 

هبذين اإلثنني.12
إن منشأ العصمة هو علم مينحه اهلل للمنتخبني لديه، األناس الذين 

وفضال عن جدارهتم الذاتية، مكلفون بامر وتكليف بني الناس. 
ويتفق عامة املفسرين الشيعة والسنة يف الرأي بان املصداق هم أهل 

 .علي وفاطمة واحلسن واحلسني البيت
ويقول أمرياملؤمنني، يف »خطبة 97«:

»اُنظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم ...«13 
 وقد بشر اهلل تعاىل كافة الناس بل مجلة سكان العوامل بان رسوله

هو رمحة اهلل الواسعة للعاملني.
»َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلعاَلمين«14 

وهذا يكفي الن يعرف كافة املؤمنني الصاحلني واملنزهني من الغرض 
بان: 

»النَِّبیُّ َأْولی  بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن أَنبُْفِسِهم.«15 
إنه معصوم من اخلطأ والنسيان، رسول اهلل الذي ميلك منصب 
الوالية الكلية لكي يهدي خلق العامل من خالل إمكان التصرف 
التام ومن منطلق الرمحة والشفقة، اىل الصراط املستقيم وقدم يف اخر 
حضور له بني الناس وبصراحة نائبه وخليفته ووليه ووصيه أمام أعني 

ومرأى اخللق املؤمنني وباذن اهلل: 
»َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفهذا َعِلیٌّ َمْواَله اللُهمَّ َواِل َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداه 

 16»...
إن والية األوصياء واألئمة االثين عشر خلامت االنبياء هم الوالية 
االهلية املطلقة وبسبب عدم جواز التفكيك فانه واضح ومربهن لكل 
صاحب إدراك بان خليفة أي انسان جيب ان يكون قادرا حتما 
على القيام باعمال ذلك الشخص الذي يتوىل خالفته ونيابته، وبغري 
ذلك فان خالفته ونيابته هي خطأ مباشرة وستؤدي إىل اإلختالف 

واإلختالل.17
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موعود القرآن

موعود القرآن
قال: »هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه  فتاب عليه  و هو أنه 
قال: يا رّب أسألك بحق محّمد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين إال 

تبت علي فتاب اهلل عليه  إنه هو التواب الرحيم.«  
فقلت له: يا ابن رسول اهلل! فما يعني عز و جل بقوله  فأتمهن ؟ 

قال حممد: »يعني فأتمهن إلى القائم اثني عشر إماما تسعة من ولد 
 ».الحسين

قال املفضل فقلت له: يا ابن رسول اهلل! فأخبرني عن قول اهلل عز و جل  
»َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة«؟ 9  

إلى يوم  قال: »يعني بذلك اإلمامة جعلها اهلل في عقب الحسين 
القيامة.« 

قال فقلت له: يا ابن رسول اهلل! فكيف صارت اإلمامة في ولد الحسين 
دون ولد الحسن و هما جميعا ولدا رسول اهلل و سبطاه و سيدا 

شباب أهل الجنة؟ 
اهلل  أخوين فجعل  مرسلين  نبيين  هارون كانا  و  فقال: »إن موسى 
النبوة في صلب هارون دون صلب موسى و لم يكن ألحد أن يقول لم 
فعل اهلل ذلك و إن اإلمامة خالفة من اهلل عز و جل ليس ألحد أن يقول 
لم جعلها اهلل في صلب الحسين دون صلب الحسن ألن اهلل هو الحكيم 

في أفعاله  »ال ُيْسَئُل َعمَّا يبَْفَعُل َو ُهْم ُيْسئبَُلون «10و11 

الهوامش:
ثالث،  طبع  بريوت،  العرب«،  »لسان  مكرم،  بن  حمّمد  منظور،  ابن   .1

1414ق.، ج 14، ص79.
2. املصدر السابق، ج 14، ص80.

3. سورة الزخرف، اآلية 28.
4. ابن بابويه، على بن حسني، »اإلمامة و التبصرة من احلرية«، االقم، طبع 

اول، 1404 ق.، ص2.
اإلثين  األئمة  النّص على  األثر يف  بن حمّمد، »كفاية  رازى، على  5. خزاز 

عشر«، القم، 1401 ق.، ص87-86.
6. املصدر السابق، ص87.

7. املصدر السابق، ص136.
8. سورة البقرة، اآلية 124.
9. سورة الزخرف، اآلية 27.
10. سورة االنبياء، اآلية 23.

11. ابن بابويه، حمّمد بن على، »اخلصال«، القم، طبع اول، 1362 هـ.ش.، 
ج 1، ص305-304.

يف أمساء اهلل احلسىن  »الباقي«؛ هو الذي ال ينتهي تقدير وجوده 
يف االستقبال إىل آخر ينتهي إليه و يعرب عنه بأنه أبدي الوجود. و 
البقاء ضد الفناء1 و الباقية توضع موضع املصدر و يقال: ما بقيت  

منهم  باقية و ال وقاهم اهلل من واقية.2 
و قال اهلل احلکيم يف حمکم کتابه:

»َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة في  َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يبَْرِجُعون .«3 
قال اإلمام السجاد : »فينا نزلت هذه اآلية »َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة 
في  َعِقِبِه« و اإلمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى 

يوم القيامة، و إن للقائم منا غيبتين...« 4 
روی أبي هريرة: سألت رسول اهلل عن قوله عز و جل  »َو َجَعَلها 
 جعل اإلمامة في عقب الحسين«  :َكِلَمًة باِقَيًة يف  َعِقِبِه«  قال
 :يخرج من صلبه تسعة من األئمة و منهم مهدي هذه األمة.« مث قال
»لو أن رجال صفن بين الركن و المقام ثم لقي اهلل مبغضا ألهل بيتي دخل 

النار.«5 
»بقّية  هو  و  الباقية  الکلمة  هو   الّزمان صاحب  موالنا  نعم؛ 

اهلل«.
قال رسول اهلل : »إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل عز و جل من 
اتبعه كان على الهدى و من تركه كان على الضاللة ثم أهل بيتي أذكركم 
اهلل في أهل بيتي ثالث مرات فقلت ألبي هريرة فمن أهل بيته نساؤه قال 
ال أهل بيته صلبه و عصبته و هم األئمة االثنا عشر الذين ذكرهم اهلل في 

قوله : »َو َجَعَلها َكِلَمًة باِقَيًة في  َعِقِبِه.« 6 

روی حذيفة اليمان: صلى بنا رسول اهلل مث أقبل بوجهه الكرمي 
علينا فقال: 

»معاشر أصحابي!  أوصيكم بتقوى اهلل و العمل بطاعته فمن عمل بها فاز 
و غنم و أنجح و من تركها حلت به الندامة فالتمسوا بالتقوى السالمة من 
أهوال يوم القيامة فكأني أدعى فأجيب و إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل 
و عترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا و من تمسك بعترتي من 

بعدي كان من الفائزين و من تخلف عنهم كان من الهالكين.« 
فقلت: يا رسول اهلل على من تخلفنا؟ 

قال: »على من خلف موسى بن عمران قومه.« 
قلت: على وصيه يوشع بن نون. 

قال: »فإن وصيي و خليفتي من بعدي علي بن أبي طالب ع قائد 
البررة و قاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله.« 

قلت: يا رسول اهلل فكم يكون األئمة من بعدك؟ 
قال: »عدد نقباء بني إسرائيل تسعة من صلب الحسين ع أعطاهم 

اهلل علمي و فهمي خزان علم اهلل و معادن وحيه.« 
قلت: يا رسول اهلل فما ألوالد الحسن؟ 

قال: »إن اهلل تبارك و تعالى جعل اإلمامة في عقب الحسين و ذلك 
قوله تعالى  و جعلها كلمة باقية في عقبه.«7  

روی عن المفضل  بن عمر عن الصادق جعفر بن حمّمد قال: 
سألته عن قول اهلل عز و جل  »َو ِإِذ اببَْتلى  ِإْبراهيَم رَبُُّه ِبَكِلمات«  8 ما 

هذه الكلمات؟ 

الکلمة الباقية
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كثريا ما يحـُّتخذ قوله تعاىل »َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوٰى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحٰى« 
)النجم:4( حّجة لتأكيد عقيدة العصمة املطلقة، يف حني أن اآلية 

الكرمية مقّيدة من الداخل ومن اخلارج:
أّما احلصر الداخلي، فقوله تعاىل »إن هو إالّ وحي يوحى« وهذا 
 الّرسول قول  فلو كان كّل  بالوحي،  تتعّلق  العصمة  أّن  يعين 
وحيا، ملا كان لنا كتاب ممّيزا عن باقي أقوال الرسول مسّاه اهلل 

تعاىل قرآنا ونسبه لنفسه، فالوحي يف هذه اآلية يتعّلق بالقرآن.
أّما احلصر اخلارجي فيتمّثل يف كلمة هوى وهي تعين ميالن النفس إىل غري 
جانب احلّق وتوجيه اإلرادة يف ذلك اجلانب لتأيت بأفعال بغرض إشباع رغبتها.

النسيان  عن  يصدر  قد  فقط:  الهوى  عن  يصدر  ال  اخلطأ  ولكن 
والسهو والتسرّع وسوء التقدير واجلهل واالنفعال واملرض... وهذه 
وتعاىل كلمة  سبحانه  ذكر  ملاذا  إذن  باهلوى،  هلا  عالقة  ال  كّلها 

)اهلوى( بالتحديد؟
يذّكر  وهو  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  بكالم  يتعّلق  اآلية  مضمون  ألّن 
الكفار بأنّه ليس للّرسول غرض مادي أو دنيوي، حىّت يأيت 
هبذا الكالم من عنده ويقصد بذلك حتقيق مآرب خاصة، فهو ال 
يريد منهم رئاسة وال ملكا وال ماال، وال أّي شيء ممّا متيل إليه النفس 

فتطمع فيه ويحُعميها عن احلّق.
وميكنهم أن يتحّققوا من ذلك، عندما ينظرون يف »القرآن الكرمي« 
فهم ال جيدون أن الّرسول قد حاىب فيه نفسه وال عشريته وال آله 
وال دعا له مبا حيّقق له مكاسب يف الّدنيا، وال دعا إليهم ليضمن 

هلم الرئاسة، بل مل يحُذكر الّرسول باالسم يف القرآن الكرمي سوى أربع 
مرّات )الفتح: 29، حمّمد: 2، األحزاب: 40، آل عمران: 144( 
ومل يحُذكر أحد من آله باالسم وال مرّة واحدة، وهذا أكرب دليل على 
أّن الّرسول مل ينطق بالقرآن عن هوى وإمّنا كّلما جاء به »هو 
الرحيم، وقد كانت دعوته خالصة  الرمحان  إليه من  وحي يوحى« 

لوجه اهلل سبحانه وتعاىل.
باخّتاذ   نبّيه اوحی  تعالی  اهلل  أّن  اإلثبات  ميکن  الطريق  وهبذا 
ما کان هذا  و  اْلَهَوٰى«(  َعِن  يَنِطُق  )ألنّه »َما  علّي وصّيا 

األمر عن هوی ورغبة الرسول بل کان أمر اهلي متاماً. 
قد إعرتف علماء أهل السنة هذا األمر يف کتبهم أيضاً و لقد نأيت 
أقوال وأحاديثهم حول وصاية علي بن أبی طالب يف  بعض 

التايل.

اّن اهلل تعالی اوحی نبّيه باّتخاذ علّي وصّيا
روی الفقيه الحافظ ابن  المغازلّی بإسناده عن عبداهلل بن مسعود قال: 

:قال رسول اهلل
»أنا دعوة أبی ابراهيم.« قلنا: يا رسول اهلل! و کيف صرت دعوة أبيک 
ابراهيم؟ قال: »أوحی اهلل عّزوجّل الی ابراهيم »ِإنِّي جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا«1 
فاستخف ابراهيم الفرح، قال: يا رّب »َو ِمْن ُذرِّيَّتي « ائّمة مثلی! فاوحی 

اهلل اليه آن: يا ابراهيم إنی ال أعطيک عهداً ال أفی لک به.
من  لظالم  اعطيک  قال: ال  به؟  لی  تفی  الذی ال  العد  ما  رّب  يا  قال: 

ذريّتک.2 قال ابراهيم عندها: فب»َو اْجُنْبني  َو بَِنيَّ َأْن نبَْعُبَد اأْلَْصنام  َربِّ 
النبّی: فانتهت الدعوة الّی و  النَّاِس«.3 قال  ِمَن  َأْضَلْلَن َكثيراً  ِإنبَُّهنَّ 
الی علّی، لم يسجد أحد منا لصنم قطٌّ، فاتخذنی اهلل نبّيًاو اّتخذ علّيا 

وصّيا.«4
و روی احلافظ ابن املغازلی بإسناده عن أبی ايوب األنصاری:

أن رسول اهلل مرض مرضة فدخلت عليه فاطمة تعوده و 
هو ناقة من مرضه. فلّما رأت ما برسول اهلل من اجلهد و الضعف 

خنقتها العبه حّتی خرجت دمعتها، فقال هلا: 
أباک  منها  اختار  الی األرض اطالعة  اطلع  إّن اهلل عّزوجّل  فاطمة!  »يا 
فبعثه نبّيا، صم اطلع اليها ثانية فاختار منها بعلک فأوحی الی فانکحته و 
اتخذته وصّيا، أما علمت يا فاطمة إياک زوجک اعظمهم حلماً و أقدمهم 

سلماً و أعلمهم علما؟« 
 :و استبشرت. مث قال هلا رسول اهلل فسّرت بذلک فاطمة

»يا فاطمة! لعلّی ثمانية اضراط ثواقب: إيمان باهلل و برسوله و حکمته و 
تزويجه فاطمة و سبطاء الحسن و الحسين، و أمره بالمعروف و نهيه عن 

المنکر و قضاء بکتاب اهلل عّزوجّل.
يا فاطمة إنا اهل البيت أعطينا سيع خصال لم يعطها احد من األولين و ال 
األخرين قبلنا- أو قال: و ال يدرکها أحد من اآلخرين غيرنا - نبينا أفضل 
األنبياء و هو أبوک و وصينا أفضل األوصياء و هو بعلک و شهيدنا أفضل 
الشهداء و هو عّم ابيک و منا من له جناحان يطير بهما فی الجّنة حيث 
يشاء و هو جعفر بن عّمک و منا سبطا هذه االّمة و هما ابناک و مّنا - و 

الّذی نفسی بيده - مهدّی هذه األّمة.«5
و روی ابن حجر بإسناده عن ابن عمر، قال:

الروح  جربئيل  عليه  هبط  إذ  يوم  ذات  جالس   النبّی بينما 
األمني فقال: يا محّمد! رّب العّزة يقرئک السالم و يقول انّه لّما 
النبيين أخذ ميثاقک و أنت فی صلب آدم، فجعلک سّيد  أخذ ميثاق 

6.األنبياء و جعل وصّيک سّيد األوصياء علّی بن ابی طالب
و روی الحافظ الطبرانی يف »املعجم الکبري« بإسناده عن ابن عّباس 

قال:
ملـــّا زّوج النبی عليا قال فاطمة: »يا رسول اهلل! زوجتنی من 
رجل فقير ليس له شیء؟« فقال رسول اهلل: »أما ترضين يا فاطمة 
أن اهلل اختار من اهل األرض رجلين، احدهما أبوک و اآلخر زوجک؟« 
األرض  الی  اطلع  اهلل  يکون  أن  ترضين  األخری: »أما  الرواية  فی  )و 

فاختار رجلين، جعل أحدهما أباک و األخر زوجک؟«(7
و روی يف »املعجم الصغري« بإسناده عن أبی أيّوب األنصاری، قال: 

:لفاطمة قال رسول اهلل
»أما علمت أن اهلل اطلع الی أهل األرض اطالعة فاختار منهم أباک فبعثه 
نبّياً ثم اطلع الثانية فاختار بعلک فأوحی الّی فانکحته و اتخذته وصّيا.«8

و روی الحافظ الخوارزمی فی »املناقب« بإسناده عن أبی ايّوب:
ما  رأت  فلّما  تعوده،   فاطمة فأتته  مرضة  مرض   النبّی أن 
برسول اهلل من اجلهد و الضعف استعربت فبکت حّتی سألت 

 :الدموع علی خّديها، فقال هلا رسول اهلل

»يا فاطمة! ان لکرامة اهلل إياک زوجک من أقدمهم سلماً و اکثرهم علما 
و اعظمهم حلماً. إّن اهلل اطّلع الطالعة الی أهل األرش فاختارني منهم 
فبعثني نبيا مرساًل. ثم اطلع اطالعة فاختار منهم بعلک فاوحی الّی أن 

ازواجه إياک و اّتخذه وصّيا.«9

الهوامش:
1. سورة البقره، اآلية 124. 

2. و هو قوله تعالی »ال يَنالحُ َعْهِدي الظَّاِلمني .«
3. سورة إبراهيم، اآلية 36. 

4. »مناقب اإلمام علّی« البن مغازلی، ص 276-277، ح 322؛ »شواهد 
التنزيل«، ج1 ، صص 411-412، ح 435. 

5. »مناقب علّی بن ابی طالب« البن مغازلی، صص 101-102، ح 144. 
6. »لسان امليزان«، ج 1، ص 480. 

7. »املعجم الکبري«، ج11، ص 94، ح 11153-11152. 
8. »املعجم الصغري«، ج 1، ص 37؛ »کفاية الطالب«، ص 296، باب 

.77
9. »املناقب للخوارزمّی«، ص 112، ح 122.

املصادر: 
1. http://www.aqaed.com
2. مبارك، عبدالّرحيم، »خير البريّه و االلطاف االلهّية«، بيروت، درالعلوم،

یجعل عليّاً وصيّاً

إّن هللا
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:قال زين العابدين االمام السّجاد
»و أما حق رجليك؛ فأن ال متشي هبما إىل ما ال حيل لك و ال 
جتعلهما مطيتك يف الطريق املستخفة بأهلها فيها فإهنا حاملتك و 

سالكة بك مسلك الدين و السبق لك و ال قوة إال باهلل.   
و أما حق يدك؛ فأن ال تبسطها إىل ما ال حيل لك فتنال مبا تبسطها 
إليه من اهلل العقوبة يف األجل و من الناس بلسان الالئمة يف العاجل 
و ال تقبضها مما افرتض اهلل عليها و لكن توقرها بقبضها عن كثري 
مما حيل هلا و بسطها إىل كثري مما ليس عليها فإذا هي قد عقلت و 

شرفت يف العاجل   وجب هلا حسن الثواب يف اآلجل  - .«

المصدر: ابن شعبه حّرانى، حسن بن على، »تحف العقول«، قم، طبع 
ثاني، 1404ق.، ص257.

اخالق المؤمن - حقوق المؤمن

حّق الرّجل واليد

في التوکّل

:قال الصادق
»التوكل كأس خمتوم خبتام اهلل عز و جل. فال يشرب هبا و ال يفض 
ختامها إال املتوكلون كما قال تعاىل  »َو َعَلى اللَِّه فبَْلَيتبَوَكَِّل اْلُمتبَوَكُِّلون «1  

و قال تعاىل  »َو َعَلى اللَِّه فبَتبَوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنين «2 
جعل اهلل التوكل مفتاح اإلميان و اإلميان قفل التوكل و حقيقة التوكل 
اإليثار و أصل اإليثار، تقدمي الشي ء حبقه و ال ينفك املتوكل يف 

توكله من إثبات أحد اإليثارين فإن آثر املعلول. 
و هو الكون حجب به و إن آثر املعلل علة التوكل و هو الباري 
سبحانه و تعاىل بقي معه فإن أردت أن   تكون متوكال ال متعلال 
فكرب على روحك مخس تكبريات و ودع أمانيك كلها توديع املوت 
للحياة و ليس أدىن حد التوكل إال تسابق مقدومك باهلمة و ال 
تطالع مقسومك و ال تستشرف معدومك فتنتقض بأحدها عقد 

إميانك و أنت ال تشعر. 
و إن عزمت أن تقف على بعض شعار املتوكلني يف توكله من إثبات 
أحد اإليثارين حقا فاعتصم بعروة هذه احلكاية و هي أنه روي أن 
اعطف علي  له:  فقال   األئمة بعض  قدم على  املتوكلني  بعض 

.بجواب مسألة في التوكل و اإلمام
كان يعرف الرجل حبسن التوكل و نفيس الورع و أشرف على صدقه 
فيما سأل عنه من قبل إبدائه إياه. فقال له: قف مكانك و أنظرني 

ساعة فبينما هو مطرق لجوابه. 
إذا اجتاز هبما فقري فأدخل اإلمام يده يف جيبه و أخرج شيئا 
فناوله الفقري. مث أقبل على السائل فقال له: »هات و سل عما بدا 

لك.« 
فقال السائل: أيها اإلمام! كنت أعرفك قادرا متمكنا من جواب مسألتي  

قبل أن تستنظرني فما شأنك في إبطائك عني. 
المعنى قبل كالمي إذا لم أكن أراني ساهيا  فقال اإلمام: »لتعتبر 
بسري و ربي مطلع عليه أن أتكلم بعلم التوكل و في جيبي دانق. ثم لم 

يحل لي ذلك إال بعد إيثاره فافهم.« 
فشهق السائل شهقة و حلف أال يأوي عمرانا و ال يأنس ببشر 

ما عاش.

الهوامش:
1. سورة ابراهيم، اآلية 12.
2. سورة املائدة، اآلية 23.

الشريعة«،  السادس، »مصباح  االمام  بن حمّمد،  به جعفر  منسوب   .3
بريوت، أعلمی، طبع اّول، 1400ق.، ص 166-164.

الحكايات

رأس الحسين

الحکاية 1. نوٌر في اإلجانة
اهلل،  لعنهما  األصبحي  خولي   إىل  الرأس  دفع  ملا  بن سعد  عمر  أن 
ليحمله إىل ابن زياد، أقبل به خويل  ليال فوجد باب القصر مغلقا. 

فأتى به منزله و له امرأتان. 
إىل  فأوى  النوار.  هلا  يقال  أخرى حضرمية.  و  أسد  بين  امرأة من 

فراشها فقالت له: ما الخبر؟ 
فقال: جئتك بالذهب هذا رأس الحسين معك في الدار. 

ابن رسول  الفضة و جئت برأس  بالذهب و  الناس  فقالت: ويلك جاء 
اهلل و اهلل ال يجمع رأسي و رأسك وسادة أبدا. 

قالت: فقمت من فراشي فخرجت إىل الدار و دعا األسدية فأدخلها 
عليه فما زالت و اهلل أنظر إىل نور مثل العمود يسطع من اإلجانة 
اليت فيها رأس احلسني إىل السماء و رأيت طيورا بيضا ترفرف 

حوهلا و حول الرأس.1  

الحکاية 2. اذهب فال غفر اهلل لك
روى ابن لهيعة و غريه حديثا أخذنا منه موضع احلاجة قال: 

كنت أطوف بالبيت فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي و ما أراك  فاعال. 
فقلت  له: يا عبد اهلل! اتق اهلل و ال تقل مثل ذلك فإن ذنوبك لو كانت 
مثل قطر األمطار و ورق األشجار فاستغفرت اهلل غفرها لك فإنه غفور 

رحيم. 
قال فقال يل: تعال حتى أخبرك بقصتي فأتيته. 

فقال: اعلم أنا كنا مخسني نفرا ممن سار مع رأس احلسني إىل 
»الشام« فكنا إذا أمسينا وضعنا الرأس يف تابوت و شربنا اخلمر 
حول التابوت فشرب أصحايب ليلة حىت سكروا و مل أشرب معهم. 
فلما جن الليل، مسعت رعدا و رأيت برقا فإذا أبواب السماء قد 
فتحت و نزل آدم و نوح و إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و 

نبينا حمّمد و معهم جربئيل و خلق من املالئكة. 
و  نفسه  إىل  و ضمه  الرأس  أخرج  و  التابوت-  من  فدنا جربئيل 
رأس  على   النيب بكى  و  األنبياء كلهم  فعل  مث كذلك  قبله. 
احلسني و عزاه األنبياء و قال له جربئيل: يا محّمد! إن اهلل 
تبارك و تعالى أمرني أن أطيعك في أمتك فإن أمرتني زلزلت بهم األرض و 

جعلت  عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط. 
فقال النيب: »ال يا جبرئيل فإن لهم معي موقفا بين يدي اهلل يوم 

القيامة.«
مث جاء املالئكة حنونا ليقتلونا. فقلت: األمان األمان يا رسول اهلل. 

فقال: »اذهب فال غفر اهلل لك.«2 

الحکاية 3. يٌد من الغيب
قال الراوی: ملا قتل احلسني بن علي و محلوا برأسه جلسوا يشربون 

و جيي ء بعضهم بعضا بالرأس. 
فخرجت يد و كتبت بقلم احلديد على احلائط-

أ ترجو أمة قتلت حسينا
شفاعة جده يوم الحساب 

قال: فلما مسعوا بذلك تركوا الرأس و هزموا.3 

الحکاية 4. اعجب و اعجب
قال المفيد: ملا أصبح عبيد اهلل بن زياد بعث برأس احلسني فدير 
به يف سكك الكوفة و قبائلها فروي عن زيد بن أرقم: أنه مر به علي 

و هو على رمح و أنا يف غرفة يل فلما حاذاين مسعته يقرأ: 
»َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصحاَب اْلَكْهِف َو الرَّقيِم كانُوا ِمْن آياتِنا َعَجبا«4  

فقف و اهلل شعري علي و ناديت رأسك يا ابن رسول اهلل أعجب 
و أعجب.5  

الحکاية 5. رأس فی طبق من الذهب
روی عن زيد عن آبائه  أن سهل بن سعد قال: 

أنا مبدينة  فإذا  الشام  املقدس« حىت توسطت  خرجت إىل »بيت 
مطردة األهنار كثرية األشجار قد علقوا الستور و احلجب و الديباج 
و هم فرحون مستبشرون و عندهم نساء يلعنب بالدفوف و الطبول.
فقلت يف نفسي ال نرى ألهل الشام عيدا ال نعرفه حنن فرأيت قوما 

يتحدثون. 
فقلت: يا قوم لكم بالشام عيد ال نعرفه. 

حنن قالوا: يا شيخ نراك أعرابيا. 
.فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت محّمدا

قالوا: يا سهل ما أعجبك السماء، ال تمطر دما و األرض ال تنخسف 
بأهلها.

قلت: و لم ذاك؟ 
قالوا: هذا رأس الحسين عترة محّمد يهدى من أرض العراق.

فقلت: وا عجباه يهدى رأس  الحسين و الناس يفرحون؟ 
قلت: من أي باب يدخل؟ 

فأشاروا إىل باب يقال له باب ساعات. 
قال: فبينا أنا كذلك حىت رأيت الرايات يتلو بعضها بعضا. فإذا 
حنن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من أشبه الناس وجها 
برسول اهلل. فإذا أنا من ورائه رأيت نسوة على مجال بغري وطاء 
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الحكايات

سیرة األخیار

عحُرف عند أهل زمانه بالزهد والعبادة واإلحسان للمستضعفني، غري 
أنّه اشتهر بسعة علمه ومعارفه، وذلك لتـََفوَّقه على مجيع َمن ناظره 
من خمتلف أصحاب املذاهب واألديان، و هذا ما كشفته مناظراته، 
اليت كان يفرضها المأمون العباسي بينه وبني كبار علماء املذاهب و 
األديان، و قد كان املأمون يعقد هذه املناظرات لعّله يتمكن من 
هو  َلدحُيّن كما  علم  لديهم  ليس   .البيت أهل  أئمة  أّن  اثبات 
متداول عند شيعتهم و أهل زماهنم. اإلمام الرضا هو اإلمام 
بن  علّي   الرضا احلسن  أبو  هو  اإلمامية.  الشيعة  عند  الثامن 
موسى بن جعفر بن حمّمد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
طالب و أمه أم ولد تسمى تكتم عليه استقر امسها حني ملكها 

 1.أبو احلسن موسى بن جعفر

اسمه و نسبه
 سنة مثان و أربعني و مائة و قبض ولد أبو احلسن الرضا
يف صفر من سنة ثالث و مائتني و هو ابن مخس و مخسني سنة 
و قد اختلف يف تارخيه إال أن هذا التاريخ هو أقصد إن شاء اهلل 
و تويف بطوس يف قرية يقال هلا- »سناباد« من »نوقان« على 
دعوة و دفن هبا و كان املأمون أشخصه من »املدينة« إىل »مرو« 
على طريق »البصرة« و »فارس« فلما خرج املأمون و شخص إىل 

»بغداد« أشخصه معه فتويف يف هذه القرية و أمه أم ولد يقال هلا 
أم البنين.2 

علي بن موسى بن جعفر بن حمّمد بن علي بن احلسني بن علي بن 
أيب طالب يكىن أبو ]أبا[ الحسن و اخلاص أبو علي.

مكيدة  و  المؤمنين  عين  قرة  و  الهدى-  نور  و  اهلل  سراج  ألقابه  و 
الملحدين كفو الملك و كافي الخلق و رب السرير- و رئاب  التدبير و 

الفاضل و الصابر و الوفي و الصديق و الرضي.3 
محّمد بن أبي نصر البزنطي قال: قلت أليب جعفر حمّمد بن علي بن 
املأمون  إمنا مساه  أباك  يزعمون  خمالفيكم  من  قوما  إن   موسى

الرضا ملا رضيه لوالية عهده. 
فقال: »كذبوا و اهلل و فجروا بل اهلل تبارك و تعالى سماه الرضا 
ألنه كان رضى هلل عز و جل في سمائه و رضى لرسوله و األئمة من بعده 

صلوات اهلل عليهم في أرضه.«
قال فقلت: له أ لم يكن كل واحد من آبائك الماضين رضى هلل 

تعالى و لرسوله و األئمة؟
فقال: »بلى.« 

فقلت: فلم سمي أبوك من بينهم الرضا؟ 
قال: »ألنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون 
من أوليائه و لم يكن ذلك ألحد من آبائه فلذلك سمي من بينهم 

مريم باک آئين

فدنوت من أوالهم. 
فقلت: يا جارية من أنت؟ 

فقالت: أنا سكينة بنت الحسين. 
فقلت هلا: أ لك حاجة إلي فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك و سمعت 

حديثه. 
قالت: يا سعد قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل 

 .الناس بالنظر إليه و ال ينظروا إلى حرم رسول اهلل
قال سهل: فدنوت من صاحب الرأس، فقلت له: هل لك أن تقضي 

حاجتي و تأخذ مني أربعمائة دينار. 
قال: ما هي؟ 

قلت: تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك فدفعت إليه ما وعدته و 
وضع الرأس يف حقة. 

و دخلوا على يزيد فدخلت معهم و كان يزيد جالسا على السرير 
و على رأسه تاج  مكلل  بالدر و الياقوت و حوله كثري من مشايخ 

قريش فلما دخل صاحب الرأس و هو يقول-
أوقر ركابي فضة و ذهبا-

أنا قتلت السيد المحجبا-
قتلت خير الناس أما و أبا-

و خيرهم إذ ينسبون النسبا-
قال: لو علمت أنه خير الناس لم قتلته. 

قال رجوت اجلائزة منك فأمر بضرب عنقه فجز رأسه و وضع رأس 
احلسني على طبق من ذهب و هو يقول: كيف رأيت يا حسين 

مث قال السيد فروي: أن بعض فضالء التابعني ملا شهد برأس احلسني 
بالشام أخفى نفسه شهرا من مجيع أصحابه فلما وجدوه بعد إذ 

فقدوه سألوه عن سبب ذلك، فقال: أ ال ترون ما نزل بنا؟ 
مث أنشأ يقول: 

جاءوا برأسك يا ابن بنت محّمد-
قتلوا جهارا عامدين رسوال-
قتلوك عطشانا و لما يرقبوا-
في قتلك التأويل و التنزيال-
و يكبرون بأن قتلت و إنما-
قتلوا بك التكبير و التهليال6 
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 4».الرضا
قال أمحد البزنطي: و إنما سمي  الرضا ألنه كان رضا هلل تعالى في سمائه 
و رضا لرسوله و األئمة بعده في أرضه و قيل ألنه رضي به المخالف 

و المؤالف و قيل ألنه رضي به المأمون.5 
و اّما اّمه.

و   األئمة بأمور  أعرف  أحدا قط  رأيت  ما  يقول:  و  ميثم  بن  علي 
أخبارهم و مناكحهم  منه. 

قال: اشترت حميدة المصفاة و هي أم أبي الحسن موسى بن جعفر و 
كانت من أشراف العجم جارية مولدة و اسمها تكتم و كانت من أفضل 
النساء في عقلها و دينها و إعظامها لموالتها حميدة المصفاة حتى أنها ما 

جلست بين يديها منذ ملكتها إجالال لها. 
ما رأيت جارية قط  إن تكتم جارية  بني  فقالت البنها موسى: »يا 
أفضل منها و لست أشك أن اهلل تعالى  سيظهر نسلها إن كان لها نسل و 

قد وهبتها لك فاستوص خيرا بها.« 
 الرضا قال: و كان  الطاهرة.  الرضا مساها  له  فلما ولدت 
يرتضع كثريا و كان تام اخللق  فقالت: أعينوني بمرضع.  فقيل هلا: أ 
نقص الدر. فقالت: ما أكذب  و اهلل ما نقص الدر و لكن علي ورد من 

صالتي و تسبيحي و قد نقص منذ ولدت. 
قال الحاكم أبو علي: قال الصولي و الدليل على أن اسمها تكتم قول 

  6.الشاعر يمدح الرضا
 علي بن ميثم عن أبيه قال: لما اشترت الحميدة أم موسى بن جعفر
 نجمة ذكرت حميدة أنها رأت في المنام رسول اهلل أم الرضا
يقول هلا: يا حميدة هبي  نجمة البنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل 
األرض. فوهبتها له فلما ولدت له الرضا مساها الطاهرة و كانت 
هلا أمساء منها نجمة و أروى  و سكن  و سمان  ]مسانة[ و تكتم و هو 

آخر أساميها. 
قال علي بن ميثم مسعت أيب يقول مسعت أمي  تقول: »كانت نجمة 

بكرا لما اشترتها حميدة.«7 
جنمة أم الرضا تقول : لما حملت بابني علي  لم أشعر بثقل الحمل 
و كنت أسمع في منامي تسبيحا و تهليال و تمجيدا من بطني فيفزعني 
ذلك و يهولني فإذا انتبهت لم أسمع شيئا فلما وضعته وقع على األرض 
واضعا يديه  على األرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه  كأنه يتكلم 
فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر فقال لي: هنيئا لك يا نجمة كرامة 
ربك فناولته  إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه األيمن  و أقام في األيسر 
و دعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال خذيه فإنه بقية اهلل تعالى 

في أرضه.«8 

مکانته العلمية
و كان اإلمام القائم بعد أيب احلسن موسى بن جعفر ابنه أبا احلسن 
علي بن موسى الرضا لفضله على مجاعة إخوته و أهل بيته و 
ظهور علمه و حلمه و ورعه و اجتهاده و اجتماع اخلاصة و العامة 

على ذلك فيه و معرفتهم به منه و بنص أبيه على إمامته من 
بعده و إشارته إليه بذلك دون مجاعة إخوته و أهل بيته.

قبض  و  مائة  و  أربعني  و  مثان  سنة  بالـ»مدينة«  مولده  و كان 
بـ»طوس« من أرض خراسان يف صفر من سنة ثالث و مائتني و له 
يومئذ مخس و مخسون سنة و كانت مدة إمامته و قيامه بعد أبيه يف 

خالفته عشرين سنة.9 
ممن روى النص على الرضا علي بن موسى باإلمامة من أبيه و 
اإلشارة إليه منه بذلك من خاصته و ثقاته و أهل الورع و العلم و 
الفقه من شيعته داود بن كثير الرقي و محّمد بن إسحاق بن عمار و 
علي بن يقطين و نعيم القابوسي و الحسين بن المختار و زياد بن مروان 
و المخزومي و داود بن سليمان و نصر بن قابوس و داود بن زربي و 

يزيد بن سليط و محّمد بن سنان.10 
أبو الصلت الهروي قال: كان الرضا يكلم الناس بلغاتهم فقلت له 
في ذلك فقال: »يا أبا الصلت أنا حجة اهلل على خلقه و ما كان 
اهلل ليتخذ حجة على قوم و هو ال يعرف لغاتهم أ و ما بلغك قول أمير 

المؤمنين أوتينا فصل الخطاب  و هل هو إال معرفته للغات.«11 
كان املأمون ميتحنه بالسؤال عن كل شي ء فيجيب فيه و كان كالمه 
كله و جوابه و متثيله بآيات من القرآن و قال إبراهيم بن العباس ما 

رأيته سئل عن شي ء قط إال علمه.
قال محّمد بن عيسى اليقطيني : ملا اختلف الناس يف أمر أيب  احلسن 
الرضا مجعت من مسائله مما سئل عنه و أجاب فيه مثانية عشر 

ألف مسألة.
و قد روى عنه مجاعة من املصنفني منهم أبو بكر الخطيب يف تارخيه 
و الثعلبي يف تفسريه و السمعاني يف رسالته و ابن المعتز يف كتابه و 

غريهم.
و ذكر أبو جعفر القمي يف »عيون أخبار الرضا« أن املأمون مجع 
علماء سائر امللل مثل الجاثليق و رأس الجالوت و رؤساء الصابئين 
منهم عمران الصابي و الهربذ األكبر و أصحاب زرادشت و نسطاس 
 الرضا أحضر  مث  المروزي  سليمان  منهم  املتكلمني  و  الرومي 

فسألوه فقطع الرضا واحدا بعد واحد.12 
بن  بن موسى  بن إسحاق  لقد حدثين حمّمد  الصلت و  أبو  قال 
جعفر عن أبيه  أن موسى بن جعفر كان يقول لبنيه: هذا أخوكم 
علي بن موسى الرضا عالم  آل  محّمد فسلوه عن أديانكم و احفظوا 

ما يقول لكم. 
فإين مسعت أيب جعفر بن حمّمد غري مرة يقول يل: »إن عالم  آل  
 13».محّمد لفي صلبك و ليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين علي
صالح الهروي قال: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا و 
ال رآه عامل إال شهد له مبثل شهادته و لقد مجع املأمون يف جمالس له 
ذوات عدد علماء األديان و فقهاء الشريعة و املتكلمني فغلبهم عن 
آخرهم حىت ما بقي أحد منهم إال أقر له بالفضل و أقر على نفسه 

الرضا يقول: »كنت  بالقصور و لقد مسعت علي بن موسى 
منهم  الواحد  أعيا  فإذا  متوافرون  بالمدينة  العلماء  الروضة و  أجلس في 
عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم و بعثوا إلي بالمسائل فأجبت عنها.«14 

التضال السياسی
لقد كانت هجرة اإلمام الرضا من املدينة إىل مرو يف سنة 200 
اإلمام  أّن  قالوا:  حيث  الباحثني،  بعض  به  صرّح  ما  هذا  و  هـ. 
الرضا استقر يف املدينة حىت سنة 201 هـ، و دخل مرو يف شهر 

رمضان من السنة نفسها. 
آل  من  مجاعة  إىل  أنفذ  قد  املأمون  أن  المفيد  الشيخ  ذكر  كما 
بن  علي  الرضا  فيهم  و  املدينة،  من  إليه  فحملهم  طالب،  أيب 
موسى، فأخذ هبم على طريق البصرة حىت جاءوه هبم، وكان 
املتويل إلشخاِصهم هو املعروف بالـجلودي، فقدم هبم على املأمون، 
فأنزهلم داراً، وأنزل الرضا علي بن موسى داراً، وأكرمه، وعّظم، 
أمره، وخيتلف الشيخ املفيد يف روايته هذه مع اليعقويب يف كون رسول 

املأمون جللب اإلمام هو اجللودي ال الرجاء بن الضحاك.
فقد جاء يف »تاريخ اليعقويب« أّن املأمون أمر الرجاء بن الضحاك، 
و هو من أقارب الفضل بن سهل جبلب اإلمام الرضا من املدينة 
خاّصاً  املأمون مسرياً  البصرة، و قد حدد  إىل خراسان عن طريق 
تقطنها  اليت  املناطق  على  اإلمام  ميّر  أن  من  خشية  اإلمام  لقافلة 
الشيعة، و يلتقي هبم فأمر أن ال يأتوا به عن طريق الكوفة، بل عن 
طريق البصرة وخوزستان و فارس ومنه إىل نيشابور، فهكذا كانت 
»نقره«،  »املدينة«،  الشيعة:  أطلس  لكتاب  استناداً  اإلمام  حركة 
»هوسجة«، »نباج«، »حفر أيب موسى«، »البصرة«، »األهواز«، 
»هببهان«، »إصطخر«، »أبرقوه«، »ده شري )فراشاه(«، »يزد«، 
»ده  »قدمكاه«،  »نيشابور«،  بام«،  بشت  »رباط  »خرانق«، 

سرخ«، »طوس«، »سرخس«، »مرو«.15 
ومن أهم و أوثق ما حدث يف هذا الرحلة الطويلة حديث اإلمام يف 

مدينة نيشابور املشهور حبديث سلسلة الذهب.16
طلب املأمون العباسي من اإلمام الرضا، أن يكون ويل عهده يف 
اخلالفة، فرفض اإلمام ذلك كما تشري مجلة من األخبار والروايات، 
غري أّن املأمون إلتجأ إىل هتديد اإلمام الرضا، بالتصريح تارة و 
بالتلويح أخرى، ممّا دفع باإلمام و حلفظ الدماء، لقبول والية 
العهد بشرط أن ال تكون له أي سلطة تشريعية أو تنفيذية يف حكم 
املأمون من قبيل: التنصيب و العزل، فقبل املأمون ذلك، ألّن دوافعه 

يف تولية اإلمام والية العهد، كانت كالتايل:
الف( تهدئة األوضاع الداخلّية: بعد تسّلم املأمون اخلالفة بسنة واحدة 
أي سنة 199 هـ.، اندلعت ثورات واسعة قادها العلويّون، حيث 
خرج أبو السرايا السرّي بن منصور الشيبانّي بالعراق، ومعه محّمد بن 
سّكة  بغري  بالكوفة  الدارهم  فضرب  الحسنّي،  إسماعيل  بن  إبراهيم 

العّباسيني، و سرّي جيوشه إىل البصرة، وقد توّزعت الثورة على عّدة 
جبهات:

- جبهة البصرة بقيادة العّباس بن حمّمد بن عيسى اجلعفرّي.
- جبهة مّكة بقيادة احلسني بن احلسن األفطس.

.رجبهة اليمن بقيادة إبراهيم بن موسى بن جعفر-
.جبهة فارس بقيادة إمساعيل بن موسى بن جعفر-

- جبهة األهواز بقيادة زيد بن موسى.
- وجبهة املدائن بقيادة حمّمد بن سليمان، وألجل كل هذا كان 
اهلدف األّول من دعوة اإلمام الرضا إىل خراسان حتويل ساحة 

املواجهة العنيفة وامللتهبة إىل ساحة مواجهة سياسية هادئة.
ب( سلب القداسة والمظلومية عن الثورة: فإنه مل تكن لثورات الشيعة 

لتقف عند حّد، وهذه املواجهات كان هلا خاّصّيتان:
بانتزاع اخلالفة واالضطهاد والقتل  تتمّثل  اّليت كانت  - املظلومّية: 
اّلذي تعّرض له أئّمة أهل البيت.من عهد اإلمام علّي إىل 

عهد موالنا الرضا وما بعده.
- القداسة: فهي اليت ميثّلها اإلمام املعصوم من خالل ابتعاده عن 
أجهزة احلكم، وقيادة الناس وفقاً ملنهج اإلسالم الذي يراه أصياًل، 
فاملأمون العباسّي أراد من خالل والية العهد أن يسلب هذه القداسة 
واملظلومّية الّلتـنَْي تشّكالن عامل النفوذ الثورّي يف اجملتمع اإلسالمّي. 
ألّن اإلمام عندما يصبح ويّل عهد سينضّم، حسب تصّور املأمون، 
إىل أجهزة احلكم وينفذ أوامر امللك يف التصّرف بالبالد إذاً فهو مل 

يعد ال مظلوماً وال مقّدساً.
 ج( إضفاء المشروعّية على الخالفة العباسّية: فمبايعة اإلمام الرضا
للمأمون تعين حصول املأمون على اعرتاف من العلوّيني، على أعلى 
بقوله:  بذلك  هو  صرّح  وقد  العباسّية.  اخلالفة  بشرعّية  مستوى، 
بامللك  ليعرتف  لنا، و  ليكون دعاؤه  فأردنا أن جنعله ويّل عهدنا، 
أّن اإلمام  املأمون:  بالنسبة إىل  البيعة تعين  لنا؛ ألّن هذه  واخلالفة 
العلوّيني  يف  وال  غريه،  دون  له  ليست  اخلالفة  بأّن  أقّر  قد  يكون 
االعرتاف،  هذا  على  املأمون  حصول  إّن  ولذلك  غريهم؛  دون 
العلوّيني من األسلوب  ومن اإلمام خاّصة، يحُعترب أخطر على 
اّلذي انتهجه أسالفه من األمويني والعباسيني ضّدهم، من قتلهم 

وتشريدهم، وسلب أمواهلم.17 
والية  املأمون  من   الرضا قبل  أجلها  من  اليت  العلة  يف  روی 
عهده  عن أيب الصلت اهلروي قال: إن املأمون قال للرضا علي بن 
موسى: يا ابن رسول اهلل! قد عرفت فضلك و علمك و زهدك و 

ورعك و عبادتك و أراك أحق بالخالفة مني. 
فقال الرضا: »بالعبودية هلل عز و جل أفتخر و بالزهد في الدنيا أرجو 
النجاة من شر الدنيا و بالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم و بالتواضع 

في الدنيا أرجو الرفعة عند اهلل تعالى.« 
فقال له املأمون: إني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخالفة و أجعلها 
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لك و أبايعك. 
فقال له الرضا: »إن كانت هذه الخالفة لك و جعلها اهلل لك فال 
يجوز لك أن تخلع لباسا ألبسكه اهلل و تجعله لغيرك و إن كانت الخالفة 

ليست لك فال يجوز لك تجعل لي ما ليس لك.« 
فقال له املأمون: يا ابن رسول اهلل ال بد لك من قبول هذا األمر. 

فقال: »لست أفعل ذلك طائعا أبدا فما زال يجهد به أياما حتى 
يئس من قبوله.« 

فقال له: فإن لم تقبل الخالفة و لم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي 
لتكون لك الخالفة بعدي. 

فقال الرضا: »و اهلل لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين 
عن رسول اهلل أني أخرج من الدنيا قبلك مقتوال بالسم مظلوما تبكي 
علي مالئكة السماء و مالئكة األرض و أدفن  في أرض غربة إلى جنب 

هارون الرشيد.« 
فبكى املأمون. مث قال له: يا ابن رسول اهلل و من الذي يقتلك أو يقدر 

على اإلساءة إليك و أنا حي. 
قال الرضا: »أما إني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت.« 

فقال املأمون: يا ابن رسول اهلل إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك 
و دفع هذا األمر عنك ليقول الناس إنك زاهد في الدنيا. 

فقال الرضا: »و اهلل ما كذبت منذ خلقني ربي تعالى و ما زهدت في 
الدنيا للدنيا و إني ألعلم ما تريد.« 

قال املأمون: و ما أريد؟ 
قال: »األمان على الصدق.« 

قال: لك األمان. 
قال: »تريد بذلك أن يقول الناس إن علي بن موسى الرضا لم يزهد 
في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه أ ال ترون كيف قبل والية العهد طمعا في 

الخالفة.« 
فغضب املأمون مث قال: إنك تتلقاني أبدا بما أكرهه و قد آمنت سطوتي 
فباهلل أقسم لئن قبلت والية العهد و إال أجبرتك على ذلك فإن فعلت و 

إال ضربت عنقك. 
فقال الرضا: »قد نهاني اهلل عز و جل أن ألقي بيدي  إلى التهلكة 
فإن كان األمر على هذا فافعل ما بدا لك و أنا أقبل ذلك على أن ال 
أولي أحدا و ال أعزل أحدا و ال أنقض رسما و ال سنة و أكون في األمر 
 منه بذلك و جعله ولي عهده على كراهة  منه  بعيدا مشيرا فرضي 

لذلك.«18 

اخالقه
كان خيتم القرآن يف كل ثالث و يقول لو أردت أن أختم يف 
أقل من ثالث خلتمت و لكن ما مررت بآية قط إال فكرت فيها 
أختمه يف  فلذلك صرت  وقت  أي  و يف  أنزلت  أي شي ء  و يف 

ثالث.19 
عن إبراهيم بن العباس أنه قال: ما رأيت و ال مسعت بأحد أفضل 

من أيب احلسن الرضا و شاهدت منه ما مل أشاهد من أحد و ما 
رأيته جفا أحدا بكالمه و ال رأيته قطع على أحد كالمه حىت يفرغ 
منه و ما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها و ال مد رجليه بني يدي 
جليس له قط و ال رأيته يشتم أحدا من مواليه و مماليكه و ما رأيته 
تفل و ال رأيته يقهقه يف ضحكه بل كان ضحكه التبسم و كان 
إذا خال و نصبت مائدته أجلس على مائدته مواليه و مماليكه حىت 
البواب و السائس و كان قليل النوم بالليل كثري السهر حييي أكثر 
لياليه من أوهلا إىل الصبح و كان كثري الصوم و ال يفوته صيام ثالثة 
أيام يف الشهر و يقول ذلك صوم الدهر و كان كثري املعروف و 
الصدقة يف السر و أكثر ذلك يكون منه يف الليايل املظلمة فمن زعم 

أنه رأى مثله يف فضله فال تصدقوه.20  
و عن محّمد بن أبي عباد قال: كان جلوس الرضا على حصري 
بالصيف و على مسح يف الشتاء و لبسه الغليظ من الثياب حىت إذا 

برز للناس تزين هلم.21 
إذا جلس على مائدته أجلس   الرضا العباس  كان  إبراهيم بن 

عليها مماليكه حىت السائس و البواب.22 

کيف توفی
فحملهم  طالب  أيب  آل  من  مجاعة  إىل  أنفذ  قد  املأمون  و كان 
إليه من املدينة و فيهم الرضا علي بن موسى فأخذ هبم على 
طريق البصرة حىت جاءوه هبم و كان املتويل إلشخاصهم املعروف 
باجللودي  فقدم هبم على املأمون فأنزهلم دارا و أنزل الرضا علي بن 
موسى دارا و أكرمه و عظم أمره مث أنفذ إليه أني أريد أن أخلع 
 نفسي من الخالفة و أقلدك إياها فما رأيك في ذلك. فأنكر الرضا
هذا األمر و قال له: أعيذك باهلل يا أمير المؤمنين من هذا الكالم و 
أن يسمع به أحد. فرد عليه الرسالة فإذا أبيت ما عرضت عليك فال 
شديدا  إباء   الرضا عليه  فأىب  بعدي  من  العهد  والية  من  بد 
فاستدعاه إليه و خال به و معه الفضل بن سهل ذو الرئاستني ليس 
يف اجمللس غريهم و قال له: إني قد رأيت أن أقلدك أمر المسلمين و 

أفسخ ما في رقبتي و أضعه في رقبتك. 
فقال له الرضا: »اهلل اهلل يا أمير المؤمنين إنه ال طاقة لي بذلك و 
ال قوة لي عليه.« قال له: إني موليك العهد من بعدي. فقال له: 
»أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين.« فقال له املأمون كالما فيه كالتهدد 
له على االمتناع عليه و قال له يف كالمه إن عمر بن اخلطاب جعل 
الشورى يف ستة أحدهم جدك أمري املؤمنني علي بن أيب طالب و 
شرط فيمن خالف منهم أن تضرب عنقه و ال بد من قبولك ما 
الرضا: »فإني  له  فقال  عنه  أجد حميصا  فإنين ال  منك   أريده 
أجيبك  إلى ما تريد من والية العهد على أنني ال آمر و ال أنهى و ال أفتي 
و ال أقضي و ال أولي و ال أعزل و ال أغير شيئا مما هو قائم.« فأجابه 

املأمون إىل ذلك كله.23 

خال سیرة األخیار شبيب  بن  الريان  عن   للرضا املأمون  قتل  علة  يف  روی 
المعتصم أخو ماردة: أن املأمون ملا أراد أن يأخذ البيعة لنفسه بإمرة 
املؤمنني و أليب احلسن علي بن موسى الرضا بوالية العهد و 
للفضل بن سهل بالوزارة أمر بثالثة كراسي تنصب هلم فلما قعدوا 
عليها أذن للناس فدخلوا يبايعون فكانوا يصفقون بأمياهنم على أميان 
الثالثة من أعلى اإلهبام إىل أعلى اخلنصر و خيرجون حىت بايع آخر 
الناس فىت من األنصار فصفق بيمينه من اخلنصر إىل أعلى اإلهبام 
فتبسم أبو احلسن مث قال: »كل من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير 

هذا الفتى فإنه بايعنا بعقدها.« 
فقال املأمون: و ما فسخ البيعة من عقدها. 

أعلى  إلى  الخنصر  أعلى  من  هو  البيعة  »عقد   :احلسن أبو  قال 
اإلبهام و فسخها من أعلى اإلبهام إلى أعلى الخنصر.« 

قال: فماج الناس يف ذلك و أمر املأمون بإعادة الناس إىل البيعة على 
ما وصفه أبو احلسن و قال الناس كيف يستحق اإلمامة من ال 
يعرف عقد البيعة إن من علم ألوىل هبا ممن ال يعلم قال فحمله ذلك 

على ما فعله من سمه.24 
املأمون  أمرين  قال:  بشير  بن  اهلل  عبد  أن  املفيد  الشيخ  روى  فقد 
أن أطول أظفاري عن العادة، وال أظهر ألحد ذلك، ففعلت، مث 
استدعاين، فأخرج إيل شيئاً شبه التمر اهلندي، وقال يل: اعجن هذا 
بيديك جميعًا، ففعلت، مث قام، وتركين، فدخل على الرضا، فقال 

له: ما خبرك؟ قال: »أرجو أن أكون صالحا.« 
قال له: أنا اليوم بحمد اهلل أيضاً صالح، فهل جاءك أحد من المترفقين 

في هذا اليوم؟ 
قال: »ال«، فغضب املأمون، وصاح على غلمانه، 

مث قال: خذ ماء الرمان الساعة، فإنّه مما ال يستغنى عنه. مث دعاين، 
فقال: ائتنا برمان، فأتيته به. فقال يل أعصره بيديك، ففعلت، وسقاه 
املأمون الرضا بيده. فكان ذلك سبب وفاته ،25 وقد دفنه املأمون 
البقعة اهلارونية الواقع يف قرية  يف بيت حميد بن قحطبة الطائي أي 
سناباد،26  حيث يقع احلرم الرضوي اليوم يف »إيران« يف حمافظة 

»خراسان الرضوي مشهد املقّدسة«.
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وقعة الطّف

إن قضية سيدالشهداء أيب عبداهلل هلي من أعظم األحداث التارخيية و 
الذكريات اخلالدة، اليت أنارت الطريق للبشرية كافة، و علمتهم بأن العزة و 
احلياة الواقعية يف املقابلة مع الطغاة و اجلبابرة، و إن أدت اىل تضحية النفوس 
و إراقة الدماء بيد الظلمة كما نادى هبا صاحب هذه الذكرى اإلمام احلسني 
عليه أفضل الصالة و السالم حيث قال ال احلياة مع  الظاملني  إال برما1 و 
 ألمهية هذه احلادثة العظمى الفت كتب كثرية يف مقتل سيد الشهداء
من قبل احملققني - و أوهلم - لوط بن يحيى بن سعيد »أبو مخنف« حيث 
ألف كتابا يف - ذلك عرض فيه احلوادث اليت جرت على احلسني و 
أوالده و إخوانه و أصحابه سالم اهلل عليهم أمجعني بصورة تفصيلية، و قد 
عرفه الشيخ النجاشي يف رجاله بأنه شيخ أصحاب األخبار بالكوفة و وجههم.2و3 
و كذلك بقيت هذه احلادثة األليمة يف سنة 61، أحاديث شجون تتناقلها 
األلسن نقال عن الذين كانوا قد شهدوا املعركة أو احلوادث السابقة عليها أو 
التالية هلا، كسائر أحاديث املغازي و احلروب يف االسالم... حىت انبرى هلا 
يف أوائل املائة الثانية للهجرة أبو خمنف لوط بن حيىي بن سعيد بن خمنف بن 
سليم األزدي الغامدي الكويف، )ت 158 ه(،4 فجمعها من أفواه الرواة 
و أودعها كتابا أمساه )كتاب مقتل احلسني( كما يف قائمة كتبه، فكان 

أول كتاب يف تاريخ هذه احلادثة العظمى على االطالق.
و تتلمذ على يد أيب خمنف يف أحاديث تاريخ االسالم كويف آخر هو هشام 
بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي النسابة، املتوىف 206 ه.،5 فقرأ على  
شيخه الكويف أيب خمنف كتبه مث كتبها، و حدث هبا عنه يقول: حدثين أبو 

خمنف لوط بن حيىي األزدي عن...
 -و مما كتب من كتبه و قرأه عليه و حدث به عنه كتابه يف مقتل احلسني
كما نراه يف قائمة كتبه- إال أنه مل يقتصر يف كتابه يف املقتل على أحاديث 
شيخه أيب خمنف فقط، بل مجع إليها أحاديث اخرى عن شيخه اآلخر يف 

التاريخ عوانة بن احلكم 158 ه.
و ال خيفى على من يراجع تاريخ صدر االسالم أنه جيد املؤرخني بأسرهم 
عياال على هذين العاملني العاملني املتقدمني، و ال سيما أيب خمنف، و لقد 
كان هذا بسبب قرب زمنه ينقل القضايا و احلوادث جبميع حذافريها، و 

يوردها على وجهها.6 
مل تذكر لنا التواريخ مولده، إال أن الشيخ الطوسي عده يف رجاله يف طبقة 

من روى عن أمري املؤمنني، نقال عن الكشي، مث قال: »و عندي 
أن هذا غلط؛ ألن لوط بن يحيى لم يلق أمير المؤمنين، بل كان أبوه يحيى من 
أصحابه«،7 مث مل يذكر أباه حيىي يف أصحاب أمرياملؤمنني، و إمنا ذكر 

جده خمنف بن سليم األزدي و قال: »ابن خالة عائشة، عربي كوفي«8و9 
 10  يف رجاله يف طبقة أصحاب اإلمام احلسن بن علي و ذكره الشيخ
اإلمام  أصحاب  طبقة  يف  مث    11احلسني اإلمام  أصحاب  طبقة  يف  مث 
الصادق ،12 و مل يذكره يف طبقة أصحاب اإلمام علي بن احلسني و ال 

 13.يف طبقة أصحاب اإلمام الباقر
مذهبه و وثاقته

 و املالحظ يف أخباره، عامة- أيضا- أنه مل يرو عن اإلمام زين العابدين
ت: 95 ه.، و ال عن اإلمام الباقر ت: 115 ه. مباشرة و ال خربا 
بن  علي  اإلمام  عن  و  بواسطة14   الباقر اإلمام  عن  روى  بل  واحدا، 
 148 بواسطتني ،15 و له بضع روايات عن اإلمام  الصادق احلسني
ه. بال واسطة،16 و هذا مما يؤيد النجاشي إذ قال: »و قيل إنه روى 
عن أيب جعفر، و مل يصح«،17 و مل يرو عن اإلمام موسى بن جعفر 
الكاظم، مع أنه عاش بعد اإلمام الصادق ت: 148 ه. معاصرا 

لالمام الكاظم عشر سنني، و هلذا مل يعده أحد من أصحابه.
باملعىن  أنه مل يكن شيعيا و من صحابة االئمة  و هذا مما قد يدلنا على 
املصطلح الشيعي اإلمامي، الذي يعرب عنه العامة بالرافضي، و إمنا كان شيعيا 
يف الرأي و اهلوى كأكثر الكوفيني غري رافض ملذهب عامة املسلمني آنذاك.

و قد يكون مما يؤيد هذا: أن أحدا من العامة مل يرمه بالرفض، كما هو 
امليل إىل أهل  بالتشيع سوى  املعروف من مصطلحهم: أهنم ال يقصدون 
البيت، و أما من علموا منه اتباع أهل البيت يف مذهبه فاهنم يرمونه 
بالرفض ال التشيع فحسب، و هذا هو الفارق يف مصطلحهم بني املوردين.

قال فيه الذهبي: »أخباري تالف ال يوثق به، تركه أبو حاتم و غيره، و قال ابن 
معين: ليس بثقة، و قال مرة: ليس بشي ء، و قال ابن عدي: شيعي محترق صاحب 
أخبارهم«18 فلم يرمه أحد منهم بالرفض بينما نراهم يرمون من ثبت أنه على 

مذهب أهل البيتبالرفض.19 
التأمل يف كونه شيعيا ال إماميا، كما  القول فيه: إنه ال ينبغي  و خالصة 
العامة شيعيا  إمنا عده بعض  و  فهو كالم متني،  الحديد  أبي  ابن  به  صرح 

و  باملودة   البيت أهل  إىل  مييل  من  إىل  بالنسبة  عليه  تعودوا  ما  على 
احملبة و اهلوى، و مل يصرح أحد من علماء الشيعة السابقني بتشيعه، و إمنا 
وصفه النجاشي و هو خريت هذا الفن بأنه »كان شيخ أصحاب األخبار 
بالكوفة« ال شيخ أصحابنا، أو حىت شيخ أصحاب أخبارنا، و ال عجب 
يف تصريح ابن أيب احلديد بذلك و هو يروي عنه أرجازا يف وقعة اجلمل يف 
وصاية علي لرسول اهلل، فان نقله هلذه األراجيز ال يشهد بأكثر 
من تشيعه يف الرأي و اهلوى ال العقيدة باإلمامة، كما يروي ذلك كثري من 

أهل السنة.
و اخلالصة: أن كون الرجل شيعيا مما ال ينبغي الريب فيه، أما كونه إماميا 
فال دليل عليه. و أحسن ما قال فيه أصحابنا هو ما مدحه به النجاشي: إنه 
»شيخ أصحاب األخبار بالكوفة و وجههم، و كان يسكن إىل ما يرويه« 
فهو مدح معتد به يثبت به حسنه، و لذا عد أخباره يف الوجيزة و البلغة و 

الحاوي و غريها من الحسان.20 
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