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تعّد الداینة اإلسالمية اثلث أکرب داینة يف أمريکا ويتوقع مراقبون منو عدد 
السكان املسلمنی حتی تتحول إلی اثين أکرب داینة علی مستوی أمريکا 

حتی العام 2040 للميالد.
وأفادت وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( أن الدين اإلسالمی يف أمريکا 
له أتريخ عريق حيث يقول املؤرخون أن هذا التأريخ يعود الی رحلة التجار 

العرب الييها وذلك قبل إکتشافها علی يد کرستف کلمب.
واملسيحية يف أمريکا حتتل املرتبة األولی من حيث عدد األتباع مث الداینة 
اليهودية وبعد ذلك اإلسالم فی املرتبة الثالثة ويتوقع املراقبون أن عدد املسلمنی 
يف تزايد وإن الدن اإلسالمی سوف يتزايد خالل الـ 20 عاماً املقبلة حتی 

يصبح اثنی أکرب داینة فی أمريکا.
نسمة  مليون   3 الـ  حتی  املليوننی  بنی  أمريکا  فی  املسلمنی  عدد  ويرتاوح 
وهناك  األمريکية  املتحدة  الوالایت  سكان  من  ابملئة  واحد  ويشکلون 
إحصائيات تفيد أبن عدد املسلمنی أکرب من ذلك وإنه يفوق الـ 7 مالينی.

وتزايد عدد املسلمنی فی السنوات األخریة بشکل سريع وذلك بسبب موجة 
اهلجرة التی توجهت الی أمريکا خالل السنوات املاضية.

ويتوقع مرکز »بيو« للدراسات تقدم عدد املسلمنی علی اليهود حتی العام 
2040 للميالد ويتوقع أن يبلغ عدد املسلمنی 8 مليون نسمة حتی العام 

2050 للميالد.
وفی الوقت نفسه الشعور ابإلسالموفوبيا فی أمريکا فی تزايد مستمر وذلك 

علی أثر اهلجمات اإلرهابية فی احلادی عشر من سبتمرب العام 2001م. مث 
اهلجمات اإلرهابية التی إستهدفت ابريس العام 2015 للميالد.

العام  األمريکية  املتحدة  الوالایت  رائسة  ترامب  دوانلد  الرئيس  تولی  وبعد 
2017م. وإستخدامه عبارة »اإلسالم املتطرف اإلرهابی« وحظره لدخول 
املسلمنی من بعض الدول الی الوالایت املتحدة األمريکية أصبحوا املسلمون 

فی مضيقة.
وکل هذا اخلطوات ابإلضافة الی اإلعرتاف ابلقدس عاصمة إلسرائيل دعمت 

التيارات اليمينية املناهضة للدين اإلسالمی وشعور اإلسالموفوبيا.
وفًقا لبعض املصادر، رمبا كان أول مسجد أمريكي يف مدينة "بيفورد" بوالية 

"منی"، أتسس يف العام 1915 للميالد، وال يزال هناك مقربة إسالمية.

http://iqna.ir/fa/news/3829233 :املصدر

تزاید عدد المسلمین واإلسالموفوبیا معًا

اإلسالم في أمریکا:
حممد خمتار  السياسية يف »جامعة قطر«  الباحث وأستاذ األخالق  وصف 
الشنقيطي: أي جماملة وتواطؤ من اإلمارات مع احلكومة الصينية ضد املسلمني 
األويغور ابلطعنة يف الظهر للمسلمني الصينيني، وقطع لألرحام الدينية واإلنسانية 

معهم.
وأفادت وكالة األنباء القرآنية الدولية)إکنا(، كان الرئيس الصيين شي جني 
بينغ أعرب عن شكره لإلمارات على دعمها لسياسات »بكنی« جتاه أقلية 
وصفه  ما  حماربة  يف  ومسامهتها  »شينجيانغ«  إقليم  يف  املسلمة  األويغور 

بـ»اإلرهاب« هناك.
وأضاف الشنقيطي أن: 

سببب أتييد ودعم اإلمارات للصني يف حرهبا ضد مسلمي األويغور هو أن قادة 
اإلمارات جتاوزوا اجملامالت واملداراة السياسية إىل التأييد والدعم، وهذا منسجم 
متاًما مع احلرب اليت يشنها حكام أبو ظيب على كل مظاهر اإلسالم يف الشأن 

العام يف أرجاء العامل كله.
واتبع: 

لألسف الشديد اإلمارات ليست الوحيدة اليت جاملت احلكومة الصينية على 
حساب املسلمني، فقد فعلت ذلك دول إسالمية عديدة.

غری أنه استدرك قائال: 
واقتصادية،  بدوافع سياسية  الصينية  احلكومة  األخرى جتامل  الدول  إذا كانت 
على  حقدهم  يف  تتمثل  أيديولوجية،  بدوافع  معها  يتواطؤون  ظيب  أبو  فحكام 
القوى السياسية اإلسالمية، وسعيهم إىل اقتالع أي مظهر من مظاهر اإلسالم 

يف الفضاء العام.
ورأى أن:

الدعم أييت يف سياق خدمة بعض القوى الدولية، اليت تدرك أن اإلسالم ابلنسبة 
للمسلمني هو مصدر عزة واستقالل وزادهم يف معركة إحياء احلضارة اإلسالمية.

ومضى قائاًل: 
كان الواجب إن كانت تلك الدول عاجزة عن نصرة املسلمني أن تبادر على 
األقل بوساطة بينهم وبني احلكومة الصينية، مبا يضمن هلم الكرامة وحيفظ وجودهم 

من االجتثاث واالضطهاد احلايل.
وقبل حنو أسبوعنی، شكرت بكنی 37 دولة، بينها »روسيا« و»السعودية« 

و»ابكستان«، على دعمها ملوقفها من إقليم شينجيانغ ذايت احلكم.
وجاء دعم تلك الدول عقب رسالة وقعتها 22 دولة عضو يف جملس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، تنتقد معاملة الصنی لألتراك األويغور وغریهم 
تنتهجها  اليت  من األقليات، وتدعو إىل وقف سياسة االحتجاز اجلماعي 

ضدهم.
وتفيد إحصاءات رمسية بوجود 30 مليون مسلم على األقل يف الصنی، منهم 
23 مليوًن من األويغور، فيما تقدر تقارير غری رمسية عدد املسلمنی بقرابة 

100 مليون، أي حنو 9.5 ابملائة من السكان.

املصدر: عريب 21

الشنقیطي:

دعم اإلمارات للصین ضد مسلمي األویغور طعنة بالظهر
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مل حيَظ أّي زعيم عريّب ابهتمام واسع من قبل كيان االحتالل، قيادة وشعبا، 
كما حدث وحيدث مع األمنی الّعام حلزب هللا، سّيد املقاومة الشيخ حسن 
نصر هللا، الذي كان وما زال وسيبقى، وفق كّل املؤشرات والدالئل والقرائن، 

يقّض مضاِجع اإلسرائيلينی ويؤرقهم.
وحبسب إعالمهم املتطوِّع لصاحل اإلمجاع القومّي الصهيويّن أرادت إسرائيل 
خالل حرب يوليو )متوز( 2006م.، أْي حرب »لبنان« الثانّية، استهداف 
السّيد نصر هللا ظّنا منها أّن ذلك يؤدي إىل إضعاف حزب هللا، فصوبت 

عليه مبستوى غری مسبوق يف سجالت احلروب النفسّية اإلسرائيلّية.
ولكن السيد، وابعرتاف من قادة الكيان، من سياسينی وعسكرينی، عرب 
ظهوره املتكرر، مارس حراب نفسّية صادقة، ففرض الردع من خالل هتديداته 
مستوى  على  ونفّذ هجوما ضخما  تصاعدية،  مراحل  فيها  استخدم  اليت 

الوعي لدى اجلبهة الداخلّية اإلسرائيلّية.
ابإلضافة إىل ذلك، يف حمّصلة حبث معمَّق قام به الباحث احملاضر يف علم 
ليفل حول  الشبع، د. اودي  ببئر  السياسّي يف جامعة بن غوريون  النفس 
عالقة اجلمهور اإلسرائيلّي ابلسيد نصر هللا خلص إىل أنّه بدال من أْن يعتمد 
اجلمهور اإلسرائيلّي على مرجعّية قومّية تطلعه وتبنّی له جمرایت األحداث 

يوميا خالل حرب متوز، أوىل اجلمهور ثقته لزعيم حزب هللا )العدو(.
وكتب ليفل حرفيا أنّه: 

كان هناك زعيم واحد للجبهة الداخلّية اإلسرائيلّية يف احلرب: حسن نصر هللا، 
العمامة السوداء شخصا صادقا  ألّن مواطين إسرائيل يرون يف الرجل صاحب 

وكفؤا أكثر من زعمائهم، على حّد تعبريه.
وحبسب استطالع الرأي الذي قام به ليفل بنی متوز وآب 2006م.، سأل 
فيه املستْطلعنی عن املرجعية اليت توفِّر هلم اخلرب اليقنی بشأن جمرایت القتال 
واألعمال العسكريّة وَمْن هو الشخص الذي حظي بثقتهم املطلقة، وكان 
على صدقية عالّية، جاءت النتائج قاطعة ومثریة، فقد اعترب السّيد نصر هللا 

أكثر مصداقّية وأكثر موثوقّية من سائر القادة اإلسرائيلينی.
ويف حتقيق بعنوان »اخلرباء داخل رأس نصر هللا«، كشفت يديعوت احرونوت 
عن تشكيل السلطات اإلسرائيلّية لطاقم مّؤلِف من 15 مخسة عشر فردا بنی 
حملل استخبارايت ومستشرق وعامل نفس لتحليل شخصية نصر هللا، و»إعداد 
بروفيل متجدد له«، حيث استند فريق اخلرباء هذا إىل مجلة معطيات، من 

بينها لغة اجلسد وحركة اليدين وتعابری الوجه.
ووفقا للصحيفة، فقد كانت أوىل مالحظات أحد اخلرباء يف الفريق اإلسرائيلّي 
أّن نصر هللا هو شخص يستعد جّيدا لظهوره، املالحظة الثانية تعّزِز ما أعلنه 
حراب  أّن  علم  لو  اجلندينی  ليأسر  يكن  مل  هللا  حزب  أّن  خبصوص  السيد 

ستحصل بسبب هذا األمر.
من مجلة اخلالصات اليت خرج هبا اخلرباء النفسيون اإلسرائيليون أيضا أّن: 

نصر هللا هو رجل فهيم على حنو مدهش. ليس لدى نصر هللا مؤشرات 
خوف من املوت. نصر هللا مقتنع أبّن لديه مستقبل، ولكْن عليه أْن يتصدى 
للتحّدي الذي وقع عليه ابملفاجأة. نصر هللا ال يستّعد لبقاء طويل يف مقرّه 

حتت األرض.
يشار إىل أّن مراكز الدراسات األمريكّية والغربّية خصصت بدورها مساحات 

»واشنطن  صحيفة  اختصرت  إْذ  السيد،  شخصية  على  لإلضاءة  واسعة 
بوست« ما نشر يف هذه املراكز أبنّه بعمامته وطلعته، نصر هللا هو أكرب 

أسرار حزب هللا على اإلطالق، على حّد تعبریها.
هللا  نصر  أّن  إىل  العربيّة،  »هآرتس«  صحيفة  أشارت  عينه،  السياق  ويف 
أرغم دائما كّل َمْن يتاِبع املعركة، وال سّيما من يغطي أخبارها وحيّللها، على 
االلتصاق بشاشة التلفزيون، وإسكات أّي ضجة حوله، وإعداد قلم وورقة 
إىل  لإلصغاء  وروحه  وتكريس جسده  اهلاتف،  وقطع خّط  تسجيل،  وآلة 

األمنی العام، على حّد تعبریها.
واتبعت الصحيفة العربيّة قائلة إّن الظهور اإلعالمّي لنصر هللا ابلغ األمهية إىل 
درجة أنّه عندما يغيب عن السمع أكثر من يومنی، تبدأ مباشرة الشائعات 
والتكهنات عن مصریه، وليس أقل من ذلك عن مصری احلرب. وعندما كان 
يظهر، كان جيري حتليل كّل نقطة عرق على جبينه، وتسرحية شعره ولونه، 
أّكدت  خلفه، كما  من  تظهر  اليت  والصورة  عليه،  جيلس  الذي  واألاثث 

الصحيفة العربيّة.
الصحيفة،  يف  العربية  الشؤون  خبری  نفسها، كتب  للصحيفة  تقرير  ويف 
املستشرِق د. تسفي برئيل، حتليال عن نظرة اإلسرائيلينی إىل نصر هللا، مؤّكدا 
أنّه مّثل يف نظر وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية، ويف نظر اجلمهور اإلسرائيلي 
الكاتيوشا، وحمّلل  أيضا، ثالث شخصيات خمتلفة: عدّو مّر وقائد جبهة 
للخطوات العسكريّة، وحمّلل مراقب للمجتمع وللجيش اإلسرائيلينی، كما 

أّكد د. ابرئيل.

https://ar.shafaqna.com/AR/191380/ :املصدر

أكبر أسرار حزب اهلل على اإلطالق!

لجنة اسرائیلیة لکشف

أقدم أربعة من اهلندوس على حرق فىت مسلم رفض ترديد ترنيمة هندوسية 
اهلندية  األخبار  خدمة  موقع  أورده  ما  وفق  اهلند،  يف  براديش  أوترا  بوالية 

اآلسيوية اليوم االثننی.
وقال املوقع إن الفىت يبلغ من العمر 15 عاما، وجرى نقله إىل املستشفى إثر 

إصابته حبروق بنسبة %45.
الرتنيمة  ترديد  الفىت، وطلبوا منه  وأضافت أن األشخاص األربعة اختطفوا 
اهلندوسية الدينية املعروفة بـجاي شري رام، لكنه رفض، فأقدموا على حرقه 

بعد تكبيل يديه وسكب مادة الكریوسنی على جسده.
لكن مسؤول الشرطة سانتوش كومار سينغ، قال إن ادعاءات احلرق »مثریة 

فتحت  الشرطة  أن  الفىت، مضيفا  إفادات  تناقضات يف  لوجود  للشبهة«، 
حتقيقا حول احلادث وشرعت يف فحص كامریات املراقبة.

والشهر املاضي، دانت حمكمة هندية ستة رجال بينهم كاهن معبد، ابغتصاب 
وتعذيب وقتل طفلة مسلمة يف الشطر اخلاضع لسيطرة اهلند من إقليم كشمری 

املتنازع عليه مع ابكستان.
وخالل األسبوع املاضي، وّجه حنو مخسنی مثقفا هندای مناشدة إىل رئيس 

الوزراء نريندرا مودي، الختاذ خطوات للحد من جرائم القتل.

https://ar.shafaqna.com/AR/194875/ :املصدر

رفض تردید ترنیمة هندوسیة...

متطرفون یحرقون طفال مسلما بالهند
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عندن هنا أسئلة جنيب عليها ما هي حقيقة احلب؟ وما هو الفرق بنی حب 
اإلنسان لإلنسان؟! وحب هللا لإلنسان؟! وما هو الفرق بنی عنوان احملبة 

وعنوان املودة؟!

السؤال األول: ما هو حقيقة احلب؟!
الفالسفة يقولون: احلب علقة وجودية بنی املستكمل واملكمل هناك طرفان 
مستكمل ومكمل وبينهما علقة وجودية تسمى ابحلب مثاًل: اإلنسان عندما 
حيب الطعام مييل إىل الطعام، ملاذا؟! إذا أحس اإلنسان بنقص غذائي أحب 
الطعام ألن هنا مستكمل ومكمل، املستكمل هو: اإلنسان الذي يشعر 
الغذائي وهذه  النقص  يعوض  الطعام ألنه  املكمل هو:  الغذائي،  ابلنقص 
امليول وهذا النزوع بنی اإلنسان املستكمل وبنی الطعام املكمل هذه النزوع 

يعرب عنه ابحلب فاحلب علقة وجودية بنی مستكمل ومكمل.
مثال أخر: اإلنسان جيب املرأة، مىت حيب املرآة؟! اإلنسان بطبيعته يشعر 
وأن هناك نقصاً عاطفياً ال ميكن تعويضه إال  أبن هناك اضطراابً عاطفياً 
ابملرآة، املرأة تزيل االضطراب العاطفي املرأة تكمل النقص العاطفي ألجل 
ذلك اإلنسان حيب املرأة فالرجل: مستكمل ألنه يعيش نقصاً عاطفياً واملرأة: 

مكمل ألهنا تشبع هذا النقص العاطفي وامليول بينهما يسمى ابحلب.
إذن احلب علقة وجودية بنی مستكمل ومكمل هذا يعرب عنه ابحلب، لذلك 

يقسم الفالسفة احلب إىل:
1. حب طبعي؛

2. حب عقلي؛
3. حب خيايل.

الفالسفة يقولون: اإلنسان حيب شيء واحد وال حيب أشياء متعددة أنت 
العلم  الطعام وحيب  املرأة وحيب  تفكر اإلنسان حيب أشياء متعددة حيب 
وحيب املنصب »ال« حيب إلنسان شيء واحداً وهو: »الكمال« ولكن إذا 
أصيب بنقص مادي أحب الطعام ألن يف الطعام كمال مادي، إذا أحس 
بنقص عاطفي أحب املرأة ألن يف املرأة كمال عاطفي وحيب املال قال تعاىل: 
»ومَتُِبُّونمَ اْلممَالمَ ُحبًّا جمًَّا«1 ألن يف املال كمال لثروته ولوجوده املادي فهو 
حيب أوالً وابلذات »الكمال« وألجل حبه للكمال حيب هذه األشياء، ذلك 
هناك حب طبعي: الرجل حيب املرأة بطبعه ألنه يعيش نقص طبيعي تشبعه 
املرأة، وهناك حب عقلي: أحب العلم، العلم كمال عقلي فحبه حب عقلي 
وليس حب طبعي، هناك حب خيايل: اإلنسان أحيانً حيب املنصب مع 
أن املنصب ال أثر له وأحيانً ال حيصل اإلنسان من املنصب على أي منفعة 
وعلى أي أثر ومع ذلك حيب املنصب ملاذا؟! ألنه يتوهم أن يف املنصب 

كمال لذلك حب املنصب حب خيايل حب ومهي.
علقة  إذن احلب  الكمال،  له  يوفر  ما  فيحب كل  الكمال  اإلنسان حيب 
وجودية بنی مستكمل: وهو إنسان حيب الكمال وبنی مكمل: وهو شيء 
يعطيه الكمال سواء كان كمال مادي، كمال غذائي، كمال عاطفي، كمال 

عقلي إىل غری ذلك.

اإلنسان وحب  الفرق بني حب  ما هو  الثاين:  السؤال 
هللا؟! 

أحبك  وبينك  بيين  نتيجة عالقة  أي  انفعايل  أمر  لإلنسان  اإلنسان  حب 
فاحلب انفعال عن العالقة، هللا تبارك وتعاىل ال يعرض عليه االنفعال هللا 
فاعل وليس منفعل، هللا مؤثر وليس متأثر هللا جمرد قوة تفيض الوجود قوة 
حكيمة عاملة تفيض الوجود فال يتأثر بشيء وال ينفعل بشيء، إذن هللا منزه 
عن االنفعاالت لذلك حب هللا يعين ثناؤه هللا ال يوجد عنده ميل نفسي وال 
يوجد عنده انفعال نفسي حب هللا للمؤمن يعين ثناؤه على املؤمن حب هللا 

لذاته يعين ثناؤه على ذاته قال تعاىل: 
ُ ِبقمَْوٍم حيُِببُُّهْم ومَحيُِبُّونمَُه أمَِذلٍَّة عمَلمَى اْلُمْؤِمِننيمَ  يت اللَّ «2»ممَْن يبمَْرتمَدَّ ِمْنُكْم عمَْن ِديِنِه فمَسمَْوفمَ أيمَْ أمَِعزٍَّة عمَلمَى اْلكاِفرِينمَ

وقال رسول هللا يوم خيرب: 
»ألعطينا الراية غدامَ رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله، كرار غري فرار، ال 

يرجع حىت يفتح هللا على يديه.« 
الصباح  أصبح  فما  يعطاها  أيهم  القوم  أعناق  فشرئبت  عباس  ابن  يقول 
بريقه  فسقاه  العنی،  أرمل  فقيل   »أيب طالب بن  علي  ندي: »أين 

فشفاها وقدمه خليرب ففتحها بيديه املباركتنی.3
حب هللا لإلنسان يعين ثناؤه، لكن ملاذا حيب هللا اإلنسان؟! ملاذا حيب هللا 

املؤمن؟! ملاذا حيب هللا األنبياء واملؤمننی ملاذا؟!
نفس الشيء مثل ما شرحنا يف اإلنسان أييت يف هللا اإلنسان ال حيب إال 
شيء واحد وهو »الكمال« هللا كذلك حيب شيء واحد وهو »الكمال« هللا 
حيب ذاته ألن ذاته عنی الكمال، مصدر الكمال، حمض الكمال هللا حيب 
ذاته ألن ذاته عنی الكمال وحيب ما يشبه ذاته كل خملوق فيه كمال حيبه هللا 
ألن املخلوق الذي حيمل الكمال فهو مسانخ هلل مشابه هلل يف صفة الكمال 
وأن كان كماله تعاىل ال حمدود وكمال املخلوق حمدود لكن هللا حيب املخلوق 

إذا محل املخلوق كماالً مىت ما محل املخلوق كماالً أحبه هللا قال تعاىل: 
»ُقْل ِإن ُكنُتْم تُِبُّونمَ الّلمَ فمَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم الّلُ«4

السؤال الثالث: ما هو الفرق بني احملبة واملودة؟!
رمبا خيتلط على الناس أن احملبة هي املودة »ال« هناك فرق بنی املودة واحملبة، 

الفرق بنی احملبة واملودة هو الفرق بنی املؤثر وأثره.
مثاًل: ما هو الفرق بنی اخلضوع واخلشوع، قال تعاىل: 
ِتِْم خمَاِشُعونمَ«5  »قمَْد أمَفبْلمَحمَ اْلُمْؤِمُنونمَ، الَِّذينمَ ُهْم يف صمَالمَ

ما هو الفرق بنی اخلشوع واخلضوع؟! اخلشوع: مؤثر، اخلضوع: اثر؛ يعين إذا 
خشع قليب خضعت جوارحي فاخلشوع صفة للقلب واخلضوع صفة للبدن. 

فاخلشوع أواًل واخلضوع اثنياً. 
نفس الشيء املودة واحملبة، احملبة: صفة نفسية، واملودة: صفة عملية من أحب 

شخص وده؛ فاحلب: هو املؤثر، املودة: هو أثر للحب.
احملبة البد من ورآها املودة. عالمة احلب هو املودة. إذن احلب صفة نفسية 
عاطفة قلبية وأما املودة فهي أثر سلوكي، أثر عملي متفرع على احلب؛ لذلك 

الحظ القرآن عندما حتدث عن عالقة الزوج ابلزوجة مل يعرب ابحملبة وإمنا عرب 
ابملودة قال تعاىل: 

تِِه أمَْن خمَلمَقمَ لمَُكم مِّْن أمَنُفِسُكْم أمَْزومَاًجا لِّتمَْسُكُنوا ِإلمَيبْهمَا ومَجمَعمَلمَ ببمَيبْنمَُكم مَّومَدًَّة«6 »ومَِمْن آيمَ
ملاذا؟ يريد أن يقول عالقة الزوجة ليست عالقة عاطفية حمضة بل عالقة 
سلوكية، ليس جمرد حب الزوجة حرارة عاطفية داخلية حب الزوجة عاطفة 
وعمل، عاطفة وسلوك حب الزوجة لزوجها أيضاً ليس جمرد حرارة عاطفية 
الزوجة  متبادل بنی  املودة سلوك  إذن  لزوجها عمل وسلوك،  الزوجة  حب 

والزوج.
أيضاً ملا حتدث القرآن عن عالقة املسلم أبهل البيت عرب ابملودة ومل يعرب 

ابملودة قال تعاىل: 
» ُقْل المَ أمَْسأمَُلُكْم عمَلمَْيِه أمَْجًرا ِإالَّ اْلممَومَدَّةمَ يف اْلُقْرب«7 

 لبيان ماذا؟! يريد أن يقول ليس املطلوب من املسلم اجتاه أهل البيت
جمرد حرارة عاطفيه جمرد إقبال عاطفي، املطلوب من املسلم اجتاه أهل البيت 
أكثر من ذلك سلوك عملي تبادل عملي املطلوب هو املودة وليس جمرد 

احملبة.
مثاًل: أنت ترى كثری من املسلمنی تتحدث معهم ويقولون لك ليس فقط 
أنتم الشيعة حتبون أهل البيت، حنن أيضاً حنب أهل البيت. طيب! 
 حيمل مودة ألهل البيت أين السلوك العملي؟! من حيب أهل البيت

ما هي املودة اليت حتملها اجتاه أهل البيت؟! 
أن أحضر مواليدهم وأحضر وفياهتم أذكر فضائلهم أزور قبورهم أما أين أقول 
أن أحبهم وأن ال ازور قبورهم وال أحي وفياهتم وال أحي مواليدهم وال أذكر 

فضائلهم ال اذكر مناقبهم؛ أذن أين املودة؟!
املودة، يعين عمل أنشر اتريخ أهل البيت، أحث الناس على حب آل 
البيت أذكر فضائلهم ومناقبهم حىت يتطور ويتجسد احلب ويتحول إىل 

مودة. 

أمهية حب آل البيت
القرآن الكرمي يقول: 

» ُقْل المَ أمَْسأمَُلُكْم عمَلمَْيِه أمَْجًرا ِإالَّ اْلممَومَدَّةمَ يف اْلُقْرب« هناكفريقان من املفسرين:
الفريق األول: يقول: املراد بـ »اْلُقْرَب« عشریة النيب كل العشریة كل بين هاشم.

.الفريق الثاين: يقول: املراد بـ »اْلُقْرَب« خصوص املعصومنی
طبعاً حنن مع الفريق الثاين ليس فقط حنن أيضاً الزخمشري من علما أخواننا 
، علي وفاطمة وحسن  أهل السنة يف كتابه »تفسری الكشاف« يقول: اْلُقْربمَ
علي  اْلُقْرب،  يقول:  أيضاً  احلاكم يف كتابه »املستدرك«  أيضاً   ،وحسني

وفاطمة وأبنيهما. 
ملاذا حنن مع الرأي الثاين؟!

لقرينتنی:
1. قرينة عقلية؛
2. قرينة نقليه؛

القرينة النقليه
عندن رواية معتربة احلاكم روى عن البخاري عن ابن عباس ملا نزلت هذه 

العالمة السيد منري اخلباز

جمال المحبة وقدسیتها
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اآلية وهي: » ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرَب« قال ابن عباس: 
ي رسول هللا من قرابك؟! قال: علي وفاطمة وأبنامها، أفرتض هذه الراوية 
ليست موجودة القرآن يفسر بعضه بعض هذه اآلية قالت: » ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم 
َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرَب«ومل تفسر لنا من القرب جاءت آية أخرى 

تفسرها وهي »آية املباهلة« قال تعاىل: 
ومَِنسمَاءانمَ ومَِنسمَاءُكْم ومَأمَنُفسمَنمَا وأمَنُفسمَُكْم ثَّ نبمَببْتمَِهْل فبمَنمَْجعمَل لَّْعنمَُة اللِّ عمَلمَى اْلكمَاِذِبنيمَ«8»فمَممَْن حمَآجَّكمَ ِفيِه ِمن ببمَْعِد ممَا جمَاءكمَ ِمنمَ اْلِعْلِم فبمَُقْل تبمَعمَالمَْوْا نمَدُْع أمَببْنمَاءانمَ ومَأمَببْنمَاءُكْم 
 القرب هم هؤالء وإبمجاع املسلمنی أنه ملا نزلت آية املباهله خرج رسول هللا
9.وبيده حسن وحسنی علي ،وخلف فاطمة وخلفه فاطمة

القرينة العقلية
علماء األصول يقولون: قرينة مناسبة احلكم للموضوع؛ يعين ما هي املناسبة 
بنی أجر الرسالة وبنی حمبة أهل البيت؟! الرسول يقول: » ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم 
املشاق  حتملت  أن  الرسالة  تبليغ  على  يعين  ماذا؟  يعين  »َعَلْيِه«  َعَلْيِه«؛ 
واملتاعب واملصاعب ملدة 23 سنة هذه املصاعب واملتاعب اليت حتملتها ما 

هو أجرها؟! أجرها حمبة القرب. 
ما هي املناسبة بنی تبليغ الرسالة وبنی القرب؟! 

ال تتحقق مناسبة إال إذا كان املراد ابلقرب من خدم الرسالة احملّمدية وليس 
كل العشریة وإال ال توجد مناسبة اآلية تقول أن قمت أبتعاب وهي تبليغ 
الرسالة ويل أجر وأجري »اْلَمَودََّة يف اْلُقْرَب« ال مناسبة بنی األجر وبنی العمل 
ال مناسبة بينهما إال إذا كان املراد ابلقرب من خدم الرسالة ومن ساهم يف 
بقاء الرسالة وهم علي وفاطمة وأبنائهما وإال فال مناسبة بنی العمل وبنی 

األجر.
إذن العقل بنفسه يقول القرب: هم خصوص املعصومنی وإال ال مناسبة 
بنی األمرين من بين هاشم من مات كافر وهو أبو هلب، يعين تشمله اآلية؟! 
من بين هاشم من أسلم ابلسيف كالعباس عّم النيب ابلسيف أسلم، من 
بين هاشم من خان أهل البيت وهو عبيد هللا بن العباس خان اإلمام 
احلسن و سلم نفسه إىل معاوية بن ايب سفيان يعين هؤالء جيب حبهم؟! 
ال، إذن ال مناسبة بنی العمل وبنی األجر عليه إال أن يراد ابلقرب خصوص 

.املعصومنی
قال الكميت:

وجدان لكم يف آل حاميم آية
فمايل إال آل أمحد شيعة

أتوهلا منا تقي ومعرب
ومايل إال مذهب احلق مذهب

ملاذا فرض القرآن مودة أهل البيت؟
لوجهنی:

الوجه األّول
حلاظ احلب على حنو املوضوعية كما يعرب العلماء يعين اإلنسان بفطرته خلق 

وهو حيب الفضائل كل إنسان حيب الفضائل القرآن الكرمي يقول: 
ا«10  ِنيًفا ِفْطرمَةمَ اللَِّ الَّيِت فمَطمَرمَ النَّاسمَ عمَلمَيبْهمَ يِن حمَ »فمَأمَِقْم ومَْجهمَكمَ ِللدِّ

ما هي فطرة هللا؟! 
آية أخرى تبنی. قال تعاىل: 

ا«11  »ومَنبمَْفٍس ومَممَا سمَوَّاهمَا،  فمَأمَهْلمَممَهمَا ُفُجورمَهمَا ومَتبمَْقومَاهمَ
آل  حب  القرآن  فرض  ذلك  ألحجل  الفضيلة  حيب  وهو  اإلنسان  خلق 
البيت ألن آل البيت ليسوا حلماً ودماً وإمنا هم جمموعة من الفضائل 
للفضائل والقيم، فأمر القرآن  والقيم القرآن، فرض حبهم، ألن حبهم حباً 
حببهم أمر ابالستقامة على الفطرة واملشي على الفطرة من حب الفضائل 

والقيم.
بن  علي  اإلمام  يف  يقول  ماذا  مسيحي  شاعر  سالمة  بولس  مسعت  أما 

:ابی طالب
ال تقل شيعة هواة علي

أن من يعشق البطولة واإلهلام
فإذا مل يكن علي نبيا

مساء اشهدي وای أرض قري 
إن يف كل منصف شيعيا
والعدل واخلالق الرضيا
فلقد كان خلقه نبوای

واخشعي إنين أحب عليا

الوجه الثاين
حلاظ احلب على حنو الطريقية يعين القرآن والسنة مل يفرض حبهم إال أن 
حبهم طريق ملرجعيتهم الرسول يريد من املسلمنی أن يرجعوا إىل أهل 

 .البيت
أهل البيت هم املرجعية يف تفسری القرآن ويف الفقه يف تعاليم السماء يف 
 يريد أن يبنی للمسلمنی أن املرجعية ألهل البيت احلكم، الرسول
ألجل بيان ذلك فرض حبهم ألنه حبهم طريق للرجوع إليهم هذه املرجعية 

اليت أكدها النيب يف حديث الثقلنی: 
»أين خملف فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أهل بييت ما إن متسكتم هبما لن تضلوا 

بعديوقد أنبأين اللطيف اخلبري أبّنما لن يفرتقا حىت يردا علّي احلوض.« 
مساوایً  الدين  املرجع يف  بل  القرآن  تفسری  املرجع يف  هم   البيت أهل 

ملرجعية القرآن الكرمي.
:ولذلك ورد عن النيب

»من مات على حب آل حمّمد مات شهيدًا، من مات على حب آل حمّمد مات 
مغفور له، من مات على حب آل حمّمد مات مؤمن مستكمل اإلميان، من مات 
على حب آل حمّمد مات اتئباً، من مات على بغض آل حمّمد جاء يوم القيامة 

مكتوب بني عينيه آيس من رمحة هللا.«12

اهلوامش:
1. سورة الفجر، اآلية 20.
2. سورة املائدة، اآلية 54.

3. الکليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 351.
4. سورة آل عمران، اآلية 31.

5. سورة املؤمنون، اآليتان 2-1.
6. سورة الروم، اآلية 21.

7. سورة الشورى، اآلية 23.
8. سورة آل عمران، اآلية 61.

9. احلاكم، ابوعبدهللا، »املستدرك على الصحيحنی«، ج 3، ص 163.
10. سورة الروم، اآلية 30.

11. سورة الشمس، اآليتان 7- 8.
»الكشاف«،  الزخمشري،  تفسری  وكذلك  املودة  آية  يف  »الكبری«  الثعليب  تفسری   .12
»تفسری الفخر الرازي«، ج 7، ص 405؛ »إحقاق احلق« للتسرتي، ج 9، ص 486.
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»إن هللا عز و جل جعل الدين دولتني دولة آلدم و دولة إلبليس  فدولة آدم 
هي دولة هللا عز و جل فإذا أراد هللا عز و جل أن يعبد عالنية أظهر دولة آدم 
و إذا أراد هللا أن يعبد سرا كانت دولة إبليس فاملذيع ملا أراد هللا سرته مارق من 

الدين.«1  
منصب  وممثله ابحلق،  إما خلفة هللا  يتقلد  أن  زمان وعصر،  البد يف كل 
»الطاغوت«  ويدعى  اهلي  غری  وهو  اخر  جيلس شخص  أن  أو  اخلالفة، 
الناس قد حددت يف ظل هذه  الرواایت أن واجبات  العرش. وتفيد  على 
احلكومات، لكن ما نريد احلديث حوله يف هذا املقال هو ما جرى خللفاء 

رسول هللا، خلفاء هللا ابحلق يف حياهتم. 
وكل واحد من أهل البيت ممن عاصروا أحد الطواغيت، كان أمامهم 

ثالثة خيارات:
1. أن يقبلوا طاغوت العصر وجيارونه؛

2. أن يتمردوا على طاغوت العصر وجيمعوا حشدا من الناس من حوهلم يف 
هذا الطريق؛

3. أال يرفضوا الطاغوت وال يقبلونه.
الطاغوت تعين  إن اخليار والقرار األول، ابطل مجلة وتفصيال، الن جماراة 
التعاون معه والرضوخ حلكم غری حكم هللا. لذلك فانه ليس جديرا ابملؤمننی 
وال ابمام املؤمننی أن ينحى هكذا منحى. ومع ذلك فان كل واحد من أهل 
بيت العصمة والطهارة، تصرف بناء على املهمة اليت أبلغها هللا تعاىل 

إایه عن طريق رسوله.
أقدم  األنصار،  قلة  وبسبب   طالب ايب  بن  علي  املؤمننی  أمری  إن 
على بيعة إجبارية، وقام يف ضوء حكومة االخرين، ابعداد القوى الشيعية 
واملؤمنة. وعندما شعر أن قرارات احلكومة تضرر املسلمنی، كان يقدم املشورة 

للمسؤولنی احلكومينی، فيما كان خيتار الصمت يف ابقي األوقات. 
وقد سلك  اإلمام احلسنی طريقا غری هذا وامتثاال لألمر االهلي، مل يبايع 
يزيد بعد موت معاوية، وذهب حنو أهل الكوفة بدعوة منهم، ويف النهاية، 

هنض وقام ضد طاغوت العصر واستشهد خمضبا بدمه. 
زمانه،  طاغوت  مع  للصلح   احلسن االمام  إضطر  اخلضم،  هذا  ويف 
وذلك مراعاة ملصاحل الشيعة وحفظ املؤمننی القالئل املتبقنی والناجنی من 
ا صاحل 

ّ
بطش واضطهاد معاوية وجالوزته. روی عن سعيد بن عقيصا قال: مل

فقال  بيعته،  على  بعضهم  فالمه  الناس،  عليه  دخل  معاوية   احلسن
احلسن: »وحيكم  ماتدرون ما عملت، وهللا الذي عملت خري لشيعيت ممّا 
طلعت عليه الشمس أوغربت، أال تعلمون أيّن إمامكم ومفرتض الطاعة عليكم، 

وأحد سّيدي شباب أهل اجلنة بنّص من رسول هللا عليَّ؟« 
قالوا: بلى. 
 :قال

ذلك  الغالم كان  وقتل  اجلدار  وأقام  السفينة  ملّا خرق  اخلضر  أّن  علمتم  »أما 
ملوسى بن عمران إذ خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك، وكان عند  سخطاً 
هللا تعاىل ذكره حكمة وصواابً؟! أما علمتم أنّه ما مّنا أحد إال ويقع يف عنقه بيعة 

2».لطاغية زمانه إال القائم الذي يصّلي خلفه روح هللا عيسى بن مرمي
من  بيعة ألحد  الّزمان هو عدم وجود  اإلمام صاحب  من خصائص 
يبايعون -لو ابيعوا– مرغمنی،  البيت كانوا  الطغاة يف عنقه. أن أهل 
وحىت لو مل حتصل املبايعة فنفس العيش يف دولة الظامل وحتت أنظمته اخلاطئة 
رعاایه،  من  لكونه  املبايعة  من  نوع  عرفاً  هو  تصحيحها  إمكان  عدم  مع 
وهذا ما مل حيصل مع اإلمام املهدي فإن أسلوبه يف الغيبة مينع احلكام 
الظاملنی من أخذ البيعة منه، ويف نفس الوقت ال ينسب إليهم وال حُيَسب من 

ال تکون في عنقه بیعة لطاغوت

رعاایهم، ولذا ورد يف رسالته إىل الشيخ املفيد: »حنن وإن كنا اثوين مبكاننا 
النائي عن مساكن الظاملني، حسب الذي أراانه هللا تعاىل لنا من الصالح ولشيعتنا 

املؤمنني يف ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقني...«3 
وهكذا يبقى إىل أن يظهر اإلمام، وهذا من أسباب غيبته. کما قال 
االمام احلسن اجملتبی: »فإن هللا عز و جل خيفي والدته و يغيب شخصه 
لئال يكون ألحد يف عنقه بيعة إذا خرج ذلك التاسع من ولد أخي احلسني ابن 
سيدة اإلماء يطيل هللا عمره يف غيبته ث يظهره بقدرته يف صورة شاب دون أربعني 

سنة ذلك ليعلم  أن هللا على كل شي ء قدير.«4 
البيعة ال تنعقد مبجرد الوجود وامنا هي التزام امام اجلهة احلاكمة وليس من 
اخالق وال شيم اهل البيت ان خيلوا مبا عاهدوا عليه ولذلك كانت غيبة 
االمام املهدي يف واحدة من اهدافها ان ال يدخل االمام يف بيعة ألي 
ظامل كي ال يتحجج من يريد التحجج أبن اجملتمع كان جاهزا للنصرة وان 

االمام خذل قواعده ببيعته للظامل.

اهلوامش:
1. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة االولی، 1407 ق.، ج 8، 

ص 158.
2. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395 ق.،ج 1، ص 316.
3. قطب الدين الراوندى، سعيد بن هبة هللا، »اخلرائج و اجلرائح«، قم، الطعبة االولی، 

1409 ق.،ج 2، ص 902.
4. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 1، ص 316.

خصائص اإلمام المهدی
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أوصاف الشيعة
إن أوصاف "الشيعة احلقيقينی" يف عصر غيبة إمام العصر والزمان تعد 
بنّی  وقد   .األطهار األئمة  رواایت  يف  الواردة  املهمة  املوضوعات  من 
االئمة يف كالمهم ورواایهتم العديدة، الظروف العصيبة والقاسية لفرتة 

الغيبة، فضال عن رسم سيماء الشيعة احلقيقينی وتبيان واجباهتم. 
الطريق  للسری يف  الظالم  الذين يسعون جاهدين يف عصر  للشيعة  وطوب 
وسعادة  أصحاب حظوظ  وكم سيكونون  احلي.  واملوثوق إلمامهم  املضئ 

وستكون عاقبتهم خریا.
وابلرغم من أن »الوصف« و»الواجب« قريبان من أحدمها االخر، لكنهما 
فصال عن بعض هنا من أجل التشخيص واالستخدام االفضل. إن أهم صفة 
بينها أئمة اهلدى للشيعة، هي إمياهنم الراسخ واملتنی حبتهم ومقتداهم، 
إذ ومن اجل إكتساب هذه الصفة، فان املنجد واملستعان به االول هو هللا 
العناية االهلية واإلستعانة ابهلل املتعال الذي هو  تعاىل. وال ميكن من دون 
ُمسرّی ومقلب القلوب، عقد االمل على كسب اهلداية واالميان واإلعتقاد 

الراسخ. 
وقال االمام علي بن احلسنی يف وصف الشيعة: 

»متتد الغيبة بويل هللا الثاين عشر من أوصياء رسول هللا و األئمة بعده. ي أابخالد 
! إن أهل زمان غيبته، القائلون إبمامته، املنتظرون لظهوره افضل أهل كل زمان، 
ألن هللا تعايل ذكره أعطاهم من العقول و األفهام و املعرفة ما صارت به الغيبة 
عندهم مبنزلة املشاهدة، و جعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة اجملاهدين بني يدي رسول 

هللا ابلسيف. أولئك املخلصون حقا، و شيعتنا صدقا و الدعاة إيل دين هللا سرا 
و جهرا.«1

االمام  يف كالم  ورد  النظری  منقطع  وصف  هي   ،لالئمة املواالة  إن 
:يف وصف الشيعة يف عصر الغيبة. ويقول الكاظم

»طويب لشيعتنا املتمسكني حببلنا يف غيبة قائمنا، الثابتني علي مواالتنا والرباءة من 
أعدائنا، أولئك منا و حنن منهم، قد رضوا بنا أئمة و رضينا هبم شيعة، فطويب هلم، 

ث طويب هلم و هم وهللا معنا يف درجاتنا يوم القيامة.«2
وأشارت رواية عن االمام علي أمری املؤمننی يف وصف أحوال الشيعة 

يف غيبة إمامهم: 
»للقائم غيبة أمدها طويل: كأين ابلشيعة جيولون جوالن الغنم يطلبون املرعي فال 
جيدونه!. أال و من ثبت منهم علي دينه مل يقس قلبه لطول غيبة إمامه، فهو معي 

يف درجيت يوم القيامة.«3
كما يشری النيب األكرم يف رواية إىل إمتحان هللا تعاىل، لقلب الشيعة 

:ابإلميان، إذ يقول
»املهدي من ولدي الذي يفتح هللا  به مشارق األرض و مغارهبا، ذاك الذي يغيب 

عن أوليائه غيبة ال يثبت علي القول إبمامته إال من امتحن هللا قلبه لإلميان.«4
:كما قال النيب األكرم

»يغيب عن شيعته ال يثبت فيها علي القول إبمامته إال من امتحن هللا قلبه ابإلميان 
هذا من مكنون سر هللا و خمزون علمه، فاكتمه إال عن أهله.«5

ويبنی يف حديث اخر ظروفهم هكذا:

المهدي في مرآة الروايات

المهدي في مرآة الروايات

الشیعة في عصر الغیبة

»عندها يذوب قلب املؤمن يف جوفه كما يذوب امللح يف املاء: مما يري من املنكر 
فال يستطيع أن يغريه!. املؤمن!. املؤمن ميشي بينهم ابملخافة، فإن تكلم أكلوه، 

و إن سكت مات بغيظه.«6
واإلعتقاد  اخلالص  االميان  إىل  إضافة  رواية  يف   الباقر االمام  ويتطرق 
الراسخ، إىل نقطة مهمة للغاية يف وصف الشيعة، أال وهي العهد الذي قطعه 

.الشيعة املخلصون مع هللا تعاىل على والية االئمة
»خيرج بعد غيبة و حرية، ال يثبت فيها علي دينه إال املخلصون املباشرون لروح 
اليقني الذين أخذ هللا ميثاقهم بواليتنا، و كتب يف قلوهبم اإلميان و أيدهم بروح 

منه.«7

واجبات الشيعة
ويف العصر الذي وصفه االئمة االطهار بعصر »احلریة«، فان املوحدين 
إن  اخر.  أكثر من أي زمن  والبالء واإلمتحان  واملؤمننی سيواجهون احملن 
الشيعة الذين يعيشون يف عصر غيبة امام الزمان وعصر آخر الزمان، 
تقع على كاهلهم واجبات وتكاليف من أجل نيل الفرج. وقد بنّی االئمة 
االطهار لشيعتهم أهم هذه الواجبات ضمن جمموعة من الرواایت القيمة. 

معرفة اإلمام
ويف أمهية معرفة امام الزمان وردت رواایت كثریة. ونتطرق هنا بداية إىل 

:دعاء ُعّلم من الناحية املقدسة إلمام العصر
»اللهم عرفىن حجتك، فإنك إن مل تعرفىن حجتك ضللت عن ديين.«8

 :قال رسول هللا وحول معرفة امام الزمان
»من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.«9

 ،الصادق االمام  عن  منقولة  رواية  مثة  احلي،  معرفة حجة هللا  وحول 
وقال وهو يرد على سؤال لفضيل بن يسار حول مفهوم اآلية: »يبمَْوممَ 

نمَْدُعوا ُكلَّ ُأانٍس إبِِماِمِهْم«:10
»ي فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك مل يضرك تقدم هذا األمر أو 
أتخر و من عرف إمامه ث مات قبل أن يقوم صاحب هذا األمر كان مبنزلة من 

كان قاعدا يف عسكره. ال، بل مبنزلة من قعد تت لوائه.«11

التمسك ابلدين وحفظ املعتقدات 
وقال النيب االكرم حول واجب الشيعة هذا وهو يف احلقيقة مبنزلة إضاءة 

الطريق هلم لتجاوز األخطار واحلوادث واحملن يف آخر الزمان: 
»والذي بعثين ابحلق بشريا، ليغينب القائم من ولدي، بعهد معهود إليه مين، حيت 
يقول أكثر الناس: ما هلل يف آل حممد حاجة، ويشك آخرون بدالئله، فمن أدرك 
زمانه فليتمسك بدينه، و ال جيعل للشيطان عليه سبيال بشكه فيزيله عن مليت 
قبل. وهللا عزوجل جعل  من  اجلنة  من  أبويكم  أخرج  فقد  ديىن،  من  و خيرجه 

الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون.«12
وقال االمام علي أمری املؤمننی هبذا اخلصوص:

»إن لصاحب هذا األمر غيبة، فليتق هللا عبد و ليتمسك بدينه! ]أم حسبتم 

أن تدخلوا اجلنة وملا أيتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء و الضرء 
نصرهللا  أال  نصرهللا؟.  ميت  معه:  آمنوا  الذين  و  الرسول  يقول  حيت  زلزلوا،  و 

قريب[.«13
وقد أوصى االمام الكاظم الشيعة أن يستعيذوا ابهلل من اإلحنراف يف 

الدين، وقال: 
»إذا فقد اخلامس من ولد السابع، فاهلل هللا يف أدينكم، ال يزيلنكم عنها أحد!. 
إنه ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة، حيت يرجع عن هذا األمر من كان يقول 

به.«14

الصرب واألانة
ومن الواجبات االخرى للشيعة يف عصر الغيبة، هو التحلي ابلصرب واألنة. 
الصرب على أذى املنافقنی واملشركنی، والصرب على اإلمتحان االهلي والصرب 
لوصول الفرج واإلنفراج يف األمور. وقد جعل هللا تعاىل، أجرا جزيال هلذا 

:الصرب. وقال االمام علي أمری املؤمننی
»مزاولة قلع اجلبال أيسر من مزاولة ملك مؤجل، و استعينوا ابهلل و اصربوا، »إن 
األرض هلل يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقني15... ال تعاجلوا األمر 

قبل بلوغه فتندموا، و ال يطولن عليكم األمد فتقسو قلوبكم.«16 
لكن من ممكن أن جند أكثر صربا وحتمال من حضرته على اجلائرين وظلم 
الظاملنی، إنه مصداق ومثال كامل يف العمل حملبيه وأنصاره. ويستفيد االمام 

علي يف رواية اخرى تعبریا مجيال للصرب للشيعة، ويقول: 
البالء، وال تركوا أبيديكم و سيوفكم يف هوي  »إلزموا األرض واصربوا علي 
ألسنتكم. و ال تستعجلوا مبا مل يعجله هلل لكم. فإن من مات منكم علي فراشه، 
و هو معرفة حق ربه و حق رسوله و أهل بيته، مات شهيدا و وقع أجره علي هللا، 
و استوجب ثواب ما نوي من صاحل عمله، و قامت النية مقام إصالته بسيفه، و 

إن لكل شي ء مدة و أجال.«17
:وقال االمام الصادق

»التكونوا مؤمنني حيت تكونوا مؤمتنني، و حيت تعدوا النعمة والرخاء مصيبة، و 
ذلك إن الصرب علي البالء أفضل من العافية عند الرخاء.«18

اإلنتظار والدعاء للفرج
ومن الواجبات االخرى للشيعة19 يف عصر الغيبة، هو انتظار فرج االمام 
احلي، ويف الوقت ذاته احلفاظ على التقوى والورع والدعاء من اجل فرجه. 

 :وحول فضيلة انتظار الفرج قال االمام علي أمری املؤمننی
»إنتظروا الفرج. وال تيأسوا من روح هللا فإن أحب األعمال إيل هللا عزوجل إنتظار 

الفرج مادام عليه املؤمن.«20
:وقال االمام الباقر

»اكتموا أسراران، و ال تملوا الناس علي أعناقنا و انظروا و ما جاء عنا، فإن 
وجدمتوه للقرآن موافقا فخذوا به، و إن مل جتدوه موافقا فردوه، و إن اشتبه عليكم 

األمر فقفوا عنده.«21
:وقال االمام جعفر الصادق

»من سره أن يكون من اصحاب القائم فلينتظر وليعمل ابلورع و حماسن األخالق 
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و هو منتظر. فإن مات و قام القائم بعده، كان له من األجر مثل أجر من أدركه. 
فجدوا و انتظروا. هنيئا لكم أيتها العصابة املرحومة.«22

التمسك بوالية صاحب  األمر
ففي عصر الغيبة احلافل ابلبالء واحملن، فاي شئ ميكن أن جيده شيعة آل 
حممد سوى التمسك حببل الوالية املتنی؟ وأليست والية االئمة هي 
احلصن املنيع وأليس أن آخر امام هو ذخریة هللا املتعال يف األرض ومالذ أهل 
االرض. لذلك يكفي التمسك به بوصفه األمان واملالذ يف األرض لنجاة 

الشيعة القابعنی يف قعر احلریة. 
وقال االمام أمری املؤمننی يف هذا اخلصوص: 

»مبهدينا تنقطع احلجج، فهو خامت األئمة، و منقذ األمة، و منتهي النور و غامض 
السر، فليهنأ من استمسك بعروتنا، و حشر علي حمبتنا.«23

إن األئمة هم حبل هللا املتنی والعروة الوثقى. وقد اصطفاهم هللا تعاىل 
إلنقاذ االمة من الفتنة والضالل، وحصر طريق النجاة، ابتباع طريق االئمة 

.اهلداة
وتطرق االمام اهلادي ضمن الزایرة اجلامعة الكبریة يف بيان قصری إىل 

هذا اإلحنصار: 
»بكم أنقذان هللا من الذل و فرج عنا غمرات الكروب، و أنقذان من شفا جرف 

اهللكات و من النار.«24

إمتحان الشيعة يف عصر الغيبة
وميكن أن يستشف من جممل الرواایت املنقولة عن األئمة وتكهناهتم 
بشأن املستقبل وخاصة عصر ما بعد غيبة صاحب االمر أن الشيعة 
يتعرضون يف آخر الزمان المتحان عسری، وليس مثة إمتحان أصعب من عدم 
رؤية االمام والقائد والذي بسببه يقع بعض قليلي التبصر والنظر، يف احلریة 

وينكره بعض ضعاف النفوس.
املنقذة  وحدها  االهلية  العناية  فان  واحملن،  ابلبالء  احلافل  الغيبة  عصر  ويف 
واملسعفة. وهي اليت تطبع ختم اإلميان واليقنی على قلوب الشيعة املخلصنی. 
ويروي االمام الرضا عن أبيه وأجداده عن أمری املؤمننی علي الذي 

 :قال لالمام احلسنی
»التاسع من ولدك ي حسني هو القائم ابحلق املظهر للدين و الباسط للعدل، 
قال احلسني فقلت له: ي أمرياملؤمنني و إن ذلك لكائن؟ فقال: إي و الذي بعث 
حممدا ابلنبوة و اصطفاه علي جيع الربية و لكن بعد غيبة و حرية فال يثبت فيها 
علي دينه إال املخلصون املباشرون لروح اليقني الذين أخذ هللا عزوجل ميثاقهم 

بواليتنا و كتب يف قلوهبم اإلميان و أيدهم بروح منه.«25
وقال املفضل بن عمر: مسعت من االمام الصادق قال:

»إيكم والتنوية، أما وهللا ليغينب إمامكم سنينا من دهركم و لتمحصن حيت يقال: 
مات، قتل، هلك، أبي واد سلك؟ و لتدمعن عليه عيون املؤمنني ولتكفأن كما 
تكفأ السفن يف أمواج البحر فالينجو إال من أخذ هللا ميثاقه و كتب يف قلبه 

اإلميان...«26
وقال االمام الرضا حول إنفصال املؤمننی عن االخرين على إثر اإلمتحان 

االهلي: 
»إن هذا األمر ال أيتيكم إال بعد إيس، ال وهللا ال أيتيكم حيت متيزوا، ال وهللا 
ال أيتيكم حيت متحصوا، و ال وهللا الأيتيكم حيت يشقي من شقي و يسعد من 

سعد.«27
وقال االمام العسكري لـامحد بن اسحاق بن سعد االشعري:

»ي امحد بن إسحق... وهللا ليغينب غيبة ال ينجو فيها من اهللكة إال من ثبته هللا 
علي القول ابمامته وفقه للدعاء بتعجيل فرجه فقلت ي ابن رسول هللا فان غيبته 
لتطول؟ قال: اي وهللا حيت يرجع عن هذا األمر أكثر القائلني به فاليبقي إال من 

أخذ هللا  عهده بواليتنا و كتب يف قلبه االميان و أيده بروح منه...«28
الغيبة.  الرواایت، درك صعوبة وشدة عصر  وميكن من خالل دراسة هذه 
يعرفون  وكانوا  وجالء  بوضوح  العصر  هذا  ظروف  يرون   األئمة وكان 
ماذا سيحل بشيعتهم، ولذلك بينوا بصراحة وجالء، كل ما سيشهده هؤالء 
الشيعة وما جيب أن يفعلوه للخالص من إبتالءات هذا  العصر، وبناء على 

ذلك، قال االمام الباقر يف رواية اخرى: 
»إن حديثكم هذا لتشمئز منه القلوب، قلوب الرجال. فانبذوا إليهم نبذا فمن 
أقر به فزيدوه، و من أنكره فذروه! ال بد أن تكون فتنة يسقط فيها كل بطانة 
يبقي إال حنن و  و وليجة حيت يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتني حيت ال 

شيعتنا.«29

أجر الشيعة
وطبقا للسنة االهلية، فان أي عمل بل أي نية إلجناز عمل ما، لن تبقى من 
دون أجر. ومن فضل ورمحة رب العاملنی هو أن يعيد أجر وجزاء كل إنسان 
له قبال أعماله ونياته، إذ أن هذا اجلزاء سيكون حسنا وجيدا للمحسننی، 
وسيئا ومريرا للمسيئنی. لذلك، فان هللا  تعاىل سيكافئ الشيعة الذين اهتدوا 

يف عصر الغيبة بنور اإلميان واحتملوا مجيع صعوابت هذا العصر. 
وقال االمام حممد الباقر بعد مناسك احلج جلابر اجلعفي:

»... و إذا كنتم كما أوصيناكم و مل تعدوا إيل غريه فمات منكم ميت قبل ان 
خيرج قائمنا كان شهيدا و من أدرك قائمنا معه كان له أجر شهيدين و من قتل 

بني يديه عدوا لنا كان له اجر عشرين شهيدا.«30
كما قال االمام السجاد لـابوخالد الكابلي، حول أجر ومكافأة الشيعة 

يف آخر الزمان:
»... جعلهم يف ذلك الزمان مبنزلة اجملاهدين بني يدى رسول هللا ابلسيف اولئك 
املخلصون حقا و شيعتنا صدقا و الدعاة إيل دين هللا عزوجل سرا و جهرا.«31

وقال يف رواية اخرى:
قلوهبم كزبر  جعل  و  العامة  شيعتنا  عن  عزوجل  هللا  أذهب  قائمنا  قام  »إذا 
احلديد و جعل قوة الرجل من منهم قوة أربعني رجال و يكونون مكارم االرض و 

سنامها...«32

اهلوامش:
1. حممد ابقر اجمللسي، »حبار االنوار«، ج 52، ص 122.

2. اجمللسي، »كمال الدين و متام النعمة«، ص 361.
3. »حبار االنوار«، ج 52، ص 96.

4. الشيخ علي احلائري اليزدي، »الزام الناصب«، ص 127.المهدي في مرآة الروايات
5.»يوم اخلالص«، ج 1، ص 318.
6. املصدر السابق، ج 1، ص 355.

7. علي بن عيسي االربلي، »كشف الغّمة« ج 3، ص 311.
8. »حبار االنوار«، ج 53، ص 187.
9. املصدر السابق، ج 23، ص 89.

10. سورة االسراء، اآلية 71.
11. »الكايف«، ج 1، ص 371.
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18. املصدر السابق، ص 392.
19. وتطرق هذا الناشر يف كتاب »اإلنتظار واملنتظر وتكاليف املنتظرين« بصورة مسبهة 
إىل تفاصيل هذه الواجبات. وابمكان القارئ الكرمي، الرجوع اىل هذا الكتاب ملزيد من 

املعلومات.
20. الشيخ الصدوق، »اخلصال«، ج 2، ص 616.

21. »يوم اخلالص«، ج1، ص 374.
22. النعماين، »الغيبة«، ابب 11، ح 16.

23. »حبار االنوار«، ج 77، ص 302.
24. »مفاتيح اجلنان«.

25. »كمال الدين و متام النعمة«، ص 304.
26. »الكايف«، ج 1، ص 336.

27. »كمال الدين و متام النعمة«، ص 346.
28. »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 479، ح 180.

29. املصدر السابق، ص 375. 
30. الطوسي، »األمايل«، ج 1، صص 237-236. 

31. »منتخب االثر«، ص 244.
32. »حبار االنوار«، ج 52، ص 327.

المهدي في مرآة الروايات
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شأن اإلمام

امساعيل شفيعي سروستاين
النيب آدم مزودا بعلم األمساء وأتييد هللا، وهبط إىل األرض  لقد كان 
لكية(.

ُ
ابمجل صورة ليكون أول خليفة هلل وخليفة حضرة احلق )يف احلالة امل

ِة فمَقالمَ أمَنِْبُئوين  أبمَمْساِء هُؤالِء  »ومَ عمَلَّممَ آدمَممَ اأْلمَمْساءمَ ُكلَّها ثَّ عمَرمَضمَُهْم عمَلمَى اْلممَالِئكمَ
ِإْن ُكنبُْتْم صاِدقني «1 

:وعن ماهية هذه األمساء، قال اإلمام الصادق
»عرض حممدا و عليا و األئمة على املالئكة أي عرض أشباحهم و هم أنوار يف 

األظلة.«2 
وقال االمام احلسن العسكري بصورة مفصلة:

»أمساء أنبياء هللا، و أمساء حممد ص و علي و فاطمة و احلسن و احلسني، و 
الطيبني من آهلما، و أمساء خيار شيعتهم و عتاة أعدائهم.«3

و يف رواية اخری: »أمساء األودية و النبات و الشجر و اجلبال من  األرض.«4 
وجيب اإلنتباه إىل أن أمساء وألقاب املعصومنی ليست إعتبارية وشكلية 
مثلما هو جاٍر عند الناس، بل أن كل اسم ولقب، يدلل على صفة خاصة 
وشأن خاصا يتحقق يف وجودهم الطاهر، ابالحرى، فان كال من االمساء 
يشری إىل حقيقة حاضرة وموجودة فيهم، على سبيل املثال، فان اسم االمام 
تعاىل هذا اإلسم  املتعال وأعلن هللا  األعلى هلل  علي أخذ من األسم 
املبارك له، لكن اإلمام له ألقاب عديدة مبا فيها أمری املؤمننی و...، كما 
أن لكل واحد من أئمة الدين، لقب خاص وفريد من نوعه، حبيث أن أشهر 

لقب لويل العصر هو املهدي. 

أمساء هللا احلسنی
وجاء يف سورة »األعراف«: 

 »ومَ لِلِ اأْلمَمْساُء احْلُْسنی فمَاْدُعوُه هِبا«5 
ُن اأْلمَمْساُء  ويف رواایت كثریة، قال ائمة الدين يف تفسری هذه اآلية: »حنمَ

احْلُْسنی« ولن يستجاب دعاء من دون قراءة هذه األمساء والتوسل هبا. 
إن الذوات املقدسة للمعصومنی هم زين العباد، وبسبب تقرهبم إىل هللا 
تعاىل، فان الدعاء يستجاب كلما دعي هللا عن طريقهم. وقد وصفهم هللا 
تعاىل ابلعبودية وقال: »حممدا عبده«، وقد حصل توحد بنی العبد واملوىل 
ويعترب  لطلبه،  ويستجيب  وحيميه  منه  اخلاص  العبد  يعترب  املوىل  أن  حبيث 
فاطمة  السيدة  بشأن  ورد  حبيث  هو،  واليته  وواليته  هو،  غضبه  غضبه، 
الزهراء: »أن هللا يغضب لغضب فاطمة« يف تفسری اآلية املبارکة: »ومَ عمَلَّممَ 
 آدمَممَ اأْلمَمْساءمَ ُكلَّها«6 وفيما خيص قضية خلق االنسان قال املعصومون
حنن كنا تلك االمساء االهلية اليت علمها آلدم. ويف احلقيقة فان هللا قد علم 
آدم »األمساء احلسىن« وهو الذي عرضها على املالئكة ابمر من هللا تعاىل. 
وأثناء اخلروج من اجلنة واهلبوط على األرض، أوحى هللا تعاىل، سبيل التوبة 
واإلنبة للنيب آدم لكي جيد طريق اخلالص والنجاة، وتقول اآلية الكرمية: 

قال االمام الصادق: »حنن  الكلمات  اليت تلقى آدم من ربه، فغفر له .«8»فبمَتبمَلمَقَّی آدمَُم ِمْن رمَبِِّه كمَِلمات.«7 
ويبنی الشيخ الصدوق يف »اخلصال« نقال عن االمام الصادق األمساء 
والكلمات اليت أوحى هبا هللا إىل آدم واليت أدت إىل قبول توبته، وقال 

أسماء اهلل الحسنى

اإلمام: »حبّق حمّمد و علی و فاطمه و احلسن و احلسني االتبت علی.«9 
والبد من اإلشارة إىل أن »أمساء هللا« متلك مقامنی: األول مقام اإلطالق 

والثاين مقام التعنّی.
إن مجلة األمساء مبا فيها الرازق والغفور والرمحن والرحيم و...، هي يف مقام 
ابسم  هللا  ندعو  وعندما  احلق.  حضرة  إىل  والنسبة  اإلتصال  يف  اإلطالق 
الرازق، فان الرازق املطلق هو هللا، مثلما ان الغفور املطلق والرحيم املطلق 
له. وليس حمدودا ابي شئ.  املقام، فان االسم ال حد  هو هللا. ويف هذا 
ويف املقابل، عندما ننادي االشخاص ابلكرمي والرحيم و الرازق، فهم رازقون 
عندما ترضع االم طفلها ويهيئ االب الطعام والغذاء ألبنائه، لكنهم رازق 
متعنی وحمدود وليس رازق مطلق. إن األم واالب مها رازق متعنی ومكلفون 
ابرتزاق األبناء، ابذن هللا. وعندما يقوم أحد ابيصال جريح إىل املستشفى 
من منطلق الشفقة والرمحة، فان هذا الشخص هو »رحيم« متعنی. إن مظهر 
إسم »الرحيم« هو مظهر اسم احلق يف التعنی ال أن يكون رحيما مطلقا وبال 

حدود. إن »الرحيم على اإلطالق« هو هللا تعاىل. 
إن املعصومنی هم أمساء هللا احلسىن. إهنم يف مرتبة التعنی، أمساء هللا، 
لكن مرتبتهم هي فوق مرتبة كافة املظاهر االهلية. إن مظاهر كل إسم كثریة. 

يف ألوف الرتب ومجيعهم طبعا يف مقام التعنی. 
أمساء  مظهرية  وأكملها يف  املراتب  أعلى  أصحاب  هم   املعصومنی إن 
وصفات حضرة احلق. إن مجيع الكائنات ورغم كوهنا أمساء احلق، لكن تعينها 
االمام  إن  فحسب.   املعصومنی عند  يصبح كليا  التعنی  وهذا  جزئي. 
علي أمری املؤمننی رزاق، ويف التعنی الكلي، رحيم ورمحن وغفور، بعبارة 

أخرى، فانه صاحب التعنی الكلي للصفات االهلية.
إن هذا املوضوع يصدق على سائر األمساء. إن إمسي »املؤمن« و»الشهيد« 

مها من أمساء هللا املتعال. 
»ِإنَّ هللامَ كانمَ عمَلی  ُكلِّ شمَيْ ٍء شمَهيدًا«10 

إن املؤمن والشهيد على االطالق هو هللا تعاىل، لكن يف مقام التعنی، يتحول 
دائما رجال ونساء يف سبيل هللا، إىل مظهر إلسم املؤمن والشهيد، بيد أن 
هذا االسم هو يف »التعنّی«، ومبا أن املظاهر هلا مراتب كثریة، فان صاحب 
أعلى مرتبة، هو سيد ابقي املراتب، مثلما أن االمام احلسنی هو سيد 

الشهداء. 
 .إن املظهر التام والكامل السم »الشهيد« و»املؤمن« هم املعصومنی
إهنم متصلون حبضرة احلق الذي هو واجب الوجود. وإن نسب أحد يف مرتبة 

اإلطالق إسم اىل االمام والنيب، فانه يصبح مشركا. 
وكان آدم أول خليفة، لكنه مل يكن آخرهم. وعلى الرغم من تقدمه يف 
اخللق املادي والرتايب )مقارنة جبملة أبنائه حىت القيامة الكربى(، فانه كان يف 
اخللق النوري، متأخرا عن االخرين. ولسنوات قبله، وكما أشرن، حصل اخللق 
النوري والروحي للمعصومنی )النيب واهل البيت(. وبعد اخللق اجلسدي 
والكائنات يف ظرف  أن خترج مجلة اخلالئق  تقرر   ،آدم للنيب  واملادي 
زماين ملكي وأرضي وعلى الرتتيب من صلب آدم وجتري يف األرض. 

إن التقدم يف اخللق مل يكن يف احلقيقة آلدم بل للخلق الروحاين والنوراين 
إىل  اخللق،  فجر  آدم يف  نظر  الذين  إهنم   ،وآل حممد  حملمد

أمسائهم وأشباحهم يف العرش.
:قال رسول هللا

»... إن هللا تبارك و تعاىل خلق آدم فأودعنا صلبه و أمر املالئكة ابلسجود له 
تعظيما لنا و إكراما و كان سجودهم هلل عز و جل عبودية و آلدم إكراما و طاعة 
لكوننا يف صلبه فكيف ال نكون أفضل من املالئكة و قد سجدوا آلدم كلهم 

أجعون ؟«11 
وكان حضرة احلق، قد جعل يف احلقيقة حممد وآل حممد الصادر األول 
يف اخللق النوري والروحي، وحائزون بشكل  اتم وكامل على أمسائه وصفاته. 
وقد شاهد املالئكة يف سيماء آدم نور املظهر الكل والتام جلميع أمساء 
حضرة احلق وسجدوا له. ولذلك، فان مجلة املخلوقات أكانت املخلوقات 
األرضية  أو السماوية مثل املالئكة، نقصة مقارنة ونسبة إىل هذه املظاهر 

الكل واألمساء احلسىن، وهي إذن حباجة إليهم. 
والقصد من اخلالفة يف األرض، وفقا لآلية »ِإنِّی جاِعٌل ِفی اأْلمَْرِض خمَليفمَة« 

هي اخلالفة الكاملة واخلاصة لإلنسان املتكامل.
إن اخلالفة هي شأن من شؤون هللا تعاىل، النه هو اخلالق واملالك والرازق 
وصاحب قرار مجيع الكائنات، وقد فوض هذا الشأن إىل خليفته يف األرض 
شأن  شأهنا  اخلالفة  أصل  لكن  مقام،  وقائم  واختاره كنائب  االنسان  أي 
سائر الشؤون والصفات، حتظى مبراتب. إن كل انسان وحسب طاقة وجوده 
ومبقدار العلم الذي يكتسبه إزاء »األمساء االهلية« وعلى إثرها، يتفوق على 

سائر الكائنات وحيظى ابخلالفة. 
وبعد تعليمه األمساء آلدم فوض هللا تعاىل اخلالفة يف األرض له لينفذ 

ابذن هللا عمل هللا سبحانه وتعاىل يف مجيع الشؤون. 
وأثناء خلق آدم، كان كل من املالئكة صاحب مقام معلوم ومظهر إسم 
من األمساء احلسىن، لذلك، ويف غفلة عن حكمة هللا املتعال، وعندما عرفوا 
وتقدسهم  إىل محدهم وتسبيحهم  نظروا  األرض«،  خبرب »جعل خليفة يف 
هلل، وأظهروا ذلك هلل وقالوا: »حنمَُْن ُنسمَبُِّح حبمَْمِدكمَ ومَ نبُقمَدُِّس لمَك«12 يف حنی 
أن هللا تعاىل خلق وجعل خليفة عامل جبميع األمساء وبوصفه »مظهرا جلميع 
األمساء احلسىن«. وكأن املالئكة نست أن الوجود النوري حلضرة االنسان 
املالئكة  عّلموا  قد  مرة  أول  البيت كانوا  واهل   األكرم النيب  الكامل، 
احلمد والتقديس. لقد نسوا معلمهم الرئيسي واألويل، يف حنی أن حضرة 
احلق وحسب »ِإنِّی أمَْعلمَُم ما ال تبمَْعلمَُمون« ذّكر بوالدة الصلحاء واألنبياء والنيب 

.وابلتايل األئمة الذين خرجوا من صلب آدم االكرم

اهلوامش:
1. سورة البقرة، اآلية 31.

2. »الربهان فی تفسری القرآن«، ج 2، ص 249؛ العّياشی، حمّمدبن مسعود، »تفسری 
العّياشی«، طهران، املطبعه العلميه، الطبعة االولی، 1380ه .ش.، ج 1، ص 49، 

ح 7.
3. نفس املصدر، ص 244؛ »تفسری املنسوب الی االمام احلسن العسكری)ع(«، ص 

216، ح 100.
4. »تفسری العياشی«، ج 1، ص 51، ح 12؛ رواية من لسان االمام الصادق)ع(.

5. سورة االعراف، اآلية 180.
6. سورة البقره، اآلية 37.

شأن اإلمام
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7. نفس املصدر.
8. اخلصيىب، حسنی بن محدان، »اهلداية الكربى«، بریوت، 1419ق.، ص 1019. 
الشيخ الصدوق، »اخلصال«، قم، جامعة املدّرسنی، الطبعة االولی، 1362ه .ش.، 

ج 1، ص 305.
10. سورة االحزاب، اآلية 55.

11. اجمللسي، »حباراألنوار«، ج 18، ص 345؛ ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، 
»عيون اخبارالّرضا«، طهران، طباعة جهان، الطبعة االولی، 1378ه .ش.، ج 1، 

ص 262؛ »علل الّشرايع«، ج 1، ص 5.
12. سورة البقره، اآلية 30.

شفيعي سروستاين، امساعيل، »والية ولّی هللا«، طهران، موعود العصر)عج(، صص 
.151-142

حتدثنا عن ضمانت انتصار املهدي، يف سيطرته على العامل، ضد قوى 
الشر والظلم املوجودة قبل ظهوره. واآلن نتحدث عن الضمانت اليت ميلكها 
اإلمام املهدي، يف التطبيق السريع واألكيد والعميق لألطروحة العادلة 
الكاملة، يف عامل كان يضج ابلظلم واآلالم واملشاكل. وهي ضمانت موجودة 
يف شخصه وأصحابه والظروف العاملية، ال ميكن أن تتوفر ألي شخص آخر.
وهي ضمانت تشرتك يف بعض تفاصيلها مع الضمانت السابقة، أعين أن 
شيئاً واحداً كما يكون ضمانً لالنتصار، فإنه ضمان للتطبيق أيضاً، وإن 

اختص التطبيق بضمانت خاصة به على أي حال.
وأغلب هذه الضمانت تنتج مستوينی للتطبيق:

1. الشروع يف التطبيق ألول مرة، يف العامل الذي كان يعج ابآلالم ويضج 
من املظامل واملشاكل؛

2. االستمرار ابلتطبيق والسری به حنو التعمق والتكامل، يف اخلط الرتبوي 
املـستمر للبشرية مجعاء، وسيكون هلذا املستوى ضمانت خاصة به.

وحنن حنی نتحدث عن هذه الضمانت، إمنا نتحدث – كما فعلنا دائماً 
– ضمن اإلمكانيات املـتوفرة، واملستوى الفكري يف عصر ما قبل الظهور.
وسنفتح احلديث عن هذه الضمانت على كال املستوينی كل على حدة.

املستوى األول
الفتح  انتهاء  بعد  البشري،  التاريخ  العادل ألول مرة يف  التطبيق  ضمانت 
اإلسالمي، وهي بنفسها الضمانت لو أريد البدء ابلتطبيق على نطاق حمدود 

قبل انتهاء الفتح العاملي، فإن كل منطقة يتم فتحها يبدأ املهدي بتطبيق 
العدل فيها، حىت ما إذا استوعب الفتح العامل كله، كان التطبيق عاملياً كاماًل.
وعلى أي حال، فالضمانت هي الضمانت، وهذه الضمانت على ثالثة 

أقسام:
يف  له  املـتوفرة  أعين  املهدوية...  للدولة  املوضوعية  الضماانت  األول:  القسم 
الواقع على صعيد اجملتمع واحلياة. الضمان األول، وجود األطروحة العادلة 
الكاملة املـعدة للتطبيق يف العامل، ضمن التخطيط العام السابق على الظهور، 

متمثلة ابإلسالم، كما سبق أن برهنا.
ومن املعلوم أن القانون إذا مل يكن معداً سلفاً، أو كان غری عادل كامل، كان 
ذلك أكرب عقبة يف طريق التطبيق، وابلتايل يف جين الثمار االجتماعية اخلریة 
املطلوبة؛ ومن هنا كان وجود هذا القانون ضمانً أكيداً يف النجاح، والدولة 

املهدوية متلك هذا القانون، حسب ما يعرفه املهدي نفسه.
إنه األطروحة العادلة الكاملة، متمثلة ابإلسالم، بكل )فقراته( اليت عرفناها:

1. األحكام احلقيقية اليت كانت معلنة قبل الظهور؛
2. األفكار واملفاهيم الناجتة عن تطور الفكر اإلسالمي؛

3. األحكام واملفاهيم اليت كانت اتلفة يومئذ، واآلن يتم جتديدها وإعالهنا؛
4. األحكام واملفاهيم املؤجلة اليت مل تعلن قبل ذلك، وكان إعالهنا منوطاً 

بتحقق الدولة العاملية، فيكون الوقت عند حتققها قد آن إلعالهنا؛
5. األنظمة التفصيلية اليت يسنها القائد املهدي نفسه يف حدود األحكام 
الثابتة يف الشريعة وعلى ضوئها، من أجل ضبط الوقائع املختلفة، وهي ال 

السّيد حمّمد الّصدر

للعدل الکامل في العالم
ضمانات التطبیق السریع العمیق
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تقصر يف وجوب إطاعتها عن تلك األحكام.
على  يوزعهم  الذين  للحكام   املهدي يضعها  اليت  العامة  القواعد   .6
األرض، تلك القواعد اليت متكنهم من ممارسة احلكم والقضاء العادلنی يف 

مناطق العامل؛
7. القواعد العامة اليت يضعها املهدي خلاصته، من أجل استمرار تربية 

البشرية وتكاملها يف املدى البعيد.
إىل  طريقها  أتخذ  أن  الكاملة  العادلة  األطروحة  تستطيع  الفقرات  وهبذه 

التطبيق، وتربية البشرية ابلتدريج.
الضمان الثاين: اهليبة والرهبة اليت يكتسبها احلكم املهدوي يف قلوب الناس؛ 
األمر الذي جيعل عصيان قانونه واخلروج على تعاليمه - ولو يف اخلفاء - أمراً 

متعذراً.
أخرج النعماين،1 عن هشام بن سامل، عن أيب عبد هللا أنه قال: »بينما 
الرجل على رأس القائم أيمر وينهى، إذ أمر بضرب عنقه، فال يبقى بني اخلافقني 

إال خافه.«
و أخرج اجمللسي يف »البحار األنوار«،2 عن السيد علي بن عبد احلميد يف 
كتاب »الغيبة« إبسناده رفعه إىل جابر، عن أيب جعفر - يف خرب عن 
القائم يقول فيه: »...إمنا مسي املهدي ألنه يهدي ألمر خفي، حىت إنه يبعث 

إىل رجل ال يعلم الناس له ذنب فيقتله...«
وأمثال هذه التصرفات، وهي واقعية الصحة، جمهولة لدى الناس، جتعل الفرد 

كل فرد - يعيد النظر جلدية ابلغة يف قيامه أبي احنراف أو عصيان.
فبهذه العوامل وحنوها، تكتسب الدولة املهدوية هيبتها يف صدور الناس على 
كل املستوایت، األمر الذي جيعل عصيان قانوهنا صعباً جداً، ومن مث يكون 

أخذها بزمام املبادرة للرتبية والتطبيق العادل سهالً ميسراً.
واألطروحات  املبادئ  من  العاملي  العام  الرأي  أيس  هي  الثالث،  الضمان 
املـعلنة، اليت ادعت حل مشاكل البشرية قبل الظهور، والشوق إىل حل عادل 

شامل خيرج البشرية من وهدهتا العميقة.
وهذا اجلو الفكري والنفسي، يهيئ للدعوة املهدوية والدولة املهدوية أفضل 

الفرص للتطبيق العادل الشامل.

القسم الثاين: الضماانت املبنبثقة من شخص اإلمام املهدي، ابعتبار ما ميلك 
من خصائص وصفات.

اخلصيصة األوىل: العصمة اليت متثل درجة عالية جداً؛
اخلصيصة الثانية: أنه مىت ما أراد أن يعلم شيئاً أعلمه هللا تعاىل إایه، كما 

نطقت بذلك الرواایت، وقد سبق أن حبثناه يف »اتريخ الغيبة الكربى«.3
السيد علي بن عبد احلميد يف كتابه  أخرج اجمللسي يف »البحار«،4 عن 
»الغيبة«، إبسناده رفعه إىل أيب اجلارود، قال: قلت أليب جعفر: جعلت 

فداك، أخربين عن صاحب هذا األمر.
قال: »ميسي أخوف الناس ويصبح من آمن الناس، يوحى إليه هذا األمر 

ليله وناره.«
قال: قلت: يوحى إليه ي أاب جعفر؟!

قال: »ي أاب اجلارود، إنه ليس وحي نبوة، ولكنه يوحى إليه كوحيه إىل مرمي 

بنت عمران، وإىل أم موسى وإىل النحل، ي أاب اجلارود، إن قائم آل حممد ألكرم 
عند هللا من مرمي بنت عمران وأم موسى والنحل.«

اخلصيصة الثالثة: تكامل القيادة يف شخصه بدرجات أعلى من )جمرد( 
العصمة... واطالعه على قواننی اجملتمع والتاريخ البشري، بشكل ال ميكن 
ألحد غریه االطالع عليها.5والقائد املعصوم عموماً، قابل للقيادة العاملية، 
إال أن املهدي ببقائه الطويل ومعاصرته ملئات األجيال البشرية، طبقاً للفهم 
اإلمامي، تتكامل فيه صفة القيادة، ويكون يف إمكانه الوصول إىل األهداف 

املنوطة به واملوكولة إليه، بشكل أسرع وأسهل وأعمق.

القسم الثالث: الضماانت املبنبثقة من صفات أصحابه عليه وعليهم السالم.
ونشری هنا إىل ما سبق أن عرفناه مفصالً من شجاعتهم وإخالصهم للعقيدة، 
واهلدف وإلمامهم القائد، فإن كل ذلك يشكل نقطة قوة وضمانت 

...النتصار املهدي
ونود هنا أن نشری إىل أمر آخر، سبق أن أشرن إليه، وهو علمهم وفقاهتهم 
أبهنم،  الرواایت  يف  وصفهم  مسعنا  وقد  اجملتمع...  ألمور  تدبریهم  وحسن 

النجباء والفقهاء، وهم احلكام وهم القضاة.6
اإلمام  صفات  من  صفة  نعترب كل  أن  استطعنا  فإذا  حال،  أي  على 
املهدي ضمانً مستقال ًللتطبيق العادل، الذي نتحدث عنه، لوضوح أنه 
لو ختلف أي واحد منها كان موجباً لفشل التجربة العاملية أو تضررها على 
أقل تقدير، فاعتربن عددهم ضمانً مستقال، وعدالتهم املـتمثلة إبخالصهم 
للعقيدة والقائد ضمانً اثنياً، وفقاهتهم ضمانً اثلثاً، وأضفناها إىل الضمانت 
السابقة، زادت الضمانت املـتوفرة للمهدي، للبدء ابلتطبيق العادل على 

عشرة.

املستوى الثاين
يف ضمانت دوام التطبيق واستمراره، بعد إجنازه واستتبابه ألول مرة... سواء 

يف حياة اإلمام املهدي أم بعده.
وهي - أيضاً - عدة ضمانت، ندركها اآلن بوضوح:

الضمان األول: اتضاح صحة التجربة املهدوية العاملية أمام الناس أجعني، أو أمام 
الرأي العام العاملي ابلتعبری املـعاصر... ومدى السعادة والرفاه الذي يعيشه 

اجملتمع، نتيجة هلذه التجربة وهذا التطبيق.
 وهذا الوضوح جيعل الناس تلقائياً مؤيدين لبقاء واستمرار نظام املهدي

أطول مدة ممكنة، ومدافعنی عن ذلك مبا ميلكون من رأي وسالح.
املهدوية، خترج  التجربة  اتضاح صحة  عند  أنه  إىل  نلتفت  أن  هنا  وينبغي 
فإن  أطروحة،  جمرد  عن كوهنا  يطبقها  اليت  الكاملة«  العادلة  »األطروحة 
األطروحة ما تكون حمتملة الصحة... وسيكون ذاك التطبيق العاملي الكامل 

هلا مثبتاً جلدارهتا وصحتها، وحسن نتائجها ابحلس والعيان.

اجملتمع،  أفراد  بنی  حصل  الذي  االنسجام  مدى  اتضاح  الثاين:  الضمان 
ربوع  ربوعهم...  املـسيطرة على  والسالم  والطمأنينة  اليت سادهتم،  واألخوة 

البشرية كلها.
وسنعرف  احلال،  بطبيعة  السابق  النفسي  األثر  نفس  له  الوضوح  وهذا 
تفاصيلها يف فصل آت من هذا الباب، يتعلق إبجنازات املهدي يف دولته 

على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

البشرية كلها...  الثالث: تربية أجيال األمة... واألمة يومئذ متثل  الضمان 
تربية صاحلة، وتكميل إمياهنا وإخالصها، عن طريق الرتبية املـركزة املـستمرة، 

تكمياًل جيعلها ال ترضى عن إطاعة حكم هللا وتنفيذ عدله الكامل بدياًل.
ومعناه - على وجه التعينی - أنه ستتمسك حبرارة بنظامها املهدوي اجلديد، 

بصفته ممثالً لعدل هللا وشريعته.

وإخالصاً  إميانً  الناس وعظمائهم  من خاصة  تربية مجاعة  الرابع:  الضمان 
وثقافة، تربيتهم عن طريق التثقيف العميق واملـستمر، والنجاح يف التمحيصات 
القوية املختلفة، اليت سوف نشری إىل بعضها... تربيتهم لكي يكونوا أولياء 
صاحلنی لتويل مهام الرائسة العاملية بعد املهدي أو تويل رائسة املناطق 

املـختلفة بعد رؤسائها املـختلفنی، فيما إذا ماتوا أو انعزلوا أو نقلوا.
وواضح أن إجياد هذا الضمان ضروري الستمرار نظام احلكم املهدوي، وإال 
فسيكون نظامه منوطاً بشخصه، وال يكون قابالً للبقاء بعده... إذا مل يكن 

هناك من يباشر السری فيه إىل نتائجه املطلوبة.
والفرق - بطبيعة احلال - موجود بنی نتائج حكم املهدي ونتائج حكم 
خلفائه، للفرق الشاسع بينه وبينهم، من حيث درجة تكامل القيادة لديه 
ولديهم، وهذا ما سنتعرض له يف الباب األخری من هذا التاريخ، إال أن أصل 
واالجتماعي  الفكري  الثوري  الدفع  ابعتبار  ومستمراً  موجوداً  يبقى  النظام 
تقوم  الذي  الدفع  البشر، ذلك  املهدي بنی  الذي يوجده  والتشريعي، 

الدولة بعد املهدي ابنتهاجه، وتربية البشر تربية مركزة على أساسه.
فهذه هي الضمانت املـهمة اليت ندركها الستمرار التطبيق العاملي... مع أخذ 
بعض الضمانت اليت ذكرنها البتداء التطبيق بنظر االعتبار هنا أيضاً، فإهنا 

تكون مؤثرة يف كال احلقلنی، كما ال خيفى على القارئ اللبيب.

اهلوامش:
1. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 126.

2.  اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 200.
3. الصدر، سّيد حمّمد، »اتريخ الغيبة الکربی«، ص 515 و ما بعدها.

4. اجمللسی، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 200.
5. الصدر، سّيد حمّمد، »اتريخ الغيبة الکربی«، صص 517-514.

6. انظر الی: ابن الطاووس، علّی بن موسی، »املالحم و الفنت«، ص 171.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 469-480؛ ابلتخليص.
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خیر البرّية

الَكّرة

ربعي، عن علي، عن  أيب شيبة يف »املصنف« إبسناده عن  ابن  روی 
النيب، قال:

لإلميان  قلبه  امتحن هللا  قد  منكم  رجال  عليكم  ليبعثن هللا  قريش!  معشر  »ي 
فيضربكم - أو يضرب رقابكم - فقال أبوبكر: أان هو ي رسول هللا؟ قال: ال؛ 
فقال عمر أان هو ي رسول هللا؟ قال: ال، ولكنه خاصف النعل، وكان قد أعطى 

عليا تعله خيصفها.«1 
بن  علي  حدثنا  قال:  حراش،  بن  ربعي  عن  إبسناده  الرتمذي  روى  و 

أيب طالب ابلرحبة، قال:
»ملا كان يوم احلديبية خرج إلينا نس من املشركنی فيهم سهيل بن عمرو و 
أنس من رؤساء املشركنی فقالوا: ي رسول هللا، خرج إليك انس من أبنائنا و 
إخواننا و أرقائنا وليس هلم فقه يف الدين، وإمنا خرجوا فرارا من أموالنا و ضياعنا، 

فارددهم علينا. 
قال: »فإن مل يكن هلم فقه يف الدين سنفقههم.«

فقال النيب: »ي معشر قريش لتنتهّن أو ليبعثن هللا عليكم من يضرب رقابكم 
ابلسيف على الدين، قد امتحن هللا قلبه على اإلميان.« 

قالوا: من هو ي رسول هللا؟ 
فقال أبو بكر: من هو ي رسول هللا؟ 

و قال عمر: من هو ي رسول هللا؟ 
قال: »هو خاصف النعل.« - وكان قد أعطى عليا نعله خيصفها 
- مث التفت إلينا علي فقال: إن رسول هللا قال: »من كذب علي 

متعمدا فليتبوا مقعده من النار.«2
وروى ابن أيب شيبة إبسناده عن عبد هللا بن شداد، قال:

رسول  هلم  فقال  »اليمن«،  من  سرح  أيب  وقد   هللا رسول  على  قدم 
 :هللا

»التقيم الصالة والتوت الزكاة ولتسمع ولتطبع أو ألبعث عليکم رجال کتنفسي 
يقتل مقاتلتكم و يسيب ذراريكم«، ]مث قال[: »أللهم أان أو كتفسي، ث أخذ 

3».بيد علي

وروى النسائي يف »السنن الكربى« إبسناده عن أيب ذر، قال: قال رسول 
:هللا

»لينتهنّي بنو وليعة أو ألبعثّن إليهم رجال كنفسي ينفذ فيهم أمري، فيقتل املقاتلة 
و يسيب الذرية؛ فما راعين إاّل وكف عمر يف حجزيت من خلفي: من يعين؟ فقلت: 
ما إيك يعين وال صاحبك. قال: فمن يعين؟ قلت: خاصف النعل. قال: »و 

 4]علي خيصف نعاًل« ]اللنيب
:وروى أمحد إبسناده عن زيد بن يثيع، قال: قال رسول هللا

»لينتهّن بنو وليعة أو ألبعثّن إليهم رجال كنفسي ينفذ فيهم أمري: يقتل املقاتلة 
و يسيب الذرية.« 

قال: فقال أبوذر: فما راعين إال برد كق عمر يف حجزيت من خلفي.
فقال: »من تراه يعين؟«

قلت: ما يعنيك، و لكن يعين خاصف النعل.5 
وروی اخلوارزمي و ابن املغازيل إبسنادمها عن عمر بن اخلطاب، قال:

أشهد على رسول هللا لسمعته و هو يقول: لو أن السماوات السبع واألرضني 
إميان  لرجح  ميزان،  يف كفة  علي  إميان  وضع  و  ميزان،  يف كفة  وضعن  السبع 

6.علّی

اهلوامش:
1. »املصّنف«، ج ۷، ص ۳۷۰، ح 32073؛ »اخلصائص« للنسائي، ص 68.

2. »سنن الرتمذي«، ج 5، ص 643ف ح 3715؛ »فضائل الصحابة«، ج ۲، 
ص 6۶۹، ح ۱۱۰5؛ »اتريخ بغداد«، ج ۱، ص ۱۳4، ترمجة أمری املؤمننی؛ 

»املستدرك على الصحيحنی«، ج ۲، ص ۱۳۷ - ۱۳۸.
3. »املصّنف«، ج 6، ج 369، ح ۳۲۰۹۳. 

4. »السنن الکربی«، ج ۵، ص ۱۲۷، ح ۸۶۵۷.
5. »الفضائل ألمحد«، ج ۲، ص 571-572، ح 966.

6. »املناقب« للخوارزمي، ص 131، ح 145- 146.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 120-118.

عبدالّرحيم مبارک

امتحان قلب على لإلیمان

ليس للرجعة يف كتب العامة أثر يذكر سيما ابملعىن الذي جاء يف رواایت أئمة 
أهل البيت، إال على سبيل بيان آراء الشيعة أو التشنيع عليهم، ولكنهم 
نقلوا رواایت يف رجوع االموات إىل احلياة الدنيا1 ومل يستنكروها بل عدوها 

من املعاجز أو الكرامات.
وقد ألف ابن أيب الدنيا أبو بكر عبدهللا بن حمّمد بن عبيد بن سفيان االموي 
القرشي املتوىف سنة )281 هـ(2 كتااب يف ذلك عنوانه )من عاش بعد املوت( 
وصدر هذا الكتاب حمققا عن دار الكتب العلمية يف بریوت سنة 1987م. 
الرسول يف إحياء املوتى،3 وروى املاوردي والقاضي  اباب يف معجزات 
عياض بعض معجزاته يف إحياء املوتى،4 وذكر السيوطي كرامات يف 

.إحياء املوتى لغری النيب
ورووا أن زيد بن حارثة5 والربيع بن حراش6 ورجال من االنصار7 قد تكلموا 
بعد املوت، وأن ربعي بن حراش الغطفاين تبسم بعد املوت،8 وأن أاب القاسم 
الطلحي إمساعيل بن حمّمد احلافظ قد سرت سوأته بعد موته،9 وأن شيبان النخعي 
وقيل: نباتة بن يزيد أحيا محاره،10 وأن أاب املعايل سراج الدين الرفاعي املتوىف 
سنة )885هـ( أحيا شاة، وأمات رجال،11 وأن املاجشون مات وحيي.12 

وغریها مما يفوق حد االحصاء.
ونقل حميي الدين عبدالقادر بن شيخ العيدروسي يف »النور السافر« حوادث 
سنة )914 هـ( كرامات كثریة للشيخ أيب بكر بن عبدهللا ابعلوي املتوىف سنة 
914 هـ، منها أنه ملا رجع من احلج دخل »زيلع«، وكان احلاكم هبا يومئذ 
حمّمد بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم املذكور، وكان مشغوفا هبا، 

فكاد عقله يذهب ملوهتا، قال: فدخل عليه سيدي ملا بلغه عنه من شدة 
اجلزع، ليعزيه وأيمره ابلصرب والرضا ابلقضاء، وهي مسجاة بنی يدي احلاكم 
الشيخ  فيه ذلك، وأكب على قدم سيدي  فلم يفد  بثوب، فعزاه وصربه، 
يقبلها، وقال: ي سيدي، إن مل حييي هللا هذه مت أان أيضا، ومل تبق يل عقيدة 

يف أحد!
لبيك، ورد هللا روحها،  فأجابته:  فكشف سيدي وجهها، ونداها ابمسها 
وخرج احلاضرون، ومل خيرج سيدي الشيخ حىت أكلت مع سيدها اهلريسة، 

وعاشت مدة طويلة.13 
ومن يروي مثل هذه الرواایت خمبتا إليها دون أي غمز فيها، ملاذا يستحيل 
نفسه،  زهوق  بعد  للميت  احلياة  رجوع  إال  الرجعة  وهل  ابلرجعة،  القول 
واالخبار اليت ذكرنها ما هي إال من مصاديقها وتدل على جوهرية إمكاهنا 

وجوازها عقال.
الساعة  أشراط  وأخبار  أحاديث  يف  متعن  من  أن  تقدم  ما  إىل  ونضيف 
وعالمات الظهور جيد مزيدا من االحاديث واالخبار تشری إىل أن االمام 
العباس  وبين  أيب سفيان  وآل  أمية  بين  يقاتلون  له  واملمهدين   املهدي
وغریهم من االسر والبيواتت الغابرة،14 فلعل ذلك يوحي إىل عودهتم إىل 

احلياة الدنيا، لالقتصاص منهم.
ويشری إىل هذا املعىن ما نقله ابن أيب احلديد، وفقا لرأي الشيعة االمامية، عند 
 يف إخباره عن ظهور االمام صاحب الزمان شرحه لقول أمری املؤمننی

قال: »يغريه هللا ببين أمية حىت جيعلهم حطاما ورفاات.«

الرجعة و إحیاء الموتى عند العامةعلی موسی الکعيب
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قال ابن أيب احلديد: فإن قيل ممن يكون من بين أمية يف ذلك الوقت موجودا 
 يف أمرهم ما قال من انتقام الرجل منهم، حىت يودوا لو أن عليا حىت يقول

كان املتويل المرهم عوضا عنه؟
أنه سيعاد قوم أبعياهنم من  فيقولون ابلرجعة، ويزعمون  أما االمامية  قيل: 
بين أمية وغریهم إذا ظهر إمامهم املنتظر، وأنه يقطع أيدي أقوام وأرجلهم، 
 ويسمل عيون بعضهم، ويصلب قوما آخرين، وينتقم من أعداء آل حمّمد

املتقدمنی واملتأخرين.15 
ومما يدل على الرجعة من أحاديث أشراط الساعة عند العامة ما رواه الشيخ 
يوسف بن حيىي الشافعي عن الثعليب يف تفسریه، قال: إن املهدي يسلم على 

أهل الكهف، فيحييهم هللا عز وجل.16 
أمری  احلديد يف شرحه خلطبة  أيب  ابن  رواه  ما  أيضا  ذلك  على  يدل  ومما 
املؤمننی: »حىت يظن الظان أن الدنيا معقولة على بين أمية« قال: وهذه 
اخلطبة طويلة، وقد حذف الرضي منها كثريا، ومن جلتها: »وهللا وهللا، 
ال ترون الذي تنتظرون حىت ال تدعون هللا إال إشارة أبيديكم وإمياضا حبواجبكم، 
وحىت ال متلكون من االرض إال مواضع أقدامكم، وحىت يكون موضع سالحكم 
على ظهوركم، فيومئذ ال ينصرين إال هللا مبالئكته، ومن كتب على قلبه االميان، 
والذي نفس علي بيده ال تقوم عصابة تطلب يل أو لغريي حقا، أو تدفع عنا 

ضيما، إال صرعتهم البلية، حىت تقوم عصابٌة شهدت مع حمّمد بدرا.«17 
وقتاله  الدنيا  احلياة  إىل   املؤمننی أمری  رجعة  على  الداللة  واضح  وهو 

الظاملنی مع عصابة من املالئكة.

موقف العامة من الرجعة
القول ابلرجعة يعد عند العامة من املستنكرات اليت يستقبح االعتقاد هبا، 
وكان املؤلفون منهم يف رجال احلديث يعدون االعتقاد ابلرجعة من الطعون 
يف الراوي والشناعات عليه اليت تستوجب رفض روايته وطرحها، وكان علماء 
اجلرح والتعديل وال يزالون إذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة وحمدثيهم 
ومل جيدوا جماال للطعن فيه لواثقته وورعه وأمانته، نبذوه أبنه يقول ابلرجعة، 
فكأهنم يقولون يعبد صنما أو جيعل هلل شريكا، فكان هذا االعتقاد من أكرب 

ما تنبز به الشيعة االمامية ويشنع به عليهم.
ولنأخذ مثاال على ذلك جابر بن يزيد اجلعفي، فالثابت عند أغلب أهل اجلرح 

والتعديل من العامة أن جابرا كان ثقة صدوقا يف احلديث.
قال سفيان: كان جابر ورعا يف احلديث، ما رأيت أورع يف احلديث منه.18 

وقال إمساعيل بن علية: مسعت شعبة يقول: جابر اجلعفي صدوق يف احلديث.19 
وقال شعبة: ال تنظروا إىل هؤالء اجملانني الذي يقعون يف جابر اجلعفي، هل جاءكم 

عن أحد بشيء مل يقله.20 
وقال وكيع: مهما شككتم يف شيء، فال تشكوا يف أن جابرا ثقة، حدثنا عنه 

مسعر، وسفيان، وشعبة، وحسن بن صاحل.21 
وقال حمّمد بن عبدهللا بن عبداحلكم: مسعت الشافعي يقول: قال سفيان الثوري 

لشعبة: لئن تكلمت يف جابر اجلعفي التكلمن فيك.22 
وقال معلى بن منصور الرازي: قال يل أبو معاوية: كان سفيان وشعبة ينهياين 

عن جابر اجلعفي، وكنت أدخل عليه فأقول: من كان عندك؟

فيقول: شعبة وسفيان.23 
ابهبا«،24  وعلٌي  العلم،  مدينة  قول رسول هللا: »أان  يسمعوا  مل  وكأهنم 

وقوله: »أان دار احلكمة وعلٌي ابهبا.«25 
الثانية: قوله ابلرجعة، وعليه إمجاعهم.

قال أبو أمحد بن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن ابلرجعة.26 
وروى العقيلي ابالسناد عن سفيان، قال: كان الناس حيملون عن جابر قبل أن 
يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتمه الناس يف حديثه، وتركه بعض الناس. 

فقيل له: وما أظهر؟ قال: االميان ابلرجعة.27 
وقال أبو أمحد احلاكم: جابر يؤمن ابلرجعة.28 

أقطاب  من  معاصريه  وأن  ابلرجعة،  يعتقد  أن جابرا كان  اتضح  فقد  إذن 
مفاد  هو  جيدا، كما  تلك  عقيدته  يعلمون  العامة كانوا  عند  احلديث 

التصرحيات السابقة. فمن أين جاءه هذا االعتقاد، وما هو مصدر روايته؟
 ،مما ال ريب فيه أن جابرا اجلعفي كان معاصرا لثالثة من أئمة أهل البيت
وهم علي بن احلسنی زين العابدين، وحمّمد بن علي الباقر، وجعفر 
 29،وكان من خواص االمامنی الباقر والصادق ،بن حمّمد الصادق
لالمام  مالزما  وبقي  سنة،30   18  الباقر االمام  خدم  أنه  وروي 

الصادق حىت تويف يف أایمه سنة 128 هـ.31 
والرواایت عن أئمة اهلدى تدل على صدقه وأمانته وجاللته، وأن عنده 
الكثری من أسرارهم، فقد روي يف الصحيح ابالسناد عن احلسني بن أيب 
العالء وزيد بن أيب احلالل، عن أيب عبدهللا الصادق، أنه قال: رحم هللا 

جابر اجلعفي، كان يصدق علينا.32 
عرتة  من  العقيدة  هذه  أخذ  قد  جابرا كان  أن  تقدم  ما  من كل  خنلص 
املصطفى الذين أمرن ابلتمسك هبم بدليل حديث الثقلنی، ولو كانت 
هذه العقيدة غری اثبتة عنهم لورد ولو حديث واحد يدل على منع جابر 
من القول ابلرجعة، على أنه قد أظهر القول هبا يف حياة الصادقنی، النه 
مات يف حياة االمام جعفر الصادقكما تقدم، وقد كان خالل ذلك 

.متوفرا على خدمتهم واالخذ عنهم
إذن فالطعن يف جابر لقوله ابلرجعة هو طعن يف عقائد أهل البيت ومدرسة 

.االسالم االصيل املتمثلة ابالمامنی حمّمد الباقر وابنه جعفر الصادق
قال السيد ابن طاووس يف كتاب »الطرائف«: روى مسلم يف صحيحه يف 
أوائل اجلزء االول ابسناده إىل اجلراح بن مليح، قال: مسعت جابرا يقول: 
عندي سبعون ألف حديث عن أيب جعفر حمّمد الباقر عن النيب، تركوها 
كلها، مث ذكر مسلم يف صحيحه ابسناده إىل حمّمد بن عمر الرازي، قال: 
مسعت حريزا يقول: لقيت جابر بن يزيد اجلعفي فلم أكتب عنه النه كان 

يؤمن ابلرجعة.
وال ريب أن هذا من نوع التهويالت اليت تتخذها الطوائف االسالمية ذريعة 
لطعن بعضها يف بعض والدعاية ضده، وال نرى يف الواقع ما يربر هذا التهويل 

ضد أمر ال حييطون به علما. 
روى محاد عن زرارة، أنه قال: سألت أاب عبدهللا الصادق عن هذه االمور 
العظام من الرجعة وأشباهها. فقال: »إن هذا الذي تسألون عنه مل جييء 
أوانه، وقد قال هللا عز وجل: »بمَل كّذبُوا مبا مل حُييُطوا بعلِمِه وملمَا أيِتِم أتويُلُه.«33

أهل  عن  الرجعة  يف  املروية  االخبار  أما  مغنية:  جواد  حمّمد  الشيخ  يقول 
البيت فهي كاالحاديث يف الدجال اليت رواها مسلم يف صحيحه القسم 
الثاين من ج 2، ص 1316 طبعة سنة 1348 هـ، ورواها أيضا أبو داود يف 
سننه ج 2، ص 542 طبعة سنة 1952 م. وكاالحاديث اليت رويت عن 
النيب يف أن أعمال االحياء تعرض على أقارهبم االموات يف كتاب »جممع 

الزوائد« للهيثمي، ج 1، ص 228 طبعة سنة 1352 هـ.
إن هذه االحاديث اليت رواها العامة يف الدجال وعرض أعمال االحياء على 
االموات وما إىل ذلك متاما كاالخبار اليت رواها الشيعة يف الرجعة عن أهل 

34!البيت
متتزج  اليت  اخلرافات  بعض  هناك  أن  إىل  االلتفات  ينبغي  الصدد  هذا  ويف 
أحيان يف احلديث عن الرجعة فتشوه وجهها يف نظر البعض حىت من الشيعة 
االمامية، يقول احلر العاملي يف مقدمة كتابه »االيقاظ من اهلجعة«: قد 
جع بعض السادات املعاصرين رسالة )اثبات الرجعة(35 اليت وعد هللا هبا املؤمنني 
والنيب واالئمة الطاهرين وفيها أشياء غريبة مستبعدة مل يعلم من أين نقلها، 
ليظهر أنا من الكتب املعتمدة، فكان ذلك سببا لتوقف بعض الشيعة عن قبوهلا 
حىت انتهى إىل إنكار أصل الرجعة وحاول إبطال برهانا ودليلها، ورمبا مال إىل 
صرفها عن ظاهرها وأتويلها، مع أن االخبار هبا متواترة، واالدلة العقلية والنقلية 

على إمكانا ووقوعها كثرية متظاهرة.36
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يف الفقرات التالية سوف نورد بعض ما حققته اليهود من قرارات ومصاحل 
يف عهود الرؤساء األمريكينی وتغلغلهم يف السلطة وصناعة القرار اعتباراً من 
عصر الرئيس كيندي. واغلبها أورده ج. جولدبريج يف كتابه »قوة اليهود يف 

أمريكا«.

جون كنيدى )1961-1963م.(
بعد انتخابه قال كنيدي لـبن جوريون: 

هلم  مدين  واان  األمريكيني،  اليهود  أصوات  بفضل  انتخبت  انىن  جيدا  اعلم 
ابنتخاب، فقل يل ما الذي جيب على أن أفعله من أجل الشعب اليهودي؟

وكان  كنيدي أول رئيس يعقد صفقة سالح مع إسرائيل وتسلمتها يف عهد 
جونسون.

وكان  ضمن إدارة كيندي عضوان يهوداین مها ارثر جولدبرج وزير العمل، 
وابراهام ريبيكوف وزير الصحة والتعليم. وقد عمال ابلتنسيق مع مدير منظمة 
الزعماء يهودا هيلمان على وضع اسرتاتيجية لشحن وحتريك يهود أمريكا. 
ويعترب ااب ايبان أن ارثر جولدبرج هو أحد اثننی حققا قوة حقيقية لليهود يف 

الوالایت املتحدة اما الثاين فهو هنري كيسنجر.
لبناء  النووية  إسرائيل  خطط  تكشفت  عندما  1960م.  عام  ديسمرب  يف 
النقب حىت عام 1985م. مبعاونة فنية ومالية مع  مفاعل دميونه بصحراء 
»فرنسا«. قام الرئيس كيندي ابيفاد اثننی من العلماء األمريكينی إلسرائيل 
السلمية فحسب. ويف  للتأكد من مزاعم إسرائيل أبنه لألغراض  يف جولة 
ربيع 1963م. تزايدت شكوك كيندي يف تقارير اخلداع اإلسرائيلية، فكتب 
مذكرة سرية مدونة يف اجتماع جملس األمن القومى طلب فيها من وزارتى 
الدفاع واخلارجية ومن جهاز املخابرات املركزية وجلنة الطاقة النووية تكثيف 

مجع املعلومات عن الربنمج النووي اإلسرائيلي.
بن جوريون رسالة حذره  إىل  عام 1963م. كتب كيندي  مايو  ويف 18 

فيها من أن العالقة بنی البلدين ميكن أن تتعرض ألزمة خطریة ما مل حتصل 
»واشنطن« على معلومات صادقة وموثقة عن الربنمج النووي اإلسرائيلي. 

ليندوق جونسون )1963-1969م.(
 كان جونسون أول رئيس أمريكي يستقبل بصفة رمسية رئيًسا لوزراء إسرائيل، 
وقد منت  عام 1964م.  األبيض  البيت  اشكول يف  ليفى  إستقبل  حيث 
العالقات األمريكية اإلسرائيلية منذ ذلك احلنی. ويقول ج. جولدبریج أبن 
ذلك يرجع جزئيا إىل إعجاب ليندون جونسون بدولة إسرائيل وبرئيس وزارتا 

يومئذ ليفى اشكول!
قام بتسليم صفقة السالح اليت عقدها كيندي إىل إسرائيل عام 1964م.

مث اقر صفقة سالح أخرى  عام 1966م. تضمنت طائرات حربية حديثة. 
مث أصبح هناك خط إمداد عسكري ضخم إىل إسرائيل منذ ذلك العهد.

- قام آرثر جولدبریج )الذي استمر وزيراً( ابلرتتيب مع مدير منظمة الزعماء 
على تنظيم مسریة من يهود أمريكا ىف »نيويورك« لالحتجاج ابلنسبة ملوضوع 
يهود »روسيا« عام 1963م. مث مت عقد مؤمتر ملدة يومنی عام 1964م. يف 
واشنطن ورأسه رئيس منظمة جلنة يهود أمريكا موريس ابرام، وكان  املتحدث 
الرئيسى يف »املؤمتر آثر جولدبریج«، وقرر املؤمتر اعتبار نفسه جهازا دائما 
ابسم »املؤمتر القومى من أجل يهود روسيا«. ولكن يف عام 1970م. )بعد 
انتهاء رائسة جونسون( فرت محاس املنظمات هلذا املؤمتر مث أعيد تنظيمه عام 

1971م.
- وآرثر جولدبریج هو الذي أصر يف جملس األمن عام 1967م. على أن 
ينص قرار 242 على انسحاب إسرائيل من »أراض« بدون األلف والالم، 
وكان حينئذ يعمل مبفرده عند ما كانت إدارة جونسون غارقة يف مستنقع 
»فيتنام«. كما جعل قرار االنسحاب اإلسرائيلي جزءا من اتفاق شامل، مما 
ال يؤدي إىل مطالبة إسرائيل ابنسحاب أحادى اجلانب. ومتكنت إسرائيل 

ونمو السیطرة الصهیونیة علیهم

من اإلنتظار حىت يتم احلصول على اعرتاف بدولتهم قبل مناقشة االنسحاب.
وقد شغل آرثر جولدبریج فيما بعد منصب قاضى احملكمة العليا األمريكية.

ريتشارد نيكسون )1969-1974م.(
يف عهد نيكسون منحت املناصب العليا للجمهوربنی من القيادة اليهودية 
فيشر  ماكس  البرتول  مليونری  أصبح  أجيال، حيث  منذ  مرة  ألول  املنظمة 
ابسم  املتحدث  هو  اجلمهوري،  للحزب  التربعات  جامعى  أحد  ...وهو 
اليهود  من  احملافظون  وأصبح  السبعينات...  أوائل  يف  األمريكينی  اليهود 
يكثرون احلديث حول عهد جديد من الواقعية يشرق على النشاط السياسى 

لليهود...
وكان هنري كيسنجر اليهودي مستشارا لالمن القومى يف عهد نيكسون. مث 

مت تعيينه وزيرا للخارجية يف أغسطس عام 1973م. 
وقد قاد كيسنجر السياسة اخلارجية األمريكية يف ذروة أزمة الشرق األوسط 
اليت شهدت نشاط العمليات الفلسطينية املسلحة، وحرب أكتوبر 1973م. 
واحلظر البرتول العرب، واتفاقية فض االشتباك بنی »مصر« وإسرائيل. وقد 
إدارة هذه األمور مبفرده يف حرب أكتوبر عندما كان نيكسون  متكن من 
غارقا ألذنيه وقد أصابه الشلل بسبب فضيحة ووتر جيت اليت أدت به إىل 

االستقالة يف 9 اغسطس 1974م.
وكيسنجر هو أحد االثتنی اللذين قال عنهما أاب إيبان أهنما قد حققا قوة 
بتقدير عال من جانب  يتمتع  املتحدة. وهو  الوالایت  لليهود يف  حقيقية 

اليهود. وكان  قد فقد عددا من عائلته على يد النازي.
- وقد أدى النفوذ اليهودي ىف »أمريكا« إىل أن جيعل بعثات التفتيش اليت 
تقرر  النووي اإلسرائيلي حىت عام 1969م.  النشاط  استمرت يف مراجعة 
عدم الوصول إىل أي دليل مباشر على وجود أي نشاط نووي غری سلمى 

يف مفاعل دميولة.
مث ساعد كيسنجر جولدا مائري رئيسة الوزراء اإلسرائيلية وسعى لدى نيكسون 
حىت مت عقد مذكرة تفاهم بنی الوالایت املتحدة وإسرائيل عام 1970م. 
تقضى بغض الطرف األمريكي عن تطوير إسرائيل السلحتها النووية. وهذه 
املوضوع  األمريكية ىف هذا  اإلدارة  تزال سارية وحتكم توجهات  ما  املذكرة 
وحترضها على محاية الربنمج النووي اإلسرائيلي واستبعاده من أي مفاوضات 

أو تفتيش دوىل أو اقليمى...
ويف عام 1971م. أعيد تنظيم »املؤمتر القومى من أجل يهود روسيا«. ومت 
جاكسون  الدميوقراطى  النائب  عام 1972م. حضره  للمؤمتر  اجتماع  عقد 
وقدم مشروعا عن هجرة اليهود السوفييت إلسرائيل كان قد وضع خطوطه 
اليهودي بريترام بوديل وقدمه إىل مدير »آيباك« وعضو اللوب الذي عرض 
يف  النفوذ  ذي  جاكسون  على  عرضها  الذي  بيل  ريتشارد  على  مسودته 
الكوجنرس  أعضاء  مع  االتصاالت  عمل  مت  الوقت  نفس  ويف  الكوجنرس. 

الدميوقراطي على أتييدهم.
ويف أوائل أكتوبر 1973م. التقى جاكسون مع نيكسون يف البيت األبيض 
حيث نقش املوضوع معه... وقد حاول نيكسون جتنب املشروع مبساعدة 
كيسنجر لعدم عرقلة اإلنفراج مع روسيا، إال أنه عندما حصل املشروع على 

إقرار النواب له ابغلبية كبریة حتول كيسنجر لتأييد املشروع.
ويف عهد نيكسون ازدهرت العالقة مع إسرائيل، وتعاظمت مبيعات السالح 
الضخمة واملساعدات املالية. واسقط نيكسون أي حماوالت للتوازن يف الشرق 
األوسط، وأعلن أبن إسرائيل هي مصدر قوة اسرتاتيجى ابلنسبة ألمريكا يف 
إىل  للسالح  مورد  فرنسا كأكرب  حمل  أمريكا  وحلت  الباردة.  احلرب  زمن 
إسرائيل وقفزت املعونة األمريكية إلسرائيل إىل 2.2 مليار دوالر سنوای. وال 
واجلسر  إسرائيل  إىل  أمريكا  من  والعناد إلسرائيل  السالح  امدادات  خيفى 
اجلوي الذي انقذ إسرائيل من سوء املصری ىف حرب أكتوبر 1973م. وكان 
من وراء كل ذلك كيسنجر اليهودي مباشرة يف الوقت الذي كان نيكسون 

غارقا يف فضيحته.
ويف عهد نيكسون أيضا منا اللوب اليهودي »آيباك«، وأصبح يوظف 150 
شخصا بعد أن كانوا ثالثة عاملنی فقط، وأصبحت ميزانية هذه املنظمة 15 
مليون دوالر سنوای، وتضاعف عدد األعضاء اليهود النواب يف الكوجنرس 

ثالث مرات.

جريالد فورد )1974-1977م.(
استمر كيسنجر يف عهد فورد كوزير للخارجية يف تقدمي كل الدعم السياسي 
واملادي إلسرائيل ودعم بقوة وبدهاء اجلانب اإلسرائيلي يف مفاوضاته مع 

مصر.

جيمى كارتر )1977-1981م.(
متت يف عهده حماداثت السالم بنی مصر وإسرائيل، ومتت ترتيبات للمفاوضات 
ىف »كامب ديفيد« بنی الرئيس املصري أنور السادات واإلسرائيلي مناحم 
بيجن، نتج عنها وضع اتفاق سالم بنی مصر وإسرائيل فيما عرف إبتفاقية 
كامب ديفيد اليت مبوجبها تعهدت إسرائيل ابالنسحاب من كل األراضي 
املصرية يف مقابل التطبيع وتعهدات أخرى من اجلانب املصري. وأشری فيها 
العربية  األطراف  مع  النزاعات  وتسوية  السالم  على  التفاوض  ضرورة  إىل 

األخرى.
ويف عهد كارتر قامت الثورة اإلسالمية ىف إيران عام 1979م. اليت تصاعدت 
ضدها املشاعر املعادية هلا يف أمريكا خاصة مع أزمة الرهائن األمريكينی يف 
»طهران«. وكان هناك ضغط كبری من أجل إرسال كل الطلبة اإليرانينی إىل 
»إيران« بغض النظر عن انتماءاهتم. وهنا ذهب مارك تيلسمان ممثل جملس 
االحتادات اليهودية ملقابلة ستيوارت آيزنستات مسئول الشئون الداخلية يف 
البيت األبيض حيث صدرت األوأمر ملكتب اهلجرة والتطبيع الستثناء اليهود 

من اإلجراءات املعقدة اليت تواجه االيرانينی. 

روانلد رجيان )1981-1989م.(
وهو رئيس ذو ميول صهيونية مسيحية، أعلن إميانه بضرورة أن يسيطر اليهود 
العاملية  اليت تقوم بعدها احلكومة  لتقوم معركة هرجمدون  امليعاد  على أرض 
يف »القدس« ىف أرض امليعاد حىت يتم التمهيد لنزول يسوع املسيح ويسود 

القسم األّول

اهتمام الرؤساء األمریکیین بالمصالح الصهیونیة
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السالم يف األرض. وهذه العقيدة آمن هبا الكثری من املسيحينی الصهاينة، 
ومنهم بعض رؤساء الدول املسيحية، إال أن رجيان كان يعلن هبا جهاراً.

إلسرائيل.  وأتييداً  ميالً  األمريكية  اإلدارات  أكثر  من  رجيان  إدارة  وكانت 
ووقعت يف عام 1981م. حتالفا رمسيا عسكرای مع إسرائيل جيعلها شريكا 

فعلياً معها يف حروهبا. 
ويف عهد رجيان صارت املساعدات األمريكية العسكرية إلسرائيل هي أكرب 
مساعدات تعطيها أمريكا ألي دولة يف العامل. وحتولت القروض إىل منح، 

وأضيفت منح أخرى كذلك.
وكان رجيان هو أول رئيس منذ روزفلت يعترب اليهود أصدقاءه الشخصينی، 
وكان ارتباطه ابليهود يرجع إىل الوقت الذي كان فيه ممثالً يف هوليود هو 

وزوجته.
احاط رجيان نفسه بعدد كبری من اليهود يف خمتلف وظائف اإلدارة األمريكية، 
لتأثریها  فيها  ابالختفاء  الصهاينة  يهتم  اليت  الوسطى  املناصب  يف  خاصة 

اجلوهري غری امللحوظ.
وعند ما كان الكوجنرس يف أوائل الثمانينات يف سبيل اختاذ قرار جيرب الرئيس 
على سحب قوات املارينز من بریوت طلب رجيان بنفسه من منظمة آيباك 
املساعدة ملقاومة القرار. وابلفعل حصل رجيان على ما أراد بعد أن اتصل 
اللوب اليهودي بعدد من أعضاء جملس الشيوخ. وقد ساعد اللوب اليهودي 

إدارة رجيان يف العديد من املوضوعات األخرى  كذلك.

جورج بوش األب )1989-1993م.(
يف عهد بوش األب كان الكثریون من مساعديه للشرق األوسط من اليهود، 
الشرق  يف  السالم  واإلنسانية إلحالل  الكبریة  األمهية  على  يصرون  وكانوا 
األوسط حسبما يرونه ويشریون به. وكان من مساعدي الرئيس اليهوداین 

جاي ليفتوكوفيتش، وبوب كيلربج.
وكان جيمس بيكر وزير اخلارجية يف حكومة بوش غری يهودي، ولكنه أحاط 
نفسه بطاقم من اخلرباء يف شئون الشرق األوسط حتت رائسة اليهودي دينس 

روس مدير التخطيط السياسى يف »مكتب بيكر«.
وقد نشأ روس وميلر يف معابد يهودية حمافظة، بينما نشأ كورتر يف معبد 
لليهود األرثوذكس، وحيرص كورتر وميلر على تناول طعام الكوشری )احلالل 
حسب العقيدة اليهودية( وعلى إرسال أبنائهما إىل املدارس الدينية. أما هاس 
الضعيفة ابلتنظيمات  الروابط  لليهود اإلصالحنی ذوي  معبد  فقد نشأ يف 
اليهودية )حسب ج. جولدبریج(ولكنه إندفع حنو اليهودية بدرجة واضحة 
بعد خطاب بوش يف سبتمرب 1991م. الذي هاجم فيه القوى السياسية اليت 
تعوق إرادته يف أتجيل حبث موضوع إعطاء قرض بناء مستوطنات للمهاجرين 

اليهود الروس حىت ال تؤثر على مسریة السالم يف الشرق األوسط...
ويف قمة املواجهة بنی إدارة بوش وإسرائيل عام 1991م. كان عدد اليهود 
الذين يشغلون منصب مساعد وزير اخلارجية ال يقل عن سبعة أفراد  من بنی 

إمجإىل تسعة عشر من املساعدين.
وكان  مساعد وزير اخلارجية للشئون األفريقية حينئذ هو اليهودي هريمان 
كوهني، الذى أشرف على احملاداثت اليت أدت إىل وقف اطالق النار يف 

احلرب األهلية الدامية يف »أثيوبيا« ليوم واحد حىت يتمكن الطریان اإلسرائيلي 
من إجالء ونقل عشرين ألف من يهود الفالشا إىل إسرائيل.

وكانت اجلمعية األمريكية من أجل يهود أثيوبيا قد قامت يف أكتوبر عام 
إىل  الفالشا  أفراد  نقلت كل  الشاحنات  من  قافلة  ابستئجار  1990م. 
السفارة اإلسرائيلية. وبعد أن  أمام  األثيوبية، ووضعتهم يف حقل  العاصمة 
ضمن بوش شخصيا للقيادة االثيوبية حياهتم، ابإلضافة إىل ايداع 35 مليون 
دوالر ابمسهم نقدا ىف أحد بنوك نيويورك، وبعد أن توسطت أمريكا لدي 
متمردي »السودان« لوقف النار من جانبهم أيضا. مت فعال وقف اطالق 
الفالشا ابلطائرات اإلسرائيلية إىل  ألف من يهود  العشرين  نقل  النار، ومت 
فيما بنی ظهري يومى 24-25 مايو عام 1991م. ويقال أبن  إسرائيل 

رئيس السودان كان حينئذ متورطا يف تنفيذ ذلك .
- ويف سبتمرب عام 1991م. احتشد يف واشنطن ما يقرب من ألف وثالمثائة 
حاخامات  من  مكون  أمريكا  يف  اليهودية  املنظمات  زعماء  من  شخص 
واساتذة وحمامنی وعاملنی ابحلقل اإلجتماعى ورجال املال واألعمال، وجاءوا 
ليناقشوا مع نواب الكوجنرس إعطاء ضمانت لقروض جتارية إلسرائيل مببلغ 
بناء  لتمويل  وذلك  متوالية،  سنوات  مدي مخس  على  دوالر  مليار  عشرة 
مستوطنات للتيار املتدفق من اليهود القادمنی من اإلحتاد السوفيىت بعد اهنياره 
السياسية(  القضية جيب إال تكون رهينة )لألوهام  إىل إسرائيل. وأن هذه 

لصنع السالم يف الشرق األوسط.
يتبع...

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

إن املتتبع ألوضاع اجلاهلية و أهلها قبل عصر الرسالة احملّمدية يالحظ أن 
القبائل كانت قد حتزبت بعضها ضد البعض اآلخر و هكذا ابلنسبة للباقنی. 
و من الشواهد على ذلك ما قام به أهل مكة »قريش« و اليهود و القبائل 
العربية األخرى اليت أتلفت فيما بينها و حتزبت حلرب اإلسالم و املسلمنی يف 
معركة األحزاب اليت أعز هللا هبا جنده و نصر عبده و هزم األحزاب وحده.

و فرقاً  الثانية حيث أصبح املسلمون أحزاابً  و اآلن نعيش عصر اجلاهلية 
متعددة حياول كل منها الظهور و السيطرة على األمور على حساب اآلخر.
فقد أكدت الرواایت الواردة عن أهل البيت على كثرة األحزاب و الفرق 

:من ذلك قول أمریاملؤمننی
»قد صرمت بعد اهلجرة أعراابً و بعد املواالة أحزاابً.«1 

مما يدل على وجود األحزاب يف آخر الزمان و اليت صادرت ظاهرة ملحوظة 
:عند املوالنی ألهل البيت و غریهم، و فرق شىت كما قال رسول هللا

»ستتفرق أميت ثالاثً و سبعني فرقة واحدة انجية و هي من اتبعت وصيي« و 
 2.ضرب بيده على منكب علي بن أيب طالب

و يف رواية:
»بضع و سبعني فرقة أعظمها فتنة على أميت قوم يقيسون األمور.«3 

و ها حنن اليوم صرن نشهد ظهور كثری من األحزاب الباطلة و املنظمات 
العاطلة اليت تكاثرت و منها ما حيمل عناوين دينية رننة و هي يف حقيقة 
األمر بعيدة عن الدين احلقيقي، و هي اليت ُتسبب الفنت اليت حذر منها 

رسول هللا بقوله:

»ويل للعرب من شر قد اقرتب أفلح من كف يده، أفلح من كف عن الفنت.«4 
أي مبعىن الكف عن الدخول يف األحزاب الباطلة و املنظمات العاطلة.

آنچه در رواایت از فرقه های هفتاد و سه گانه می بينيم، تنها فرقه های رمسی 
از دين اسالم است؛ فرقه هايی که مهگی ابطلند؛ جز يکی و يف لسان 

 :النبّی االکرم
»بني ذلك  ثبج 5 أعوج  ليسوا مين و ال أان منهم .«6 

أحكام  تضرب  ذلك،  ومع  لكنها  عديدين،  أنصارا  اجتذبت  اليت  الفرق 
األهواء  و  الكاذبة  ابلشبهات   حرامه   »يستحلون   احلائط:  عرض  االسالم 

الساهية فيستحلون اخلمر ابلنبيذ و السحت ابهلدية و الراب ابلبيع.« 7 
وفضال عن الفرق اليت تستحدث ابسم االسالم، ال ميّر يوم إال ورفعت راية 
يف زاوية وموقع ما، ويدعي شخص، دينا نشئا أو فكرا حديث الظهور، 
لدرجة أن متخصصي الفرق والطوائف أعلنوا أن هناك أكثر من 4000 
فرقة شبه دينية يف العامل. وبذلك ميكن القول أن العصر احلاضر، يضم أكرب 
عدد من الفرق ويشهد أعلى نسبة من التشتت والتشرذم واختالف اآلراء 

على مر العصور. 
إن هذه الفرق تؤدي إىل إخرتاق األعداء واخلصوم، لصفوف املؤمننی واابدهتم 
أو هنبهم وسلبهم، يف خطورة للسيطرة على مقدراهتم. إن أداء وعمل الفرق 
الشبهات حبيث توجد 5000 االف شبهة يف  االخرى، يسهم يف زایدة 
جمال االمامة واملهدوية، ووجدت حنو 10000 شبهة حول الشيعة والفكر 
يبدون  االشخاص  أن  من  الرغم  على  فانه  لذلك  املسلمنی.  بنی  الشيعي 

الِفَرق، فخ ابلیس في آخرالّزمان

الصهیونیة بین السرية والعلنیة 24

عالمات النهاية
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متديننی يف الظاهر، لكنهم متفرقنی ومتشرذمنی من نحية القلوب: »جتتمع 
األجساد و األلسن خمتلفة و دين  أحدهم  لعقة على لسانه .«8 

وميكن القول أن الرتديد والردة، يعتربان يف فرتة ما قبل الظهور، مذبح ومسلخ 
املسلمنی والشيعة، النه يف خضم الرتديد والشكوك، تنزلق القلوب ويتجه 
القلب املنزلق واملنفلت يف هذا العصر وعلى إثر هجمات الشيطان حنو الكفر 
والشرك. وجاء يف الرواایت أنه يف السنوات اليت تسبق ظهور اإلمام فان 
ثلثي الناس يبادون، وقد حتدثنا قبل هذا يف املقاالت حول هذا املوضوع لكن 
جيب القول أن حشودا غفریة من الناس يبادون يف مسلخ الرتديد والردة، 
كما أن مهمة الفرق ويف ضوء مسسرة ابليس اللعنی وجنوده، تتمثل يف حتضری 

القلوب املنزلقة واملنفلتة للميالن حنو الرتديد، واهلالك يف خامتة املطاف. 
»له  غيبة يرتد فيها أقوام  و يثبت فيها على الدين آخرون .«9

 
اهلوامش:

»غرر  »هنج البالغة«، ص 229؛  ج 34، ص 222؛  »حباراألنوار«،  اجمللسي،   .1
احلكم«، ص 123؛ »شرح هنج البالغة«، ج 13، ص 179.

2. »الصراط املستقيم«، ج 2، ص 37.
3. »الطرائف«، ج 2، ص 525.

4. »عشرون ومائة عالمة متحققة«، ص 73.
5. ثبج الشي ء: وسطه- »لسان العرب«.

6. ابن بطريق، حيىي بن حسن، »عمدة عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار«، 
قم، الطبعة االولی، 1407 ق.، ص 432.

7. شريف الرضي، حمّمد بن حسنی، »هنج البالغة«، قم، الطبعة االولی، 1414 ق.، 
ص 220.

االولی،  الطبعة  قم،  الصواب«،  إىل  القلوب  »إرشاد  حمّمد،  بن  الديلمي، حسن   .8
1412ق.، ج 1، ص 67.

9. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 
الثانية، 1395ق.، ج 1، ص 317.

البـابیـة: الظهور
ظهور البابية استكماال للفرقة السبئية

تذكر لنا كتب التاريخ عن اجلمعيات السرية الباطنية يف اإلسالم أن اليهود 
حنی فشلوا يف مواجهة اإلسالم ورسول اإلسالم قاموا ابخرتاق الدين 
منظمة  أول  وأسسوا  اإلسالم  يف  بعضهم  دخل  أبن  واملسلمنی  اإلسالمي 

إرهابية صهيونية يف عهد عمر بن اخلطاب. 

ظهري الباب مؤسس البابية
كان ظهور مؤسس البابية املريزا علي حممد الشريازي الذي أطلق على نفسه 

الباب األثر القوى يف نشأة البهائية بعد ذلك على يد أحد أتباعه.
فقد ولد املریزا1 علي حممد يف شهر حمرم عام 1235ه. املوافق 1819م.، 
إىل  من »شریاز«  به  وأتی  خاله  فكفله  رضيع  وهو طفل  والده  تويف  وقد 
»بوشهر« من أرض »فارس«، واشتغل مع خاله ابلتجارة منذ صباه مث هجر 

التجارة وانشغل بدراسة علوم الغيبيات والنجوم والسحر والطالسم.
الدينية  والكتب  الدينية  املسائل  وبعض  الفلسفة  حممد  علي  املریزا  ودرس 
القدمية، واستحوذ عليه علم احلرف وحساب اجلمل على الطريقة اليهودية، 

وكان للرقم تسعة عشر التأثری الكبری عليه فكان بؤرة اهتمامه مث أصبح هذا 
الرقم هو الرقم املقدس عند البهائية بعد ذلك فجعلوا السنة تسعة عشر شهراً 

وكذلك األایم.
وظل املریزا علي حممد الشریازي على سطح دار خاله يف بوشهر معتكفا حتت 
أشعة الشمس منهمكا يف ترديد وتالوة أوراد الصوفية ابللغة الفارسية والعربية 
يتخللها رموز وطالسم سریاینية كاليت يستخدمها السحرة واملشعوذون يف 

استحضار اجلن.
وقد أثرت الشمس احملرقة اليت جلس حتتها على سطح الدار مدة طويلة من 
أصابته ابعتالل يف صحته العقلية والبدنية، حىت أشار األطباء على خاله 
أن يرسله إىل العتبات املقدسة2 يف »العراق« لالستشفاء بربكة القرب من 

.أضرحة آل البيت
وابلفعل أرسله خاله إىل مدينة »كربالء«، فالتقى بفرقة من الفرق الضالة 
اليت ارتدت عن الشيعة اإلمامية اجلعفرية وهي الفرقة »الكشفية« اليت كان 

يتزعمها كاظم الرشتی.
وكان هذا الرجل أحد تالميذ الشيخ أمحد األحسائی مؤسس الطائفة الشيخية 
الضالة، اليت تؤمن ابحللول وتناسخ األرواح، وأن روح النيب جتلت يف 
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القتل الصامت

األنبياء السابقنی مث جتلت يف األئمة االثين عشر مث اختفت حنو ألف عام 
وجتلت وظهرت يف الشيخ أمحد زين الدين األحسائي والسيد كاظم الرشتی. 

مث جتلت يف کرمي خان الكرماين وأوالده إىل أيب قاسم خان.3

تطور فكر الباب من املهدية إىل النبوة
بعد أن أعلن الباب أنه الباب املوصل إىل املهدي املنتظر قال إنه املهدی 
نفسه، مث ادعى النبوة ولقب نفسه »ابب الدين«، وقال: إن الوصول إىل هللا 
ال يكون إال من ابب النبوة، وندي ابحللول وتناسخ األرواح، وهي فكرة قدمية 
يؤمن هبا اهلنود وطوائفهم املختلفة وبعض طوائف اليهود والسبئية، وطوائف 

الشيعة الباطنية، مثل الدروز واحلشاشنی اإلمساعيلية.
وقال الباب ألتباعه: 

كنت يف يوم نوح نوحاً، ويف يوم إبراهيم إبراهيم، ويف يوم موسی موسی ويف يوم 
يوم من  وألكونن يف  يوم على علياً  يوم حممد حممداً، ويف  عيسی عيسی، ويف 

يظهره هللا.
وتقوم فكرة تناسخ األرواح على أن األرواح بعد موت أصحاهبا تنتقل إىل 
أنس آخرين، وبذلك ندي الباب وغریه من الشيعة الباطنية من أن روح 
وبعض   األثىن عشر األئمة  مث   على اإلمام  إىل  انتقلت   النيب

زعماء الطوائف أمثال الباب وغریه.
وندی الباب بفكرة وحدة الوجود وهي فكرة ندی هبا بعض غالة الصوفية، 
يف كل  متواجد  هللا  أن  أي  نفسه،  هللا  هو  الكائنات  جمموع  أن  وفكرهتا 

املخلوقات وهو عينها، فقال الباب: 
احلق ي خملوقايت إنك أان فإذا قامت القيامة يرجع اخللق إىل هللا وفنوا يف وحدته 

اليت صدروا عنها، فيتالشى إذ ذاك كل شيء إال الطبيعة اإلهلية.
وتلك هي فكرة الفالسفة القدماء اليوننينی من أن أصل األشياء جسم واحد 

موضوع الكل ال هناية له.
واستطاع الباب من إاثرة الفتنة بنی الناس يف »إيران«، رغم حماربة الشيعة 
اإلمامية له كذلك أهل السنة واجلماعة، إال بعض العوام واجلهال التفوا حوله 

وآمنوا بدعوته وخاصة يف بلدته ومسقط رأسه شریاز.
وأمام الفتنة اليت أاثرها الباب يف شریاز أمر واىل املدينة ابلقبض على الباب 
وأعوانه ودعا العلماء ملناظرته واحلكم عليه، فلما أحضروه ونظروه ونقشوه يف 
دعواه استبان هلم اختالل عقله وهذاینه ودجله، وأفتی البعض منهم حببسه 
الباب،  الوايل بقطع عضلة احلركة من كعوب دعاة  وتعزيره )عقابه(، فأمر 
وضرب زعيم الفتنة الباب ضرابً مربحاً حىت اهنار وأعلن توبته أمام الناس وقام 

على رؤوس األشهاد يوم اجلمعة يف املسجد: 
أن غضب هللا على كل من يعتربين وكياًل عن اإلمام أو الباب إليه، وأن غضب 
هللا على كل من ينسب إىل إنكار وحدانية هللا، أو أين أنكر نبوة حممد خامت النبيني 
أو رسالة أي رسول من رسل هللا، أو وصاية على أمري املؤمنني أو أي أحد من 

األئمة الذين خلفوه.
وظل الباب قيد احلبس حىت انتشرت الكولریا يف بالد فارس وفتكت ابلكثری 
من أهلها، فانتهز الباب الفرصة وكتب إىل دعاته يف العراق أن يذهبوا إىل 

»أصفهان« النشر دعوته حىت يلحق هبم.

واستطاع الباب أن يهرب من حبسه وذهب إىل أصفهان عام 1846ه.، 
وعاد إىل سریته األوىل، وادعى أنه يف درجة أعلى من النبوة وأطلق على نفسه 
لقب »النقطة« وادعى أهنا مرتبة أعلى من النبوة حيث إهنا حسب هذاینه 
تعين انبثاق احلق وهو لذلك مشخص لذات هللا وأنه مظهر لروح هللا إىل غری 

ذلك من اخلزعبالت واهلذاین والكفر حىت إنه قال: 
أان قيوم األمساء، مضى من ظهوری ما مضى وصربت حىت ميحص الكل وال يبقى 

إال وجهي، وأعلم أبنه لست أان بل أان مرآة، فإنه ال يرى يف إال هللا.4
وأطلق على أتباعه حضرة »األعلى« ومظهر الرب و»ابب هللا« و»نقطة 

البيان«.
وألف كتااب أمساه!! »البيان العريب« من تسعة عشر وواحد اباب وقسم كل 
ابب إىل تسعة عشر اباب فيكون اجملموع 361 اباب وهذا الرقم يف حساب 

اجلمل يساوی جمموع حروف کلمتی: »كل شيء«.
وانتشرت دعوة الباب واستفحل خطره حىت أمر شاه إيران ابعتقاله وحبس 
يف قلعة »ماه کو« بوالية »أذربيجان« قرب احلدود الروسية اإليرانية وذلك 

بعد ازداید أتباعه واجلهر بدعوته والتبشری هبا. 

الصليبية ودعوة الباب
العالقة بنی الصليبية والبابية والبهائية ظهرت منذ ظهور دعوة الباب وانتشارها 
حنی قامت احلكومة القيصرية الروسية حبماية أتباع الباب وتزويدهم ابلسالح 
لقتال املسلمنی وتدريبهم على فنون القتال حىت إن قنصل »روسيا« يف إيران 
يتدخل بنفسه يف كل مرة يسجن فيها الباب وتوسط للعفو عنه، وجعلت 
روسيا من مدينة »عشق آابد« على احلدود اإليرانية الروسية مأوى ألتباع 

الباب حىت إهنم بنوا هلم أول معبد للبابية.
وكان حاكم أصفهان منوجهر خان صلييب العقيدة يتظاهر ابإلسالم، ولذلك 
فقد أصبخ على الباب محايته ورعايته حىت أنه ملا ضغط على الشاه من قبل 
العلماء بسجن الباب وأمر بسجنه، استطاع هذا احلاكم بتهريبه إىل أصفهان 

لنشر دعوته عام 1846م.
وظل الباب يف قصر الوايل منوجهر معززاً مكرماً حىت هلك منوجهر وولی 
بعده ابن أخيه کرکني خان فرأى الباب مبرح يف القصر حبرية، وعلم أمره ومحاية 

منوجهر له فأمر بنفي الباب إىل أذربيجان وسجن يف قلعة هناك.
مث ساندت الصليبية الباب حنی صدرت فتوى العلماء إبعدامه إلصراره على 

كفره وادعائه النبوة.
االبن  البهائية  مبساندة  اإلجنليزية  احلكومة  يف  متمثلة  الصليبية  ساندت  مث 

الشرعي للبابية.

اهلوامش:
1. املریزا تعين يف اللغة الفارسية ابلسيد، والشریازي نسبة إىل مدينة شریاز اإليرانية. 

2. العتبات املقدسة ابلعراق هي ضريح اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا جهه يف مدينة 
»النجف« وضريح احلسنی بن على طعنه مبدينة كربالء وغریمها من األضرحة.

3. الشيخ أمحد األحسائی مؤسس الطائفة الشيخية هو قسيس من أصل أوريب جاء 
من بلدة جاوة إىل بالد فارس اإلفساد العقيدة اإلسالمية بعد أن ادعى اإلسالم وأطلق 

على نفسه اسم الشيخ أمحد األحسائي مثل عبدهللا بن سبأ وقد ولد أمحد األحسائی 
عام 1157ه.، 1744م. ومن أرائه الباطلة إن البعث يكون ابلروح دون اجلسد، وأنكر 
الرجعة اليت تؤمن هبا الشيعة اإلمامية وحكم مبوت اإلمام االثين عشر عندهم، وأن روح 
املهدي املنتظر سوف تعود مرة أخرى يف إنسان جديد يولد والدة عادية من أب وأم. 
وتذكر دائرة املعارف اإلسالمية أن األحسائي يكون من الشيعة احللولية الذين يعبدون 
البحث عن  الدائم يف  اجلد  أتباعه على  األحسائي  الشيخ  اإلمام على... وحث 
املهدي املنتظر. وقد ورث هذه الطريقة بعد وفاته كاظم الرشيت املولود عام 1205ه. 
املوافق 1790م. وقد صار على هنج شيخه يف التبشری ابملهدي والبحث عنه حىت وجد 

الشاب الشریازي.
4. مصطفى حممد احلديدي الطری، »انظر البابية والبهائية«.

املصدر: منصور عبد احلکيم، »العامل رقعة الشطرنج منظمات سرية ترک العامل قدميا 
وحديثا«، دمشق - قاهرة، دار الکتاب العريب، 2005م.
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»مايكروسوفت«10 ومتلك االن مكاتب متثيل يف أكثر من 100 بلد حول 
عام 1994م.،  االوىل  للمرة  العامل  رجل حول  أغىن  غيتس  واعترب  العامل. 

وحافظ على هذا اللقب لسنوات متتالية. 
وأجرى بيل غيتس مقابلة مسهبة مع موقع »رولينغ استون« الشهری يف 13 
املثال،  مارس 2014م.11 تضمنت نقاطا مهمة وملفتة.13 فعلى سبيل 
تظهر أجوبة غيتس عدم اميانة ابهلل وتصنفه ضمن مجاعة »الالأدرية«.14 

وقال ردا على سؤال عما إذا كان يؤمن ابهلل؟:
إين متفق يف الرأي مع أشخاص مثل ريتشارد داوكينز15 من أن البشر حباجة إىل 
ختليق أساطري. وقبل أن نبدأ بدرك املرض والطقس وأشياء من هذا القبيل، كنا 
نبحث عن إيضاحات غري صحيحها بشأنا. وقد مأل العلم يف الوقت احلاضر 
بعض اجملاالت - وطبعا ال كلها - اليت كان الدين قد مأل فراغاتا، لكن رمز 
جال العامل، مذهل للغاية، وال يوجد أي توضيح علمي بشأنه. ويقولون أنه ينتج 
ابألرقام ابلصدفة، أتعرفون؟ يبدو أن هذه رؤية غري مالئمة ]يضحك[ أظن أن 
اإلميان ابهلل، هو أمر منطقي لكن هذا اإلميان على أي من القرارات يف حياتكم 

يؤثر؟ال أعرف؟16
لكن األكثر جذابية هو نوعية رؤيته جتاه الزراعة. ويقال أن مؤسسة غيتس 
بدأت عملها عام 2000م.، لكن احلقيقة هي أنه أسسها عام 1994م. 
هبدف التأثری يف هذا احلقل وبتوجيه من عائلة روكفلر، ومن مث سلك مراحل 
فيها هيالري كلينتون17  وتشارك يف مصاحله مع أشخاص ومؤسسات مبا 
لينال موقعا  الثالثة،  األلفية  وارن بوفت18 ومؤسسة روكفلر يف مستهل  و 
ملحوظا يف جمال الصحة والزراعة. وبلغت أموال واصول هذه املؤسسة وفقا 

ألخر اإلحصاءات 40 مليار دوالر أمريكي. 
إىل   2006 من  للفرتة  مايكروسوفت  يف  مسؤوليته  عن  ختلى  أنه  وحىت 
اجلزء  ينفق  فانه  احلاضر  الوقت  ويف  املؤسسة.  هذه  يف  للرتكيز  2008م. 
األكرب من وقته يف هذه املؤسسة. ويشری مقدم احلوار19 يف مقدمة ذلك 

احلوار إىل بيل غيتس ويقول: 
مؤسسته  يف  االخرين  والثلثني  مايكروسوفت  يف  وقته  ثلث  سينفق  أنه  ويتوقع 

واألعمال االخرى.20
وتوضيحا لعمله يف الزراعة، يربط غيتس يف تربير ملفت وغری منطقي طبعا، 

هذا املوضوع بـ»شلل األطفال« ويقول: 
شلل  على  فقط  أعمل  إين  املعدية...  ابألمراض  أكثر  متعلق  الربانمج  هذا  إن 
األطفال، ومن ث نعمل يف احلقل الزراعي بسبب أمهية التغذية وألن معظم الناس 

الفقراء هم مزراعون!!21
وقد اتبع بيل غيتس هذه النشاطات ابلتعاون االسرتاتيجي مع عائلة روكفلر 
ومبشاركة ومتويل براجمهم ومؤسساهتم الدولية، وال خيفي غيتس تواصل براجمه 
للربامج  الربامج على أهنا أتيت استمرارا  مع »الثورة اخلضراء«، ويقدم هذه 
اليت بدأت منذ عام 1960م. ويشری إىل حزمة اإلجراءات املتخذة يف هذا 

اخلصوص ويقول: 
لقد حققنا تقدما ال يصدق يف جمال التنمية الدولية. ومثة عدد ال يصدق من قصص 
و»أندونيسيا«.  و»اتيالندا«  و»املكسيك«  »الربازيل«  مثل  بلدان  يف  النجاح 
واملواقع اليت مل ينفذ فيها ذلك بصورة جيدة، يف أفريقيا، مت تصنيفها، ولدينا أيضا 

»هاييت« - املكان الذي زرته االسبوع املاضي - وكذلك »اليمن« و»افغانستان« 
و»كوري الشمالية«، وهي حاالت خاصة يف هذا اجملال. وافرتضنا أنه ال توجد 
الدول  تقبل  على  قادرين  نكون  أن  القبيل. جيب  هذا  من  شي  أو  حرب  أي 
الساحلة االفريقية حىت وإيصاهلا إىل موقع منطقي خالل األعوام الب20 القادمة. 
إن قوتكم يف تناٍم، الن عدد الدول اليت هي حباجة إىل املساعدة يف تراجع، ومثة 
بلدان مبا فيها الصني واهلند مازالت تواجه مشاكل، لكنهم يكفون ملعاجلة هكذا 
مشاكل. وعلى مدى األعوام الب20 املقبلة، ستتحصل أدوات أفضل ولقاحات 
جديدة ودرك أفضل لألمراض وأنمل أن حنقق طرقا أرخص إلنتاج الطاقة. لذلك 
أمامكم متسع من الوقت لتحسني ظروف االنسان. وحىت أشياء مثل »املرحاض 
املناسب« الذي يعترب مشروعا خاصا أساسيا، ميكن أن يستحدث تطورا كبريا.22

كما أن وجهة نظره جتاه نورمان ارنست بورالغ ملفتة. ويشيد غيتس ببورالغ 
ويعتربه »معلمه« ويقول: 

مل أر قط الدكتور نورمان بورالغ، عامل النبااتت الفائز جبائزة نوبل والذي كافح 
اجملاعة أكثر من أي شخص اخر يف التاريخ، لكين أشدت به طيلة السنني. وعندما 
بدأت التعلم حول التنمية الزراعية، مررت ابمسه، حبيث كنت أشعر يف الغالب أنه 
كان معلمي. لقد بدأ عمله يف عقد األربعينيات 1940م.، إذ ساعد يف تلك 
الفرتة، املزارعني املكسيكيني لزيدة مردود أرضهم بستة أمثال تقريبا عن طريق 
أداة »البذور«. وطوال األعوام ال40 بعد ذلك، توسع هذا النجاح وغطى أرجاء 
امريكا الالتينية واسيا.  إن الثورة اخلضراء، وكما تظهر حياة الدكتور بورالغ، 
قلصت اجملاعة يف العامل إىل النصف. ويقول بعض الناقدين، أن اجلهود يف العامل 
لتحسني حياة الشعوب الفقرية، مآهلا الفشل، لكن الدكتور بورالغ برهن أن من 
املمكن تقيق التقدم على نطاق واسع. إنه بطل حقيقي وأن قصة حياته جيب أن 

جتعلنا نتفاءل بشأن املستقبل.23
وامللفت هو أن بيل غيتس مثله مثل عدد من أصحاب الشركات الدولية، 
يؤمن إميان عميقا بضرورة خفض عدد أفراد البشرية. إنه يذهب إىل أن الكرة 
األرضية ال تسع لسكان العامل احلالينی. لذلك يقول أنه جيب العمل على 
خفض سكان العامل من خالل إستخدام أدوات خمتلفة - مبا فيها التغذية 
والتلقيح.24 وبناء على ذلك، فان تسجيل ايران الرقم القياسي التارخيي يف 
خفض معدالت اإلجناب، كانت مصدر ابتهاج مليندا - زوجة بيل غيتس 

- وشعورها ابلنجاح. 
ويف هذا السياق، نشر املوقع الرمسي خلزانة سفالبارد للبذور، تقريرا عن لقاء 
بيل غيتس ورئيس وزراء النروج عام 2013م. ما يؤكد جماراة هذه الشبكة 

الثرية العاملية على هذا الشئ، وورد يف هذا املوقع: 
لقد وفرت النروج ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ابلتعاون معا، تسهيالت سامهت 
يف خفض السعر لربانمج "تنظيم األسرة". على سبيل املثال، ميكن اإلشارة إىل 

تقدمي "إميبلنت الوقاية من احلمل اجملدي اقتصادي" يف البلدان النامية.25

اهلوامش:
1. The biotechnology Century
2. Cognitive Science

وهذا العلم غری معروف حلد االن يف ايران. ويعد هذا الفرع، جزء من العلوم متعددة 
التخصصات اليت تبحث يف جمال الذهن والدماغ. ويتعنی على الباحثنی يف هذا الفرع، 

بیل غیتس، المحب المفرط للغذاء

متهيد
البيولوجية«،1  التكنولوجيا  »قرن  أبمانة  والعشرين  احلادي  القرن  ويعتربون 
القرن سيخضع ألثر  األرضية، يف هذا  الكرة  ألّن مستقبل »احلياة« على 
البيولوجية،  التكنولوجيات  البيولوجية«. إن جزء من هذه  »التكنولوجيات 
يشتمل على التكنولوجيات اليت تركز على الزراعة وعلم النبااتت. إن هذا  
التفرع من العلوم، يتخصص يف حتديد مواصفات »حياة النبااتت« فضاًل 
عن وضعه قوة تغيری النبااتت والسيطرة عليها وإستثمارها اقتصادای، بتصرف 

الشركات العمالقة الرائدة يف هذه التكنولوجيا. 
ويف ضوء هذا التوضيح جيب معرفة أن برنمج عائلة روكفلر يف جمال الغذاء 
ابلقرن اجلديد، ال ينتهي ابألساليب التقليدية إطالقا، وأهم سبب لتغری هذه 

الربامج خالل العقدين أو الثالثة األخریة، يكمن يف احلاالت التالية: 
التكنولوجيات  استخدام  الزراعي، البد من  امليدان  الرایدي يف  وللعمل   -

واخلربات متعددة التخصصات، مبا فيها علم الوراثة النبايت.
- إن التحول يف تشكيل األثرایء العابرين للحدود على مدى نصف القرن 
األخری )والذي سلطنا الضوء عليه سلفا حتت عنوان الشركات العمالقة فوق 
املستوى الوطين( كان يشری إىل ضرورة استخدام أو حىت التعاون مع هؤالء 

األثرایء.
- ومع تطوير البىن التحتية لتبادل املعطيات، فان العلوم املعرفية2 اليت تستقي 
معطياهتا من أدوات تكنولوجيا املعلومات،3 أدرجت ضمن فئة أهم العلوم 

لصنع القرار وحكم شعوب العامل. 

ونظرا إىل الضرورات آنفة الذكر كحد أدىن، وجبانب تواجد املراكز التجارية 
واالقتصادية التقليدية - مبا فيها موسانتو -4 فان اخنراط املراكز املعرفية الرائدة 
واملتخصصة وكذلك أصحاب األدوات السائدة، يف جمال تدفق املعطيات 

هبدف السيادة على الزراعة يف العامل، أصبح حمط اهتمام مؤسسة روكفلر. 
العقود  وبذلك متثلت االسرتاتيجية  األساسية ملؤسسة روكفلر على مدى 
الوطين  املستوى  وفوق  املسامهة  املؤسسات  تشكيل  يف  املنصرمة،  الثالثة 
اجلديدة – واليت تشكلت يف إطار غری رحبي على وجه العموم- وإقحام 

األشخاص واملؤسسات ذائعة الصيت واملتخصصة يف هذا امليدان. 
ويف احلقيقة فان القسم األعظم من برامج مؤسسة روكفلر، استمر حتت غطاء 
بيل ومليندا  العاملية«5 و»مؤسسة  الغذاء  مؤسسات مثل »مؤسسة جائزة 
 8.CGIAR وشبكة  للبذور«7  اجلامعة  سفالبارد  و»خزانة  غيتس«6 
ونسلط الضوء يف هذا الفصل على ظروف هذه املؤسسات ملعرفة التشكيل 

احلايل ملؤسسة روكفلر ومد جسورها احملدثة للنفوذ بداخل »ايران«.9
وكلنا يعرف بيل غيتس، كما أن سریة حياته تصبح يف متناولنا من خالل 
عدة نقرات بسيطة يف اإلنرتنت، بيانت مبا فيها سنة امليالد والزوجة واألبناء 
واألب واألصل، واجلامعة اليت تلقى تعليمه فيها ومعطيات شخصية من هذا 
القبيل، تتحصل من خالل حبث بسيط يف اإلنرتنت. لكن البحث احلايل 

يسعى إلستجالء االبعاد اخلفية حلياته. 
عاملية  شخصية  هو  غيتس(  بيل  ابسم  )املشهور  غيتس  هنري  وليام 
معروفة يف جمال الربجميات وكذلك جتارة علوم الكومبيوتر. و أسس شركة 
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صاحل الطائي
يف »القرآن الکرمي« شواهد كثریة على أن هللا سبحانه مل يستثن أحداً من 
خملوقاته من حجة إرسال الرسل منذرين ومبشرين، ولذلك ضرب للكافرين 
الذين أنكروا أن يكون النيب حممد البشري قد أرسل نبيا كما أرسل الرسل 
من قبل؛ فقالوا: كيف يبعث هللا بشراً رسوال؟ فقال هلم سبحانه: »ُسْبحمَانمَ 

الَِّذي خمَلمَقمَ اأْلمَْزومَاجمَ ُكلَّهمَا ممَّا تبُْنِبُت اأْلمَْرُض ومَِمْن أمَنبُْفِسِهْم ومَمِمَّا المَ يبمَْعلمَُمونمَ«1 
إّن يف هذه األكوان سكان ودور عبادة.

بيوت العبادة الكونية
وجود أماكن طقسية شعائرية للسكان الكونينی كما هي موجودة يف الدينا 
يعتقدون بوجود كعبات يف  الذين  املسلمنی  املتفق عليها بنی  أحد األمور 
تلك األكوان مماثلة لكعبتنا يف بيت هللا احلرام. ففي »البحار« و»األنوار 

النعمانية« و»الفتوحات املكية« عن ابن عباس يف حديث عن الكعبة: 
إنا بيت واحد من أربعة عشر بيئة، وإن يف كل من األرضني السبع خلق مثلنا 

حىت إّن فيهم ابن عباس مثلي.2
وقد ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: »ومَ الطُّوِر ٭ ومَ ِکتاب ممَْسُطور ٭ ِفی رمَّق 
ْعُموِر«3 حيث قال املفسرون عن البيت املعمور كما  ممَْنُشور ٭ ومَ اْلببمَْيِت اْلممَ

يف تفسری ابن جرير: 
له  يقال  السماء  قال: »مسجد يف  املعمور،  البيت  عن  علياً  الكواء  ابن  سأل 

الضراح، يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة ث ال يعودون فيه أبدًا.« 
عن مالك بن صعصعة، عن رجل من قومه، قال: 

قال:  ما هذا؟  املعمور، فقلت: ي جربيل  البيت  إيّل  قال نيب هللا: »رُِفعمَ 
البيت املعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملک إذا خرجوا منه مل يعودوا آخر 

ما عليهم.« 
وكما جعل هللا سبحانه أهل البيت أمانً ألهل األرض الدنيا فقد جعل 
النجوم أمانً ألهل األكوان األخرى. ولذا جاء يف »ينابيع املودة« عن أمحد 
احلاكم يف  السمطنی«، وعن  »فرائد  احلمويين يف  ابنه، وعن  عن  بن حنبل 
 املستدرك« وابن حجر يف »صواعق احملرقة« عن علي بن أيب طالب«
وابن عباس وجابر بن عبدهللا األنصاري وأيب سعيد اخلدري وسلمة بن األكوع 

 :وأيب موسى األشعري وهم مجيعاً مسعوه من النيب
»النجوم أمان ألهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بييت 

أمان ألهل األرض فإذا ذهب أهل بييت ذهب أهل األرض.«4

أنبياء املخلوقات الكونية
ملا كان القرآن قد أكد جنبة إرسال الرسل للجّن كما للبشر كما يف قوله 
ءمَايمَىِت  عمَلمَْيُکْم  يبمَُقصُّونمَ  ِمنُکْم  ُرُسٌل  ِتُکْم  أيمَْ أمَملمَْ  نِس  ومَاإْلِ اجلِْنِّ  »ميمَمَْعشمَرمَ  تعاىل: 
ا...«5 فإّن اإلرسال يتعّدى حتماً هذين الصنفنی  ومَيُنِذُرونمَُکْم ِلقمَاءمَ يبمَْوِمُکْم همَذمَ

الرساالت وعمومیة التکلیف

اإلشراف التام على علوم خمتلفة السيما علم النفس وفلسفة الذهن وعلم األعصاب وعلم 
اللغة واالنثروبولوجيا وعلوم الكومبيوتر والذكاء اإلصطناعي. ومن األهداف الرئيسية هلذا 
الفرع، ميكن اإلشارة إىل بناء النموذج واملعرفة يف جماالت الفكر ونوعية املنطق واإلستدالل 
وظروف الذاكرة وأبعاد اإلهتمام ونوعية التعلم وغریها من جماالت. وعلى مدى العقدين 
املاضينی ونظرا إىل أدوات التواصل، توفرت إمكانية حتليل األشخاص عن طريق أجهزة 
التواصل اجلوالة. وتستخدم هذه العلوم يف الوقت احلاضر ملعرفة وتوقع أو تصميم اإلجراء 
املتناسب مع »فعل الناس يف الظروف اخلاصة« - مبا فيها احلرب واإلنتخاابت والعقوابت 

وغریها -. وبذلك حتولت هذه األدوات إىل أكثر أدوات احلكم أساسية واسرتاتيجية. 
والذكاء  والعالج،  للتشخيص  التدخل  عن:  عبارة  هي  العلوم  هذه  جماالت  وبعض 
والرتبية  الكومبيوتر،  وألعاب  والروبواتت،  والتشخيص،  املعريف،  والتعزيز  اإلصطناعي 
والتعليم املعريف، والعالج النفسي املعريف، واملعرفة االجتماعية وعلم النفس السياسي، وعلم 
نفس حتليل املعطيات ووسائل االعالم، وعلم نفس تغيری الذهن وعلوم الدفاع املعريف، 

واالقتصاد املعريف واهلندسة املعرفية. 
ورمبا يكمن خوض أشخاص مثل بيل غيتس جمال السيطرة على الغذاء يف العامل، يف 
األسباب التجارية فضال عن املقدرة على اإلستفادة الكافية من هذه العلوم. ويقول هو يف 
مقابلة: »إننا نستخدم األقمار الصناعية لكشف عدد السكان و GPS لتعقب األماكن 

اليت يرتدد عليها الناس«. اتبع املقابلة مع غيتس هنا:
https://web.archive.org/web/20160103032442/
http://www.rollingstone.com/culture/news/bill-gates-the-
rolling-stone-interview-20140313
3. Information Technology
4. Monsanto
5. The World Food Prize Foundation
6. Bill & Melinda Gates Foundation
7. Svalbard Global Seed Vault
8. Consultative Group for International Agricultural Research

9. ومن بنی هذه املؤسسات،  فان مؤسسة جائزة الغذاء العاملية، تعد مؤسسة خاصة 
ونفذة يف ايران، إذ سنتطرق إليها يف األقسام التالية على انفراد وبصورة مسهبة.

10. Microsoft Corporation
11. ويصادف يوم 12 فرباير 2013م.

12. RollingStone
13. See more:
https://web.archive.org/web/20160103032442/
http://www.rollingstone.com/culture/news/bill-gates-the-
rolling-stone-interview-20140313
14. agnostics
15. Clinton Richard Dawkins
16. Do you believe in God?
I agree with people like Richard Dawkins that mankind felt the 
need for creation myths. Before we really began to understand 
disease and the weather and things like that, we sought false 
explanations for them. Now science has filled in some of the 
realm – not all – that religion used to fill. But the mystery 
and the beauty of the world is overwhelmingly amazing, and 
there’s no scientific explanation of how it came about. To say 
that it was generated by random numbers, that does seem, you 
know, sort of an uncharitable view [laughs]. I think it makes 
sense to believe in God, but exactly what decision in your life 
you make differently because of it, I don’t know.
17. Hillary Diane Rodham Clinton
18. Warren Edward Buffett

19. واحملاور هو جف غوديل )Jeff Goodell(. وهو أحد أبرز صحفيي جملة رولينغ 

استون والذي انضم أخریا إىل كلية New America Foundation عالية املستوى.
20. He estimates that he’ll devote a third of his time to 
Microsoft and two-thirds to his foundation and other work.
21. It’s mostly infectious diseases. There’s about 15 of those 
we’re focusing on – polio is the single thing I work on the 
most. And then, because of the importance of nutrition and 
because most poor people are farmers, we’re in agriculture 
as well.
22. We made really unbelievable progress in international 
development. Countries like Brazil, Mexico, Thailand, 
Indonesia – there’s an unbelievable number of success stories. 
The places that haven’t done well are clustered in Africa, and 
we still have Haiti, where I was last week, as well as Yemen, 
Afghanistan and North Korea, which is kind of a special case. 
But assuming there’s no war or anything, we ought to be 
able to take even the coastal African countries and get them 
up to a reasonable situation over the next 20 years. You get 
more leverage because the number of countries that need 
aid is going down, and countries like China and India will 
still have problems, but they’re self-sufficient. And over the 
next 20 years, you get better tools, new vaccines, a better 
understanding of diseases and, hopefully, cheaper ways of 
making energy. So time is very much on your side in terms of 
raising the human condition. Even things like decent toilets, 
which is a particular project of the foundation, can make a big 
difference.
23. Bill Gates, Co-Chair and Trustee, The Bill & Melinda 
Gates Foundation:
“I never met Dr. Norman Borlaug, the Nobel Prize-winning 
plant scientist who did more than anyone in history to fight 
hunger, but I’ve admired him for years.
When I started learning about agricultural development, his 
name came up so often that I felt as if he were my teacher. 
He began his career in the 1940s, helping Mexican farmers 
increase their yields almost sixfold by breeding better seeds. 
Over the next 40 years, that success spread throughout Latin 
America and Asia. The Green Revolution, as Dr. Borlaug’s 
life’s work is called, cut global hunger in half.
Some critics say the world’s efforts to improve poor people’s 
lives are doomed. But Dr. Borlaug is proof that large-scale 
progress is possible. He is a genuine hero, and his story should 
make us optimistic about the future.”

24. وقد بث الفلم الذي أقر فيه بيل غيتس هبذا االمر يف اخلرب رقم 1342689 لوكالة 
تسنيم لألنباء.

25. Prime Minister Erna Solberg meets with Bill Gates in Oslo
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إىل كل األصناف األخرى املوجودة يف األرضنی واألكوان األخرى وإن مل 
يشر القرآن الكرمي إليه صراحة ابالسم كما أشار إىل اجلّن. أما عدم اإلشارة 
الصرحية فسببها أّن عقول الناس مل تكن مهّيأة للقبول مبثل هذا القول كما 
هي عليه اليوم، ولذلك اكتفی بذكر ما يعرفونه ويشفون بوجوده وهو اجلّن 
الذي كان واحداً من مورواثهتم الثقافية، ومل يذكر ما ال يعرفونه وال يصّدقون 
بوجوده. لكنه ترك الباب مفتوحاً لكل االحتماالت اليت من املمكن أن تراود 
فكر اإلنسان املستقبلي، فعزز ذلك إبيراد قصة أيجوج ومأجورج؛ لتكون 
أحد الشواهد على ذلك، رغم أهنم مل ينجحوا يف حتديد هوية هؤالء ومکان 
وجودهم لقصور فيهم ألهنم مل يسألوا النيب عن املكان الذي التقاهم به 

ودعاهم لإلميان برسالته.
ويف هذا أتكيد أيضاً أن هذه األقوام واملخلوقات مكلفة ابلعبودية هلل بداللة 
إرسال الرسل إليهم، بداللة قوله تعالی »ومَممَا خمَلمَْقُت اجلِْنَّ ومَاإْلِنسمَ ِإالَّ لِيبمَْعُبُدوِن« 
وحيتج  اإلنس  يف  أنبياء كما  اجلّن  يف  إّن  يقول  من  املسلمنی  من  وهناك 
ِتُکْم ُرُسٌل ِمنُکْم يبمَُقصُّونمَ عمَلمَْيُکْم ءمَايمَىِت  أيمَْ نِس أمَملمَْ  بقوله تعاىل »ميمَمَْعشمَرمَ اجلِْنِّ ومَاإْلِ
ومَيُنِذُرونمَُکْم...« وزعم ابن حائط أّن يف كل خلق من اخلالئق أنبياء حىت يف 
احلمر والطری والرباغيث واحتّج بقوله »ومَممَا ِمن دمَابٍَّة يف اأْلمَْرِض ومَالمَ طمَائٍِر يمَِطرُي 
ِفيها  ِإالَّ خمَال  أُمٍَّة  ِمْن  ِإْن  عز وجل »ومَ  وبقوله  أمَْمثمَاُلُكم...«  أُممٌَم  ِإالَّ  ْيِه  جبمَنمَاحمَ

نمَِذيٌر...«6
وهذا التكليف ال يسقط عن املخلوقات ابنتهاء مرحلة الرساالت كما هو 
حال األقوام املكلفة األخرى؛ ومنها البشر الذين مل يسقط تكليفهم ابنتهاء 
مراحل رسلهم، فاليهودية ال تزال تعمل بتكليف الرسالة املوسويّة، واملسيحية 
ال تزال تعمل بتكليف الرسالة العيسوية واملسلمنی ال يزالون يعملون بتكليف 

الرسالة احملمدية خامتة الرساالت السماوية
مث إّن جمرد وجود التكليف عند هذه األقوام يوجب عدالً أن يشملوا بكل 
ما تشمل به األقوام املكلفة األخرى ومنها البشر، ولذلك جاء يف حديث 
اإلمام الصادق: »وال يبقى ذو أذن إال مسع ذلك النداء.« داللة على 
إلقاء احلجة عليهم وتنبيههم بساعة الظهور املقدس لكي يستعدوا الستقبال 

املنقذ.
وألّن عدالة هللا سبحانه اقتضت بعثة القائم بوصفه آخر مرحلة من مراحل 
الربنمج اإلهلي املرسوم للكون، فإّن هذه العدالة نفسها توجب أن يشمل 
الرسل  ابتداء  ملا  إكماال  أيضاً  األقوام  هذه  املباركة  وبعثته  املهدوي  الفكر 
واألنبياء من قبل ومنهم نبينا األكرم و الذي ورد يف الرواایت أنه أعرج به 
إىل السماء أكثر من مرّة ابتفاق أقوال املسلمنی، ومن ضمن مهام هذا املعراج 
كانت تبليغ األقوام واألمم األخرى رسالة هللا، وهذا هو السبب احلقيقي 
ملعراجه املتكّرر إىل السماوات والعوامل األخرى، وإن مل يتحدث معهم بشأنه 
بنحو مكّرر؛ ألنه إّما کان ممنوعاً عن احلديث عنه، أو أنه كان مسموحاً 
له احلديث بداللة حديثه عن دعوهتم، ولكنه مل حيدثهم به ألنه يعرف أهنم 

سيكذبونه ويشكون بصدق روايته.
وجند يف املعراج احملمدي رمزية للمعراج املهدوي ونكتة مل يُلتف إليها من قبل 
وهي أن النيب األكرم صلى ابألنبياء يف البيت املعمور يف السماء كما 
ورد يف كثری من التفاسری؛ ومنها تفسری »الربهان يف تفسری القرآن« للـسيد 

 :هاشم البحراين املتوىف سنة ۱۱۰۷هجرية عن النيب
»ملا أعرج يب إىل السماء انتهيت مع جربائيل إىل السماء الرابعة فرأيت بيتاً من 
يقوت أمحر فقال جربائيل: هذا هو البيت املعمور خلقه هللا تعاىل قبل السماوات 
واألرض خبمسني ألف عام، ث قال: قم ي حممد فصّل، وجع هللا النبيني فصليت 

هبم.«7
فصالة النيب فيهم كانت داللة على سلطة الظهور الديين الذي سوف 
يتحقق على يدي املهدي الذي سوف بعرج إىل األكوان ويصلي أيضاً 

أبتباع األنبياء الذين أرسلهم هللا تعاىل لألكوان.
من خالصة ما مّر من املمكن أن نستخلص جمموعة مباٍن مهمة؛ منها: 

• هنالك عوامل كثریة غری عاملنا وغری جمموعتنا الشمسية. 
• هذه العوامل مسكونة ومعمورة مبخلوقات من خلق هللا تعالی. 

• هذه املخلوقات مكلفة أبداء العبادات والواجبات كما هو اإلنسان مكلف 
ابلعبادات والواجبات، ولذلك أرسل هللا هلم الرسل واألنبياء وجعل هلم 

كعبات حيّجون إليها كما حنّج حنن لبيت هللا احلرام.
• هنالك تواصلّية من نوع خاّص بنی أهل البيت املعصومنی وبعض هذه 
املخلوقات سببها أّن بعض أصناف هذه املخلوقات آمنت برسالة اإلسالم 
وهذا ما يوضحه احلديث الذي أخرجه الصفار يف »بصائر الدرجات« عن 

هشام اجلواليقي عن أيب عبدهللا الصادق قال: 
فيها قوم مل يعصوا  البحر سعتها مسریة أربعنی يوماً  »إن هلل مدينة خلف 
هللا قّط، وال يعرفون إبليس وال يعلمون خلق إبليس، نلقاهم يف كل حنی 
فيسألون عما حيتاجون إليه ويسألوننا الدعاء فنعلمهم، ويسألوننا عن قائمنا 
ميت بظهر، وفيهم عبادة واجتهاد شديد... فيهم مجاعة مل يضعوا السالح 
منذ كانوا ينتظرون قائمنا يدعون أن يريهم إایه، وعمر أحدهم ألف سنة إذا 
رأيتهم رأيت اخلشوع واالستكانة وطلب ما يقّرهبم إليه، إذا حبسنا ظنوا أّن 
ذلك من سخط يتعاهدون الساعة حىت أنتيهم فيها ال يسأمون وال يفرتون، 
يتلون كتاب هللا كما علمناهم وهلم خرجة مع اإلمام إذا قاموا يسبقون فيها 
السالح منهم ويدعون هللا أن جيعلهم ممن ينتصر به لدينهم... هلم طريق هم 
أعلم به من اخللق إىل حيث يريد اإلمام، فإذا أمرهم اإلمام أبمر قاموا أبداً 
حىت يكون هو من أيمرهم بغریه، لو أهنم رّدوا على ما بنی املشرق واملغرب 
من اخللق ألفنوهم يف ساعة واحدة، ال يعمل احلديد فيهم وهلم سيوف من 
حديد غری هذا احلديد لو ضرب أحدهم بسيفه جبال لقّده حىت يفصله، يغزو 
اإلمام »اهلند« و»الديلم« و»الكرك« و»الرتك« و»الروم« و»الرببر«  هبم 
وأخرى  ابملشرق  واحدة  مدينتان  ومها  »جابلقا«  إىل  »جابرسا«  بنی  وما 
وإىل  اإلسالم  وإىل  إىل هللا  دعوهم  إال  دين  أهل  على  ایتون  ال  ابملغرب، 
اإلقرار مبحمد ومن مل يسلم قتلوه حىت ال يبقى بنی املشرق واملغرب وما 
دون اجلبل أحد إال أقّر8 ويف هذا احلديث دالالت عظيمة يوجب الوقوف 

عندها، ومنها: 
وإمنا عن سکان  األرضينی  السكان  ليس عن   اإلمام إن حديث   .1

کونينی. 
2. إّن من بنی سكان العوامل األخرى من يؤمن برسالة اإلسالم اليت جاء هبا 

.النيب األكرم حممد

3. إهنم أكثر إميانً من كثری من سكان األرض.
البيت، كانت ألهنم أيخذون  األقوام مع أهل  تواصليبة هؤالء  إّن   .4

أصول دينهم وفروعه عنهم ويتبعوهنم يف الفتاوى، أي: إهنم
مسلمون.

من  سيكونون  خيرج  وعندما   ،املهدي اإلمام  ظهور  ينتظرون  إهّنم   .5
املقاتلنی األشّداء بنی يديه الشريفتنی، وأهنم سيكونون نواة جيشه الذي يغزو 

به الفضاء والعوامل األخرى ألهنم أساسا من سكان الفضاء.
6. إهنم أكثر تطّوراً من البشر بداللة أن احلديد؛ أي: السالح ال يعمل فيهم 
وال يؤثر، وسيوفهم من حديد غری احلديد؛ أي: سالحهم ليس من صنف 
األسلحة املعروفة للبشر وله قدرة حمو اجلبال من على سطح األرض بضربة. 

7. إهنم ليسوا من البشر ألهنم يعمرون ألف عام.
أي: إّن تبديل عقائد املخلوقات األخرى وداینهتم من غری البشر سيتّم على 
أيديهم ابتباعهم أوامر اإلمام املهدي، لكي يظهر هللا دين اإلسالم على 

الدين كله. 
ويف اإلرشاد / 364 عن علي بن عقبة عن أبيه قال:

إذا قام القائم حكم ابلعدل وأرتفع يف أيمه اجلور وأمنت به السبل وأخرجت 
األرض برکاتا ورّد كل حق إىل أهله ومل يبق أهل دين حىت يظهروا اإلسالم ويعرتفوا 
ابإلميان، أما مسعت هللا سبحانه يقول »ومَلمَُه أمَْسلمَممَ ممَْن ِفی السَّماواِت ومَاألمَْرِض طمَْوعاً 

ِإلمَيِه يْرجمَُعونمَ«9 ومَکْرهاً ومَ
إن اآلية اليت استشهد هبا اإلمام يف حديثه تدل داللة صرحية على وجود 
أقوام مكلفنی بعبادة هللا سبحانه يف العوامل األخرى »وله أنتم من يف السموات 
واألرو« ويدّل كالم اإلمام على أّن املهدي سوف حيمل إىل هذه 
األقوام رسالة اإلسالم اليت جاء هبا جذه النيب حممد؛ فال يبقى أحد يف 
السماوات السبع واألرضنی السبع إاّل وآمن برسالة اإلسالم، أي: إّن رسالة 
اإلسالم اليت نسخت الداینت السابقة يف زمن النيب ألهنا خامتة الرساالت 
وألن حممدًا و خامت الرسل واألنبياء سوف تنسخ أيضاً رساالت الرسل 
العوامل  املوجودة يف  األخرى  األمم  إىل  أرسلهم هللا سبحانه  الذين  واألنبياء 
أكده  ما  وهو  املهدوية.  الدولة  زمن  يف  ابلتأكيد  ذلك  وحيدث  األخرى، 
احلديث اآلخر »ومل يبقمَ أهل دين حىت يظهروا اإلسالم ويعرتفوا ابإلميان.« مما 
يعين أّن سكان العوامل الذين هم من أهل الدين بداللة وجود أنبياء ورسل 
عندهم لن يستثنوا من هذا اإللزام وهم ملزمون بتبديل داینتهم واالعرتاف 
يصافح  أوطاهنم وهناك  إىل   املهدي الذي سيحمله  اإلسالمي  ابلدين 
اإلمام  بن عمر عن  املفضل  )السكان(، كما يف حديث  املالئكة  املؤمنون 
سيتّم  حيث  »معجم«ـه10  يف  الكوراين  الشيخ  أورده  الذي   الصادق

االتصال ابجملتمعات األخرى خارج الكرة األرضية: 
وهذا يعين أّن احلياة على األرض ستدخل يف مرحلة جديدة يکون أوجها االنفتاح 
على عامل اآلخرة و اجلنة الذي يتحّرك عامل الشهادة بزمانه ومكانه وأشيائه حنوه 

ليلتقي به.11
وهي اللحظة اليت يتحّول الكون فيها بعوامله وجمرّاته وسكانه وموجوداته إىل 
جمّرد کيان مبنزلة راحة اليد عند اإلمام املنتظر املوعود حييط هبا كما حييط 

املرء مبا يف راحة يده، حيث جاء عن اإلمام الصادق أنّه قال: 

»إذا تناهت األمور إىل صاحب هذا األمر رفع هللا تبارك وتعاىل كّل منخفض 
من األرض وخفض كّل مرتفع حىت تكون الدنيا عنده مبنزلة راحته. فأّيكم لو 

كانت يف راحته شعرة مل يبصرها.12 
حيث يشری اإلمام إىل الدنيا وليس إىل األرض وحدها، والدنيا أمشل 

وأوسع من األرض ألهنا تعين كل األكوان.
إّن الرؤية الكونية اإلسالمية تؤكد مبا ال يقبل الشّك على العالقة املتينة بنی 
التوحيدية كما  الكونّية  األرض وسكاهنا والعوامل األخرى وسكاهنا، فالرؤية 

يقول الشهيد مطهري: 
تنظر إىل الكون ابعتباره أحد املخلوقات اليت حتفظ ابإلرادة والعناية اإلهلية، 
ولو ابتعدت عنها تلك العناية اإلهلية ألسلمتها إىل الفناء والعدم. ومل خيلق 
الكون عبثا وال ابطال، وليس للعب. بل هنالك أهداف حكيمة تكمن وراء 
خلق اإلنسان والكون، ومل خيلق أّي شيء يف غری حمله أو من دون حكمة 
وال فائدة، والنظام املوجود هو أحسن نظام وأكمله، والكون قائم على أساس 

احلق والعدل وقد نظم على أساس األسباب واملسببات.13
و يستخلص من هذه النظرة املوجزة حقيقة مفادها:

• إّن الغاية اليت من أجلها خلق هللا سبحانه اإلنسان على األرض وجعلها 
الكونية وجعلها موطنا  العوامل  اليت خلق من أجلها  له، هي نفسها  موطناً 

لسكان من خملوقاته األخرى. 
• إن من تكاملّية عصر الظهور أنه سيكون العصر الذي تنفتح فيه هذه 
العوامل وهذه املخلوقات على بعضها، وتلتقي حتت مساء علم واحد لدولة 
سبحانه  سيعطي هللا  األخری حيث  اإلهلّي  االستخالف  دولة  هي  واحدة 
للقائد املدخور )كّل شيء( كما يقول »إجنيل برناب« يف الفصل األربعنی: 

ألين أرسل ابنكما على كيفية ميكن هبا لذريّتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن 
اجلنس البشرّي، ألين سأعطي رسويل الذي سيأيت كل شيء.14

ويف النهاية يوجد أمران مهمان: 
األمر األول: إّن تعدد العوامل يف العقيدة اإلسالمية اثبت ال غبار عليه، ويف 
القرآن الكرمي آایت كثریة تدّل على هذه التعددية منها، على سبيل املثال 
اِء ببُُروًجا ومَجمَعمَلمَ ِفيهمَا ِسرمَاًجا  ال احلصر قوله تعايل: »تبمَبمَارمَكمَ الَِّذي جمَعمَلمَ يف السَّممَ
ُ سمَْبعمَ مسمَمَاومَاٍت ِطبمَاقًا ٭ ومَجمَعمَلمَ  ْ تبمَرمَْوا كمَْيفمَ خمَلمَقمَ اللَّ ًرا ُمِنريًا«15 وقوله: »أمَملمَ ومَقمَممَ
اْلقمَممَرمَ ِفيِهنَّ نُورًا ومَجمَعمَلمَ الشَّْمسمَ ِسرمَاًجا«16 وقوله: »ومَ ببمَنبمَْينا فبمَْوقمَُكْم سمَْبعاً ِشداداً 

٭ ومَ جمَعمَْلنا ِسراجاً ومَهَّاجًا«.17
مث إّن وجود السكان يف هذه العوامل اثبت كذلك، وهؤالء السكان هم من 
غری املالئكة طبعاً، ألن املالئكة هلم واجبات ووجودات أخرى وقد جاء عن 

 :النيب الكرمي
»إين أرى ما ال ترون وأمسع ما ال تسمعون، إن السماء أطت وحق هلا أن تنّط وما 

فيها موضع أربعة أصابع إال وملك واضع جبهته ساجداً هلل.«18
ووجود املالئكة غری الوجودات األخرى، فهم موجودون على األرض، واجلّن 
كذلك موجودون ولكنهم مبجموعهم الضخم ال يشغلون حّيزاً ظاهرة للعيان، 
فوجودهم أبي عدد كان ال مينع وجود کائنات أخرى ألّن أجسادهم أثریيّة.

غری  من  هم  الرواایت  يف  ذكرهم  يرد  الذين  السكان  أن  على  يدل  وهذا 
ويعبدون هللا حبسب  الشرعية  ابلتكاليف  اجلّن، وهم مكلفون  أو  املالئكة 
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عوالم الحكومة المهدوية

أمريكا والحضارة اإلسالمیة 4

بعد استقرار أوضاع املهاجرين األوروبينی على حنو ما يف أمريكا، اجتلبوا عن 
طريق جتارة الرقيق مالينی السود اإلفريقينی إىل هناك، مث واصلوا مهمة اقتالع 
اإلسالم ولغته العربية من أوساط أولئك املسرتقنی، فقد كان أكثر من نصف 
أولئك األرقاء األفارقة مسلمنی انتزعوا من ممالك غرب إفريقيا اليت كانت 

حواضر عامرة يف ذلك احلنی. 
وقد صمد أكثر أفراد اجليل األول من املسرتقنی على دينهم، إال أن أهوال 
الصغریة  وبددت وحداهتم  أسرهم  بعثرت  اليت  املهينة  املذلة  وأحكامه  الرق 
بدأت تزعزع انتماء األجيال الالحقة منهم إىل دين اإلسالم، وذلك إىل أن 

اندثر انتماؤهم إليه هنائياً مع مطالع القرن العشرين! 
وقد حفظت لنا واثئق قليلة سریاً ذاتية مثریة كتبت ابللغة العربية ألفراد من 
اجليل اإلفريقي املسلم األول الذي اجتلب إىل أمريكا وحافظ على إميانه،1 
اإلسالم..  دين  ذراريهم عن  أخرى قصص حتول  واثئق  لنا  كما حفظت 
غری  من  وغالبيتهم   - احلالينی  األمريكينی  السود  أمساء  سجالت  وحتفظ 
املسلمنی - أمساء عربية كثریة يف أوساطهم تشری إىل أصوهلم اإلسالمية العربية 

القدمية املندثرة. 

اهلجرات العربية األوىل
اهلجرات  جاءت  العشرين  القرن  ومطلع  عشر  التاسع  القرن  هناایت  ويف 

العربية األوىل من »سورية« القدمية - تعادل »لبنان« و»فلسطنی« وسورية 
و»األردن« يف اجلغرافيا احلالية - أبفواج كبریة من الفارين من القهر السياسي 
الرتكي والراغبنی يف حتسنی أوضاعهم املعيشية، وكانت غالبية أولئك املهاجرين 
من أشباه األمينی وأنصاف املتعلمنی، واخنرط معظمهم يف األعمال اهلامشية 
والتجارة ابملفرق، وتزوج الكثری منهم ابألمريكيات وأجنبوا منهن جيالً هشاً 
واهناً مل يتزود ابملقومات الثقافية العربية اإلسالمية اليت تكفي لصموده يف 
بوتقة اإلذابة الثقافية األمريكية، وكان نفوذ األمهات أكرب من نفوذ اآلابء 

على ذلك اجليل، فلم يكتب ألكثره أن حيافظ على تراث اآلابء. 
وتذكر بعض األدبيات اليت تناولت ابلتحـليل أحوال ذلك اجليل، أن معـظم 
أفراده مل يهتموا بشيء يذكر من الشعائر الدينية، ولو على سبيل احملافظة 
االجتماعينی  احملللنی  بعض  اختذ  وملا  واألعراف؛  املظاهر  على  التقليدية 
واألنثروبولوجينی من أداء صالة اجلمعة وصوم رمضان معيارين ألدىن درجة 
من درجات االلتزام الديين، كانت حصيلة ذلك اجليل منها ضعيفة للغاية، 

وبذلك ترشحوا جبدارة لقدر الذوابن.2 
ويذكر بعض من درسوا تلك املرحلة أن أبناء املسلمنی فقدوا بسرعة ملكة 
التحدث ابللغة العربية، واختذوا أمساًء نصرانية اتقاء ملشاعر التمييز، وتزوجوا 
من غری املسلمات، وخبروج أولئك األبناء عن نطاق أسرهم نسوا كل ما 
يتعلق ابلعروبة أو اإلسالم، وكانت احملصلة أن ُهجرت املساجد القليلة اليت 
بناها جيل اآلابء، حبيث مل جتد من يغشاها يف أواخر األربعينيات. ويذكر 

استرقاق األفارقة المسلمین
الرساالت اليت جاءهم هبا رسلهم، وهم يف الغالب ملتزمون ابلعبادة احلقيقية، 
وال يعصون هللا طرفة عنی، وفيهم أيضاً من العصاة الذين ال يؤمنون ابهلل 
كأقوام أيجوج ومأجوج، ورمبا أقوام أخرى مشاهبة ال نعرفهم ومل نسمع هبم. 
وهم يف حاليت اإلميان والشرک سوف حيتاجون إلی املهدويّة لتکون حّجة 
هللا عليهم بضرورة اتباع شريعة اإلسالم ملن ال يؤمن ابإلسالم منهم؛ سواء 
كان من املؤمننی ابلرساالت األخرى أم من العاصنی املعاندين لكي يتحقق 
الوعد بظهور دين اإلسالم على األداین كلها، ومن املمكن إدراك احلّجية 

من حديث أيب عبدهللا الصادق هلا: 
»إن هللا اثين عشر ألف عامل، كّل عامل منهم أكرب من سبع مساوات وسبع أرضني، 

ما بری عامل منهم أّن هلل عز وجل عاملاً غريهم، وإين حجة هللا عليهم.«19
إمام كّل عصر هو حّجة على خملوقات  أّن  احلديث  يستفاد من هذا  إذ 
عصره؛ سواء كانوا من سكان األرض أم من سكان العوامل األخرى، فاإلمام 
الصادق كان احلّجة عليهم يف عصره واألئّمة الذين سبقوه أو الذين 
جاءوا بعده كّل منهم كان حّجة على هؤالء يف عصر إمامته، واإلمام املهدي 
آخر  وسيكون  الظهور،  عليهم يف عصر  احلّجة  يكون  املنتظر سوف 
حّجية  عن  ستختلف  حّجيته  إّن  بل  عليهم،  وتعاىل  سبحانه  هللا  حجج 
األئّمة املعصومنی الذين سبقوه؛ ألّن من ضمن هذه احلجية إلزام هذه 
 املخلوقات ابتباع دين اإلسالم وترك داینهتم السابقة. ولذلك ورد عنه

قوله يف رسالته إىل الشيخ املفيد:
»وحنن وإن كنا اثوين مبكاننا النائي عن مساكن الظاملني حسب الذي أراده هللا 
تعالی لنا من الصالح والشيعتنا املؤمنني يف ذلك ما دامت الدنيا للفاسقني، فإاّن 

حنيط علماً أبنبائكم وال يعزب عنا شيء من أخباركم.«20 
وهي أمور تدل يقيناً على وجوبّية حكم اإلمام املهدي، إّن احلديث عن 
اإلحاطة ابألنباء، وكون األئمة املعصومنی حّجة على العوامل كلها أمر 

يف غاية األمهية.
عصر  يكون  سوف  الظهور  عصر  أّن  الرواایت  من  يستفاد  الثاين:  األمر 
تنفتح خملوقات اجملرّات  الكونّية وسكاهنا حيث  العوامل  االنفتاح على هذه 
بعضها على بعضها اآلخر وتنفتح على سكان األرض كذلك، فيقع التعارف 
بينهم مجيعاً وتعرف املخلوقات اليت كانت جتهل وجود ما يف العوامل األخرى 
يكون  أن  بعد  والتآزر  التزاور  مرحلة  تبدأ  مث  عوامل مسكونة،  تعاىل  أّن هلل 

املهدي قد مجعهم على دين اإلسالم.

اهلوامش:
1. سورة يس، اآلية 36.

2. »اهليئة واإلسالم«، ص ۲۸. 
3. سورة الطور، اآلایت 4-1.

4. »اهليئة واإلسالم«، ص ۲۸۳. 
5. سورة األنعام، اآليه ۱۳۰.

6.  ابن املطهر املقدسي، »البدء و التاريخ«، فصل ۱۰، يف ذكر األنبياء ومدة أعمارهم.
7. »عجائب امللكوت«، ص ۲۳.

8. الشيخ الكوراين، »املعجم املوضوعي«، صص ۳۷۳-۳۷۲.
9. املصدر نفسه، ص ۳۹۳.

10. املصدر نفسه، ص 716. 

11. املصدر نفسه، صص ۷۱5-۷۱4. 
12. املصدر نفسه، ص ۷۱۲.

13. الشهيد مطهري، »الرؤية الكونية«، صص 23-۲۲. 
14. ينظر: إجنيل برناب.

15. سورة الفرقان، اآلية 61.
16. سورة نوح، اآليتان 15 و 16.
17. سورة النبأ، اآليتان ۱۲ و ۱۳.

18. »عجائب امللكوت«، ص ۲۲۳.
19. املصدر نفسه، ص ۳۹ و»يوم اخلالص«، ص 4۹۹. 

20. الشيخ حممد مهدي مشس الدين، »املهدي املوعود ربيع الظهور«، ص ۲۲ عن 
الطربسي، »احتجاج«، ج ۲، ص ۳۲۲.

العارف  شرکة  بريوت،  املهدوية«،  احلکومة  »عوامل  الصاحل،  د.  الطائي،  املصدر: 
لألعمال، ط 1، 2012م.
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أمريكا والحضارة اإلسالمیة 4

الربوفيسور نبيل إبراهام الذي عاش منذ طفولته بـ»ديرتويت«، أن مساجد 
استغلت  حيث  والتصدية،  واللهو  للتسلية  أماكن  أضحت  الناحية  تلك 

ساحات املسجد الواسعة لتلك األغراض.3 
وقد اتَح لكاتب هذه السطور يف عام 1989م. أن يزور مسجدين قدمينی 
وآخر  رقص،  صالة  إىل  منه  جزء  وحتول  أحدمها  بيع  األمريكي  ابلشمال 
املسلمون حبمد هللا  املختلط. وقد متكن  للرقص  قاعاته  خصصت إحدى 
من تطهری املسجد الثاين، واستخالصه للصالة، وتبقى عليهم أن يستعيدوا 
املسجد األول عن طريق الشراء بعد أن ابعه أحفاد املهاجرين األلبان ختلصاً 
منه بعد أن هجروا فرض الصالة واتبعوا الشهوات. هذا وقد استغلت جهات 
التنصری األوضاع الالهية ابملساجد، كما يذكر بعض من اتبعوا اتريخ تلك 
الفرتة، فدخلوها من أجل أن ينصروا املسلمنی من داخلها، فكانت تلك 
ذروة املأساة أن يالحق املسلمون يف مساجدهم، وأن يُذوَّبوا من هناك يف 

املصهر األمريكي.4

أمة اإلسالم الضائعة يف أمريكا
ويف األوان الذي شهد تساقط املسلمنی املهاجرين وذوابهنم، كانت تنشأ يف 
أمريكا حركات إسالمية داخلية وسط األقلية السوداء اليت خرجت لتوها من 
ربقة الرق، وأتسست عدة حركات لنشر اإلسالم وسطهم، من أمهها: حركة 
املسلمنی املوريسكينی اليت أتسست بنواحي »نيو آرك« يف عام 1913م.، 
زائفة  ترمجة  القرآن  برتمجة  قام  الذي  علي  )درو(  ودرو  نوبل  تزعمها  وقد 
أفسدت مراميه ومعانيه.5 مث أفسد رسالته ابدعائه النبوة زاعماً أنه رسول هللا 

إىل السود مثلما كان حممد رسول هللا إىل البيض! 
ومل ختل احلركات اإلسـالمية وسط السـود من مثل هذا التخليط، ال سيما 
احلركة اليت محلت أمساء متعددة، أمهها: أمة اإلسالم الضائعة، وقد تزعمها 
أليجا حممد يف ديرتويت، وقد أتسست يف 1934م. يف رد فعل عنصري 
الرسالة  اعتناق  ويقصر  األبيض،  األسود على  اجلنس  بتفوق  يقول  واضح 
اإلسالمية عليه، حيث ال جيوز للبيض اعتناق اإلسالم، وال دخول معابد 
تلك النحلة العجيبة اليت نزعت فيما بعد حنو العنف والتمرد وإنشاء جمتمع 
منعزل عن اجملتمع األمريكي األبيض، وشوَّشت بتلك النـزعات الوخيمة على 
من  لكثری  بدا  حيث  إليها،  الدعوة  ومستقبل  اإلسالمية  الرسالة  مضامنی 

األمريكينی أن اإلسالم دين عنصري خاص ابجلنس األسود. 
ر بعض غالة قادة احلركة اإلسالمية اليت تدعى ابلسوداء يف جمهود  ومل يقصِّ
تنفری البيض من اإلسالم عندما أعلنوا أن إسالم البيض غری مقبول؛ ألهنم 
اللون ومسخ خلقه بعد أن كان أسود سوایً  ببياض  جنس ملعون عوقب 
يوم اخللق. وحاول بعض الدعاة املسلمنی اجلسورين يف صفوف البيض أن 
يتجاوزوا تلك العقبات من غری كثری توفيق، وأوهلم هو الداعية حممد الكسندر 
رسل ويب، )1847-1916م.(، ذلك الرائد مل تدرس إسهاماته التارخيية 

حىت اآلن. 
وملا  الصحف،  بنشر  يعمل  ألب كان  عام 1847م  يف  نيويورك  يف  ولد 
كان الوالد غنياً مقتدراً فقد بعث اببنه إىل املدارس ذات املستوى التعليمي 
القراءة  غرام  عليه  واستوىل  أدبياً  االبن حسَّاً  طور  وفيها  الراقي،  والتثقيفي 

والكتابة البحثية والفكرية واألدبية، ونشر عدداً وفریاً من املقاالت واألحباث 
والقصص القصریة، وورث مهنة أبيه يف نشر الصحف، وزاد عليها بشرائه 
كربایت  إحدى  وهي   ،The Missouri Republican صحيفة 
سنوات،  ثالث  ملدة  يصدرها  وظل  األوان،  ذلك  يف  األمريكية  الصحف 

ورأس حترير عدة صحف بعد ذلك يف كل من سانت لويس وشيكاغو. 
ويف عام 1886م عينه الرئيس األمريكي كليفالند قنصالً ابلبعثة الدبلوماسية 
األمريكية ابلفلبنی، ومل يستغرقه العمل الدبلوماسي، إذ طغى عقله الفياض 
فشمل بتأمالته األداین الشرقية اليت تعرَّف عليها هناك، وانفعل بعقائد الدين 
اإلسالمي، فخصَّها مبزيد من الدرس، وقرر أن يعتنق اإلسالم، ومل يـَُردَّه عن 
ذلك ال منصبه الدبلوماسي الراقي وال َوْهَلة قومه البيض واستغراهبم ملا اعرتاه، 
وخطا خطوة أخرى ابختاذه قراراً ابالستقالة من العمل الدبلوماسي ليتفرغ 

ابلكلية لنشر العقائد اإلسالمية يف الوالایت املتحدة. 
اتصاالت  حلقة  وعقد  واسع،  وعلمي  فكري  بزاد  املهمة  لتلك  تزود  وقد 
مشلت مفكرين إسالمينی هنوداً مثل الشيخ بدر الدين عبد هللا خري، ودعاة 
املدينة  من  اتجر  وهو  عبد هللا عرب  احلاج  الشيخ  مثل  العربية  اجلزيرة  من 
املنورة تربع بثلث ثروته لصاحل مشروع نشر اإلسالم يف أمريكا، وأنشأ حممد 
 The American :عقب رجوعه إىل بالده منظمة خریية دعوية مساها
IslamicPropaganda، وألف كتاابً لطيفاً من حنو سبعنی صفحة أمساه 
»Islam in America«6 كّرسه بكامله لتعريف األمريكينی ابإلسالم 

ودحض الشبهات املنتشرة بينهم عن عقائد اإلسالم وشرائعه. 
أمواله،  العايل، وكثرة  الصحفي  واقتداره  لرسل،  الفكرية  العارضة  قوة  ورغم 
ومكانته امللحوظة يف طبقات اجملتمع األمريكي؛ فقد كان حظ دعوته من 
بناء  يتمـكن من أتسيس حركة إسالمية يعتد هبا، وال  النجاح ضئياًل، ومل 
مساجد أو مؤسسات تعليمية اثبتة، ومل خيلف أنصاراً أقوایء حيملون دعوته 
من بعده، وكل ما بقي من آاثره هو كتابه ذو القيمة التارخيية واألثر الرایدي 

لتلك احملاولة اجلسورة القتحام البيض جمال الدعوة اإلسالمية. 

دور اإلسالم يف عصر احلقوق املدنية والقومية السوداء
اليوم، نتذكر وحنتفل بدور القادة املسيحينی، وأشهرهم مارتن لوثر كينج جي 

آر، يف صراع احلقوق املدنية. لكّن اإلسالم كان له دور أيًضا.
حبسب عامل االجتماع، كرايج كونسيدين: 

كما فعل املسلمون خالل احلرب األهلية، فإنَّ األمريكيني املسلمني قاتلوا وماتوا 
يف احلرب العاملية الثانية، وحرب »فيتنام«. فقد حارب أكثر من 15 ألف أمريكي 
عريب، كان بعضهم من املسلمني، يف صفوف الواليت املتحدة يف مشال إفريقيا، 

وأورواب وآسيا، خالل احلرب العاملية الثانية.
وكتب املؤرخ جانبياسريي: 

اتد  إذ  ألمريكا،  القومية  اهلوية  من  بشكل كبري  الثانية  العاملية  احلرب  غريت 
أمريكيون من عرقيات، وديانت، وأنواع جنسية خمتلفة ليقاتلوا يف حرب مدمرة 

تت شعار احلرية.
وواصل جانبياسریي شرح كيف أدى هذا إىل تعاظم دور اإلسالم يف حركة 

احلقوق املدنية، واحلركات القومية السوداء فقال:

كانت اهلوة بني واقع التمييز من انحية، والقيم الدميقراطية اليت عرفت أمريكا 
نفسها هبا بعد احلرب، من انحية أخرى، ابلنسبة جملتمعات املسلمني األمريكيني 
، ال على النفاق فحسب، وإمنا أيًضا على حقيقة أنَّ األمريكيني  األفارقة، دليالً قويًّ
القومية األمريكية، بعد حوايل قرن من احلرب  السردية  السود، ما زالوا خارج 
األهلية. يف هذا السياق، كان انتقاد احلركات القومية للمسلمني السود للمسيحية 
ابعتبارها )دين الرجل األبيض(، واعتماد الدين اإلسالمي ليكون الدين القومي 
ألمريكا األفريقية، أمًرا جذااًب، فجلب العديد من املتحولني لإلسالم، ورسخ من 
اعتبار اإلسالم يف أمريكا السوداء على أنه دين التحرير. فتأسلم قطاع عريض من 

أمريكا األفريقية خالل فرتة حركة احلقوق املدنية.
لكنَّ هذا التاريخ مثری للجدل. فعلى الرغم من أنَّ الكثری من األمريكينی 
القومية السوداء، مثل أمة اإلسالم،  أصبحوا يربطون اإلسالم ابجملموعات 
برسنت  فايف  مالكوم إكس، وحركة  الكاريزما،  ذو  القائد  ميثلها  اليت كان 
نيشن )واملعروفة أيًضا ابسم »فايف برسنرتز«(، إال أنَّ احلقيقة أنَّ املعتقدات 
الدينية، والشعائر، وممارسات هذه اجملموعات كانت أبعد ما تكون عن التيار 

السائد يف اإلسالم.
يف احلقيقة، ال يعترب أكثر املسلمنی أعضاء حركة أمة اإلسالم، واحلركات 
املشاهبة هلا، مسلمنی حقًّا، ذلك أنَّ الكثری من معتقداهتم مناقضة للعديد من 

املعتقدات األساسية يف اإلسالم، أو تعترب حىت كفرًا بواًحا.
يرى معظم املسلمنی فكرة سيادة عرق على آخر، وهي الفكرة املركزية لبعض 
احلركات القومية املسلمة السوداء املتطرفة، مناقضة لتعاليم اإلسالم. مالكوم 
إكس نفسه سوف يرفض معتقدات أمة اإلسالم الحًقا. فقد اعتنق الرجل 
الذي مثل، ملالينی األمريكينی، وجه إسالم القومية السوداء، اإلسالم السين 
السائد، بعد زایرة إىل مشال أفريقيا والشرق األوسط عام 1964، مشلت 

رحلة حج إىل مكة، وغری امسه إىل احلاج مالك الشباز.
واغتيل مالكوم بعد ذلك بفرتة قصریة.

وعلى الرغم من تغيری مالكوم ملعتقداته، إال أنَّ أمة اإلسالم استمرت يف أن 
تكون قوة مهمة يف املشهد اإلسالمي األمريكي لعقود قادمة. اقرتبت أمة 
اإلسالم أكثر من اإلسالم السائد، حتت قيادة لويس فاراخان، الذي ما زال 
يقود اجلماعة حىت اليوم، لكن ما زال ينظر إليها من قبل معظم املسلمنی 

على أهنا منفصلة عن اإلسالم.

مؤشرات التأسيس والتوطني
وظل حظ الدعوات اإلسالمية بكافة أطيافها من النجاح بسيطاً يف املعرتك 
األمريكي إىل ستينيات القرن املاضي، حيث بدأ منط اهلجرات اإلسالمية 
أيخذ يف التحول اإلجيايب، فأصبح الغالب على املهاجرين أهنم من أصحاب 
التعليم األفضل، حىت ابملقارنة مع املستوى األمريكي العام، ونل الكثریون 
منهم مراكز مهنية وعملية مرموقة، ومتتعوا مبستوایت اقتصادية ممتازة. وقد 
انبثق وتعاىل فيها نور الصحوة اإلسالمية يف  كانت تلك هي احلقبة اليت 
هؤالء  أيدي  وعلى  املغرب.  إىل  معهم  املهاجرين  أخيار  فحمله  املشرق، 
بدأت جمهودات أتسيس وتوطنی العمل اإلسالمي ابملهجر، حيث ترسخ 
 The وجوده بعد جماهدات كثریة مبنظمات قوية مثل احتاد الطالب املسلمنی

 Muslim students Association of The United States
 The Islamic أمريكا  لشمال  اإلسالمية  واحللقة   ،& Canada
Circle of North America، واحتاد العلماء االجتماعينی املسلمنی 
األطباء  واحتاد   ،The AmericanMuslim Social Scientists
املسلمنی The Islamic Medical Association، ونشأت املدارس 

اإلسالمية ذات الدوام الكامل من صف احلضانة إىل صفوف الدكتوراه. 
وتوجد أبحناء الوالایت املتحدة األمريكية اليوم حنو ثالمثائة مدرسة إسالمية 
للتعليم العام، وعدة مؤسسات للدراسات اجلامعية، منها: »اجلامعة األمريكية 
املفتوحة«، و»اجلامعة اإلسالمية العاملية«، و»جامعة اإلنرتنت«، و»اجلامعة 
االجتماعية  للعلوم  العليا  الدراسات  و»مدرسة  بشيكاغو«،  اإلسالمية 
املتخصصة  املتقدمة  البحثية  املراكز  بعض  أنشئت  كما  واإلسالمية«، 
بفرجينيا«.  اإلسالمي  للفكر  العاملي  »املعهد  أمهها  اإلسالمي،  الفكر  يف 
وتضاعف عدد املساجد واملراكز اإلسالمية، حيث بلغ حنواً من ألفي مسجد 

ومركز إسالمي. 

املراجع:
أمريكا يف عدة كتب  اإلسالمي يف  للرقيق  الذاتية  السری  من  مناذج  مراجعة  1. ميكن 

صدرت خالل العقدين األخریين، أمهها وأوسعها:
Austin Allan D. African Muslims in Antebellum America: A 
Sourcebook, Garland Publishing, New York, 1984.
 2. Sameer Abraham & nabeel Abraham, Eds Arabs in The
 New World: Studies on Arab American Communities Wayne

State University, Detroit, 1981 P. 114.
 3. Nabeel Abraham & Andrew Shryoch, Eds. Arab Detroit:
 From Margin to Mainstream, Wayne state University Press

,Detroit, 2000,P. 296.
 4. El- Kholy, M. M. The Arab Moslims in the United States
 of America: Religion and Assimilation. College University.

 College University, New Haven, Conn 1966, p.296.
 The Holy Koran of the Moorish Science :5. عنوان تلك الرتمجة هو
ترمجة  أهنا  الدارسنی يستخدمها على  أن بعض  والغريب   .Temple of America

صحيحة للقرآن الكرمي!
 6. Mohammed Alexander Russell Webb, Islam in America:
 A Brief Statement of Islam and Outline of American Islamic
 Propaganda, Edit. by Muhammed Abdullah al-Ahari Bektashi

Magribine Press of Chicago.

املصادر:
1. حممد وقيع هللا، »من اتريخ اإلسالم يف الوالایت املتحدة«، جملة البيان العدد 315، 

ذو القعدة 1434هـ، سبتمرب - أكتوبر 2013م.: 
https://ar.islamway.net/article/

الرمحن  عبد  ألمريكا؟!«،  املؤسسنی  اآلابء  أحد  اإلسالم  »هل كان  من  املخلص   .2
نصر: 

https://www.sasapost.com/translation/short-history-islam-in-
america/
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بنو اسرائیل والنبوة

وقد ظهرت قبل عصر املسيحية أربع حركات وتوجهات مهمة يف فلسطنی 
عند اليهود. وهي عبارة عن: 

1. األسينيون1
2. الغيوريون أو الزيلوت2

3. الفريسيون3
4. الصدوقيون4

و»األسينيون« كانوا األتقياء الورعنی احملبطنی الذين انعزلوا عن اجملتمع وبقوا 
ابنتظار ظهور املسيح. وكانوا يعيشون يف الصحارى وجيهزون ويهيئون 

أنفسهم جملئ سلطنة هللا. 
و»الغيوريون«، كانوا فئة صغریة من الناشطنی املعادين للروم، وكانوا ملتزمنی 

متاما ابلتوراة ويعدون العدة لبدء مترد مسلح ضد الروم. 
وكان »الفريسيون« فرقة أو حزاب سياسيا، انفصلوا عن »سنهدرين«5 اليت 
كانت ختضع لسلطة الصدوقينی، ومل يقيموا عالقات تذكر مع الكهنة، بل 

اختلطوا بشكل أكرب مع الناس العادينی والباحثنی واملعلمنی.6
إدارة  يتولون  ممن كانوا  واألعيان  النبالء  من  مجاعة  »الصدوقيون«  وكان 
ابملعبد،  مرهتنة  حياهتا  اليت كانت  اجلماعة  وهذه  ابملعبد.  املتعلقة  الشؤون 

زالت مع هتدمي املعبد عام 70 للميالد. 
وقد أخذ اسم الصدوقينی، من صادوق بنی اخيطوب الذي عنی يف منصب 
الكهانة من قبل النيب داوود. )الكتاب الثاين لصموئيل 8: 17 و 15: 
 .سليمان النيب  عهد  يف  أيضا  املنصب  هبذا  صادوق  واحتفظ   .)24

)الكتاب األول للملوك 2: 34(.7
-974(  داوود النيب  سلطنة  استمرت  فقد  ديورانت،  ويل  وحسب 
1010 ق.م( وسليمان النيب )937- 974 ق.م( ملدة 73 عاما8 

 .وبعده، أصبح آصف بن برخيا، وصّي النيب سليمان
اليوننينی  وعلى مّر هذه السننی وإىل أن خضعت مصر وفلسطنی هليمنة 
)332 ق.م( وأتسست االسكندرية، كان اليهود ميضون أایمهم وحياهتم 
فرقيت  زعامة  وحتت  واالجتماعية  السياسية  والصراعات  التجاذابت  يف 

»الصدوقينی« و »الفريسينی«، وأخذوا بوصفهم قوما متديننی، يتطلعون إىل 
.املستقبل على أمل ظهور السيد املسيح

وكانت هذه العبارة من الكتاب املقدس، سائدة بني اليهود: »ومع أن بدايتك 
اليهود  وكان  أيوب(.   7  :7( رفيعة«  ستكون  عاقبتك  لكن  متواضعة،  كانت 
وبعد الدمار االول الذي حلق مبدينة القدس، ابنتظار قائد اهلي فاتح يعيد جمد 
واقتدار »شعب هللا« إىل العصر الذهيب لداوود وسليمان. وكانت الشخصية، 
املنتظرة تسمى ماشيح )املمسوح(. وكان ماشيح لقب ملوك »بين اسرائيل«، النه 
وفقا لتقليد ما، كان األنبياء يسكبون الزيت على رؤوس عدد حمدود من الناس، 
ويضفون بذلك نوعا من القدسية عليهم. وقد أطلق هذا اللقب يف األزمنة الغابرة 
على ملوك اليهود املثاليني. واملفردة الفارسية »مسيحا« أخذت من املفردة العربية 

9.)Massiah( ماشيح« يف ضوء تلفظها الالتيين«
القادة  بنی  إمرباطوريته  قسمت  ق.م.   323 عام  االسكندر  وفاة  وبعد 
املتنافسنی. وخضعت بذلك »مصر« و»فلسطنی« حلكم »بطلميوسيان«. 
ووفرت هذه الواقعة ظروفا مالئمة لليهود، ويف الوقت ذاته، أدت إىل إجنذاهبم 

للثقافة اليوننية احلاكمة لدرجة أن:
وبعد فرتة، أصبح من الصعوبة مبكان فهم اللغة العربية، وجعل اجملتمع اليهودي 
يف االسكندرية - أهم جمتمع يهودي يف مصر - بنحو عام 280 ق.م.، من 

الضروري ترجة النصوص املقدسة لليهود اليواننيني، إىل اليواننية.10
اليوننينی« وحماوالهتم  لكنه مل ميض وقت طويل، ومع هجوم »السلوكينی 
اليت  لفتح فلسطنی  لإلستيالء على اببل )213 ق.م( حصلت حماوالت 
خضعت عام 198 ق.م. لنفوذ وسيطرة السلوكينی ابلكامل. ومنح هؤالء، 

اليهود، احلرية واحلكم الذايت بشكل واسع النطاق. 
إحيائه  على  الُكّتاب  انكب  واليت  للعصر  الضرورية  اإلحتياجات  أحد  إن 
لردح من الزمن هو أتسيس جملس حكومي أو Gerousia إلدارة الشؤون 
التوراة.  وتفسری  تعليم  للمجتمع وكذلك  واالجتماعية  والقضائية  السياسية 
الدينية  اإلحتياجات  الساعة،  مقتضيات  حسب  يليب  اجمللس  هذا  وكان 

للمجتمع ويصدر األوامر الالزمة. 

وكان على رأس هذا اجمللس احلكومي الذي عرف الحقا ابسم »سنهدرين«،11 
إثنان من املعلمنی املعروفنی بـ»زوغوت«،12 أحدهم كان يدعى »نسي«13 

)األمری( واالخر »اب بت دين«14 )رئيس احملكمة(.
وكان أعلى جملس للقضاة اليهود يف اورشليم يدعى »سنهدرين«. وسنهدريون 
يف اللغة اليواننية تعين، اجمللس األعلى. ويف العربية تعين القضاء وبيت العدالة 
وتسمى »بت دين«. وإضافة إىل أورشليم، كان يوجد سنهدرين يف جيع مدن 
فلسطني، وكان يضم 7 إىل 23 عضوا. وسنهدرين الكبري الذي كان يف اورشليم، 
كان يضم 71 عضوا ويتوىل رائسته، كبري الكهنة - الذي كان أيضا رئيس جمتمع 
اليهودي  اجملتمع  الروم. وكان  مقابل  اليهود يف  مندوب  هو  اورشليم -. وكان 
حيظى من انحية احملاكم السيما احلقوق الدينية، مبزاي خاصة، متيزهم عن ابقي 

مستعمرات الروم.15
اليهودية وكل من سورية  احلكومات  بنی  اندلع  الذي  الصراع  أعقاب  ويف 
أنياهبا البتالع  الروم اليت كانت تكشر عن  ومصر األجنبيتنی، وبزوع جنم 

الشعوب الصغریة، استوىل الرومان على »يهودية« يف عام 63 ق.م.
وأصبحت يهودية اليوم والية من واليت الروم، وكانت »مبيب« ]حاضرة احلكومة 
الرومانية[ أوكلت إىل »هريكانوس« مسؤولية إدارتا، وعينته جمددا ككبري الكهنة، 
لكنها أحجمت عن منحه عنوان امللك. وقد تقبل هريكانوس والنبالء احمليطني 
به، تدرجييا حقيقة أن يهودية قد فقدت استقالهلا، وأدركوا أن عقد األمل على 
املستقبل رهن ابإلستسالم للروم...16 وكان »هرود« ]اليهودي[ بوصفه حاكما 
منصبا، يعترب أن مصاحل الروم هي فوق مصاحل أتباعه. وقد أقدم ابعتباره قسي 
القلب ومتوحشا وإنتقاميا، وكان على علم بسلطته اهلشة على الناس، على إابدة 
جيع أعضاء أسرة »حشموين«17 وجلأ إىل احلرب والنفي، لتقليل شأن الطبقات 
العليا للمجتمع )والذين كان الصدوقيون منهم( وإنزاهلم إىل املواقع الدنيا. ومن 
جهة أخرى، فانه ومن أجل كسب ود ووفاء الناس العاديني أقدم على عمليات 
بناء وتشييد واسعة النطاق، ووفر فرص عمل للكثري وأنفق مبالغ طائلة إلعادة 
بناء املعبد. ولتلك األسباب، سعى جاهدا الستقطاب »الفريسيني« الذين كان 
النقيض من الصدوقيني  نفوذهم االخالقي واملعنوي بني اجلماهري )على  يتزايد 
الذي كان نفوذهم يتضاءل( حنوه وعندما أحجم الفريسيون عن أتدية ميني الوفاء، 

مل يصر على مطلبه.
ولذلك فقد وضع ناية لتدخل الفريسيني يف السياسة، ورضخ هؤالء بوصفهم 
واقعيني هلذه احلقيقة املرة أال وهي أنه ال سبيل من الناحية البشرية ميكنهم من 
إنقاذ البالد من هيمنة الروم. ومبساعدة هذا امللك شبه الكافر، كانت سلطة 
يفقدوا األمل أبيم أحلى  أكثر فاكثر. رغم أنم مل  تتزايد عليهم  الروم  وهيمنة 
وافضل يف املستقبل. ويف هذه الفرتة، كانوا مينون النفس ابحلرية اليت منحت هلم 
بني شرائح  الدينية  املراسم  على  اإلشراف  العلم وكذلك  وترويج  التوراة  لقراءة 

اجملتمع. 
انفصال  إىل  ابلضرورة  أفضى  للسياسة،  الفريسيني  إعتزال  فان  عامة،  وبصورة 
اإلدارة السياسية والدينية للدولة. وهذا أدى بدوره إىل إجياد »سنهدرين« إثنني. 
ويتشكل من  متفوقا على كل شئ  السياسي  السنهدرين  سياسي وديين. وكان 
األشراف الصدوقيني، ويرأسه كبري الكهنة ويتوىل اإلشراف على الشؤون السياسية 
وعالقات احلكومة ابلدول االخرى، فيما كان السنهدرين الديين املعروف بب»بت 

دين« الكبري، ويرأسه إثنان من الكهنة، يشرف على احلياة الدينية للناس وجيع 
الشؤون املدنية واالسرية ابلكامل طاملا أن هذه القضاي ال تتداخل مع سياسات 
بتعليم  الفريسيني ومن خالل إستثمار هذا املوقع متاما، قاموا  احلكومة.18 إن 
وتفسري التوراة، واصدروا أحكاما ابمسه بشأن جيع الشؤون الدينية أو االخالقية 
يشجعون  بينما كانوا  املتغرية،  الظروف  مع  وتعليماته  أحكامه  مواكبة  وحاولوا 
مواطنيهم يف جيع األوقات على مراعاة األوامر االهلية بصورة دقيقة وحييون يف 
قلوهبم االمل مبجئ املسيح املنقذ إلعادة اجملد التليد والسمو القومي العريق إىل 

اسرائيل وجلوس االله الواحد على العرش بني األانس.19
ويقول مؤلف كتاب »اتريخ الكنيسة القدمية« حول موقع اليهود و»اورشليم« 

 :قبل والدة السيد املسيح
لقد إنتشرت احلضارة والعلوم اليواننية يف جزء مهم من العامل القدمي قبل والدة 
الروم  ابدر  االسكندر،  خلفاء  سلطة  أعمدة  اهتزاز  ومع  ]لكن   ،املسيح
السلوكيني  ملوك  وتغلبوا على  فتوحاتم[  نطاق  توسيع  إىل  للبلدان،  املهاجون 
وضموا تلك البالد بواليت الروم. لقد هاجوا اورشليم يف يوم السبت حيث 
ابنه  مببه  وتباهى  عليها.  واستولوا  املدينة،  عن  للدفاع  حراب  اليهود  خيوض  ال 
استوىل يف هذه احلرب على ألوف احلصون احلربية وجعل حنو 12 مليون نسمة 
خيضعون للروم وأودع مايزيد على 25 مليون تومان ]بعملة الزمن احلاضر[ إىل 
والدة  قبل  املقدسة  األرض  على  إستولوا  قد  الروم  يكون  لذلك  الروم،  خزينة 

20.املسيح
ومعتقداهتم  للروم  واالجتماعية  السياسية  االوضاع  ميلر حول  و.م.  ويقول 

الدينية:
الذكور  القدماء، مشركني ويؤمنون آبهلة متعددة من  اليواننيون والروم  لقد كان 
واإلانث، وكانوا ينسبون التوالد والزواج واألكل والشرب والنوم واحلرب واجلراح 
والسرقة والزان إىل هؤالء اآلهلة، لكنهم كانوا يعتقدون ابن هذه اآلهلة أبدية وال 
تزول. ومعلوم »أن أحدا ال يستطيع أن يكون أفضل من معبوده« لذلك فأن 
الذين كانوا يؤمنون هبكذا آهلة، كانوا يتدنسون بطبيعة احلال أبي ذنب وتلوث، 
الرومان.  إىل  االول من رسالة  الفصل  املوضوع يف  بولص شرح هذا  أن  حبيث 
وبداية كان الكثري من الروم خائفني من غضب اآلهلة ويتجنبون احلنث يف اليمني 
وارتكاب بعض املعاصي، لكن يف عصر املسيح فان الكثري من علمائهم، 
مل يعودوا يؤمنون آبهلتهم ومبا أنم مل يستطيعوا شخصيا الوصول إىل معرفة اإلله 
الواحد وخالق جيع الكائنات، لذلك واصلوا عدم اإلميان. لذلك ومبا أنم مل 
يتوانوا عن  يعودوا أيملون ابحلياة املستقبلية وال خيشون يوم احلساب، فانم مل 
ارتكاب ما شاؤوا، وابلتايل أصيبوا بسوء العاقبة. ويقول فيلسوف رومي يدعى 
إن  فسقا وجرمية،  الدنيا  امتألت  »لقد  الرسول:  بولس  عاصر  الذي  »سنك« 
القبيحة والشنيعة بلغت مرحلة ال ميكن فيها إصالح األمور.  ممارسة االعمال 
أمام  بل  اخلفاء  يف  ليس  اجلرائم  وترتكب  الشّر.  أجل  من  هائل  جدال  وشب 
يتبق منه أي  الطهر والعفاف ليس اندرا فحسب بل مل  األعني واملأل. وأصبح 
اثر«. وابلرغم من أن غياب اإلميان كان قد بلغ هذه الدرجة، كانت مثة خرافات 
ال تزال سارية. وانتشر اخلوف من اجلّن الذين كانوا يرونه أنه يريد إيذاء الناس، 
وكانوا يلجأون مثل بعض أانس هذا العصر إىل بعض األدوات والطرق لصد شر 
هؤالء اجلّن. وكانت أصنام ابسم »الرز« و »بناتز« موجودة يف كل بيت، وكانت 

الحركات الدینیة
قبل بعثة السید المسیح
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بنو اسرائیل والنبوة

ماهّية الّدارصيىنّ 
دار ابلفارسية شجر. ودارصيىنّ  معناه شجر صيىنّ . و يطلق هذا اللفظ على 
أنواع كثریة، و كّلها حلاء يؤخذ من شجر ينبت ببالد »الصنی« و املشهور 
من هذه األنواع، أربعة، أشهرها و أكثرها وجودا هو املسّمى ابلقرفة و إطالق 
العرف  اشتهر يف  لكنه  األول، و  الوضع  عليه حقيقة حبسب  القرفة  لفظ 

العاّمّى بلفظ دارصيىنّ .

طبيعة هذا الّدواء، وأفعاله على اإلطالق 
إنّ  هذا الّدواء ملا كان قليل املائّية جّدا، كثری اهلوائّية، و فيه نريّة و أرضّية 
أكثرها حارّة، و هذه بعضها قوى احلرارة، و هو األرضّية املرّة؛ فال بّد و أن 

يكون هذا الّدواء قوّى احلرارة، ایبسا.
و ذلك، ألّن ما فيه من األجزاء الباردة إمنا هو املائّية و األرضّية القابضة، و 

مها قليالن، فال بد و أن يكون تربيدمها قليال.
و ما فيه من الناريّة قوىّ  احلرارة جّدا، و دوهنا يف ذلك اهلوائّية و األرضّية املرّة، 
و دوهنما يف ذلك األرضّية احللوة. فلذلك، ال بد و أن يكون هذا الّدواء قوىّ  
احلرارة، و لكن ال إبفراط كثری، إذ يف هذا الّدواء مائّية و أرضّية ابردة و هي 

القابضة؛ فلذلك تكون حرارة هذا الّدواء دون اإلفراط.
و أّما يبوسة هذا الّدواء فإهنا إذا اعترب مزاجه يف نفسه، كانت ضعيفة. و 
ذلك، ألنّ  هذا الّدواء و إن كان كثری األرضّية، فإنه كثری اهلوائّية، و اهلوائّية 

مفرطة يف الّرطوبة. و أّما إذا اعترب مزاج هذا الّدواء مبا هو فاعل يف بدن 
اإلنسان؛ فإنّ  يبوسته جيب أن تكون كثریة جّدا. و ذلك ألنّ  ما فيه من 
اهلوائّية ال أتثری له يف إحداث رطوبة يف بدن اإلنسان، فلذلك تكون أرضّيته 
شديدة االستيالء )خاصة و أنه( ال يقابلها يف بنيتها سوى املائّية، و هي يف 

هذا الّدواء قليلة جّدا.
و ملا كان هذا الّدواء فيه جزء مّر؛ فهو مفّتح، حمّلل، جال فال بد و أن يكون 
تفتيحه قواّی، خاصة و هو شديد الّلطافة جّدا، خاصة و فيه جزء نرىّ . 
فلذلك، ال بد و أن يكون تفتيحه، و حتليله، و تلطيفه، و تليينه و إنضاجه 
كّل ذلك قواّی. و إذ تفتيحه قوىّ  جّدا؛ فهو قوىّ  اإلدرار. و إذ هو - مع 

ذلك - قوىّ  احلرارة ملّطف للّدم؛ فهو يدّر احليض أيضا.
و إذ هو ایبس، و يبوسته أرضّية، فهو جمّفف. و إذ هو حمّلل بقوة و شديد 
اللطافة؛ فال بد و أن يكون جتفيفه شديدا. و إذ فيه قبض، فهو مقّو، مجّاع 
ألجزاء األعضاء، مانع من انصباب املواد إليها. و إذ هو  عطر، فهو شديد 
التقوية لألعضاء؛ و مع ذلك، فإنه يقّوى الروح؛ فلذلك ال بد و أن يكون 
مفرحا و ترایقا. و إذ حرارته قويّة؛ فهو جّذاب، و إذ هو شديد اللطافة؛ 

فهو جيذب من العمق، ألنه يتمّكن من النفوذ إىل حّد جيذب من هناك.

فعل الّدارصيىنّ  
يف أعضاء الّرأس

• إنّ  هذا الّدواء ملا كانت أرضّيته لطيفة جّدا ، فهي شديدة القبول للتصّعد 

الدارصیني 
حسب معتقد أهل هذا املنزل، جتسد أرواح أسالفهم. وكانوا يقدمون هلذه األواثن 
أنواع الطعام والشراب يوميا من أجل إسرتضائها ولفت اهتمامها جتاههم. وقد 
وقع الناس يف قبضة االسر لدرجة أن الناطق الرومي الكبري »سيسرو« يقول: إن 

السكينة والطمأنينة غري متوفرتني ألي أحد. 
وكان الكثري قد استاء من التوتر والقلق وجلأ إىل عبادة اآلهلة اليت جلبت من 
مصر واسيا. ومن هؤالء اآلهلة، كان أحدهم يدعى »سيبيلة« الذي كان يعترب 
جدة اآلهلة ورب نوع احلياة والتناسل، وكان عدد من الكهنة احملايدين خيدمونه، 
وإلاثرة مشاعر الناس، كان البعض منهم جيرح نفسه ابلسكني لكي يسري الدم 
منه، فيما كان البعض االخر يضع إهله على محار ويسري به هنا وهناك، وحيصل 
على املال من العابدين. ومعظم هذه العبادات كانت مرتافقة مع ذنوب كثرية، 
وأن األشخاص الذين كانوا يريدون الوصول إىل الراحة والسكينة هبذه الطريقة، 

كانوا يصابون ابليأس واإلحباط.21
إابن سلطنة هرود ويف ظروف سياسية   املسيح السيد  وجاءت والدة 
واجتماعية حافلة ابلتوترات. وقد أحدثت »النهضات املسيحية« و »التمرد 
على السلطة احلاكمة« و »التضاد واحلقد بنی الشرائح اليهودية الثرية التابعة 
واملساكنی« ظروفا خاصة، جعلت  الفقراء  من  واألغلبية  احلاكمة  للسلطة 

اليهود الفقراء يعقدون مزيدا من األمل على ظهور املسيح املنقذ. 
لقد أخربوا عن والدة عيسى يف عهد سلطنة هرود )مىت 1/2(. وتصادف 
هذا مع تصاعد نضات اليهود. ويف مطلع القرن األول للميالد، أبدى اليهود 
الذين كانوا يتعذبون من ضغوطات الروم، ردات فعل يف مقابل حكومة الروم، 
ونسب العديد منها إىل منتظري املسيح، لكن جيع هذه النهضات، كانت تقمع 

على يد الروم.22
ويكتب عبدهللا شهبازي حول عدد اليهود الذين كانوا يقطنون إمرباطورية الروم 

:خالل االعوام اليت صادفت ظهور عيسى املسيح
املوسوية بني  الدينية  التقاليد  ترويج  وتقارن زمن ظهور عيسى املسيح مع 
التارخيية  املصادر  يف  األشخاص  هؤالء  واشتهر  الرومية.  اإلمرباطورية  شعب 
ابسم »اليهودي« ومعتقداتم الدينية ابسم »اليهودية«. على سبيل املثال، فان 
االمرباطور كلوديوس، أعلن عام 48 للميالد ابن عدد »اليهود« الذين يقطنون 
العشرة  يناهز  ]اإلحصاء[  وهذا  نسمة.   6.944.000 بلغ  الروم  إمرباطورية 
أنم  يعتربون  املوحدون  ابملائة من جممل سكان هذه االمرباطورية. وكان هؤالء 
أتباع موسى، ويتبعون تعاليم مصلحني مبن فيهم »يوحنا املعمدان« )النيب 
متاما  حديثة  ظاهرة  هذه  وكانت  بشدة.  اليهود  وكهنة  الرتف  ويكرهون  حيىي( 
ومتميزة واختلفت بشكل جوهري عن اليهودية مبعناها العرقي والقبلي السابق 
أتباع عيسى  الذين تولوا إىل أوائل  الناس هم  اليهودية اجلديدة. وهؤالء  وعن 

املسيح وأسسوا الدينة املسيحية العاملية.23

اهلوامش:
1. Essene
2. Zealots
3. Pharisees
4. Sadducees

5. مجعية
6. جوويور، مري، »مدخل على املسيحية«، ترمجة حسن قنربي، مركز دراسات وحبوث 

االداین واملذاهب، الطبعة االوىل، 1381، صص 69-67. 
7. توفيقي، حسنی، »التعرف على الداینت الكربى«، مؤسسة دراسات واتليف كتب 

العلوم االنسانية للجامعات، الطبعة االوىل، 1379، ص 96. 
8. ويل ديورانت، »قصة احلضارة«، املصدر السابق، ج 1، صص 140-139. 

9. توفيقي، حسنی، املصدر السابق، صص 101-100.
10. املصدر السابق، صص 399-398. 

11. Sanhedrin
12. Zuggoth
13. Nasi
14. Ab Beth Din
15. اشتياين، جالل الدين، »دراسة يف الداینة اليهودية«، املصدر السابق، ص 426.

16. ايزيدور ابستاين، »اليهودية ودراسة اترخيية«، املصدر السابق، ص 116. 
17. وقد شهدن يف مطلع القرن الثاين قبل امليالد، حماوالت شجاعة جملموعة صغریة 
اليهود، ورأينا كيف أهنم قاوموا احلملة اليت كانت تستهدف القضاء على دينهم.  من 
وقد هنض احلشمونيون ملواحهة جيش سورية، الن انتيوخوس ابيفانس، كان جترأ لإليعاز 
إليهم ابإلعتداء على أحكام اليهود، على أمل أن ينسوا »التوراة« ويغریوا مجيع أحكامه. 

)مكابيان، القسم االول، الفصل 1، البند 49(. 
املدير  بوخلر،  ادولف  الدكتور  إثننی، هو  نظرية وجود سنهدرين  18. وأول من طرح 
 Das Synderion السابق للكلية اليهودية يف لندن والذي طرح هذه النظرية يف كتاب
 ،in Jerusalem und Grosse Beth Din in der Quader Kammer

فيينا، 1902،. واستقطبت نظريته اتباعا ومؤيدين كثر منذ ذلك احلنی. 
19. إيزيدور ابستاين، »اليهودية ودراسة اترخيية«، املصدر السابق، صص 118-117. 
20. و.م. ميلر، »اتريخ الكنيسة القدمية«، ترمجة علي خنستنی، 1981، دار احلياة 

االدبية للنشر، صص 14-12.
21. و.م. ميلر، املصدر السابق، صص 17-15. 

الطبعة  للنشر،  نكارش  املسيحية«،  الداینة  يف  »دراسة  الدين،  جالل  اشتياين،   .22
الثانية، 1379، ص 106. 

23. شهبازي، عبدالّل، »مكتنزو الذهب اليهود والفرس«، ج 1، مؤسسة الدراسات 
والبحوث السياسية، 1377، ص 377.

والنبوة،  اسرائيل  بنو  الثالث(:  )اجلزء  اللعنة«  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1395ش.
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بفعل احلرارة؛ فلذلك إذا تسّخن يف املعدة، فال بد و أن يتصّعد كثری من 
أرضّيته، و هذا التصّعد يكون شديد الّلطافة جّدا؛ ألنّ  ماّدته - مع لطافتها 
- قد ازدادت لطافة ابحلرارة املصّعدة هلا و مع شّدة لطافة هذا املتصّعد؛ فإنه 
يكون شديد احلرارة، قوىّ  التجفيف جّدا؛ ألجل فقدانه املائّية، إذ املائّية يف 
هذا الّدواء، لقّلتها، و حتّلل ما يتحّلل منها عند تسّخن هذا الّدواء يف املعدة، 
يكون ما يتصّعد منها إىل الّدماغ لطيفا جّدا، قليل املقدار. فلذلك يكون 

هذا املتصّعد قوىّ  التسخنی قوىّ  التجفيف.
• هو يسّخن الّدماغ، و جيّفف فضوله؛ و مع ذلك، فإنه ال حيدث كدورة 
يف جوهر الروح؛ ألنه شديد الّلطافة. فلذلك ليس يكّدر احلواس، و ال يظلم 
البصر، و ال يفسد الّذهن، و حنو ذلك، بل يصلح الّذهن بتلطيفه ألرواح 
الدماغ، مع جتفيفه ملا يكون هناك من الّرطوابت و الفضول، و حيّد البصر. 
و ذلك، ألجل تلطيفه للّروح البصرى. و ال يبعد أن يكون مصّدعا صداعا 
حارّا يفارق سريعا. و ذلك، ألنّ  هذا املتصّعد لقوة حرارته يصدّع، و لسرعة 

حتّلله ليس يدوم تصديعه.
• كان تناول الّدارصيىنّ  يصلح الّذهن، و حيّد البصر، و ينّقى الّدماغ، و 
جيّفف فضوله، و يقّويه؛ ألجل ذلك. و ال بد و أن يكون ملطّفا ملا ينفذ 
إىل العيننی من الدم و غریه؛ فلذلك، ال بد و أن يكون تناول الّدارصيىنّ  

ملطّفا لرطوابت العنی.
• هو نفع من الّسبل و الغشاوة؛ ألنه يلّطف مواّد هذه األمراض و حيّللها. 
و ال بد و أن يكون نفعا جّدا من النوازل. و ذلك، ألجل جتفيفه الّدماغ 

فال حيصل فيه من الّرطوابت الفضلّية ما يستعّد للنزول.
و ملا كان هذا املتصّعد من الّدارصيىنّ  لطيفا جّدا، فال بد و أن يكون سهل 
إمنا يكون من  أكثر تصّعده  فلذلك  املعدة إىل خارجها.  النفوذ يف مسامّ  
خارج املعدة ال من املّرى؛ فلذلك أكثره ينفذ إىل داخل الرّأس، فال ينتهي 
إىل الفمّ . فلذلك، كان أتثری هذا الّدواء يف الّلثة و نواحيها ضعيفا؛ و ذلك 

إذا ورد من داخل البدن.
و أّما إذا كان ورود هذا الّدواء من خارج؛ فإنّ  هذا الّدواء - ألجل حتليله 
و تليينه و إنضاجه مع تقويته - هو صاحل لتسكنی األوجاع. فلذلك كان 
هذا الّدواء من مسّكنات أوجاع األذننی؛ و مع ذلك، فإنه إذا قّطر فيها، 
مع بعض األدهان املوافقة، جّفف ما فيها من الّصديد و الرطوابت الباّلة؛ 

فلذلك ال يبعد أن يكون مقّوای للّسمع.
و إذا اكتحل بسحيق هذا الّدواء، جّفف رطوابت العنی، و نفع جّدا من 
الّدمعة، و حّلل ما يكون فيها من الفضول، و لّطف ما يكون يف احلدقة 
من األخبرة و حّللها، و لّطف أرواح العنی، و جلى ما يكون على طبقاهتا، 
و لّطف ما يكون يف عروقها. فلذلك، ينفع  من الغشاوة و الّسبل، و اآلاثر 
يف العنی، و من ظلمة البصر، و من العشا، و حيّد البصر جّدا، و يذهب 
ما يف العنی من الّرطوابت الغليظة أكال و اكتحاال. و كذلك إذا طلى الوجه 
بسحيق هذا الّدواء مع اخللّ  أو مع العسل نفع من الكلف و النمش؛ و ذلك 

مبا فيه من اجلالء و التحليل، و نفع من البثور اللّينة و حنوها.
األخبرة  منه من  يتصّعد  ما  الزّكام؛ ألنّ   نفع من  الّدارصيىنّ   استنشق  إذا  و 
الفاعلة للرائحة، ال بّد و أن يكون شديد اللطافة حارّا، ملطّفا، نّفاذا، و 

ذلك مما يفّتح السدة الىت هبا يكون الزكام.
• و رائحة هذا الّدواء تفّتح سدد املصفاة و تقّوى الّدماغ و تسّخنه.

و أما استنشاق دهنه، فإنه يثقل الرّأس. و ذلك ألجل كثرة ما يتصّعد منه 
من األجزاء الّدهنّية صحبة لألجزاء املتصّعدة من أجزاء هذا الّدواء. و تلك 
األجزاء الدهنّية ال بد و أن حيدث تشّبثها إرخاء، و ذلك مما يعّد الّدماغ 
لقبول املواد، خاصة و هذه األجزاء تكون مع إرخائها حارّة؛ و ذلك مما يزيد 

يف هتيئتها الدماغ لالمتالء من املواد، و ذلك مما يثقله.
و هذا الّدهن شديد النفع من الّرعشة؛ ألنه - مع حرارته و تليينه و حتليله 

- ال خيلو من تقوية للعصب مبا فيه من القبض.

يف أعضاء الّصدر
• إّن هذا الّدواء ملا كان شديد الّلطافة نّفاذا فال بد و أن يكون ما ينفذ منه 
إىل داخل الّصدر من مسامّ  احلجاب الفاصل بنی املرئ و قصبة الرئة كثریا، 

و يلزم ذلك أن يكون فعل هذا الدواء يف أعضاء الصدر قواّی.
• و ملا كان هذا الّدواء حمّلال، ملطّفا، مقطّعا، ملّينا، جالّء مفّتحا، جمّففا، 
منّقيا؛ فهو يلّطف ما يكون يف داخل الّصدر من املواد، و يقطعه و يربؤه عن 
املكان امللتصق به، و يفتح جمارى الرئة، و ذلك مما يعّد تلك املواد للخروج 

ابلّنفث.
• كان تناول الّدارصيىنّ  مسّهال للنفس، مفّتحا جملاريه، نفعا من الرّبو، و 
نفس االنتصاب، و الّسعال، خاصة البارد القدمي. و مينع النوازل إىل الّصدر 
الرّئة، و ينفع جّدا من  الّدماغ و تنقيته له، و يسّخن الّصدر و  بتجفيفه 
التنقية، و إصالح  التجفيف، و اجلالء، و  فيه من  ملا  قروحها؛ و ذلك، 
الّصديد و منع العفونة، و حنو ذلك. و ما ينفذ إىل الرئة من جهة الكبد، 
ينفع من ذلك أكثر؛ ألنه ينفذ يف ابطنها؛ فلذلك يكون نفعه من قروحها 

أكثر.
• و إذا نفذ هذا الّدواء إىل القلب، فال بد و أن يقّويه مبا يف هذا الّدواء من 
القبض و العطريّة، و ال بد - أيضا - و أن يقّوى أرواح القلب بعطريّته، و 
ال بد و أن يلطّفها و يصّفيها مبا فيه من التحليل و التلطيف، و ال بد و 
أن يسّخنها و هذه السخونة ال تكون كثریة؛ ألنّ  حرارة هذا الّدواء ليست 
مبفرطة؛ فلذلك ال يبلغ هذا التسخنی، إىل حّد حيّد مزاج الروح )فيجعلها( 
مستقّلة، مستعّدة للحركة إىل خارج دفعة. فلذلك ال حيدث الغضب، بل 
خارج  إىل  للحركة  مستعّدة  الروح  هذه  و   ، جيفل  ألنه  الفرح،  و  السرور 

بتدريج، فلذلك يكون صاحبها شديد االستعداد للفرح.
• كان هذا الّدواء مفرحا، ألنه يقّوى القلب و أرواحه؛ فيكون بذلك مقّوای 
هلما على دفع املؤذى. فلذلك ال بد و أن يكون هذا الّدواء ترایقّيا، و ال 
بد و أن يكون نفعا من األمراض الباردة العارضة للقلب كاجلنب و اخلفقان 

البارد، و حنو ذلك.

يف أعضاء الغذاء
• إنّ  هذا الّدواء ملا كان فيه قبض و جالء، و حتليل، و إنضاج، و تفتيح 
فلذلك هو دواء حبيب إىل األحشاء مقّو هلا، مفّتح لسددها. فلذلك هو 

يقّوى املعدة و الكبد، و يفّتح سدد الكبد و الطحال و املرارة؛ ألنّ  هذا 
النفوذ إىل هذه األعضاء، و  يتمّكن من  لطافته -  الّدواء - ألجل شدة 
هو على قّوته. و يسّخن املعدة و الكبد، و يقّويهما على اهلضم، و جيّفف 
الّرطوابت الفضلّية من املعدة و يصلح األطعمة الغليظة و يلطّفها، و يلّطف 
البلغم و يقطعه، و حيّلل ما يكون يف األعضاء من الرایح و النفخ، و ثقل 
األطعمة جبودة االهنضام. و ينفع جّدا من االستسقاء، ما كان منه حلمّيا، 
و ما كان منه زقّيا. و ذلك، ألجل جتفيفه الّرطوابت، مع تقويته للكبد و 

تفتيحه لسددها، و إعانته هلا و للمعدة على اهلضم.
• وقد ينفع من االستسقاء الطّبلى؛ ألجل حتليله الرایح و تسكينه األمغاص و 
القولنج الرحيىّ ، و مينع األخالط من االستعداد للعفونة و حلدوث احلّمّيات. 
و ذلك، ألجل جتفيفه للرطوابت الفضلّية منها. و يصلح الشهوة الفاسدة، 
بتجفيفه للرطوابت الفاسدة الىت تكون يف املعدة، و يوجب الشهوة الرديئة 

كشهوة الرتاب و اجلصّ ، و حنومها.
• ينفع من شهوات احلباىل و أوجهن. و ينبغى أن يكثر يف أطعمة املمعودين، 
املعدة، و إىل احللق و احلنجرة ، و سائر أعضاء  النوازل إىل  و أصحاب 
الّصدر، و ألصحاب الربو، و نفس االنتصاب، و من يف رئته بلغم غليظ، 

أو به سعال عن برد، و حنو ذلك.

يف أعضاء الّنفض
• إنّ  هذا الّدواء هو يدّر البول. و ألنه يلّطف الدم و يسّخنه - مع أنه 
يدّر - هو يدّر الّطمث. و ألجل ما فيه من املرارة اخلفّية هو خيرج اجلننی، 
و ال يقتله. و ملا كان شديد الّلطافة، مقطّعا، جالّء؛ فهو مفّتت للحصاة. 
و ملا كان من األدوية املدرّة، فهو يكثر ما يصل منه إىل الكلى. فلذلك، هو 
يسّخن الكلى، و يلّطف ما يكون فيها من املواّد الغليظة، و حيّلل ما يكون 
فيها من الّرایح و النفخ؛ و لذلك هو ينّقى الكلى و ينفع من أوجاعها، 
و أوجاع الظهر، و يسّخن أوعية املىنّ ؛ فلذلك يهّيجه، و يثری الشهوة إىل 
الباه، و ألجل حركة املىنّ  يتوّلد منه رایح نفخة للقضيب؛ فلذلك كان معينا 

على اإلنعاط.
• هو من األدوية الباهّية، و ليس يفعل ذلك ألنه تتوّلد منه رایح و ذلك 
ألمرين. أحدمها: أنّ  الّرایح إمنا تتوّلد من األدوية الغذائّية، ال من األدوية 
الّصرفة، و هذا الدواء ليس فيه غذائّية، فلذلك ليست تتوّلد منه الرایح. 
و اثنيهما: أنّ  هذا الّدواء مع حرارته و شدة لطافته، خيلو عن الّرطوابت 
الفضلّية، ألنه حلاء خال عن الّصمغ و الكسر و حنومها. و ما كان كذلك، 
فهو خيلو عن الّرطوابت الفضلّية، و ما كان كذلك - مع أنه حاّر لطيف 

- فإنه ال تتوّلد منه رایح.
• إّن إعانة هذا الّدواء على اإلنعاظ ليس ألنه يوّلد الرایح؛ بل ألجل توليده 

الّرایح من املىنّ ، و إلهاجته إاّیه مبا فيه من السخونة.
• و ملا كان هذا الّدواء يدّر الّطمث ، فهو يكثر ما ينفذ فيه إىل الّرحم؛ 
فلذلك هو مسّخن للّرحم، حمّلل لرایحه، و ألورامه، و مسّكن ألوجاعه. و 
ليس يفعل ذلك مشرواب فقط، بل إذا ضّمد به الرحم، أو دخل يف فرازجه.

• و ينبغى إذا استعمل هذا الّدواء لتحليل أورام الّرحم أو الكلى، أن يلنّی من 

قّوة جتفيفه و حتليله، و ذلك أبن خيلط منه ما يزيد يف تليينه، و ينقص حّدته 
و نفوذه، و ذلك مبثل محّ  البيض و الّشمع و الزّيت و إذا مل يفعل ذلك جف 

)و بلغ( من قّوة حتليله و جتفيفه أن يصّلب الورم.
• إّن هذا الّدواء شديد التنقية للّرحم؛ ملا فيه من التحليل و التجفيف و 
اجلالء. و دهنه - أيضا - يقوم مقامه يف هذه األفعال. و إذا خلط هذا 

الّدواء ابلقردمان ، كان شديد النفع من البواسری.

بقّية أحكام الّدارصيىنّ 
• إنّ  هذا الّدواء ملا كان جمّففا جالّء؛ فهو منقّ . فلذلك، هو ينّقى القروح، 
و هو يفعل ذلك من غری إحداث لذع يعتّد به. فلذلك هو شديد املوافقة 
للقروح، خاصة و هو يصلح كلّ  ماّدة عفنة و صديدة، و مينع كلّ  ماّدة 
من قبول العفونة و الفساد. و ذلك، ألجل جتفيفه املزيل للّرطوابت الفضلّية 
املعّدة للعفونة و الفساد. و لذلك هو شديد النفع من القوابء. و ذلك، 

ألجل حتليله مادهتا، و جتفيفه إاّیها.
• و ينفع جّدا من الّنافض، ألجل حتليله ماّدته، و إسخانه البدن. و لذلك 
هو نفع من احلّمّيات العتيقة، ألنّ  هذه ال بد و أن تكون ماّدهتا غليظة ابردة 

فيكون هذا الّدواء منضجا هلا ملطّفا.
• و هو نفع من هنش اهلوام، و من األدوية القّتالة. و إذا ضّمد به مع الّتنی 
نفع من لسع العقرب. و إذا فقد أبدل بقشور الّسليخة و قد يعّوض عنه 

ابلكبابة أو ابألهبل.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، 
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 1387ش.
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يشكل بعضهم على الشيعة أبهنم يقولون ابألمر بنی األمرين، ويردون رأي 
األشاعرة الذين يعتقدون ابجلرب. 

اجلواب:
األشاعرة من أهل السنة اعتقدوا ابجلرب، واملعتزلة منهم اعتقدوا ابلتفويض، 
واإلمامية اعتقدوا تبعاً ملا ورد عن األئمة املعصومنی ابألمر بنی األمرين. 
وحنن نبدأ أواًل إببطال اجلرب والتفويض آبایت التنزيل، مث نتبعه مبا ورد عن 

أئّمتنا يف نفيهما وإثبات األمر بنی األمرين.

اآليت الدالة على نفي اجلرب
النوع األّول

ما تضمن إسناد االساءة واإلحسان إىل نفس العبد كقوله تعاىل يف »سورة 
الزمـر،  اآلية 108« ويف »سورة  يونس،  اآلية 15« ويف »سورة  اإلسراء، 

اآلية 41«:
ا...«  »مَِّن اْهتمَدمَٰى فمَِإمنَّمَا يبمَْهتمَِدي لِنبمَْفِسِه ومَممَن ضمَلَّ فمَِإمنَّمَا يمَِضلُّ عمَلمَيبْهمَ

وقوله تعاىل يف »سورة سباء، اآلية 50«:
»ُقْل ِإن ضمَلمَْلُت فمَِإمنَّمَا أمَِضلُّ عمَلمَٰى نبمَْفِسي...« 

واآلایت على هذا النمط كثریة جداً. 

النوع الثاين
اآلایت املشتملة على تنزيه ساحة الربوبية عن الظلم كقوله تعاىل يف »سورة 

النساء، اآلية 40«:
»ِإنَّ اللَّمَ المَ يمَْظِلُم ِمثبْقمَالمَ ذمَرٍَّة...« 

وهي أربعون آية.

النوع الثالث
اآلایت الدالة على أن هللا تعاىل خيترب عباده هل خيتارون االميان والطاعة، أو 

الكفر واملعصية، كقوله تعاىل يف »سورة امللك، اآلية 2«: 
»خمَلمَقمَ اْلممَْوتمَ ومَاحلمَيمَاةمَ لِيبمَببُْلومَُكْم أمَيُُّكْم أمَْحسمَُن عمَممَال...« 

وهي حنو سبع وستنی آية.

النوع الرابع
العباد إىل االميان واهلداية واحلذر والتضرع والتقوى  اآلایت املتضمنة دعوة 
وأمثاهلا، ورجاء حتققه منهم، والظاهرة يف أن هللا تعاىل حيب تلك األمور من 

عباده، كقوله تعاىل يف »سورة األنعـام، اآلية 154«:
»...لَّعمَلَُّهم بِِلقمَاِء رمَهِبِّْم يبُْؤِمُنونمَ« 

ويف »سورة السجـدة، اآلية 126«:
ُهْم ِمْن نمَِذيٍر ِمْن قبمَْبِلكمَ لمَعمَلَُّهْم يبمَْهتمَُدونمَ«  »...لِتبُْنِذرمَ قبمَْوًما ممَا أمَاتمَ

ويف »سورة التوبة، اآلية 126«: 
»...ومَلِيبُْنِذُروا قبمَْوممَُهْم ِإذمَا رمَجمَُعوا ِإلمَْيِهْم لمَعمَلَُّهْم حيمَْذمَُرونمَ« 

ويف »سورة األنعـام، اآلية 42«:
ُهم اِبْلبمَْأسمَاِء ومَالضَّرَّاِء لمَعمَلَُّهْم يبمَتمَضمَرَُّعونمَ«  »...فمَأمَخمَْذانمَ

ويف »سورة البقرة، اآلية 187«:

الجبر والتفویض

تِِه ِللنَّاِس لمَعمَلَُّهْم يبمَتبَُّقونمَ«  ُ آيمَ ُ اللَّ ِلكمَ يبُبمَنيِّ »...كمَذمَٰ
وهذه اآلایت سبع وتسعون آية. 

النوع اخلامس
اآلایت الدالة على أن الثواب والعقاب جزاء ماكسبه العبد، كقوله تعاىل يف 

»سورة البقرة، اآلية 281«، و»سورة آل عمران، اآلية 161«: 
»...ثَّ تبُومَفَّ ُكلُّ نبمَْفٍس ممَا كمَسمَبمَْت ومَُهْم ال يُْظلمَُمونمَ« 

ويف »سورة اجلاثية، اآلية 22«: 
»...ومَلُِتْجزمَٰى ُكلُّ نبمَْفٍس مبمَا كمَسمَبمَْت ومَُهْم المَ يُْظلمَُمونمَ« 

ويف »سورة املدثر، اآلية 38«: 
»...ُكلُّ نبمَْفٍس مبمَا كمَسمَبمَْت رمَِهينمٌَة« 

ويف »سورة النساء، اآلية 111«: 
»ومَممَن يمَْكِسْب ِإمْثًا فمَِإمنَّمَا يمَْكِسُبُه عمَلمَٰى نبمَْفِسِه...« 

ويف »سورة الكهف، اآلية 106«: 
يت ومَُرُسِلي ُهُزًوا«  نَُّم مبمَا كمَفمَُروا ومَاختَّمَُذوا آيمَ »ذمَِٰلكمَ جمَزمَاُؤُهْم جمَهمَ

ويف »سورة امللك، اآلية 6«:
»ومَِللَِّذينمَ كمَفمَُروا ِبرمَهِبِّْم عمَذمَاُب جمَهمَنَّممَ ومَبِْئسمَ اْلممَِصرُي« 

ويف »سورة آل عمران، اآلية 198«: 
اُر...«  ا اأْلمَنبْهمَ ُْم جمَنَّاٌت جتمَِْري ِمن تمَِْتهمَ »لمَِٰكِن الَِّذينمَ اتبَّقمَْوا رمَببَُّهْم هلمَ

ويف »سورة البينة، اآلية 8«: 
اُر...«  »جمَزمَاُؤُهْم ِعندمَ رمَهِبِّْم جمَنَّاُت عمَْدٍن جتمَِْري ِمن تمَِْتهمَا اأْلمَنبْهمَ

وهذه اآلایت كثریة بنی آایت الكرمي. 

النوع السادس
آایت الذم والتوبيخ للكفار والفساق، فإنه اليصح إالمع كوهنم خمتارين يف 

أفعاهلم،كقوله تعاىل يف »سورة البقرة، اآلية 28«: 
»كمَْيفمَ تمَْكُفُرونمَ اِبللَِّ ومَُكنُتْم أمَْمومَااًت فمَأمَْحيمَاُكْم...« 

ويف »سورة آل عمران، اآلية 101«:
ُت اللَِّ ومَِفيُكْم رمَُسولُُه...«  »ومَكمَْيفمَ تمَْكُفُرونمَ ومَأمَنُتْم تبُتبْلمَٰى عمَلمَْيُكْم آيمَ

ويف »سورة املزمل، اآلية 17«: 
»فمَكمَْيفمَ تبمَتبَُّقونمَ ِإن كمَفمَْرمُتْ يبمَْوًما جيمَْعمَُل اْلوِْلدمَانمَ ِشيًبا« 

ويف »سورة آل عمران، اآلية 98«:
ُ شمَِهيٌد عمَلمَٰى ممَا تبمَْعممَُلونمَ«  ِت اللَِّ ومَاللَّ »...تمَْكُفُرونمَ آِبيمَ

ويف »سورة العنكبوت، اآلية 167«: 
ِة اللَِّ يمَْكُفُرونمَ«  »...أمَفمَِباْلبمَاِطِل يبُْؤِمُنونمَ ومَبِِنْعممَ

ويف »سورة املؤمنون، اآلية 105«: 
بُونمَ« يت تبُتبْلمَٰى عمَلمَْيُكْم فمَُكنُتم هِبمَا ُتكمَذِّ »أمَملمَْ تمَُكْن آيمَ

النوع السابع
اآلایت املصرحة ابستناد الكفر واالميان والطاعة والعصيان إىل العباد، كقوله 

تعاىل يف »سورة إبراهيم، اآلية 8«: 

يٌد«  يًعا فمَِإنَّ اللَّمَ لمَغمَيِنٌّ محمَِ »ومَقمَالمَ ُموسمَٰى ِإن تمَْكُفُروا أمَنُتْم ومَممَن يف اأْلمَْرِض جمَِ
ويف »سورة آل عمران، اآلية 19«: 

ِت اللَِّ فمَِإنَّ اللَّمَ سمَرِيُع احلِْسمَاِب«  »...ومَممَن يمَْكُفْر آِبيمَ
ويف »سورة ص، اآلية 28«: 

 »... اْلُمْفِسِدينمَ »أمَْم نمَْعمَُل الَِّذينمَ آممَُنوا ومَعمَِمُلوا الصَّاحِلمَاِت كمَ
ويف »سورة النور، اآلية 52«: 

»ومَممَن يُِطِع اللَّمَ ومَرمَُسولمَُه ومَخيمَْشمَ اللَّمَ ومَيبمَتبَّْقِه فمَُأولمَِٰئكمَ ُهُم اْلفمَائُِزونمَ« 
ويف »سورة املائدة، اآلية 78«: 

انُوا يبمَْعتمَُدونمَ«  »...ذمَِٰلكمَ مبمَا عمَصمَوا وَّكمَ
وقد نقلنا هذه اآلایت من ابب املثال، وإاّل فاآلایت اليت تدل على استناد 

األفعال إىل العباد أكثر من ذلك. 

النوع الثامن
اآلایت الدالة على ختيری العباد يف االميان والكفر والطاعة والعصيان، كقوله 

تعاىل يف »سورة الكهف، اآلية 29«: 
»...فمَممَن شمَاءمَ فبمَْليبُْؤِمن ومَممَن شمَاءمَ فبمَْليمَْكُفْر...«

النوع التاسع
اآلایت اليت حتث على املسارعة إىل أفعال اخلری قبل فواهتا، كقوله تعاىل يف 

»سورة آل عمران، اآلية 133«: 
»ومَسمَارُِعوا ِإىلمَٰ ممَْغِفرمٍَة مِّن رَّبُِّكْم...«

النوع العاشر
ما دّل من اآلایت على اإلستعانة ابهلل تعاىل كقوله تعاىل يف »سورة احلمد، 

اآلية 4«: 
كمَ نمَْستمَِعنُي« كمَ نبمَْعُبُد ومَِإيَّ »ِإيَّ

فإهنا تدل على أن العبد هو الفاعل ألفعاله، وأن هللا تعاىل يعينه على أفعال 
اخلری. 

النوع احلادي عشر
اآلایت املتضمنة الستغفار األنبياء، كما يف »سورة األعـراف، اآلية 23«: 

» »...رمَببَّنمَا ظمَلمَْمنمَا أمَنُفسمَنمَا ومَِإن ملَّْ تبمَْغِفْر لمَنمَا ومَتبمَْرمحمَْنمَا لمَنمَُكونمَنَّ ِمنمَ اخْلمَاِسرِينمَ

النوع الثاين عشر
اآلایت الدالة على اعرتاف الكفار يوم القيامة ابستناد الكفر واملعصية إىل 

أنفسهم، كقوله تعاىل يف »سورة املدثر، اآلایت 45-43:
ُوُض ممَعمَ اخْلمَاِئِضنيمَ«  »قمَاُلوا ملمَْ نمَُك ِمنمَ اْلُمصمَلِّنيمَ ٭ ومَملمَْ نمَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيمَ ٭ ومَُكنَّا نمَ

النوع الثالث عشر
اآلایت الدالة على متين الكفار وطلبهم يوم القيامة الرجوع إىل الدنيا ليعملوا 
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األعمال الصاحلة، كما يف »سورة املؤمنون، اآليتان 99 و 100«: 
»...رمَبِّ اْرِجُعوِن ٭ لمَعمَلِّي أمَْعممَُل صمَاحِلًا...« 

اآليت الدالة على نفي التفويض 
٭ اآلایت املتضمنة إلسناد اهلداية التكوينية إىل هللا تعاىل وهي مثان وسبعون 

آية، كقوله تعاىل يف »سورة األنعام، اآلية 90«:
اُهُم اقبْتمَِدْه...« ُ فمَِبُهدمَ »ُأولمَِٰئكمَ الَِّذينمَ همَدمَى اللَّ

وهذه اآلایت تدل على أن اهلداية من هللا تعاىل، إال أن هناك آایت أخر تدل 
على أن الختيار العبد مدخالً يف هدايته، كقوله تعاىل يف »سورة الكهف، 

اآلية 29«: 
»...فمَممَن شمَاءمَ فبمَْليبُْؤِمن ومَممَن شمَاءمَ فبمَْليمَْكُفْر...« 

ويف »سورة الروم، اآلية 44«: 
»ممَْن كمَفمَرمَ فبمَعمَلمَْيِه ُكْفُرُه ومَممَْن عمَِملمَ صمَاحِلًا فمَألمَنبُْفِسِهْم ميمَْهمَُدونمَ«

فكون اهلداية من هللا تعاىل مبعىن أن هللا تعاىل قد أعطى عبده قوة اإلدراك، 
تسويالت  عنه  ومنع  املعرفة،  وبراهنی  اهلداية  آبایت  وحماطاً  حمفوفاً  وجعله 
شياطنی اإلنس واجلن، ووفقه للهداية... ولوال ذلك لكان العبد ساقطاً يف 
حضيض الكفر والعصيان، فهو تعاىل شأنه أحق حبسنات العبد من نفسه. 
وأما ضاللة العبد فهي نشئة من سوء اختياره، وأنه حىت مع تسويالت إبليس 
وغریه فهو غری مسلوب االختيار، وقد أعطاه هللا تعاىل قدرة االميان والكفر، 
وقوة املعرفة والتمييز، وجعل آایت اهلداية وبراهنی التوحيد يف معرض نظره 
ومرأى بصره، فليس ضالل العبد من نحية هللا سبحانه، وإن كان له تعاىل 
يًعا« وقهرهم  ممَنمَ ممَن يف اأْلمَْرِض ُكلُُّهْم جمَِ قوة قاهرة على عباده، »ومَلمَْو شمَاءمَ رمَبُّكمَ آلمَ
على اهلداية طوعاً أو كرهاً، إال أنه تعاىل حيث سهل على العبد طريق اهلداية 
وأعطاه أسباهبا، وجعله خمتاراً يف اإلهتداء وعدمه، كان له املنة عليه، وإن 

اختار العبد الضالل وترك اإلهتداء، كانت عليه احلجة. 
ومثل ذلك مثل من أعطى فقریاً درمهاً ليشرتي به اخلبز فاشرتى به مساً فشربه 
وقتل نفسه، فليس على معطي الدرهم لوٌم يف ذلك، بل له الفضل على 

الفقری حيث أعطاه الدرهم ليصرفه يف مصلحة نفسه ال يف هالكها. 
ومنها: ما دل على نفي القوة والقدرة عن غری هللا جلت عظمته، كقوله تعاىل 
« وال تنايف  شأنه يف »سورة الكهف، اآلية 39«: »ال حمَْولمَ ومَال قبُوَّةمَ ِإال ابللَِّ
بنی هذا املعىن وبنی اختيار العبد وقدرته على الفعل، فإنه يف قبال القدرة 
الربوبية عاجز حمض ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً، وإذا لو حظ أن هللا قد 
أعطاه القدرة والقوة، وأن قدرته إمنا هي من آاثر قدرته تعاىل آایت، على 
ثبوت القدرة للعباد كقوله يرتفع التنايف بنی ثبوت القدرة للعباد ومفاد قوله 
«. وقد دلت عد عز من قائل يف »سورة الكهف، اآلية  تعاىل »ال قبُوَّةمَ ِإال ابللَِّ
29«: »فمَممَن شمَاءمَ فبمَْليبُْؤِمن ومَممَن شمَاءمَ فبمَْليمَْكُفْر«. ويف »سورة الروم، اآلية 44«: 

»ممَْن كمَفمَرمَ فبمَعمَلمَْيِه ُكْفُرُه ومَممَْن عمَِملمَ صمَاحِلًا فمَألمَنبُْفِسِهْم ميمَْهمَُدونمَ« 
ويف »سورة النمل، اآلية 4«: 

ِرمٌي« »...ومَممَن شمَكمَرمَ فمَِإمنَّمَا يمَْشُكُر لِنبمَْفِسِه ومَممَن كمَفمَرمَ فمَِإنَّ رمَيبِّ غمَيِنٌّ كمَ

٭ ما دل على أن النفع والضرر بيد هللا، كقوله تعاىل يف »سورة األعراف، 

اآلية 188«: 
 »...ُ »ُقل الَّ أمَْمِلُك لِنبمَْفِسي نبمَْفًعا ومَالمَ ضمَرًّا ِإالَّ ممَا شمَاءمَ اللَّ

واملراد منه مبالحظة حنو قوله تعاىل يف »سورة الكهف، اآلية 29«:
»...فمَممَن شمَاءمَ فبمَْليبُْؤِمن ومَممَن شمَاءمَ فبمَْليمَْكُفْر...« 

ويف »سورة األنعام، اآلية 112«: 
ُ ممَا فبمَعمَُلوُه...«  »...ومَلمَْو شمَاءمَ رمَبُّكمَ ممَا فبمَعمَُلوُه...« واآلية 137 »...ومَلمَْو شمَاءمَ اللَّ
أن العبد قد أعطاه هللا قدرة الفعل ليؤمن إن شاء ويكفر إن شاء، إال أن 
هللا تعاىل لو أراد منعه لسلبت منه القدرة ومل يقدر العبد على فعل ما أراده. 

إثبات األمر بني األمرين
إعلموا أن املستفاد من جمموع الطائفتنی املتقدمتنی من اآلایت الكرمية على 
تعدد أنواعها، أن ما يصدر من العبد له جهتان، فمن إحدى اجلهتنی يستند 
إىل العبد، لكونه صادراً عنه ابختياره وإرادته، وهو واضح حبسب اآلایت 
املتقدمة، والقرآن مشحون إبسناد األفعال إىل الناس، ومن اجلهة األخرى له 
ارتباط ابلساحة الربوبية سبحانه وتعاىل، وقد عرفت اآلایت الكثریة الدالة 

على نسبة اهلداية واإلضالل إليه تعاىل. 
وأما كيفية اإلرتباط فهي على ما يستفاد من اآلایت على أحد وجوه ثالثة:

األول
أن وجود العبد وما يصدر عنه من فعل من اجلوارح واجلوانح، إمنا هو من 
نحية اخلالق املتعال جلت عظمته، وقد أعطاه هللا القدرة على فعل اخلریات 
والشرور، ليختار اخلری ويصل إىل أعلى درجات العلينی، اليت ال يصل إليها 

إال ابإلختيار. 
تعاىل علة  العبد، وهللا  الفعل هو  فالعلة لوجود  فعل  العبد  فإذا صدر من 
لوجود نفس العبد وإمكانته، وقدرته على اختياره الفعل والرتك، فهو علة 

بعيدة لوجود الفعل.

الثاين
العباد، فإن شاء منعهم عما  الباري جلت عظمته حميطة أبفعال  أن قدرة 
اُكْم  هلمَمَدمَ شمَاءمَ  »ومَلمَْو  تعاىل  هللا  قال  غریها،  يف  وأوقعهم  األفعال  من  خيتارون 
أمَْجمَِعنيمَ« فهو جلت عظمته حيث خلق هذه النشأة ألجل االمتحان، فقال 
عز من قائل »...خمَلمَقمَ اْلممَْوتمَ ومَاحلمَيمَاةمَ لِيبمَببُْلومَُكْم أمَيُُّكْم أمَْحسمَُن عمَممَال«، فلم مينعهم 
عما خيتارون من الكفر واالميان، بل جعل ذلك يف نطاق مشيئتهم، قال 

تعاىل يف »سورة الكهف، اآلية 39«:
»...فمَممَن شمَاءمَ فبمَْليبُْؤِمن ومَممَن شمَاءمَ فبمَْليمَْكُفْر...«

وملخص هذا الوجه أن أفعال العباد مرتبطة به تعاىل من حيث عدم املانع 
وعدم معارضته ملا خيتاره الناس. 

الثالث
إن الشهوات واملشتهيات، أعين غرائز الشهوة ومتعلقاهتا يف اخلارج اليت توقع 
العبد يف الضاللة واإلحنراف عن طريق اهلدى، كلها من قبل هللا تعاىل، وقد 

القدرة يف إجياد أي عمل يريده من احلسنات أو السيئات، ألجل  أعطاه 
الفتنة واالمتحان، ليبلوه يف هذه النشأة. 

فحيث أن تلك الغرائز مثلها مثل بعض أجزاء العلة اليت متامها من نحيته 
تعاىل، صدق بنحو من الصدق أن اإلضالل منه تعاىل، وإن كان وقوع العبد 

يف الضاللة ابختيار العبد وإرادته. 
ويشهدلصدق اإلضالل مع عدم إرادة وقوع الغری يف الضاللة، قوله تعاىل عن 

األصنام حكاية عن إبراهيم يف »سورة إبراهيـم، اآلية 36«:
»رمَبِّ ِإنبَُّهنَّ أمَْضلمَْلنمَ كمَِثريًا ِمنمَ النَّاِس...« 

مع أن وقوعهم يف الضالل كان إبرادة أنفسهم ال حمالة، وإال فاألصنام ليست 
إال منحواتت مسندة فاقدة لإلدراك، ال ميكن أن توقع العباد يف الضالل، 

حيث ال إرادة هلا. 
وحمصل هذا الوجه: أن شرائط فعل العبد اليت هي جزء من العلة التامة ألفعاله 

من نحية هللا تعاىل. 
األنفال،  تعاىل يف »سورة  قوله  أيضاً  ثبوت األمر بنی األمرين  ويدل على 

اآلية 17«: 
»...ومَممَا رمَممَْيتمَ ِإْذ رمَممَْيتمَ ومَلمَِٰكنَّ اللَّمَ رمَممَٰى...« 

« وإن  العبد لقوله تعاىل »ِإْذ رمَممَْيتمَ فإهنا صرحية يف إسناد الرمي إىل نفس 
« فهي  كانت متضمنة لسلب اإلستناد إليه أيضاً، بقوله تعاىل »ومَممَا رمَممَْيتمَ

تدل على مذهب األمر بنی األمرين. 

املصدر: أبوطالببب جتليبل التربيبزي، »شبهات حول الشيعة«، دار القببرآن الكريببم:
http://www.najaf.org/arabic/book/34/
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يف »احلّلة« و »نعمانّية«
قال الفاضل اجلليل النحرير اآلمريزا عبد هللا األصفهاين الشهری ابلـأفندي يف 
بن أيب اجلواد  الشيخ  ترمجة  العلماء« يف  اخلامس من كتاب »رایض  اجمللد 
الغيبة الكربى و روى عنه و  القائم يف زمن  النعماين  أنه ممن رأى 
رأيت يف بعض املواضع نقال عن خط الشيخ زين الدين علي بن احلسن بن 
حمّمد اخلازن احلائري تلميذ الشهيد أنه قد رأى ابن أيب جواد النعماين موالن 

املهدي فقال له: 
ي موالي لك مقام ابلنعمانية و مقام ابحللة فأين تكون فيهما؟ 

فقال له: »أكون ابلنعمانية ليلة الثالاثء و يوم الثالاثء و يوم اجلمعة و ليلة اجلمعة 
أكون ابحللة و لكن أهل احللة ما يتأدبون يف مقامي و ما من رجل دخل مقامي 
ابألدب يتأدب و يسلم علّي و على األئمة و صلى علي و عليهم اثنيت عشرة 
مرة ث صلى ركعتني بسورتني و انجى هللا هبما املناجاة إال أعطاه هللا تعاىل ما يسأله 

أحدها املغفرة.«
فقلت: ي موالي علمين ذلك. 

فقال: »قل: 
ُم الرَّامِحِنيمَ «1 و إن  اللهم قد أخذ التأديب  مين  حىت  »ممَسَّيِنمَ الضُّرُّ ومَ أمَْنتمَ أمَْرحمَ

كان ما اقرتفته من الذنوب أستحق به أضعاف أضعاف ما أدبتين به و أنت حليم 
ذو أانة تعفو عن كثري حىت يسبق عفوك و رمحتك عذابك و كررها علي ثالاث 

حىت فهمتها.«
قال العالمة اجمللسي بعد الرواية يف »حباراالنوار«: 

»النعمانية« بلد بني »واسط« و »بغداد« و الظاهر أن منه الشيخ أاب عبد هللا 
حمّمد بن حمّمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب الشهري ابلنعماين املعروف اببن أيب 
زينب تلميذ الكليين و هو صاحب »الغيبة« و التفسري و هو و الشيخ الصفواين 
املعاصر له قد ضبط كل واحد منهما نسخه »الكايف« و لذا ترى أنه قد يقع يف 

الكايف كثريا و يف نسخة النعماين كذا و يف نسخة الصفواين كذا.«

اهلامش:
1. سورة االنبياء، اآلية 83.

العريب،   الرتاث  داراحياء  بريوت،  األنوار«،  »حبار  ابقر،  حمّمد  اجمللسي،  املصدر: 
الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 53، ص 270.

»إبمکانکم املشاهدة والقراءة هذ الدعاء يف هناية هذا الرقم.«

الصالة في تعظیم مقام المهدي

علل الشرائع - أدب الدعاء

فإن الذنوب الواقعة بعد الدعاء رمبا منعت من تنفيذه أ و ال تسمع ما يف 
دعائهم  و أعوذ بك من الذنوب اليت ترد الدعاء و أعوذ بك من الذنوب 

اليت حتبس القسم.
روى ابن مسعود عن النيب أنه قال : »اتقوا الذنوب فإنا ممحقة للخريات 
إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه و إن العبد ليذنب 
الذنب فيمتنع به من قيام الليل و إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق   و قد 
كان هينا له ث تال هذه  إان بلوانهم كما بلوان أصحاب اجلنة إىل آخر اآليت .«

و روي يف »زبور« داود: يقول هللا تبارك و تعاىل:  »ي ابن آدم تسألين 
على  به  فتستعني  سألت  ما  فأعطيك  ابملسألة  علي  تلح  ث  ينفعك  مبا  لعلمي 
معصييت فأهم هبتك سرتك فتدعوين فأسرت عليك فكم من جيل أصنع معك و 
كم من قبيح تصنع معي يوشك أن أغضب عليك غضبة ال أرضى بعدها أبدا.«
و فيما أوحى إىل عيسى : »و ال يغرنك املتمرد علي ابلعصيان- أيكل رزقي 
و يعبد غريي ث يدعوين عند الكرب فأجيبه ث يرجع إىل ما كان عليه فعلي يتمرد 
أم لسخطي يتعرض فيب حلفت آلخذنه أخذة ليس منها منجى و ال دوين ملجأ 

أين يهرب من مسائي و أرضي.«
تعاىل حاجته من  ليسأل هللا  العبد  الباقر: »إن  االمام  و عن أيب جعفر 
حوائج الدنيا فيكون من شأن هللا تعاىل قضاؤها إىل أجل قريب أو بطي ء فيذنب 
العبد عند ذلك الوقت ذنبا فيقول للملك املوكل حباجته ال تنجزها فإنه قد تعرض 

لسخطي و قد استوجب احلرمان مين .« 
و اعلم أنه قد ورد يف أدعيتهم االستعاذة من أنواع الذنوب و قد ورد 

تفسریها.
عن موالن زين العابدين علّي بن احلسنی فقال: 

»إن الذنوب اليت تغري النعم: البغي على الناس   و الزوال  عن العادة يف اخلري و 
 ُ اصطناع املعروف   و كفران النعم و ترك الشكر؛ قال هللا تعاىل  »ِإنَّ اللَّمَ ال يبُغمَريِّ

ُوا ما أبمَنبُْفِسِهم «1  ما ِبقمَْوٍم حمَىتَّ يبُغمَريِّ
و الذنوب اليت تورث الندم: قتل النفس  اليت حرم هللا، قال هللا تعاىل يف قصة قابيل 
حني قتل أخاه فعجز عن دفنه »فمَأمَْصبمَحمَ ِمنمَ النَّاِدمني «2   و ترك صلة الرحم حني 
يقدر و ترك الصالة حىت خيرج وقتها و ترك الوصية و رد املظامل و منع الزكاة حىت 

حيضر املوت و ينغلق اللسان. 
و الذنوب اليت تزيل النعم: عصيان املعارف و التطاول على الناس و االستهزاء 

هبم و السخرية منهم. 
و الذنوب اليت تدفع القسم: إظهار االفتقار و النوم عن صالة العتمة  و عن 

صالة الغداة و استحقار النعم و الشكوى ]على [ املعبود عز و جل. 
و الذنوب اليت تتك العصم: شرب اخلمر و لعب القمار و تعاطي ما يضحك 

الناس و اللغو و املزاح و ذكر عيوب الناس و جمالسة أهل الريب.
و الذنوب اليت تنزل البالء، ترك إغاثة امللهوف و ترك إعانة ]معاونة[ املظلوم و 

تضييع األمر ابملعروف و النهي عن املنكر.
و الذنوب اليت تديل األعداء اجملاهرة ابلظلم و إعالن الفجور و إابحة احملظور و 

عصيان األخيار و االنقياد إىل األشرار. 
و الذنوب اليت تعجل الفناء: قطيعة الرحم و اليمني الفاجرة و األقاويل الكاذبة 

و الزانء و سد طرق املسلمني و ادعاء اإلمامة بغري حق. 
و الذنوب اليت تقطع الرجاء، اليأس من روح هللا و القنوط من رمحة هللا و الثقة 

بغري هللا تعاىل، و التكذيب بوعد هللا. 
و الذنوب اليت تظلم اهلواء، السحر و الكهانة، و اإلميان ابلنجوم و التكذيب 

إّن بعد الدعاء خیر منه قبله 

تقديم األدعیة - علل الشرائع

روی الشيخ الصدوق إبسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أاباحلسن 
إذا  و كيف  سجدتني  و  ركعة  الصالة  صارت  كيف   :جعفر بن  موسى 

صارت سجدتني مل تكن ركعتني؟ 
فقال: إذا سألت عن شي ء ففرغ قلبك لتفهم. 

إن أول صالة صالها رسول هللا  إمنا صالها يف السماء بني يدي هللا تبارك 
و تعاىل قدام عرشه جل جالله و ذلك أنه ملا أسري به و صار عند عرشه تبارك 

و تعاىل فتجلى له عن وجهه حىت رآه بعينه. 
قال: »ي حمّمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربك.« 

فدان رسول هللا  إىل حيث أمره هللا تبارك و تعاىل. فتوضأ فأسبغ وضوءه؛ ث 
استقبل اجلبار تبارك و تعاىل قائما فأمره ابفتتاح الصالة ففعل. 

فقال: »ي حمّمد اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني .« إىل آخرها 

ففعل ذلك ث أمره أن يقرأ نسبة ربه تبارك و تعاىل  بسم هللا الرمحن الرحيم قل هو 
هللا أحد هللا الصمد، ث أمسك عنه القول. 

فقال رسول هللا : »قل هو هللا أحد هللا الصمد« 
فقال: »قل  مل يلد و مل يولد و مل يكن له كفوا أحد.« 

فأمسك عنه القول. فقال رسول هللا : »كذلك هللا ريب، كذلك هللا ريب، 
كذلك هللا ريب.« 

 . فلما قال ذلك، قال: »اركع ي حمّمد لربك!« فركع رسول هللا
فقال له و هو راكع: »قل سبحان ريب العظيم و حبمده.« 

  ففعل ذلك ثالاث، ث قال: »ارفع رأسك ي حمّمد!« ففعل ذلك رسول هللا
فقام منتصبا بني يدي هللا عز و جل، فقال: »اسجد ي حمّمد لربك!« فخر رسول 

هللا  ساجدا فقال: »قل سبحان ريب األعلى و حبمده.« 

ركعتین و أربع سجدات

ففعل ذلك رسول هللا  ثالاث، فقال له: »استو جالسا ي حمّمًد« 
  هللا رسول  فخر  جالله  جل  ربه  جالل  ذكر  جالسا  استوى  فلما  ففعل. 

ساجدا من تلقاء نفسه ال ألمر أمره ربه عز و جل، فسبح أيضا ثالاث. 
فقال: »انتصب قائما.« 

ففعل. فلم ير ما كان رأى من عظمة ربه جل جالله. 
فقال له: »اقرأ ي حمّمد و افعل كما فعلت يف الركعة األوىل.« 

ففعل  ذلك رسول هللا  ث سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه ذكر جاللة 
ربه تبارك و تعاىل الثانية فخر رسول هللا  ساجدا من تلقاء نفسه ال ألمر 
أمره ربه عز و جل فسبح أيضا. ث قال له: »ارفع رأسك ثبتك هللا و اشهد أن ال 
إله إال هللا و أن حمّمدا رسول هللا  و أن الساعة آتية ال ريب فيها و أن هللا يبعث 
من يف القبور اللهم صلى على حمّمد و آل حمّمد و ارحم حمّمدا و آل حمّمد كما 
صليت و ابركت و ترمحت و مننت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك محيد جميد، 

اللهم تقبل شفاعته يف أمته و ارفع درجته.« 

ففعل، فقال: »سلم ي حمّمد استقبل.« فاستقبل رسول هللا  ربه تبارك و 
تعاىل و تقدس وجهه مطرقا فقال: »السالم عليك« فأجابه اجلبار جل جالله 
فقال: »و عليك السالم ي حمّمد بنعميت قويتك على طاعيت و بعصميت إيك 

اختذتك نبيا و حبيبا.« 
مث قال أبو احلسن: »و إمنا كانت الصالة اليت أمر هبا ركعتني و سجدتني و 
هو  إمنا سجد سجدتني يف كل ركعة عما أخربتك من تذكره لعظمة ربه تبارك 

و تعاىل فجعله هللا عز و جل فرضا.« 
قلت: جعلت فداك و ما صاد الذي أمر أن يغسل منه؟ 

فقال: »عني تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له ماء احلياة و هو ما قال 
هللا عز و جل  و القرآن ذي الذكر إمنا أمره أن يتوضأ و يقرأ و يصلي.«

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »علل الّشرائع«، قم، الطبعة االولی، 1966م.، 
ج 2، ص 335-334.
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الحكايات

سیرة األخیار

18 ذي احلجة،  عيد الغدير
أيب   دعوة  »أان   :هللا رسول  قال  قال:  مسعود،  بن  هللا  عبد  عن  روی 

إبراهيم .«
فقلنا: ي رسول هللا، و كيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ 

 :قال
ِإمامًا«،1  ِللنَّاِس  جاِعُلكمَ  »ِإيّنِ   : إبراهيم إىل  جّل(  و  )عّز  هللا  »أوحى 

فاستخف إبراهيم  الفرح، فقال : ي رب، و من ذرييت  أئمة مثلي؟ 
فأوحى هللا )عّز و جّل( إليه: أن ي إبراهيم، إين ال أعطيك عهدا ال أيف لك به. 

قال : ي رب، ما العهد الذي ال تفي يل به؟ 
قال: ال أعطيك لظامل من ذريتك. 

قال : ي رب، و من الظامل من ولدي الذي ال ينال عهدك؟ 
قال: من سجد لصنم من دوين ال أجعله إماما أبدا، و ال يصح أن يكون إماما. 

قال إبراهيم : و اجنبين و بين أن نعبد األصنام، رب إنن أضللن كثريا من 
الناس .

قال النيب: »فانتهت الدعوة إيل و إىل أخي علي . مل يسجد أحد منا 
لصنم قط، فاختذين هللا نبيا، و عليا  وصيا.« 

اهلامش:
1. سورة البقرة، اآلية 124.

املصدر: الطوسى، حمّمد بن احلسن، »األمايل«، قم، الطبعة االولی، 1414ق.، 
ص379.

دعوة إبراهیم ،وصایة على

]بوعد هللا [ القدر و عقوق الوالدين. 
و الذنوب اليت تكشف الغطاء: االستدانة بغري نية األداء و اإلسراف يف النفقة 
الصرب  قلة  و  اخللق  سوء  و  األرحام  ذوي  و  األوالد  و  األهل  على  البخل  و 
الدين و  الكسل و االستهانة ]اإلهانة[ أبهل ]ألهل [  و استعمال الضجر و 
الذنوب اليت ترد الدعاء سوء النية و خبث السريرة و النفاق مع اإلخوان و ترك 

التصديق ابإلجابة و أتخري الصلوات املفروضة حىت تذهب أوقاتا. 
و الذنوب اليت تبس غيث السماء: جور احلكام يف القضاء و شهادة الزور و 
كتمان الشهادة و منع الزكاة و القرض و املاعون   و قساوة القلب على أهل 

الفقر و احلاجة و ظلم اليتيم و األرملة  و انتهار السائل و رده ابلليل.
نعوذ ابهلل من ذلك كله بلطفه و كرمه.«

اهلوامش:
1. سورة الرعد، اآلية 11.
2. سورة املائدة، اآلية 31.

املصدر: ابن فهد احلّلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و ناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق.، ص 212-211.

وجیه عند اهل البیت
هو الفقيه الورع، احملدث الثقة ابو جعفر )أو ابو حمّمد( حمّمد بن مسلم ابن ريح 

)او رابح( الثقفي الطائفي.
اختص  ابلكوفة،  الشيعة  وجوه  وأحد  االسالم،  يف  العلم  أئمة  أحد  كان 
ابإلمامنی أيب جعفر الباقر، وأيب عبد هللا الصادق، وروى الشيء الكثری 
من علومهما. وكان حمداثً، فقيهاً، ورعاً، ورد مدحه يف رواایت صحيحة 
عن أئمة أهل البيت، كما أمجعت الشيعة على تصديقه وتصحيح ما 
الفقهاء األعالم املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا  صح عنه. وهو أحد 
البيت يف  أهل  الرواایت عن  من  اسناد كثری  وقع يف  واالحكام، كما 
الكتب االربعة، تبلغ ألفنی ومائتنی وسبعة وسبعنی مورداً. روي أن ابن أيب 
ليلى ملا رد شهادة حمّمد بن مسلم أرسل االمام الصادق من يسأل ابن 
أيب ليلى عن مسائل يعجز عن حلها، وقال: »قل له إذا عجز عن ذلك: 
يقول جعفر بن حمّمد: ما محلك على أن رددت شهادة رجل أعرف منك أبحكام 
هللا وسنة رسوله؟« فلما صار الرجل إليه وسأله فلم جيب وبلغه قول االمام 
الصادق قال ابن أيب ليلى: من هو؟ قال: »هو حمّمد بن مسلم الثقفي«، 

فلم يرد شهادته بعدها.1 

مكانته العلمية
والرؤساء  الفقهاء، واألعالم  العددية من  املفيد يف رسالته  الشيخ  عده 
املأخوذ عنهم احلالل واحلرام، والفتيا واألحكام، الذين ال يطعن عليهم، وال 

طريق إىل ذم واحد منهم.
من  األولني  هؤالء  تصديق  على  العصابة  أجعت   :الكشي الشيخ  وقال 

أصحاب أيب جعفر وأصحاب أيب عبد هللا وانقادوا هلم ابلفقه، فقالوا: أفقه 
األولني ستة: زرارة... وحمّمد بن مسلم الطائفي.2 

وكان على درجة عالية من العلم والفقاهة، حبيث عندما أراد الراوي اجلليل 
ابن أيب يعفور من اإلمام الصادق أن يعرف له شخصاً يطرح عليه مسائله 
يف حال عدم الوصول إىل اإلمام، فعرفه مبحّمد بن مسلم، حيث 
قال له: »فما مينعك من حمّمد بن مسلم الثقفي، فإنه قد مسع من أيب وكان عنده 

مرضياً وجيهاً.«3 

من أقوال األئمة فيه
۱ـ قال اإلمام الصادق: »بشر املخبتني ابجلنة: بريد بن معاوية العجلي، 
وأبو بصري بن ليث البخرتي املرادي، وحمّمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نباء أمناء 

هللا على حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آاثر النبوة واندرست.«4 
أحياًء وأموااتً،  ۲ـ قال اإلمام الصادق: »إن أصحاب أيب كانوا زيناً 
هؤالء  العجلي،  وبريد  املرادي،  ليث  ومنهم  مسلم،  بن  وحمّمد  زرارة،  أعين: 

القوامون ابلقسط، هؤالء السابقون السابقون، أولئك املقربون.«5 
بن  أربعة: حمّمد  الدين  وأعالم  األرض،  الصادق: »أواتد  اإلمام  قال  ۳ـ 

مسلم، وبريد بن معاوية، وليث بن البخرتي املرادي، وزرارة بن أعني.«6 
۴ـ قال اإلمام الصادق: »ما أجد أحداً أحيا ذكران وأحاديث أيب إال 
زرارة، وأبو بصري املرادي، وحمّمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، ولوال هؤالء ما كان 
أحد يستنبط هدى، هؤالء حفاظ الدين، وأمناء أيب على حالل هللا وحرامه، 

وهم السابقون إلينا يف الدنيا ويف اآلخرة.«7 
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۵ـ قال اإلمام الكاظم: »إذا كان يوم القيامة اندى مناد: أين حواري حمّمد 
بن عبد هللا رسول هللا، الذين مل ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان 
واملقداد وأبو ذر... ث ينادي املنادي: أين حواري حمّمد بن علي وحواري جعفر 
بن حمّمد؟ فيقوم... وحمّمد بن مسلم الثقفي... فهؤالء املتحورة أول السابقني، 

وأول املقربني، وأول املتحورين من التابعني.«8 

أقوال العلماء فيه
قال النجاشي: حمّمد بن مسلم بن ريح، أبو جعفر االوقص الطحان، موىل ثقيف 
 ،االعور: وجه أصحابنا ابلكوفة، فقيه، ورع، صحب أاب جعفر وأاب عبدهللا

وروى عنهما، وكان من أوثق الناس.9 
عده الشيخ الطوسي يف رجاله )اترة(: من أصحاب الباقر، قائال: حمّمد 
بن مسلم الثقفي الطحان، طائفي و كان أعور.10 و )أخرى(: يف أصحاب 
الصادق، قائال: حمّمد بن مسلم بن رابح )ريح( الثقفي، أبو جعفر الطحان 
االعور، أسند عنه، قصري حداج، وروى عنهما، وأروى الناس، منه العالء بن 
رزين القالء. مات سنة مخسني ومائة وله حنو من سبعني سنة.11 و )اثلثة(: من 
 12.قائال: حمّمد بن مسلم الطحان، لقي أاب عبدهللا ،أصحاب الكاظم
عده الشيخ املفيد يف رسالته العددية من الفقهاء، واالعالم الرؤساء املأخوذ 
عنهم احلالل واحلرام، والفتيا واالحكام الذين ال يطعن عليهم، وال طريق إىل 

ذم واحد منهم.13 

سريته الذاتية
متيزت شخصية حمّمد بن مسلم بسجاای كرمية وخصال رفيعة، كما هو شان 
العظماء الذين جتتمع فيهم  خصال اخلری فتكون ذواهتم معدن للنبل وسریهتم 
اذا اقرتنت تلك اخلصال ابلعلم والفقاهة. وفيما يلي  مثال حيتذى، سيما 

اشارة اىل بعض مزاای شخصيته:

1. تواضعه
كان حمّمد بن مسلم رجال شريفا موسرا ذا وجاهة وشان علمي اجتماعي 
مرموقنی. وورد وصفه يف عبارة مرتمجيه  ابنه كان وجه اصحابنا ابلكوفة، واملراد 
ابالصحاب هم العلماء ال عامة الشيعة والناس. اال ان سریته قد جتسدت 
فيها اعلى درجات التواضع، فقد نقل ان االمام الباقر قد امر حمّمد بن 
فقال: »تواضع ي حمّمد!« واای كانت  مسلم وكان عنده ابملدينة ابلتواضع 
الكوفة  اىل  قفل حمّمد  ملا  فانه  نصحه  االمام يف  قدرها  اليت  املصلحة 
راجعا اخذ امتثاال المر االمام قوصرة من متر مع امليزان وجلس على ابب 
مسجد اجلامع وصار ينادي عليه، فااته قومه فقالوا له:فضحتنا. فقال: ان 
موالي امرين ابمر فلن اخالفه، ولن ابرح حىت افرغ من بيع ما يف هذه القوصرة.

فقال له قومه: اذا ابيت اال ان تشتغل ببيع وشراء فاقعد يف الطحانني، فهيا رحى 
وجال وجعل يطحن.14 

وواضح ان االمام مل حيدد نوع العمل عندما اشار على حمّمد بن مسلم 
ابلتواضع والعمل اال انه اختار اقل االعمال  شان.

2. عبادته وورعه
من الصفات اليت اشتهر هبا كثرة العبادة وشدة الورع، فقد ذكر امحد بن حمّمد 

بن خالد الربقي: انه كان مشهورا يف  العبادة وكان من العباد يف زمانه. 15 
وتعبریه ابلعباد صيغة مبالغة تدل على كثرة عبادته ومتيزه هبا بنی اصحاب 
 االئمة. اال انه مع ذلك كله نراه يستقل ورعه وال يعتربه يف احلد املطلوب 
الذي جيب ان يكون عليه شيعة اهل  البيت. وهذه فضيلة ومنقبة اخرى 
تسجل هلذه الشخصية حيث انه يستسخف ورعه وال يراه شيئا اذا ما قيس 
بورع  غریه من اخوانه. فقد روى عبد هللا بن بكري عن زرارة قال: شهد ابو 
كريبة االزدي وحمّمد بن مسلم الثقفي عند شريك  بشهادة وهو قاض فنظر يف 
وجههما مليا مث قال: جعفرين فاطميان. فبكيا. فقال هلما: ما يبكيكما؟ قاال 
له: نسبتنا اىل  اقوام ال يرضون ابمثالنا ان يكونوا من اخوانم ملا يرون من سخف 
ورعنا، ونسبتنا اىل رجل ال يرضى ابمثالنا ان  يكونوا من شيعته، فان تفضل وقبلنا 

فله املن علينا والفضل فينا! 
فتبسم شريك مث قال: اذا كانت الرجال فليكن امثالكما ابولئك اجيزها هذه 

املرة. 
قال: فحججنا فخربن ااب عبد هللا ابلقصة. فقال: »ما لشريك شركه 

هللا يوم القيامة بشركني من  انر.«16 
ومر به االمام الصادق وهو مبسجد رسول هللا يصلي يف شدة احلر، 
قال حمّمد بن مسلم: فلقيين بعد فقال: ايك  ان تصلي الفريضة يف تلك 

الساعة، اتؤديها يف شدة احلر؟ قلت: اين كنت اتنفل!17 
وقد كانت هذه الصفة مشهورة ومشهودة له يف كلمات مرتمجيه اليت وصفته 
ابنه »فقيه ورع « كما وصفته ابنه »كان  من اوثق الناس « اذ الزم الورع ان 

يكون موردا لوثوق الناس وركوهنم اليه.

3. واثقته و وجاهته
لقد جسدت عبارة النجاشي السابقة اليت وصفته ابنه كان من اوثق  الناس 
الثقة االجتماعية اليت كانت تتمتع هبا شخصية املرتجم، وهي تعكس بال 
شك وجاهته االجتماعية، وقد وصفه معاصروه من امثال والد حمّمد بن خالد 
الطيالسي ابجلاللة والشرف يف قومه، وقد كان مقبوال موثوقا به عند اخلاص 
والعام ويف كال البعدين االجتماعي  والعلمي. فقد روى عنه اجلمهور وكان 
حمرتم الراي لدى ائمة مذاهبهم وقضاهتم من امثال ايب حنيفة وابن ايب ليلى 
 وشريك القاضي الذي عرب عنه قائال: اما انه لقد كان ماموان على احلديث.18 

4. انقياده لالئمة
من املميزات املهمة يف شخصية حمّمد بن مسلم هو شدة التزامه وانقياده 
الوامر االئمة الطاهرين وتوجيهاهتم، فكان  ال يتخلف عنها قيد امنلة مما 
يعكس عمق اعتقاده هبم ال يف املسائل العلمية والنظرية فحسب، بل حىت 
فيما يرجع  الموره الشخصية كما عرفنا ذلك سابقا من امر االمام له 
ابلعمل والتواضع فاختار اوضع االعمال وبتلك الطريقة  اليت نقلها اخلرب لنا 
تعبریا عن التزامه بتوصية االمام وارشاده يف حنی انه كان ابمكانه من 
ابب االبراء للذمة ان  يتخذ عمال ارقى من العمل الذي اختذه وهو بيع التمر 

سیرة األخیار

سیرة األخیار

بباب املسجد اجلامع وهو ينادي عليه.
اال انه اراد ان جيسد طاعته هلذا االمر االرشادي ابعلى درجات االمتثال 
وافضلها. ملدة دامت طويال ورمبا اىل آخر حياته حىت اكتسب من خالهلا 

شهرة »الطحان« فكان يعرف بذلك.
وهكذا جتده مسلما منقادا بعلم وبصریة يف القضاای االعتقادية بنفس الدرجة 
من التسليم واالنقياد يف غریها. فقد حدث قائال: كنت عند ايب جعفر حمّمد 
ابنه، وعلى راسه ذؤابة ويف يده عصا  اذ دخل جعفر   الباقر بن علي 
يلعب هبا فاخذه الباقر وضمه اليه ضما مث قال: »ابيب انت وامي 

ال تلهو وال تلعب.« 
مث قال يل: »ي حمّمد هذا امامك بعدي فاقتد به واقتبس من علمه وهللا انه هلو 
الصادق الذي وصفه لنا رسول هللا. ان شيعته منصورون يف الدنيا واالخرة  

واعداؤه ملعونون على لسان كل نيب.« 
فضحك جعفر وامحر وجهه. فالتفت ايل ابوجعفر وقال يل: »سله.« 

قلت له: ي ابن رسول هللا من اين الضحك؟ 
الريه  من  والنفس  الكبد  من  واحلزن  القلب  من  العقل  حمّمد!  »ي   :قال

والضحك من  الطحال.« 
فقمت وقبلت راسه.19 

اهل  ابئمة  مسلم  بن  حمّمد  ارتباط  مدى  جليا  يوضح  املذكور  اخلرب  ان 
ائمة حجج  عنده  فاجلميع  او كبارا،  صغارا كانوا  هلم  وانقياده   البيت
مفرتضوا الطاعة، ولذا سارع اىل السؤال من االمام الصادق بعد طلب 
االمام منه ذلك بال تردد او شك يف علميته على صغر سنه. كما ان يف 
الرواية اشارة طريفة اىل ذكاء حمّمد بن مسلم حيث انه مل يتوجه  ابلسؤال عن 
قضاای الفقه او االعتقادات الختبار االمام وامنا ساله سؤاال مناسبا للمقام 

حيث ان االمام كان قد ضحك  فجاء سؤاله مناسبا لذلك املقام.

ناية املطاف
قد ذكروا ان وفاته كانت بعد وفاة االمام الصادق بسنتنی اي يف سنة 
)150 هـ(، مبعىن انه عاصر سنتنی من امامة  االمام الكاظم، ومل يرو 
عنه يف حدود ما وصلنا من رواایته وال يف رواية واحدة، ولعل الذي منعه من 

لقائه واالخذ عنه هو كرب سنه وشيخوخته.

فسالم عليه حيا وميتا وجزاه هللا اجر احملسننی مبا قدم للفقه والشريعة من ااید 
بيضاء وخدمات جليلة.
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خصائص األئّمة
احلافز  و  الباعث  األئمة« كان  »خصائص  أن كتاب  يف  مشاحة  ال 
للسيد رضي الدين ذي احلسبني، يف مجع و أتليف كتابه »هنج البالغة« و 
إن مل يكمل كتابه األول، و مل خيرج منه غری خصائص أمریاملؤمننی علّی بن 
ابی طالب، إال أن التوفيق بكامله كان حليفه يف أتليف كتابه الثاين »هنج 
البالغة« و الواقع ان كتاب »اخلصائص« يعترب اباب لتأليفه اآلخر كما صرح 

يف مقدمة »النهج« فقال:
كنت يف عنفوان السن و غضاضة الغصن، ابتدأت بتأليف كتاب يف »خصائص 
األئمة« يشتمل على حماسن أخبارهم، و جواهر كالمهم، حداين عليه غرض 
ذكرته يف صدر الكتاب، و جعلته امام الكتاب، و فرغت من اخلصائص اليت 
ختص أمرياملؤمنني عليا و عاقت عن إمتام بقية الكتاب حماجزات األيم، و 
مماطالت الزمان و كنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبوااب، و فصلته فصوال، 
فجاء يف آخرها فصل يتضمن حماسن ما نقل عنه، من الكالم القصري يف 
الكتب  و  الطويلة،  اخلطب  دون  اآلداب،  و  األمثال،  و  احلكم،  و  املواعظ، 
املبسوطة، فاستحسن جاعة من األصدقاء ما اشتمل عليه الفصل املقدم ذكره، 

معجبني ببدائعه و متعجبني من نواصعه.
ان هذا الكالم من الشريف إن دل على شي ء فإمنا يدل على انه كان يعرض 
و يقرأ كتاابته على تالميذه، و الذين حيضرون مدرسته »دار العلم« يف بغداد 
لألخذ من موارد علمه اخلصب و اليت يتطلع إليها كل لبيب، و ذى عقل، و 
طالب علم و أدب يف اللحظات كافة ... فلما ألقى عليهم الفصل املتضمن 
حملاسن ما نقل عنه، تقدموا إليه بطلب كرمي مما جعله ينصرف عن إمتام 
كتابه »اخلصائص« و يتحول إىل وضع خطط و أسس أتليفه القيم »هنج 

البالغة« فقال بعد كالمه السالف هبذا الصدد:
 و سألوين عند ذلك أن أبتدئ بتأليف كتاب حيتوي على خمتار كالم أمرياملؤمنني
يف جيع فنونه، و متشعبات غصونه، من خطب و كتب، و مواعظ و آداب، 

علما ان ذلك يتضمن من عجائب البالغة و غرائب الفصاحة، و جواهر العربية، 
الدنيوية، مما ال يوجد جمتمعا يف كالم، و ال جمموع  الدينية و  و ثواقب الكلم 

األطراف يف كتاب.
و شخصيته  األدبية  حيويته  بكامل  يتحول  العليم  الرضي  جند  هنا  من  و 
العلمية الفذة، إىل مجع كالم مشرع الفصاحة و موردها، و منشأ البالغة و 
مولدها، اإلمام أمریاملؤمننی و يضع كتابه »اخلصائص« جانبا و يندفع 
املصادر  و  املراجع  بطون  من  و مجعه   ،اإلمام التنقيب عن كالم  إىل 
النادرة، و امجع بتوفيق هللا تعاىل على االبتداء ابختيار حماسن اخلطب، مث 
حماسن الكتب، مث حماسن احلكم و األدب، مفردا لكل صنف من ذلك اباب 

و مفصال فيه أوراقا.
و هكذا يتحول السيد الرضي من كتاب »خصائص األئمة« إىل أتليف 
كتاب »هنج البالغة« الذي بلغ من السمو و الرفعة و اخللود، ما مل يبلغه 

كتاب غری القرآن الكرمي.

كتاب خصائص األئمة
الفصل اخلاص ابإلمام  الكتاب غری  القول أن مل خيرج من هذا  لقد سبق 
الكثری،  العلم  دفتيه  بنی  تصانيفه ضم  أمریاملؤمننی و هو كبقية 
و األدب اجلم، و احليوية الفكرية، و تداوله العلماء و املؤلفون على امتداد 
التاريخ، و نقلوه و استنسخوه و أكثروا من نسخه، و حافظوا عليه إىل يومنا 

هذا.
اما الدافع إىل أتليف كتاب »اخلصائص« فقد ذكر ذلك يف مقدمة الكتاب 
يقينك،  الطاهرة  العرتة  كنت حفظ هللا عليك دينك، و قوى يف والء  فقال: 
االثين عشر  األئمة  أخبار  أن أصنف لك كتااب يشتمل على خصائص  سألتين 
صلوات هللا عليهم، و بركاته، و حنانه، و تياته، على ترتيب أيمهم، و تدريج 

طبقاتم ذاكرا اوقات مواليدهم، و مدد أعمارهم ...
مث يقول بعد كالم طويل: 

فعاقين عن إجابتك اىل ملتمسك ما ال يزال يعوق من نوائب الزمان، و معارضات 
األيم إىل أن أنضين إىل ذلك اتفاق اتفق يل، فاستثار محييت، و قوى نييت، و 
استخرج نشاطي، و قدح زاندي، و ذلك ان بعض الرؤساء ممن غرضه القدح يف 
صفايت، و الغمز لقنايت، و التغطية على مناقيب و الداللة على مثلبة إن كانت يل 
... لقيين و أان متوجه عشية عرفة من سنة 383 ه. إىل مشهد موالان أيب احلسن 
موسى بن جعفر، و أيب جعفر حممد بن علي بن موسى للتعريف هناك، فسألىن 
عن متوجهي فذكرت له إىل أين قصدي؟ فقال يل: مىت كان ذلك يعين ان جهور 
املوسويني جارون على منهاج واحد يف القول ابلوقف، و الرباءة ممن قال ابلقطع، 
و هو عارف ابن اإلمامة مذهيب، و عليها عقدي و معتقدي، و إمنا أراد التنكيت 
يل و الطعن على ديين. فأجبته يف احلال مبا اقتضاه كالمه، و استدعاه خطابه، 
وعدت و قد قوى عزمي، على عمل هذا الكتاب إعالان ملذهيب، و كشفا عن 
مغييب، و ردا على العدو الذي يتطلب عييب، و يروم ذمي، و قصىب، و أان بعون 
هللا مبتدى مبا ذكرت على الرتتيب الذي شرطت، و هللا  املنقذ من الضالل، و 

اهلادي إىل سبيل الرشاد.
من  الفراغ  بعد  و  ه.،   383 عام  »اخلصائص«  بتأليف كتاب  فشرع 
خصائص أمریاملؤمننی، شرع يف أتليف كتاب »هنج البالغة« و من مث مل 
ميهله األجل احملتوم، و مل يسمح له ابلعودة إىل كتابه »اخلصائص« و الرجوع 

إليه و إمتامه، فتويف سنة 406 ه.

)خصائص   األئمة »خصائص  حسني،  بن  حمّمد  الرضي،  الشريف  املصدر: 
أمرياملؤمنني(«، املشهد املقّدس، الطبعة االولی، 1406 ق.، مقدمة احملقق أبو 

علي حممد هادي األميين، ص 19-11.



الصالة في تعظیم مقام المهدي
دخل مقام االمام املهدي يف »احللة« و »النعمانية« ابألدب يتأدب و 
سلم عليه و على األئمة و صلى علی موالن االمام املهدي و 
عليهم اثنيت عشرة مرة، مث صلى ركعتنی بسورتنی و نجى هللا هبما املناجاة إال 

أعطاه هللا تعاىل ما يسأله أحدها املغفرة:

اللهم قد أخذ التأديب مين حىت »َمسَّيِنَ الضُّرُّ َو أَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَی« و 
إن كان ما اقرتفته من الذنوب أستحق به أضعاف أضعاف ما أدبتين به و 
أنت حليم ذو أنة تعفو عن كثری حىت يسبق عفوك و رمحتك عذابك و 

كررها علي ثالاث حىت فهمتها. .

تقدمي إىل القرّاء األعزاء
مؤسسة موعود العصر


