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نفت حركة »أنصار هللا« اليمنية، صحة أي تسريبات إعالمية حول القبول 
أن  مؤكدة  السعودي،  العدوان  مع  مشروط  أو  جزئي  انر  إطالق  بوقف 
»صنعاء« لن تقبل إال ابلوقف الشامل للعدوان مع رفع احلصار ابلكامل. 
وكانت صحيفة امريكية نقلت عن مسؤولني سعوديني موافقة »الرايض« على 

هدنة جزئية ردا على مبادرة السالم اليمنية.
أعلنت صحيفة »وول سرتيت جورانل« األمريكية، أن الرايض وافقت على 
وقف حمدود إلطالق النار يف أربع مناطق، من بينها العاصمة اليمنية صنعاء، 
وأنه يف حال جناح هذا األمر فسيسعى السعوديون إىل توسيع اهلدنة لتشمل 

أجزاء أخرى من »اليمن«.
ويعترب هذا االعالن ردا على مبادرة سالم أطلقها رئيس اجمللس السياسي 
اليمين األعلى مهدي املشاط، قبل 7 أايم، وكان قد دعا فيها مجيع الفرقاء 
من خمتلف أطراف احلرب إىل االخنراط اجلاد يف مفاوضات جادة وحقيقية 
للدم اليمين  تفضي إىل مصاحلة وطنية شاملة ال تستثين أي طرف، حقناً 
وحرصاً على ما تبقى من أواصر اإلخاء وتغليباً للمصاحل الوطنية العليا. وأعلن 
عن وقف استهداف أراضي السعودية ابلطريان املسري والصواريخ الباليستية 

واجملنحة وكافة أشكال االستهداف.
ولكن مل يصرح أي مسؤول ميين حلد االن، أن بالده تلقت رسالة او اتصال، 
أو عرب وسيط، بشأن ما نقلته الصحيفة االمريكية عن نيتها وقف اطالق 

النار.
هذا االعالن املشبوه، سرعان ما ردت عليه حركة أنصار هللا اليمنية، حيث 
أكد القيادي يف أنصار هللا، حممد علي احلوثي، أنه ال صحة ألي تسريبات 
حول وقف إطالق انر جزئي من قبل السعودية، وأن صنعاء لن تقبل إال 

»ابلوقف الشامل للعدوان مع رفع احلصار عن اليمن«.

وأضاف رئيس اللجنة الثورية العليا أن: التسريبات اليت تناولتها بعض الصحف 
األمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات 

ال جهة رمسية تقف خلفها.
وأكد أن مبادرة الرئيس املشاط: تنص على الوقف الكامل للعدوان وال صحة 

ألي تسريبات من جانب العدو عن وقف جزئي.
وتتصاعد األحداث يف اليمن مع استمرار التحالف السعودي ابستهداف 
مناطق عدة أتيت ابلتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية إماراتية ضخمة إىل 
وبطارية  رادار  أنظمة   4 إرسال  األمريكية  املتحدة  الوالايت  وتعتزم  اليمن. 
السعودية،  دفاعات  لتعزيز  الدعم  أفراد  من   200 وحنو  ابتريوت  صواريخ 
واملتحدث ابسم البنتاغون جواناثن هوفمان قال إن واشنطن تتوقع من حلفاء 

آخرين مزيداً من املسامهات العسكرية.
عسكري  ضابط  عن  »أمريكان كونسرفتيف«  جملة  نقلت  السياق،  ويف 
أمريكي رفيع، قوله إن بالده أخربت ويل العهد السعودي أنه لن يفوز يف 

احلرب ابليمن، بل ستكون هذه احلرب مستنقعا تتسبب يف إفالس بالده.
ونقلت اجمللة عن مسؤولني ابلبنتاغون أن إدارة ترامب توصلت إىل أن على 
ضغطت  وهلذا  احلرب،  إلهناء  هللا  انصار  حركة  مع  حماداثت  فتح  أمريكا 
واشنطن على الرايض لالنضمام إىل حماداثت ينتظر أن تستضيفها سلطنة 

ُعمان.
ونسبت اجمللة للضابط األمريكي قوله: مل يكن لدينا علم ابلغزو السعودي لليمن 
وفوجئنا به، ولكننا كنا صرحيني فقد أخربانهم أهنم لن يستطيعوا حتقيق نصر يف 
تلك احلرب، بل ستكون مستنقعا، وستؤدي إىل إفالس بالدهم، وقد كنا حمقني 

يف ذلك.
وقالت اجمللة إن التعثر السعودي يف اليمن أطلق صافرة إنذار يف واشنطن، إذ 

سرعان ما ابدرت إدارة ترامب يف غضون شهور قليلة من توليه الرائسة، إىل 
االجتماع خبرباء من الشرق األوسط لبحث سبل إخراج اململكة من مأزقها 

يف اليمن.
ووفقا للمجلة األمريكية، فإن اإلدارة األمريكية توصلت إىل قناعة بناء على 
تقارير استخباراتية أبن مسؤولني من داخل العائلة املالكة يف السعودية يشنون 
محلة تستخدم فشل اململكة يف اليمن لتقويض حكم حممد بن سلمان، وأن 
األمور ليست على ما يرام يف بيت آل سعود، وعلى واشنطن بدء حوار 

إلهناء احلرب.
وبناء على هذا االستنتاج، أرسلت وزارة اخلارجية األمريكية مبعوثها ديفيد 
شينكر إىل الرايض خالل الشهر اجلاري للضغط على السعوديني لالنضمام 

حملاداثت أمريكية - مينية حمتملة، تستضيفها سلطنة »عمان«.
وكل هذا يعين ببساطة، أن القرار السعودي لوقف حمدود الطالق النار، ليس 
قرارا سياداي، بل خطط له من قبل األمريكيني، ويدل على عدم امتالكهم لقوة 
اإلرادة الهناء هذه احلرب الفاشلة، وأن السعوديني مل يتعظوا بعد من الدروس 
املؤملة السابقة اال إبشارة األمريكيني أو ابألحرى أبوامر »الوالايت املتحدة«.

وأما ابلنسبة لليمنيني، فاملوقف هو موقف اثبت وواضح، كما أعلنه الرئيس 
املشاط وأكد عليه السيد احلوثي، وهو أن اليمن ال يقبل بوقف جزئي أو 
رفع  مع  للعدوان  الشامل  ابلوقف  إال  يقبل  ولن  النار،  الطالق  مشروط 
على  العدوان  أشكال  وكافة  الغارات  وبوقف  وموانئه  اليمن  عن  احلصار 

الشعب اليمين.
صراحة املوقف اليمين هذا، يدل على وجود نية حقيقية الهناء احلرب وحرص 
قادة اجليش واللجان الشعبية على سالمة اليمن وأهلها، ومساعيهم احلقيقية 
ملنع هدر املزيد من دماء هذا الشعب املظلوم، ولو أخذان قدرات اجليش 
واللجان الشعبية اهلائلة بنظر االعتبار )واليت جتلت أخريا يف قصف عمالق 
النفط السعودي »آرامكو«(، لرأينا أن املبادرة اليمنية انبعة عن موقف قوة 
وليس موقف ضعف، حيث طرحت مبادرة السالم اليمنية يف وقت يكون 
فيه اجليش واللجان الشعبية على أمت االستعداد واجلهوزية لضرب املنشأت 

السعودية احليوية والتصعيد، اذا لزم األمر.

https://www.alalamtv.net/news/4462371/ :املصدر

تجدید بناء مدرسة في دمشق

مسلموا روسیا یدعمون

ماذا عن السعودیة؟

مّت إفتتاح مدرسة اثنوية كبرية يف العاصمة السورية »دمشق« بعد أن أعيد 
بناؤها مبساعدة املسلمني الروس.

وأفادت وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( أن هذا اإلفتتاح مت خالل حفل 
شهده مفتی »مجهورية تتارستان« كميل ساميغولني.

ومن أبرز أهداف الوفد التتارستاين کان إفتتاح مدرسة اثنوية يف منطقة »برزة« 
فی دمشق مت بناءها بتربعات من مسلمي مجهورية تتارستان ومنظمات دينية 

روسية.
وتقدم وزير األوقاف السوری الدكتور حممد عبدالستار السيد ابلشکر اجلزيل 

تتارستان عن إستعداده  بناء مدرسة کما عرب مفتی  الروسي لدعمه  للوفد 
لدعم املنظمات اإلسالمية السورية.

هذا ويذکر ان هذه املدرسة مت بناءها فی 5 طوابق وتتسع لـ 1000 طالب. 
ودمرت هذه املدرسة خالل احلرب األهلية السورية، وهي جزء من مشروع 

إلعادة بناء البنية التحتية السورية.
منذ ديسمرب من العام املاضي ، تقوم املؤسسات اإلسالمية واملسيحية الروسية 

جبمع األموال للمساعدات اإلنسانية للشعب السوري.

http://iqna.ir/fa/news/3844475/ :املصدر

قرار سیادي یمني بوقف إطالق النار..
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أحدث األخبار في عالم اإلسالمي

طالب الکاتب األمريکي، وصاحب کتاب »التعريف أبفضل 100 مسجد يف العامل« 
مجيع السياح ابلدخول الی املساجد عند زايرهتا والتعرف عليها من الداخل.

وأفادت وکالة األنباء القرآنية الدولية )إکنا( أن األستاذ فی اهلندسة املعمارية والفنون 
اإلسالمية فی اجلامعة األمريکية فی القاهرة وصاحب کتاب »التعريف أبفضل 100 

مسجد يف العامل« برانرد أوکني طلب بذلك.
وطالب السياح ابلتعرف علی األجواء الروحانية للمساجد من الداخل وعدم اإلکتفاء 

برؤيتها من اخلارج.
وقال اين قمت شخصياً بزايرة 85 ابملئة من أبرز املساجد يف خمتلف أحناء العامل مث 

قمت ابلتعريف مبساجد يف مشال أمريکا وأورواب وإفريقيا وأسيا.

وحبسب أوکني هناك فرق کبري بني عمارة املساجد فی مصر ويف ايران وفی غرب 
إفريقيا واهلند، وزخارف هذه املساجد خمتلفة وأحياانً تكون هذه االختالفات أساسية.

http://iqna.ir/fa/news/3844994/ :املصدر

قبل 19 عاما، ويف مثل هذا اليوم )28 سبتمرب/أيلول 2000م.( اندلعت شرارة 
اإلسرائيلي  االحتالل  وزراء  رئيس  اقتحام  عقب  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة 
األسبق أرييل شارون »املسجد األقصى« ومعه قوات كبرية من جيش االحتالل.

وجتول شارون آنذاك يف ساحات األقصى، وقال إن احلرم القدسي سيبقى منطقة 
إسرائيلية، مما أاثر استفزاز الفلسطينيني، فاندلعت املواجهات بني املصلني وجنود 
االحتالل، واستشهد سبعة مقاومني وُجرح 250 آخر، كما ُأصيب 13 جنداي 

من جنود االحتالل .
العشرات،  إصابة  أسفرت عن  عنيفة  مواجهات  احملتلة  القدس  مدينة  وشهدت 
وسرعان ما امتدت إىل كافة املدن يف الضفة الغربية وقطاع غزة، ومسيت بـ»انتفاضة 

األقصى«.
ويعترب الطفل الفلسطيين حممد الدرة رمزا لالنتفاضة الثانية، فبعد يومني من اقتحام 
املسجد األقصى، أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية، يوم 
30 سبتمرب/أيلول 2000م.، مشاهد إعدام حية للطفل البالغ )11 عاما( الذي 
كان حيتمي إىل جوار أبيه بربميل إمسنيت يف شارع »صالح الدين جنويب« مدينة 

»غزة«.
الفلسطينيني يف كل  الدرة مشاعر غضب  للطفل  وأاثر إعدام جيش االحتالل 
مكان، وهو ما دفعهم للخروج يف مظاهرات غاضبة ومواجهة جيش االحتالل 

اإلسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم.
متيزت االنتفاضة الثانية مقارنة ابألوىل بكثرة املواجهات، وتصاعد وترية األعمال 

العسكرية بني املقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي.
وطبقا ألرقام فلسطينية رمسية، فقد أسفرت االنتفاضة الثانية عن استشهاد 4412 

فلسطينيا إضافة لـ 48322 جرحيا، بينما قتل 1069 صهيونيا وجرح 4500 
آخر.

وتعرضت مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة -خالل انتفاضة األقصى- الجتياحات 
عسكرية وتدمري آالف املنازل والبيوت، وكذا جتريف آالف الدومنات الزراعية.

ومن أبرز أحداث االنتفاضة الثانية اغتيال وزير السياحة حبكومة االحتالل رحبعام 
زئيفي على يد مقاومني من اجلبهة الشعبية لتحرير »فلسطني«.

ابألحزاب  األول  الصف  قيادات  من  عدد  أكرب  اغتيال  على  شارون  وعمل 
السياسية والعسكرية الفلسطينية، يف حماولة إلمخاد االنتفاضة اليت اندلعت عام 
2000 وإلضعاف فصائل املقاومة وإرابكها، ويف مقدمتهم مؤسس حركة محاس 

الشيخ أمحد ايسني.
وشهدت االنتفاضة الثانية تطورا يف أدوات املقاومة الفلسطينية مقارنة ابالنتفاضة 

األوىل اليت كان أبرز أدواهتا احلجارة والزجاجات احلارقة.
من  بسلسلة  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  مرت  االنتفاضة  سنوات  مدى  وعلى 
االجتياحات العسكرية اإلسرائيلية ملناطق السلطة الفلسطينية، أبرزها عملية السور 
وفصلت  الفلسطينية،  األراضي  على  مشدًدا  عسكراياًّ  وفرضت حصارا  الواقي، 

املدن عن امتدادها الريفي ملدد طويلة.
وكانت معركة خميم جنني؛ الذي اجتاحته قوات عسكرية إسرائيلية كبرية يف األول 
أشد  من  نفسه،  الشهر  من  واستمرت حىت 15  أبريل/نيسان 2002م.،  من 
املعارك اليت خاضها املقاومون الفلسطينيون ضد قوات االحتالل، وكانت معركة 
ضارية دارت يف أزقة املخيم، واستخدمت فيها قوات االحتالل أسلحة الطريان، 

وأسلحة ثقيلة، وجرافات ضخمة هدمت عشرات املنازل.

19 عاما من الصمود والمقاومة

انتفاضة األقصى...

بزیارة المساجد من الداخل

کاتب أمریکي یطالب السیاح

وشرعت سلطات االحتالل يف بناء جدار الفصل العنصري يف الضفة الغربية احملتلة 
يف صيف 2002م.، ليبلغ جممل طوله حنو 703 كيلومرتات، يتلوى حول الضفة 
املستوطنات يف كتل،  ليجمع  أراضيها، ويقتطع مساحات منها  الغربية وداخل 

ويباعد بني املدن والقرى الفلسطينية.
مع اندالع االنتفاضة، توقف املسار السياسي بني السلطة الفلسطينية واالحتالل 

مع اهنيار مفاوضات كامب ديفيد وطااب.
فقد  للصواريخ،  الفلسطينية  املقاومة  إطالق  ظاهرة  األقصى  انتفاضة  وشهدت 
بدأت املقاومة يف غزة بتصنيع الصواريخ حملية الصنع وقصرية املدى يرتاوح مداها 
بني 5 و10 كيلومرتات، وكان أول صاروخ أطلق من غزة صنعته كتائب القسام 

الذراع العسكرية حلركة املقاومة اإلسالمية )محاس( وأدخل للخدمة يف 2001.
الفصائل كافة حنو 132 عملية استشهادية يف  ونفذ مقاومون فلسطينيون من 

عمق فلسطني احملتلة خالل السنوات األربع األوىل من انتفاضة األقصى، كانت 
حصيلة ضحاايها استشهاد منفذيها ومقتل 688 صهيونيا وجرح حنو 4917 

آخر.
وكانت االنتفاضة األوىل، أو »انتفاضة احلجارة« كما يسميها الفلسطينيون، قد 
اندلعت يوم 8 ديسمرب/كانون األول 1987م.، يف خميم جباليا مشال قطاع غزة، 

مث انتقلت إىل كل مدن وقرى وخميمات فلسطني.
ويعود سبب الشرارة األوىل لالنتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس جمموعة 

من العمال الفلسطينيني على حاجز بيت حانون »إيريز« مشال القطاع.

https://www.alalamtv.net/news/4463486/ :املصدر
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الوثنية  واقع  على  اإلهلية  ثورته  وأعلن  ربه،  برسالة   أن صدع حمّمد ما 
والشرك، حىت انقلبت أوضاع حياته رأسا على عقب، حيث مل يكن من 
السهل على أولئك الناس الذين ألفوا عبادة األصنام، ونشأوا على الوثنية 
أن  املتجذرة يف حياهتم، كما  يتخلوا عن عاداهتم وممارساهتم  أن  والفساد، 
الزعامات ومراكز القوى كانت تريد احلفاظ على نفوذها ومكانتها، وترى يف 

الرسالة اجلديدة نسفا ملواقعها، وهتديدا ملصاحلها.
ومعارضة   ،حمّمد لرسالة  رفضا  مكة  يف  اجلميع  انتفض  فقد  هنا  من 
لدعوته، وعداء ومناوءة لشخصه ووجوده. وشّنوا عليه حراب ضارية شاملة، 
فقد اهتموه ابلكذب واجلنون والسحر، بعد أن كانوا يسّمونه الصادق األمني، 
وصاروا يواجهونه ابلسخرية واإلهانة والتحقري، بعد أن كان معززا حمرتما يف 

أوساطهم، وجترأ عليه حىت جهاهلم وسفهاؤهم يؤذونه حينما ميشي يف الطريق.
مث تطّور عدواهنم إىل حالة فرض احلصار االقتصادي، واملقاطعة االجتماعية، 
عليه وعلى أسرته بين هاشم، فاتفقت قبائل قريش وتعاهدت على ذلك، 
وكتبوا صحيفة علقوها يف جوف الكعبة، أبن ال يُنكحوا أحدا من بين هاشم، 
وال يَنكحوا منهم، وال يبيعوهم شيئا وال يبتاعوا منهم، وال يقبلوا منهم صلحا، 

وال أتخذهم هبم رأفة حىت ُيسلموا رسول هللا للقتل.
يعانون  وجلأ حمّمد وأسرته إىل شعب من شعاب اجلبل بظاهر مّكة، 
األحيان  بعض  واالجتماعي، وال جيدون يف  االقتصادي  واحلصار  احلرمان 

وسيلة إىل الطعام يدفعون هبا جوعهم.
روى البالذري عن ابن عّباس قال: ُحِصران يف الشعب ثالث سنني، وقطعوا 

معاناة الرسول في تبلیغ الرسالة

عنا املرية حىت إن الرجل ليخرج ابلنفقة فما يبايع حىت يرجع، حىت هلك 
من هلك.

قال ابن إسحاق وغريه: فأقاموا على ذلك ثالث سنني حىت جهدوا، وال 
يصل إليهم شيء إال سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش.1 حىت 
أكلوا ورق الشجر اليابس ليدرأوا به غوائل اجلوع، ومسع أصوات صبياهنم من 

وراء الشعب يتضاغون من اجلوع.2

صور من املعاانة
من أصعب ألوان املعاانة على اإلنسان، إذا كان حمرتما عزيزا وصاحب مسعة 
يف جمتمعه، أن تتعرض صورته للتشويه، وأن تتحطم مسعته ومكانته عند من 
حوله، وهذا ما واجهه رسول هللا من املشركني، فقد صبوا عليه صنوف 
األذى واإلهانة، فتحملها يف سبيل هللا صابرا حمتسبا، حىت قال -كما روى 

عنه أنس بن مالك -: 
»ما أوذي أحد مثل ما أوذيُت يف هللا.«3

.ولننقل بعض صور املعاانة اليت حتملها رسول هللا

التضور جوعا
كان رسول هللا غنيا يتصرف يف أموال زوجته خدجية كما يشاء، لكنه 
أنفقها يف سبيل هللا، كما عاش حالة احلصار واملقاطعة من قبل املشركني، 
لذلك كانت متر عليه فرتات من الزمن وهو يتضور من اجلوع، ومل يكن يتوفر 
له يف اليوم من الطعام إال مقدار بسيط ميكن إخفاؤه حتت اإلبط، كما روي 

عنه أنه قال: 
»لقد أتت علي ثالثون من يوم وليلة ومايل ولبالل طعام أيكله ذو كبد إال شيء 

يواريه إبط بالل.«4

أذى عمه أيب هلب
كم هو صعب على اإلنسان إيذاء األقربني له؟ وكم هو مؤمل أن يشّهر به 

ويعيبه أرحامه؟ هكذا كانت حال رسول هللا مع عمه أيب هلب.
عن طارق احملاريب قال: رأيت رسول هللا بسوق »ذي اجملاز« فمّر وعليه 

جبة له محراء، وهو ينادي أبعلى صوته: 
»اي أيها الناس! قولوا: ال إله إال هللا تفلحوا.« 

ورجل يتبعه ابحلجارة، وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: اي أيها الناس! 
ال تطيعوه فإنه كذاب. 

قلت: من هذا؟ 
قالوا: غالم من بين عبد املطلب. 

قلت: فمن هذا يتبعه يرميه؟ 
قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو هلب.5

إهانة وأذى
عن منيب بن مدرك بن منيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول هللا يف 
اجلاهلية وهو يقول:»اي أيها الناس! قولوا: ال إله إال هللا تفلحوا«، فمنهم من 

تفل يف وجهه، ومنهم من حثى عليه الرتاب، ومنهم من سّبه، فأقبلت جارية 
بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال: »اي بنية! اصربي وال حتزين على أبيك 

غلبة وال ذال.«6
حماولة خلنقه من رقبته:

روى البخاري وابن املنذر وأبو يعلى والطرباين عن عروة قال: سألت عمرو بن 
 .العاصي فقلت: أخربين أبشد شيء صنعه املشركون برسول هللا

قال: بينما النيب يصلي يف حجر الكعبة إذ أقبل عليه ُعقبة بن أيب ُمعيط، 
فوضع ثوبه على عنقه، فخنقه خنقا شديدا.7

ضربوه حىت أُغمي عليه:
 روى البزار وأبو يعلى برجال الصحيح عن أنس: لقد ضربوا رسول هللا
حىت غشي عليه. فقام أبوبكر ينادي: ويلكم أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا. 

فقالوا: من هذا؟ 
فقالوا: أبو بكر اجملنون.8

سخرية وحتقري
روى الشيخان والبزار والطرباين عن عبد هللا بن مسعود قال: ما رأيت رسول 
هللا دعا على قريش غري يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش 
جلوس، وسال جزور)كرش انقة مذبوحة( حنرت ابألمس قريبا، فقالوا: من 
أيخذ سال هذا اجلزور فيضعه على كتفي حمّمد إذا سجد، فانبعث أشقاهم 
عقبة بن أيب معيط، فجاء به فقذفه على ظهره، فضحكوا وجعل بعضهم 
مييل إىل بعض، والنيب ما يرفع رأسه، وجاءت فاطمة، فطرحته عن 
ظهره، ودعت على من صنع ذلك. فلما قضى رسول هللا صالته، رفع 
رأسه فحمد هللا تعاىل وأثىن عليه مث دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثالاث، وإذا 

سأل سأل ثالاث، مث قال: »اللهم عليك ابملأل من قريش.«9

يوم الطائف
ولعل من أشد األايم وأصعبها على رسول هللا هو يوم الطائف، حيث 
حوله  واحكم  الضغوط،  عليه  تصاعدت  أن  بعد  مكة،  من  إليها  سافر 
عنه  واحملامي  به حينما مات انصره  واستفردوا  واملناوءة،  احلصار  املشركون 
عمه أبو طالب ، وكذلك ماتت زوجته احلنون خدجية، فأصبح مكشوفا أمام 
أعدائه، حييط به األذى من كل جانب، لذلك سافر إىل الطائف عّله يفتح 

ثغرة يف جدار احلصار، أو يسّجل اخرتاقا يعزز وضعه وسط قريش.
وقصد هناك زعماء ثقيف أهم قبيلة يف الطائف، وكانوا ثالثة أخوة: عبد 
ايليل ومسعود وحبيب، فعرض عليهم اإلسالم، فرفضوا دعوته جبفاء وغلظة، 

وقال له أحدهم: هو ميرط)أي ميّزق( ثياب الكعبة إن كان هللا قد أرسلك!
وقال اآلخر: أما وجد هللا أحدا يرسله غريك؟

وقال الثالث: وهللا ال أكلمك أبدا، لئن كنت رسوال من هللا كما تقول ألنت 
أعظم خطرا من أن أرّد عليك الكالم، ولئن كنت تكذب على هللا ما ينبغي يل 

أن أكلمك!
إليهم أن جيريوه وحيموه لكي يدعو  فلما يئس من قبوهلم اإلسالم، طلب 

الناس وهو آمن، فرفضوا طلبه أيضا.
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فقال هلم أخريا: إذا فعلتم فاكتموا علي. ألنه كره أن تعلم قريش مبا حصل 
فتشمت به وتزداد جرأة عليه.. فلم جييبوه حىت هلذا الطلب البسيط، بل أغروا 

سفهاءهم وعبيدهم يسّبونه ويصيحون به حىت اجتمع عليه الناس.
بني   مر رسول هللا فلما  على طريقه،  له صفني  وقفوا  عقبة:  ابن  قال 
الصفني جعل ال يرفع رجليه وال يضعهما إال رضخومها ابحلجارة حىت أدموا 

رجليه.
زاد سليمان التيمي: أنه كان إذا اذلقته احلجارة يقعد إىل األرض فيأخذون 

بعضديه ويقيمونه فإذا مشى رمجوه ابحلجارة وهم يضحكون.
فعمد إىل حائط من  ابن عقبة: فخلص منهم ورجاله تسيالن دما،  قال 

حوائطهم )أي بستان( وأتى ظل شجرة فصلى ركعتني، مث قال: 
»اللهم إين أشكو إليك ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، اي أرحم 
الرامحني، أنت رب املستضعفني، وأنت ريب، إىل من تكلين؟ إىل بعيد يتجهمين؟ أو 
إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علّي غضب فال أابل، ولكن عافيتك هي 
أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا 
واآلخرة من أن تنزل يب غضبك، أو حتل علي سخطك، لك العتىب حىت ترضى، 

وال حول وال قوة إال بك.«10

األسوة والقدوة
تلك كانت بعض الصور من معاانة رسول هللا يف تبليغ الرسالة، يوم كان 
يف جمتمع قريش مبكة، وابهلجرة إىل املدينة دخل الرسول مرحلة جديدة 
ذات ألوان أخرى من املعاانة، حيث شنت عليه احلمالت العسكرية، وخاض 
املعارك واحلروب، وواجه فنت املنافقني، ومؤامرات اليهود، وغلظة األعراب 

وجفاف أخالقهم، وال يتسع اجملال اآلن للحديث عن العهد املدين.
 لكن ما جيب التأكيد عليه، وحنن نعيش يف رحاب ذكرى رسول هللا
حيث أايم املولد النبوي الشريف، أن نتأسى برسول هللا ونقتدي به، يف 

حتمل مسؤولية الدعوة إىل هللا تعاىل.
حبيث أصبحنا نشاهد تصرفات شائنة من قبل بعض الفتيان والفتيات يف 

جمتمعاتنا، جتعل اإلنسان يتساءل حبرية: هل هؤالء من أبناء هذا اجملتمع؟
إننا مجيعا مطالبون بواجب الدعوة إىل هللا، والقيام بوظيفة األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر، وال يصح أبدا أن نراهن على الردع واإلجراءات الرمسية 
التخطيط واجلهد املكثف للعمل يف  فقط، فاملسألة حباجة إىل الكثري من 
أوساط هذا اجليل الناشئ، ملساعدته على استيعاب أتثريات هذا االنفتاح، 

والتحصن ضد آاثرها السلوكية واألخالقية.
إن املساجد واملؤسسات الدينية واالجتماعية جيب أن تنشط دورها، وتكّثف 
فاعليتها، وخصوصا يف فرتة العطلة الصيفية، وإن علماء الدين والواعني من 
ملواجهة هذه  الثقافية  الرتبوية  الطوارئ  يعلنوا حالة  أن  عليهم  اجملتمع  أبناء 
األخطار اجلارفة، ورجال املال والثروة ال بد أن يبذلوا أمواهلم يف سبيل الدعوة 

إىل هللا.
وإذا كان رسول هللا قد أعطى كل وجوده وحياته، وحتّمل ضروب األذى 
واملشاق يف سبيل الدعوة إىل هللا، فهل نبخل حنن أبنفسنا وأموالنا وأوقاتنا 

ومسعتنا وجاهنا؟

إن البعض يتلكأ عن حتمل أبسط املسؤوليات، والقيام أبقل املهام، حفاظا 
على راحته، وحرصا على جاهه ومسعته، فكيف إذا ننال ثواب هللا إذا مل 
نضحي ونتحمل األذى يف سبيله؟ مث كيف ندعي االنتماء إىل رسول هللا 

وال حناول التأسي به؟
وماذا سيكون مستقبل أبنائنا وجمتمعنا ووطننا إذا مل نتصّد ملا حييط بنا من 

األخطار واملكاره؟
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ربيع األول 1422هـ،  بتاريخ 16  الصفار، كلمة اجلمعة  الشيخ حسن  املصدر: 
مكتب الشيخ حسن الصفار.

للتعرف على مدى حرص اإلمام احلسن على مصلحة اإلسالم العليا ال 
بد لنا أن نستعرض مواقفه من خالل العهود الثالث اليت عاشها

العهد األول: يف عهد عثمان
وتتوزع مواقفه يف هذه املرحلة على جمالني، ومها:

اجملال األول
مشاركته يف الكثري من حروب الدفاع عن بيضة اإلسالم، ويف كثري من 
 الفتوحات اإلسالمية أايم خالفة عثمان، منطلقا من مقولة أبيه أمرياملؤمنني

يف رعاية مصلحة اإلسالم العليا، اليت كررها يف أكثر من موضع: 
»وهللا ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني، ومل يكن جور إال علي خاصة.«

أفريقيا  الذين اجتهوا إىل  املسلمني  انضم اإلمام احلسن إىل جنود  وقد 
بقيادة عبد هللا بن انفع، وأخيه عقبة، يف جيش بلغ عشرة آالف جماهد – كما 

جاء يف كتاب »العرب« لـابن خلدون:
وتطلع املسلمون إىل النصر والفتح متفائلني بوجود حفيد الرسولوحبيبه 

جياهد معهم، وكانت الغزوة انجحة وموفقة كما يصفها املؤرخون.
وكما جاء يف اتريخ األمم وامللوك يف حوادث سنة ثالثني للهجرة، أن سعيد 
بن العاص غزا خراسان، ومعه حذيفة بن اليمان وانس من أصحاب رسول 

هللا واحلسن واحلسني إىل »جرجان«.
البحر، فقاتلهم أهلها قتاال  فصاحلوه على حد تعبري الطربي على ساحل 

انتصر املسلمون يف تلك  شديدا، وصلى املسلمون صالة اخلوف، وأخريا 
املناطق كما نص على ذلك كثري من املؤرخني.

اجملال الثاين
أبيه  موقف  هو  إليه  آلت  وما  عثمان  خالفة  من   موقفه كان 
أمرياملؤمنني، فعرب فيه عن كامل الطاعة وااللتزام أبوامره وتوجيهاته يف 
تلك الفرتة العصيبة والفتنة العمياء، وخصوصا بعد أن مل املسلمون سياسة 

عثمان وأعوانه وعماله.
وتنقل لنا كتب التاريخ وقائع تلك الفرتة، ومنها أنه بعد فشل كل احملاوالت 
اليت بذهلا املسلمون إلصالح سياسة عثمان وأعوانه وعماله، وخوفهم على 
إليه من مجيع األقطار، ودخلوا يف مفاوضات معه  دينهم ودنياهم، زحفوا 

يطالبونه إبصالح ما أفسده هو وعماله، أو ابلتخلي عن السلطة.
وكان أمري املؤمنني وولده احلسن وسيطني بني اخلليفة ووفود األمصار يف 

حماولة لإلصالح، ووضع حٍد للفساد الذي مشل مجيع مرافق الدولة.
ومما ال شك فيه أن أمري املؤمنني وولديه احلسن واحلسني كانوا كغريهم 
من خيار الصحابة انقمني على تصرفات عثمان وأنصاره وعماله، ومع ذلك 

مل يبلغ أبمري املؤمنني احلال إىل حدود الرضا بقتله والتحريض عليه.
بل وقف منه موقفا سليما، وأراد من عثمان أن ينتهج سياسة تتفق مع 
منهج اإلسالم، وأن جيعل حدا لتصرفات ذويه وعماله الذين أسرفوا يف تبذير 

األموال واستعمال املنكرات.

على مصلحة اإلسالم

حرص اإلمام الحسن
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العهد الثاين: يف عهد أبيه أمري املؤمنني
ومن مواقفه املشهودة يف هذه املرحلة ما أييت:

املوقف األول
اليت  احلرب  وهي  اجلمل«،  بـ»حرب  املعروفة  الناكثني  دوره يف حرب 
استعرت يف إثر مترد طلحة والزبري يف البصرة، ورفعهما السالح بوجه أمري 

املؤمنني، وكان ذلك بقيادة عائشة.
وقد متثل دور اإلمام احلسن فيها أبمرين أساسيني:

 إىل »ذي قار« ونزهلا، أرسل احلسن األمر األول: ملا توجه أمرياملؤمنني
إىل »الكوفة« مع عمار بن ايسر، وزيد بن صوحان، وقيس بن سعد، ليستنفروا 

أهلها ملساعدته على طلحة والزبري.
وكان قد أرسل قبلهم وفدا، فعارضهم أبو موسى، ومل يستجب لطلب 

.أمري املؤمنني
وأخريا استجاب الناس لنداء اإلمام احلسن، وخرج معه إىل »البصرة« 
اثنا عشر ألفا، وكان أمري املؤمنني قد أخرب بعددهم وهو يف ذي قار، 

كما جاء يف رواية الشعيب عن أيب الطفيل.
وأضاف إىل ذلك أبو الطفيل يقول: وهللا لقد قعدت على الطريق، وأحصيتهم 

واحدا واحدا، فما زادوا رجال وال نقصوا رجال.

جنب  إىل  اجلمل  حرب  يف   احلسن اإلمام  شارك  الثاين:  األمر 
أمرياملؤمنني، ومحل رايته وانتصر هبا على الناكثني، وهذا ما أمجع عليه 

املؤرخون.

املوقف الثاين
دوره يف حرب القاسطني املعروفة بـ»حرب صفني«، وهي حرب البغاة يف 
.الشام« اليت قادها معاوية بن أيب سفيان خروجا على خالفة أمرياملؤمنني«

وهكذا أيضا كان دور اإلمام احلسن فيها كدوره يف حرب اجلمل، بل زاد 
عليه، حيث قام بتعبئة املسلمني للجهاد، وبذل جهده إلحباط مؤامرة 

التحكيم، واالحتجاج على املنادين به.

العهد الثالث: يف أايم خالفته
وبعد شهادة أبيه تسابق الناس إىل بيعته يف الكوفة والبصرة، كما ابيعه 
تدين  اليت كانت  املناطق  وسائر  و»فارس«،  و»اليمن«  »احلجاز«  أهل 

.ابلوالء والبيعة ألبيه
وملا بلغ نبأ البيعة معاوية اجتمع بكبار أعوانه، وشرعوا حببك املؤامرات ورسم 

اخلطط لنقض بيعة اإلمام احلسن وتقويض خالفته.
وعندما نستقرئ سرية اإلمام احلسن ومواقفه إزاء هذه املؤامرات والفنت 
العليا  اإلسالم  واختاذ مصلحة  الفناء يف هللا سبحانه،  قمة  أمامنا  تتجسد 

مقياسا حامسا ملواقفه ومواجهاته، مضحيا بكل شيء دون ذلك.

الرسالية   وميكننا اإلشارة إىل ثالث حاالت قد مثلت كربايت مواقفه
املشهودة يف هذا السبيل:

احلالة األوىل
أن اإلمام احلسن رأى ابتداء أن مصلحة اإلسالم العليا تقوم ابلتعبئة 

حلرب الباغية معاوية بن أيب سفيان.
فقد اختذ اإلمام قراره هذا بعد مراسالت متبادلة بينه وبني معاوية، أمت 
فيها احلجة عليه، ورد عليه حماوالته إلغرائه ابألموال واخلالفة من بعده.

وكان آخر ما كتبه اإلمام رادا عليه:
أما بعد: فقد وصلين كتابك، تذكر فيه ما ذكرت، وتركت جوابك خشية البغي 
عليك، وابهلل أعوذ من ذلك، فاتبع احلق تعلم أين من أهله، وعلي إمث أن أقول 

فاكذب، والسالم.
وملا وصله كتاب اإلمام احلسن أدرك أن أساليبه ومغرايته مل تغري من 

موقفه شيئا، فكتب إىل مجيع عماله يف بالد الشام: 
أما بعد: فإين أمحد إليكم هللا، الذي ال إله غريه، واحلمد هلل الذي كفاكم مؤنة 

عدوكم، وقتلة خليفتكم.
إن هللا بلطفه وحسن صنيعه أاتح لعلي بن أيب طالب رجال من عباده فاغتاله 
وقادهتم  أشرافهم  جاءتنا كتب  وقد  خمتلفني،  متفرقني  أصحابه  وترك  وقتله، 
يلتمسون األمان ألنفسهم وعشائرهم، فأقبلوا إيل حني أيتيكم كتايب هذا جبهدكم، 
وجندكم، وحسن عدتكم، فقد أصبتم – حبمد هللا – الثار، وبلغتم األمل، وأهلك 

هللا أهل البغي والعدوان، والسالم عليكم ورمحة هللا.
فاجتمعت إليه الوفود من كل اجلهات وسار هبم ابجتاه العراق.

وملا علم اإلمام احلسن بذلك صعد املنرب، فأثىن على هللا وصلى على 
:مث قال ،رسوله

... بلغين أن معاوية كان قد بلغه أان أزمعنا على املسري إليه، فتحرك حنوان جبنده، 
فاخرجوا رمحكم هللا إىل معسكركم ابلنخيلة، حىت ننظر وتنظرون، ونرى وترون.

احلالة الثانية
رأى اإلمام أن مدار مصلحة اإلسالم العليا بعد خذالن جيشه له وتفرقه 

عنه أن يقوم بعقد معاهدة الصلح مع معاوية بن أيب سفيان.
ويف هذا السياق ينقل لنا املؤرخون أن معاوية ملا أرسل خيله لقتال اجليش 

الذي يقوده عبيد هللا ردها أهل العراق على أعقاهبا.
ومبجيء الليل أرسل معاوية رسالة إىل عبيد هللا جاء فيها: 

إن احلسن قد أرسلين يف الصلح وسلم األمر يل، فإن دخلت يف طاعيت اآلن تكن 
متبوعا، خري لك من أن تكون اتبعا بعد غد، ولك إن أجبتين اآلن أن أعطيك 
ألف ألف درهم، أعجل لك يف هذا الوقت نصفها، وعندما أدخل الكوفة أدفع 

لك النصف الثاين.
ويدعي أكثر املؤرخني أن عبيد هللا انسل من قاعدته، ودخل عسكر معاوية 

ومعه بضعة آالف ممن كانوا معه، فوىف له مبا وعده.
وكان موقف عبيد هللا من مجلة العوامل اليت تسببت يف تفكك جيش اإلمام 

احلسن وختاذله.

ونشط أنصار معاوية يف نشر الرتهيب والرتغيب يف صفوف اجليش، ومل يرتكوا 
وسيلة لصاحل معاوية إال واستعملوها.

.واستمالوا إليهم حىت رؤساء ربيعة الذين كانوا حصنا ألمري املؤمنني
 وشاعت اخليانة بني مجيع كتائب اجليش وقبائل الكوفة، وأدرك اإلمام

:كل ذلك، وصارحهم ابلواقع الذي مل يعد جيوز السكوت عنه، فقال
اي أهل الكوفة، أنتم الذين أكرهتم أيب على القتال واحلكومة، مث اختلفتم عليه، 
وقد أاتين أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية وابيعوه، فحسيب منكم، ال تغروين 

يف ديين ونفسي.
وكان معاوية على ما يبدو حريصا على أال يتورط مع اإلمام يف احلرب، 
وإن كان مطمئنا لنتائجها، فعرض عليه فكرة الصلح يف أوىل رسائله، وترك 

له أن يشرتط ويطلب ما يريد.
فراح يردد حديث الصلح يف جمالسه، وبني أنصاره يف جيش العراق، وأيمرهم 

إبشاعته.
وكاتب القادة والرؤساء به ليصرف أنظارهم عن احلرب، ويبث بينهم روح 

التخاذل واالستسالم لألمر الواقع.
وكانت فكرة الصلح مغلفة بلوٍن ينخذع له الكثريون من الناس، ويفضلونه 

على احلرب والقتال.
فلقد عرضها يف رسالته األوىل على اإلمام وأشاعها بني أهل العراق، 
على أال يقضي أمرا من األمور بدون رأيه، وال يعصيه يف أمر أريد به طاعة 

هللا ورسوله، فرتك له مع ذلك أن يقرتح ما يريد.
كل ذلك لعلمه أبهنا ستلقى هبذه الصياغة قبوال من الكثريين، وسيتبع ذلك 

انقسام يف صفوف اجليش يضطره إىل الصلح، ألنه أهون الشرين.
أن  بعد  أنه  غري  مبهادنته،  وال  معاوية،  بصلح  يفكر   اإلمام يكن  ومل 
جلانب  القادة  أكثر  واحنياز  جيشه،  تفكك  عن  األخبار  لديه  تكدست 

معاوية، أراد أن خيترب نواايهم، وميتحن عزميتهم.
ومجع  ابلصلح،  بعيد  من  هلم  ولوح  ساابط،  معه يف  مبن كان   فوقف

:الكلمة فقال
فوهللا إين ألرجو أن أكون أنصح خلق هللا خللقه، وما أصبحت حمتمال على أحٍد 

ضغينة، وال مريدا له سوءا وال غائلة.
أال وإن ما تكرهون يف اجلماعة خري لكم مما حتبون يف الفرقة، أال وإين انظر لكم 
خريا من نظركم ألنفسكم، فال ختالفوا أمري، وال تردوا علي رأيي، غفر هللا يل 

ولكم، وأرشدين وإايكم ملا فيه حمبته ورضاه.
أعظم  بدفع  العليا  اإلسالم  مصلحة  موضوع   اإلمام لدى  تنقح  وهنا 

الضررين:

أوهلما: االستمرار حبرب خاسرة ال حمالة فيها فناؤه وفناء أهل بيته وبقية 
 أمرياملؤمنني وأصحاب   رسول هللا أصحاب  من  الصاحلة  الصفوة 

.وأصحابه هو

اثنيهما: القبول ابلصلح، وحقن دماء أهل بيت النبوة والعصمة وبقية 
.الصفوة الصاحلة من شيعتهم، ليحملوا لواء الدعوة آلل حممد

وسنة  هللا  دين  وتزوير  وحتريف  تضييعه،  حماوالت  أمام  ابحلق  ويصدعوا 
رسوله، ليتصل حبلهم حببل األجيال الالحقة، ولتصل إليها معامل الدين 

احلق، ولتدرك حق أهل البيت وابطل أعدائهم.
وهلذا اضطر اإلمام احلسن للصلح.

احلالة الثالثة
وجد اإلمام أن عليه – يف سبيل بيان األسباب والعلل اليت أجلأته إىل 
احلقائق،  يكشف  أن  أيب سفيان –  بن  معاوية  مع  الصلح  معاهدة  عقد 
العليا  اإلسالمية  املصلحة  حقيقة  إدراك  يف  البالغة  احلجة  لتتم  ويظهرها، 
الكامنة يف هذا الصلح، وقد تواصلت بياانته وخطاابته يف هذا السبيل إىل 

آخر حلظة من حلظات حياته الشريفة.
ومما يروى يف ذلك أنه بعد أن مت التوقيع على الصلح، قدم معاوية إىل الكوفة 
متحداي  ليعلن  املنرب  معاوية  ارتقى  حيث   ،احلسن ابإلمام  لالجتماع 
كل املواثيق والعهود واألعراف أنه يسحق بقدميه كل الشروط اليت صاحل 

احلسن عليها.
وخاطب الناس احملتشدة يف مسجد الكوفة قائال: 

وهللا، إين ما قاتلتكم لتصلوا، وال لتصوموا، وال لتحجوا، وال لتزكوا، إنكم لتفعلون 
ذلك، وإمنا قاتلتكم ألأتمر عليكم، وقد أعطاين هللا ذلك، وأنتم له كارهون.

مث قال: أال وإن كل دم أصيب يف هذه الفتنة فهو مطلول، وكل شرط شرطته 
فتحت قدمي هاتني.

ويف هذه احلال متلمل أصحاب اإلمام احلسن وأتباعه، فتجرأوا عليه، 
ووصفوه بـ»مذل املؤمنني«.

فصرب صربا مجيال، وطفق يبني هلم احلقائق اليت خفيت عنهم يف أجواء 
االنفعال، والعاطفة، والغضب، الذي اعرتاهم من حتدي معاوية هلم، ونقضه 

لوثيقة الصلح، وتوهينه لإلمام احلسن وأصحابه.
ومما روي عنه أنه قال لبشري اهلمداين عندما المه على الصلح:

لست مذال للمؤمنني، ولكين معزهم، ما أردت ملصاحليت إال أن أدفع عنكم القتل، 
عندما رأيت تباطؤ أصحايب، ونكوهلم عن القتال.

العليا يف صلح  املصلحة اإلسالمية  الباقر إىل هذه  اإلمام  ولقد أشار 
اإلمام احلسن مع معاوية بن أيب سفيان بقوله: وهللا، للذي صنعه احلسن 

بن علي كان خريا هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس.

www.erfan.ir :املصدر
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نَُداِوهُلَا«  ُم  َاياَّ األأْ »َوتِلأَْك  تعاىل:  قوله  يف   الصادق عن  زرارة  عن  روي 
قال: »ما زال مذ خلق هللا آدم دولة هلل و دولة إلبليس، فأين دولة هللا أما 

هو إال قائم واحد.«1
الدول  جممل  أن   الصادق اإلمام  إىل كالم  إستنادا  القول  ميكن  ورمبا 
اليت تتأسس قبل الظهور األكرب لإلمام املهدي تقع يف هامش الدول 
الشيطانية. والسبب يعود إىل أن جممل هذه الدول، تنتسب بعلم أو دون علم 
إىل قاعدة شيطانية بسبب غياب اإلمام املعصوم واملنصَّب من قبل حضرة 

احلق واالستقرار على اهلواجس واحلوادث واإلرادة املبنية على السلطة. 
 ،إن فقدان عنصر العبودية التامة، واليت تتجلى يف دولة اإلمام املعصوم

جتعل كال من الدول تنتسب بدرجة ما إىل الشيطان.2   
إن خصوصية دولة الشيطان هي أن العباد مضطرون يف هذا العصر، لعبادة 
هللا يف اخلفاء. کما روی عن أيب خالد الكابلي عن أيب عبد هللا أنه قال: 
»إن هللا عز و جل جعل الدين دولتني: دولة آدم و هي دولة هللا  و دولة إبليس . 
فإذا أراد هللا أن يعبد عالنية كانت دولة آدم و إذا أراد هللا أن يعبد يف السر كانت 

دولة إبليس و املذيع ملا أراد هللا سرته مارق من الدين .«3 
ويف هذا العصر، تكتسي التقية معىن ومغزى. إن التقية كما أدبنا عليها القرآن 
الكرمي وأهل البيت هي النهي عن كل فعل أو قول يؤدي إىل إراقة الدماء 
أو تشويه املعتقد وهدمه أو إجياد الفرقة واخلالف بينك وبني أخيك اإلنسان 
أبن تتقي كل ما يؤدي إىل االختالف والتنازع بينك وبني من خيتلف معك 

يف املعتقد أو اجلنس والعيش معه بسالم ما دام هو مل يعتد عليك. 

قال الشيخ املفيد: التقية كتمان احلق و سرت االعتقاد فيه و مكامتة املخالفني و 
ترك مظاهرهتم مبا يعقب ضررا يف الدين أو الدنيا و فرض ذلك إذا علم ابلضرورة 
أو قوي يف الظن فمىت مل يعلم ضررا إبظهار احلق و ال قوي يف الظن ذلك مل جيب 

فرض التقية.
و قد أمر الصادقون مجاعة من أشياعهم ابلكف  و اإلمساك عن إظهار 
احلق و املباطنة و السرت له عن أعداء الدين و املظاهرة هلم مبا يزيل الريب 
عنهم  يف خالفهم و كان ذلك هو األصلح هلم و أمروا طائفة أخرى من 
شيعتهم مبكاملة اخلصوم و مظاهرهتم و دعائهم إىل احلق لعلمهم أبنه ال ضرر 
عليهم يف ذلك فالتقية جتب حبسب ما ذكرانه و يسقط فرضها يف مواضع 
أخرى على ما قدمناه و أبو جعفر أمجل القول يف هذا و مل يفصله على ما 
بيناه و قضى مبا أطلقه فيه من غري تقية على نفسه لتضييع الغرض يف التقية 
و حكم  برتك الواجب يف معناها إذ قد كشف نفسه فيما اعتقده من احلق 
مبجالسه املشهورة و مقاماهتا اليت كانت معروفة و تصنيفاته اليت سارت يف 
اآلفاق و مل يشعر مبناقضته بني أقواله و أفعاله و لو وضع القول يف التقية 
موضعه و قيد من لفظه فيه ما أطلقه لسلم من املناقضة و تبني للمسرتشدين 
حقيقة األمر فيها و مل يرتج عليهم ابهبا و يشكل مبا ورد فيها معناها لكنه 
على مذهب أصحاب احلديث يف العمل على ظواهر األلفاظ و العدول 
عن طريق االعتبار و هذا رأي يضر صاحبه يف دينه و مينعه املقام عليه عن 

االستبصار.4 
إن إعتماد التقية بني شيعة أهل البيت حىت العصر احلاضر، يظهر أن ما 

نهایة دولة إبلیس، والتحرر من عصر التقیة
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حافظ على أرواح الشيعة ويف بعض احلاالت، حقائق الدين، جاء على إثر 
التسرت وكتمان احلقيقة. وبذلك، أصبح احلق وأهله مبنأى عن الباطل وأهله، 

وقصرت يد املعتدين عنهم. 
روی عبد األعلى: مسعت أاب عبد هللا  يقول : »إنه ليس من احتمال أمران 
التصديق له و القبول فقط من احتمال  أمران سرته و صيانته من غري أهله فأقرئهم 
السالم و قل هلم رحم هللا عبدا اجرت مودة الناس إىل نفسه  حدثوهم مبا يعرفون 

و اسرتوا عنهم ما ينكرون.« 
مث قال: »و هللا ما الناصب لنا حراب أبشد علينا مئونة من الناطق علينا مبا 
نكره فإذا عرفتم من عبد إذاعة فامشوا إليه و ردوه عنها فإن قبل منكم و إال 
فتحملوا عليه مبن يثقل عليه و يسمع منه فإن الرجل منكم يطلب احلاجة فيلطف 
فيها حىت تقضى له فالطفوا يف حاجيت كما تلطفون يف حوائجكم فإن هو قبل 
منكم و إال فادفنوا كالمه حتت أقدامكم و ال تقولوا إنه يقول و يقول فإن ذلك 
حيمل علي و عليكم أما و هللا لو كنتم تقولون ما أقول ألقررت أنكم أصحايب هذا 
أبو حنيفة له أصحاب و هذا احلسن البصري له أصحاب و أان امرؤ من قريش 
قد ولدين رسول هللا و علمت كتاب هللا و فيه تبيان كل شي ء بدء اخللق و 
أمر السماء و أمر األرض و أمر األولني و أمر اآلخرين و أمر ما كان و أمر ما 

يكون كأين أنظر إىل ذلك نصب عيين.«5 
و روی عنه: »اتقوا على دينكم فاحجبوه ابلتقية فإنه ال إميان ملن ال تقية 
له إمنا أنتم يف الناس كالنحل  يف الطري لو أن الطري تعلم ما يف أجواف النحل ما 
بقي منها شي ء إال أكلته و لو أن الناس علموا ما يف أجوافكم أنكم حتبوان أهل 
البيت ألكلوكم أبلسنتهم و لنحلوكم  يف السر و العالنية رحم هللا عبدا منكم كان 

على واليتنا.«6 
ومع اإلقرتاب من عصر الظهور األكرب إلمام العصر ومع إشتداد وساوس 
ونشاطات الشيطان وجنوده، يصبح التدين أكثر صعوبة ابلنسبة لشيعة آل 
حممد، وابلتايل تزداد شدة التقية. کما قال االمام الصادق: »كلما 

تقارب هذا األمر كان أشد للتقية.«7 
وهذا األمر من األمهية مبكان أن أعلن علماء الدين ابن: التقية واجبة ال جيوز 
رفعها إىل أن خيرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين هللا و 

8.دين اإلمامية و خالف هللا و رسوله و األئمة
وهذا مسنود إىل اإلمام الرضا إذ قال:  »ال دين ملن ال ورع له و ال إميان 
ملن ال تقية له إن أكرمكم عند هللا أعملكم ابلتقية فقيل له اي ابن رسول هللا إىل 
مىت قال إىل يوم الوقت املعلوم و هو يوم خروج قائمنا أهل البيت فمن ترك التقية 

قبل خروج قائمنا فليس منا...«9 
إن أتكيد أهل البيت على التقية، ساهم يف الكثري من احلاالت يف حفظ 
أرواح الشيعة. ففي عصر إمامة اإلمامني العسكريني والغيبة الصغرى، 
وكان  حماصرين،  الشيعة  أئمة  وكان  الشيعة  الضغوط ضد  أقصى  مورست 
يف  مأمن،  يف  يبقوا  لكي  اخللفاء  مذهب  من  ابهنم  يدعون  األئمة  وكالء 
على  أسرارهم.  وكامتي  الشيعة  ائمة  إىل  األفراد  أقرب  من  أهنم كانوا  حني 
سبيل املثال، كان النائب األول إلمام الزمان، عثمان بن سعيد العمري، 
يعمل يف هيئة زايت، ويقوم بتبادل الرسائل بني الناس واالمام ولذلك مسي 
 التقية اليت كان يعتمدها نواب امام العصر بـ»السّمان«. وفيما خيص 

وردت هذه الرواية حول احلسني بن روح النوخبيت: 
أبو احلسن بن أيب الطيب قال: ما رأيت من هو أعقل من الشيخ أيب القاسم 
احلسني بن روح  و لعهدي به يوما يف دار ابن يسار و كان له حمل عند 

السيد و املقتدر عظيم و كانت العامة أيضا تعظمه. 
و كان أبو القاسم حيضر تقية و خوفا فعهدي به و قد تناظر اثنان فزعم 
واحد أن أاب بكر أفضل الناس بعد رسول هللا، مث عمر، مث علي بن 
الكالم  فزاد  أفضل من عمر.   بل علي قال اآلخر:  ابی طالب و 
تقدمي  هو  الصحابة  عليه  اجتمعت  الذي   القاسم أبو  فقال  بينهما 
و  الوصي  علي  مث  النورين  ذو  عثمان  بعده  مث  الفاروق   بعده  مث  الصديق  
أصحاب احلديث  على ذلك و هو الصحيح عندان. فبقي من حضر اجمللس 
متعجبا من هذا القول و كانت العامة احلضور يرفعونه على رءوسهم و كثر 

الدعاء له و الطعن على من يرميه ابلرفض. 
فوقع علي الضحك فلم أزل أتصرب و أمنع نفسي و أدس كمي يف فمي 
فخشيت أن أفتضح فوثبت عن اجمللس و نظر إيل فتفطن يل فلما حصلت 
يف منزيل فإذا ابلباب يطرق فخرجت مبادرا فإذا أبيب القاسم بن روح راكبا 
بغلته قد وافاين من اجمللس قبل مضيه إىل داره فقال يل: اي عبد هللا أيدك هللا مل 

ضحكت و أردت أن هتتف يب كان الذي قلته عندك ليس حبق. 
فقلت له: كذلك هو عندي. 

فقال يل: اتق هللا أيها الشيخ فإين ال أجعلك يف حل تستعظم هذا القول مين. 
فقلت: اي سيدي رجل يرى أبنه صاحب اإلمام و وكيله. 

يقول ذلك القول: ال يتعجب منه و ال يضحك من قوله هذا. فقال يل: و 
حياتك لئن عدت ألهجرنك و ودعين و انصرف.10 

إن هذه التقية الشديدة اليت كان جيب أن تستمر حىت الظهور األكرب، حتظى 
ببعيدين: األول، احلفاظ على أرواح واعتبار ومال الشيعة يف العصر العصيب 
امللئ ابإلضطهاد، وأن يبقوا هؤالء لنصرة امام العصر؛ کما روی عن أمية 
بن علي عن رجل قال: قلت أليب عبد هللا: أميا أفضل حنن أو أصحاب 

القائم؟
فقال يل: »أنتم أفضل من أصحاب القائم و ذلك أنكم متسون و تصبحون 
خائفني على إمامكم و على أنفسكم من أئمة اجلور إن صليتم فصالتكم يف تقية 
و إن صمتم فصيامكم يف تقية و إن حججتم فحجكم يف تقية و إن شهدمت مل 

تقبل شهادتكم و عد أشياء من حنو هذا مثل هذه.« 
فقلت: فما نتمىن القائم إذا كان على هذا؟! 

قال فقال يل: »سبحان هللا! أ ما حتب أن يظهر العدل و أيمن السبل و ينصف 
املظلوم .«11 

والبعد الثاين هو احلفاظ على األسرار اليت ال يطيق مجيع األشخاص تقبلها. 
کما قال أبو عبد هللا: »مل  تبق األرض إال و فيها منا عامل يعرف احلق من 
الباطل قال إمنا جعلت التقية ليحقن هبا الدم فإذا بلغت التقية الدم فال تقية و 
امي هللا لو دعيتم لتنصروان لقلتم ال نفعل إمنا نتقي و لكانت التقية أحب إليكم 
من آابئكم و أمهاتكم و لو قد قام القائم - ما احتاج إىل مساءلتكم عن ذلك و 

ألقام يف كثري منكم من أهل النفاق حد هللا.«12 
و قوله:  »خلق يف  املسجد يشهروان و يشهرون أنفسهم أولئك ليسوا منا 

خصائص اإلمام المهدی
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كالم حضرة بقيّـة هللا قبل الوالدة وما بعدها
إن أئمتنا األطهار، كانوا ميلكون خصائص وميزات خاصة يف خلقهم، إذ أن 
 ،هللا تبارك وتعاىل ميزهم هبذه الصفات واخلصائص عن سائر أبناء آدم
ومن هذه الصفات واخلصائص اليت ميتاز هبا األئمة املعصومون هي تلك 
الكرامات اليت تعد من معجزات الباري عز وجل، مبا يف ذلك نطق األئمة 

املعصومني يف أرحام أمهاهتم أو أثناء الوالدة وفرتة الرضاعة.

حضرة بقيّـة هللا تكلم يف رحم أمه
قالت حكيمة: 

فلم ازل ارقبها ايل وقت طلوع الفجر وهي انئمة بني يدّي ال تغلب جنبا ايل 
جنب حيّت اذا كان يف آخر الّليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعة فضممتها 
ايل صدري ومسّيت عليها، فصاح ابو حمّمد و قال: اقرئي عليها »ااّن 
انزلناه يف ليلة القدر« فأقبلت أقرأ عليها وقلت هلا: ما حالك؟ قالت: ظهر 
االمر اّلذي اخربك به موالي. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرين فأجابين اجلنني 

من بطنها يقرأ كما أقرأ و سّلم علّي.1

كالم حضرة بقيّـة هللا ما بعد مولده
قالت حكيمة: 

رافعا سّبابتيه  اان ابلّصيّب ساجدا علي وجهه جاثيا علي ركبتيه  اذا  و 

أّن  له و  ااّل هللا وحده ال شريك  اله  يقول: »اشهد ان ال  حنوالّسماء و هو 
جّدي رسول هللا و أّن ايب امرياملؤمنني.« مثّ عّد اماما ايل ان بلغ ايل نفسه 
فقال: »الّلهّم اجنزيل وعدي و امتم يل امري وثّبت وطأيت وامأل االرض يب 

عدال و قسطا.«2

كالم مصلح العامل إمام الزمان يف الساعات األوىل من مولده
ا سقط صاحب الّزمان من بطن اّمه سقط جاثيا 

ّ
عن نسيم و مارية انّه مل

علي ركبتيه رافعا سّبابتيه ايل الّسماء مثّ عطس فقال: »احلمدلّل رّب العاملني 
وصّلي لّل علي حمّمد و آله زعمت الظّلمة اّن حّجة هللا داحضة ولواذن لنا يف 

الكالم لزال الّشك.«3

كالم إمام الزمان أثناء الوالدة
قّدس هللا روحه  العمرّي  بن عثمان  حمّمد  قال: مسعت  بن اسد،  غياث  عن 

يقول: 
ملّا ولد اخللف املهدّي صلوات هللا عليه سطع نور من فوق رأسه و هو يقول: 

»أشهد ان ال اله االّ هو العزيز احلكيم ء اّن الّدين عندهللا االسالم.«4و5

كالم حضرة بقّية هللا يف الساعات األوىل من مولده
وبعد والدة إمام الزمان، مسح اإلمام احلسن العسكري يده املباركه 

المهدي في مرآة الروايات
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الکالم المهـدوي

و ال حنن منهم أنطلق فأداري و أسرت فيهتكون سرتي هتك هللا ستورهم يقولون 
إمام و هللا ما أان إبمام إال من أطاعين فأما من عصاين فلست له إبمام مل يتعلقون 
ابمسي أال يكفون امسي من أفواههم فو هللا ال جيمعين هللا و إايهم يف دار.«13 

إن هذا الوضع يستمر طاملا كانت دولة الشيطان سارية وجارية، وحيني موعد 
هناية مملكة الشيطان، بعد الظهور األكرب إلمام العصر ومقتل أعداء آل 
حممد، وحينما يصدح صوت »ال إله اال هللا، حممد رسول هللا وعلي ويّل 
هللا« من كل مئذنة يف العامل. وسيكون ذلك هناية عصر التقية وبداية حكم 

هللا جّل وعال.
ويف أعقاب تشابك السنن، فان دولة أتيت بعد دولة ومن مث ترحل، لكي 
يكشف كل قوم ما حيملة من ادعاءات ومواهب. ويف احلقيقة فان اإلمام 
:حيث قال يشري إىل هذه الرواية عن اإلمام حمّمد الباقر الصادق
»إن دولتنا  آخر الدول ومل يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا، لئال يقولوا 
إذا رأوا سريتنا إذا ملكنا سران مثل سرية هؤالء، وهو قول هللا عز وجل: »َوالأَْعاِقَبُة 

ِللأُْمتاَِّقنَي.«14 

اهلوامش:
1. العياشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العياشي«، ج 1، ص 199؛ البحراين، السيد 

هاشم بن سليمان، »الربهان يف تفسري القرآن«، ج 1، ص 696.
2. شفيعي سروستاين، إمساعيل، »سر اهنيار الثقافات واحلضارات«، طهران، هالل، 

الطبعة االوىل، صص 141-140.
3. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ه، ج 2، 

ص 372.
4. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »تصحيح اعتقادات اإلمامية«، قم، الطبعة الثانية، 1414 

ق.، ص 137.
5. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 2، ص 222.

6. نفس املصدر، ج 2، ص 218.
7. الربقي، امحد بن حمّمد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ه، ج 1، 

ص 259.
الثانية،  الطبعة  قم،  اإلمامية«،  »إعتقادات  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن   .8
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9. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 

الثانية، 1395ه، ج 2، ص 371.
الطبعة  العريب،  الرتاث  داراحایء  األنوار«، بريوت،  اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار   .10

الثانية، 1403ه، ج 51، ص 356.
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14110هـ، صص 473-472.
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على رأس إبنه الكرمي وقال: »اي بين! تكلم بقدرة هللا.«
»بسم هللا الّرمحن الّرحيم َونُريُد َأن مَنُناَّ َعَلى الاَّذيَن اسُتضِعفوا يف اأَلرِض َوجَنَعَلُهم 
أَِئماًَّة َوجَنَعَلُهُم الوارِثنَي ومنّكن هلم يف االرض و نري فرعون و هامان و جنودمها 
 و علي امرياملؤمنني منهم ما كانوا حيذرون«6 وصّلي عي رسول هللا

واالئّمة واحدا واحدا.7
:عن امرياملؤمنني

»املستضعفون يف االرض املذكورون يف الكتاب »َونُريُد َأن مَنُناَّ َعَلى الاَّذيَن... 
اخل« اّلذين جيعلهم هللا ائّمة حنن اهل البيت، يبعث هللا مهديهم فيعّزهم و يذّل 

اعدائهم.«8

كالم حضرة صاحب الّزمان يف اليوم األول من مولده
ابراهيم بن حمّمد وحّدثتين نسيم خادم ايب حمّمد قالت: قال يل  قال 
صاحب الّزمان وقد دخلت عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال 
يل: »يرمحك هللا.« قالت نسيم ففرحت بذلك فقال يل: »اال ابّشرك يف 

العطاس؟« فقلت: بلي! قال: »هو امان من املوت ثالثة ااّيم.«9

كالم إمام العصر يف حضرة أبيه األجل خماطبا أمحد 
بن اسحاق و سعدبن عبدهللا االشعري القمي

»تّبا لك والصحابك، انتم معاشر الّروافض تقصدون املهاجرين و االنصار 
ابلطّعن عليهم و ابجلحود حملّبة الّنيّب هلم، فالّصديق هو فوق الّصحابة بسبب 
سبق االسالم. اال تعلمون اّن رسول هللا امّنا ذهب به ليلة الغار النّه 
خاف عليه كما خاف علي نفسه و ملا علم انّه يكون اخلليفة يف اّمته و اراد 
ان يصون نفسه كما يصون خاّصة نفسه كي ال خيتّل حال اّلدين من 
بعده و يكون االسالم منتظما وقد اقام علّيا علي فراشه ملا كان يف علمه 

مقامه ال جرم مل يبال من قتله...«
... قال سعد: فلّما صران بعد منصرفنا من حضرة مولينا من حلوان علي 
ثالثة فراسخ حّم امحد بن اسحق و اثرت عليه عّلة صعبة ايس من حياته 
هبا فلّما وردان حلوان و نزلنا يف بعض اخلاانت دعا امحد بن اسحق رجال 
من اهل بلده كان قاطنا هبا مثّ قال تفرّقوا عيّن هذه الّليلة واتركوين وحدي. 
فانصرفنا عنه و رجع كّل واحد ايل مرقده. قال سعد فلّما حان ان ينكشف 
الّليل عن الّصبح اصابتين فكرة ففّتحت عيين فاذا اان بكافور اخلادم، خادم 
ابحملبوب  ختم  و  عزاكم  ابخلري  احسن هللا  يقول:  هو  و  حمّمد  ايب  موالان 
رزيّتكم، قد فرغنا من غسل صاحبكم و من تكفينه فقوموا لدفنه فانّه من 

اكرمكم حمالّ عند سّيدكم، مثّ غاب عن اعيننا.
فاجتمعنا علي رأسه ابلبكاء والّنحيب والعويل حيّت قضينا حّقه و فرغنا من 

امره، رمحه هللا.10

كالم إمام العصر جبانب البدن املقّدس حلضرة االمام 
احلسن العسكري

وفيما خيص اتريخ شهادة اإلمام احلسن العسكري ينقل املرحوم العالمة 

اجمللسي، ابن راوي احلديث قال: 
فلّما صران ابلّدار اذا حنن ابحلسن بن علّي علي نعشه مكّفنا فتقّدم جعفر 
بن علّي ليصّلي علي اخيه، فلّما هّم ابلّتكبري خرج صيّب بوجهه مسرة بشعره 
قطط أبسنانه، تفليج فجبذ رداء جعفربن علّي و قال: »أتّخر اي عّم فاان احّق 
ابلّصلوة علي ايب.« فتأّخر جعفر بن علّي و قد ارتّد وجهه فتقّدم الّصيّب 

فصّلي عليه و دفن ايل جانب قرب ابيه.11

اتلتوقيعات الصادرة عن حضرة بقّية هللا يف الغيبتني 
الصغرى والكربى

هي  الفداء،  له  أرواحنا  هللا،  بقية  حلضرة  الكربى  العناايت  إحدى  إن 
إرشاداته يف زمن غيبته. وهي تلك التوقيعات اليت أصدرها على شرف 
الرجال التقى مبن فيهم النواب اخلاصني يف زمن الغيبة الصغرى والشيخ املفيد 
أعلى هللا مقامه، إذ بنّي فيها حضرة ويل العصر اإلحتياجات الدنيوية 
واألخروية للناس فيما يتصل ابلدين والتعبد هلل املتعال، حبيث أن واحدا من 
تلك التوقيعات، ميكن أن يليب إحتياجات الناس. ونورد هنا بعض التوقيعات 

ابقتضاب.12

توقيع حضرة بقيّـة هللا جلمع من الشيعة
حممد بن عثمان النائب اخلاص لالمام املهدي، إذ نشب خالف بني مجع 
من الشيعة بشأن دور األئمة يف خلق الكائنات، إذ نورد اتليا خالصة 

عن املوضوع: 
وقال بعض منهم: إن األئمة يقومون ابخللق وتقسيم الرزق. وذهب البعض إىل 
أنه من املستحيل أن يقوم شخص آخر سوى الباري تعاىل، خبلق كائن ما. وقال 

فريق آخر أن: هللا تعاىل يهب القدرة لألئمة ليخلقوا ويعطوا الرزق. 
واشتد اخلالف ومت االقرتاح ابلرجوع إىل حممد عثمان النائب اخلاص حلضرة 
له  الزمان روحي  املقدسة إلمام  الساحة  إىل  عريضة  وتقدمي   ،بقية هللا

الفداء بواسطته، إذ قال اإلمام ردا على سؤاهلم: 
»اّن هللا تعايل هو اّلذي خلق االجسام و قّسم االرزاق النّه ليس جبسم و ال حاّل 
يف جسم ليس كمثله شي ء و هو الّسميع العليم و اّما االئّمة عليهم الّسالم فاهّنم 
يسألون هللا تعايل فيخلق و يسألونه فريزق اجيااب ملسئلتهم و اعظاما حلّقهم.«13

توقيع اإلمام املهدي تكرميا للشيخ املفيد
إن هذا التوقيع املبارك، قد نقش على شاهد قربه يف هيئة شعر من ثالثة 

 :أبيات. وقال اإلمام
»ال صّوت الّناعي بفقدك انّه

يوم علي آل الّرسول عظيم
 ان كنت قد غّيبت يف جدث الثري

فالعلم و الّتوحيد فيك مقيم
 فاحلّجة املهدّي يفرح كّلما تليت
عليك من الّدروس علوم.«14

السمري  حمّمد  علّي  بن  إىل   بقيّـة هللا توقيع حلضرة  آخر 
)آخر انئب خاّص لإلمام(  

»بسم هللا الّرمحن الّرحيم
اي علّي بن حمّمد الّسمرّي، اعظم هللا اجر اخوانك فيك فاّنك مّيت ما بينك و 
بني سّته ااّيم. فامجع امرك و ال توص ايل احد فيقوم مقامك بعد وفاتك. فقد 
وقعت الغيبة الّتاّمة فال ظهور االّ بعد اذن هللا تعايل ذكره و ذلك بعد طول االمد 

و قسوة القلوب وامتالء االرض جورا.
و سيأيت ايل شيعيت من يّدعي املشاهدة. اال فمن اّدعي املشاهدة قبل خروج 
العّلي  ابهلل  االّ  قّوة  ال  و  حول  ال  و  مفرت  فهو كّذاب  الّصيحة  و  الّسفياينّ 

العظيم.«15

أقوال حضرة بقيّـة هللا يف األايم األوىل من الظهور
اّول خطبة وبيان حلضرة بقيّـة هللا يف اليوم األول من الظهور

 :قال االمام الباقر
»والقائم يومئذ بـ»مّكة« قد اسند ظهره ايل البيت احلرام مستجريا به فينادي: 
»ايّها الّناس ااّن نستنفر هللا، فمن اجابنا من الّناس فااّن اهل بيت نبّيكم حمّمد و 
حنن اويل الّناس ابهلل و مبحّمد فمن حاّجين يف آدم فاان اويل الّناس آبدم و 
من حاّجين يف نوح فاان اويل الّناس بنوح و من حاّجين يف ابراهيم فاان اويل الّناس 
اببراهيم ومن حاّجين يف حمّمد فاان اويل الّناس مبحّمد و من حاّجين يف الّنبّيني 
َطَفٰى آَدَم  فاان اويل الّناس ابلّنبّيني، أليس هللا يقول يف حمكم كتابه »ِإناَّ اللاََّ اصأْ
 ُ َراَن َعَلى الأَْعاَلِمنَي ٭ ُذرِّياًَّة بـَعأُْضَها ِمن بـَعأٍْض ۗ َواللاَّ َونُوًحا َوآَل ِإبأـَْراِهيَم َوآَل ِعمأْ

يٌع َعِليٌم«16 مسَِ
فاان بقّية من آدم و ذخرية من نوح و مصطفي من ابراهيم و صفوة من حمّمد، 
صّلي هللا عليهم امجعني، اال فمن حاّجين يف كتاب هللا فاان اويل الّناس بكتاب هللا، 
اال و من حاّجين يف سّنة رسول هللا فاان اويل بسّنة رسول هللا، فانشد هللا من مسع 
كالمي اليوم ملّا بلغ الّشاهد منكم الغائب و أسألكم حبق هللا و حّق رسوله صّلي 
هللا عليه و آله و حبّقي فاّن يل عليكم حّق القريب من رسول هللا ااّل اعنتموان و 
منعتموان مّمن يظلمنا فقد اخفنا و ظلمنا و طردان من دايران و ابنائنا و بغي علينا 
و دفعنا عن حّقنا و  افرتي اهل الباطل علينا فاهلل هللا فينا ال ختذلوان وانصروان 

ينصركم هللا تعالي.«17

اخلطبة الثانية حلضرة بقيّـة هللا يف األايم األوىل من الظهور
عن االمام الباقر خطبة آخر مع اختالف يسري مثّ يظهر املهدّي مبّكة 
عند العشاء و معه رأية رسول هللا، و قميصه وسيفه و عالمات و نور 

و بيان فاذا صّلي العشاء اندي ابعلي صوته: 
أّكد احملّجة و بعث  الّناس و مقامكم بني يدي رّبكم و قد  ايّها  »اذّكركم هللا 
االنبياء و انزل الكتاب أيمركم ان ال تشركوا به شيئا و ان حتافظوا علي طاعته و 
طاعة رسوله، صّلي هللا عليه و آله وسّلم، و ان حتيوا ما احيا القرآن و متيتواما 
امات و تكونوا اعواان علي اهلدي و وزراء علي الّتقوي فاّن الّدنيا قد دان فناؤها 
و زواهلا و اذنت ابلوداع و ايّن ادعوكم ايل هللا و رسوله، والعمل بكتابه و 

اماتة الباطل و احياء الّسنة.«18

ومن أقوال اإلمام القائم أثناء الظهور
»عن املفّضل بن عمر عن ايب عبد هللا عن ابيه عليهما الّسالم انّه قال اذا 
ا خفتكم فوهب يل ريّب حكما 

ّ
قام القائم عليه الّسالم قال »ففررت منكم مل

و جعلين من املرسلني«19و20

كالم حضرة بقيّـة هللا إابن القيام
عن زيد بن علّي قال: اذا قام القائم من آل حمّمد يقول:

َرأِْض  »ايّها الّناس حنن اّلذين وعدكم هللا تعايل يف كتابه »الاَّذيَن ِإنأْ َمکاَّناَّاُهمأْ يف األأْ
ا َعِن الأُْمنأَْکِر َو لِلاَِّ عاِقَبُة  َأقاُموا الصاَّالَة َو آتـَُوا الزاَّکاَة َو َأَمُروا اِبلأَْمعأُْروِف َو نـََهوأْ

ُُموِر«21و22 األأْ

اهلوامش: 
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2. املصدر السابق، ج 1، ص13.
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4. سوره آل عمران )3(، آيه 19.

5. »حباراالنوار«، ج 51، ص 16.
6. سوره قصص )28(، آيه 5ـ6.
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المهدي في مرآة الروايات
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شأن اإلمام

لقد كان النيب آدم أول إنسان يف حيثية بشرية وصورة ُملكية، وُعّلم 
األمساء اإلهلية، بيد أنه مل يكن أول خملوق يف العامل، الن كائنات أخرى مبا 
فيها العالني واملالئك والنسناس واجلّن، كانت قد خلقت قبله، مثلما أنه كان 
متأخرا عن النيب األكرم وأهل البيت يف الشأن الروحي والنوري، ومع 
ذلك، كان حيمل نطفهم حىت اليوم املقدر، حيث أبصروا النور يف نشأ العامل، 
من صلب أبناء آدم من ساللة األطهار بين هاشم وعبد هللا وابوطالب.
 عن رسول هللا عن أبيه حدثين أيب« :قال علي بن احلسني

قال: 
»اي عباد هللا! إن آدم ملا رأى النور ساطعا يف صلبه من ذروة العرش إىل ظهره و 

مل يتبني األشباح، قال: اي رب ! ما هذه  األنوار؟ 
و قال هللا عز و جل: أنوار أشباح، نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إىل ظهرك و 

لذلك أمرت املالئكة ابلسجود لك إذ كنت وعاء لتلك األشباح. 
فقال آدم: اي رب! لو بينتها يل. 

فقال هللا عز و جل: انظر اي آدم إىل ذروة العرش! 
فنظر آدم و واقع نور أشباحنا من ظهر آدم إىل ذروة العرش. فانطبع فيه صور 
فرأى  الصافية  املرآة  اإلنسان يف  وجه  ينطبع  ظهره كما  اليت يف  أشباحنا  أنوار 

أشباحنا، فقال: ما هذه األشباح اي رب؟! 
قال هللا: اي آدم! هذه األشباح أفضل خالئقي و براييت. هذا حمّمد و أان احلميد 
و احملمود يف أفعايل،  شققت له امسا من امسي؛ و هذا علي و أان العلي العظيم، 
شققت له امسا من امسي؛ و هذه فاطمة و أان فاطر السماوات و األرضني، أفاطم 

يشينهم،  يبريهم و  أوليائي عما  أفاطم  و  يوم فصل قضائي  أعدائي من رمحيت 
فشققت هلا امسا من امسي؛ و هذا احلسن و هذا احلسني و أان احملسن اجململ، 
شققت امسهما من امسي. هؤالء خيار خلقي و كرام برييت. هبم آخذ و هبم أعطي 
و هبم أعاقب و هبم أثيب. فتوسل هبم إيل اي آدم و إذا دهتك داهية1 فاجعلهم 
إيل  شفعاءك فإين آليت2 على نفسي قسما حقا ال أخيب هبم آمال و ال أرد هبم 
سائال فلذلك حني نزلت  منه اخلطية دعا هللا عز و جل هبم فتاب عليه و غفر 

له.«3 
إن النيب آدم ومجلة األنبياء واألوصياء والرجال الذين جاؤوا من بعده 
يف هذه الدنيا، كانوا حيملون على عاتقهم عبء عهد جسيم. »عهد والية 
وإمامة« النيب األكرم وأهل بيته ممن كان هللا تعاىل قد استقرهم قبل 
هذا يف عامل الذّر، وجعل اجلميع يتعهدون بشأهنم وذّكر اجلميع برعاية ذلك 
العهد. وال ريب أن جممل اخلالئق كانوا قد دعوا إىل إمتحان عسري، ليختربوا 

عزمهم على حمك اإلبتالء واإلمتحان ويربهنوا صمودهم واستقامتهم.
وأول  فخ للبالء، نصبه إبليس آلدم وحواء. عندما كاان ينعمان يف اجلنة. 

ويقول القرآن الكرمي: 
َناََّة َفُكال ِمنأْ َحيأُْث ِشئأـُْتما َو ال تـَقأَْراب هِذِه  ُكنأْ أَنأَْت َو َزوأُْجَك اجلأْ »َو اي آَدُم اسأْ

الشاََّجَرَة فـََتُكوان ِمَن الظاَّاِلمني .«4 
من  حيمله  ما  بكل  ابليس  شن  اجلنة،  يف   وحواء آدم  استقرار  ومع  
أفكار، هجومه، وخدع أول إنسان عن طريق الطمع ابمللك وامتالك احلكم 
الدائم واخلالد. وكان آدم وحواء، قد منعا من اإلقرتاب من تلك الشجرة 

امساعيـل شفـيـعي ســروستــاين

الملک اإللهي العظیم

احملظورة، لكن حيلة إبليس فعلت فعلتها.
َوَس هَلَُما الشاَّيأْطاُن لِيـُبأِْدَي هَلُما ما ُووِرَي َعنأـُْهما ِمنأْ َسوأْآهِتِما َو قاَل ما هَناُكما  »فَوسأْ
اِلديَن َو قامَسَُهما ِإيّنِ  ِ َأوأْ َتُكوان ِمَن اخلأْ رَبُُّكما َعنأْ هِذِه الشاََّجَرِة ِإالاَّ َأنأْ َتُكوان َمَلَكنيأْ

َلُكما َلِمَن الناَّاِصحنَي.«5 
إن السهم السام حلسد إبليس وقبل أن يستهدف آدم كان قد استهدف 
»امللك العظيم« الذي كان مقررا أن تناله ذرية آدم أي آل حممد يف 
الوقت املعلوم، وإال فان ابليس كان يعلم علم اليقني، ابن مثة هوة ساحقة بني 
 ما كان قد ُوهب يف األايم األوىل من اخللق، ابسم اجلنة أو ملك آدم
آلدم وحواء ليسكنا فيها وميضيان املراحل اإلبتدائية للتعليم واإلمتحان وبني 

.أي آل حممد امللك العظيم« املقرر واملقدر لذرية آدم«
ومييط هللا تبالك وتعاىل يف »سورة النساء« اللثام عن »امللك العظيم« ويقول:
ِلِه فـََقدأْ آتـَيأْنا آَل ِإبأْراهيَم الأِْكتاَب َو  »َأمأْ حَيأُْسُدوَن الناَّاَس َعلی  ما آاتُهُم هللاُ ِمنأْ َفضأْ

َمَة َو آتـَيأْناُهمأْ ُملأْكاً َعظيماً.«6  كأْ احلأِْ
:قال االمام الصادق

»حنن و هللا الناس الذين قال هللا تبارك و تعاىل و حنن و هللا احملسودون و حنن أهل 
هذا امللك الذي يعود إلينا.«7 

البيت وأن جنة آدم  العظيم الذي ُوعد به، هو ُملك أهل  إن امللك 
تعاىل ألهل  قرره هللا  الذي  العظيم  امللك  لذلك  منوذج مصغر  وحواء هي 
البيت. ومل يكن آدم مأذوان ابحلسد ومتين »امللك العظيم« وكان قد منع 

مسبقا من اإلقرتاب منه. 
العظيم«  »امللك  هي  احملظورة  الشجرة  هذه  ابن  ذُّكر  قد   آدم وكان 
لإلمام املهدي وإن اقرتب منها من دون جهوزية وحيسدها أو يتمناها، 

فان ملكه سيزول. 
وبذلك هبط آدم وحواء لكي يعودا إىل اجلنة بعد سلوك املراتب وإكتساب 
اجلهوزية، وأن يتحصل أبنائهما على شروط حيظيان هبا مع أتسيس »امللك 

املهدوي العظيم« على إمكانية التواجد يف »اجلنة املهدوية املوعودة«. 
إن ما كان وراء اإلبتعاد، هو نسيان العهد واإلنفصال عنه، حبيث أن عودة 
وجتربة اجلنة املوعودة، مها رهن بتجديد العهد وامليثاق مع أسرة ورجل، أخذ 

هللا تعاىل امليثاق على مجلة األنباء واألانس بشأهنم.
روی عن زرارة عن محران عن أيب جعفر قال: 

تعاىل حيث خلق اخللق، خلق ماء عذاب و ماء ماحلا أجاجا  تبارك و  »إن هللا 
فامتزج املاءان فأخذ طينا من أدمي األرض فعركه عركا شديدا. فقال ألصحاب 
اليمني و هم كالذر يدبون إىل اجلنة بسالم و قال ألصحاب الشمال إىل النار و 

ال أابيل. 
َم الأِْقياَمِة ِإاناَّ ُكناَّا َعنأْ هذا  ان َأنأْ تـَُقوُلوا يـَوأْ ُت ِبَربُِّكمأْ؟ قاُلوا بَلى ، َشِهدأْ مث قال : »َأ َلسأْ
غاِفِلنَي« 8 مث أخذ امليثاق على النبيني فقال:  »أ لست بربكم  و أن هذا حمّمد 

رسويل و أن هذا علي أمري املؤمنني؟«
قاُلوا بَلى. فثبتت هلم النبوة. 

 علي و  رسويل   حمّمد و  ربكم  أنين  العزم:  أويل  على  امليثاق  أخذ  و 
 و أن املهدي أمرياملؤمنني و أوصياؤه من بعده والة أمري و خزان علمي
أنتصر به لديين و أظهر به دوليت و أنتقم به من أعدائي و أعبد به طوعا و كرها؟« 

قالوا: أقرران اي رب و شهدان. 
و مل جيحد آدم و مل يقر. فثبتت العزمية هلؤالء اخلمسة يف املهدي و مل يكن 
ان ِإىل  آَدَم ِمنأْ قـَبأُْل  آلدم عزم على اإلقرار به و هو قوله عز و جل- »َو َلَقدأْ َعِهدأْ

فـََنِسَي َو ملأْ جنَِدأْ َلُه َعزأْما«9 
إمنا هو فرتك  مث أمر انرا فأججت.10  فقال ألصحاب الشمال: ادخلوها فهابوها 

و قال ألصحاب اليمني: ادخلوها. فدخلوها فكانت عليهم بردا و سالما. 
فقال أصحاب الشمال: اي رب! أقلنا. 

و  الوالية  و  الطاعة  ثبتت  فثم  فهابوها  فادخلوا  اذهبوا  أقلتكم  قد  فقال: 
املعصية.«11 

ويتحدث اإلمام علي أمري املؤمنني يف اخلطبة االوىل من »هنج البالغة« 
ِنه.«12  عن حسد الشيطان آلدم: »فـََباَع الأَْيِقنَي ِبَشكِِّه َو الأَْعِزميََة ِبَوهأْ

على  وواليتهم   البيت ألهل  النورية  املكانة  تعاىل،  أظهر هللا  أن  وبعد 
مجيع الكائنات واملخلوقات وضرورة اإلبتعاد عن احلسد بشأهنم، أخذ على 
الشك والرتديد يف يقني  بداية  أاثر  الرجيم،  إبليس  امليثاق، لكن   آدم
آدم وثبط عزميته من خالل وعده بـ»امللك الذي ال يزول« ووجهه إبجتاه 
اخر، ومل تكن النتيجة سوى اهلبوط من املراتب اليت كان يستقر هبا وفقدان 

السكن اهلادئ واآلمن. 

عهد عامل الذّر
إن امليثاق الذي أخذه هللا تبارك وتعاىل يف عامل الذّر على املؤمن والكافر 
وحىت مجيع األنبياء كان حول ربوبيته ورسالة أنبياء أولوا العزم )نوح وابراهيم 
واإلستقرار يف والية   األكرم النيب  وإتّباع   )وموسى وعيسى وحممد
األئمة املعصومني. وقد حتدث هللا تعاىل يف »القرآن الكرمي« مرارا حول ميثاق 

عامل الذر وعهد الوالية: 
َهَدُهمأْ َعلى  أَنأـُْفِسِهمأْ َأ  »َو ِإذأْ َأَخَذ رَبَُّك ِمنأْ َبين  آَدَم ِمنأْ ظُُهورِِهمأْ ُذرِّياَـّتـَُهمأْ َو َأشأْ
َم الأِْقياَمِة ِإاناَّ ُكناَّا َعنأْ هذا غاِفلني ...«13  ان َأنأْ تـَُقوُلوا يـَوأْ ُت ِبَربُِّكمأْ قاُلوا بَلى  َشِهدأْ َلسأْ

قال االمام الصادق يف تفسري هذه اآلية:
»كان امليثاق مأخوذا عليهم هلل ابلربوبية- و لرسوله ابلنبوة و ألمرياملؤمنني و 
األئمة ابإلمامة. فقال:  أ لست بربكم  و حمّمد نبيكم- و علي إمامكم و األئمة 

اهلادون أئمتكم؟ فقالوا بلى؛ شهدان. 
فقال هللا تعاىل  أن تقولوا يوم القيامة أي لئال تقولوا يوم  القيامة إان كنا عن هذا 

غافلني .«14 
اإلنشغاالت  بسبب  الواقعة  تذكر هذه  قادرة على  اإلنسان غري  نفس  إن 
الكثرية يف العامل املادي واألرض، لكن ما رأته وعاهدت عليه، يكمن فيها 

يف هيئة الوعي الفطري. 
اَء ُكلاَّها«: َمسأْ قال االمام احلسن العسکری يف تفسري اآلية: »َو َعلاََّم آَدَم األأْ
»أمساء أنبياء هللا، و أمساء حمّمد و علي و فاطمة و احلسن و احلسني، و 

الطيبني من آهلما، و أمساء خيار شيعتهم و عتاة أعدائهم . 
»مث عرضهم«،  عرض حمّمدا و عليا و األئمة على املالئكة أي عرض أشباحهم 

و هم أنوار يف األظلة.«15 
:عن الرضا »روي يف »عيون اخبارالّرضا
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ينبغي يف هذا الفصل أن أنخذ بنظر االعتبار نقطتني رئيسيتني:
1. إن حبثنا عن أسلوب اإلمام يف تربية األمة، سوف يكون حبثاً إمجالياً 
بعد تعذر االطالع على التفصيل؛ ألن ذلك يقتضي االطالع الكامل على 
عمق الوعي الذي ينشره اإلمام يف ربوع البشرية، ليمكننا أن نرى أصح 
الطرق وأسهل األساليب اليت يتخذها يف هذا الصدد، فيبقى تفصيل 

ذلك مؤجالً إىل عصر الظهور.
ومن هنا؛ سوف نقتصر ابلضرورة، على ما تدركه أذهاننا من عناوين عامة، 

وأساليب مفهومة، مطابقة للقواعد العامة املربهنة الصحة يف اإلسالم؛
2. إن هذا البحث، ابلرغم من إمجاله، سوف لن يعدم املصادر لالطالع 
على بعض اخلصائص من هذه الناحية، تلك املصادر اليت اتبعناها يف كل 
هذا التاريخ، وهي القواعد العامة يف اإلسالم واألخبار الواردة ابخلصوص، مما 
ميكن أن يلقي ضوءاً على حمل الكالم، وسنرى هنا أن يف هذين املصدرين 

غناء وعطاء سخياً.

يف األساليب العامة املتخذة لرتبية األمة يف عهد الظهور
ويكون يف اإلمكان أن ندرك تلك األساليب، لو استطعنا أن حنمل فكرًة 
واضحًة عن دواعي االحنراف وموجباته يف اجملتمع املنحرف فيما قبل الظهور. 

وتتلخص تلك الدواعي بشكل عام فيما يلي:
أواًل: التثقيف املنحرف املوجه من قبل الدولة لألجيال الصاعدة، يف املدارس 

واملعاهد ووسائل اإلعالم بشكل عام؛
الوضعية  القوانني  وتطبيق  إلطاعة  الدولة،  قبل  من  املوجه  الضغط  اثنيًا: 

املخالفة للعدل اإلسالمي؛
الفرد إىل  املالية عموماً، والتنافس املايل خاصة، الذي يدعو  اثلثًا: احلاجة 
ارتكاب كل األساليب يف احلصول على املال، سواء يف الصناعة أم التجارة 

أم خدمة الدولة أم غريها؛
وحتسني  الثياب،  وجتميل  السكن،  توسيع  يف  االجتماعي  التنافس  رابعًا: 
وجبات الطعام، واحلصول على اآلالت احلديثة املوفرة للراحة، والرافعة من 

شأن صاحبها نتيجًة هلذا التنافس؛
خامسًا: اإلغراء اجلنسي، على خمتلف مستوايته وأشكاله.

شأن اإلمام

دولة كريمة

أسلوب اإلمام المهدي في تربیة األمة
الشهيد السّيد حمّمد الصدر »...إن آدم ملا أكرمه هللا تعاىل ذكره إبسجاد مالئكته  و إبدخاله اجلنة، قال 

يف نفسه: هل خلق هللا بشرا أفضل مين؟ 
فعلم هللا  عز و جل ما وقع يف نفسه، فناداه: »ارفع رأسك اي آدم و انظر إىل 

ساق العرش.« 
فرفع آدم رأسه فنظر إىل ساق العرش، فوجد عليه مكتواب ال إله إال هللا حمّمد 
رسول هللا و علي بن أيب طالب أمري املؤمنني و زوجته فاطمة سيدة 

نساء العاملني و احلسن و احلسني سيدا شباب أهل اجلنة. 
فقال آدم: اي رب! من هؤالء؟ 

فقال عز و جل: »هؤالء من ذريتك و هم خري منك و من مجيع خلقي و لو ال 
هم ما خلقتك و ال خلقت اجلنة و النار و ال السماء و األرض فإايك أن تنظر 

إليهم بعني احلسد فأخرجك عن جواري.« 
الشيطان حىت أكل من  منزلتهم فتسلط عليه  بعني احلسد و متىن  إليهم  فنظر 
الشجرة اليت هني عنها و تسلط على حواء لنظرها إىل فاطمة بعني احلسد، 
حىت أكلت من الشجرة كما أكل آدم فأخرجهما هللا عز و جل عن جنته 

فأهبطهما عن جواره إىل األرض.«16 
إن ابرئ الكون والوجود، كان قد أعلن إمجاال، منذ البداية، اخلطة النهائية 
للعامل وحكمة اخللق عن طريق اخللق النوراين ألكمل خملوقاته أي حممد وآل 

.حممد
واالن حيث جيب أن تطبق هذه اخلطة الكلية واإلمجالية، مرحلة مبرحلة يف 
العامل امللكي، وال شك أن مسافة هائلة كانت قائمة منذ فجر اخللق حىت 
حتصل النتيجة النهائية املتمثلة يف »أتسيس امللك اإلهلي العظيم« على يد 
حممد وآل حممد، هذه الذوات املقدسة، ال يف العامل الروحاين والنوراين، 

بل يف هيئتها »امللكية وامللكوتية« الشاملة. 
فيها  يتقدم  أن  عليه  وكان  العامة  اإلهلية  الدورة  دخل  قد   آدم وكان 
خبشوع. وليس آدم وحده بل األلوف من أنسال البشرية، إن اجتمعوا 
ابلوف األنباء والوحي، مل يكونوا جيدون قدر وقياس ذلك ليحملوا املسؤولية 
اجلسيمة لتأسيس »امللك االهلي العظيم«. ورمبا هذه العبارة اجلميلة اليت قاهلا 

:اإلمام املعصوم
»دولتنا آخر الّدول«17 مؤشر على ذلك.

قد وطأت  طفيله  رهنا آبل حممد، وكان  مولدهم ووجودهم  لقد كان 
قدماه عامل الوجود، لذلك كيف كان بوسعهم تناول مثرة شجرة مل يتحصلوا 

القدرة على هضمها.
إن مثرة الشجرة املغروسة كانت نسبة لتلك الشجرة وحصيلة منوها وأغصاهنا 
موعد  يكن  ومل  الشجرة.  تلك  بدن  من  تفرعت  قد  اليت كانت  وسيقاهنا 
اإلقرتاب من تلك الشجرة قد حان يف عهد آدم، انهيك عن قطف 

مثارها. 
 ،إن خطاب »التقرب هذه الشجرة!« هو كناية عن عجز ونقص يف آدم
مقارنة مبحمد وآل حممد الذين كانوا أشرف وأفضل ومقدم على مجيع 
)امللك  املمنوعة  الشجرة  تلك  مثرة  يتم قطف  أن  مقدرا  املخلوقات، وكان 
العظيم( على أيديهم. وكان آدم مكلف ابملضي قدما ابلنظام التوحيدي 
البيت« يف  العظيم ألهل  االهلي  »امللك  ذلك  وإقتطاف طوب  للعامل 

املراحل األولية وحسب مقدرته ومهمته ومن بعده تفويض أمر اخلالفة الخر، 
يف رتبة اخرى.

إن ظهور الربوبية التامة حلضرة احلق، كان حكرا على جدارة ولياقة رجل، 
كان يف اخللق النوري، يف املقام األول والصادر األول، وكان سبب ومنشأ 

خلق سائر الكائنات يف مجلة العوامل. 
املاورائية،  وقدرهتم   للمعصومني والنوراين  السماوي  والشأن  املكانة  إن 
أوجدت إمكانية أنه وبعد أتسيس هذه الدولة، أال يكون مبقدور ووسع أي 

أحد تقدمي واقرتاح دولة أفضل من هذه الدولة.
اليد  قدرة  ظل  ويف   والزمان العصر  صاحب  وحضرة  املبني  اإلمام  إن 
هذا  وأن  وحدها،  األرض  ال يف  العامل  يف  إبحياد حتول كبري  يقوم  االهلية، 
الفاين  الزمن  وإقرتاب  الزمان  يف  تغريات  إىل  يؤدي  واليته،  وحتت  التحول 

والكّمي من الزمن الباقي واألزيل. 
والدولة  إنطالق حكم هللا  بداية  يشكل  العظيم،  امللك  هذا  أن  وال شك 

الكرمية، اليت تتوفر بعدها، مقدمات جتربة القيامة الكربى. 

اهلوامش:
1. الداهية: األمر العظيم و األمر املنكر.

2. أي أقسمت و حلفت.
3. االسرتآابدى، على، »أتويل اآلايت الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، قم، الطبعة 

االولی، 1409ه، ص 49-48.
4. سورة االعراف، اآلية 19.

5. سورة االعراف، آيتان 20 -21.
6. سورة النساء، اآلية 54.

7. الصفار، حمّمد بن حسن، »بصائر الدرجات يف فضائل آل حمّمد«، قم، الطبعة 
الثانية، 1404ه، ج 1، ص 36.

8. سورة األعراف، اآلية 172.
9. سورة طه، اآلية 115.
10. االجيج: تلهب النار.

الرابعة،  الطبعة  االسالمية،  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  الكليين،   .11
1407ه، ج 2، ص 8.

12. الصبحی، صاحل، »هنج البالغه«، قم، هجرة، الطبعة االولی، 1414ه، اخلطبة 
192، ص 42.

13. سورة االعراف، اآلية 172.
14. القمي، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ه، ج 1، 

ص 247.
احلسن  اإلمام  إىل  املنسوب  »التفسري   ،العسکری على  بن  احلسن   .15

العسكري«، قم، الطبعة االولی، 1409ه، ص 217.
16. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »عيون أخبار الرضا«، طهران، الطبعة 

االولی، 1378ه، ج 1، ص 306.
17. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، كتاب الغيبة للحجة، قم، الطبعة االولی، 

1411ه، ص 472.
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وهذه الصورة كافية ألن نستشف من خالهلا حياة األخوة اليت يبذرها اإلمام 
القائد يف جمتمعه العادل، لو أخذان بنظر االعتبار أهنا أخبار قيلت طبقاً لفهم 

اجملتمع الذي صدرت فيه.
فحسبنا أن نتصور األخوة اليت استطاع رسول هللا أن يبذرها يف صحابته، 
تلك األخوة اخلالصة املبنية على العقيدة واهلدف املشرتك، لكي نتصور أن 
 النيب أقام  الذي  املستوى  نفس  على  جمتمعه  يقيم   املهدي اإلمام 
جمتمعه عليه، طبقاً ملا مسعناه عن رسول هللا يف اخلرب: »وبنا يصبحون بعد 

عداوة الفتنة إخواانً، كما أصبحوا بعد عداوة الشرك إخواانً يف دينهم.«
وال خيفاان لطف املقايسة يف هذا اخلرب، بني عصر اجلاهلية وما استتبعه من 
عداوة الشرك، وعصر الغيبة وما يستتبعه من عداوة الفتنة إىل جانب املقايسة 
بني عصر النيب كرافع لعداوة الشرك، وعصر املهدي كمزيل لعداوة 

الفتنة، وما حدث وحيدث يف هذين العصرين من أخوة ووفاق.
وأما من انحية املستوى الثقايف لألمة، فتعطينا الصور التالية:

قال:   جعفر أيب  عن  بسنده  الدين«،6  »إكمال  يف  الصدوق  أخرج 
»إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد، فجمع هبا عقوهلم، وكملت هبا 

أحالمهم.«
وأخرج النعماين،7 بسنده عن حبة العوين، قال: قال أمري املؤمنني: »كأين 
أنظر إىل شيعتنا مبسجد الكوفة، قد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما 

أنزل.«
ويف خرب آخر، عن أيب عبد هللا أنه قال: »كأين بشيعة علي يف أيديهم 

املثاين، يعلمون الناس املثال املستأنف.«
ويف حديث آخر،8 عن محران بن أعني، عن أيب جعفر، أنه حتدث عن 
املهدي فيما قال: »وتؤتون احلكمة يف زمانه؛ حىت إن املرأة لتقضي يف بيتها 

».بكتاب هللا وسنة رسول هللا
إىل غري ذلك من األخبار، وسيأيت يف الفصل اآليت ما ينفع يف هذا الصدد:
القائملألمة  تربية  الكناية عن  املراد  يده على رؤوسهم«،  وقوله: »وضع 
ابعتقاد  والفكر  العقل  وعاء  ابعتبار كوهنا  ابلرؤوس  عرب  وإمنا  اإلسالمية، 

الناس.
ووضع اليد عليها كناية عن السيطرة عليها ابإلقناع والرتبية، ال خيتلف احلال 
يف ذلك سواء كان الفاعل املريب هو هللا تعاىل أم املهدي، فإن شريعة 
املهدي هي شريعة هللا تعاىل، وتربيته هي تربية هللا عز وعال، فكالمها 
املريب يف حقيقة األمر. ومن هنا تنتج الرتبية نتيجتها الطبيعية املطلوبة، وهي 

اجتماع العقول، وتكامل األحالم.
واملراد من اجتماع العقول، اجلانب العلمي والثقايف من حياة اإلنسان.

أطروحة  واحد، وعلى  عقائدي  مفهوم  على  تساملها  اجتماعها  من  واملراد 
بني  اخلالف  وقوع  نتصور  أن  الصعب  من  يكون  واحدة، حبيث  تشريعية 
العاملية، وخاصة  املهدي  لدولة  العامة  اإليديولوجية  مندجمني يف  شخصني 
إذا أصبحت األمة والبشرية بدرجة من الكمال، حبيث يصبح الرأي فيها 
)معصوماً(، ويكون حتصل االجتماع واالتفاق على األمور سهالً إىل حٍد 

كبري.
اجلانب  وهو  والرشد،  األانة  مستوى  ارتفاع  األحالم:  تكامل  من  واملراد 

العاطفي والنفسي لإلنسان، ذلك اجلانب الذي ميثل أبول درجاته مستوى 
)العدالة( الفردية يف اإلسالم، وميثل يف درجاته العليا )مستوى العصمة( اليت 

سوف يصل إليها اجملتمع بعد فرتة من الزمن.
وهذه النتيجة جبانبها العلمي والعاطفي، هي اليت متثل الوعي العايل، الذي 
يوجده املهدي يف دولته وجمتمعه. وذلك الوعي الذي قلنا: إنه ال ميكن 
اآلن  ندركه  وإمنا  الظهور،  لعهد  املعاصر  املفكر  إال  الفرد كنهه  يدرك  أن 

بعناوينه العامة ليس غري.
ومن هنا؛ يتضح أن وضع اليد على رؤوس العباد، ال يراد به املعىن احلقيقي، 
وال الرمحة وال االستيالء مبعىن امللك والسلطة، فإن كل ذلك مبجرده ال ينتج 
تكامل األحالم وال اجتماع العقول، كما هو واضح، وإمنا الذي ينتج ذلك 

هو الرتبية واإلعالء للعقول واألفكار والعواطف.
واحلديث األخري الذي مسعناه يتحدث عن املرأة، وعن املستوى الثقايف العايل 
الذي تبلغه يف عصر الظهور، تلك املرأة عانت من اجملتمع املنحرف ظروفاً 
تنطق ابحلكمة،  فهي  العاملية،  الدولة  يف  أما  والظلم،  والكبت  اجلهل  من 
وهي: املفاهيم املهدوية العليا، وتقضي بكتاب هللا وسنة رسوله، وتقوم بقيادة 
جانب مهٍم من اجملتمع على أحسن وجه، وإذا كانت كذلك، فما أحسن 

تعاملها مع زوجها! وما أفضل تربيتها ألوالدها!
وهي يف قيادهتا تطبق عملها على آداب اللياقة اإلسالمية، وهو احلجاب 
الكامل،  العدل  العالقة بني اجلنسني، كما يقتضيه  واجلانب األخالقي يف 
ذلك اجلانب الذي قلنا يف بعض حبوثنا: إنه ال مينع من أي عمل وجتارة 

وقيادة.

اهلوامش:
۱. سورة الذارايت، اآلية 56.

2. السيوطي، جالل الّدين، »احلاوی للفتاوری«، ج 2، ص 129.
3. النيشابوري، مسلم بن احلجاج، »سنن«، ج 1، ص 94.

4. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 109.
5. اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 195 و 196.

6. انظر »كمال الدين« املخطوط.
7. النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 171.

8. نفس املصدر، ص 126.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 531-541؛ ابلتخليص.

دولة كريمة

وتتداخل هذه األسباب وتتشعب، فيشعر الفرد املعاصر، بكل وضوح أبن 
السري يف اجتاهها هو األصلح له، والذي يوفر له قسطاً من الراحة واهلناء؛ 
ومن هنا يندفع تلقائياً إىل التكيف طبقاً ملتطلباهتا، فيعطيها من جانبه املعنوي 

واخللقي ومن راحته وهناءة نفسه الشيء الكثري.
ومن هذا املنطلق حيدث التغيري، إذ يشعر الفرد ابلراحة واهلناء، بدون وجود 

أسباب االحنراف ليتوفر له فرصة اهلداية والسري حنو العدل واحلق.
ومن هنا نستطيع أن نتبني، بوضوح، األسلوب الرئيسي اجلديد لرتبية األمة، 

ضمن النقاط التالية، كل واحدة إبزاء أحد الدواعي السابقة.
هللا  طاعة  حنو  موجهاً  يصبح  والعام،  اخلاص  التثقيف  إن  األوىل:  النقطة 
الرفيع، وذلك عن طريق كل  وعبادته، يف كل حقوهلا ومستوايهتا، واخللق 
ألسنة املهدوية... ابتداًء ابلتوجيهات العليا الصادرة من اإلمام نفسه، 
املناهج  وكذلك  والصحف،  والتلفزيون  اإلعالم، كاإلذاعة  أبجهزة  وانتهاًء 

الرتبوية يف املدارس واملعاهد العلمية يف كل العامل.
النقطة الثانية: إن الضغط بدل أن يكون موجهاً حنو تطبيق القانون املنحرف، 
التمحيص  يف  وفاشل  منحرف  وسيستأصل كل  ضده،  موجهاً  سيكون 
اإلهلي، كما رأينا ومسعنا، وبذلك تنقطع األرضية العامة لنمو الفساد انقطاعاً 

كاماًل، ويطبق القانون العادل الكامل تطبيقاً كاماًل؛
النقطة الثالثة: إن التنافس سوف يكون موجهاً ومركزاً حنو اخلري والصالح، 

طبقاً للمفاهيم والقوانني العامة، اليت تصبح سائدة يف ذلك العصر؛
النقطة الرابعة: إن احلاجة املالية، وهي من أعظم أسس اجلرمية يف العامل اليوم، 
سوف ترتفع متاماً بعد الذي سنسمعه يف الفصل اآليت، من توفري املهدي 
للمال وفرًة كبرية جداً، يرتفع فيه الدخل لكل أحد، ارتفاعاً كبرياً، وتتوفر 
فرصة العمل لكل األفراد توفراً حقيقياً بشكل متساوي، على ما سنسمع 

أيضاً؛
النقطة اخلامسة: إن اإلغراء اجلنسي املنحرف ينعدم ابملرة، بعد تطبيق األحكام 
اإلسالمية يف تنظيم العالقة بني اجلنسني؛ إذ بعد بناء النفوس واألفكار بناًء 
صاحلاً عن طريق التثقيف العام واخلاص، سوف تتمثل هذه العالقة على أرفع 

صورها وأعدل أشكاهلا.
إىل  وإخالص،  قناعة  عن  الفرد  يصدر  النقاط، سوف  هذه  اجتماع  ومع 
ضرورة إقامته للخري والسلوك العادل، ومواكبة األطروحة العادلة الكاملة، اليت 

يدعو إليها املهدي ويطبقها.
وسيشعر الفرد بوضوح: أن السلوك الشرير على خالف مصلحته اخلاصة 
والعامة، على طول اخلط وفضالً عن كونه خروجاً عن اخلط العبادي هلل عز 

وجل، ومستوجباً للعقاب يف الدنيا واآلخرة.
للصالح   املهدي اإلمام  دولة  توفرها  اليت  الظروف  عن  موجز  فهذا 

واإلميان، وابلتايل: العدل.

يف نتائج الرتبية اإلسالمية يف دولة املهدي
وما ميكن ألن يصل إليه املستوى الثقايف واإلمياين يف اجملتمع، بشكل عام. 
وحنن اترة حناول أن نتناول ذلك من زاوية القواعد العامة اليت عرفناها، أعين 
من حيث االرتباط ابلتخطيط اإلهلي العام هلداية البشرية، وأخرى من حيث 

االعتماد على األخبار الواردة هبذا الصدد، مما ميكن جعله منطلقاً إىل معرفة 
خصائص املستوى الثقايف واإلمياين للناس، فيما بعد الظهور.

وأما إذا نظران من زاوية التخطيط اإلهلي العام، فمن مكرر القول أن نؤكد 
على أن النتيجة األوىل اليت حتدث ابستتباب احلكم للمهدي يف العامل، 
هو تطبيق ما مسيناه بـ»األطروحة العادلة الكاملة« من الناحية القانونية، وأن 
الذي  الطويل  الرتبوي  للخط  نتيجًة  حتدث  اليت  والنهائية  الكربى  النتيجة 
خلق  من  نفسه  اإلهلي  اهلدف  هو  دولته،  يف   املهدي اإلمام  يتخذه 

البشرية، ذلك اهلدف الذي أعرب عنه قوله تعاىل: 
نأَْس ِإالاَّ لِيـَعأُْبُدون «1  ناَّ َو اإلأِْ »َو ما َخَلقأُْت اجلأِْ

وهو وجود اجملتمع العادل يف أفراده و)املعصوم( يف رأيه العام... بل اجملتمع 
املعصوم يف أفراده أيضاً يف هناية املطاف، وسيأيت الربهان الكامل عليه يف 

الكتاب اآليت من هذه املوسوعة.
وأما إذا نظران من زاوية األخبار الواردة يف هذا الصدد، فنجد أمثلة متفرقة 
تعطينا صوراً كافية عن السلوك الصاحل واملستوى الثقايف واإلمياين، الذي يصله 

.األفراد بعد استتباب دولة املهدي
فمن انحية األخوة يف اهلدف املشرتك، والتصايف بني أفراد اجملتمع، نسمع 

األخبار التالية:
فمن ذلك: ما أخرجه السيوطي يف »احلاوي«،2 عن نعيم بن محاد، و أبو نعيم 

من طريق مكحول عن علي بن ابی طالب قال: قلت:
»اي رسول هللا، أمنا آل حمّمد املهدي أم من غريان؟«

فقال: »ال، بل منا، خيتم هللا به الدين كما فتح بنا، وبنا يؤلف هللا قلوهبم 
بعد عداوة الفتنة، إخواانً يف دينهم.«

وهذا حديث مشهور أوردته الكثري من مصادر الفريقني.
وأخرج مسلم،3 عن أيب هريرة يف حديث عن النيب أنه قال: »لتذهنب 

الشحناء والتباغض.«
وأخرج النعماين،4 بسنده عن عمرية بنت نفيل، قالت: مسعت احلسني بن 

علي يقول: 
»ال يكون األمر الذي تنظرون، حىت يربأ بعضكم من بعض، ويتفل بعضكم يف 

وجوه بعض، فيشهد بعضكم على بعض ابلكفر، ويلعن بعضكم بعضاً!«
فقلت له: ما يف ذلك الزمان من خري!

فقال احلسني: »اخلري كله يف ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله.«
وأخرج اجمللسي5 يف »البحار«، إبسناده عن بريد العجلي، قال: قيل أليب 

جعفر: إن أصحابنا يف الكوفة مجاعة كثرية، فلو أمرهتم أطاعوك واتبعوك.
فقال: »جييء أحدهم إىل كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟!«

فقال: ال.
فقال: »هم بدمائهم أخبل!«

مث قال: »إن الناس يف هدنة، نناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم احلدود ونؤدي 
أماانهتم، حىت إذا قام القائم جاءت املزايلة، وأييت الرجل إىل كيس أخيه فيأخذ 

حاجته وال مينعه.«
املزايلة هي املفارقة واملباينة بني أهل احلق وأهل الباطل، والكيس املراد به حمل 

دولة كريمةحفظ النقود.
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خیر البرّية

روی احلافظ أبو نعيم يف »حلية األولياء« إبسناده عن علي، قال:
قلت: »اي رسول هللا أوصين.« 

قال: »قل ريب هللا مث استقم.« 
قال، قلت: »هللا ريب، وما توفيقي إال ابهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.« 

فقال: »ليهنك العلم أاب احلسن، لقد شريته شرابً و هنلته هناًل.«1 وروى ابن 
عبد الرب إبسناده عن ابن عباس، قال:

وهللا لقد أعطي علي بن أيب طالب تسعة أعشار العلم، وأمي هللا لقد شارككم 
يف العشر العاشر.2

و روی اهليثمي إبسناده عن عبد هللا، قال:
كنت عند النيب فُسئل عن علي. فقال: »ُقسمت احلكمة عشرة 

أجزاء فأعطي على تسعة أجزاء و الناس جزءاً واحداً.«3
وروى أبونعيم احلافظ إبسناده عن ابن مسعود، قال:

»إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إال له ظهر و بطن، وإّن علي 
بن أيب طالب عنده علم الظاهر والباطن.«4 

وروى أمحد بن حنبل و ابن عبد الرب عن سعيد بن املسيب، قال:
ما كان أحد من الناس يقول »سلوين« غري علي بن أيب طالب.5

لقد قرأان مناذج من الرواايت الكثرية الواردة يف أن أمرياملؤمنني هو ابب مدينة 
علم الرسول ، وأن عنده علم ظاهر القرآن و ابطنه، وأنه كان الوحيد الذي 
يقول »سلوين«، وأنه أعطي تسعة أعشار العلم، و تسعة أجزاء احِلكمة، و 

 .أُعطي ابقي الناس عشراً شاركهم فيه علي
 ،و قرأان أنه املصداق الوحيد لألذن الواعية اليت وعت ما مسعته من النبی
وأنه عاصر اإلسالم منذ بدايته، فقد كان أول من أسلم. وعرفنا مدى العناية 
اليت أحاطها به نيب اإلسالم يف تربيته و يف تعليمه. و لقد حافظ أمري 
املؤمنني، و أبناؤه الربرة عن بعده على هذا الرتاث الفكري الضخم، 
لكننا نالحظ -مع ابلغ األسف - أهنم أمهلوا عن عمد يف مرحلة تدوين 
السنة و التفسري، فلم خيرج أصحاب السنن من أهل السنة عن أمري املؤمنني 
بل وال من أوالده االمة الطاهرين عن شيئا، و يف هذا التجاهل مضيعة ما 
فوقها مضيعة لقسم كبري من تراثنا الفكري. وال عجب حينئذ إن حل يف هذا 
الفراغ الكبري االسرائيليات و الرواايت املختلفة اليت سامهت يف زايدة الشقة 

بني األمة و بني املصادر األصلية االسالمية.
وال ننسى األثر الكبري لألمر الذي أصدره معاوية بن أيب سفيان بعد شهادة 
وأهل  أيب تراب  الذمة من روی شيئا يف فضل  برئت  أن   املؤمنني أمري 

عبدالّرحيم مبارک

علـم علي

شيعة خیر البرّية من  ألحد  جُييزوا  ال  أبن  عماله  إىل  أنفذه  الذي  وألمره   6،بيته
علي و أهل بيته شهادة،7 و ألمره الذي كتبه إىل عماله: 

ال ترتكوا خربة يرويه أحد من املسلمني يف أيب تراب، إال و أتتوين مبناقض له يف 
الصحابة، فإن هذا أحب إيل وأقر لعيين، و أدحض احلجة أيب تراب و شيعته.8

اإلمام  من  النقل  عن  يف صحيحه  يعرض  مثال-   - البخاري  نرى  فصران 
الصادق، مث ينقل عن عمران بن حطّان، أحد رؤوس اخلوارج، الذي مدح 

ابن ملجم بييتيه املشهورين.9
وصران نری ابن حجر العسقالين يف »هتذيب التهذيب« يوثق عمر بن سعد 

بن أيب وقاص، ويقول: 
هو اتبعي ثقة و هو الذي قتل احلسني!10 

مث ينبز حميب أمرياملؤمنني وأتباعه ابلتشيع، و يكتفي يف جرحهم و إسقاط 
عدالتهم ابهتامهم ابلتشيع. بل يتعدي بعضهم ذلك إىل جرح علماء السنة 
لتصحيحهم حديث  الشيخني -  متابعتهم  مع  املنصفني -  من  رواهتم  و 

الغدير.11
النقص  هذا  تاليف  يساهم يف  أن  غيور  مسلم  عامل  النهاية كل  يف  وندعو 
اخلطري الذي حصل يف تراثنا اإلسالمي، و نؤكد على أننا مند أيدينا - كما 
فعل إمامنا أمري املؤمنني علي- فنشد على أيدي كل مسلم و مؤمن، 
و نسأله تعاىل أن يؤلف بني صفوف املسلمني و قلوهبم، وأن جيعلهم يداً 

واحدة على عدوهم.

اهلوامش:
۱. االصفهانی، ابونعيم، »حلية االولياء«، ج 1، ص 65؛ اهليثمی، نورالّدين، »تقريب 
البغية«، التحقيق: حمّمد عوامة دارشيد، ج 3، ص 85، ح 3255؛ الطربی، امحد بن 

عبدهللا، »ذخائر العقبی«، ص 78.
2. النمری، ابن عبدالرّب، »االستيعاب فی معرفة االصحاب«، ج 3، ص 40.

3. اهليثمی، نورالّدين، »تقريب البغية«، ج 3، ص 85، ح 3254.
4. االصفهانی، ابونعيم، »حلية االولياء«، ج 1، ص 65؛ اهليثمی، نورالّدين، »تقريب 

البغية«، ج 3، ص 86، ح 3257.
الّصحابة« ج 2، ص 646، ح 1098؛  »فضائل  حنبل،  بن  امحد  الشيبانی،   .5
النمری، ابن عبدالرّب، »االستيعاب فی معرفة االصحاب«، ج 3، ص 40؛ اخلوارزمی، 

»املناقب«، ص 91، ح 83.
6. ابن ابی احلديد، »شرح هنج البالغه«، ج 11، صص 46-44.

7. نفس املصدر.

۸. نفس املصدر.
9. البخاری، »صحيح خباری«، ج 5، ص 2194، ح 5497، »ابب لبس احلرير 
ابن حبان  و  الصور  نقص  للرجال«، ج 5، ص 222، ح 5608، ابب  افرتاشه  و 
الثانية،  الطبعة  الّرسالة،  مؤّسسة  بريوت،  أرنؤوط،  شعيب  )التحقيق:  »صحيح«ـه  يف 
1414ه .ق.(، ج 11، ص 439 و احلاکم يف »املستدرک علی الّصحيحني«، ج 

3، ص 387 روی منه.
10. العسقالنی، امحد بن علی، »هتذيب التهذيب«، بريوت، دارالفکر، الطبعة االولی، 

1404ه .ق.، ج 7، ص 396، مشارة 747.
11. العسقالنی، امحد بن حجر، عسقالنی، امحد بن علی، »لسان امليزان«، ج 5، 
ص 100، ترمجة ابن جرير الطربي املفسر، قال : أقذع أمحد بن علي السليماين احلافظ 
فقال: كان يضع للروافض، مث قال: »و السليماين حمافظ متقن كان يدري ما خيرج من 
رأسه، فال أعتقد أنه يطعن يف مثل هذا اإلمام هبذا الباطل، وهللا أعلم. وإمنا نبزه ابلتشيع 

ألنه صحح حديث غدير خم.«

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 124-122.
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الَكّرة

الجمع بین خاتمین؛ عودة خاتم األنبیاء

الَكّرة

إن عهد الرسول األعظم الذي كان مليئا ابحملن والفنت، محل يف طياته 
احلزن والقلق واهلواجس لالمة. ومن يستطيع الزعم أن الرسول اخلامت انل 
اإلستقرار واهلدوء للحظة بعد رحيله، بينما كان جثمانه موضوعا على 
األرض، واندلع شجار حول من سيخلفه، ومل متر عدة أايم على دفنه، حىت 
تعرضت إبنته، سيدة نساء العاملني لألذى، ومازالت ذكرايت »املدينة« 
كانت ابقية حىت استشهد سبطاه ابلسم والسيف، واسروا أسرهم. إن هذا 
العصر احلافل ابحملن، ال ينتهي حيت حيني موعد لقاء خامت األنبياء خبامت 

األوصياء. ومثلما نقرأ يف دعاء الندبة: »سر نبيك حمّمدا برؤيته !«
وقد أوردت كتب الشيعة الكثري من اآلايت والرواايت حول عودة الرسول 

 .ونورد فيما يلي بعضا من أدلة عودة النيب األكرم . األكرم

1. وعداً بظهور الدين االسالمي
يِن ُكلِِّه َو َلوأْ َكرَِه  َقِّ لُِيظأِْهَرُه َعَلى الدِّ ُدى  َو ديِن احلأْ »ُهَو الاَّذي َأرأَْسَل َرُسوَلُه اِبهلأْ

رُِكون.«1  الأُْمشأْ
اآلية املباركة تتضمن وعًدا إهلًيا للمؤمنني بظهور الدين اإلسالمي على األرض 
كلها، وهذا الوعد مل يتحقق إىل يومنا هذا، ومبا أن هللا ال خيلف وعده إذاً 
فمقتضى حكمته أن يكون هناك يوم حيقق هللا فيه وعده فيظهر دينه على 
 ،الدين كله ولو كره املشركون، وهذا ال ينطبق إال على يوم املهدي املنتظر
ولذلك ورد يف الرواية عن الصادق عندما قرئت عليه هذه اآلية قال: »و 

 2»...هللا  ما نزل  أتويلها بعد و ال ينزل أتويلها حىت خيرج القائم
و روی عن حمّمد بن الفضيل عن أيب احلسن املاضي، االمام الکاظم قال: 

»هو الذي أمر رسوله ابلوالية لوصيه و الوالية هي دين احلق قلت  ليظهره على 
الدين كله  قال يظهره على مجيع األداين عند قيام القائم.«3  

يعطى هللا نبيه ملك مجيع أهل الدنيا حىت ينجز له موعوده ىف كتابه. کما 
 ضمن احلديث يف اقامة االسالم علی يد رسول هللا قال الصادق
 )ابی طالب بن  يطئان )رسول هللا و علّی  أن  بد  فقال: »ال  املبارک. 
األرض، إي و هللا حىت ما وراء القاف! إي و هللا  و ما يف الظلمات و ما يف 
قعر البحار، حىت ال يبقى موضع قدم إال وطئاه، و أقاما فيه الدين الواجب هلل 

تعاىل.«4 

2. وعدا ابلثأر من األعداء ومنكري الرسالة
ولقد واجه خامت األنبياء الكثري من الصعوابت. ونقرأ يف رواية عن اإلمام 

الصادق للمفّضل حول إقامة حمكمة العدل االهلية يف زمن الظهور:
»كأين أنظر إلينا معاشر األئمة و حنن بني يدي جدان رسول هللا ص، نشكو إليه 
ما نزل بنا من األمة بعده، من التكذيب و الرد علينا و سبنا و لعننا و إرهاقنا 
ابلقتل، و قصد طواغيتهم الوالة ألمورهم إايان من دون األمة )برتحيلنا عن حرمه 
إىل دار ملكهم، و قتلهم إايان ابلسم و احلبس( ، فيبكي رسول هللا ص و يقول: 
اي بين ما نزل بكم إال ما نزل جبدكم. و لو علمت طواغيتهم و والهتم أن حنن و 

املهدي و اإلميان و الوصية و اإلمامة يف غريكم لطلبوه...«5 
َن َو هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمنأـُْهمأْ  ويشري االمام الصادق إىل اآلية »َو نُِرَي ِفرأَْعوأْ
ما كانُوا حَيأَْذُرون «،6 فاعترب فرعون وهامان، مثالني للخلفاء من دون وجه حق 

توليا ملك اخلالفة، ووصف أثر هللا من منكري رسوله هكذا:
»مث يظهر السيد األجل حمّمد يف أنصاره و املهاجرين و من آمن به و صدقه 
و استشهد معه و حيضر مكذبوه الشاكون فيه و املكفرون و القائلون فيه إنه 
ساحر و كاهن و جمنون، و معلم و شاعر، و انطق عن اهلوى، و من حاربه و قاتله 
حىت يقتص منهم ابحلق، و جيازون أبفعاهلم منذ وقت ظهر رسول هللا، إىل 
وقت ظهور املهدي إماما إماما، و وقتا وقتا، و حيق أتويل هذه اآلية »َو نُريُد 
َرأِْض َو جَنأَْعَلُهمأْ أَِئماًَّة َو جَنأَْعَلُهُم الأْوارِثنَي َو مُنَكَِّن  ِعُفوا يف األأْ ُتضأْ َأنأْ مَنُناَّ َعَلى الاَّذيَن اسأْ
َن َو هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمنأـُْهمأْ ما كانُوا حَيأَْذُرون  .«7و8  َرأِْض َو نُِرَي ِفرأَْعوأْ هَلُمأْ يف األأْ

3. وعدا ابمللك
العظيم. روی حمّمد بن  وقد وعد هللا تعاىل يف كالمه احلق، رسوله ابمللك 
سليمان الديلمي عن أبيه، قال: سألت أاب عبد هللا عن قول هللا عز و 

جل  »ِإذأْ َجَعَل ِفيُكمأْ أَنأِْبياَء َو َجَعَلُكمأْ ُمُلوكاً.«9 فقال:
 »و إبراهيم و إمساعيل و ذريته، و امللوك: األئمة األنبياء: رسول هللا«

قال: فقلت: و أي ملك أعطيتم؟ 
قال: »ملك  اجلنة و ملك  الكرة.«10 

اشار االمام الصادق يف حديث طويل يف هذه امللک:
يكون   و  األرض،  يف  خليفته  يكون  حىت   هللا رسول  مع  أخرى  »مث كرة 
األئمة عماله، و حىت يعبد هللا عالنية فتكون عبادته عالنية يف األرض، كما 

عبد هللا سرا يف األرض.«
:مث قال

»إي و هللا و أضعاف ذلك- مث عقد بيده أضعافا- يعطي هللا نبيه ملك مجيع 
أهل الدنيا منذ يوم خلق هللا الدنيا إىل يوم يفنيها، حىت ينجز له موعوده يف كتابه 

كما قال  ليظهره  على  الدين  كله  و لو كره املشركون.«11 

أتويل کلمة امرياملؤمنني
وإابن اإلجتماع العظيم لألنبياء االهليني يف وقت قيام املهدي، تشاهد 
 واخلضر النيب أمساء األنبياء األحياء، أنبياء مبن فيهم النيب عيسى
راية  احلياة، وسيجتمعون معا حتت  قيد  الذين هم على   النيب والياس 
 .مع قائم آل حممد االسالم الكاملة املزدانة ابسم أمري املؤمنني علي
ويصف اإلمام الصادق هذا اإلجتماع منقطع النظري، ابنه يتجسد  يف 

 :لقب »أمري املؤمنني« اخلاص ويقول
»لقد تسموا ابسم ما مسى هللا به أحدا- إال علي بن أيب طالب و ما جاء أتويله 
- قلت: جعلت فداك مىت جيي ء أتويله قال: إذا جاء مجع هللا أمامه - النبيني 
و املؤمنني حىت ينصروه - و هو قول هللا »و إذ أخذ هللا ميثاق النبيني - ملا 
آتيتكم من كتاب و حكمة« إىل قوله »و أان معكم من الشاهدين « فيومئذ يدفع 
راية رسول هللا اللواء إىل علي بن أيب طالب فيكون أمري اخلالئق كلهم 
أمجعني- يكون اخلالئق كلهم حتت لوائه- و يكون هو أمريهم. فهذا أتويله .«12 

اهلوامش:
1. سورة  التوبة، اآلية 33؛ سورة الصف، اآلية 9.

طهران،  الّنعمه«،  متام  و  الّدين  »كمال  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن   .2
االسالمية، الطبعة الثانية، 1395ه، ج 2، ص670. 

3. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، االسالمية، الطبعة الرابعة، 1407ه، 
ج 1، ص 432.

4. احللي، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، قم، الطبعة االول، 1421ه، ص 
.455

5. احللي، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، ص 456.
6. سورة القصص، اآلية 6.

7. نفس السورة، اآليتان 5 و 6.
8. احللي، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، ص455

9. سورة مائده، اآلية 20.
10. احللي، حسن بن سليمان، »خمتصر البصائر«، ص 119.

11. نفس املصدر، ص 121.
12. العّياشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، طهران، املطبعة العلمية، الطبعة 

االولی، 1380ه، ص 181.
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حالة  يف  األولوية  اإلسرائيلية  املطالب  تعطى  األمريكي  الكوجنرس  قرارات 
تعارضها مع املصاحل األمريكية نتيجة للضغوط واالغراءات والتهديدات من 
جانب اللوىب اليهودي، ومثال ذلك موافقة الكوجنرس أبغلبية 98 ابملائة على 
املتحدة«،  املبادالت بني إسرائيل و»الوالايت  القيود على  قرار إبلغاء كل 
وذلك ابلرغم من معارضة مجيع النقاابت، وابلرغم من حتفظ وزارة التجارة 
األمريكية، كما أن إعفاء االعاانت اليت تقدم إىل إسرائيل من الضرائب هي 
املالية  املساعدات  عن  فضال  األمريكيني،  الضرائب  دافعي  حساب  على 
املتزايدة إلسرائيل عاما بعد عام يف امليزانية األمريكية مهما بلغت التخفيضات 

يف البنود األخرى.
وحياول بعض النواب من حني إىل آخر كشف سيطرة اليهود على قرارات 
الكوجنرس مبجلسيه، ولكن صرخاهتم تذوب يف مقابلة مصاحل اآلخرين ويف 
النواب  اليهود. مث يفقد هؤالء  اليت يسيطر عليها  الدعاية  مواجهة وسائل 

مقاعدهم يف أول انتخاابت اتلية. 
ويف عام 1973م. إستدعى السناتور فولربايت )رئيس جلنة الشئون اخلارجية 
أمام إحدى  الصهاينة  قادة  الشيوخ األمريكي( عددا من كبار  يف  جملس 
اللجان للتحقيق يف انشطتهم السرية. ويف حديث تليفزيوىن يوم 7 أكتوبر 

1973م. خلص فولربايت نتيجة هذا التحقيق وقال: 
.. إن اإلسرائيليني يتحكمون يف سياسة الكوجنرس وجملس الشيوخ، وإن حوايل 
اليت  والقرارات  املواقف  يعرتفون أبن  الشيوخ  70 ابملائة من زمالئنا يف جملس 
يتخذوهنا ال تنبع من رؤيتهم اخلاصة ملا يرون من مبادئ احلرية والعدالة، بقدر ما 

تنبع من الضغوط اليت متارسها مجاعات النفوذ..
وقد فقد فولربأيت مقعده يف  أول انتخاابت اتلية.

ويف كتاب »اجللسات« اجلزء التاسع )مايو 1963م.( يقول بول فندىل: 
.. إن كل من يقدم على انتقاد سياسة إسرائيل جيد نفسه عرضة ألعمال إنتقامية 
شديدة ودائمة، بل ويفقد مصدر عيشه نتيجة ضغوط قوي النفوذ اإلسرائيلية. 
فالرئيس يشعر ابخلوف منها. والكوجنرس يستجيب لكل مطالبها. بل وحترص 
أعرق اجلامعات إال يكون يف مناهجها التعليمية ما قد يثري حفيظة تلك القوي، 
بينما تنقاد وسائل اإلعالم الضخمة والقيادات العسكرية ملا متارسه من ضغوط.. 
وكتب ابيرفيت )الوزير السابق يف حكومة دجيول( يف جريدة »الفيجارو« 
بتاريخ 5 نوفمرب 1990م. )أثناء حرب اخلليج ضد »العراق«(  الفرنسية 

ما يلى: 
تدفع مجاعتا ضغط قويتان الوالايت املتحدة إىل هذا الصراع ومها: 

- اللوىب اإلسرائيلي.. ويلعب اليهود األمريكيون دورًا أساسيا يف النظام اإلعالمى 
فيما وراء األطلنطي. وضرورة التفاهم الدائم بني الكوجنرس والرئيس تقود البيت 

األبيض دائما لإلهتمام مبصاحل اللوىب.
- لوىب األعمال.. الذي يعتقد أبن احلرب ميكنها أن تفيد انطالق االقتصاد. 

فحرب سعيدة تعيد الرخاء إىل أمريكا.
ورغم أن اجملتمع إليهودي األمريكي ميثل أقلية ضئيلة جدا، إال أن سيطرهتم 
على جملسى الكوجنرس ومؤسسة الرائسة بواسطة اللويب اليهودي مكنهم من 

إقرار تشريعات ختدم توجهات ومصاحل هذه األقلية ومن ذلك: 
قوانني  والالجئني،  اهلجرة  قوانني  اإلجهاض،  وحق  حرية  الشواذ،  حقوق 
احلقوق املدنية، معارضة الرقابة على املصنفات وخالفها، أتييد فصل الكنيسة 
عن السلطة السياسية، وعارضوا متاما السماح ابلصالة يف املدارس العامة 
الصهیونیة بین السرية والعلنیة 26أو السماح إبظهار الرموز الدينية أايما كانت داخل املمتلكات واملنشئات 

احلكومية، يف الوقت الذي كان ابقي األمريكيني يؤيدون ذلك متاما، وقد الصهیونیة بین السرية والعلنیة 26
أظهر أحد البحوث أن غري اليهود اظهروا استعدادا كبريا لتقبل رموز دينية 
اليهودي  العامة أيضا.. وكل ذلك إىل جانب العمل  يهودية يف املنشئات 
إلمرار تشريعات أخرى سواء يف األمور الداخلية أو اخلارجية األمريكية مبا 

يناسب مصاحل تلك األقلية.
ومثال على ما حدث من تدخل اللويب اليهودي إلمرار تشريع خيدم مصاحلهم 
الداخلية فقط هو ما حدث للمشروع الذي قدمه السناتور جيسى هيلمز يف 
فرباير عام 1994م. للكوجنرس اخلاص ابلتعديالت يف جمال التعليم األبتدائى 
والثانوي حتت اسم »تعديالت 2000« وضمنه »حق الطفل املكفول له 

دستوراي ابلصالة يف املدارس«. 
ومبجرد أن دخل املشروع إىل جملس الشيوخ حصل مبدئيا على أصوات يف 
صاحله بنسبة 75 مقابل 22 صوات معارضا. وعندما قدم النائبان الدميوقراطيان 
جون دنكان وسام جونسون املشروع إىل جملس النواب اقتصرت املعارضة على 
الليرباليني املتشددين وعلى اليهود، ورغم ذلك مت إمرار التعديالت أيضا يف 
جملس النواب بنسبة 239 صوات مويدا مقابل 171 صوات معارضا. وكاملعتاد 
عندما ميرر جملسى الكوجنرس والنواب قانوان يتم إحالته إىل جلنة للتشاور، 
هبا ممثلني من اجمللسني من أجل احتواء االختالفات، وعندما تتفق وجهات 

النظر تقوم اللجنة بعمل الصياغة الالزمة. 
اليهودي  )احملامى  ليربمان  ميشيل  قام  مشروعه  هيلمز  قدم  عندما  ولكن 
وانئب مدير منظمة ADL اليهودية( برتكيز كل جهوده لعدم مترير موضوع 
السماح ابلصالة يف املدارس كاملقرتح يف املشروع لتعارض ذلك مع املصاحل 

واإلجتاهات اليهودية. 
ومبجرد احلصول املبدئى على األغلبية يف صاحل املشروع قام ليربمان برتكيز كل 
جهودة وجهود اللوىب اليهودي لعدم صدور هذا التشريع. وبعد يوم واحد 
من مترير جملس النواب ملشروع »هيلمز«، قام النائب وليام فورد الدميوقراطى 
ورئيس جلنة التعليم والعمل مبجلس النواب ابالتصال بكل من روبرت بيك 
من »االحتاد األمريكي للحرايت املدنية« وجيم هالربت من »العاملون على 
الطريق األمريكي« ومها مجاعتا ضغط صهيونية من أجل العمل على معاجلة 
املوضوع. ونظرا لعدم إمكان سحب املشروع من جلنة التشاور إقرتح فورد 
إعادة  املشروع إىل جملسى الكوجنرس بدون التشاور عليه أو اختاذ أي قرار 

بشأنه. 
وبعدما أعيد املشروع من اللجنة بدون أي تشاور أو قرار، قام بيك وهالربت 
حبشد كل جهود اللويب واملنظمات اليهودية ومجاعات املدرسني خالل أايم.. 

وسعوا حىت متكنوا من إقناع ستني انئبا بتغيري أصواهتم..! 
للمشروع  إقرار نسخة معدلة  النواب مت  التصويت يف جملس  أعيد  وعندما 
حبيث خرج تعديل هيلمز اخلاص إبقامة الصالة يف املدارس جثة هامدة.. 

وجنحت اخلطة..! 
وقد أغضب هيلمز ذلك ورد هبجوم شديد وحاد على أعضاء جملس الشيوخ 
اليهود، وقدم جمموعة من اإلجراءات أجربت جملس الشيوخ على البقاء حىت 
الشيوخ  يعلم أن أعضاء جملس  التايل خاصة وأن هيلمز كان  اليوم  صباح 
العشرة من اليهود عليهم أن يعودوا إىل منازهلم ليبدأوا طقوس اإلحتفال بعيد 

الفصح مساء السبت.. إال أنه يف النهاية مت التصويت على عدم مترير فقرة 
إقامة الصالة يف املدارس يف حوايل السادسة من مساء يوم اجلمعة. وكان 
الفقرة يف غرفة اإلستقبال خارج  التصويت على تلك  أثناء  ليربمان  ميشل 
جملس الشيوخ مع أعضاء من اللويب اليهودي يراقبون يف قلق واضح الدائرة 
متريرا إلقرتاح ابلسماح ابلصالة يف  أعلن عدم  املغلقة، وعندما  التليفزيونية 
املدارس هللوا مجيعهم وضربوا أبيديهم يف اهلواء كما لو كان فريقهم قد أحرز 

هدفا مجيالً يف مرمى املنافسني.
للكنائس(بعد  القومى  للمجلس  القانوىن  )املخطط  توماس  أوليفر  وقال 

التصويت ابسقاط حق الصالة يف املدارس: 
.. إن اليهود هم أكثر الالعبني أمهية يف احلفاظ على احلائط الدستوري الفاصل 
بني الكنيسة والدولة. كما أنه ال يبذل أحد جهدا يف مسائل الدولة والكنيسة 
أكثر من اليهود األمريكيني. واألكثر من ذلك أنه إذا حتدثنا عن حجم املسامهة 
»اإلحتاد  مثل  مجاعات  يف  نشاطهم  إىل  ونظران  األوسع  النطاق  على  اليهودية 
األمريكي لليربالية املدنية« أو »العاملون من أجل الطريق األمريكي«، جند أن 

أتثريهم ونفوذهم داخل هذه اجلماعات هائل.. .
وييني هذا املوضوع أيضا مدی عمل اليهود على إضعاف الشعور الديين بل 
وهدم التدين لكل األداين غري اليهودية.. بل إن بعضهم يقوم ابلتحول إىل 
األداين األخرى للتسرت هبا أو هلدمها من الداخل واألمثلة كثرية على ذلك 

على مر التاريخ.
ومن مناذج من حتولوا إىل املسيحية يف العصر احلديث ولكنهم كانوا مدافعني 
متحمسني من أجل اليهود، السياسى الربيطاين بنجامني دزرائيلى، والشاعر 

األملاىن هنريك هاين، واحلاخام أبو كارل ماركس..
السياسة  التأثري على  اليهودية يف  األقلية  احلديثة على تدخل  األمثلة  ومن 
اخلارجية األمريكية مبا خيدم مصاحلهم فقط قيام اجمللس اليهودي األمريكي 
مطالبتهم  مت  عندما  السويسرية  واحلكومة  البنوك  ضد  شرسة  محلة  بشن 
ابلتعويضات عما مسي »ذهب اليهود«، وأنه آن األوان إلسرتداد هذه الثروة 

وتوزيعها على الناجني من اإلعتقال. 
قال رئيس اجمللس: 

اليهود ضعفاء، وأنه  اليهود يف املاضى اعتمدوا على أن  أن الذين هنبوا أموال 
ميكن سرقة أمواهلم  بال عقاب، أما يهود احلاضر فهم من القوة إلثبات أن أحدا 

ال يستطيع سرقتهم. 
قانون  مشروع  يعد  األمريكي  الكوجنرس  وبدأ  الضغط،  أساليب  وتوالت 
يف  والعراق،  »ليبيا«  معاملة  ومعاملتها  »سويسرا«  على  العقوابت  بتوقيع 
الوقت الذي بدأت فيه بعض الوالايت األمريكية فرض عقوابت على البنوك 
على  للضغط  فقط  يلجأ  مل  اليهودي  اجمللس  أن  يعىن  السويسرية..! وهذا 
احلكومة املركزية يف »واشنطن« ولكنه قام مبمارسة الضغوط على كل والية 
أمريكية على حدة، حىت بدأ أن كل والية من الوالايت األمريكية اخلمسني 
هتدد مبمارسة سياسة خارجية مستقلة جتاه سويسرا، البعض معها والبعض 
ضدها، ومل يعد املراقب يعرف من الذي يصنع السياسة اخلارجية األمريكية.

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

سیطرة الصهاینة على الکونجرس األمریکي
بمجلسیه وأعضائه
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عالمات النهاية

تسخیر القلوب ومسخ األبدان في آخر الّزمان
ِر ِإذأْ يـَعأُْدوَن يف الساَّبأِْت ِإذأْ أَتأْتيِهمأْ  ئـَلأُْهمأْ َعِن الأَْقرأْيَِة الاَّيت  كاَنتأْ حاِضَرَة الأَْبحأْ »َو سأْ
ِبُتوَن ال أَتأْتيِهمأْ َكذِلَك نـَبأـُْلوُهمأْ مبا كانُوا  َم ال َيسأْ َو يـَوأْ َم َسبأِْتِهمأْ ُشراَّعاً  حيتانـُُهمأْ يـَوأْ

يـَفأُْسُقون «1 
فإهنا قرية كانت لبين إسرائيل قريبا من البحر، و كان املاء جيري عليها يف املد 
و اجلزر. فيدخل أهنارهم و زروعهم، و خيرج السمك من البحر حىت يبلغ 
آخر زرعهم، و قد كان هللا قد حرم عليهم الصيد يوم السبت و كانوا يضعون 

الشباك يف األهنار ليلة األحد، يصيدون هبا السمك.
و كان السمك خيرج يوم السبت و يوم األحد ال خيرج. و هو قوله  »ِإذأْ أَتأْتيِهمأْ 

  » ِبُتوَن ال أَتأْتيِهمأْ َم ال َيسأْ َم َسبأِْتِهمأْ ُشراَّعاً َو يـَوأْ حيتانـُُهمأْ يـَوأْ
فنهاهم علماؤهم عن ذلك فلم ينتهوا فمسخوا قردة و خنازير، و كانت العلة 

يف حترمي الصيد عليهم يوم السبت أن عيد مجيع املسلمني و غريهم كان يوم 
اجلمعة فخالفت اليهود و قالوا عيدان يوم السبت فحرم هللا عليهم الصيد يوم 

السبت و مسخوا قردة و خنازير.2 
ُتُم الاَّذيَن اعأَْتَدوأْا ِمنأُْكمأْ يف الساَّبأِْت فـَُقلأْنا هَلُمأْ ُكونُوا ِقَرَدًة خاِسئني «3  »َو َلَقدأْ َعِلمأْ

األمة  أن  بل  على عصرهم.  تقتصر  تكن  مل  السبت،  أصحاب  قضية  إن 
االسالمية وأتسيسا على القاعدة اليت أكد عليها رسول هللا »لرتكنب طبقا 
عن طبق« جيب أن تنتظر يف الوقت احلاضر أايما، ينكشف فيها املتشدقون 
ابالسالم وأعداء آل حممد على حقيقتهم. وهذا الزمن ليس ببعيد. کما 
روی عن الطيار عن أيب عبد هللا يف قول هللا عز و جل: »َسُنرِيِهمأْ آايتِنا 
َقُ «4 قال: »خسف و مسخ  فاقِ  َو يف أَنأـُْفِسِهمأْ  َحىتاَّ يـَتـَبـنياََّ هَلُمأْ أَناَُّه احلأْ يف اآلأْ

و قذف قال قلت حىت يتبني هلم قال دع ذا ذاك قيام القائم .«5 عالمات النهاية
اخلسف ، سؤوخ األرض مبا عليها6 و املسخ ، حتويل خلق عن صورته، و 
وهذه  الشتم8  و  شي ء  من كل  الرمي  القذف ،  و  اخللق7  املشوه  كذلك 
الوقائع، كلها من الوقائع املوحشة يف آخر الزمان. الن آخر الزمان هو فصل 
التمييز بني الصواب واخلطأ، وفصل إتضاح احلق وإنكشاف الباطل. وكل 
شئ يتحول بال ريب إىل حقيقته اليت هو عليها، مبا يف ذلك األرض اليت 
تصب جام غضبها - ابذن هللا - على عباد هللا العاصني، وذلك من خالل 
إبتالعهم. حبيث لدينا يف خسف البيداء كيف أن األرض تنهار على جيش 

 .السفياين وتبتلعه وهذا من العالئم احملتومة لظهور إمام الزمان
روی عن أيب محزة عن أيب جعفر قال: قلت: قوله عز و جل - »َهلأْ 

نـَيـني «؟ 9 ُسأْ َدى احلأْ تـََرباَُّصوَن بِنا ِإالاَّ ِإحأْ
قال: »إما موت يف طاعة هللا أو إدراك ظهور إمام و حنن نرتبص هبم مع ما 
ُ ِبَعذاٍب ِمنأْ ِعنأِْده «  هو املسخ أو أبيدينا و هو  حنن فيه من الشدة »َأنأْ ُيصيَبُكُم اللاَّ
القتل. قال هللا عز و جل  لنبيه:  »فـَتـََرباَُّصوا ِإاناَّ َمَعُكمأْ ُمتـََربُِّصون «  و الرتبص 

انتظار وقوع البالء أبعدائهم.«10 
و روی عن أيب بصري قال  قلت أليب عبد هللا قوله عز و جل »عذاب 

اخلزي يف احلياة الدنيا و يف اآلخرة«،11 ما هو عذاب خزي الدنيا؟ 
قال: »و أي خزي اي أاب بصري أشد من أن يكون الرجل يف بيته  و حجاله و 
على إخوانه وسط عياله إذ شق أهله اجليوب عليه و صرخوا فيقول الناس ما هذا 
فيقال مسخ فالن الساعة فقلت قبل قيام القائم أو بعده قال ال بل قبله.«12 
األفجع من ذلك، هو مسخ  أن  بل  الوجوه.  ينتهي مبسخ  األمر ال  لكن 
واجملتمعات  األشخاص  ابنصهار  يتسبب  الذي  املسخ  والعقول.  القلوب 
والتيارات الفكرية، يف ثقافة جديدة من دون أن يعلموا ذلك، وال تبقى عنهم 
سوى صورة وقشرة. إن التغري والتحول اللذين يطرآن على األفكار والثقافات 
واحلضارات، جيعل من انس آخر الزمان، كاملاكينة املربجمة اليت تنفذ ما أيمرهم 
هبا شياطني اجلّن واإلنس يف زماهنم، من دون أن يسألوا عن سبب وكيفية 

تسخري أذهاهنم ومسخ قلوهبم. 
وهذه هي الكارثة اليت يعرب عنها اإلمام علي أمري املؤمنني هكذا: 

»فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه و ركب اجلهل مراكبه و عظمت الطاغية و قلت 
الداعية و صال الدهر صيال السبع العقور و هدر فنيق الباطل بعد كظوم  و 
تواخى الناس على الفجور و هتاجروا على الدين و حتابوا على الكذب و تباغضوا 
على الصدق، فإذا كان ذلك كان الولد غيظا و املطر قيظا و تفيض اللئام فيضا 

و تغيض الكرام غيضا. 
و كان أهل ذلك الزمان ذائاب و سالطينه سباعا و أوساطه أكاال ]أكاال[ و فقراؤه 
أمواات و غار الصدق و فاض الكذب، و استعملت املودة ابللسان و تشاجر 
الناس ابلقلوب و صار الفسوق نسبا و العفاف عجبا و لبس  اإلسالم لبس  الفرو 

مقلواب.«13 

اهلوامش:
1. سورة األعراف، اآلية 163.

2. القمى، على بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404ه، ج 1، 
ص 244.

3. سورة البقرة، اآلية 65.
4. سورة فّصلت، اآلية 53.

5. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، االسالمية، الطبعة الرابعة، 1407ه، 
ج 8، ص 166.

6. ابن منظور، حمّمد بن مكرم، »لسان العرب«، بريوت، الطبعة الثالثة، 1414ه، ج 
9، ص 67.

7. الفراهيدى، خليل بن أمحد، »كتاب العني«، قم، الطبعة الثانية، 1409ه، ج 4، 
ص 206.

8. صاحب بن عباد، إمساعيل بن عباد، »احمليط يف اللغة«، بريوت، الطبعة االولی، 
1414ه، ج 5، ص 376.

9. سورة التوبة، اآلية 52.
10. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، صص 287-286.

11. سورة فصلت، اآلية 16. 
الطبعة  العريب،  الرتاث  دارااحياء  بريوت،  األنوار«،  »حبار  ابقر،  حمّمد  اجمللسى،   .12

الثانية، 1403ه، ج 52، ص 241.
13. شريف الرضي، حمّمد بن حسني، »هنج البالغة«، قم، الطبعة االولی، 1414ه، 

ص 157، خطبة 108.



34

35

المقاالت الثقافیة

٭ الرقم 59
٭ صفر
1441

المقاالت الثقافیة
٭ الرقم 59
٭ صفر
1441

البـهـائـیـة

حكومة العالم الخفّیة

ظهور البهائية
عقب مقتل الباب ظهر املريزا حسني علي1 أحد تالميذ وأتباع الباب وأعلن 
أن الباب قد أوصى له خبالفته، وأنه عهد إىل أخيه غري الشقيق حييي يف 

الظاهر ابخلالفة حىت ال يلحق املريزا حسني على أي أذى. 
وتزعم البهائية أن املريزا حسني على الذي لقب بـالبهاء هو الذي أمر الباب 
احلقيقى  العهد  صاحب  هبذا  ليحمى  حيىي  أخيه  إىل  ابلعهد  يتظاهر  أبن 

نفسه!! أي البهاء. 
وظهر الصراع بني األخوين املريزا حسني علي وأخيه حييي على زعامة البابية 
وانتهى الصراع إىل سيطرة املريزا حسني على عباس البهاء من السيطرة وزعامة 
البابيني مث ادعى النبوة ونسخ البابية وغريها من األداين السابقة عليها وأعلن 
ظهور »دين البهائية« الذي هو أساس اجلمعية السرية اليت قادت حركة من 
التمرد على احلكومات وقد قاد البهاء بنفسه حركة االغتياالت. انتهى األمر 

ابلقبض عليه وإيداعه السجن.
ويف »العراق« كان أخوه حييي يقود البابيني هناك، فدب الشجار والصراع 

بينهما على الزعامة. 
البهاء إىل  البابيني مما اضطر  واستطاع أخوه حيىي من فرض سيطرته على 
اهلروب إىل مشال العراق يف زي الدراويش، وأقام بـ»السليمانية« حنو عامني 
معتكفاً يف اجلبال مثل الزهاد مث عاد إىل »بغداد« يدعي أن الوحي قد نزل 

عليه، وعن تلك الفرتة يقول البهاء نفسه: 
وأخريا صربان إىل أن صدر احلكم من مصدر األمر ابلرجوع وقد امتثلت. 

نسخ البالية ابلبهائية
زعم البهاء أن وحيا إهلّياً نزل عليه وهو يف هجرته ابلسلمانية وأنه أمر بنسخ 

بعض أحكام البابية فقال: 
الحظنا بعد الرجوع ما يعجز القلم عن ذكره، وها قد مضى اآلن سنتان، واألعداء 
قائمون بنهاية اجلد واالهتمام على إهالك هذا العبد الفاين، مع ذلك ما قام أحد 

من األحباب لنصرتنا.2 
وانضم إىل البهاء يف دعوته الكثري من اليهود العراقيني وأتباع الباب، وأاثر 
إىل  وأتباعه  بنفيه  العثماين  األمر  العراق حىت صدر  أرض  الفنت يف  البهاء 
اآلستانة بـ»تركيا«، وأطلق البهائيون على تلك األرض اليت مت نفيهم إليها 

»أرض السّر«، فقد زعم البهاء هناك أنه املظهر لإلرادة اإلهلية. 
وظهر الصراع بني األخوين البهاء وحييي من جديد أو ابألحرى بني البابيني 

بزعامة هباء هللا أخيه. 
اليت لقب هبا األزل.  ألقابه  أتباع حييي اسم األزليون ألّن من  وأطلق على 
حدا  مما  بينهما  الصراع  واحتدم  له،  السم  بدس  أخيه  قتل  البهاء  وحاول 
ابحلكومة العثمانية ابلفصل بينهما ونفى حيي إىل جزيرة »قربص« هو وأتباعه 
فظل هبا حىت مات، ونفى البهاء وأتباعه إىل مدينة »عكا« بـ»فلسطني« عام 
1285ه.ق. - 1868م. يف محاية الصهيونية العاملية اليت تولت رعايته مع 

االستعمار الربيطاين. 

البهاء يف محاية اإلجنليز
كما أصبغت »روسيا« احلماية على البابيني وزعيمهم مث البهاء من بعده، 
قامت اإلمرباطورية الربيطانية حبماية البهاء بعد نفيه من تركيا إىل عكا، فقد 
استطاع  إنه  سراحه، حىت  وأطلقت  الطائلة  األموال  تصرفه  وضعت حتت 

القضاء على من بقی من أتباع أخيه ابلقتل ابخلنجر والساطور. 
وعاش البهاء يف عكا وأتباعه يف رغد من العيش حىت إن ابنه عبد البهاء 

استأجر األبيه قصراً يف عكا. 
وعاش البهاء يف قصر مثل امللوك حييط به العبيد واألتباع، يعقد ما يسميه 

جملس النبوة يستقبل فيه زائريه. 
وقد برز دور ابنه عباس امللقب بـعبد البهاء يف إضفاء القدسية على أبيه، 
فكان ال يسمح ألي طالب للدخول على أبيه إال بعد أن يقوم أتباعه إبلقاء 

الرعب واخلوف عليه من البهاء

ادعاء البهاء الربوبية
كان أول أمره يدعى أنه خليفة الباب وآخر خلفاء القائم املهدي، مث 
انتقل إىل مرحلة ادعاء أنه املهدي نفسه، مث انتقل إىل ادعائه النبوة، مث ملا 
استقر به املقام بعكا حتت محاية اإلجنليز ادعى الربوبية! وزعم هذا املأفون أن 

احلقيقة اإلهلية مل تنل كماهلا األعظم إال بتجسدها فيه! 
األقدس  مقر عزه  السماء حيث  إىل  أنه صعد  موته  عند  أتباعه  وقد زعم 
األعلى، وأن روح هللا اليت زعم أهنا كانت حالة يف البهاء عادت إىل حال 

التجرد من اجلسمية.3 
وهكذا سار البهاء سرية أستاذه الباب الذي ادعى أنه الباب إىل املهدي مث 
أنه القائم املهدي مث ادعى النبوة وتفوق التلميذ على أستاذه ابدعائه الربوبية! 

عبد البها، يقود البهائية بعد موت أبيه
ملا هلك هباء هللا عام 1892م. ومت دفنه يف عكا انقسم أتباعه إىل قسمني، 
»غصن  أو  البهاء  بـعبد  لقب  الذي  أفندي  عباس  ابنه  زعامة  حتت  فريق 
أعظم«، وفريق انضم إىل أبنه األكرب حممد »غصن أكرب«، وكفرت كل طائفة 

ابألخرى. 
واستطاع عبد البهاء مبساعدة كبري دعاة البهائية املدعو أاب الفضائل اجلرفادقاين 

من القضاء على أخيه حممد وفرقته، وتوحدت البهائية حتت رائسته.4
ويف عهد عبد البهاء انتقلت البهائية من الشرق األوسط اإلسالمي إىل بالد 
العامل وانتشرت حىت أصبح أتباعها ابملاليني وانتقلت إىل أوراب حتت رعاية 

ومحاية الصهيونية واإلجنليز. 
قدمية وحديثة، وزار  يهودية  األداين وهي فكرة  بوحدة  البهاء  واندی عبد 
ابلسالم  واندي  و»أمريكا«  و»النمسا«  و»أملانيا«  و»فرنسا«  »إجنلرتا« 

العاملي وبشر بعودة اليهود إىل أرض امليعاد بفلسطني!
وادعى عبد البهاء أن أابه البهاء هو اجملدد لدعوة بين إسرائيل واملسيح فقال: 

إن الناس قد نسوا تعاليم بين إسرائيل وتعاليم املسيح فجددها البهاء.
نشر  يف  فساهم  والده  يتبعه  مل  أسلوابً  اتبع  البهاء  عبد  أن  العجيب  ومن 

البهائية وجعلها ديناً عاملياً وذلك ابتباع أسلوب النفاق فكان إذا جلس مع 
أو ابن إله، وإذا جالس  املسيحيني جمد املسيح وذكر أنه كما يدعون إهلاً 
اليهود قال مثل قوهلم، وإذا جلس مع البوذيني استحسن دينهم، وإذا خطب 

يف املسلمني قال بقوهلم.
اآلن  فهي  العاملية  الصهيونية  من  بتمويل  نشاطها  متارس  البهائية  ومازالت 
وأتباعها منتشرون يف دول العامل وخاصة األوريب ومرکزها الرئيسي يف أمريکا.. 

فهي إحدی بنات املاسونية العاملية.

تركة البهاء وعقيدته
وترك البهاء وراءه ثالث بنات وأربعة ذكور أكربهم عباس الذي خلفه يف 

زعامة البهائية ولقب بعبد البهاء. 
وأطلق البهاء على أبنائه الذكور األغصان. وترك البهاء ألتباعه بعض الكتب 
و»األقدس«..5  »اإليقان«  أشهرها كتاب  شيطانه  وحى  من  ألفها  اليت 
فكان كتاب اإليقان يف إثبات مهدوية الباب أستاذه، وكان أتليفه يف بغداد.. 
وألف كتاب األقدس يف أواخر حياته يشرح فيه دينه اجلديد وكيفية عبادته.. 
الفردوسية«  وله كتب أخرى مثل »األلواح« و»اإلشراقات« و»الكلمات 

و»العهد واهليكل« وغريها.
وال  واجملاز  الرمز  سبيل  على  أهنا  والنار  اجلنة  عن  البهائية  عقائد  ومن   •
حقيقة.. هلما، فاجلنة هي احلياة الروحانية السعيدة والنار هي املوت والشقاء 
الروحاين أيضاء وابلتايل أنكر البهائية مثلهم مثل الفرق الباطنية كلهم اآلخرة 

ويوم القيامة. 
الباطنية أن لكل نص قرآنی ظاهرا وابطنا ويتأولون  البهائية مثل  • ويزعم 
القرآن حسب ما تقضى أمزجتهم أهواؤهم الباطلة الكافرة، وهذا مذهب كل 

الفرق الباطنية من الشيعة وغريها على مر التاريخ القدمي واملعاصر. 
• وقد قسم البهاء السنة إىل تسعة عشر شهرا وكل شهر تسعة عشر يوماً، 

ويكون جمموع السنة 361 يوماً، وبقية األايم تسمى »أايم البهاء«. 
• وأما أعياد البهائية فهي: 

- عيد النريوز يف 21 مارس: وهو اليوم الذي حيتفل به يف بالد اإلسالم 
بعيد الربيع وعيد األم؛ 

- وعيد إعالن البهاء لدعوته يف 2 مايو؛
- وعيدد إعالن ميالد البهاء يف 2 حمرم؛

- وعيد إعالن دعوة الباب يف 5 مجادى األوىل. 
• وجعلوا الصلوات تسع ركعات تؤدي على انفراد يف ثالثة أوقات يف اليوم 
وقبلتهم حنو مدينة عكا حيث قرب البهاء هناك، فقد جاء يف كتاب األقدس 

الذي ألفه البهاء: 
إذا أردمت الصالة فوّلوا وجوهكم شطري األقدس. 

 21 يف  النريوز  بعيد  ابالحتفال  تنتهي  معدودات  أايماً  الصيام  وجعلوا   •
مارس. 

• وجيوز عندهم زواج البهائي من غري البهائية ولكن غري البهائي ال يرث 
البهائی. 

• وعقوبة الزان عندهم مبلغ من املال يدفع لصاحل بيت العدل بعكا مقدارها 

حكومة العالم الخفّیة
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تسعة مثاقيل من الذهب!
يتم  الثالثة  للمرة  العودة  والنفي ويف حالة  السارق احلبس  • وجعلوا عقوبة 

وصمه يف جبينه كعالمة! 
• وأما احلج فيكون إىل الدار اليت ولد فيها الباب بـ»شرياز« أو اليت نزل هبا 
البهاء يف العراق وليس هناك وقت للحج، فاحلج يتم يف كل أوقات العام 

بزايرة تلك األماكن املقدسة عندهم. 

عداء البهائية حلجاب املرأة
دعا البهاء إىل نزع املرأة حجاهبا وسرتها، بل أوجب على املرأة البهائية نزع 
حجاهبا، بل وأمرت البهائيات ابلدعوة إىل نزع املرأة املسلمة نزع احلجاب، 
وبث تلك الدعوة بني املسلمات يف بالدهن دون أن يظهرن أهنن على دين 

البهائية.

اهلوامش:
عام  بطهران  ولد  النوري  املازندراين  بزرك  عباس  املريزا  بن  على  بن  حسني  هو   .1
1233ه.ق. - 1817م. وانضم إىل البابيني وأطلق عليه "البهاء" وهو مؤسس البهائية.

2. البهائية - عبد الرمحن الوكيل.
3. ولد عبد البهاء يف 1844م.

4. املصدر السابق. 
5. أراد البهاء أن يضاهي أبمساء كتب الكتب السماوية فكتاب األقدس - يعارض ابمسه 
الكتاب املقدس النصارى واليهود وكتاب اإليقان يعارض ابمسه "القرآن" عند املسلمني.

املساحة املزروعة للمحاصيل املعدلة وراثيا يف العامل
تفيد آخر إحصاءات الفاو عام 2016، أن جممل األراضي الزراعية يف العامل 
بلغ حنو 4.9 مليار هكتار.1 وحسب إحصاءات »إيسا« لعام 2017م.، 
فقد خصص حنو 189.8 مليون هكتار )أي ما يقل عن 3.9 ابملائة( من 
إمجايل هذه املساحة املزروعة، إلنتاج احملاصيل املعدلة وراثيا. وهذه النسبة 
تظهر منوا قدره حوايل 3 ابملائة مقارنة ابلعام 2016م. - حيث كان حنو 

185 مليون هكتار.2

الدول املنتجة
وتظهر أرقام موقع إيسا أن 91.3 ابملائة من هذه النسبة، متعلقة خبمس دول 
فحسب وهي »أمريكا« و»الربازيل« و»األرجنتني« و»كندا« و»اهلند«. 
فيما حتل »بـاراغواي« و»ابكستان« و»الصني« وجنوب افريقيا يف املراكز 

الالحقة وختصص إمجاال 6.05 ابملائة لنفسها. 

ومن مث أتيت كل من بوليفيا وأوروغواي واسرتاليا والفليبني وميامنار والسودان 
املساحة  إمجايل  ابملائة من  لتشغل حنو 2.5  واملكسيك وكولومبيا  واسبانيا 
املزروعة، فيما تشغل سائر دول العامل )أي حوايل 170 دولة( ما جمموعة 

المعدل وراثیا،

دول العامل من حيث املساحة املزروعة للمحاصيل املعدلة وراثيا )الوحدة: مليون هكتار( 
91 ابملائة من إنتاج احملاصيل املعدلة وراثيا متعلق خبمس دول!

أم البنزین والدیزل وأعالف الماشیة؟
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0.15 ابملائة )واحد ونصف يف األلف( من املساحة املزروعة للمحاصيل 
احملورة وراثيا.3

املنتجات املعدلة وراثيا يف العامل
وبناء على آخر اإلحصاءات املنشورة، فان أربعة نبااتت من بني النبااتت 
احملورة وراثيا يف العامل مبا تشمل فول الصواي )50 ابملائة( والذرة )31 ابملائة( 
والقطن )13 ابملائة( واجلرجري )5 ابملائة( إحتلت أكثر من 99 ابملائة من 
جممل املساحة املزروعة هلذه املنتجات، وسائر احلاالت تشتمل على الشمندر 
والبـَّبااي واالسكواش )ضراب من الكوسا( والباذجنان والبطاطس وحتتل ما جممله 

أقل من 1 ابملائة.4

النسبة املئوية للتعديل الوراثي للنبااتت األربعة الرئيسية
ومن انحية املساحة املزروعة فان 77 ابملائة من فول الصواي )أي 94.1 من 
121.5 مليون هكتار( و 32 ابملائة من الذرة )59.7 من 188 مليون 
هكتار( و 30 ابملائة من الكانوال )10.2 من 33.7 مليون هكتار( و 80 
ابملائة من قطن العامل )59.7 من 32.9 مليون هكتار( هي من األصناف 

املعدلة وراثيا.5

التنامي الغريب إلستهالك الذرة وفول الصواي خالل عقدين
لقد شهد إنتاج حمصولني رئيسيني من احملاصيل املعدلة وراثيا يف العامل أي فول 
الصواي والذرة تناميا خارج التصور خالل األعوام من 1996 إىل 2017م.، 
حبيث تشري التقديرات األولية إىل أن هذه الزايدة امللفتة مل تكن انجتة عن 
زايدة اإلستهالك يف العامل، بل أن الدراسات التكميلية اليت سنذكرها اتليا، 

تؤكد صحة هذه التقديرات.
العامل  يف  الصواي  فول  إنتاج  إمجايل  فان  الفاو،  إحصاءات  على  وأتسيسا 
إرتفع يف هذه الفرتة من 130 إىل 352 مليون طنا )أي إزداد بنسبة 2.7 

ضعف(.7

إن هذه األرقام تظهر أن نسبة إمجايل إنتاج الذرة يف العامل إرتفع كذلك من 
586 طنا إىل 1.134 مليون طن، إذ يشري إىل زايدة بنسبة 94 ابملائة.8

وهنا جيب معرفة النسبة اليت تنامت فيها املنتجات الزراعية يف العامل. فعلى 
سبيل املثال، هل شهد األرز والقمح هكذا منوا خالل هذين العقدين أم 
وفول  الذرة  على  الطلب  بزايدة  تسبب  الذي  فما  وإن كان كال،  كال، 

الصواي، حبيث لقيا إقباال متزايدا على النقيض من القمح واألرز؟

دراسة منو األرز والقمح خالل الفرتة ذاهتا
إىل   1996 من  احملاصيل  إنتاج  بنمو  املتعلقة  الفاو  إحصاءات  وتشري 
2017م. إىل أن إنتاج األرز إرتفع من 569 إىل 756 مليون طن خالل 

هذه الفرتة.9

وعليه فان إنتاج القمح شهد هو االخر منوا خالل الفرتة ذاهتا من 578 إىل 
749 مليون طنا.10

إن جمموع اإلحصائيتني آنفيت الذكر عن القمح واألرز يظهر أن منو إنتاج 
األرز+القمح إرتفع من 1.147 مليون طن إىل 1.505 مليون طن، أي 
بنسبة 31 ابملائة. كما أن سكان العامل إزداد ابلتوازي مع منو إنتاج القمح 
مليار   5.832 من  احلاضر  الوقت  يف  نسمة  مليار   7.550 فبلغ  واألرز 
نسمة عام 1996، أي نسبة منو بلغت 29.5 ابملائة )مبا يساوي تقريبا 

القمح+األرز(.11
وفول  الذرة  املنتجان  ملاذا حقق  وهو  نفسه  السؤال  هذا  يطرح  ذلك  ومع 
الصواي منوا كبريا كهذا )2 و 2.7 على الرتتيب(؟ فهل تغريت الثقافة الغذائية 

أو ذوق شعوب العامل على نطاق واسع هلذه الدرجة؟! 
والرد هو أن البحوث والدراسات أظهرت أن منو إنتاج فول الصواي والذرة 
املعدلني وراثيا، واللذين يشكالن 81 ابملائة من احملاصيل املعدلة وراثيا يف 
ابيوفيول12   .1 جمال  يف  املتزايد  الطلب  عن  رئيسي  بشكل  انتج  العامل، 

)الوقود احليوي( و 2. أعالف املاشية. 
إن الدراسة التالية جتيب على هذا التساؤل من أنه ملاذا حنى إنتاج الذرة وفول 
الصواي واجلرجري منحى تصاعداي يف العامل منذ عام 2006م. وتزامن هذا 
املنحى التصاعدي مع تصديق الكونغرس االمريكي على »سياسة الطاقة« 
عام 2005م.، إذ كلف حكومة الوالايت املتحدة أن تساعد على استهالك 
الطاقات املتجددة ابي أداة ممكنة أكانت القوانني واملعاهدات الدولية والدعم 

وسائر  والضرائب  الطاقة  صيانة  وتعليمات  اإلستثمار  وحمفزات  احلكومي 
أساليب السياسة العامة. وبعد فرتة وجيزة، أيد التصديق على الئحة »أمن 
وأضاف  الطاقة«  »سياسة  2007م.  ديسيمرب  يف  الطاقة«13  واستقالل 
إليها حاالت أخرى - مبا فيها إستهداف 140 مليون مرت مكعب لسنة 

2022م. 

إستخدامات احملاصيل املعدلة وراثيا؛ ماعدا طعام اإلنسان
1. الوقود احليوي

أمريکا والطاقات املتجددة
وتفيد اإلحصاءات الرمسية، أن حصة الطاقات املتجددة  من جممل الطاقات 
ابلوالايت املتحدة بلغت حنو 12.7 ابملائة يف يناير 2018م.14 وأن آخر 
حصة جململ الوقود احليوي من إمجايل الوقود املتجدد بلغ حنو 20.7 ابملائة 
يف عام 2018م. 15 وبذلك بلغت حصة الوقود احليوي من جممل الوقود 
املتحدة  الوالايت  املتحدة حنو 2.6 ابملائة. ومت يف  الوالايت  املستهلك يف 
وهذه  عام 2017م. 16  احليوي  الوقود  من  غالون  ملياري  حنو  إستهالك 

الكمية وصلت يف عام 2018م. إىل 2.1 مليار غالون.17

الذرة والوقود احليوي
ويستخدم اإليثانول يف إنتاج أنواع الوقود احليوي املستخدم يف احملركات اليت 
تعمل ابلبنزين. وتستخدم الذرة كمادة أولية رئيسية يف إنتاج اإليثانول يف 

هذه العملية. 
وتظهر إحصاءات الفاو أن عملية إنتاج الذرة يف العامل إختذت منحى تسارعيا 
منذ عام 2005، حبيث أن معدل منو إنتاج هذا احملصول بلغ 39 ابملائة 
سنواي يف األعوام 2006 إىل 2017، يف حني بلغت هذه النسبة 14 ابملائة 

يف األعوام 1990 إىل 2006م. 24

النسبة املئوية للتعديل الوراثي أو عدم التعديل الوراثي لـ4 نبااتت 
رئيسية معدلة وراثيا يف العامل 

الرسم البياين لنمو إنتاج فول الصواي يف الفرتة من 1996 إىل 2017م.

الرسم البياين لنمو إنتاج الذرة يف الفرتة من 1996 إىل 2017م.

مصدر أنواع الطاقات 
املستخدمة يف الوالايت 

املتحدة يف يناير 
2018م.

إنتاج الذرة يف العامل يف األعوام 1990 إىل 2017م.

املساحة املزروعة للنبااتت املعدلة وراثيا يف العامل؛ 2016 و 2017م.

الرسم البياين إلنتاج األرز يف الفرتة من 1996 إىل 2017م.

الرسم البياين لنمو إنتاج القمح يف الفرتة من 1996 إىل 2017م.

القتل الصامت
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إحصاءات إنتاج الذرة يف العامل
حنو  2017م.،  عام  العامل  يف  الذرة  إنتاج  إمجايل  بلغ  ذلك،  على  وبناء 
1.134 مليار طن، إذ أنتجت كل من أمريكا 371 مليون طن والصني 
259 مليون طن والربازيل 98 مليون طن وإمجاال أكثر 64 ابملائة من جممل 

إنتاج الذرة يف العامل.25

سعر الذرة املعاجلة وراثيا
وفضال عن زايدة كمية اإلنتاج، فان إرتفاع أسعار الذرة بعد عام 2005م. 

بثالثة أمثال على مدى 7 سنوات يظهر زايدة الطلب على هذا احملصول.
ومثة موضوع مهم آخر يف هذا اجملال. أال وهو أن حصة الذرة املعاجلة وراثيا 
من جممل الذرة املزروعة يف الدول الكبرية املنتجة للذرة يف العامل - أي امريكا 
والصني والربازيل - بلغت  على التوايل 93.4 ابملائة،28 وصفر29 و 88.9 
ابملائة.30 ويظهر آخر األسعار املنشورة يف موقع الفاو اإللكرتوين أن معدل 
سعر كل طن من الذرة لعام 2016 بلغ يف هذه الدول الثالث 130 و 
264.3 و 183.7 دوالرا على الرتتيب.31 لذلك فان سعر الذرة االمريكية 
والربازيلية – الذي يعد القسم األعظم منها معدل وراثيا - بلغ على التوايل 
49.2 و 69.5 ابملائة من سعر الذرة النظيفة يف الصني. وهذه األسعار ميكن 
أن حتدد مستوى اجلودة ونوع اإلستهالك وأسباب إنتاج الذرة املعدلة وراثيا 

من الذرة العادية.
ونظرا إىل اإلحصاءات آنفة الذكر وزايدة اإلنتاج واألسعار بشكل متزامن 
وكذلك توسيع نطاق زراعة الذرة املعدلة وراثيا يف امريكا والربازيل، جيب أن 
نرى ما اإلحتياجات اليت متكن هذا احملصول من تلبيتها يف امريكا والربازيل. 

إنتاج الوقود احليوي من الذرة يف أمريكا.

ومت يف أمريكا عام 2017 إنتاج 5.4 مليار بوشل32 ذرة )أكثر من 137 
مليون طن( مبا يساوي 37 ابملائة من جممل اإلنتاج الوزين للذرة يف أمريكا 
)املعدلة وراثيا وغري املعدلة وراثيا( وذلك من أجل إنتاج اإليثانول املستخدم 

يف الوقود احليوي.33

النبااتت املعدلة وراثيا وإنتاج الديزل احليوي
إن الديزل احليوي37 يعد ضراب من الوقود احليوي والذي يستخدم يف حمركات 
الديزل. وبوسع الديزل احليوي املساعدة على خفض الغازات الدفيئة بنسبة 
50 كحد أدىن و86 ابملائة يف بعض الظروف.38 وبدأ أول ديزل حيوي يف 
أمريكا بتأخري زمين بلغ 4 سنوات نسبة إىل توفري اإليثانول من الذرة، لكنه 

ميضي االن قدما ابلتوازي معه، ومثة إحتمال أن يتقدم الديزل احليوي على 
الوقود املنتج من اإليثانول يف املستقبل املنظور. 

إن الديزل احليوي يستخرج من زيوت مثل اجلرجري والصواي والنخيل وحىت 
زيت الطهي، وخيتلف عن اإليثانول. إن اإليثانول هو منتج كحويل ينتج من 

الذرة وسائر املصادر، ويستخدم أكثر يف احملركات اليت تعمل ابلبنزين.
الصواي والديزل احليوي

ويعد الزيت املستخرج من الصواي وبعض أنواع زيوت الطهي يف الوالايت 
املتحدة، من أكثر املواد األولية شيوعا لتحضري الديزل احليوي.39 ويستخرج 
من كل 3.47 كيلوغرام زيت الصواي غالون واحد تقريبا )3.79 لرت( من 
الديزل احليوي.40 ويف أمريكا فان نصف املادة األولية املستخدمة لتشكيل 
الديزل احليوي، يوفرها زيت الصواي41 وأن ربع الصواي املنتجة يف الوالايت 

املتحدة، تستخدم إلنتاج الديزل احليوي.42
وبعد إستخراج الزيت من الصواي يف أمريكا فان ثفل البذور بعد عصرها، 

يستخدم للماشية والدواجن.43

اجلرجري )الكانوال( والوقود احليوي
ومل تتغري عملية زراعة اجلرجري منذ عام 1991 حىت 2004 إىل أن وصلت 
كمية إنتاجه من 46.4 مليون طن عام 2004 إىل 76.1 مليون طن عام 
2017 يف أعقاب زايدة الطلب إلنتاج الوقود احليوي.44 ويتحول زيت 
اجلرجري عن طريق عملية تكرير تدعى »ترانس تريفيكشن«45 إىل الديزل 

احليوي. 
وبلغت مساحة إنتاج اجلرجري يف العامل عام 2017 حنو 33.7 مليون هكتار 
إذ إحتل اجلرجري املعدل وراثيا مساحة 10.2 مليون هكتار منها، وهي تغطي 
حنو 30 ابملائة من هذا احملصول. وأكرب منتجي اجلرجري الطبعي هم كندا 
والصني واهلند واسرتاليا واليت تنتج إمجاال أكثر من 68 ابملائة من جرجري 

العامل.
وتفيد تقارير املصادر الرمسية، أن زايدة الطلب إلنتاج الوقود احليوي واليت 
يف  ملحوظة  زايدة  حصول  يف  أسهمت  اجلرجري،  أسعار  زايدة  إىل  أدت 
املساحة املزروعة ابجلرجري املعدل وراثيا، حبيث أن هذه النسبة إزدادت 19 
ابملائة خالل سنة واحدة )عام 2017 مقارنة بعام 2016(46 األمر الذي 
كان متعلقا بشكل رئيسي ابربع دول هي كندا وامريكا والربازيل وتشيلي.47 
وأن 42 ابملائة من هذه الزايدة يف الكانوال املعدلة وراثيا أنتجتها امريكا و 17 

ابملائة كندا و10 ابملائة اسرتاليا.48

حمصلة قسم الوقود احليوي
إن الظروف املذكورة وعملية زايدة الطلب على الذرة وفول الصواي والكانوال 
املعدلة وراثيا، تظهر بوضوح أن منو إنتاج هذه احملاصيل الثالثة يف البلدان 
املنتجة هلا أتثر بشكل كبري ابلطلب الناجم عن النمو املتزايد يف سوق الوقود 
احليوي. إن هذه الظروف، كان هلا سبب اخر بطبيعة احلال والذي نسلط 

عليه الضوء يف القسم التايل.

2. أعالف املاشية
إن الزايدة املفاجئة إلنتاج 2 و 2.7 ضعف الذرة والصواي، كان انجتا عن 
سبب اخر فضال عن الوقود احليوي، إن مراكز توليد البقر والدجاج واخلنازير 
يف العامل - واليت تشمل امريكا والربازيل والصني أيضا - كانت ومن أجل 
الثمن هلذه  األعالف رخيصة  توفري  إىل  املاشية، حباجة  إنتاجها من  زايدة 
املاشية. ويبدو أن زايدة إنتاج اللحوم يف هذه البلدان، أتثر بزايدة مستوى 

الرخاء النسيب للبشرية خالل العقود الثالثة املاضية.

وکما هو جلی فی اجلدول اعاله فان جممل انتاج هذه الدول الثالت جمتمعه 
نسبه الی امجالی انتاج العامل ابسره عام ۲۰۱۸ بلغ ۴۷ ابملائه من حلم البقر 

و۶۲ ابملائه  من حلم اخلنزير و ۴۷ ابملائه من حلم الدجاج

ويظهر هذا اجلدول أن ثالثة بلدان هي امريكا والربازيل واألرجنتني كانت 
من أكثر الدول املنتجة للصواي يف العامل عام 2017. وقد إستحوذت امريكا 

الصواي  من صادرات  ابملائة  و 88  اإلنتاج  من  ابملائة  على 71  والربازيل 
يف العامل، بينما صدرت االرجنتني 2.11 مليون طن لتستحوذ على نسبة 
ضئيلة من األسواق العاملية. ومن جهة أخرى فان الصني )مثلها مثل امريكا 
والدجاج  واخلنازير  لألبقار  الصواي كأعالف  اىل  حباجة  هي  اليت  والربازيل 
واإلستهالكات االخرى( أنتجت 15 مليون طن فحسب بينما استوردت 
94 مليون طن من امريكا والربازيل بشكل رئيسي لتستحوذ على 61 ابملائة 

من جممل واردات الصوايت يف العامل.50
إنتاجه  يتم  العامل  القسم األكرب من فول الصواي يف  وبناء على ذلك، فان 
واستهالكه يف ثالث دول تقوم هي أيضا إبنتاج القسم األعظم من حلوم 

األبقار والدجاد واخلنازير يف العامل. 

اإلستنتاج 
إن الدراسات اإلحصائية املذكورة أعاله تظهر أنه مثلما كان متوقعا، فان 
النمو غري التقليدي إلستهالك الصواي والذرة خالل العقد املاضي، مل يكن 
انمجا عن تغري أذواق الناس على هذا النطاق الواسع إطالقا، بل إن الطلب 
املتزايد على اللحوم والوقود احليوي، يشكل السبب الرئيسي هلذا النمو املتزايد 

وغري التقليدي. 

اهلوامش واملصادر:
1. http://www.fao.org/faostat/en/#data/RL/visualize

2. مصدر التعرف على احملاصيل املعدلة وراثيا؛ أنظر هنا:
http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-
brief-53-2017.pdf
3. http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
4. http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-
brief-53-2017.pdf – p:101

5. املصدر السابق.
6. املصدر السابق، ص 123.

7. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC
8. املصدر السابق.
9. املصدر السابق.

10. املصدر السابق.
11. http://www.worldometers.info/world-population/
12. biofuel
13.https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-
bill/6
14.http://large.stanford.edu/courses/2018/ph241/green1/docs/
doe-eia-0035-2018-4.pdf – p: 4
15. U.S. Energy Information Administration / Monthly Energy 
Review December 2018 – p:170
16.https://unitedsoybean.org/media-center/issue-briefs/
biodiesel/
17. https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/
final-renewable-fuel-standards-2018-and-biomass-based-
diesel-volume
24. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
25. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/
28.http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-

حصة بعض الدول من إنتاج اإليثانول عام 2017م. )الوحدة: مليار غالون(

عملية إنتاج اإليثانول والديزل احليوي يف الوالايت املتحدة

ظروف أمريكا والربازيل والصني يف إنتاج اللحو ابلعامل49

البلد
حلم الدجاجحلم اخلنزيرحلم العجل

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل 

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل 

20.2%10.619.4%19.512.0%12.3أمريكا

14.2%3.313.6%15.73.7%9.9الربازيل

12.2%47.911.7%11.654.2%7.3الصني

12.9%21.312.3%12.624.1%7.9اإلحتاد األورويب 

40.5%16.938.7%40.519.0%25.5سائر الدول

100.0%100.095.6%100.0113.0%62.9اإلمجايل

البلد
الوارداتالصادراتاإلنتاج

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل 

الكمية 
)مليون طن(

ابملائة من 
اإلمجايل 

0.4%37.80.6%35.458.0%120.0أمريكا

0.1%49.80.2%35.476.2%120.3الربازيل

3.3%1.45.1%11.12.1%37.8األرجنتني

61.3%0.194.1%4.50.2%15.2الصني 

34.9%10.953.6%13.616.8%46.1سائر الدول

100.0%100.0153.5%100.0153.2%339.5اإلمجايل
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الطـائي صـاحل 
دولة  بعمر  مباشرة  يرتبط  السابقة  املقاالت  يف  حديث  من  مر  ما  كل 
عزائم  تثبط  أحاديث  و  رواايت  جند  حيث  األخري،  اإلهلي  االستخالف 
املؤمنني إبدعائها أن عمر الدولة املهدوية أن يتجاوز بضع سنني، وهذا ما 

تبينه فرضيات عمر الدولة الفاشية بني الناس. 

فرضيات عمر الدولة
إن البعثة املهدوية هي االمتداد اليقيين األخري للبعثة احملمدية خامتة الرساالت 
اليت جاءت للعاملني کافة، لذا من املفروض أن تكون هذه البعثة مسؤولة 
أيضاً عن إلقاء احلّجة على عوامل املخلوقات املوجودة يف األكوان األخرى، 
ومن هنا أتيت کوئية األطروحة املهدوية اليت هلا وشيجة وعالقة حبفيفة عمر 
الدالة على ذلك مل جيرؤ  الكبرية  املهدوية. لكن مع كل اإلشارات  الدولة 
أحد ما على احلديث عن الكونية، ورمبا هلذا السبب واألمثاله قال اإلمام 

 :علي
»إن أمران صعب مستصعب ال حيتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد 
امتحن هللا قلبه لإلميان. وال يعي حديثنا إال حصون حصينة أو صدور أمينة أو 

أحالم رزينة.«1
إّن الغاية من وراء إثبات امتداد سلطة احلكومة املهدوية إىل العوامل اخلارجية 
األخرى اليت تبعد عن جمرّتنا مليارات السنوات الضوئية مل أيت هبدف التبجح 
ابلعظمة اليت سيظهر هبا إمامنا املنظر، وال هبدف االفتخار بدولته اليت سوف 
تسيطر على العوامل واألمم كلها، وليس لكيل املديح الواحدة من عقائدان 

اليت نؤمن هبا بقدر ما هو وسيلة لدعم رأينا القائل إن املهدوية بصفتها دولة 
ألهنا سوف  العوامل كلها،  يف  األخري  اإلهلي  االستخالف  ستكون  ونظاما 
لتقيم  بكل سيئاهتا و حسناهتا  املتوارثة  مراتبيته  وتقلب  الكون  تشمل كل 
النظام اإلهلي األمشل واألكمل مبا مل يشهد التاريخ له مثيال من قبل، وهو 
الرأي الذي استنتجناه و استدللنا عليه من »القرآن الكرمي« وأمهات كتب 
التاريخ واحلديث، ونقول املدارس اإلسالمية، وهو الذي أوصلنا إىل نتيجة 
منطقية نقول: إن هذه الدولة ونظامها الفريد سوف يستمرّان حتت قيادة 
املهدي زمنا  استشهاد  بعد  املهدي زمنا طويال، ويستمرّان  اإلمام 
أطول ميند ملئات السنني، وإىل ما قبل يوم القيامة أبربعني يوما فقط. على 
خالف الرأي االعتباطي املقابل الذي يّدعي أن هذه الدولة »خرافة« وأهنا 
حىت وإن قامت سوف تنهار ويتالشى أثرها وأتثريها بعد عدة سنوات من 
قيامها. ويعين هذا أننا نقف أمام فرضيتني و منطوقني خمتلفني ومتعارضني 

ومتقاطعني، أحدمها شيعّي:

الفرضية واملنطوق األول
الذين يعتربون  البيت الذي هو رأي املهدويني  ميثله رأي مدرسة أهل 
الزمان  العقائد اإلسالمية، وأهنا ستكون يف آخر  املهدوية واحدة من أهم 
دولة  وإقامة  والعامل كله،  املسلمني  األوىل، ألهنا ستأيت إلنقاذ  البعثة  مبثابة 
العدل اإلهلي، كما أنقذت البعثة األوىل البشر من جاهليتهم وأقامت دولة 

العدل اإلهلي.

عمر الدولة ووعد اإلستخالف

brief-53-2017.pdf – p: 10
29. املصدر السابق.

30. املصدر السابق، ص 17.
31. http://www.fao.org/faostat/en/#data/PP/visualize
32. bushel ~ 25.4 Kg
33. http://css.umich.edu/factsheets/biofuels-factsheet
37. biodiesel
38. https://www.biodiesel.org/reports/19950101_tra-051.pdf
39.http://css.umich.edu/sites/default/files/Biofuels_
Factsheet_CSS08-09_e2018.pdf
40. The Monthly Energy Review (MER) – April 2018 – p:202
41. https://www.eia.gov/biofuels/biodiesel/production/
42.https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/
sec10_8.pdf
43.https://unitedsoybean.org/media-center/issue-briefs/
biodiesel/
44. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize
45. transesterification
46.http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-
brief-53-2017.pdf – p: 102
47.http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-
brief-53-2017.pdf – p: 103
48.http://www.argenbio.org/adc/uploads/ISAAA_2017/isaaa-
brief-53-2017.pdf – p103
49. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_
poultry.pdf
50. https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf

املصدر: املوقع االلكرتوين ملعهد دراسات اليهود
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املهدوية  ابلعقيدة  يؤمن  من  رأي  هو  الشيعي  الرأي  أو  الشيعية  الفرضية 
اإلسالمية الصحيحة اليت بشر هبا النيب على أهنا من عقائد اإلسالم 
املهمة، كما ويؤمن هذا الرأي مبجموعة من احلقائق اليقينية اخلاصة ابملهدوية 
منهجي  وإستنطاق  اإلسالمي كله،  للمشروع  علمي  استقراء  على  مبنّية 
ولذلك  العظيم.  املشروع  هذا  بشأن  الواردة  الصحيحة  للنصوص  أكادميي 
جاءت استدالالته انهضة متماسكة وأقرب ما تكون إىل حقائق اإلدراك 
اجملتمع اإلنساين بكل فئاته ونظمه، وقد خلصت هذه العقيدة يف استنتاجاهتا 

حول دولة االستخالف اإلهلي األخري إىل احلقائق اآلتية:
• إن االستخالف اإلهلي مبعناه احلريّف حتقق جزئّياً يف زمن البعثة املشرفة على 
يد النيب األكرم ومن بعده على يد األئمة املعصومني وإنه يف هذه 
املراحل مل يتحقق مبعناه األمشل سرّاً وال علناً؛ ألنه علماً مل يشمل األرض كلها 
وإمنا بقي حمصوراً يف حدود جغرافية معينة؛ ألن هللا سبحانه أراد ذلك، أما 

سرّاً فإنه کان أكثر مشولية وبعدة، ولكنه مل يكن ظاهرة للناس. 
• إن الدولة املهدوية هي وعد إهلي بوراثة األرض وابالستخالف والتمكني 
األخري، وهي اجلائزة اليت سيقدمها هللا سبحانه لعباده املخلصني يف آخر 

الزمان، كما يف قوله تعاىل : 
»ولقد حنا يف اليور من بعد الكر أن األرض يرثها عبادى أفضلون که«2 

العدل  بـ»دولة  مستها  من  هي  الصحيحة  املتواترة  النبوية  األحاديث  إن   •
اخللفاء  دولة  وال  األوىل،  اإلسالم  دولة  ال  به  تتسم  مل  اسم  وهو  اإلهلي« 
الراشدين، وال الدول التوارئية اليت قامت بعد هذه التواريخ يف أرض اإلسالم، 
ألن هذه الدولة ستمأل الكون كله عدالً وقسطاً كما مل تفعله أي دولة من 

هذه الدول من قبل.
• إّن هذه الدولة هبذه الصفة الفريدة مل يتحقق وجودها من قبل يف أّي مرحلة 

من مراحل التاريخ البشري كله، وال يف أّي بعثة نبوية سابقة.
• إن إرسال الرسل واألنبياء التدرجيي كان يهدف إىل إيصال البشرية إىل 
قبول فكرة االستخالف اإلهلي األخري مبعناه ومضمونه الذي سيطبقها اإلمام 

 .املهدي
• إّن اإلميان حبقيقتها ال مينع املسلمني من السعي احلثيث واملثابرة املستمرة 
إلقامة دول إسالمية يف أي مرحلة من مراحل حياهتم؛ ألن اإلميان بدولة 
الوعد اإلهلي ال يسقط التكليف الشرعي أو مينع املسلمني من السعي يف 
أي وقت لتحقيق األهداف العظيمة اليت يدعو هلا اإلسالم مبا فيها إقامة 
نظام حكم إسالمي، أي: دولة تقودها الشريعة اإلسالمية يف أي بقعة من 

األرض.
• إن العمر الزمين للدولة املرتقبة سيكون خارج حدود حساابتنا وتوقعاننا؛ 
ألن ذلك يف غيب علم هللا، ويتناسب ومرحلة اإلعداد الطويلة اليت استمرت 
منذ عصر البعثة وستستمّر إىل ما يشاء هللا، وإىل حني والدة هذه الدولة. 

• إّن ذلك كله حقيقة اثبتة وليس حديث خرافة كما حيلو لبعض املسلمني 
أن يسموه حسداً وحقداً وخوفاً ورجاًل.

وهذه احلقائق الكلية أتيت على خالف ما يدعيه املخالفون الذين يرون أن 
اإلميان ابلعقيدة املهدوية اليت تبشر املسلمني ابلدولة املوعودة يثبط العزائم 
ومينع املسلمني من السعي إلقامة أي دولة، أو حىت التفكري أبّي مشروع 

الدولة  تلك  ابنتظار  واالكتفاء  اإلسالمية،  الشريعة  ما حبسب  دولة  حلكم 
املستقبلّية؛ ألّن العكس هو الصحيح، فهناك رواايت صحيحة ومتواترة كثرية 
لنشر  واملثابر  اجلاّد  العمل  ضرورة  إىل  املنتظرين  املهدوّيني  املسلمني  تدعو 
اإلسالم يف العامل؛ سواء ابلتبليغ والدعوة أو إبقامة نظم حكم إسالمية جاّدة؛ 
ألّن إقامة نظم إسالمية قبل الظهور سيكون من ممّهدات الظهور املقّدس، 

وقد جاء يف »عقد الدرر« لـأيب فضل السلمي عن رسول هللا قوله: 
يتهّدم له شوامخ األطواد وجيمع على  »وإّن هللا يبعث من ميّهد لواليته متهيداً 

مواالته احلاضر والباد.«3
وهذا يعين أن املسلمني ملزمون ابلعمل املثابر والفعلي إلقامة دول إسالمية 
أو نظم حكم إسالمية متّهد الطريق الدولة اإلمام املهدي املرتقبة، وأهنم 
كلما هتاونوا يف هذا األمر بعدت املسافة بينهم وبني رؤية اإلمام الذي ينتظر 
منهم إمتام هذه املهمة ليأيت إليهم، فالتقصري يف بناء هذه النظم هو الذي 

يؤخر خروج اإلمام.
الدينية  ومرجعياهتم  تتواءم  اليت  احلاكمّية  النظم  إقامة  يف  املّدعني  فشل  إّن 
أقّل تقدير سّبب هلم  املنصرمة يف  القرون األربعة  إاّبن  والفكرية والسياسية 
شعوراً ابلدونّية بسبب تضخم عقدة النقص لديهم مقابل وجود وعد راّبين 
الشّر يف نفوسهم مبا دعاهم  املهدوية فأاثر ذلك نوازع  الدولة  قيام  حبتمّية 
إلهتام عقيدة املهدي أبهنا خرافة والقول عن دولته أبهنا خرافة أيضا، وأّن ما 
ورد بشأهنا من رواايت عن النيب وأهل بيته كّلها ومن دون استثناء 
مدسوسة من قبل أعداء العروبة ألهنا - حسبما يزعمون - تثبط عزائم العرب 

واملسلمني ومتنعهم من السعي إلقامة دولة إسالمية.
وهذا كله خمالف ملا هو مشهور عن رأي مدرستنا الذي يقف قبالة هذه 
املباين  من  جّداً  جمموعة كبرية  إىل  استناداً  قناعاته  بين  الذي  وهو  اآلراء، 
الفكرية والعقائدية اإلسالمية الصحيحة املأخوذة من القرآن الكرمي والرواايت 
املوثقة واملتواترة، ولذلك يؤمن فكران أبّن جناح املسلمني يف إقامة دولة أو 
جمموعة دول إسالمية يف هذا الزمان أو يف الزمن القادم يف أّي بقعة من 
الكرة األرضّية سيكون من اخلدمات اجلليلة اليت ميكن أن يقّدمها املسلمون 
ما سارت على هنج  إذا  الدويالت  أو  الدولة  املهدوية؛ ألّن هذه  للعقيدة 
عقائدية  إىل جمتمعات  الصحيحة سوف حتول جمتمعاهتا  احملمدية  الشريعة 

مؤمنة، وحتول أهلها إىل منتظرين ممّهدين لدولة العدل اإلهلّي.
يبثها  أّن اإلميان ابلفكر املهدوي  العزائم اليت يدعي بعض  تثبيط  إّن فكرة 
بني املسلمني قد جاءت من تلك التحليالت الساذجة اليت أوردها بعض 
التاريخ  على  وقعت  اليت  املهّمة  الوقائع  بعض  عن  ابحلديث  املشتغلني 
اإلسالمي الطويل ومنها على سبيل املثال قضية صلح اإلمام احلسن مع 
معاوية، حيث عللوا هذا الصلح أبّن احلسن نزل عن اخلالفة املعاوية؛ ألنه 
يؤمن أبن املهدي سوف يعيد للهامشيني دولتهم املغصوبة، وكان حالة 
االنتظار هي اليت زرعت اخلذالن املزعوم عند اإلمام احلسن فنزل عن 
إقامة دولته ابنتظار قدوم املهدي - الذي قد يكون قريبا - ليعيدها له! وقد 
انطلت هذه الكذبة الصلعاء على املتأخرين من أتباع هؤالء؛ فأخذوا هبذا 
الرأي على عالته من دون متحيص، أو دراية، وحّولوه إىل عقيدة حياولون هبا 

تضعيف الدور املهدوي وتوهينه.

الفرضية واملنطوق الثاين
ميثله رأي اآلخرين وهو بشقني أو رأيني يشرتكان يف طرح مفاهيم خاصة 
عن العقيدة املهدوية، والدولة املهدوية جتّردها من قيمتهما املعرفية، وهيبتها، 

وأتثريها!
أول الرأيني يدعي أن فكرة الدولة املهدوية املستقبلية ليست فكرة إسالمية، 
وهي من اخلرافات الدخيلة! وهو من اآلراء اليت جنحت السياسة يف زرعها 
داخل الفكر اإلسالمي، وجنحت يف حتويلها إىل معتقد إسالمي يؤمن به 

بعض املسلمني.
أما اثين الرأيني فيّدعي: أّن الدولة املهدوية حقيقة سوف تتحقق يف آخر 
الزمان ]أي: إنه ال ينكر هذه احلقيقة[ على يد أحد املسلمني وكنينه املهدي، 
كما كان اخللفاء اإلسالميون يکنون أنفسهم من قبل، كاملستنصر والظافر 
املنصوص عليها يف  املهدّي  ينكر خصوصّية  إنه  والقاهر واملعتصم، ]أي: 
العدل  دولة  وأهنا  املميز[  االسم  هبذا  لتسميته  احلقيقّي  والسبب  الرواايت 
اإلهلي اليت سيقيمها املصلح اجملدد الذي هو األخري من بني جمموعة اجملددين 
الذين وعد النيب هبم أمته على رأس كل مئة عام، ]أي إنه يعتقد أن 
املهدي ال يعدو كونه واحداً من اجملددين الذين يبعث هللا على رأس كل 
مئة عام واحداً منهم لتجديد الدين[ وأهنا ستكون كاي دولة ]عدل إهلي[ 
إسالمية أخرى ]أي مثل الدولتني األموية والعباسية، بل وحىت مثل الدولتني 
السلجوقية والعثمانية[ وال ميزة هلا عن ابقي الدول اإلسالمية اليت حتقق فيها 
أقامها األمويون والعباسيون والسالجقة  اليت  الدول  ]العدل اإلهلي[ ومنها 
والعثمانيون من قبل، ولكنها مع ذلك ستكون أقل جدارة من هذه الدول 
اليت جنحت كّل منها يف قيادة األمة عشرات السنني، يف حني سينتهي أمر 
دولة االستخالف هذه بعد بضع سنني ال أكثر حيث يقوم قائدها بنقل 
السلطة ابلطرق السلمّية والدميقراطية إىل السيد املسيح الذي ينزل ليتوىل 

قيادة املسلمني وتنفيذ قواعد اإلسالم، أو منوت مبوت مؤّسسها!
وهذا الرأي هو خالصة لعّدة حماور کالمية سبق أن طرحت قدمياً وحديثاً من 
لدن بعض من حتّدث عن العقيدة املهدويّة، وتعاد اإلشارة إليها يف العصر 

احلاضر متی ما دعت احلاجة لذلك.
املسلمني وبقية  قيادة   املسيح السيد  نسأل هؤالء أبي صفة سيتسلم 
األداين األخرى بعد أن يعزل املهدي من منصبه الراّبين امللكوين؟ هل 
يتسلمها بصفته نبياً جديداً؟ أم نبياً شاء هللا أن يعيد بعثته مرة اثنية برسالته 
السابقة نفسها؟ أم وكيال للنيب حممد، وانئباً عنه يف إمتام تبليغ رسالة 

اإلسالم؟ أم قائداً سياسياً ال عالقة له ابألداين؟ أم ماذا؟
وكان الذهيب من قبل قد أستغرب أيضا يف »تذکرة اخلواص« من غرابة هذا 

الرأي فقال: 
قال السّدي: جيتمع املهدي و عيسی بن مرمي فيجيء وقت الصالة فيقول املهدي 
لعيسى: »تقدم.« فيقول عيسى: أنت أوىل ابلصالة، فيصلي عيسي وراءه مأموماً 
قلت: فلو صلى أملهدي خلف عيسي مل جيز الوجهني: أحدمها ألنه خيرج عن 
اإلمامة بصالته مأمومة فيصري تبعة. والثاين ألن النيب قال: »ال نيب بعدي، 
وقد نسخ مجيع الشرائع، فلو صلى عيسى ابملهدي لتدنس وجه ال نيب بعدي 

بغبار الشبهة.«4

هذه خالصة ما تضمنه الرأي اآلخر ملدرسة اخللفاء من أفكار. 
واآلن علينا أن نعرف ببساطة مفهوم الدولة لكي نعرف مدى مصداقية هذا 
الرأي. ولتقريب حقيقة مفهوم الدولة ونظامها ملن ال يعرف حقيقة الدول 
وكيفية نشوئها واستمراريتها ؛ فيدعي أن دولة اإلمام املهدي لن ختتلف 
عن الدول اإلسالمية األوىل بداللة أهنا من املمكن أن تنهار بكّل فواصلها 
ومؤّسساهتا يف بضع سنني، ال أبس من االستئناس ابآلراء املختلفة للمدارس 

الفكرية التخصصية يف هذا الشأن.
وأول ما ميكن أن نبدأ به هذا املبحث هو حديث اإلمام الصادق الذي 
و»کشف  الوری«،  و»إعالم  الواعظني«،  و»روضة  »اإلرشاد«،  يف  ورد 
الغمة« و»إثبات اهلداة«، و»البحار واألنوار« البهية، و»منتخب األثر«، 
وغريها، لكي يكون هذا احلديث مدخال ملعرفة معىن الدولة املهدوية اليت 
وصفها اإلمام الصادق وصفاً دقيقاً؛ وال سيما يف قوله: »إّن دولتنا 

آخر الدول.«
فما هي هذه الدولة اليت يتحدث عنها اإلمام؟ وهل تكون آخر الدول وال 

دولة بعدها؟
حممد  بن  جعفر  اإلمام  عن  ثقاتنا  أورده  الذي  احلديث  هذا  يف  جاء 

 :الصادق
وأخرجت  السبل  وأمنت  اجلور  أاّيمه  يف  وأرتفع  ابلعدل  القائم حکم  قام  »إذا 
األرض بركاهنا ورد كّل حّق إىل أهله ومل يبق أهل دين حىت يظهروا اإلسالم ويعرتفوا 
َلَم َمنأْ ِفی الساَّماواِت َواأَلرأِْض َطوأْعاً  ابإلميان، أما مسعت هللا سبحانه يقول »َوَلُه َأسأْ
وَکرأْهاً َوِإلَيِه يرأَْجُعوَن« وحكم بني الناس حبكم داود و حکم حممد فحينئذ تظهر 
األرض كنوزها وتبدي بركاهتا وال جيد الرجل منكم يومئذ موضعاً لصدقته ولربّه 
لشمول الغين مجيع املؤمنني... إّن دولتنا آخر الدول ومل يبَق أهل بيت هلم دولة 
إال ملكوا قبلنا لتال يقولوا إذا رأوا سريتنا: إذا ملكنا سران مبثل سرية هؤالء وهو 

قول هللا »َوالأَْعاِقَبُة ِللأُْمتاَِّقنَي«.«5

اهلوامش:
1. »البحار«، ج ۵۳، ص ۷۰.

2. سورة األنبياء، اآلية ۱۰۵.
3. ينظر مقالة »التوظيف السياسي لفكرة املهدي« للدكتور عمار عبودي تصار املنشورة 

يف جملة االنتظار اليت يصدرها مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي.
اخلواص،  تذکرة  عن  املوسوي، ص۲۷۳  فاروق  الظهور«،  عالئم  من  »احلتميات   .4

ص۳۲۵
5. »املعجم«، ج ۷، ص ۸۵.

العارف  شرکة  بريوت،  املهدوية«،  احلکومة  »عوامل  الصاحل،  د.  الطائي،  املصدر: 
لألعمال، ط 1، 2012م.
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أمريكا والحضارة اإلسالمیة 6

اجلدل املستمر وأزمة اهلوية بني األمريكيني املسلمني
هوايهتم  لتحديد  نضاهلم  يكن  ومل  متنوعة،  جمموعة  األمريكيون  املسلمون 
والعنف،  اإلرهاب،  رفض  على  مقتصرًا  األمريكي  اجملتمع  يف  ومكاهنم 
اهلوية،  حول  نفسها  احملاداثت  هلم.  املسلمني  غري  قبول  على  واحلصول 
واجلنسانية، والقيم، واالندماج اليت كانت بقية اجملتمع األمريكي مشغولة هبا 
لعقود من الزمان، كانت حتدث أيًضا داخل جمتمعات املسلمني األمريكيني.
تطورت ثقافات فرعية مسلمة جديدة، خصوًصا يف أواسط فرتة األلفينات، 
جزئياًّا، بسبب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي اليت مكنت أصحاب 
االهتمامات املشرتكة من التواصل بسهولة أكثر بكثري من أي وقت مضى. 

كتب زين عبد هللا:
أنشأت جمموعات مثل احتاد املسلمني التقدميني، الذي عمل من 2004 حىت 
2006م.، ومسلمون من أجل القيم التقدمية، حضورًا هلا على اإلنرتنت. وأصبح 
جمتمع املسلمني املثليني وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيًّا، أكثر حضورًا، وأضاف 
صواًت للنقاش الدائر حول األصالة اإلسالمية. حتدى أعضاء هذه اجملموعات امليل 
إىل حتديد احلياة األسرية املسلمة، وحصرها يف إطار الغريية اجلنسية. وأنشئت 
مؤسسة الفاحتة عام 1998م. يف »نيويورك«، استجابة حلاجات املسلمني املثليني 

وثنائيي اجلنس واملتحولني جنسيًّا.
كتب مايكل حممد انيت، وهو أمريكي أبيض حتول إىل اإلسالم وهو بعمر 
الـ16 بعد أن قرأ السرية الذاتية لـمالكوم إكس، وأمضى شهرين يدرس اإلسالم 
يف »مسجد فيصل« بـ»إسالم آابد«، يف »ابكستان« قصة خيالية بعنوان 
تشتمل  أمازون  ملوقع  فيها  املبالغ  الدعاية  ورمبا كانت  تقوى كورز«.  »ذا 
على أفضل، وأقصر شرح للكتاب، الذي يسجل ملمًحا واحًدا من مالمح 

البحث عن اهلوية بني جمتمعات مسلمي أمريكا:
بيت للمسلمني املتمردين )ابنك( يف »ابفالو« بنيويورك، يسكنه فتيات متمردات 
املوهوك، وسنة مستقيمون،  بطريقة  الربقع، وصوفيون حيلقون شعورهم  يرتدين 
وقحون،  سودانيون  وفتية  إندونيسيون،  ومتزجلون  الرؤوس،  حليقو  وشيعة 

ومسلمون مثليون، ومسلمون سكارى، ونسوايت.
تستضيف غرفة معيشتهم حفالت وصلوات، وتوجد حفرة يف احلائط لإلشارة إىل 

اجتاه القبلة. حياهتم مع بعضهم خيتلط فيها اجلنس، واملخدرات، والدين بكميات 
شبه متساوية، يعرب عنها ابلتفاين للثقافة الفرعية اإلسالمية املتمردة )ابنك(.

أصبح هذا الكتاب، الذي بدأ جبهود ذاتية، وانتشر يف البداية عرب النسخ املصورة 
املنقولة ابليد، مانيفستو للمسلمني الـ)ابنك(، ومبثابة إجنيل الشباب املتمردين.

عندما كتب انيت كتابه، مل يكن هناك شيء يدعى »تقوي كورز«. اختلق 
انيت هذه الكلمة. لكن لدهشته، اتضح أنَّ الكتاب، والفيلم الذي استند 
إليه، عربا عن آالف الشباب املسلمني يف أمريكا وخارجها، ورأى أولئك 
لشخصيات  اخليالية  احليوات  يف  منعكسني  وإسالمهم  أنفسهم  الشباب 

انيت. لقد أصبحت تقوى كورز شيًئا حقيقياًّا.
أنتج بعض املخرجني، عام 2009م.، فيلًما واثئقياًّا عن هذه الظاهرة، مسوه: 
»Taqwacore: The birth of Punk Islam« واختري الفيلم رمسياًّا 

يف مهرجاين »صن دانس« و»SXSW« لألفالم عام 2010م.

األمريكيون املسلمون اليوم
يف عام 2007م.، أدى كيث إليسون، أول مسلم منتخب يف الكونغرس، 
اليمني الدستورية، مستخدًما نسخة توماس جيفرسون من القرآن. لكنَّ هذه 
السياسي  النظام  قلب  يف  املسلمني  األمريكيني  إلدماج  اإلجيابية  العالمة 
األمريكي قوبلت ببعض اخلوف والكراهية. يطالب العضو إليسون بشكل 
مستمر، من قبل زمالء ونقاد أن يثبت والءه ألمريكا. هبذه الطريقة، فإنَّ 
إجنازات إليسون، واملطالب غري العادلة، وغري املكافئة املفروضة عليه، يعدان 

أفضل تعبري عن املسلمني يف أمريكا اليوم.
صرح عضو الكوجنرس اجلمهوري عن والية »أيوا«، سيتف كينج، يف التاسع 
من شهر ديسمرب )كانون األول(، يف لقاء مع شبكة MSNBC قائاًل: 

أليسون، أو أندري كارسون يدينان الشريعة يف هذا  لن ميكنك أن جتعل كيث 
الكوجنرس، فضالً عن أن حنضر شخًصا آخر جاء لتوه من الشرق األوسط، وهو 

شخص غارق يف اإلسالم طول حياته، لكي يفعل الشيء ذاته.
يف  ينتخب  مسلم  أمريكي  اثين  هو  إندايان(  عن  )الدميقراطي  كارسون 
يعتربان  العضوين  هذين  واضحة: كال  تضمينات كالم كينج  الكوجنرس. 

الیوم واألمریکیون المسلمون

أمريكا والحضارة اإلسالمیة 6

مشكوًكا فيهمها، ومن احملتمل جداًّا أن يكوان خائنني ألمريكا بسبب دينهما، 
وينبغي أن يثبتا هذا الوالء ابإلدانة احلازمة »للشريعة«.

ال جيمع تعداد الوالايت املتحدة بياانت حول االنتماء الديين، لذا فليس 
مثة أية إحصائيات رمسية حول عدد املسلمني يف الوالايت املتحدة. لكن 
والعربية  أجري ابإلجنليزية  عام 2011م.،  لألحباث،  بيو  ملركز  مسح  قدر 
والفارسية واألوردية، أنَّ هناك 1.8 مليون مسلم ابلغ )و2.7 مليون مسلم من 
كل األعمار( يف الوالايت املتحدة. بينما يضع جملس العالقات اإلسالمية 
األمريكية )كري(، وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن، تقديرًا أعلى بكثري 

لعدد املسلمني األمريكيني يرتاوح بني 6 إىل7 ماليني مسلم.
املسلمني  يضع  السياسي  جدلنا  فإنَّ  احلقيقي،  الرقم  عن  النظر  بغض 
السياسة  حالًيا:  للجدل  إاثرة  املواضيع  أكثر  من  القلب  يف  األمريكيني 
اخلارجية األمريكية، واألمن القومي، واإلرهاب، واالندماج، واحلرية الدينية، 
واهلوية األمريكية. أدى صعود داعش إىل طفرة يف احلركة اجلهادية العاملية، 
وازداد هتديد اإلرهاب اجلهادي يف الداخل، وكذلك ازدادت اإلسالموفوبيا 

ابلقدر ذاته.
صار على املسلمات األمريكيات الاليت يرتدين احلجاب ألسباب متعلقة 
ابحلشمة واهلوية الدينية، أن يقررن اآلن ما إذا كن يردن االستمرار يف هذه 
املمارسة، ومن مث خياطرن ابلتعرض لالزدراء، ورمبا حىت العنف من قبل الناس 
الذين يربطون بني اإلسالم واإلرهاب. تتعرض املساجد للتخريب، واألبرايء 
لألذى، وقد دعا الرئيس احلايل عالنية، ودون خجل، إىل فرض وقف كلي، 

وإن كان مؤقًتا، على دخول املسلمني الوالايت املتحدة.
يتجزأ  للمسلمني ابعتبارهم جزًءا ال  الطويل والغين  التاريخ  الرغم من  على 
من اجملتمع األمريكي، والذي يعود إىل األايم األوىل من أتسيس أمتنا، إال 
أنَّ الكثري من املسلمني األمريكيني، يف 2017م.، ما زالوا يعاملون على 
أهنم أجانب غري مرغوب فيهم. هذا ليس شعورًا سائًدا ابلطبع، لكنه ليس 

ابالعتقاد اهلامشي اهلني.

مسلمو أمريكا... والفاعلية املطلوبة
ما زال الوجود السياسي الفعَّال لألقليات اإلسالمية على الساحة األمريكية 
يتطلب مزيًدا من الوعي واالقتناع من هذه األقليات أبمهية دورها وقدرهتا 
على التأثري يف القرار السياسي األمريكي؛ ليستجيب ملطالبها واحتياجاهتا 
يسهم  ومبا  وخارجياًّا،  داخلياًّا  والدينية،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
للمسلمني كجماعة من  الوجود  إثبات  السياسية، مثل  أهدافها  يف حتقيق 
اجلماعات اليت يتكوَّن منها الشعب األمريكي، وأتمني حقوقهم يف اجملتمع 
وشئوهنم  حلياهتم  ممارساهتم  جتعل  بصورة  العيش  من  ومتكينهم  األمريكي، 
األمريكي.  الشعب  القانون، وحترتمه خمتلف طوائف  أمرًا حيميه  اإلسالمية 
الرؤية  بطرح  وذلك  األمريكي،  اجملتمع  يف  والتأثري  الفاعلية  إثبات  وكذلك 
وتقدمي احللول اإلسالمية للقضااي ذات التأثري واألمهية يف خمتلف اجملاالت 
احلياتية اليت مير هبا هذا اجملتمع، هذا إضافًة إىل التأثري يف أجهزة ومؤسسات 
اجملتمع  داخل  املسلمني  وتطلعات  قضااي  خيدم  مبا  األمريكي  القرار  صنع 

األمريكي وخارجه.

األمريكي  اجملتمع  اإلسالمية يف  لألقليات  السياسي  الدور  فاعلية  وتتوقف 
على ثالث نقاط أساسية: أوىل هذه النقاط هي تلك النابعة من األقليات 
اإلسالمية ذاهتا من حيث موقفها من املشاركة السياسية يف اجملتمع األمريكي 
الطابع  ذات  السياسية  املؤسسات  بناء  على  قدرهتا  ومدى  عامة،  بصفة 
وترشيد  توجيه  على  القادرة  اإلسالمية  القيادة  توافر  ومدى  اإلسالمي، 
تؤثر  اليت  النقاط  واثين  األمريكي.  اجملتمع  يف  للمسلمني  السياسي  العمل 
السياسي لألقليات اإلسالمية يف اجملتمع األمريكي انبعة  الدور  فاعلية  يف 
النظام  وموقف  الدور،  هلذا  رؤيته  حيث  من  نفسه  األمريكي  اجملتمع  من 
السياسي األمريكي من هذا الدور، وكذلك موقف مجاعات املصاحل القائمة 
اليت حتكم  القانونية  والتشريعات  القواعد  إىل  إضافًة  األمريكي،  اجملتمع  يف 
العمل السياسي، ليس للمسلمني فقط ولكن ملختلف األقليات واجلماعات 

اليت يتكون منها اجملتمع األمريكي.
أمَّا عن النقطة الثالثة واألخرية اليت تؤثر يف فاعلية الدور السياسي لألقليات 
اإلقليمية  البيئة  من  انبعة  فهي  األمريكية،  املتحدة  الوالايت  اإلسالمية يف 
والدولية احمليطة، واملتمثلة يف التأثريات املختلفة لألحداث الدولية واإلقليمية، 
وخاصًة تلك اليت ترتبط ابلدول أو ابملصاحل اإلسالمية يف خمتلف دول العامل، 
وانعكاساهتا على الدور السياسي لألقليات اإلسالمية يف اجملتمع األمريكي.

كما يواجه الدور السياسي لألقليات اإلسالمية يف اجملتمع األمريكي العديد 
من التحدايت اليت أييت يف مقدمتها التناقض وعدم القدرة على الفهم السليم 
السياسي  العمل  الوعي أبمهية  وأيًضا ضعف  والرتاث اإلسالمي،  لإلسالم 
لدى املسلمني، وذلك إضافًة إىل التحدايت اليت تواجه العمل اإلسالمي يف 
الوالايت املتحدة األمريكية من غياب التنسيق بني التنظيمات اإلسالمية ، 
وقلة املوارد املالية، ونقص اخلربات السياسية، هذا جبانب التحدايت النابعة 
من البيئة السياسية األمريكية الداخلية واليت من بينها الصورة السلبية لإلسالم 
األصولية،  املسيحية  التيارات  وتشدُّد  الصهيوين،  اللويب  وقوة  واملسلمني، 

وعنف امليليشيات املسيحية املسلحة.

املصادر:
1. https://www.sasapost.com/translation/short-history-islam-
in-america/
2. https://islamstory.com/ar/
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األولیغارشیة الحاخامیة، التلمود والكاباال

بعد عودة بين اسرائيل وإعادة بناء املعبد، طرأ تغري كبري على داينة بين اسرائيل، 
مبا يف ذلك وحسبما يقول مؤلف »التاريخ الشامل لألداين«:

إن يهود عصر عزرا الكاتب، أوجدوا داينة جديدة وشريعة حديثة أطلقوا عليها 
إسم »الدين اليهودي« وذلك على قاعدة الداينة اليهودية قبل السيب البابلي 
واليت كانت تعرف لدى الباحثني بداينة بين اسرائيل. وابلرغم من أن زمام األمور 
وقع بيد الكهنة واألحبار، لكن كتاهبم املقدس كان نفسه قانون موسى )التوراة( 
طردوا  وقد  الدين.  يف  والطاهر  والنجس  واحلرام  ابحلالل  خاص  إهتمام  وبرز 
نساءهم األجانب مع األطفال ومذاك حرموا بشكل مؤكد الزواج من غري العنصر 
اليهودي، ووضعوا عقوبة احلرمان من احلقوق االجتماعية للمخالف لذلك، ومنذ 

ذلك احلني، ثّبت اليهود مراحل وحدهتم القومية والعرقية بواسطة الدين.1
من  واحد  السيب،  بعد  استحدث  الذي  احلديث  العصر  إعتبار  وميكن 
املنعطفات املهمة لتاريخ اليهود؛ العصر الذي حقق فيه الكهنة سيادة ملفتة، 
وتولدت جبانب النظام الديين اجلديد واملستحدث، نصوص دينية جديدة 

كذلك. 
ويف هذا العصر، أتسست »اجلمعية الكربى« أو »سنهدرين«،2 بوصفها 
جممعا يتكون من واحد وسبعني عضوا من حكماء اليهود. وكان هذا اجمللس 
يتوىل مهمة التشريع والقضاء بني بين اسرائيل وتفسري وتعليم »التوراة«، كما 
نشطت إضافة إليه جمامع أصغر يف املدن االخرى ملعاجلة شؤون الناس قانونيا 

العصر الحدیث، منعطف في تاریخ بني اسرائیل

ودينيا. 
ابلسنهدرين،  الحقا  عرف  الذي  احلكومي  اجمللس  هذا  رأس  على  وكان 
إثنان من املعلمني املعروفني بـ زوغوت،3 أحدمها كان يدعى انسي4 )األمري( 

واالخر اب بت دين5 )رئيس احملكمة(.6
ومنذ ذلك فصاعدا، أصبح انسي مرجعا رئيسيا يف الشؤون املدنية واب بت 

دين مرجعا رئيسيا يف الشؤون الدينية. ومع ذلك
األعظم  الكاهن  بيد  ماتزال  احلقيقية كانت  السلطة  فان  الكلي،  التحليل  ويف 
يتمتع إابن حكم امللوك السلوقيني، بذات احلقوق واإلختصاصات  الذي كان 

والصالحيات اليت منحها امللوك الساسانيون هلذا املنصب.7
وفيما خيص السنهدرين أو أعلى جممع ديين يهودي، ما يلفت النظر هو: 

إن سنهدرين وفيما يتعلق ب »حكماء صهيون« عصران هذا، حيظى أبمهية خفية 
للغاية. وحىت ميكن القول أن حكماء صهيون وسنهدرين، رديفان الحدمها االخر 

ويتمتعان بنفس املفهوم.8
ويقول ُکِهن مؤلف كتاب »كنز من التلمود« حول سنهدرين: 

يتكون من  بداية جممعا  السنهدرين، كان  احلديثة ابن  التارخيية  البحوث  وتقول 
الرأي،  التباين يف  إثر  انقسم أعضاؤه الحقا على  والعلمانيني، ومن مث  الكهنة 
وأوجدوا حزبني. وسلك الكهنة طريقا يتمشى مع فكر هلين. رغم أن هذا الطريق 
مل أيت منسجما ومتناغما مع اإلخالص التام قبال التوراة. وكان العلمانيون من 

جيل عزرا الكاتب. 
إن هذا اإلنقسام والتشعب، كان يتسع نطاقه يوما بعد يوم إىل أن أفضى إىل نشأة 
حزبني يهوديني كبريين مها »الصدوقيون« و »الفريسيون«. وقد وقف الفريسيون 

ومعهم »عشارمي« بوجه املسيح، وورد ذكرهم يف »األانجيل«.
ويقول ُكهن حول هذين احلزبني:

هو  اليهود،  اتريخ  أمهية يف  يكتسي  والذي  احلزبني  هذين  بني  التباينات  وأحد 
أن الفريسيني أتوا أبوامر ونواهي وأحكام للناس كانوا قد ورثوها من أسالفهم؛ 
لكن هذه األحكام واألوامر والنواهي مل تكن مكتوبة ومدونة يف شريعة موسى. 
وقد عارض الصدوقيون، الفريسيني، يف هذا اجملال وقالوا: »إننا مكلفون مراعاة 
ما ورد يف النص املكتوب فحسب وال نتبع السنن الشفهية املوروثة عن اآلابء 

واألجداد.« وهذا األمر أدى إىل إندالع خالف حاد بني هاتني اجملموعتني. 
ويواصل كهن القول: 

إن هذا الصراع حول صحة »التوارة« الشفهية، دفع ابملدافعني عن هذا الرأي 
للبحث والدراسة حول التوراة بشكل دقيق. وتوصلوا إىل أن التوارة السماعية 
والشفهية، هي مكمل للتوراة، الن مصدر كليهما، و احد. وقد فتح هذا الصراع 

الباب على نشأة ومنو التلمود.9

اهلوامش:
ترمجة علي اصغر حکمت، إصدار  الشامل لألداين«،  »التاريخ  بی .انس، جان،   .1

مؤسسة الثورة اإلسالمية، الطبعة الرابعة، 1370ه .ش.، ص 538.
2. وتتلفظ أيضا سنهدرمي و سنحدرين. وهذه املفردة أصلها يوانين وتعين املقعد أو موقع 
اجللوس. ومبا أن سينودس أو اجملمع األعلى وجد أايم خلفاء االسكندر - البطالسة يف 
مصر والسلوقيني يف سورية، فقد أضفى اليهود صيغة عربية على هذه املفردة؛ حبيث تبدو 
وكأن جذورها عربية، يف حني أن األمر ليس كذلك. )نويهض، عجاج، »بروتوكوالت 

حكماء صهيون«، ص 557(.
3. Zuggoth.
4. Nasi.
5. Ab Beth Din.

6. ابستاين، إيزيدور، »اليهودية ودراسة اترخيية«، ص 104.
7. املصدر السابق.

8. نويهض، عجاج، »بروتوكوالت حكماء صهيون«، ص 557.
9. املصدر السابق، صص 561-560.

املصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )اجلزء الرابع(: األوليغارشية احلاخامية، التلمود 
والكاابال، إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.
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ماهّية الّشونيز و طبيعته
إنّ  هذا نبات يطول دون الّذراع، و عيدانه دقاق، و ورقه شبيه بورق أريغارون 
و على أطرافه رأس شبيه يف شكله ابخلشخاش، طويل مع االستدارة. يف 
داخله بزر أسود، حرّيف الطعم مع مرارة، طّيب الرائحة. و هذا البزر هو 

املستعمل منه، و املنتفع به يف األعمال الطبّية.
و جوهر هذا النبات فيه جوهر أرضىّ ، و جوهر مائىّ ، يظهران إذا اعتصر 
فإنه يكون له عصارة و ثفل. و فيه أيضا جوهر انرىّ ، به يكون حرّيفا. و 
أرضّيته أكثرها تفهة، و قليل منها مّر ، و قليل منها شديد احلرارة و هو 

احملرتق املّر. و ليس خيلو من هوائية، و لذلك هو خفيف الوزن.
و جوهره إىل لطف، ألن أرضّيته ليست بغليظة. و يعمل يف اخلبز كثريا و 
ذلك ألجل تطييبه لرائحته و لطعمه، و لتنفيذه إايه و تلطيفه له. و ذلك 

ألنّ  هذا الّدواء، ألجل انريته وأرضّيته املرّة، هو حاّر.
و مزاجه يف نفسه إىل رطوبة، ألجل ما فيه من اهلوائّية. و أّما مبا هو دواء؛ 
فإنه ايبس، إذ ال مرّطب فيه سوى املائّية. و فيه ميّبستان، مها األرضّية و 

الناريّة.
الناريّة، هو حمّلل، مفّتح  اهلوائّية، و  املرّة، و  فيه من األرضّية  ما  و ألجل 
مقّطع، جالّء، ملّطف، مذيب، منقّ  يفش الّرايح؛ ألجل حتليله و تلطيفه. و 
يهضم و ينضج األخالط الغليظة، ألنه يلطّفها. فلذلك ينضج البلغم بقّوة، 
ألنه جيلوه و يلطّفه و يقطّعه مبا فيه من قّوة النفوذ؛ ألجل هذه الناريّة. و 
لقّوة حرارته، ال خيلو من جذب؛ و لذلك حيدر عن الرّأس رطوابت كثرية و 

ذلك إذا استنشق.
و ألجل قّوة تلطيفه و نفوذه، مع لطافة جوهره و جالئه و حتليله، هو قوىّ  
التفتيح؛ فلذلك هو يفتح سدد املصفاة، و يدّر. و ألجل قّوة تسخينه للّدم 
و تلطيفه و حتريكه إاّيه، هو يدّر الطمث. و ألجل ما فيه من املرارة و احلّدة 

و الّلذع هو يقتل الّديدان و حبّ  القرع. و كذلك فإنّ  دخانه يطرد اهلوام. و 
ألجل عطريّته، ال خيلو من ترايقّية؛ و لذلك ينفع من لسع الرتيالء.

و إذا قلى، قّلت مائّيته، و لطفت أرضّيته؛ فلذلك يشتّد تفتيحه و نفوذه و 
إذا خلط معه اخللّ  تعّدلت حرارته، و صار نفوذه أشّد و أقوى.

فعل الّشونيز 
يف أعضاء الّرأس

نفوذه ألجل  قّوة  و  جتفيفه،  و  يبوسته،  و  حرارته،  الّدواء ألجل  هذا  إنّ  
لطافته، و حتليله املواد؛ هو شديد النفع من الّصداع البارد، و كذلك النزالت 

الباردة. و لذلك إذا ضّمدت به اجلبهة، وافق الّصداع البارد موافقة كثرية.
• و كذلك إذا ضّمد به مقدم الرّأس، نفع جّدا )من برده، و من الّصداع 
البارد. و إذا قلى و سحق و خلط ابلزّيت و دهن به الرّأس، أنبت الّشعر 
و طّوله و ذلك ألجل جذبه ملادة الّشعر بسبب قّوة حرارته. و كذلك هو 
الّشونيز و سحق و خلط بشمع  إذا أحرق  الّذقن. و  ينبت احلواجب و 
مذاب بدهن سوسن أو بدهن احلّناء و طلى به على الرّأس، نفع جّدا( من 

تناثر الشعر.
• و إذا نثر على مقدم الرّأس بعد حلقه ، نفع جّدا من النزالت املتوالية و 
يسّخن الرّأس. و إذا سحق، و خلط بشئ من دهن احلّبة اخلضراء و قطّر 
منه يف األذن ثالث قطرات نفع أوجاعها العارضة عن الربد، و من الّرايح 

الكائنة منها، و الّسدد.
• و إذا خلط ابألكحال، نفع جّدا من ابتداء املاء النازل يف العني؛ و ذلك 
ملا فيه من التلطيف و التحليل و التجفيف. و كذلك إذا خلط   مسحوقا 

بدهن اإليرسا وافق جّدا البتداء هذا املاء.
• و إذا سحق و صّر يف خرقة، و أدمي مشّه، وافق الزكام البارد، و النزالت 

الّشونیز

الباردة، و األوجاع املزمنة يف الرّأس، و نفع من الّلقوة و الكزاز و الفاجل و بلة 
العصب ، و ذلك ألجل ما يفعله من جتفيف الّدماغ، و حتليل ما فيه من 
الّرطوابت الباّلة جلوهره، و جلوهر العصب؛ خاصة إذا فعل ذلك بعد قليه 
خاصة إذا كانت اخلرقة اليت يصّر فيها زرقاء، و ذلك ألن هذه اخلرقة تكون 
فيها قّوة من النيل خاصة إذا كانت هذه اخلرقة قريبة العهد ابلّصبغ، خاصة 
إذا كانت متخذة من الكّتان. و ذلك ألنّ  الكّتان و إن كان ابردا؛ فإنه ينفع 

من هذه األمراض بتجفيفه.
• و االستعاط بدهن الشونيز شديد النفع من الفاجل و الكزاز و التشّنج 
الّرطب. و إذا قلى الّشونيز مث سحق و نقع يف اخللّ  احلاذق يوما بليلته، مث 
أضيف إليه زيت عتيق. و مل يزل يرّبب يف اهلاون حىت يغلظ. و أمر صاحب 
الزكام و النزلة الباردتني ابستنشاقه سعوطا، فّتح الّسّدة يف الوقت، و نفع من 

النزالت جّدا.
امرأة ساعة، مث  بلنب  منه سبع حّبات، و غمرت  إذا أخذ  إنه  يقال  • و 

استعطها صاحب الريقان، نفعه ذلك جّدا و أزال صفرة عينيه.

يف أعضاء الّصدر و أعضاء الّنفض، و أعضاء الغذاء
• إنّ  هذا الّدواء ملا كان لطيف اجلوهر، نّفاذا ؛ فمن شأنه أن يكثر نفوذه إىل 
داخل الّصدر، و ذلك من مسام احلجاب الفاصل بني املّرئ و قصبة الرّئة. 

فلذلك، يكون فعله يف أعضاء الّصدر شديدا.
• و ملا كان مفّتحا، جالّء؛ فهو انفع من عسر الّنفس و ضيقه، خاصة إذا 
خلط بشئ من الّنطرون ألنّ  هذا يزيده جالء و حّدة، و يزيده قّوة نفوذ. و 
ال يبعد أن يكون أيضا، انفعا من املواد الباردة؛ اليت تنزل إىل الّصدر و الرّئة.
• و ملا كان حمّلال ملطّفا، فهو يفشّ  الّرايح و الّنفخ؛ فلذلك هو شديد النفع 
من رايح البطن و نفخه. و إذا طبخ ابخللّ ، مع شئ من خشب الّصنوبر و 

متضمض به، كان انفعاً من وجع األسنان.
• و ألجل ما يف هذا الّدواء من املرارة و احلّدة، إذا تنوول قتل الّديدان و حبّ  
القرع ، و أخرجهما. و كذلك إذا ضّمد به ما حول الّسرّة. و كذلك أيضا؛ 
يقتل اجلنني إذا شرب، و خيرج األجّنة إذا احتمل أيضا، أحياء و أمواات. و 
يدّر البول و احليض، خاصة إذا كان احتباس الّطمث ألجل أخالط غليظة 

لزجة ألنه ينفع من كلّ  ذلك بقّوة تقطيعه و جالئه، و قّوة نفوذه.
• و كذلك يقطع البلغم الّلزج من الّصدر و من املعدة. و كذلك هو شديد 
الّنفع من انتصاب الّنفس، و من زلق املعدة، إذا كان عن بلغم، خاصة إذا 
كانت املعدة مع ذلك ابردة. و كذلك إذا ورد من داخل البدن، أدّر الّلنب 

و غّزره.
املثانة و حصاة  املاء احلار، فينفع جّدا حلصاة  • و قد يسقى ابلعسل و 
الكلية. و ذلك ألجل تفتيته هلما، مبا فيه من اجلالء و النفوذ و التقطيع، 
ألجل حّدته و مرارته. و مع ذلك، فإنه يضّر ابحللق، و يورث اخلناق، حىت 
القاتل منه. و ذلك ألجل حتريكه الّدم إىل فوق؛ ألجل إسخانه له، و تلطيفه 
إاّيه و قد يقال إنه إذا أكثر من تناوله، قتل، و يشبه أن يكون ذلك ألجل 

ما حيدثه هلذا اخلناق.
• و إذا سحق مباء احلنظل الّرطب، و لطخ به حول الّسرّة، كان إخراجه 

للّدود و احلّيات قواي.
• و إذا عجن بسمن و عسل نفع من أوجاع الّنفساء، إذا امتسك عنهنّ  دم 

النفاس. و من أوجاع األرحام، و أوجاع الكلى.

بقّية أحكام الّشونيز
إنّ  هذا الّدواء ألجل شّدة جالئه، و حتليله، و تقطيعه، و قّوة نفوذه هو يقلع 
اجلرب و الكلف و اخليالن و الّنمش و الثآليل، و يزيل العلة الىت يتقّشر هلا 
اجللد. و إذا ضّمد به مع اخللّ  قلع اجلرب املتقرّح و حّلل و األورام البلغمّية 
و الّصلبة و املزمنة. و إذا سحق و خلط ببول عتيق و لطخت به الثآليل 
املسماريّة قلعها. و إذا شرب منه مقدار درمهني نفع من هنش الرتيالء. و 

دخانه يطرد اهلوام.
• و إذا قلى الّشونيز بنار لّينة، و سحق، و عجن مباء الورد، و طلى به على 
القروح الىت خترج يف الساقني بعد غسلها ابخللّ ؛ نفع منها جّدا، و أذهبها. 
و إذا سحق مع دم األفاعى أو دم اخلطاطيف و طلى به الوضح غرّيه. و 
إذا شرب منه كل يوم وزن درمهني مباء فاتر، نفع من عّضة الكلب الكلب.

• و إذا سحق و عجن ابلّسكنجبني نفع من محى الرّبع. و هو ينفع أيضا من 
احلمّيات املزمنة، و احلّمّيات البلغمّية، و ذلك إذا شرب بعد النضج التام. 
و سبب ذلك، ما فيه من التحليل، و التقطيع، و التلطيف. و قد تضّمد به 

أوجاع املفاصل احلادثة عن البلغم، فينفع منها كثريا.

الّشونيز يف کالم األئّمة املعصومني
قال رسول هللا:

»الّشونيز دواء من كّل داء إاّل الّسام.«1
عن حمّمد بن ذريح قال: قلت أليب عبد الل: إيّن أجد يف بطين وجعا و 

 :قراقر. فقال
»ما مينعك من الّشونيز ففيه شفاء من كّل داء.«2

عن املفّضل قال: شكوت إىل أيب عبد الل أيّن ألقى من البول شّدة 
فقال: »خذ من الّشونيز يف آخر الّليل.«3

عنه قال: 
»إّن يف الّشونيز شفاء من كّل داء فأان آخذه للحّمى و الّصداع و الّرمد و لوجع 

البطن و لكّل ما يعرض يل من األوجاع فيشفيين الّل عّز و جّل به.«4
:أروي عن العامل

»أّن حّبة الّسوداء مباركة خترج الّداء الّدفني من البدن.«5

اهلوامش:
1. »طب النيب«، ص 30.

2. »مكارم األخالق«، ص 186.
3. املصدر السابق.
4 املصدر السابق.

5. »الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا«، ص 346.

ايران،   ،» الطبية  الصناعة  يف  »الشامل  حيزم،  اب  بن  علی  نفيس،  ابن  املصدر: 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 

1387 ش.
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إّن يف مسائل الفقهية و االعتقادية توجد اإلختالفات الکثرية بني الشيعة و 
العامة. و هذه اإلختالفات قد تسبب التکفري بني الطرفني و شرکهم کقضية 
زايرة اهل القبور و أّن العامة قد يقولون إّن األشياع مشرکون ألهنم يزورون 
اهل القبور و هذه الزايرة تسبب الشرک. و األمثلة هلذه املسائل کثرية جدا و 
جيب علی الطرفني ان يبّينا هذه اإلختالفات و يکوان مصداقني لآلية الکرمية 
َسَنُه ُأولِئَك الاَِّذيَن  َل فـَيـَتاَِّبُعوَن َأحأْ َتِمُعوَن الأَْقوأْ رأْ ِعَباِد الاَِّذيَن َيسأْ اليت تقول: »فـََبشِّ

َلأَْباِب«1 ُ َو ُأولِئَك ُهمأْ ُأوُلوا األأْ َهَداُهُم اللاَّ
إّن إحدی مسائل املختلفة بني الشيعة و العامة، مسئلة التقية اليت هي جائزة 
واضع عند العامة.

َ
و واجبة يف بعض األحيان عند الشيعة و حرام يف أکثر امل

ابلتايل نراد املصنف أن يبنّي ماهية التقية و مواضعها و الفرق بينه و بني 
النفاق. و املصنف يثبت جواز التقية علی طريق الکتاب و السنة و العقل 

لکي ال يکون هناک سؤال حول جوازها.

تبيني املفاهيم
التقية

اسم مصدر من االتقاء، يقال: »ِاتقى الَرُجُل الَشیِء يـَتاَّقيِه«: إذا إختذ ساتراً 
حيفظه من ضرره. وأصله: من وقی الشیء يقيه: إذا صانه، قال الّل تعالی: 
»فـََوقاُه الّلُ َسيِّئاِت ما َمَکُروا«:2 أی محاه منهم فلم يضره مکرهم. و هي يف 
االصطالح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفاً منهم علی نفسه أو ماله أو 
متعلقه، ابإلتيان مبا يوافق مذهبهم و إن کان حمرماً أو ابطالً علی مذهبه أو 
کان ال يريد اإلتيان به، قوالً کان أو فعالً عبادايً أو غري عبادی. فتحقق 
ماهية التقية تتوقف علی أمور أربعة املتقی و هو املکلف، و ما به االتقاء 
املتقی عنه و  املوافق ملذهبه، و  الغري غري  املوافق ملسلک  الفعل  أو  و هو 
هو الشخص أو األشخاص الذين خياف منهم، و املتقی منه و هو الضرر 

املخوف منه.1

اإلکراه
لـّما کانت التقية ال حتصل به غري إکراه عليها و إضطرار اليها ، جيب أن 

نتوقف علی معنی اإلکراه و حاالته و أقسامه:
اّما معنی اإلکراه: اإلکراه يف اللغة محل الغري علی ما ال يرتضيه.4 و اإلکراه 
يف اإلصطالح: هو حاله من حاالت اإلجبار اليت حُيمل الفرد بواسطتها علی 
النطق به شیء أو فعل شیء من غري رضاه.5 أّن حاالت اإلکراه تنقسم 

علی قسمني:
أبفعال  املتعّلقة  اإلکراه  هبا حاالت  يراد  و  التقية:  فيها  تصح  ال  اليت   .1
القلوب، و اليت ال سبيل للُمکره إلی علمها يف قلب املکره، و ابلتايل فال 

يصّح التجاء املکرَه إلی شیء منها.
2. اليت تصح فيها التقية: تصح التقية يف حاالت اإلکراه اخلارجة عن أفعال 
القلوب غالباً، به حيث يستطيع املکرِه علمها عند املکرَه، و أمثلتها کثريهة 

ال حصر هلا.م هنا: اإلکراه علی شرب اخلمره، أو أکل حلم اخلنزير.6

أقسام اإلکراه
1. اإلکراه علی الکالم: و هذا القسم جائز عند خمافة الضرر و کّلما اکره 

املسلم علی کالم فللمسلم التکلم هبذا الکالم کيف ما کان.
2. اإلکراه علی الفعل: و هذا القسم علی حنوين:

األّول: اإلکراه الذي تسوق معه التقية يف حال اإلکراه، مثاًل: اإلکراه علی 
القيام عند جمیء احلاکم الظامل، مبا يدل ظاهره علی اإلحرتام.

له:  مثلوا  و  اإلکراه،  حال  يف  التقية  معه  تسوق  ال  الذي  اإلکراه  الثانی: 
ابإلکراه علی قتل مسلم به غري حق، فعلی املکره أن ميتنع و لو أّدی الی 

قتله.

اإلختالف بني التقية و النفاق
قّسم األستاذ سبحانی إختالفها علی وجهني:

الوجه األول: اختالفهما من حيث املبادی النفسيه
إّن املتقی مؤمن ابلّل سبحانه و کتبه و رسله، غري أنّه يری صالح دينه و 
دنياه يف عدم التظاهر مبا آمن به، و التظاهر خبالفه يف بعض األحيان. و 
لکن املنافق هو من يبطن الکفر، و عدم اإلميان ابلّل سبحانه، و کتبه، و 
رسله، أو ما دوهنا من املبادی الدينيه، و لکنه يتظاهر ابإلميان حتی يتخّيل 

املؤمنون أنّه منهم.
الوجه الثانی: اختالفهما من حيث الغاايت و األغراض. إّن مستعمل التقية 
ال يهدف من استعماهلا، إال صيانة نفسه عن األذی و القتل. و أما املنافق 
فإمنا يلجأ إلی النفاق، ال لتلک الغاايت املقّدسة، و إمنا يريد أن يتدخل يف 

شئون املسلمني، و يقلب ظهر اجملن عليهم يف الظروف القاسية.7 

مصادر التقية
التقية؛ من أين تصدر و کيف  التقية جيب أن نری هذه  بعد بياننا حول 

يستّدلون الفقهاء علی جوازها، و فيها أقسام:

األّول: التقية يف الکتاب
لِياَء ِمنأْ  ِمُنوَن الأْكاِفرِيَن َأوأْ ٭ اآلية األولی: و هي قوله تعالی: »ال يـَتاَِّخِذ الأُْمؤأْ
ٍء ِإاّل َأنأْ تـَتاَـُّقوا ِمنأـُْهمأْ تُقاه  َعلأْ ذِلَك فـََليأَْس ِمَن اللِّ ِفی َشیأْ ِمِننَي َو َمنأْ يـَفأْ ُدوِن الأُْمؤأْ

َسُه َو ِإىَل اللِّ الأَْمِصرُي«8  َو حُيَذِّرُُكُم الّلُ نـَفأْ
تعالی جعل  و  تبارک  التقية جائزة، ألّن هللا  أّن  يدّل علی  اآلية  و ظاهر 
احلکم )فـََلْيَس ِمَن اللِّ ِفی َشْیٍء( للمؤمنني الذين يتخذون الکافرين اوليائهم 
و استثنی احلکم، من املؤمنني الذين يعملون ابلتقية. و کّل العلماء األصول 
يعتقدون أبن اإلستثناء، له مفهوم خمالف و مفهوم اإلستثناء عبارت عن نفي 
حکم املستثنی منه، من املستثنی. و من هنا يفهم أّن احلکم »فـََليأَْس ِمَن اللِّ 
لِياَء ِمنأْ  ِمُنوَن الأْكاِفرِيَن َأوأْ ٍء« الذی کان للمستثنی منه »ال يـَتاَِّخِذ الأُْمؤأْ ِفی َشیأْ

ِمِننَي« رُفَع عن املستثنی »َأنأْ تـَتاَـُّقوا ِمنأـُْهمأْ تُقاه«. ُدوِن الأُْمؤأْ
٭ اآلية الثانيه: هي أن هللا تربک و تعالی قال: »َمنأْ َكَفَر اِبللاَِّ ِمنأْ بـَعأِْد ِإميانِِه ِإالاَّ 
راً فـََعَليأِْهمأْ َغَضٌب  ِر َصدأْ مياِن َو لِكنأْ َمنأْ َشَرَح اِبلأُْكفأْ رَِه َو قـَلأُْبُه ُمطأَْمِئنٌّ اِبإلأِْ َمنأْ ُأكأْ

حممدرضا شهمريی

مشروعیـة التقیة عند الکتاب والّسنة والعقل
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ِمَن اللاَِّ َو هَلُمأْ َعذاٌب َعِظيٌم«9
و ظاهر اآلية علی الوضوح يدل علی جواز التقية، و طريق االستدالل علی 
جوازها يف هذه اآلية، مثل اآلية األولی؛ و هو نفي حکم املستثنی منه »َمنأْ 
رَِه  « من املستثنی »ِإالاَّ َمنأْ ُأکأْ َکَفَر اِبللاَِّ ِمنأْ بـَعأِْد ِإميانِِه... فـََعَليأِْهمأْ َغَضٌب ِمَن اللاَِّ

مياِن«. َو قـَلأُْبُه ُمطأَْمِئنٌّ اِبإلأِْ
٭ اآلية الثالثة: هي قوله تعالی: 

ُ َو  تـُُلوَن رَُجالً َأنأْ يـَُقوَل رَبَِّی اللاَّ ُتُم ِإميانَُه َأ تـَقأْ َن َيكأْ ِمٌن ِمنأْ آل ِفرأَْعوأْ »َو قاَل رَُجٌل ُمؤأْ
َقدأْ جاءَُكمأْ اِبلأْبـَيِّناِت ِمنأْ رَبُِّكمأْ َو ِإنأْ َيُك كاِذابً فـََعَليأِْه َكِذبُُه َو ِإنأْ َيُك صاِدقاً ُيِصبأُْكمأْ 

ِرٌف َكذاَّاٌب«10 ِدی َمنأْ ُهَو ُمسأْ بـَعأُْض الاَِّذی يَِعدُُكمأْ ِإناَّ اللاََّ ال يـَهأْ
و وجه االستدالل جبواز التقية يف هذه اآلية؛ أن هللا تبارک و تعالی يقول: 
رجل »مؤمن«... يکتم اميانه، يعنی أن هللا تبارک و تعالی جعل صفة املؤمن 
هلذا الرجل الذي کتم اميانه و مل جيعل کتمان اليمان من الکفر او ضعف 

اإلميان، بل جعل هذه اجلمله )يکتم اميانه( صفة لرجل مؤمن.
٭ اآلية الرابعة: اليت تدل علی مشروعية التقية؛ هي قوله تعالی: 

ُلَكة«11 »َو ال تـُلأُْقوا أِبَيأِْديُكمأْ ِإىَل التاَـّهأْ
من املعلوم أن هللا تبارک و تعالی هنی اإلنسان عن إلقائه الی التهلکة وظهور 
صيغة النهي يف احلرمة معلوم، يعنی إلقاء النفس إلی التهلکة حرام عند هللا 

و نعرف أبّن عدم التقية توجب اهلالکة.

الثاين: جواز التقية يف السنة
رواايت الشيعة حول التقية

إّن احاديث الشيعة حول أمهّية التقية و جوازها و وجوهبا کثرية و نکتفي 
هنا ببعضها:

1. علّی بن إبراهيم عن أبيه عن محّاد عن ربعّی عن زراره عن أبی جعفر ع 
قال الّتقّيه فی کّل ضروره و صاحبها أعلم هبا حني تنزل به.12

2. حمّمد بن حييی عن أمحد بن حمّمد بن عيسی عن زکراّي املؤمن عن عبد 
الّل بن أسد عن عبد الّل بن عطاء قال قلت ألبی جعفر ع رجالن من أهل 
الکوفه أخذا فقيل هلما ابرأا من أمري املؤمنني فربئ واحٌد منهما و أبی اآلخر 
فخّلی سبيل اّلذی برئ و قتل اآلخر فقال أّما اّلذی برئ فرجٌل فقيٌه فی دينه 

و أّما اّلذی مل يربأ فرجٌل تعّجل إلی اجلّنه.13

رواايت من اهل السنة حول التقية
الرواايت حول التقية يف منابع اهل السنة کثرية و نذکر هنا أحدها:

احلديث األّول: نقلها ابن ماجه يف »سنن«ـه:
حّدثنا إبراهيم بن حمّمد بن يوسف الفرايبّی قال: حّدثنا أيّوب بن سويد قال: 
حّدثنا أبو بکر اهلذلّی، عن شهر بن حوشب، عن أبی ذّر الغفارّي، قال: قال 

 :رسول الل
»إّن الّل قد جتاوز عن أّمتی اخلطأ، والّنسيان، وما استكرهوا عليه.«14

احلديث الثانی: ايضا نقله ابن ماجه يف سننه:
حّدثنا هشام بن عّمار قال: حّدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، 

 :عن زرارة بن أوفی، عن أبی هريرة، قال: قال رسول الل

»إّن الّل جتاوز ألّمتی عّما توسوس به صدورها، ما مل تعمل به، أو تتكّلم به، و ما 
استكرهوا عليه.«15

الدليل العقلي علی وجوب التقية
توجد يف مباحث الکالمية، قاعده وجوب دفع الضرر احملتمل، و يقولون إن 
دفع الضرر احملتمل واجب عقالً و مل يذکر له دليل ألنه بديهی. و نری أن 
التقية تکون يف موضع اإلکراه و املکَره يف موضع احتمال الضرر عليه. اّما 
وجه االستدالل؛ الصغری: نفس التقية، دفع الضرر احملتمل. والکربی: دفع 
الضرر احملتمل، واجب عقال. فينتج: التقية واجبه عقاًل. و هل وجوهبا العقلی 

هنا يدّل علی وجوهبا الشرعی ام ال؟ هنا قوالن: 
ملخالفته،  فيستلزم  الشرعی،  وجوهبا  علی  العقلی  وجوهبا  يدّل  إنّه  األّول: 
الشرعی، فال  إنّه ال يدّل علی وجوب  الثواب والثاين:  العقاب و ملوافقته 
يستلزم ملخالفته، العقاب و ملوافقته، الثواب و فقط يستحق املدح و الذم. 
و احلق قول األّول و قاطبه العلماء األصول يقولون أبن حکم العقل يستلزم 
الذم ليس إال  أّن اإلستحقاق املدح و  الدليل عليه؛  العقاب و  الثواب و 

جمازاته ابخلري او الشّر.
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ملاذا مل يدفن احلسن بن علي بن أيب طالب مع رسول هللا و دفن 
يف البقيع؟ 

حكى  أن احلسن ملا أشرف على املوت قال له احلسني: »أريد أن  
أعلم حالك اي أخي.« 

فقال له احلسن: »مسعت النيب ال يفارق العقل منا أهل البيت ما دام 
الروح فينا فضع يدك يف يدي حىت عاينت ملك املوت أغمز يدك فوضع يده يف 
يده فلما كان بعد ساعة غمز يده غمزا خفيفا فقرب احلسني أذنه إىل فمه فقال 

قال يل ملك املوت أبشر فإن هللا عنك راض و جدك شافع.«
فلما مضى لسبيله   أوصى جيدد عهده عند جده و كان احلسن
غسله احلسني و كفنه و محله على سريره فلما توجه ابحلسن إىل قرب 
جده، أقبلوا إليهم يف مجعهم و جعل مروان يقول: اي رب هيجاء هي خري من 
دعة أ يدفن عثمان يف أقصى املدينة و يدفن احلسن مع النيب؟ أما ال يكون 

ذلك أبدا و أان أمحل السيف!
فبادر ابن عباس و كثر مقاال حىت قال: ارجع من حيث جئت فإان ال نريد دفنه 
هاهنا و لكنا نريد أن جندد عهدا بزايرته مث نرده إىل جدته فاطمة فندفنه عندها 
بوصيته فلو كان وصى بدفنه مع النيب لعلمت أنك أقصر ابعا من ردان عن ذلك 
لكنه كان أعلم حبرمة قربه من أن يطرق عليه هدما و رموا ابلنبال جنازته حىت 

سل منها سبعون نبال.1 
قال ابن عباس:  فأقبلت عائشة يف أربعني راكبا على بغل مرحل و هي تقول: 

ما يل و لكم تريدون أن تدخلوا بييت من ال أهوى و ال أحب. 

فقال ابن عباس بعد كالم: مجلت و بغلت و لو عشت تفيلت.2 
روى عبد هللا بن إبراهيم عن زايد املخارقي قال: ملا حضرت احلسن الوفاة 

استدعى احلسني بن علي و قال: 
»اي أخي إين مفارقك و الحق بريب جل و عز و قد سقيت السم و رميت بكبدي 
يف الطست و إين لعارف مبن سقاين السم و من أين دهيت و أان أخاصمه إىل هللا 
تعاىل فبحقي عليك إن تكلمت يف ذلك بشي ء و انتظر ما حيدث هللا عز ذكره 
يف فإذا قضيت فغمضين و غسلين و كفين و امحلين على سريري إىل قرب جدي 
رسول هللا ألجدد به عهدا مث ردين إىل قرب جديت فاطمة بنت أسد فادفين 
 هناك و ستعلم اي ابن أم! أن القوم يظنون أنكم تريدون دفين عند رسول هللا
فيجلبون يف منعكم عن ذلك و ابهلل أقسم عليك أن هتريق يف أمري حمجمة دم مث 
وصى إليه أبهله و ولده و تركاته و ما كان وصى به إليه أمري املؤمنني حني 
استخلفه و أهله ملقامه و دل شيعته على استخالفه و نصبه هلم علما من بعده.« 
فلما مضى لسبيله غسله احلسني و كفنه و محله على سريره و مل 
 ،أمية أهنم سيدفنونه عند رسول هللا يشك مروان و من معه من بين 
فتجمعوا له و لبسوا السالح فلما توجه به احلسني بن علي إىل قرب جده 
رسول هللا ليجدد به عهدا أقبلوا إليهم يف مجعهم و حلقتهم عائشة على 
بغل و هي تقول: ما يل و لكم تريدون أن تدخلوا بييت من ال أحب و جعل 

مروان يقول:
اي رب هيجا هي خري من دعه. أ يدفن عثمان يف أقصى املدينة و يدفن احلسن 

مع النيب ال يكون ذلك أبدا و أان أمحل السيف. 

تقديم األدعیة - علل الشرائع

روی کليين يف »الکايف« ابسناده عن حممد بن الفرج قال: 
كتب إيل أبو جعفر ابن الرضا هبذا الدعاء و علمنيه   و قال:

»من قال يف دبر صالة الفجر مل يلتمس حاجة إال تيسرت له و كفاه هللا ما أمهه: 
بسم هللا و ابهلل و صلى هللا على حممد و آله  و أفوض أمري إىل هللا  إن هللا بصري 
ابلعباد فوقاه هللا سيئات ما مكروا ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني  
فاستجبنا له و جنيناه من الغم  و كذلك  ننجي املؤمنني  حسبنا هللا  و نعم الوكيل  
فانقلبوا بنعمة من هللا و فضل  مل ميسسهم سوء ما شاء هللا  ال حول و ال قوة إال 
ابهلل العلي العظيم ما شاء هللا ال ما شاء الناس ما شاء هللا و إن كره الناس حسيب 
الرب من املربوبني حسيب اخلالق من املخلوقني حسيب الرازق من املرزوقني حسيب 
الذي مل يزل حسيب منذ قط  حسيب هللا الذي  ال إله إال هو عليه توكلت و هو 

رب العرش العظيم.« 
 :و قال

»إذا انصرفت من صالة مكتوبة فقل: 
رضيت ابهلل راب و مبحمد نبيا و ابإلسالم دينا و ابلقرآن كتااب و بفالن و فالن 
أئمة اللهم وليك فالن فاحفظه من بني يديه و من خلفه و عن ميينه و عن مشاله و 
من فوقه و من حتته و امدد له يف عمره و اجعله القائم أبمرك و املنتصر لدينك و 
أره ما حيب و ما تقر به عينه يف نفسه و ذريته و يف أهله و ماله و يف شيعته و يف 
عدوه و أرهم منه ما حيذرون و أره فيهم ما حيب و تقر به عينه و اشف صدوران 

و صدور قوم  مؤمنني.«  

املصدر: الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، 
ج 2، ص 547.

»إبمکانکم املشاهدة والقراءة هذا الدعاء يف هناية هذا اجمللد.«

دفن حسن بن على في البقیع

و هو أقسام 

األول: لدفع العلل 
و هي أدعية:

 1. روى أبو جنران و ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أيب عبد هللا
قال: »كان يقول عند العلة- اللهم إنك قد عريت أقواما فقلت  قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم و ال حتويال  فيا من ال ميلك 
كشف ضري و ال حتويله عين أحد غريك صل على حمّمد و آل حمّمد ]آله [ و 

اكشف ضري و حوله إىل من يدعو معك إهلا آخر ال إله غريك.«
2. روى يونس بن عبد الرمحن عن داود بن زيد قال : مرضت ابملدينة مرضا 
شديدا فبلغ ذلك أاب عبد هللا فكتب إيل: »قد بلغين علتك فاشرت صاعا 
من بر مث استلق على قفاك و انثره على صدرك كيف ما انتثر و قل اللهم إين 
أسألك ابمسك الذي إذا سألك به املضطر كشفت ما به من ضر و مكنت له يف 
األرض و جعلته خليفتك على خلقك أن تصلي على حمّمد و ]على [ أهل بيته 
و أن تعافيين من عليت مث استو جالسا و امجع الرب من حولك و قل مثل ذلك و 

اقسمه مدا مدا لكل مسكني و قل مثل ذلك.« 
قال داود ففعلت ذلك فكأمنا نشطت من عقال و قد فعله غري واحد فانتفع 

به .

الثاين: ما يستدفع به املكاره 
و هو أدعية:

1. روى ابن مسكان عن أيب محزة قال قال حمّمد بن علي: »اي أاب محزة 
ما لك إذا أانبك ]انبك [ ]أتى بك [ أمر ختافه أال تتوجه إىل بعض زوااي بيتك 
يعين القبلة فتصلي ركعتني مث تقول اي أبصر الناظرين و اي أمسع السامعني و اي 
أسرع احلاسبني و اي أرحم الرامحني سبعني مرة كلما دعوت هللا مرة هبذه الكلمات 

سل حاجتك.«
2. عن الباقر قال: جاء رجل إىل النيب يقول له شيبة اهلذيل فقال: 
اي رسول هللا إين شيخ قد كربت سين و ضعفت قويت عن عمل كنت عودته نفسي 
من صالة و صيام و حج و جهاد فعلمين اي رسول هللا كالما ينفعين هللا به و 

خفف علي اي رسول هللا. 
فقال: »أعدها فأعادها.« ثالث مرات فقال رسول هللا: »ما حولك 
من شجرة و ال مدرة إال و قد بكت رمحة لك فإذا صليت الصبح فقل- سبحان 
هللا العظيم و حبمده- و ال حول و ال قوة إال ابهلل العلي العظيم فإن هللا عز و 
جل يعافيك بذلك- من العمى و اجلنون و اجلذام و الفقر ]و اهلدم و اهلرم [.« 
فقال: اي رسول هللا هذا للدنيا فما لآلخرة قال: تقول يف دبر كل صالة 
اللهم اهدين من عندك و أفض علي من فضلك و انشر علي من رمحتك و أنزل 

علي من بركاتك. 
عليها  قبض  ما  أشد  ما  عّباس  فقال رجل البن  بيده  عليهن  فقبض  قال 
متعمدا  يدعها  مل  القيامة  يوم  هبا  واىف  إن  إنه  النيب: »أما  فقال  خالك- 

فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخلها من أيها شاء.«

الثالث: العوذ
و هي أدعية:

1. روى عبد هللا بن حيىي الكاهلي قال: قال أبو عبد هللا: »إذا لقيت 
 السبع فاقرأ يف وجهه آية الكرسي و قل عزمت عليك بعزمية هللا و عزمية حمّمد
و عزمية سليمان بن داود و عزمية أمري املؤمنني و األئمة من بعده فإنه ينصرف 
عنك إن شاء هللا قال فخرجت فإذا السبع قد اعرتضين فعزمت عليه ]فقلت له [ 
إال تنحيت عن طريقنا و مل تؤذان قال فنظرت إليه قد طأطأ و أدخل رأسه حتت 

رجليه و تنكب الطريق راجعا.« 
 :قال: قال أمري املؤمنني و روى عبد هللا بن سنان عن أيب عبد هللا

علل الشرائع - أدب الدعاء

في االستشفاء بالدعاء و االسترقاء 

و كادت الفتنة تقع بني بين هاشم و بين أمية فبادر ابن عباس إىل مروان 
فقال له: ارجع اي مروان من حيث جئت فإان ما نريد أن ندفن صاحبنا عند رسول 
هللا لكنا نريد أن جندد به عهدا بزايرته مث نرده إىل جدته فاطمة فندفنه 
عندها بوصيته بذلك و لو كان وصى بدفنه مع النيب لعلمت أنك أقصر ابعا 
من ردان عن ذلك لكنه كان أعلم ابهلل و رسوله و حبرمة قربه من أن يطرق 

عليه هدما كما طرق ذلك غريه و دخل بيته بغري إذنه.
مث أقبل على عائشة فقال هلا: وا سوأاته يوما على بغل و يوما على مجل تريدين 
أن تطفئي نور هللا و تقاتلني أولياء هللا ارجعي  فقد كفيت الذي ختافني و بلغت ما 

حتبني و هللا تعاىل منتصر ألهل هذا البيت و لو بعد حني. 
و قال احلسني: »و هللا لو ال عهد احلسن إيل حبقن الدماء و أن ال 

لعلمتم كيف أتخذ سيوف هللا منكم مأخذها و قد  أمره حمجمة دم  أهريق يف 
نقضتم العهد بيننا و بينكم و أبطلتم ما اشرتطنا عليكم ألنفسنا.«

و مضوا ابحلسن فدفنوه ابلبقيع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم 
بن عبد مناف و أسكنها جنات النعيم .3 

اهلوامش:
1. ابن شهر آشوب املازندراين، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 

االولی، 1379 ق.، ج 4، ص 43.
2. نفس املصدر، ج 4، ص 44.

الطبعة  قم،  العباد«،  املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على   .3
االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 17.

دعاء بعد صالة الفجر
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أدب الدعاء - الحكايات

30 صفر، ذکری استشهاد علي بن موسی الرضا
روی عن أيب الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي قال: 

جمالس  يعقد   موسى بن  علي  احلسن  أاب  أن  العّباسی  املأمون  إىل  رفع 
الكالم و الناس يفتتنون بعلمه. 

و  الناس عن جملسه  فطرد  املأمون  الطوسي، حاجب  بن عمرو  حمّمد  فأمر 
أحضره. 

فلما نظر إليه املأمون زبره 1 و استخف به. فخرج أبو احلسن من عنده 
مغضبا و هو يدمدم 2 بشفتيه و يقول: »و حق املصطفى و املرتضى و سيدة 
النساء ألستنزلن من حول هللا عز و جل بدعائي عليه ما يكون سببا لطرد كالب 

أهل هذه  الكورة إايه و استخفافهم به و خباصته و عامته.«
مث إنه انصرف إىل مركزه و استحضر امليضاة و توضأ و صلى ركعتني و 

 :قنت يف الثانية، فقال
»اللهم اي ذا القدرة اجلامعة و الرمحة الواسعة و املنن املتتابعة و اآلالء املتوالية و 

األايدي اجلميلة و املواهب اجلزيلة!
اي من ال يوصف بتمثيل و ال ميثل بنظري و ال يغلب بظهري اي من خلق فرزق و 
أهلم فأنطق و ابتدع فشرع و عال فارتفع و قدر فأحسن و صور فأتقن و أجنح 

فأبلغ و أنعم فأسبغ و أعطى فأجزل! 
هواجس  فجاز  اللطف  يف  دان  و  األبصار  خواطف  ففات  العز  يف  مسا  من  اي 
األفكار! اي من تفرد ابمللك فال ند له يف ملكوت سلطانه و توحد ابلكربايء فال 
ضد له يف جربوت شأنه اي من حارت يف كربايء هيبته دقائق اللطائف األوهام و 

حسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار األانم! 
الناظرين اي من عنت  أبصار  العارفني و شاهد حلظات  قلوب  اي عامل خطرات 
الوجوه هليبته و خضعت الرقاب جلاللته و وجلت القلوب من خيفته و ارتعدت 
الفرائص من فرقه اي بدي ء اي بديع اي قوي اي منيع، اي علي اي رفيع، صل على 
من شرفت الصالة ابلصالة عليه و انتقم يل ممن ظلمين و استخف يب و طرد 
الشيعة عن ابيب و أذقه مرارة الذل و اهلوان كما أذاقنيها و اجعله طريد األرجاس 

و شريد األجناس.«

قال أبو الصلت: فما استتم موالي دعاءه حىت وقعت الرجفة يف املدينة و 
ارتج البلد و ارتفعت الزعقة3 و الصيحة و استفحلت النعرة و اثرت الغربة و 

هاجت القاعة فلم أزايل مكاين إىل أن سلم موالي فقال يل: 
»اي أاب الصلت! اصعد السطح فإنك سرتى امرأة بغية غثة رثة مهيجة األشرار 
متسخة األطمار يسميها أهل هذه الكورة مسانة لغباوهتا و هتتكها و قد أسندت 
مكان الرمح إىل حنرها قصبا و قد شدت وقاية هلا محراء إىل طرفه مكان اللواء 
فهي تقود جيوش القاعة و تسوق عساكر الطغام 4 إىل قصر املأمون و منازل 

قواده.« 
ترضخ  هامات 5  و  ابلعصي  تزعزع   نفوسا  إال  أر  فلم  السطح  فصعدت 
ابألحجار و لقد رأيت املأمون متدرعا قد برز من قصر »شاهجان« متوجها 
للهرب فما شعرت إال بشاجرد احلجام قد رمى من بعض أعايل السطوح 
املأمون فأسقطت بيضته بعد أن شقت جلد  بلبنة ثقيلة فضرب هبا رأس 
هامته، فقال لقاذف اللبنة بعض من عرف املأمون: ويلك! هذا أمري املؤمنني! 
فسمعت مسانة تقول: اسكت ال أم لك! ليس هذا يوم التميز و احملاابة و ال يوم 
إنزال الناس على طبقاهتم فلو كان هذا أمري املؤمنني ملا سلط ذكور الفجار على 
فروج األبكار و طرد املأمون و جنوده أسوأ طرد أبعد إذالل و استخفاف 

شديد. 

اهلوامش:
1. الزبر: الزجر و املنع و االنتهار.

2. دمدم عليه: كلمه مغضبا.
3. الزعقة: الصيحة.

4. الطغام: سفلة الناس.
5. اهلامات: الرءوس. ترضخ: تكسر.

طباعة  طهران،   ،»الرضا أخبار  »عيون  على،  بن  حمّمد  اببويه،  ابن  املصدر: 
جهان، الطبعة االولی، 1378ق.، ج 2، ص 174-172.

متأسد  أسد  شر كل  من  اجلب  و  دانيال  برب  أعوذ  فقل  السبع  لقيت  »إذا 
]مستأسد[.«

2. قال الصادق: »أ ال أعلمك كلمات إذا وقعت يف ورطة فقل- بسم هللا 
الرمحن الرحيم  ال حول و ال قوة إال ابهلل العلي العظيم فإن هللا يصرف هبا عنك 

ما يشاء من أنواع البالء.«
3. حمّمد بن يعقوب رفعه قال:  كتب حمّمد بن هارون إىل أيب جعفر يسأله 

عوذة للرايح اليت تعرض للصبيان فكتب إليه خبطه: 
»هللا أكرب أشهد أن حمّمدا رسول هللا هللا أكرب ال إله إال هللا و ال رب يل إال هللا- 
له امللك و له احلمد ال شريك له سبحان هللا ما شاء هللا كان و ما مل يشأ مل يكن 

اللهم اي ذا اجلالل و اإلكرام رب موسى و عيسى  و إبراهيم الذي وىف  إله  إبراهيم 
و إمساعيل و إسحاق و يعقوب و األسباط ]أن [ ال إله إال أنت- سبحانك مع 
ما عددت من آايتك ]آالتك [ و بعظمتك و مبا سألك به النبيون- و أبنك رب 
الناس كنت قبل كل شي ء و أنت بعد كل شي ء أسألك بكلماتك اليت متسك  
السماء أن تقع على األرض  إال إبذنك و بكلماتك اليت حتيي املوتى أن جتري عبدك 
فالان من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و ما خيرج من األرض و ما يلج 

فيها و السالم  على املرسلني و احلمد هلل رب العاملني.«

املصدر: ابن فهد احلّلى، امحد بن حمّمد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة 
االولی، 1407 ق.،ص 272-283؛ ابلتلخيص.

إّن اهلل هو الحامي
هاين بن عروة بن منران، أبو حيىي املذحجي املرادي الغطيفي، هو من أبرز 
وجوه الكوفة وأشرافها، وأحد خواص علي بن أيب طالب، شارك يف 
معركيَت اجلمل وصفني وكان أحد أقطاب ثورة حجر بن عدي ضد عبيد هللا 
بن زايد، ومن أشّد املعارضني لبيعة يزيد اليت رام معاوية أخذها من الكوفيني. 
وجوه  من  وأبوه  هو  وكان  معمرا،  وكان  عروة،  صحابيا كأبيه  هاين  كان 
الشيعة. وحضر مع أمرياملؤمنني حروبه الثالث، وهو القاتل يوم اجلمل:

اي لك حراب حثها مجاهلا
يقودها لنقصها ضالهلا
هذا علي حوله أقياهلا

قال ابن سعد يف »الطبقات«: إن عمره كان يوم قتل بضعا وتسعني.1
وذكر بعضهم أن عمره كان ثالاث ومثانني.2

وكان يتوكأ على عصا هبا زج، وهي اليت ضربه هبا ابن زايد.
وروى املسعودي يف »مروج الذهب«: أنه كان شيخ مراد وزعيمها، يركب يف 
أربعة آالف دارع، ومثانية آالف راجل، فإذا تالها أحالفها من كندة ركب يف 

ثالثني ألف دارع.3

دوره يف حركة مسلم بن عقيل
داره مركز للثورة

لعب هانئ بن عروة دوراً ابرزاً يف حركة مسلم بن عقيل وذلك بعد انتقال 
مسلم اىل دار هانئ وتركه لبيت املختار بن أيب عبيد الثقفي بعد انكشاف 
ا مسع 

ّ
أمره من قبل رجال عبيد هللا بن زايد.4 وجاء يف رواية الطربي، أنه مل

مسلم بن عقيل مبجئ عبيدهللا ومقالته اليت قاهلا وما أخذ به العرفاء والناس 

فخرج من دار املختار وقد علم به حىت انتهى إىل دار هانئ بن عروة املرادى 
فدخل اببه وأرسل إليه أن اخرج فخرج إليه هانئ فكره هانئ مكانه حني رآه 
فقال له مسلم أتيتك لتجريين وتضيفىن فقال رمحك هللا لقد كلفتين شططا 
ولوال دخولك دارى وثقتك الحببت ولسألتك أن خترج عىن غري أنه أيخذين 
من ذلك ذمام وليس مردود مثلى على مثلك عن جهل أدخل فآواه وأخذت 
الشيعة ختتلف إليه يف دار هانئ بن عروة.5 وإمنا اختريت دار هانئ مركزاً 
للثورة بعد دار املختار ملا يتمتع به هانئ من نفوذ اجتماعي ومكانة مرموقة 

يف الوسط الكويف.6
املؤمننيومن  أمري  من خواص  اهلمداين- وكان  األعور  بن  شريك  وجاء 
فنزل )يف(  بن زايد، فمرض  الشيعة يف »البصرة«- مع عبيد هللا  سادات 
دار هانئ أايما وكان صديقا له ودعا هانئ بن عروة ملؤازرة مسلم بن عقيل 
والدفاع عنه، مث قال ملسلم: إن عبيد هللا بن زايد يعودين وإين مطاوله احلديث، 
فاخرج إليه بسيفك فاقتله، وعالمتك أن أقول: اسقوين ماء، وهناه هانئ عن 
ذلك، فلما دخل عبيد هللا على شريك وسأله عن وجعه وطال سؤاله ورأى 

أن أحدا ال خيرج فخشي أن يفوته فأخذ يقول: 
ما االنتظار بسلمى أن حتييها

كأس املنية ابلتعجيل اسقوها 
فتوهم إبن زايد وخرج... فلما خرج إبن زايد دخل مسلم والسيف يف كفه، 
قال له شريك: ما منعك من األمر؟ فذكر له مسلم مربرات امتناعه عن قتله.7

جواسيس السلطة تراقب حركة الثورة
ا شعر عبيد هللا بن زايد خبطر الثورة دّس عبداً شامّيا له يسمى معقل ملراقبة 

ّ
ومل

هاني بن عروة

سیرة األخیار
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وكان قتل هاين يوم الرتوية سنة ستني مع مسلم بن عقيل، ولكن مسلما 
قتله بكري بن محران كما مر، ورماه من القصر، وهاين أخرج إىل السوق اليت 
يباع هبا الغنم مكتوفا فجعل يقول: وامذحجاه وال مذحج يل اليوم، وامذحجاه 

وأين مين مذحج؟ 
فلما رأى أن أحدا ال ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف، مث قال: أما من 
عصى أو سكني أو حجر جياحش به رجل عن نفسه، فتواثبوا عليه وشدوه واثقا. 
مث قيل له مد عنقك، فقال: ما أان هبا جد سخي، وما أان معينكم على نفسي. 

فضربه رشيد الرتكي موىل عبيد هللا فلم يصنع به شيئا. 
فقال هاين: إىل هللا املعاد، اللهم إىل رمحتك ورضوانك. 

مث ضربه أخرى فقتله، مث أمر ابن زايد برأسيهما فسريمها إىل يزيد مع هاين 
الوادعي والزبري التميمي.

كما تقدم يف ترمجة مسلم. قال أهل السري: وملا ورد نعيه ونعي مسلم إىل 
احلسني جعل يقول: »رمحة هللا عليهما« يكرر ذلك، مث دمعت عينه.

وقال الطربي: ملا كان يوم خازر نظر عبد الرمحن بن حصني املرادي لرشيد 
فقال: قتلين هللا إن مل أصله فأقتله أو أقتل دونه! فحمل عليه ابلرمح فطعنه 

وقتله ورجع إىل موقعه.12

شريح القاضي وشهادة الزور
بلغ عمرو بن احلجاج أن هانئا قد قتل، فأقبل يف مذحج حىت أحاط ابلقصر 

ومعه مجع عظيم13 فقيل لعبيدهللا بن زايد: وهذه فرسان مذحج ابلباب؟ 
فقال لشريح القاضي: أدخل على صاحبهم فانظر إليه مث اخرج وأعلمهم أنّه 

حي مل يقتل. 
فدخل شريح فنظر إليه، مث خرج إليهم فقال هلم: إن األمري ملا بلغه كالمكم 
ومقالتكم يف صاحبكم أمرين ابلدخول إليه، فأتيته فنظرت إليه فأمرين أن ألقاكم 
واعرفكم أنّه حي، وأن الذي بلغكم من قتله ابطل. فلما مسعوا مقالة شريح 

وشهادته انصرفوا.14

اهلوامش:
1. مل أعثر عليه يف مضانه.

2. ويف »تنقيح املقال«، ج 3، ص 288 نقال عن حبيب السري: وكان يوم قتل ابن 
تسع ومثانني سنة.

3. املسعودي، »مروج الذهب«، ج 3، ص 59.
4. راجع البالذري، أمحد بن حيىي، »أنساب األشراف«، طبعة زکار، ج 2، ص 336؛ 
الدينوري، أمحد بن داود، »األخبار الطوال«،  القاهرة، طبعة عبد املنعم عامر، 1960، 
ص233؛ الطربي، حممد بن جرير، »اتريخ الطربي«، بريوت، ج 5، ص 362؛ ابن 
أعثم الکويف، »كتاب الفتوح«، بريوت، طبعة علي شريي، 1411هـ/ 1991م.، ج 5، 
ص 40؛ املسعودي، »مروج الذهب«، ج 3، ص252؛ الطربسي، الفضل بن احلسن، 
»إعالم الورى أبعالم اهلدى«، طبعة مؤسسه آل البيت، ج 1، ص 438 فلقد أرسله 

احلسني اىل الکوفة فاستقر يف بيت هاين بن عروة. 
5.  الطربي، »اتريخ«؛ إبن األثري، »الکامل يف التاريخ«، ج 4، ص 25.

6. راجع الدينوري، ص 233 ؛ أبو الفرج األصفهاين، »مقاتل الطالبيني«، القاهرة، 
طبعة السيد أمحد صقر، 1368هـ.ق./ 1949م.، ص 97 -98.

7. البالذري، ج 5، ص255؛ ابن قتيبة الدينوري، »اإلمامة والسياسة«، القاهره، طبعة 

طه حممد زيين، 1378هـ .ق./ 1967م.، ج2، ص4 حيث ذكر أن زوجة هاين مل 
تكن موافقة على ذلك.

8. هكذا يف األصل، والصحيح: وأمشي.
9. مل أعثر عليه يف مضانه.

10. »اتريخ الطربي«، ج 3، ص 275.
11. نفس املصدر، ص 282.

12. نفس املصدر، ص 292، راجع »الكامل«، ج 4، ص 36.
13. الدينوري، ص238؛ الطربي، ج 5، ص 367؛ إبن أعثم الکويف، ج 5، ص 48

14. الدينوري؛ ص237ـ238؛ الطربي؛ ج 5، ص 365 - 367؛ إبن أعثم الکويف؛ج 
5، ص 48، ابن االثري، ج 4، ص 28.

دار هانئ بن عروة، فخاف هانئ بن عروة عبيدهللا على نفسه فانقطع عن 
حضور جملسه ومتارض، فقال إبن زايد جللسائه: ما يل ال أرى هانئا؟ فقالوا: 
هو شاك، فقال: لو علمت مبرضه لعدته، ودعا حمّمد بن االشعث، وأمساء بن 
خارجة، وعمرو بن احلجاج الزبيدي، و كانوا من أقرابء هانئ وأصدقائه، فقال 

هلم: ما مينع هانئ بن عروة من إتياننا؟ 
فقالوا: ما ندري وقد قيل: إنه يشتكي. 

قال: قد بلغين أنه قد برئ، وهو جيلس على ابب داره، فالقوه ومروه أن ال يدع 
ما عليه من حقنا، فإيّن ال أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. 

فأتوه حىت وقفوا عليه عشية، وهو جالس على اببه وقالوا له: ما مينعك من 
لقاء األمري؟ فإنه قد ذكرك 

وقال: لو أعلم أنه شاك لعدته. 
فقال هلم: الشكوى متنعين. 

وما زالوا به حىت اقنعوه ابلذهاب اىل دار اإلمارة فلما دخل قال له عبيد هللا 
بن زايد: إيه اي هانئ بن عروة، ما هذه االمور اليت تربص يف دارك ألمري املؤمنني 

وعامة املسلمني؟ 
جئت مبسلم بن عقيل فأدخلته دارك ومجعت له اجلموع، والسالح والرجال 
يف الدور حبولك وظننت أن ذلك خيفى علي؟ فانكر هانئ ذلك، فدعا إبن 
زايد معقال- ذلك اجلاسوس- فجاء حىت وقف بني يديه، فقال له: أتعرف 

هذا ؟...فلما كثر الكالم بينهما...

وذكر املربد يف »الكامل« وغريه يف غريه أن عروة خرج مع حجر بن عدي، 
وأراد قتله معاوية، فشفع فيه زايد ابن أبيه، وأن هانيا أجار كثري بن شهاب 
املذحجي حني اختان مال »خراسان« وهرب منها، وطلبه معاوية فاسترت 
عند هاين، فنذر معاوية دم هاين فحضر جملسه ومعاوية ال يعرفه، فلما هنض 
الناس ثبت مكانه فسأله معاوية عن أمره؟ فقال: أان هاين بن عروة صرت يف 

جوارك. 
فقال له معاوية: إن هذا اليوم ليس بيوم 

يقول فيه أبوك:
أرجل مجيت واجر ذيلي

وحتمي شكيت أفق كميت أمشي8
يف سراة بين غطيف

إذا ما سامين ضيم أبيت
فقال له هاين: أان اليوم أعز مين ذلك اليوم. 

فقال: مب ذاك؟ 
قال: ابإلسالم. 
فقال: أين كثري؟ 

قال: عندي يف عسكرك. 
فقال: أنظر إىل ما اختانه فخذ منه بعضا وسوغه بعضا.9 

وقال الطربي: ملا أخرب معقل عني ابن زايد خبرب شريك ومسلم وأنه عند هاين 
طلب ابن زايد هانيا فأتى به وما يظنه أنه يقتله. 

فدخل عليه فقال له: أتتك حبائن رجاله تسعى. 

فقال: وما ذاك أيها األمري؟ 
فجعل يسأله عن األحداث اليت وقعت يف داره وهو ينكرها، فأخرج إليه 
معقال، فلما رآه عرف أنه عني فاعرتف هبا، وقال البن زايد: إن مسلما نزل 

علي وأان أخرجه من داري.
فقال ابن زايد: أمل تكن عندك يل يد يف فعل أيب زايد أببيك وحفظه من معاوية؟ 
نزل يب، وأان زعيم لك  يد أخرى أبن حتفظ من  ولتكن لك عندي  له:  فقال 
إىل  به  وأمر  أنفه،  هشم  حىت  بسوطه  زايد  ابن  فضربه  املصر،  من  أخرجه  أن 

السجن.10
وروى أبو خمنف: إن ابن زايد ملا أبلغه معقل خبرب هاين أرسل إليه حمّمد بن 

األشعث، وأمساء بن خارجة وقال هلما: أتياين هباين آمنا.
فقاال: وهل أحدث حداث؟ 

قال: ال.
فأتياه به وقد رجل غدير تيه يوم اجلمعة فدخل عليه، فقال ابن زايد له: 
أما تعلم أن أيب قتل هذه الشيعة غري أبيك؟ وأحسن صحبتك وكتب إىل أمري 

»الكوفة« يوصيه بك، أفكان جزائي أن خبأت يف بيتك رجال ليقتلين؟!
وذكر له ما أراده شريك من مسلم وما امتنع ألجله مسلم، فقال هاين: ما 

فعلت. 
ابن زايد عينه، فلما رآه هاين علم أن وضح له اخلرب، فقال: أيها  فأخرج 
وأهلك، فسر  آمن  أنت  يدك عندي  أضيع  ولن  بلغك  الذي  قد كان  األمري، 

حيث شئت. 
فكبا عبيد هللا ومهران قائم على رأسه وبيد هاين معكزة هبا زج يتوكأ عليها، 

فقال مهران: واذاله! أهذا يؤمنك وأهلك!؟ 
فقال عبيد هللا: خذه. 

فأخذ بضفرييت هاين وقنع وجهه، فأخذ ابن زايد املعكزة فضرب هبا وجه 
هاين، وندر الزج فارتز ابجلدار، مث ضرب وجهه حىت هشم أنفه وجبينه، ومسع 
الناس اهليعة، فأطافت مذحج ابلدار فخرج إليهم شريح القاضي. فقال: ما 

به أبس، وإمنا حبسه أمريه، وهو حي صحيح.
فقالوا: ال أبس حببس األمري، وجاءت أرابع مسلم بن عقيل فأطافوا ابلقصر، 

فخذهلم الناس11 كما تقدم.
وبقي هاين عنده إىل أن قبض على مسلم فقتلهما وجرمها ابألسواق. ويف 

ذلك يقول عبد هللا بن الزبري األسدي:
إذا كنت ال تدرين ما املوت فانظري

إىل هاين ابلسوق وابن عقيل
إىل بطل قد هشم السيف وجهه

وآخر يهوي من طمار قتيل
ترى جسدا قد غري املوت لونه
ونضح دم قد سال كل مسيل

أيركب أمساء اهلماليج آمنا
وقد طلبته مذحج بذحول
تطيف حواليه مراد وكلهم 

سیرة األخیارعلى رقبة من سائل ومسول

سیرة األخیار
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كتاب »سليم بن قيس«، كتاب لـسليم بن قيس اهلاليل العامري الكويف، و 
هو أول كتاب للشيعة يف زمن اإلمام علي و يعترب أقدم نص اترخيي 
عقائدي. حيتوي الكتاب رواايت عن فضائل أهل البيت، و مباحث يف 
معرفة اإلمام علي بن ايب طالب و بعض األخبار و احلوادث بعد رحيل 

.الرسول

املؤلف
أمرياملؤمنني  خواص  من  الكويف،  العامري  اهلاليل  قيس  بن  سليم  صادق  ابو 
واإلمام   احلسني واإلمام   ،احلسن واإلمام   أيب طالب بن  علي 
زين العابدين وقد أدرك اإلمام الباقر أيضا،1 وأصله من بين هالل 
بن عامر بطن من عامر بن صعصعة، من هوازن من قيس بن عيالن، من 
 العداننية. ولد سليم قبل اهلجرة بسنتني، وكان عمره عند وفاة رسول هللا

اثنتا عشرة سنة.2
من خلص  سليم  هـ - كان  سنة 35   - املؤمنني أمري  عهد  أول  يف 
أصحابه، وشهد معه وقعة اجلمل يف سنة 35، و وقعة صفني سنة 36 
هـ من أوهلا إىل آخرها، وكان من شرطة اخلميس املتقدمني يف احلرب، بقي 
 سليم يف الكوفة بعد وقعة النهروان إىل شهادة اإلمام علي بن ايب طالب

سنة 40 هـ.3
ذهب إىل املدينة حاجا قبل موت معاوية بن أيب سفيان بسنتني والتقى اإلمام 
احلسني يف جملسه مبىن كما يف حديث 26. كما ذكر أيضا لقائه ابإلمام 
السجاد واإلمام الباقر كما يف احلديثني 10 _66. مث رجع إىل الكوفه 
عندما احلجاج واليا عليها سنة 75 هـ فطلبه ليقتله، فهرب منه إىل »البصرة« 
مث إىل »فارس«، ووصل إىل مدينة »نوبندجان« وآوى يف تلك البلدة إىل 
أابن بن أيب عياش. ومل يلبث كثريا يف نوبندجان حىت مرض، مث تويف،4 كان 

وفاة يف سنة 76 هـ عن 78 سنة بعد أن صرف أكثر من 60 سنة من عمره 
 5.الشريف يف سبيل إحياء أمر أهل البيت

إسم الكتاب
اشتهر الكتاب يف املصادر بكتاب سليم بن قيس )كما يف رواية من اإلمام 
الصادق( او »أجبد الشيعة«. و مسوه البعض بكتاب السقيفة أيضاَ. و 
هناك أسامي أخرى أقل شهرة مثل: »أسرار آل حمّمد«، او كتاب »وفاة 

النيب«، او كتاب »اإلمامة«.
عندما قدم سليم إىل املدينة الحظ أن أهل البيت قد أُبعدوا من اجملتمع و 
حديث الثقلني اليُعمل به حيث فرق الناس بني القرآن و العرتة. ففّكر يف 
تدوين العقائد والتاريخ اإلسالمّيني، مثّ قام بذلك وحده يف ظروف خطرية؛ 
وقد خاَطَر حبياته من أجل مجعه وأتليفه؛ مثّ استنساخه وحفظه والوصية به. 

ألن الكتاب دّون يف عصر منع كتابة احلديث.

موضوعات الكتاب
هناك موضوعات مهمه مل يكتب عنها أحد قبل سليم بن قيس، و هذا مما 

يزيد يف قيمة الكتاب العلمية و التارخيية.

1. األحاديث األساسّية يف االعتقاد
من األحاديث املهمة اليت تطرق كتاب سليم:

حديث الغدير، حديث الثقلني، حديث املنزلة، حديث السفينة، حديث 
ابب ِحطّة، حديث احلوض، حديث سّد األبواب، حديث الكساء وآية 

التطهري، حديث املباهلة، حديث الكتف

کتاب سلیم بن قیس

2. املسائل العقائدية املهّمة
النيّب واألئّمة حجُج هللا تعاىل على  الَفرق بني اإلسالم واإلميان، معىن أّن 
اخلالفة،  مستحّقو  هم  من  للقرآن،  الشرعّيون  املفّسرون  هم  َمن  الناس، 
معىن فريضة الوالية، نصوص رسول هللا على إمامة االثين عشر وذكر 

أمسائهم.. وغريها.

3. املسائل التارخييه املهمه
حروب رسول هللا، مواساة اإلمام علّي وإيثاره وفداؤه النيبَّ، إشهاد 
النيّب أصحابه على والية أمري املؤمنني ِمن بعده، مؤامرة املنافقني يف حماولتهم 
قتل النيّب، أخبار السقيفة واهلجوم املكّرر على دار الزهراء.. وغريها. 

صحة إنتسابه إىل قيس
املوافقون

يستدل املوافقون برواايت من ستة من األئمة حيث وثقه )االمام علي 
واحلسن واحلسني والسجاد والباقر والصادق(، و أنه كان معروفا عند 

األئمة و ذكروه خبري و قرروا ما نقله من األحاديث
كما أيد العلماء الكتاب طيلة أربعة عشر قران صدر من أعاظم العلماء ونقلوا 
أحاديث سليم يف كتبهم ومروايهتم منذ القرن األول إىل يومنا هذا يف سلسلة 
متالحقة مل تنقطع يف عصر من العصور بصورة تكشف عن اعتمادهم عليه 

يف الغاية.
ويبدء هذه السلسلة من العلماء املؤيدين لكتاب سليم يف عصر املؤلف مثل 
سلمان وأيب ذر واملقداد ونظرائهم. ولقد عرض أابن بعده الكتاب على أيب 
الطفيل وعمر بن أيب سلمة واحلسن البصري وقرءوا مجيع الكتاب وصدقوه 

أبمجعه.
و رواة كتاب سليم أكثرهم من املشايخ الثقات كــعمر بن أذينة ومحاد بن 
عيسى وعثمان بن عيسى وحمّمد بن إمساعيل بن بزيع والفضل بن شاذان وحمّمد 
بن أيب عمري ومثل ابن أيب جيد ويعقوب بن يزيد وعبد هللا بن جعفر احلمريي 
وحمّمد بن مهام بن سهيل وهارون بن موسى التلعكربي وحمّمد بن احلسني بن أيب 
اخلطاب وأمحد بن حمّمد بن عيسى واحلسني بن سعيد واخلزاز القمي وابن الوليد 

وابن الغضائري وغريهم من أجالء الطائفة احملقة وأعاظم احملدثني.
إىل أن يصل دور املؤلفني كـابن اجلحام وفرات بن إبراهيم والصفار والكليين 
الطوسي  والشيخ  والكراجكي  املرتضى  والسيد  واملفيد  والصدوق  والنعماين 
واحملقق  املؤلفني كالـعالمة  من  بعدهم  ومن  شهرآشوب،  وابن  والطربسيني 
والشهيد والقاضي التسرتي والشيخ البهائي والشيخ احلر العاملي واجمللسيني 
والبحرانيني،واملري حامد حسني إىل غريهم من أعاظم مؤلفي الشيعة ومشاخيهم. 
فإن هؤالء اعتمدوا على كتاب سليم بن قيس ورووا أحاديثه يف مؤلفاهتم 
وليسوا ممن يستهان هبم وآبرائهم وبكتبهم اليت صارت اليوم مصادر للشيعة 

ومرجعا ملعامل الدين.

املخالفون
ذكر املستدلون على عدم انتساب الكتاب لسليم بن قيس ثالثة ادله:
1ـ ضعف الراوي الوحيد للكتاب وهو - فريوز - أابن بن أيب عياش؛

2ـ أن صاحب الكتاب نفسه - وهو سليم بن قيس العامري مث اهلاليل - 
ليس له ذكر يف غري كتابه - كما نقل ذلك ابن الغضائري؛

3ـ الكتاب يشتمل على بعض األمور اليت المرية يف بيان عدم ثبوته من 
خالهلا ومنها:

أ. ان حمّمد بن أيب بكر وعظ أابه عند موته وذكران فحوى اإلشكال يف هذا 
الصدد.

ب.إن األئمة يف هذا الكتاب إثنا عشر إماماً ، وهذا خمالف للمشهور 
بل خمالف للمتواتر بل خمالف لإلمجاع!

ج. ورد الكتاب بسند يرويه اترة عمر بن أذينة بواسطة عن أابن وأخرى 
بدون واسطة وبذلك يتضح اإلضطراب يف السند - على رأي ابن الغضائري 

ومن هنج هنجه -! 

ميزات الكتاب
ال يوجد عند املسلمني بعد كتاب هللا تعاىل ومواريث األنبياء اليت عند 
أهل البيت، كتاب أقدم من كتاب سليم بن قيس وهي ميزة عظيمة، 
هلذا النص التارخيي العقائدي، فمؤلفه - قدس اهلل نفسه- أول من فكر يف 
تدوين العقائد والتاريخ اإلسالمي ، مث قام بذلك وحده يف ظروف خطرية، 
مل جيدفيها من يعينه يف مهمته. وقد خاطر حبياته الشريفة يف مجعه وأتليفه 
مث نسخه وحفظه ،والوصية به وإيصاله إىل من بعده. لقد كان سليم حيس 
مبسؤولية شرعية للقيام هبذه املهمةالتارخيية ،وقد شاء اهلل تعاىل أن يتفرد عن 
جيله ،وينهض مبسؤولية هذا األمراخلطري، ويقدم لألمةاإلسالمية اقدم قصه 

للوجه االخر للتارخيه.

امليزة االوىل
ظروٍف  يف  يعيش  وكان  املتقّدم،  واترخيه  اإلسالم  عقائد  وهو  موضوعه، 
حّساسة وتغيرياٍت خطرية. وكان كتاب ُسليم كاشفاً عن الوقائع اليت حدثت 

خالل مرض النيّب، مثّ قُبيَل رحيله وبـَُعيَده.

امليزة الثانيه
ظرف أتليفه، فقد كتبه ُسَليم بعد املنع املطلق لتدوين احلديث الشريف، حىّت 

ما يتعّلق منه ابلسنن واألحكام.

امليزة الثالثه
حساسّية الفرتة اليت أرّخ ُسَليم فيها كتابه، فكان جريئاً يف إقدامه ذاك، فدّون 

أموراً فاصلًة بني احلّق والباطل.
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امليزة الرابعه
الدّقة واإلتقان يف أخذ األحاديث وتسجيلها، ما جعل هذا الكتاب مصدراً 

مهّماً حيتل الدرجة األوىل يف الواثقة واالعتماد.

امليزة اخلامسه
أعقبت رحيل رسول  اليت  الكبرية  واالحنرافات  الصارخة  التجاوزات  تدوين 
هللا، وتلك مسألة ابلغة األمهّية إذا ُرِويت إىل التابعني واتبعي التابعني، 

لو ُقّدر أن يكتمها الصحابة من املتفّرجني أو املشاركني أو املداهنني. 

اهلوامش
1. اهلاليل، »كتاب سليم بن قيس اهلاليل«، ص 42.

2. نفس املصدر.
3.نفس املصدر، صص 51-48.
4. نفس املصدر، صص 57-51.
5. نفس املصدر، صص 58-57.

املصادر واملراجع
1. اهلاليل، سليم بن قيس، »كتاب سليم بن قيس اهلاليل«، حتقيق: حمّمد ابقر األنصاري 

الزجناين اخلوئي، قم، منشورات دليل ما، ط 5، 1428 هـ.
2. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت؛ ويكي شيعة.

دعاء بعد صالة الفجر
إذا انصرفت من صالة مكتوبة فقل: 

»َرِضيُت اِبللَِّ َراّبً َو اِباْلسالم ِديناً، َو اِبلُقْرآِن ِکَتاابً َو ِبُفالن َو ُفالن أِئّمِة 
اللَُّهمَّ َوليَُّک ُفالن فَاحَفْظُه ِمْن بـنَْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه، َو َعْن مَييِنِه، َو َعْن 
مِشَالِِه، َو ِمْن فـَْوِقِه، َو ِمْن حَتِْتِه َو اْمُدْد َلُه يف ُعُمرِِه َو اْجَعْلُه الَقائم أِبَْمرَِک َو 
اْلُمنـَْتِصَر ِلديِنک َو أَرِِه َما حيُِبُّ َو تـََقرُِّبِه َعيـُْنُه يف نـَْفِسِه َو ُذريَِّتِه َو يف أَهِلِه 
َو َمالِِه، َو يف ِشيَعِتِه َو يف َعُدّوِِه، َو أرِِهْم ِمْنُه َما حَيَْذُروَن، َو أرِِه ِفيِهْم َما 

حيُِبُّ َو تـََقرُِّبِه َعيـُْنُه، َو اْشِف ُصُدوَراَن َو ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمننَي.« 

تقدمي إىل القرّاء األعزاء
 مؤسسة موعود العصر


