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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

قال األسقف اللبناين، األب برانرد بشور، ان الکنائس يف »لبنان« تقوم 
ببّث »القرآن الکرمی« يف عید املیالد الذي حیتفل به اللبنانیون وذلك 

توحیداً للمجتمع اللبناين ودعم الکیان اإلجتماعي اللبنانی.
وأشار الی ذلك، األسقف اللبناين وكاهن رعااي »سیدة البشارة املعلقة« 
يف بلدة »جدیدة الفاكهة« يف حمافظة »بعلبك - اهلرمل« اللبنانیة، األب 
برانرد بّشور يف حدیث خاص له مع وکالة األنباء القرآنیة الدولیة )إکنا( 

فی معرض حدیثه عن وحدة اجملتمع اللبناين.
وقال إن حشوداً من املسلمنی یشارکون فی إحیاء عیداملیالد يف الکنائس 
اللبنانیة حیث تتم تالوة القرآن الکرمی وتبینی شخصیة املسیح من 

منظور القرآن الکرمی.
هتدف  املیالد  عید  إحیاء  مراسم  فی  تقام  التی  الفقرات  أن  وأضاف 
الی تعزیز التعایش السلمی وحب اآلخرین وتعزیز السالم واألمن وتعزیز 

التواصل والتعامل مع أتباع الدايانت األخری.
وأشار إىل مشارکة املسلمنی يف حفالت عید املیالد قائاًل: 

إان نرحب مبشارکة املسلمنی لنا فی العيد مؤکداً أهنا فرصة ملشارکة القضاای 
بنی أتباع الدایانت.

وأشار األب برانرد بشور الذي یشرف أیضاً علی کنیسة »النيب إیلیا« 
يف بلدة »العنی« مبدینة بعلبك اللبنانیة الی طقوس إحیاء عیداملیالد يف 

لبنان قائاًل: 
إن املسلمنی يشارکوننا هذا العيد بکثافة حيث حیضرون معنا فی الکنائس.

وقال: 

يف مثل هذا اليوم أیيت املسلمون ليحتفلوا معنا وأيضاً يقوموا أبداء اإلحرتام الی 
.واملسيح الداینة املسيحية مث يتلوا آایت قرآنية حول السيدة مرمی

وأکد األب برانرد بشور أن التعایش السلمی وعیش أتباع الدايانت بود 
وحّب هو فحوی رسالة مجیع األنبیاء علی اجلمیع تطبیقها والعمل 

علیها.
وأردف قائاًل: 

إن التعايش والود هي الرسالة القيمة التی علينا تلقينها الی أطفالنا من خالل 
التعليم من أجل بناء جمتمع حضاري.

وقال إن القرآن الکرمی یذکر السیدة مرمی واملسیح إبجالل وإکرام 
وإحرتام وهذا ما جیب تبیینه الی اجملتمعات الغربیة من أجل تصحیح صورة 

اإلسالم لدی املواطننی هناك.
جدیر ابلذكر أن األب برانرد بّشور، یعمل مع جمموعٍة من العلماء، على 
تفعیل اللقاءات اليت هتدف إىل خلق أجواء احملبة والتعاون يف املستوايت 
اإلنسانیة واإلجتماعیة والثقافیة، خصوصاً بنی اإلخوة املسیحینی واملسلمنی، 

وغري ذلك من تلبیة الدعوات املختلفة.

https://iqna.ir/ar/news/3474838/ :املصدر
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کنائس لبنان تبّث القرآن في عید المیالد

احلكومة  اجلاري،  دیسمرب  يف 22  املسلمنی  لعلماء  العاملي  االحتاد  دعا 
اجلدید  اجلنسیة  قانون  والرتاجع عن  اإلنسان،  االلتزام حبقوق  إىل  اهلندیة 

وإجراءاته.
قانون  أبنه  للجدل  املثري  اهلندي  القانون  بیان  يف  العاملي  اإلحتاد  وصف 
عنصري ابمتياز ضد املسلمنی، وترتتب عليها جرائم الطرد القسري والكراهية.
حبقوقهم  یطالبون  الذین  السلمینی  املتظاهرین  بقتل  بشدة  االحتاد  وندد 
املشروعة، مشیًدا بـوقوف غري املسلمنی مع إخواهنم املسلمنی لتأكيد املصري 

املشرتك.
كما طالب األمم املتحدة واملؤسسات احلقوقیة والعامل اإلسالمي بـالوقوف 
قانونياً واقتصادایً ضد هذا التوجه اخلطري حىت ترجع احلكومة اهلندية عن هذا 

القانون.
ضد  االحتجاجات  ضحااي  حصیلة  ارتفعت  2019/12/21م.،  ويف 
قانون املواطنة املثري للجدل يف اهلند، إىل 23 قتیال، حسب مسؤول حملي، 

وفق ما أوردت وكالة »أسوشیتید برس« األمریكیة.
ویسمح القانون، مبنح اجلنسیة اهلندیة للمهاجرین غري النظامینی احلاملنی 
جلنسیات بنغالدیش وابكستان وأفغانستان، شرط أال یكونوا مسلمنی وأن 
یكونوا یواجهون اضطهاداً بسبب دینهم يف بلداهنم ذات الغالبیة املسلمة.

القانون  إن  مودي،  انریندرا  الوزراء  رئیس  یقودها  اليت  احلكومة  وتقول 
سيوفر مالذا للفارّين من االضطهاد الديين.

يف املقابل، یرى سیاسیون معارضون داخل الربملان ومتظاهرون يف عدة 
مدن هندیة، أن مشروع القانون يعد متييزا ضد املسلمنی وينتهك الدستور 

العلماين اهلندي.
وأدى تعدیل القانون إىل إاثرة احتجاجات مجاعیة يف أحناء متفرقة من 
البالد، مبشاركة أبناء طوائف دینیة خمتلفة بسبب استبعاده املسلمنی البالغ 

عددهم ابلبالد حنو 200 ملیون نسمة.

املصدر: وكالة األانضول لألنباء

علماء المسلمین يدعو الحكومة الهندية

بالتـراجع عن قانون الجنسیة
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فريوز البغـدادي

أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

رغم انه خرب مفزع اال لیس ابخلرب اجلدید، ذلك الذي جاء يف تقریر ملوقع 
»ذي إنرتسیبت« األمریكي، والذي كشف عن خماطر الوجود العسكري 
االمریكي يف »العراق« على حیاة اطفاله الذین یولدون وهم یعانون من 
عیوب خلقیة مروعة بسبب الوجود العسكري االمریكي املستمر ابلعراق.

اخلرب سلط الضوء مرة اخرى على اجلرمية الكربى اليت ارتكبتها أمریكا ضد 
العراق، شعبا وارضا ومستقبال، ومتثلت ابلشذوذات اخللقیة املسجلة لدى 
األطفال العراقینی املولودین ابلقرب من قاعدة طلیل اجلویة يف الناصریة، 
وهي قاعدة یدیرها التحالف العسكري األجنيب بقیادة الوالايت املتحدة.
العصبیة  املشاكل  مثل  لالطفال،  اخللقیة  التشوهات  هذه  سبب  اما 
وأمراض القلب اخللقیة واألطراف املشلولة أو املفقودة،فهو وفقا للتقریر 
مستوايت  لوجود  یعود  املستقلنی،  الطبینی  الباحثنی  فریق  الصادرعن 

مرتفعة من مركب مشع یعرف ابسم الثوریوم يف أجسامهم.
العراق وشعبه، لیس جبدیدة، فهذه  ان اجلرمية االمریكیة املتواصلة حبق 
الدكتاتور  غزو  بعد  املاضي،  القرن  تسعینیات  بدایة  منذ  بدات  اجلرمية 
صدام حسنی الكویت،  وتشكیل امریكا لتحالف دويل لطرده منها، 
حیث استخىمت القوات االمریكي للیورانیوم املنضب، ومنذ ذلك احلنی 
تداعیات  من  العراقیون  یعاين  العراق،  غزو  عام  2003م.  عام  وحىت 
ومضاعفات هذا النوع من االسلحة، اليت وصلت فیها نسبة الیورانیوم 

املنضب اىل مستوايت مرعبة.
علماء البیئة استطاعوا قیاس مستوايت عالیة من الیورانیوم يف عینات من 
الرتبة من عدة مناطق يف العراق، وقد ربطوا تلك القیاسات والنتائج اليت 

توصلوا إلیها ابلزايدة الكبرية يف أعداد املصابنی أبمراض السرطان املسجلة 
يف السجالت الوطنیة للسرطان يف العراق.

ان امریكا خرقت اتفاقیة حظر االستعمال العسكري لتقنیات تؤدي لتغیري 
قامت  العراق، كما  يف  املنضب  الیورانیوم  استخدامت  عندما  البیئة،  يف 
بتخزینه، بعد ان كشف موقع »فورین بولیسي جورانل«، عن إنشاء اجلیش 
األمریكي، بعد عام 2003م.، ما یزید عن 500 قاعدة عسكریة متركز 
معظمها ابلقرب من مدن عراقیة عانت من آاثر قنابل وطلقات وأسلحة 
كیماویة وسواها، فضالً عن دمار بیئي سببه حفر إحراق مفتوحة، ودابابت 

وشاحنات مهجورة، وختزین أسلحة حیوي بعضها یورانیوم منضبا.
دراسات حدیثة كشفت عن صور ألطفال مصابنی بعیوب خلقیة، ولدوا 
آلابء وأمهات عاشوا يف الناصریة. وتشمل تلك العیوب اخللقیة تشوهات 
القطنیة، والشفة  الفقرات  السفلیة، وعدم اكتمال  الدماغ، واألطراف  يف 
الدراسات عن جود عالقة تناسب عكسي  املشقوقة،كما كشفت هذه 
بنی بعد املسافة عن القاعدة اجلویة يف املدینة، وخطر اإلصابة بتشوهات 
خلقیة، فضالً عن مستوايت يف نسب الثوریوم والیورانیوم وجدت يف شعر 
الثوریوم والیورانیوم  املنطقة. كما وجدت عالقة إجیابیة بنی وجود  سكان 
والتشوهات اخللقیة. ویعترب الثوریوم من نواتج الیورانیوم املخصب، ومركبا 

مشعا.
امریكا ضد  ارتكبتها  اليت  اليت جرت حول اجلرمية  الدراسات  تتفق مجیع 
العراق  على  املتحدة  الوالايت  بقیادة  الدولیتنی  احلربنی  أن  على  العراق، 
قذائف  واشنطن  فیهما  استخدمت  واللتنی  و2003م.،   1991 عامي 
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أدان اجمللس األعلى إلدارة وتنسیق الشؤون اإلنسانیة االستهداف الذي 
طال مقرات املنظمات اإلنسانیة العاملة يف حمافظة الضالع.  

نشرة  بیان  يف  اجمللس  أكد  الدولیة)إکنا(،  القرآنیة  األنباء  وكالة  وأفادت 
على موقعة االلكرتوين على ضرورة محایة وأتمنی العاملنی ابجملال اإلنساين 
وتسهیل وتیسري مهامهم يف إطار معایري ومبادئ العمل اإلنساين ووضع 
احللول واملعاجلات لكافة اإلشكالیات اليت قد تواجه مسار العمل اإلنساين 

واإلغاثي.
ونوه البیان إىل أن مثل هذه االعتداءات تزید من تفاقم األوضاع اإلنسانیة 

وتعرض العاملنی يف اجملال اإلنساين للخطر.
وكانت قد استهدفت سلسلة تفجريات مخس منظمات إنسانیة عاملة يف 
مدینة الضالع الواقعة حتت سیطرة الغزاة واحملتلنی، وذكرت مصادر حملیة أن 

املنظمات املستهدفة يف مدینة الضالع هي أوكسفام، ومرسي كور، ومركز 
هیا لتنمیة املرأة، ومنظمة أكتد ومنظمة جلنة اإلنقاذ الدولیة.

املصدر: املسرية نت

من يحاسب أمريكا

الیورانیوم املنضب، قد خلفتا تركة صحیة كارثیة على اجملتمع العراقي من 
جهة تضاعف اإلصابة أبمراض السرطان ألكثر من ألفي ضعف، إضافة 

إىل التشوهات اخللقیة الكبرية اليت تصیب املوالید اجلدد.
امریكا منذ عام 1991م.  ارتكبتها  اليت  الكربى  ان هذه اجلرمية  امللفت 
ومازالت ترتكبها حىت الیوم )2019م.(، يف العراق، مير منها العامل مرور 
الكرام، رغم تداعیاهتا الكارثیة املستمرة، فال العراق تقدم بشكوى لألمم 
املتحدة واحملكمة الدولیة ضد أمریكا لتتحمل مسؤولیتها وتعوض العراقینی 
عما اقرتفته ضدهم ،وال األمم املتحدة عملت على التقلیل من مضاعفات 
من  واسلحتها  قواهتا  الخراج  أمریكا  على  الضغط  عرب  التداعیات  هذه 

العراق، اوالعمل على مساعدة العراقینی عرب املنظمات الدولیة العاملة يف 
جمال الطب والعالج والدواء للتقلیل من حجم االالم اليت یعانون منها، 
تقدر  الیورانیوم  مفرطة من ذخائر  أمریكا كمیات  استخدمت  أن  بعد 
ما یساوي  املنضب، وهو  الیورانیوم  أبكثر من 2200 طن مرتي من 
250 قنبلة ذریة، وفقاً لدراسة أعدها الربوفیسور الياابنيياغازاكي، الذي 

یعمل يف اهلیئة العلمیة يف جامعة »ریوكیوس« يف »الیاابن«.

https://ar.shafaqna.com/AR/202104/ :املصدر على جريمة الوالدات المشوهة في العـراق؟

بمدينة الضالع في الیمن

إدانة استهداف مقرات المنظمات اإلنسانیة
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 :»كتب العبيديل يف »زینب الكربى بنت علي بن أيب طالب •
وخرجت   ،جدها حياة  يف  ولدت   ،رسول هللا بنت  الزهراء  فاطمة  أمها 
]أي تزوجت[ إىل عبدهللا بن جعفر)الطيار( فولدت له أوالدا...توفيت زينب بنت 
علي عشية يوم األحد خلمسة عشر يوما مضى من رجب سنة 62 من اهلجرة.

• وكتب احلفناوي يف مؤلفه يف ذكر والدات أوالد الزهراء: وملا جاء موعد 
ميالد عقيلة بين هاشم ]السيدة زينب[ كان البيت النبوي ينتظر ساعة الوضع 
يف هلفة وترقب، فأذيعت البشرى أن الزهراء وضعت أنثى، وكان ذلك يف السنة 
اخلامسة للهجرة... وقد عاشت زينب منذ مولدها يف روضة النبوة، فنشأت نشأة 
النبوة  نور  سقاها  وحمبة، كما  وحنان  جدها كل عطف  من  ولقيت  قدسية، 

واحلكمة.2

بن  علي  بنت  زینب  املبارك  العنوان  حتت  املقال«  »تنقیح  ويف كتابه   •
أيب طالب، كتب الشيخ املامقاين: عدها الصدوق يف )املشيخة( من رواة 
احلديث... وعدها ابن األثري يف »أسد الغابة« من الصحابة قائال: أمها فاطمة بنت 
رسول هللا، أدركت النيب إذ ولدت يف حياته... وكانت زينب امرأة عاقلة 
لبيبة جزلة، زوجها أبوها علي من عبدهللا بن جعفر فولدت: عليا وعوان األكرب 

وعباسا وحمّمدا وأم كلثوم. وكانت مع أخيها احلسنی ملا قتل.
مث أقول )والكالم للمامقاين(: زينب، وما زينب! وما أدراك ما زينب؟! هي عقيلة 
بين هاشم، وقد حازت من الصفات احلميدة ما مل حیزها بعد أمها أحد، حىت حق أن 
يقال: هي الصديقة الصغرى. هي يف احلجاب والعفاف فريدة، مل ير شخصها أحد 
من الرجال يف زمان أبيها وأخويها إىل يوم الطف،وهي يف الصرب والثبات وقوة 
 ،اإلميان والتقوى وحيدة، وهي يف الفصاحة والبالغة كأهنا تفرغ عن لسان علي

كما ال خيفى على من أنعم النظر يف خطبتها.
ولو قلنا بعصمتها مل يكن ألحد أن ينكر- إن كان عارفا أبحواهلا يف الطف وما بعده 
-كيف؟! ولوال ذلك ملا محلها اإلمام احلسنی مقدارا من ثقل اإلمامة أایم مرض 
اإلمام السجاد، وما أوصى إليها جبملة من وصاایه، وملا أانهبا السجاد نيابة 

خاصة يف بيان األحكام، ومجلة أخرى من آاثر الوالية.
وابجلملة، فواثقتها وعدالتها من الضرورایت، مث إن أهل السري ذكروا أهنا مل متكث 

بعد أخيها إال يسريا.

 :قال املفيد :»وكتب اإلربلي يف »كشف الغمة يف معرفة األئمة •
 ،واحلسنی احلسن  وأنثى:  ذكرا  ولدا  وعشرون  سبعة   املؤمننی أمري  أوالد 
وزينب الكربى وزينب الصغرى املكناة أم كلثوم، أمهم فاطمة البتول سيدة نساء 
العاملنی، بنت سيد املرسلنی، حمّمد خامت النبينی أمجعنی.. وذكر قوم آخرون 
واحلسنی كان  للحسن  شقيقا  »حمسنا«  فيهم  ذكروا   - ذلك  على  -زایدة 

سقطا.3

• وكتب اخلوارزمي احلنفي: ذكر أصحاب التواريخ أن أمري املؤمننی قبض 
عن تسعة وعشرين ولدا لصلبه: أربعة عشر ذكرا ومخس عشرة أنثى، مخسة منهم 
لفاطمة بنت رسول هللا: احلسن واحلسنی وحمسن، وزينب الكربى وأم كلثوم 

الكربى، وسائرهم من أمهات شىت سالم هللا عليهم أمجعنی.4

• و كتب سبط ابن اجلوزي احلنفي يف كتابه: كان ألمري املؤمننی من الولد 

33 ذكرا و 19 أنثى: احلسن واحلسنی وزينب الكربى وأم كلثوم الكربى، أمهم 
.فاطمة بنت رسول هللا

وذكر الزبري بن بكار ولدا آخر من فاطمة امسه »حمسن« مات طفال.5

• وكتب السيد اهلامشي عبدهللا بن عبدالعزيز يف كتابه: ولدت السيدة زينب 
زينب الكربى يف السنة اخلامسة من اهلجرة.. وهي املولود الثالث للبيت النبوي 
العلوي الشريف. والسيدة زينب يف غىن عن التعريف والوصف... فهي حصيلة 

الفضائل، ونتيجة العظمة، حماطة هبالة من الشرف الرفيع من مجيع جوانبها.6

• وقال املسعودي، املؤرخ املعروف يف كتابه الشهري »مروج الذهب« يف 
ذكر أمساء ولد علّي بن أيب طالب وأمهاهتم: احلسن واحلسنی، وحمسن، 
7.بنت رسول هللا وأم كلثوم الكربى وزينب الكربى، أمهم فاطمة الزهراء

• ويف موسوعته »أعالم النساء« كتب علي حمّمد علي دخيل يف اجلزء 
املتعلق ابلعقلیة املكرمة زینب: جدها ألمها: رسول هللا، جدهتا 
 ،جدها ألبیها: أبوطالب .ألمها: خدجیة بنت خویلد أم املؤمننی
 ،املؤمننی أمري  علي  أبوها:   .أسد بنت  فاطمة  ألبیها:  جدهتا 
أمها: فاطمة بنت رسول هللا. أخواها: احلسن واحلسنی سیدا 

شباب أهل اجلنة، أختها: أم كلثوم.
 ولدت يف 5 مجادى األوىل سنة مخس للهجرة، مساها رسول هللا
هاشم،  بين  عقیلة  العقیلة،  الصغرى،  الصدیقة  ألقاهبا:  بـ»زینب«. 
عقیلة الطالبینی، العارفة، املوثقة، العاملة، الفاضلة، الكاملة، عابدة آل 
علي،  أوالدها:  طالب،  أيب  بن  جعفر  بن  عبدهللا  زوجها:   .علي

عون، حمّمد، عباس. بنتها: أم كلثوم...
بعد  العائلة  شؤون  تدیر  اليت  هي   وكانت مأساة كربالء،  شهدت 

.شهادة أخیها احلسنی
توفیت يف 15 رجب سنة 65 هجریة، قربها يف ضواحي دمشق، یتوافد 

علیه املسلمون من خمتلف أقطار العامل للتربك به والدعاء عنده.

زينب  ولدت  الشافعي:  السيوطي  احلافظ  الزینبیة« كتب  »الرسالة  • ويف 
لبيبة جزلة عاقلة، هلا قوة جنان؛ فإن  يف حياة جدها رسول هللا، وكانت 
احلسن ولد قبل وفاة جده بثمان سننی، واحلسنی بسبع، وزينب الكربى 

خبمس سننی.

• ويف موسوعته التارخيیة »انسخ التواریخ« كتب املريزا حمّمد تقي سبهر: 
املستفاد واملشاهد من بعض األخبار واآلاثر أن زينب رشيدة، ونور وضياء يف 
جبهتها، وهلا وقار وسكينة كوقار وسكينة خدجية الكربى، وهلا فصاحة وبالغة 
كأبيها علي املرتضى، وهلا حلم وثبات كحلم أخيها احلسن اجملتىب، وهلا 
شجاعة وقوة جنان كأخيها احلسنی سيد الشهداء.. قالوا يف شأهنا ومكانتها 
وشرفها  ونورها  وعفتها  وعصمتها  وعلمها  وجالهلا  وخصاهلا  فضائلها  يف  أهنا 

8.وهبائها، اتلية أمها فاطمة

اهلوامش:
1. »زینب الكربى بنت علي بن أيب طالب«، ص 122.

2. »فاطمة الزهراء«، ص 41.
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3. »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، ج 1، ص 440.
4. »املناقب للخوارزمي«، ص 397.

5. »تذكرة خواص األمة«، ص 54.
6. »فاطمة الزهراء من قبل املیالد إىل بعد االستشهاد«، ص 46.

7. »مروج الذهب«، ج 3، ص 63.
أحوال سیدتنا زینب، ج 1،  املذهب يف  الطراز  التواریخ«، جملد  8. »انسخ 

ص 56.

.املصدر: نقال من موقع شبكة اإلمام الرضا

الشك يف أن )اجلربیة( على النحو الذي قال به األشاعرة. حبیث الميلك 
اإلنسان معها أي اختیار - هلا آاثرها السیئة الكثرية، اذ تشل روح اإلنسان 
وارادته عن أي أتثري. وهي الفكرة اليت شدت من أزر األقوايء الظاملنی يف 

نفس الوقت الذي قیدت أیدي الضعفاء واملظلومنی.
غري  بطرق  ثروة كربى  مجع  او  مهما  منصبا  توىل  الذي  اإلنسان  فذلك 
مشروعة یتحدث عن املواهب االهلیة اليت اختصه هللا هبا وغمره بنعمته بعد 

أن حرم الضعفاء منها وغمرهم يف حبر من اآلالم والعذاب.
وذلك الذي حرم من مثل هذه املواهب الیسمح لنفسه أن یعرتض، واال 
كان ذلك اعرتاضا على »النصیب والقسمة« و»التقدیر االهلي« وهو امر 

یتطلب الصرب والرضا والشكر، ال اإلعرتاض.
فالظامل ترفع عنه مسؤولیته جراء اعماله حبجة القضاء والقدر، وابعتبار 

انه - أي الظامل - ید هللا، وید هللا ال تقبل أي طعن فیما تعمل.
وبنفس هذا الدلیل یتحمل املظلوم كل ألوان الظلم ألنّه یرى أن كل ما 
یرد علیه امنا هو - وبصورة مباشرة - من هللا. فهو آیس من نتیجة أیة 
مقاومة، و هل ميکن القضاء والقدر؟ أم هل ميکن التلمص من قبضة 

الغیب القویة؟ هذا مع أن ذلك یتناىف واملستوى األخالقي للمسلم، اذ 
هو خالف صفة الرضا والتسلیم.

مث ان الذي یعتقد ابجلرب الیرى أي ترابط سبيب بنی األشیاء 

اآلثار السیئة لفكرة الجبر
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القضاء والقدر

إّن طلب األئمة للمغفرة واإلستغفار والدعاء و املناجاة اليت یظهر منها أّن 
األئمة یرون أنفسهم مقصرین ومذنبنی أمام هللا تعايل إاّل أّن ذلک ال 
یعين أهّنم یرون أنفسهم مذنبنی ابملعين املتعارف للذنب ویطلبون من هللا 
 غفران تلک الذنوب؛ بل القضیة تتعلق مبسالة أدق من ذلک وهي أهّنم
والفضل  النعم  مبدي  ومعرفتهم  املقدسة  اإلهلیة  ابلذات  العظمي  ملعرفتهم 
اإلهلي علي البشریة عامة وعلیهم خاصة، من هنا یرون أنفسهم مهما بذلوا 
من العبادة واخلشوع هلل تعايل والتضحیة واإلیثار والقیام ابألعمال الصاحلة 
مل یستطیعوا أداء حقه تعايل علي الوجه األکمل، وهذا األمر یعتربونه ذنبا 

یستحق اإلستغفار منه.
وإّن احدي صفات األنبیاء واألئمة هي صفة العصمة اليت هي ملکة 
علمیة و عملیة تعصم اإلنسان من اجلهل واخلطأ والسهو والنسیان واملغالطة 
يف الفکر؛ وعلي هذا األساس، املعصوم معصوم فکراً و فهماً و معصوم 
يف العمل والسلوک.1 من هنا کانت تلک الذوات املقدسة جدیرة مبقام 

اإلمامة العظمي.
إّن األئمة االطهار هم عصارة نظام اخللق و مظهر اهلدایة اإلهلیة؛ و 
لیس عملهم وسلوکهم وکالمهم هو سلوک هدایة و استقامة فقط، بل 
هم ابالإضافة إيل ذلک میزان األعمال حیث توزن هبم وبعملهم الضاللة 
واإلحنراف واإلميان والکفر؛ من هنا کانوا حجج هللا علي العباد و سريهتم 
تعايل، و ذلک  الباري  یرید أن یسلک طریق احلق حنو  حجة لکل من 

ألهّنم معصومون، ويف سرية املعصومنی الیوجد أدين شائبة للضاللة 
و الذنب. هذا أوال، واثنیاً أنه قد ثبتت عصمتهم ابألدلة النقلیة والعقلیة 
احملکمة اليت الميکن الریب والتشکیک فیها، و مع هذه األدلة احملکمة 
البد من البحث عن توجیه لألدعیة اليت صدرت منهم بنحو ینسجم 
مع العصمة؛ ألنّه من غري الصحیح منهجیا أن نرفض األدلة القطعیة 
و هذا  األدعیة؛  بظاهر  ونتمسک  وشرعاً  الدالة علي عصمتهم عقالً 
منهج علمي متفق علیه بنی الفقهاء و األصولینی من السنة والشیعة أنه 
لو تعارضت األدلة احملکمة مع أدلة أخري أضعف منها داللة فاما أن 
توجه األدلة الضعیفة بنحو یبنی فیه أن التعارض غري مستقر و قد یطلق 
الفقهاء علي هذا النوع من التعارض، التعارض البدوي، أي غري املستقر 
الذي یزول ابالمعان والتدقیق، أو القیام ابلغاء الدلیل الضعیف، و مبا 
أّن األدعیة اثبتة الصدور عن األئمة فیبقي الطریق األول هو احملکم 
وهو التفتیش عن الطریق العلمي الصحیح يف بیان اإلنسجام بنی األدلة 

وعدم وجود التنايف بینها.
 و علي هذا االساس نقول: صحیح أنّه قد وردت عن ائمة اهل البیت
أدعیة یطلبون فیها من هللا تعايل املغفرة واليت یظهر منها أهّنم یرون 
 انفسهم مقصرین و مذنبنی أمام هللا تعايل، إاّل أّن ذلک ال یعين أهّنم

یرون أنفسهم مذنبنی ابملعين املتعارف للذنب ویطلبون من هللا 
غفران تلک الذنوب، بل مبعين أّن للغفلة مراتب مرتبة منها 

األسئلة واألجوبة

استغفار األئمة والعصمة

وابألخص بنی اإلنسان وأعماله وشخصیته الروحیة واخللقیة 
من جهة ومستقبله السعید أو الشقي من جهة اخرى، ولذا 
وتقییم  اخللقي،  سلوكه  واصالح  شخصیة،  بتقویة  الیفكر  فهو 
القدر، وینتظر املصري املرسوم  البتة بل نراه یعزو كل شيء اىل  أعماله 

مبرارة استسالمیة.

املنافع السياسية
إىل  والقدر«  »القضاء  قضیة  حولوا  امیة  بين  ان  لنا  یثبت  التاریخ  إن 
مستمسك متنی، بعد أن أیدوه بكل قوة وفارعوا ونكلوا مبؤیدي احلریة 
اإلنسانیة على اساس اهنا عقیدة ختالف عقائد االسالم حىت عرف بنی 
الناس أن: »اجلرب والتشبیه امواين، والعدل والتوحید علواين« فإن اقدم 
من طرح للبحث مسالة اختیار االنسان يف العهد األموي ودافع عن 
بـغيالن  عقیدة احلریة رجل عراقي امسه معبد اجلهين وآخر شامي عرف 
الدمشقي.. وقد عرف هذان ابالستقامة والصدق واإلميان، أما معبد فقد 
خرج مع ابن االشعت وقتل بید احلجاج، وأما غیالن فانه بعد أن وصلت 

أقواله اىل مسامع هشام بن عبدامللك امر بقطع یدیه ورجلیه مث صلب.
يف كتاب »اتریخ علم الكالم« ذکر شبلی نعمان1 أنه وإن كانت الظروف 
والعوامل كلها مساعدة على اختالف العقائد، فإن بدءها كان سیاسیا 
وعلى أساس من مقتضیات املصلحة الداخلیة للدولة. اذ ملا كانت الدولة 
الثورة يف  تسري روح  أن  الطبیعي  فإن من  والنار  احلدید  دولة  األمویة 
النفوس. ولكن ما إن ینطلق لسان ابلشكوى حىت تعزوا احلكومة األمر 
إىل القدر وتسكته أبن ما حیدث مقدر مرضي من هللا، فال ميكن أن 
ینبس ببنت شفة يف قبال ذلك »آمنا ابلقدر خريه وشره« وقد سأل 
معبد اجلهين - وكان اتبعیا صدوقا - استاذه احلسن البصري عن مدى 
صحة ما یعنیه األمویون من مسألة القضاء والقدر فأجابه هؤالء أعداء 

هللا يفرتون.
ودفاع  األموینی  لسیاسة  خمالفتهم  من  الرغم  على  فإهنم  العباسیون  أما 
فیما  یعتقدون -  الذین  املعتزلة  بعض خلفائهم كـاملأمون واملعتصم عن 
یعتقدون - ابحلریة االنسانیة، إال أهنم منذ عهد املتوكل فصاعدا قلبوا 
ظهر اجملن وراحوا حیمون مسألة اجلرب ومنذ ذلك احلنی صار املذهب 

األشعري هو املذهب السائد العام يف العامل اإلسالمي.
وكان لرواج املذهب األشعري وسیطرته على العامل اإلسالمي آاثر كثرية، 
فحىت الفرق األخرى مثل الشیعة اليت كانت بشكل اساسي ترفض فكرة 
األشاعرة مل تسلم من تلك اآلاثر، وهلذا وعلى الرغم من خمالفة الشیعة 
لألشاعرة ومع أهنم الیتفقون مع املعتزلة بشكل كامل فإننا جند أن فكرة 
فتحدثت هذه  والفارسیة،  العربیة  الشیعیة  اآلداب  نفذت يف  قد  اجلرب 
احلریة  عن  به  حتدثت  مما  اكثر  اإلنسان  يف  القدر  حتكم  عن  اآلداب 
اإلنسانیة. هذا مع أن تصرحیات قادة الشیعة ائمة اهل البیت تؤكد 

على أن القضاء والقدر العام الینايف احلریة اإلنسانیة.
والسر الذي جعل كلمة القضاء والقدر وأمثاهلا مرعبة هو صريورهتا مرادفة 
اإلنسان  على  خفیة  لقوة  املنطقي  غري  والتسلط  احلریة،  وعدم  للجرب 
اإلسالمي  العامل  يف  األشعري  املذهب  لشیوع  نتیجة  وذلك  وأعماله 

وسیطرته على األدب اإلسالمي العام.

النقد األورويب املسيحي لإلسالم 
وكان اإلحنراف يف تصور املسألة قد منح املسیحینی األوروبنی حجة يف جعل 
التعریض  العلل يف احنطاط املسلمنی، ويف  اإلعتقاد ابلقضاء والقدر علة 

ابإلسالم كدین یؤمن ابجلربیة ویسلب اإلنسان أي نوع من أنواع احلریة.
وقد كان املرحوم السيد مجال الدين األسد آابدي قد تنبه هلذا النقد عندما 

كان يف اوراب فراح یرد علیه يف مقاالته.
ففي إحدى مقاالته ذكر مقدمة بنی فیها أنه لوسرت روح منحرفة وطبع 
سوف  اجملتمع  هلذا  املعطاة  الصحیحة  العقیدة  فان  ما  جمتمع  يف  سيء 
تصطبغ بنفس الروحیة السائدة فتزیدهم شقاء وضاللة، وتتبدل اىل طاقة 
جترهم إىل األعمال السیئة. مث قال ما مضمونه أن العقیدة ابلقضاء والقدر، 
هي إحدى تلك العقائد احلقة اليت وقعت موردا إلشتباه اجلاهلنی وجهلهم. 
وقد تصور اإلفرنج الغافلون خطا أن اإلعتقاد ابلقدر مىت ما سرى يف أي 
أمة فإهنا ستفقد اهلمة والقوة والشجاعة والفضائل األخرى، وأن الصفات 

السیئة للمسلمنی كلها
نتیجة اإلعتقاد ابلقضاء والقدر.

إّن املسلمنی الیوم مساکنی فقراء، وهم أضعف من األمم اإلفرجنیة عسکراي 
واحلقد  واملكر  والكذب  األخالق  فساد  ویعمهم  فیهم  ویروج  وسیاسیا، 
والعداوة والتفرقة واجلهل أبحوال العامل، وانعدام اخلربة ابخلري والشر، والقناعة 
بعیش الكفاف، وهم الميلكون أي دوافع للرقي ومقاومة العدو ولذا فإّن 
اجلیوش األجنبیة السفاكة هتامجهم من كل اجلهات.. واملساكنی یشكرون 
هللا على كل ما حیدث ویستعدون لكل ذلة، ویلجأون اىل زاویة من زوااي 
البیت ویسلمون كنوز ثروهتم واستقالهلم للعدو واألجنيب. ومن مث یستطرد 
املفاسد  هذه  نسبوا كل  الذین  الغربینی  ان  فريى  آابدي  األسد  املرحوم 
اإلعتقاد  ولیدة  والشرور  املساوىء  أن كل  یعتقدون  للمسلمنی  املذكورة 
ابلقضاء والقدر، ویؤكدون أن املسلمنی إذا مابقوا على هذه العقیدة فإن 
حساهبم سیصفى وسیسريون حنو الزوال، واخريا یؤكد أن اإلفرنج مل یفرقوا 
بنی اإلعتقاد ابلقضاء والقدر واإلعتقاد مبذهب اجلرب القائل أبن اإلنسان 

جمبور مطلقا يف كل أعماله وأفعاله.2

العقدة الفكرية
ومما ینبغي إال خيطر يف األذهان أن مسألة القضاء والقدر واجلرب واإلختیار 
ال تطرح إاّل على أساس اجتماعي الغري، إاذا أهنا قبل كل شيء مشكلة 
علمیة وجمهول فلسفي خيطر لكل مفکر على أي حال ویتطلب منه احلل.

اهلوامش:
1. اجلزء األّول، ص 14.

2. مقتبس من مذكرات السید صدر واثقي عن السید مجال الدین نقال عن مقالة له 
يف القضاء والقدر، مكتبة سبهساالر - طهران - الرقم 4535.

علي  حممد  ترمجة  والقدر«،  »اإلنسان  املطهري،  مرتضی  الشهيد  املصدر: 
التسخريي، املشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، ابلتلخيص.
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أما كوهنم يف ارتقاء وزايدة حيت بعد وفاهتم فهذا ما نطقت به الرواايت 
احملمود  واملقام  والفضیلة  الوسیلة  بطلب  هلم  الدعاء  علي  احلث  ورد  لذا 
والصالة علیهم، وورد يف ذلك قول اإلمام الصادق: »لوال أاّن نزداد 

ألنفدان.«5
5. إهنم ملا كانوا يف غاية املعرفة ملعبودهم فكل ما أتوا به من األعمال بغاية 
جهدهم مث نظروا إيل قصورها عن أن يليق جبناب رهبم عدوا طاعاهتم من املعاصي 

واستغفروا منها كما يستغفر املذنب العاصي.
الرائقة،  الوجوه  تلك  قبول  عن  أیيب  ال  شائقة  جرعة  احملبة  من كأس  ذاق  ومن 
والعارف احملب الكامل إذا نظر إيل غري حمبوبه أو توجه إيل غري مطلوبه يري نفسه 

من أعظم اخلاطئنی، رزقنا هللا الوصول إيل درجات احملبنی.6
وهذا املعين عريف أیضاً فإن من حّل به ضیف عايل الشأن وقّدم له غایة 
جهده إال أنه یواصل اعتذاره عن التقصري؛ ألنه یري أن ما قّدمه وإن كان 
كل ما یستطیع تقدميه إال أنه بلحاظ مقام ذلك الضیف یري كل ما قّدمه 

موجباً للخجل واالعتذار.
ونضیف وجوهاً أخري إيل ما ذكره مع احملافظة علي الرتتیب.

6. إهنم یستغفرون من الذنوب اليت حتسب علیهم مبا اجرتح أتباعهم، 
وهذا معين أخالقي جرت علیه السرية العقالئیة، فإن املرجع یتحمل أوزار 
واملدیر  ابنه،  جناه  عما  مسؤوالً  نفسه  یعترب  واألب  أساؤوا،  إذا  أتباعه 
أو خیانتهم،  موظفیه،  أحد  تقصري  عن  نفسه مسؤوالً  یعترب  ما  ملؤسسٍة 
فیقدم االعتذار ویتحّمل التبعة وقد یستقیل من موقعه، فاملعصومون )علیهم 
السالم( یستغفرون هللا تعايل من التبعات اليت حلقتهم بسبب سوء تصرفات 
أتباعهم بل هم آابء هلذه األمة بنص احلدیث النبوي الشریف: »ای علي أان 
وأنت أبوا هذه األمة.« ووردت يف بعض الرواايت كما يف »تفسري القمي« 

بسنده عن عمر بن يزيد قال: 
ُ َما  قلت أليب عبد هللا )عليه السالم( قول هللا عز وجل يف كتابه ]لِيـَْغِفَر َلَك اللهَّ
تـََقدهََّم ِمن َذنِبَك َوَما تََخهََّر[ قال: »ما كان له ذنب وال همهَّ بذنب ولكن هللا 

محّله ذنوب شيعته مث غفرها له.«7
لذا وردت الوصااي عن املعصومنی لشیعتهم: »كونوا لنا زيناً، وال تكونوا 

علينا شيناً.«8
7. إهنم یعتربون أنفسهم مذنبنی ومقّصرین ما دام یوجد فرد يف هذه 
 الدنیا مل یتكامل ومل حیقق العبودیة الكاملة يف حیاته؛ ألن هذا یعين أهنم
التوحید  بسط  وهي  بشكل كامل  وظیفتهم  تنجح  ومل  هدفهم  حیققوا  مل 
اخلالص يف األرض، فكیف إذا كانت أكثر البشریة ضالة »َوَما َأْكثـَُر النهَّاِس 
الغرض وإن كان بسبب  النقص يف حتقیق  مبُْؤِمِننَی«،9 وهذا  َحَرْصَت  َوَلْو 
خارج عنهم ألنه يف املتلقي أي يف قابلیة القابل ولیس يف فاعلیة الفاعل كما 
یعرّبون، إال أهنم علي أي حال یشعرون ابلذنب والتقصري وحرقة القلب 
لعدم اكتمال أهداف رسالتهم، ویطلبون من هللا تعايل العفو والصفح ولذا 
وردت تطمینات من هللا تبارك وتعايل لنبیه وعفو عن مسؤولیة هذه النتائج 

املؤسفة، وتطییب لقلبه، قال تعايل: 
»فـََلَعلهََّك اَبِخٌع نهَـّْفَسَك َعَلي آاَثرِِهْم ِإن ملهَّْ يـُْؤِمُنوا هِبََذا احْلَِديِث َأَسفًا«10 

وقال تعايل: 
»َلَعلهََّك اَبِخٌع نهَـّْفَسَك َأال َيُكونُوا ُمْؤِمِننَی«11.

9. يف ضوء احلدیث املروي عن أيب جعفر الباقر قال: 
العقل، وال يكون  يُعبد هللا عز وجل بشيء أفضل من  »قال رسول هللا: مل 

املؤمن عاقاًل حيت جيتمع فيه عشر خصال... والعاشرة وما العاشرة: ال يري أحداً 
إال قال: هو خري مين وأتقي، إمنا الناس رجالن فرجٌل هو خري منه وأتقي، وآخر 
هو شر منه وأدين، فإذا رأي من هو خري منه وأتقي تواضع له ليلحق به، وإذا 
لقي الذي هو شرٌّ منه وأدين قال: عسي خري هذا ابطن وشره ظاهر، وعسي أن 

خيتم له خبري، فإذا فعل ذلك فقد عال جمده، وساد أهل زمانه.«12
إّن عقول املعصومنی هي أكمل العقول فهذا التواضع وهذا الشعور 
أعلي درجاته عندهم؛ ألهنم ال  تعايل يف  أمام هللا  اخللق  أقل  أبنه 
ینظرون إيل أنفسهم وال یّتكلون علي أعماهلم مهما عظمت وخلصت 
 وال أيمنون مكر هللا تعايل وهم یتلون خطاب هللا جلدهم املصطفي

سید اخللق: 
»َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإيَل الهَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنهَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننهَّ 

ِمَن اخْلَاِسرِيَن«13 
ویقول: »لو عصيت هلويت.«14

 :واحلكایة املرویة عن كلیم هللا موسي بن عمران
»إن هللا سبحانه أوحي إيل موسي: إذا جئت للمناجاة فاصحب معك من 
تكون خرياً منه، فجعل موسي ال يعرتض )يعرض( أحداً إال وهو ال جيسر )جيرتي( 
أن يقول: إين خري منه، فنزل عن الناس وشرع يف أصناف احليواانت حيت مر 
بكلب أجرب فقال: أصحب هذا فجعل يف عنقه حبال مث جّر به فلما كان يف 
بعض الطريق مشر الكلب من احلبل وأرسله، فلما جاء إيل مناجاة الرب سبحانه 
قال: ای موسي أين ما أمرتك به؟ قال: ای رب مل أجده فقال هللا تعايل: وعزيت 

وجاليل لو أتيتين أبحد حملوتك من ديوان النبوة.«15
الذنب  مقتضیات  وجود  من  هو  إمنا   املعصومنی استغفار  إن   .9
واملعصیة فیهم وإن كانت عندهم امللكة القدسیة الرادعة عن توظیفها إال 
يف طاعة هللا تبارك وتعايل، فتعترب الشهوة اجلنسیة شراً مبعين من املعاين، 
وكذا الغضب ألهنا مناشئ الذنوب، ففي »اخلصال« بسنده عن هشام 

بن احلكم يف تفسري عصمة اإلمام قال: 
والغضب  واحلسد  احلرص  هلا:  خامس  ال  أوجه  أربعة  هلا  الذنوب  مجيع  »إن 

والشهوة فهذه منتفية عنه.«16
فاألئمة یستغفرون من وجود هذه املقتضیات للذنوب عندهم وإن كانوا 
بلطف هللا تبارك وتعايل ال یستعملوهنا إال يف ما یرضي هللا تبارك وتعايل 

كما يف معاين األخبار بسنده عن اإلمام الصادق قال:
»املعصوم وهو املمتنع ابهلل من مجيع حمارم هللا وقد قال تبارك وتعايل: »َوَمن 

يـَْعَتِصم اِبللِّ فـََقْد ُهِدَي ِإيَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم«17و18 
10. إن هللا تعايل یقول: »َو ِإن تـَُعدُّوْا نِْعَمَت اللِّ الَ ُتُْصوَها«19 

له  یتسين  نعم هللا وعّدها فكیف  عن معرفة  اإلنسان عاجزاً  فإذا كان 
لإلمام  دعاء  يف  ورد  ذلك  ويف  أعجز  الشكر  أداء  عن  فهو  شكرها 

 :السجاد
»و نعماؤك كثرية قُصر فهمي عن إدراكها فضالً عن استقصائها، فكيف يل 
بتحصيل الشكر وشكري إایك يفتقر إيل شكر، فكلما قلت لك احلمد وجَب 

عليهَّ لذلك أن أقول لك احلمد.«20
11. وقد أورد اخلواجة نصري الدين الطوسي: 

أّن اإلنسان إن ارتکب حراماً أو ترک واجباً، والبّد أن يتوب وينزع عن معصيته، 
وهذا القسم من الذنوب لعامة األفراد. ولکن إن ترک أمراً مستحباً وأيت 

وهذا  األستغفار،  من  والبّد  أيضاً  الذنوب  من  فهذا  مکروه  بفعل 

تتعلق ابملعصوم و اليت حنن نعجز عن إدراکها، ألنّه من غري 
أو  أثناء األکل والشرب  املعصوم يف  املتوقع أن تکون حالة 
الصالة،  أثناء  تعايل  أو... مثل حالته وانقطاعه إيل هللا  الکالم 
املعصوم غفلة وذنبا یستحق أن  یراه  التفاوت والغفلة  املقدار من  هذا 
الذات  بعظمة  ینطلق من معرفتهم  أمّنا  منه؛ و هذا  تعايل  یستغفر هللا 
اإلهلیة املقدسة و دوام العبودیة وأدب اإلنقطاع الذي مل یتیسر علي الوجه 
األکمل ملقتضي الطبیعة البشریة؛ من هنا یرون أّن هذه احلاالت ذنبا، 
وإاّل فهم معصومون من کل ذنب و مصعیة سواء کانت کبرية أم 

صغرية بل هم معصومون حيت عن اقرتاف املکروهات.2
وصحیح أّن املعصومنی یعیشون حالة الصراع الدائم مع ابلیس و 
أهّنم بفضل هللا  إاّل  املعنویة  املستوايت األخالقیة و  جنوده علي مجیع 
تعايل حمفوظون من الزلل واإلحنراف و لقد أشار »القران الکرمی« إيل 

هذه احلقیقة بقوله:
ِإًذا  َو  َغريَُْه  َعَليـَْنا  لِتـَْفرتََِي  ِإلَْيَک  َأْوَحيـَْنا  الهَِّذي  َعِن  لَيـَْفِتُنوَنَک  ِإن َکاُدوْا  »َو 

الهَّختهََُّذوَک َخِلياًل ٭ َلْو اَل َأن ثـَبهَـّتـَْناَک َلَقْد ِکدتهَّ تـَرَْکُن ِإلَْيِهْم َشيًْا َقِلياًل«3
وأیضاً ميکن یقول علي الرّد هذا السؤال، أحیاانً أهنم إمنا یتحدثون 
ما  فیلقنوهنم  للناس  التعلیم  مقام  يف   ألهّنم اآلخرین  الناس  بلسان 
یقولون عندما یقفون بنی یدي هللا تبارك وتعايل، كما عّلم هللا تعايل عباده 
يف »سورة احلمد« ما یقولون عندما یقفون بنی یدي هللا تبارك وتعايل 

يف الصالة وغريها.
یناسب صدور بعض تلك األدعیة لكنه ال یفسرها  وهذا اجلواب قد 
كلها، ألن األئمة یعربون يف بعض األدعیة فعالً عن وجداهنم وعن 
 مشاعرهم جتاه اخلالق العظیم )کما قد ورد يف دعاء اإلمام احلسنی
األربلي يف  قال  فقد  ابن طاووس،  اجلواب عن  ویروي هذا  یوم عرفة(. 

»كشف الغمة«: 
كنت أري الدعاء الذي كان يقوله أبو احلسن موسي يف سجدة الشكر 
وهو »ربِّ عصيتك بلساين ولو شئت وعّزتك ألخرستين، وعصيتك ببصري ولو 
شئَت وعزتك ألكمهتين.. وعصيتك جبميع جوارحي اليت أنعمَت هبا علّي مل يكن 
هذا جزاك مين« فكنت أفكر يف معناه وأقول كيف يتنزل علي ما تعتقده الشيعة 

من القول ابلعصمة وما اتضح يل ما يدفع الرتدد الذي يوجبه.
فاجتمع ابلسيد علي بن طاووس وسأله عن ذلك فقال: إن الوزير مؤيد الدين 
العلقمي رمحه هللا سألين عنه فقلت كان يقول هذا ليعلم الناس، مث إين فكرت 

بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله يف سجدته يف الليل وليس عنده من يعّلمه..
ومات السيد ابن طاووس رمحه هللا فهداين هللا إيل معناه ووفقين علي فحواه فكان 
الوقوف عليه والعلم به وكشف حجابه بعد السننی املتطاولة واألحوال احملرمة 
واألدوار املكررة من كرامات اإلمام موسي بن جعفر ومعجزاته ولتصح نسبه 
إليه وتصدق علي آابئه وأبنائه الربرة الكرام وتزول الشبهة اليت  العصمة 

عرضت من ظاهر هذا الكالم.
وتقریره أن األنبیاء واألئمة تكون أوقاهتم مشغولة ابهلل تعايل وقلوهبم 
املراقبة كما  يف  أبداً  وهم  األعلي  ابملأل  متعلقة  وخواطرهم  به  مملوءة 

قال: »اعبد هللا كأنك تراه فإن مل تره فإنه يراك.«
فهم أبداً متوجهون إلیه ومقبلون بكلهم علیه فميت احنطوا عن تلك الرتبة 
العالیة واملنزلة الرفیعة إيل االشتغال ابملأكل واملشرب والتفرغ إيل النكاح 

وغريه من املباحات عدوه ذنباً واعتقدوه خطیئة واستغفروا منه.

أال تري أن بعض عبید أبناء الدنیا لو قعد وأكل وشرب ونكح وهو یعلم أنه 
مبرأي من سیده ومسمع لكان ملوماً عند الناس ومقصراً فیما جیب علیه من 
خدمة سیده ومالكه فما ظنك بسید السادات وملك األمالك. وإيل هذا 
أشار أنه: »لريان علي قليب وأين ألستغفر ابلنهار سبعنی مرة ولفظه السبعنی 

إمنا هي لعد االستغفار ال إيل الرين وقوله حسنات األبرار سيئات املقربنی.«
مث قال: 

ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل ويظهر من قوله: »وعصيتك 
بفرجي ولو شئت وعزتك ألعقمتين.« أعقمتين والعقيم الذي ال يولد له والذي 
يولد من السفاح ال يكون ولداً فقد ابن هبذا أنه كان يعد اشتغاله يف وقت ما مبا 
هو ضرورة لألبدان معصية يستغفر هللا منها وعلي هذا فقس البواقي وكلما يرد 

عليك من أمثاهلا.4
وقد ذكر العالمة اجمللسي هذا الوجه ووجوهاً أخري لفهم صدور هذه األقوال 

منهم، قال:
واألدعية وهي  األخبار  من   - أي عصمتهم ذلك -  يوهم خالف  ما  فأما 

مؤولة بوجوه:
1. أن ترك املستحب و فعل املكروه قد يسمي ذنباً وعصياانً بل ارتكاب بعض 
املباحات أيضا ابلنسبة إيل رفعة شأهنم وجاللتهم رمبا عربوا عنه ابلذنب الحنطاط 

ذلك عن سائر أحواهلم كما مرت اإلشارة إليه يف كالم األربلي رمحه هللا.
اخللق  معاشرة  من  هبا  أُمروا  اليت  الطاعات  بعض  عن  انصرافهم  بعد  إهنم   .2
وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إيل مقام القرب والوصال ومناجاة ذي جلالل 
مقصرين،  العظمي  املرتبة  هذه  عن  األحوال  تلك  أنفسهم الحنطاط  وجدوا  رمبا 
فيتضرعون لذلك وإن كان أبمره تعايل، كما أن أحداً من ملوك الدنيا إذا بعث 
واحداً من مقريب حضرته إيل خدمة من خدماته اليت حیرم هبا من جملس احلضور 
والوصال فهو بعد رجوعه يبكي ويتضرع وينسب نفسه إيل اجلرم والتقصري حلرمانه 

عن هذا املقام اخلطري.
3. إن كماالهتم وعلومهم وفضائلهم ملا كانت من فضله تعايل، ولوال ذلك ألمكن 
أن يصدر منهم أنواع املعاصي، فإذا نظروا إيل أنفسهم وإيل تلك احلال أقروا بفضل 
رهبم وعجز نفسهم هبذه العبارات املومهة لصدور السيئات فمفادها أين أذنبت لوال 

توفيقك، وأخطأت لوال هدايتك.
هذا املعين ذكره األئمة يف أدعیتهم كما يف »دعاء الصباح« عن أمري 

 :املؤمننی
»إهلي إن مل تبتدئين الرمحة منك حبسن التوفيق، فمن السالك يب إليك يف واضح 
من كبوات  عثرايت  املقيل  فمن  واملين  األمل  لقائد  أانتك  أسلمتين  وإن  الطريق؟ 
اهلوي؟ وإن خذلين نصرك عند حماربة النفس والشيطان فقد وكلين خذالنك إيل 

حيث النصب واحلرمان.«
4. إهنم ملا كانوا يف مقام الرتقي يف الكماالت والصعود علي مدارج الرتقيات 
يف كل آن من اآلانت يف معرفة الرب تعايل وما يتبعها من السعادات فإذا نظروا إيل 
معرفتهم السابقة وعملهم معها اعرتفوا ابلتقصري واتبوا منه، وميكن أن ينزل عليه 

قول النيب: »وإين الستغفر هللا يف كل يوم سبعنی مرة«.
هذا معين جمرَّب يف حیاتنا فالعامل أو الباحث الذي ینضّج علمه ویتعمق 
ویتسع تدرجییاً عندما یراجع ما كتبه وما قّدمه قبل سننی فإنه خيجل منه 
ویعرتف ابلتقصري إزاءه ورمبا یطلب إتالفه وتغییبه مع أنه كان ميثل قدراته 
يف ذلك الوقت وكان مقتنعاً به، إال أنه ملا ترّقي صار یراه موجباً للخجل 

واالعتذار.
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األسئلة واألجوبة

الحكایات

ذکری استشهاد السیدة فاطمة الزهراء
روی عن ابن عّباس قال: 

دخلت عائشة على رسول هللا و هو یقبل فاطمة. فقالت له: أ 
تبها ای رسول هللا؟ 

قال: »أما و هللا لو علمت حيب هلا الزددت هلا حبا. 
إنه ملا عرج يب إىل السماء الرابعة أذن جربئيل و أقام ميكائيلمث قيل يل 

ادن ای حمّمد! 
فقلت: »أتقدم و أنت حبضريت ای جربئيل؟« 

قال: نعم إن هللا عز و جل فضل أنبياءه املرسلنی على مالئكته املقربنی و فضلك 
أنت خاصة. 

فدنوت فصليت أبهل السماء الرابعة مث التفت عن مييين فإذا أان إببراهيم يف 
روضة من رایض اجلنة و قد اكتنفها مجاعة من املالئكة مث إين صرت إىل السماء 

اخلامسة و منها إىل السادسة. 

حـوراء انسیـة
فنوديت: ای حمّمد! نعم األب أبوك إبراهيم و نعم األخ أخوك علي! 

فلما صرت إىل احلجب أخذ جربئيل بيدي فأدخلين اجلنة فإذا أان بشجرة 
من نور أصلها ملكان يطواین احللل و احللي، فقلت: »حبييب جربئيل! ملن هذه 

الشجرة؟« 
فقال: هذه ألخيك علّي بن أيب طالب و هذان امللكان يطواین له احللي و 

احللل إىل يوم القيامة. 
مث تقدمت أمامي فإذا أان برطب ألنی من الزبد و أطيب رائحة من املسك و أحلى 
من العسل فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة يف صليب فلما أن هبطت 

 .فحملت بفاطمة إىل األرض واقعت خدجية
 ».ففاطمة حوراء إنسية فإذا اشتقت إىل اجلنة مشمت رائحة فاطمة

الطبعة  قم،  الشرائع«،  »علل  على،  بن  حمّمد  الصدوق،  اببويه  ابن  املصدر: 
االولی، 1385 ه.ش./ 1966م.، ج 1، ص 184.

الذنب واألستغفار ابلنسبة لألفراد املعصومنی من القسم األول من 
 الذنوب. والذنوب اليت نسبها القرآن والرواایت لبعض األنبياء
کآدم وموسي ويونس و... من هذا القبيل، وليست من الطائفة األويل، 
ولو إلتفت فرد لغري هللا واشتغل أبمور الدنيا وغفل عن التوجه إيل هللا فإّن أهل 
هللا  والسوال  منها  التوبة  من  والبد  الذنوب،  من  نوعاً  ذلک  يعتربون  املعرفة 
املغفرة. ومن هذا القبيل أيضاً ذنوب نبّينا وأئمتنا واليت يقرون هبا يف أدعيتهم 

ويستغفرون هللا منها، وهي ليست من النوع األول والثاين من الذنوب.21
 فإذا ضممنا إيل ذلك مقدمة أخري مأخوذة من وصیة اإلمام الكاظم

املشهورة هلشام بن احلكم وفیها:
»ای هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها مبنزلة سيئة تؤاخذ هبا.«22 

النعم،  شكر  أداء  عن  العجز  وهو  الذنوب  لفهم  جدید  وجه  ینتج 
ویكون الشعور ابلذنب أكرب كلما كانت النعم أكثر، ولذا یشعر األئمة 
املعصومون أهنم أكثر اخللق ذنوابً كقوله: »وما يف الوري شخص 
جنا كجناييت« ألهنم ُحبوا أبعظم النعم فقد أعطاهم هللا تعايل منزلة یغبطهم 

علیها األولون واآلخرون وخلق الكون ألجلهم.
املعصومون و  الذي یشتکي منه  الذنب  إّن  و علي هذا األساس 
یدعون هللا تعايل مغفرته لیس هو الذنب مبعين إرتکاب احملرمات؛ بل 
أنّه منطلق من ان اإلنسان کلما کان مقراب من هللا تعايل کان حسابه 
وأعماله أدق حبیث یعترب الشيء ابلنسبة إلیه ذنبا يف الوقت الذي نفس 
هذا الشيء ال یعد ذنبا علي غريه.23 و قد روي املرحوم االربلي ما یؤکد 

ذلک حیث قال:
و  اخللق  معاشرة  من  هبا  أمروا  اليت  الطاعات  بعض  عن  انصرافهم  بعد  إهنم 
تکميلهم و هدايتهم و رجوعهم عنها إيل مقام القرب و الوصال و مناجاة ذي 
العظمي  املرتبة  هذه  عن  األحوال  تلک  أنفسهم إلحنطاط  رمبا وجدوا  اجلالل 

مقصرين فيتضرعون لذلک.24

اهلوامش:
1. اجلوادي اآلملي، عبد هللا، »علي مظهر امساي االهي« )علي مظهر 

االمساء االهلیة(، صص 107 و 108 ، مرکز نشر اسراء، الطبعة الثانیة، 1385.
2. الشهید دستغیب، سید عبداحلسنی، »1000 سؤال«، انتشارات انس، ص 

.19
3. سورة االسراء، اآلیتان 73 و 74؛ و انظر: »املیزان يف تفسري القرآن«، ج 13، 

ص 172.
4. الکلیين، حمّمد بن یعقوب، »الکايف«، طهران، االسالمیة، ج 3، ص 326.

5. نفس املصدر، ج 1، ص 254.
6. اجمللسي، حمّمدابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار احیاء الرتاث العريب، ج 25، 

ص 210.
7. القمي، علّي بن ابراهیم، »تفسري القمي«، قم، الطبعة الثالثة، 1404 ق.، ج 

2، ص 314.
السادسة،  الطبعة  طهران،  »األمايل«،  علي،  بن  حممد  الصدوق،  ابن اببویه   .8

1376 ه.ش.، ص 400.
9. سورة یوسف، اآلیة 103.
10. سورة الكهف، اآلیة 6.
11. سورة الشعراء، اآلیة 3.

12. ابن شعبه احلراين، حسن بن علي، »حتف العقول«، قم، الطبعة الثانیة، 1404 
ه.ق./ 1363 ه.ش. ص 443.

13. سورة الزمر، اآلیة 65.
14. املفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا علي العباد«، قم، الطبعة 

االولی، 1413 ق. ج 1 ؛ ص182.
15. ابن فهد احللي، امحد بن حممد، »عدة الداعي و جناح الساعي«، الطبعة االولی، 

1407 ق.، ص 218.
16. ابن اببویه، حمّمد بن علي، »معاين األخبار«، قم، الطبعة االولی، 1403 ق. 

ص 132.
17. نفس املصدر، ص 132.

18. سورة آل عمران، اآلیة 101.
19. سورة إبراهیم، اآلیة 34.

20. اجمللسي، حمّمدابقر، »حبار األنوار«، ج  91، ص 146.
21. »أوصاف األشراف«، ص 17.

22. ابن شعبه حراين، حسن بن علي، »حتف العقول«، ص 394.
23. »تفسري املیزان«، ج 6، ص 256، بتصرف یسري.

24. اجمللسي، حمّمدابقر، »حبار االنوار«، ج 25، ص 209؛ نقال عن االربلي، علي 
بن عیسي، »کشف الغمة«، ج3، ص 45، املطبعة العلمیة قم، بتصرف.

املصادر:
1. www.islamquest.net/ar
2. yaqoobi.com/arabic
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وعوادي االصول أراد أن خيدمها خبدمة تبقى عوائدها على تعاقب األایم وتناوب 
الشهور واألعوام، فيؤّلف كتاابً يتضّمن أسامي االئمة اهلداة والسادة الوالء واويل 
الرجس وطّهرهم  أذهب هللا عنهم  الذين  الوحي،  بيت  الذكر وأهل  االمر وأهل 
تطهرياً، ويشتمل على تواريخ مواليدهم وأعمارهم، وطرف من أخبارهم وحماسن 
الظاهرة من هللا عليهم  إمامتهم، واآلایت  الداّلة على صّحة  آاثرهم، والنصوص 

الشاهدة لتمييزهم عّمن سواهم وإابنتهم عّمن عداهم.2

قيمة الكتاب و خصائصه
امتاز الكتاب خبصوصیات كثرية، منها:

لغة االعتدال والوسطية
اتسمت كتب العالمة الطربسي بلغة االعتدال والوسطیة يف الطرح ولعل 
واملدراس  األخرى  املذاهب  على  وانفتاحه  الرجل  طبیعة  اىل  یعود  ذلك 

املتعددة.
ویشاركه يف لغة االعتدل هذه الكثري من العلماء املعاصرین له، منهم عبد 

اجلليل القزويين وقوامي الرازي.3 

االمتياز بطريقة الطرح
اعتمد الطربسي يف كتابه هذا طریقة الشیخ املفید يف اإلرشاد وغريه من 
ترمجته  یرید  الذي  لإلمام  الشخصیة  اهلویّة  أّوالً  یستعرض  حیث  كتبه، 
كالوالدة والوفاة واالحوال الشخصیة كالنسب والزواج واالوالد ومّدة إمامته 

ومكان الدفن، مث یردفها ابلبحث عن براهنی إمامته العقلیة والنقلیة.
بیان  مع  یدیه  على  الصادرة  وكراماته  معاجزه  ابستعراض  البحث  وخيتم 
أخباره والوقائع اليت حصلت له مبا ینسجم مع حجم البحث. واملالحظ 
أّن الطربسي فّصل الكالم يف حیاة كل من النيب األكرم وأمري املؤمننی 
علي، بل غاص كثرياً يف فضائله، وكذلك فّصل الكالم يف ترمجته 

لإلمام احلسنی ومقتله.

حذف األسانيد واملصادر
املالحظ أن الطربسي اعتمد يف كتابه هذا لغة االختصار حبذف األسانید 
وعدم اإلشارة إىل املصادر اليت اعتمدها؛ والسبب يف ذلك یعود اىل رغبته 
بتوفري مادة اترخيیة یضعها حتت متناول الشیعة لتكون هلم انفذة یطلون 
من خالهلا على حیاة األئمة. وهذا بطبیعة احلال ال حیتاج اىل ذكر 
نقلة  »روى  ابلقول  اكتفى  هنا  ومن  املصادر.  اىل  اإلشارة  أو  األسانید 
اآلاثر« أو »نقلة األخبار« أو »جاء يف اخلرب« و »روى مجاعة من أهل 

السري« و »روى مجاعة من أهل التاریخ«.
وحینما تعّرض لفضائل أمري املؤمننی املتواترة قال: وأّما ما رواه أصحابنا 
من فضائله فال جتتمع أطرافه، وال تعّد آالفه، وأان اورد من مجلتها اانسي 
العیون ونفوس الفصوص، وأثبتها حمذوفة األسانید تعویالً يف ذلك على 
حمكومة  من كتب  نقلها  أّن  على  واعتماداً  اآلاثر،  نقلة  بنی  إشتهارها 

ابلصّحة عند نّقاد األخبار.4

االعتماد على مصادر مفقودة
اعتمد الطربسي بعض املصادر غري املتوفرة يف االسواق بل املفقود أصال 

الطربسي  احلسن  بن  للـفضل  كتاب  اهلدي«،  أبعالم  الورى  »إعالم 
استعرض فیه خمتصراً من سرية الرسول األكرم واتریخ حیاة األئمة 
املعصومنی إضافة إىل موضوع اإلمامة. وقد اعتمد الكثري ممن كتب 
عن حیاة االئمة إيل هذا الكتاب كمصدر مهم يف مدوانهتم التارخيیة 

وغريها.

مؤلف الكتاب
املفّسر  )املتوىف 548ه(،  بن احلسن طربسي  أبو علي فضل  أمنی اإلسالم 
البیان يف تفسري  بـأمنی الدين، مصّنف »جممع  امللّقب  العاّلمة،  الكبري، 
القرآن« املشهور. وكان من أجاّلء علماء اإلمامیة ومن األعالم املعتدلنی، 
فقیهاً، حمّداثً، متبّحراً يف التفسري، عمدًة فیه، حمققاً،لغوايً، ذا معرفة بعلوم 

أخرى.
وكان أبو علي الطربسي سكن »مشهد الّرضا«، وقد فّصل احلدیث 
»الطربسي  األستاذ كرميان يف كتابه  العلمي  ونشاطه  حیاته  اتریخ  عن 

وجممع البیان«.
نقل صاحب كتاب »رايض العلماء« أن الشیخ الطربسي أصابته السكتة 
ذات یوم فظنوا أنه قد مات. فغسلوه، مث كفنوه ودفنوه، وملا أنزلوه القرب 
وأهالوا علیه الرتاب، أفاق من السكتة فوجد نفسه حتت الرتاب، فنذر هلل 
نذرا وهو أن یؤلف تفسريا للقرآن إن جناه هللا من هذه الشدة. وصادف 
أن جاء شخص یرید أن یسرق الكفن فنبش القرب، وما إن وصلت ید 
الرجل إلیه حىت أمسك هبا، فخاف الرجل خوفا شدیدا وملا تكلم معه 

الشیخ خاف أكثر. 
فقال له: ال ختف لقد أصابتين السكته فظنوا أين مت. 

وملا كان الشیخ الطربسي ال یقوى على املشي طلب من الرجل أن حیمله 
إىل بیته فحمله، وملا أوصله إىل البیت أعطاه الكفن أو أعطاه ماال كثريا، 

واتب ذلك الرجل النباش على یدیه، وصلح حاله بعد ذلك.1

الكتاب، فصوله و الغاية من تدوينه
رّتب املؤّلف كتابه على أربعة أركان، تتفرّع عنها أبواب وفصول متعددة، 
تناول فیها حیاة املعصوم. فقد خصص الركن األول من كتابه لسرية 
رسول هللا واألحداث الكربى اليت زامنت عصر الرسالة األوىل، وحیاة 

 .السیدة الزهراء
أيب  بن  علي  اإلمام  حلیاة  خصصه  فقد  الكتاب  من  الثاين  الركن  وأما 

طالب مستعرضاً فیه جممل جوانب حیاته املباركة.
 املعصومنی األئمة  لباقي  الكتاب  الثالث من  الركن  املؤلف  وخصص 
حىت اإلمام احلسن العسكري من خالل أبواب وفصول متعددة. وكان 
نصیب اإلمام املهدي الركن الرابع واألخري من الكتاب، حیث تناول 

معظم االخبار والرواايت املتصلة به. 
ذكر الطربسي يف مقدمة كتابه بعد احلمد والثناء والصالة على النيب وآله 

وبعد أن سّطر جمموعة من االشعار يف مدح األمري وأسرته، قال: 
وملّا عاق هذا الّداعي- يعين نفسه- املخلص عن ورود احلضرة العالية، والوصول 
الزحال  عوائق  واجلمال  النهجة  بتلك  واإلكتحال  واجلالل،  العّز  رواق  إىل  منها 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

إعالم الوری بأعالم الهدي

واليت مل یصل لنا منها سوى الفقرات اليت نقلها العالمة الطربسي عنها، 
منها: كتاب »أخبار« أيب هاشم اجلعفري، وكتاب »الرد على الزیدیة« لـأمحد 
الدوريسيت، و»التفهیم« لـأيب حممد احلسيين و»نوادر احلكمة« للـاشعري، ومن 
أبرز تلك املصادر كتاب »املغازي« لـأابن بن عثمان األمحر الذي نقل عنه 

الطربسي كثرياً. 
لـلـشيخ املفيد وكتاب  یقع الكتاب يف مصاف كل من كتاب »اإلرشاد« 
»كشف الغمة« و»روضة الواعظنی« للـفتال النيسابوري اليت تعد من عیون 
حلیاة  تعرضت  اليت  السابع  القرن  اهلجري حىت  اخلامس  القرن  مصنفات 
املعصومنی، واهنا متثل املصادر األّم اليت یرجع الیها يف هذا اجملال. وتكمن 
يف  املعتربة  واملصنفات  االصلیة  املصادر  على  اعتماده  يف  الكتاب  قیمة 

التاریخ واحلدیث، مع مراعاة نوعیة املخاطبنی يف الكتاب.
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

الصهیونیة،  بظهور  الیهودیة  الدميوجرافیة  عالقة  بّینا  املاضي،  الرقم  يف 
فلماذا هنتم هبا يف الوقت احلاضر؟

اسرتاتیجیة  أمهیة  له  الیهودي  االستیطاين  اجلیب  أن  إدراك  علینا  جیب 
ابلنسبة إىل الغرب، الذي یقوم على محایته وضمان أمنه واستمراره طاملا أنه 
یقوم بوظیفته العسكریة. ولكي یقوم هبذه الوظیفة فإنه حیتاج ملادة بشریة 
لتقوم مبأل املستوطنات واحلرب ضد السكان األصلینی من الفلسطینینی 
والبطش هبم إلخضاعهم، ومن مث جند أن البعد السكاين )الدميوجرايف( 
مهم للغایة، ألنه لو توقف تدفق أعضاء اجلماعات الیهودیة من اخلارج، 

فإن مندرة اجملیب االستیطاين على أن یقوم بوظیفته ستضعف.
ساالي  أن  ۲۰۰۲م.(  دیسمرب   3( »هآرتس«  جریدة  يف  جاء  وقد 
مرييدور، رئیس الوكالة الیهودیة وعضو اللیكود صرح أبنه بدأ یغري آراءه 
خبصوص فكرة إسرائیل الكربى ألن مثة هتدیداً دميوجرافیاً داخل إسرائیل؛ 
فتزاید عدد غري الیهود یهدد مقدرة إسرائیل على التحكم يف األراضي 
اليت احتلتها بعد 6۷، وهذا األمر »یؤثر دون شك يف سیاستنا خبصوص 
الكربى  أو  العظمى  إسرائیل  شعار  أن  أي  قوله،  حد  على  احلدود« 
التارخيیة أو إسرائیل اليت متتد من »النیل« إىل  أو كامل أرض إسرائیل 
»الفرات«، كل هذه الشعارات واألوهام سیلقى هبا يف سلة املهمالت. 
وهكذا تسقط واحدة من أهم مسات اجلیب االستیطاين الصهیوين، أي 

اجتاهه التوسعي الدائم، وشراهته اللتهام مزید من األراضي الفلسطینیة.
وقد طالب مريیدور املؤسسة احلاخامیة أن تكون أكثر مرونة يف طقوس 
التهوید. ألن معظم املهاجرین الذین أيتون إىل إسرائیل تضم عائالهتم 

أعضاء غري یهود. ویبدو أن املؤسسة احلاخامیة أدركت مدى عمق األزمة 
الدميوجرافیة، فعلی الرغم من أن الیهودیة األرثوذكسیة أو احلاخامیة مل تكن 
تشجیع التهوید يف املاضي، إال أهنا يف مواجهة األزمة الدميوجرافیة، طورت 
شعائر التهوید حتی ميكن هتوید من یرید بشكل سریع. ويف هذا اإلطار قام 
بعض احلاخامات األرثوذكس ابلسفر إىل »بريو« حیث قاموا بتهوید 6۰ 
عائلة من عائالت السكان األصلینی )اهلنود احلمر( بشكل سریع ومرن 

وقاموا بنقلهم إىل مستوطنة يف الضفة الغربیة.
وصف يوري أفنريي اجلیب االستیطاين الصهیوين أبنه لیس دولة دميوقراطیة 
وإمنا دولة دميوغرافیة. وهذا یعود إىل اهلوس الصهیوين اخلاص بتكاثر أعداد 
العرب وتناقص أعداد الیهود داخل الدولة الصهیونیة، وخوف الصهاینة 
من زوال ما یسمونه الطابع الیهودي للدولة الصهیونیة. وهلذا فان تناقص 
عدد الیهود يف اخلارج وعدم هجرهتم واستیطاهنم يف الدولة الصهیونیة یزید 

من قلق الصهاینة.
لكل ما سبق فان تناقص عدد هپوة العامل )الذین یشار إلیهم يف اخلطاب 
املستوطننی  هلع  یثري  املنفي(  یهود  او  النیاسبورا  یهود  أبهنم  الصهیوين 

الصهاینة.

عامل آخذ يف االنداثر
إیریل  الصادر يف ۲۰  عددها  )يف  أحرونوت«  »بلحوت  نشرت جریدة 
بقلم سيفر بلوتسكر بعنوان »عائم أخذ يف االنداثر«،  ۲۰۰۰م.( مقاالً 
وكلمة »عامل«، هنا تشري إىل »عامل الیهود«. وإذا كان أعضاء اجلماعات 

الیهودیة قد واجهوا يف هنایة القرن التاسع عشر مشكلة تزاید أعدادهم فإن 
األزمة يف  العشرین حىت وصلت حل  القرن  يف  متاماً  انعكست  قد  اآلیة 

الوقت احلاضر.
وقد أشران فیما سبق إىل حدوث طفرتنی سكانیتنی بنی اجلماعات الیهودیة، 
الثانیة بدأت بعد »مؤمتر فیینة« عام ۱۸۱۵م. مما أدى إىل حتول الیهود 
یبلغ بعضها عادة مالینی،  إثنیة صغرية إىل مجاعات  دینیة  من مجاعات 
من  اجلماعات  أهم  من  تُعد  أوربة  شرق  يف  الیهودیة  اجلماعات  وكانت 
الناحیة العددیة. ولكن رغم استمرار اعداهم يف التزاید إىل ما بعد احلرب 
العاملیة األوىل إال أن العوامل اليت أدت إىل هذا التزاید اختفت متاماً، كما 
ظهرت عناصر مل یكن من شأهنا تشجیع الیهود على اإلجناب، بل أدت 
إىل تناقص أعدادهم. ومن أهم هذه األسباب تصاعد معدالت العلمنة، 
مما یعين تزاید معدالت التوجه حنو اللذة، والعزوف عن اإلجناب. وهذه 
الفرتة هي ما یعرف ابسم فرتة »اهلجرة الیهودیة الكربى« )من شرق أوربة 
 - استقرارها  عدم  بسبب   - املهاجرة  والعناصر  املتحدة(،  الوالايت  إىل 
تتخذ موقفاً حذراً من اإلجناب. كما أن غالبیة یهود العامل بدأت تستقر 
يف املدن الكربى والعواصم، ومن املعروف أن سكان املدن ال یتكاثرون 
مبعدل تكاثر سكان القرى نفسه. كما أن املناطق اليت تركز فیها أعضاء 
اجلماعات الیهودیة كانت مسرحاً للثورات واحلروب )على عكس الفرتة من 
۱۸۱۰-۱۹۱۶م.( ویالحظ أنه مع تزاید معدالت العلمنة بنی أعضاء 
الزواج املختلط واالنصهار والتنصر.  الیهودیة زادت معدالت  اجلماعات 
لكل هذا تناقص عدد الیهود وتزاید الوفیات. وقد أشار یوریة إجنلمان يف 
كتابه »ظهور الیهود يف العامل الغريب« )1944م.( إىل ما مساه العملیة ذات 
األبعاد الثالثة )تناقص املوالید وتزاید الوفیات وتزاید معدالت االندماج( 
نسبة  أن  من  وحذَّر  ابلكامل؛  الیهود  السكان  تفسخ  إىل  ستؤدي  اليت 
املوالید ال تعوض نسبة الوفیات وأن معدالت املوالید بنی الیهود يف شرق 
أوربة )قبل اهلجوم النازي علیهم وعلى غريهم من األقلیات( وصلت نقطة 
اخلطر. ويف دراسة بعنوان »إختفاء الیهود األملان« نشرت عام ۱۹۰۸م.، 
حذر صاحبها اثيلهابز مما مساه الضعف السكاين الذي قد یؤدي إىل اختفاء 

یهود أملانیة متاماً.
مث جاءت احلرب العاملیة الثانیة، وقد ساهم يف تناقص عدد الیهود ظروف 
التغذیة والغارات على  احلرب مثل اجملاعة وسوء األحوال الصحیة وسوء 
املدن وسقوط القتلى من أعضاء اجلماعات الیهودیة أثناء املعارك العسكریة 
وأعمال السخرة وعزل الیهود يف مناطق مستقلة مزدمحة یعملون ویعیشون 
فیها حتت حد الكفاف )جیتوات حدیثة(، وهو ما كان یعين مزیداً من 
اجلوع واملرض )یُقال إن حنو ثُلث سكان جینو وارسو اثناء االحتالل النازي 
قضوا حنبهم هبذه الطریقة، وإن كان من املتوقع هلم مجیعاً أن یُبادوا متاماً 
أثناء احلرب  أعوام(. إىل جانب أن عدم اإلحساس ابألمن  خالل عدة 
یُعد من أهم العوامل اليت جتعل الناس یعزفون عن اإلجناب. كما ُیالحظ 
تزاید معدالت االندماج والزواج املختلط والتنصر بنی أعضاء اجلماعات 
الیهودیة. وقد حصل كثري من الیهود على شهادات تعمید من الكنیسة 
الكاثولیكیة حىت یتسىن هلم دخول أمریكة الالتینیة وآثرت أعداد كبرية منهم 
عدم اإلفصاح عن هویتهم الیهودیة حىت بعد زوال اخلطر. وینطبق الشيء 
نفسه على مئات اآلالف من الیهود الذین هاجروا إىل »روسیة« السوفیتیة 

هرابً من النازین.

وهنا ميكن أن نثري قضیة املالینی السنة ضحااي اإلابدة النازیة للیهود. 
فحسب بعض اإلحصاءات الغربیة )بعض ولیس كل، فهناك إحصاءات 
أخرى( اخنفض عدد الیهود من 16,500,۰۰۰ عام ۱۹۳۹م. )أي 
عشیة احلرب العاملیة الثانیة إىل 10.850.000، ویستنتج من ذلك أن 
عدد ضحااي اإلابدة النازیة هو ستة مالینی. ورغم أن اإلابدة النازیة لیهود 
أوربة وغريهم من األقلیات يف تعبري عن منط إابدي شريب عام )إابدة 
السكان األصلینی يف  الشمالیة - إابدة  أمریكة  السكان األصلینی يف 
»أسرتالیة« و»نیوزیلندة« - إابدة املالینی يف إفریقیة - احلرب اإلابدة 
أن  إخل(. ورغم  الثانیة...  العاملیة  احلرب  »أملانیة« و»الیاابن« يف  ضد 
أتسیس الدولة الصهیونیة ال عالقة له ابهلولوكوست، رغم كل هذا إال أهنا 
توّظف )أي اإلابدة( وبشكل سوقي یسيء إىل ضحااي اإلابدة أنفسهم 

خلدمة املصاحل الصهیونیة.
ورمبا یكون ستة مالینی قد اختفوا حّقاً، ولكن السؤال املهم هنا هو: 
هل اختفاؤهم كان نتیجة اإلابدة املتعمدة أم أنه كان نتیجة مركب من 
األسباب؟ والسؤال ميكن أن یكون أكادميیاً حمضاً، ألن املوت هو املوت 
سواء أكان سریعاً أبفران الغاز أم بطیئاً من خالل أعمال السخرة، ولكن 
ما حیّول السؤال من سؤال أكادميي إىل سؤال له أمهیة سیاسیة مباشرة هو 
ما أشران إلیه من توظیف بذيء للهولوكوست لتحقیق مكاسب للدولة 
الصهیونیة، وإلسدال ستار مسیك من الدخان على املذابح االخرى يف 
العامل، سواء مذابح الدولة الصهیونیة أو مذابح الروس يف الشیشان، ومن 

قبل ذلك املذابح الغربیة املختلفة يف املستعمرات!
وقد استمرت العناصر اليت تؤدي إىل تناقص أعداء الیهود بعد احلرب 
العاملیة الثانیة، بل تصاعدت حدهتا. فبلغ الزواج املختلط مؤخراً ما یقرب 
من 50٪ يف الوالايت املتحدة وإىل ۸۰٪ يف بلد مثل »فنلندة«، وبعد 
أن كان الزواج املختلط من قبل مقصوراً على الذكور الیهود، یالحظ 
تزاید النسبة بنی اإلانث يف اآلونة األخرية. وأصبح الزواج املتأخر، وهو 
الیهود.  منط عام يف الدول اليت یقال هلا متقدمة، ظاهرة واضحة بنی 
وميكن أن نضیف إىل هذا كله تزاید عدد الشواذ جنسیة بنسبة تصل يف 
بعض املدن يف الغرب إىل ۳۰٪ وهي آخذة يف التزاید )وتوجد بینهم 
نسبة عالیة من الیهود(. ویالحظ انسحاب كثري من النساء الیهودايت 
من عملیة اإلجناب بتأثري حركة التمركز حول األنثى feminism اليت 
جتعل من أي نشاط أنثوي خاص )مثل اإلجناب( أمراً سلبیاً أي معوقاً 
تعد  اجلنسي مل  الشذوذ  أن ظاهرة  العامة. كما  احلیاة  املرأة يف  لنشاط 
ظاهرة مقصورة على الذكور الیهود وحسب وإمنا تفشت أیضاً بنی النساء 
الیهودايت. وقد ازداد الیهود يف املدن، كما ازداد تفسخ األسرة الیهودیة 

وتزایدت نسبة الطالق وهو ما یزید من اإلحجام عن اإلجناب.
اجلماعات  أعضاء  بنی  املوالید  نسبة  تناقص  إىل  هذا  أدى كل  وقد 
الیهودیة، حىت أصبحت واحدة من أقل النسبة يف العامل. وأي مجاعة 
إنسانیة، حىت تعید إنتاج نفسها بیولوجیاً، البد أن تنجب األنثى اليت 
تنتمي إلیها طفالً يف املتوسط. لكن املرأة الیهودیة يف الوالايت املتحدة 
العمریة  املرحلة  يف  فاإلانث  العامل،  يف  اإلانث خصوبة  أقل  تكون  قد 
35-44 ینجنب 1/57 طفاًل، أما املرحلة العمریة ۲5-۳۵ )واملفروض 

أهنا أكثر املراحل خصوبة( فاإلانث ینجنب فیها 0/87 أي أقل 
من طفل واحد، مما یدل على أن منحىن التناقص آخذ يف 

لماذا الديموجرافیة الیهودية
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االزدايد. 
وقد بلغ عدد الیهود 13.837.500 عام 1967م.، وبلغ 
12.988.600 عام ۱۹۸۲م.، أي إن عدد الیهود نقص بنحو 
امللیون يف هذه الفرتة دون إابدة ومن خالل تناقص طبیعي، وبلغ عدد 
الیهود ۱۳.۰۹۳.۰۰۰ عام 2000م.، أي إن عددهم ظل اثبثاً قرابة 

ربع قرن. 
الوالايت  یهود  عدد  أن  إىل  واينفيلد  ومورتون  اليربمان  صموئيل  یذهب 
املتحدة سیصل إىل ۳.۹ ملیون عام ۲۰۷۰م. أما إلياهو برمجان )مبركز 
حینما  أنه  یرى  إذ  تشاؤماً  أكثر  فهو  السكانیة(  للدراسات  هارفارد 
حتتفل الوالايت املتحدة بعیدها املئوي الثالث )۲۰۷6م.( لن یتجاوز 
عدد الیهود 944.000 )أي أقل من ملیون(. ومع مالحظة أن كلمة 
»یهودي« یتالعب هبا الدميوجرافیون الیهود حىت یزیدوا من أعداد الیهود 

يف العامل. 

العنکبوت«، دمشق،  املصدر: د. عبدالوهاب املسريي، »الصهيونية وخيوط 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.

خیوط العنكبوت

قادة اإلسالم

قال امام علّي بن ابی طالب: »الـسباق مخسة فأان سابق العرب وسلمان 
سابق فـارس و صـهيب سابق الـروم وبـالل سـابق الـحبـش وخـبـاب سابـق الـنبـط«.1

ان من عظیم احلكمة وبدیع التدبري أن یهيء هللا سبحانه أفرادا من أمم 
شىت و قومیات خمتلفة یسامهون يف دعم دینه، فكان منهم العريب والفارسي 
والنبطي وكانوا كلهم سواء يف ساحته جیسدون عنوان  والرومي واحلبشي 
وحدته ومشوله وميثل هو عنوان وحدهتم وقوهتم دون أن یكون إلختالف 
الدم أو العنصر أي أتثري.2 من بنی هذا السباق سلمان الفارسي الذي 

نرید أن نتکلم قلیال حول حکومته يف »املدائن«. 

خمتصر من حياة سلمان
سلمان کان رجال من أهل »فارس« من »أصبهان«، من »جي«، ابن 
رجل من دهاقینها، و کان يف اجملوسیة. یوما إىل النصارى وأعلم ما وافقه 
مع  و کان  »الشام«  أيت  معهم، حىت  نصرانیا و خرج  فصار  أمرهم  من 
أسقفهم و أخدمه و کان یصلي معه حىت حضرته الوفاة، فأوصا برجل يف 
 املوصل«. فلقي الرجل، وکان معه، فأوصاه بنيب یبعث بدین إبراهیم«
احلنیفیة، و به آايت وعالمات ال ختفى. فذهب إيل البلد الذي وصف له 
و لقي رسول هللا و وجد مجیع تلک العالمات عنده و صار مسلما.3 
علیه  مات يف سنة 35 ه.ق. و صلي  و  سلمان عاش مسلما حنیفا 

امرياملومننی علي و دفن يف املدائن.4

سلمان منا أهل البيت
القرب  وذوي  وفضالئهم،  زهادهم  الصحابة  خیار  من  سلمان  كان 
 قالت عائشة: كان لسلمان جملس من رسول هللا ،من رسول هللا
ابلليل.5 وقال رسول هللا يف شأنه: »ای سلمان، أنت منا أهل البيت، 

وقد آاتك هللا العلم األول والعلم اآلخر، والكتاب األول والكتاب اآلخر.«6
ملا جاءت  اخلندق  على رسول هللا حبفر  أشار  الذي  هو  سلمان 
األحزاب فلما امر رسول هللا ص حبفره احتج املهاجرون واألنصار يف 
األنصار  وقال  منا  سلمان  املهاجرون،  فقال  قواي  رجال  وكان  سلمان 

سلمان منا فقال رسول هللا: »سلمان منا أهل البيت.«7 

خصائص حكم سلمان
ويف عهد عمر بن اخلطاب، ويّل سلمان الفارسي، على املدائن. ولقبول 
 ،هذه الوالیة، طلب اإلذن والسماح من اإلمام علي أمري املؤمننی
املنیة. إن سلمان  ومن مث قبلها، وكان والیا لتلك املدینة إىل أن وافته 
احلكیم، استطاع يف ظل حكومته العادلة واملدبرة، حتویل اإلیرانینی الذین 
اعتنقوا االسالم حدیثا، إىل شیعة أمري املؤمننی. إن ما نتطرق إلیه 

اتلیا، هو أسلوب إدارته وحكمه لبالد فارس. 

1. إقامة جمالس تفسري قرآن
قال رسول هللا:»ما من أمري يلي أمر املسلمنی مث ال جيهد هلم 

سلمان الفارسي
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قادة اإلسالم

و ينصح، إال مل يدخل معهم اجلنة.«8 
إن هذا الوايل احلكیم واملؤمن وبناء على هذا األساس الفكري 
والعقائدي النابع من كالم رسول هللا أقام يف أوائل أايم والیته 
 السبعة، جملسا لتفسري سورة یوسف املدائن ومدن تیسفون  على 
وذلك لتلبیة أوىل إحتیاجات الناس الذین كانوا یقطنون بالدا بعیدة عن 
أرض الوحي وكان علیهم التعرف على مصدر الوحي ومعارف التوحید، 
جذابیة  ذات  قصة  إطار  يف  بدایة  هلم  هذه،  الوحي  معارف  ولتبیان 
خاصة. وجاء يف التاریخ أن الناس مسعوا أن سلماان حضر إىل املسجد، 
فتوافدوا على  املسجد يف جمموعات وحضروا عنده. وبلغ عدد الناس حنو 
ألف شخص، وقال هلم سلمان: إجلسوا، ومن مث ابدر إىل تفسري سورة 

یوسف،9 وبدأت بذلك رسالة سلمان العقائدیة وعمله الثقايف. 

2. انفاق العطاء
یقول سلمان: »ال احب أن آکل إال من عمل يدي.«10

ان عطاء سلمان مخسة آالف، وكان أمرياً على زهاء ثالثنی ألفا من 
املسلمنی، وكان حیطب يف عباءة یفرتش نصفها، ویلبس نصفها، فإذا 
على  أمري  اخلوص وهو  یسّف  به. وكان سلمان  خرج عطاؤه تصدق 
عمل  من  إال  آکل  أن  احب  »ال  ویقول:  منه،  وأيكل  ویبیعه،  املدائن، 

يدي.«11 

3. الزهد وبساطة العيش
يف  أسهمت  لیست  املدائن،  أمري  لسلمان  ابلنسبة  العیش  بساطة  إن 
إجراءات  تعد ضراب من  بل كانت  وقیوده فحسب،  خفض مصاریفه 
الوقایة من خمالفات واحنرافات االخرین وكذلك تشكل أمنوذجا سلوكیا- 

تثقیفیا وإداراي بناء. 12
وعندما وصل سلمان إىل املدائن، مل یقبل أن یقیم يف دار اإلمارة، بل 
أقام يف ظالل جدار املسجد. فقال له رجل: أال أبين لك بيتا تستظل به 

من احلر وتسكن فيه من الربد؟ 
فقال له سلمان: نعم. 

فلما أدبر صاح به فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ 
فقال: أبنيه إن قمت فيه أصابك رأسك وإن اضطجعت فيه أصاب رجلك.

فقال سلمان: نعم.13
وكانت ثیاب سلمان، يف غایة البساطة، حبیث أن أانسا كانوا یستهزئون 
به اثناء تنقله يف حاضرة حكمه أي املدائن اليت مل تكن تزل عنها بعد 
الشكلیات امللكیة.14 وكانوا یسخرونه لتأدیة أعماهلم الن ظاهره مل یكن 

خمتلفا عن االخرین!
علی سبیل املثال كان سلمان أمريا على املدائن فجاء رجل من أهل 
الشام من بين تیم معه محل تنی. وعلى سلمان أندرورد وعباءة. فقال 

لسلمان: تعال امحل. وهو ال یعرف سلمان. 
فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه فقالوا: هذا األمري! 

قال: مل أعرفك. 
فقال له سلمان: ال حىت أبلغ منزلك.15

4. تفقد أحوال الناس
وكان سلمان احلكیم، قد إختذ يف السوق، دكاان للمراجعنی ومقرا إداراي 
له. فكان یبت يف الشكاوى والتقاریر، ویضع على جدول أعماله تفقد 
سلمان  وكان  مباشرة.  بصورة  إحتیاجاهتم  على  واإلطالع  الناس  أحوال 
یهب جزء من عطائه، للمحتاجنی ویسف »اخلوص« ویبیعه وأيكل منه 
لیستحدث بذلك نشاطا ودافعا للعمل وكان یبدي حناان ومودة وعطفا 

للذین یواجهون مشاكل وآالما.16

5. طاعة اإلمام علي أمرياملؤمننی
وقد قبل سلمان بعد إستئذان اإلمام علي والیة املدائن من قبل اخللیفة 
وبساطة  والدرایة  اإلميان  اساس  على  وحكمه  والیته  طریقة  وبىن  الثاين، 
العیش، وسعى لوضع ارشادات وتوجیهات اإلمام علي نصب عینیه 
يف احلكم واإلدارة. وكان اإلمام علي وقبل أن ینتخب من الناس لتويل 
العیش واالبتعاد عن  االمامة، أوصى سلمان يف رسالة، ابعتماد بساطة 
زخارف الدنیا املضللة، لكي ال تزل قدماه أبدا عن جادة التقوى وحسن 

السلوك، وأن یفكر دائما بیوم احلساب واملعاد.17
وعصا  ودواة  قلم  عن  عبارة  سلمان كانت  عیش  وسائل  فان  وبذلك 
وسیف وجلد خروف )كبساط جیلس علیه( وعباءة یفرتش نصفها ویلبس 
نصفها.18 فوقع حریق يف املدائن؛ فأخذ سلمان مصحفه وسیفه، وخرج 

من الدار، وقال: هکذا ينجو املخفون يوم القيامه.19 

دور سلمان يف تول اإليرانينی إىل التشيع
والسؤال املهم الذي یطرح نفسه هنا هو أنه على الرغم من أن االسالم قد 
دخل اىل ایران يف عهد اخللیفة الثاين، فلماذ الغالبیة الساحقة من الشعب 

االیراين هم شیعة علي؟
واجلواب هو وجود سلمان يف املدائن وتردده على الكوفة وحوالیها وحىت 
اصفهان و... . إن سلمان كان حامل رسالة االسالم األصیل واملنادي 
ابلتشیع واملبشر مبذهب أهل البیت، وقد مسع غالبیة االیرانینی هذا 
النداء والبشرى وقبلوا هبما. إن أحد األعمال املهمة جدا لسلمان، واليت 
غطت القسم األكرب من حیاته، هو سعیه احلثیث لتقدمی االسالم االصیل 
والتشیع بعد رحیل رسول هللا. وقد جاهد يف هذا  اإلطار يف املدینة 
واستفاد من كل فرصة. وعندما قدم إىل املدائن، اتبع العقیدة ذاهتا وكان له 

دور كبري يف تشیع االیرانینی.20
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كثريون من الكتاب ممن حبثوا يف حقیقة العالقة بنی إسرائیل و»أمریكا«، 
وظن البعض منهم وابلطبع كانوا من العرب أن العالقة قائمة على املصاحل 

السیاسیة على أساس أن إسرائیل هي رجل أمریكا يف الشرق األوسط.
ودندن البعض على هذا الوتر حىت إنه دعا أمریكا إىل اختاذ العرب بدیاًل 
عن إسرائیل وإهنم أي العرب سیكونون أكثر نفعا ألمریكا من إسرائیل!

أو الستمع  السیاسیة لكان األمر هیناً  یتعلق ابملصاحل  ولو كان األمر 
القادة األمریكان لعرض الدول العربیة أبن تكون بدیال إلسرائیل.

إذا ماذا تعين العالقة احلمیمة بنی أمریكا ودولة إسرائیل الصهیونیة؟
توصل الكثريون أحدهم إىل حقیقة أن تلك العالقة أساسها الدین، أي 
ما جاء يف »التوراة« و»اإلجنیل« من نبوءات حول اجمليء الثاين للـمسيح 

وشعب هللا املختار ومعركة هرجمدون التوریة.
وقد یقول قائل توجد عداوة قدمية بنی املسیحینی والیهود، وأن أیدي 
أن  املسیحیون  یعتقد  املسیح كما  دماء  من  دما  تقطر  مازالت  الیهود 

الیهود قتلة املسیح.
ولكن الواقع املعاصر یؤكد أن هناك صلحاً بنی الطرفنی وأن اباب الفاتیكان 
قد برأ الیهود من دم املسیح، وقال: إن يهود اليوم ال يتحملون أوزار يهود 

األمس البعيد.
واستفاد الیهود الصهاینة من هذا الصلح املؤقت وقاموا ابخرتاق املسیحیة 

وظهرت الطائفة اإلجنیلیة األصولیة الیمینیة يف أمریکا کی تشكل اجلناح 
والواقع  األرض،  هلا يف  والتمكنی  إسرائیل  الدولة  املؤید  املسیحي  الیمیين 

السیاسي الیومي یؤكد ذلك.
وقد أشارت الكاتبة األمریكیة جريس هالسل إىل تلك احلقیقة الغائبة عن 
القادة واملفكرین العرب الذین یرفضون فكرة املؤامرة حنی ذكرت يف كتاهبا 

الرائع »النبوءة والسیاسة«:
أخربين األستاذان برايس ونغودمان عن اعتقادمها أن فولويل وغريه من قادة اجلناح 
اليميين املسيحي، قدموا تييدهم اجلاهل إىل غزو عسکری جمنون - غزو »لبنان« 
1982م. كلف إسرائيل 654 قتيال و3840 جرحیاً، إن العبء املرتتب على 
دفع مليونی دوالر يومياً لتمويل جيش اإلحتالل الغازی دمر اقتصاد إسرائيل وأدى 
إىل نسبة من التضخم ال تصدق رفعت أسعار املواد االستهالكية إىل حوايل ألف 
ابملئة، ودفعت أبعداد ال تصى من اإلسرائيلينی ملغادرة الدولة اليهودية إىل دول 

أكثر استقراراً وخاصة إىل الوالایت املتحدة.
وفوق ذلك استخلص األستاذان أن القصف اإلسرائيلي لـ»بريوت« وجمازر »صربا« 
و»شاتيال« أساءت إىل السمعة الدولية للدولة اليهودية بنسبة ما أساءت احلرب 

إىل اقتصادها.
مث تضیف الكاتبة: 

ويف عام 1985م. قمت برحلة منظمة اثنية إىل األرض املقدسة، وخالل هذه 

من يحكم أمريكا؟

من يتحكم في القرار األمريكي؟

من يحكم العالم؟

اجلولة تعرفت أكثر، ملاذا يؤمن 40 مليون أصوىل إجنيلى أبن هللا يفضل اليهود 
على العرب ؟

تعرفت على زميل يف الرحلة وهو مواطن أمريكي من والية »جورجيا« قال يل إنه 
كان يتمىن لو ولد يهودا.

فسألته إذا كان يعتقد أن غري اليهود هم ابلضرورة أسوأ من اليهود، ألن اليهود هم 
شعب هللا املختار؟

أجاب ابلتأكيد مضيقا قوله: عندما خلق هللا الكون أعلى بركته لليهود، من أجل 
ذلك فإن اليهود هم األفضل وخيتلفون عن غري اليهود؟! إن هللا أراد منذ أول األمر 
أن حیصل اليهود على ملكية األرض املقدسة، ولقد حسم هللا هذا األمر ومنح كل 

هذه األرض لليهود.
واستشهد على قوله أبایت من اإلجنيل والسيما األصحاح 18/15 الذي يقول: 
لقد منحت ذرایتكم هذه األرض من هنر »مصر« إىل النهر الكبري هنر »الفرات«.

وتقول جریس هالسل: 
هناك تساؤل حول معىن هنر مصر ذلك أنه يوجد جدول اآلن يعرف ابسم »وادي 
العريش«، وكان يعرف يف السابق ابسم هنر مصر، غري أن زميلي األمريكى يقول: 

إنين أعتقد أن هنر مصر ليس سوى »النيل«.
وإذا كان ذلك صحيحا فإن أجزاء من مصر - أي »سيناء« وأراض أخرى تت 

السيطرة املصرية - تقع ضمن العطاء اإلهلي اإلبراهيم.
وأضاف يقول: إنين اعتقد أنه عمل إمث أمام هللا أن يفكر مسؤولون أمريكيون بوضع 
أية عملية للسالم ميكن أن تنتزع قدما واحدا من األرض اليت منحها هللا إىل الشعب 

الذي ميلك أقدم حق ابمللكية معروف لإلنسانية!
وتقول جریس هالسل: 

وسألت إذا كان صحيحاً أن إله الكون أعطى حق امللكية لقلة، أال يفسر ذلك 
ابخلصوصية واألفضلية والتميز؟

أجاب: إن هللا مل يعد مينح األرض إىل غري اليهود أي العرب.
الذي يدعى إسرائيل والذي  السياسي احلايل  الكيان  أن  يعتقد  إذا كان  وسألته: 
أنشئ بعد جمزرة النازية األملانية، هو نفسه الكيان القدمی الذي نقرأ عنه يف الكتاب 

املقدس؟
فأجاب ابإلجياب وقال: إن األمة العربية قامت قبل 3000 سنة أو أكثر والدولة 
إن  يقول:  اإلجنيل  وأن  الشيء  نفس  عام 1948م. مها  اليت خلقت يف  العربية 
إسرائيل سوف تقوم من جديد وهذا ما حدث، إن ذلك يقنعين أن اإلجنيل صحيح.

وعدت ابلسؤال أيضا: هل إن الناس الذين قدموا أخريا إىل »فلسطنی« من أوراب 
مثل مناحم بيجن الذي جاء من »بولندا« وأقاموا بنی الذين جاءوا من الوالایت 
املتحدة هل إهنم بنفس الشكل مع السامينی الذين عاشوا يف فلسطنی قبل 3000 

سنة، أليس هؤالء الساميون هم شرقيون؟
أجابين: إن اليهود هم شعب من عرق واحد.

يعيش يف  يهودایً  يعترب شرقياً، وأن  أن  اليمن ميكن  يعيش يف  يهودای  إن  فقلت: 
يعتربون  األثيوبيون -  اليهود  الفالشا -  بينما  يعترب قوقازای،  أن  »فرنسا« ميكن 

زنوجا.
فرّد قائال: ال، إن مجيع اليهود هم من عرق واحد، وكانوا كذلك منذ أایم إبراهيم.
وأكد على أن العامل يتألف من عنصرين فقط من الشعوب مها اليهود وغري اليهود، 

وإن عنی هللا هي دائما على شعبه اليهودی.
وقال أيضا: إن فلسطنی هي األرض اليت اختارها هللا لشعبه املختار وإنين لو كنت 
يهودای لكان يل احلق يف أرض فلسطنی مثل بن جوريون وبيجن وشامري وجولدا 

اليهودي،  العودة  قانون  فبموجب  املهاجرين،  من  براون وغريهم  وبويب  مائري، 
فإن أي مهاجر يهودی - من أم يهودية - أو تول إىل اليهودية مبنح اجلنسية.

وسألته: عما إذا كان يؤثر التحول إىل اليهودية؟ فأجاب ابلنفي مؤكدا على أن 
من واجبات املسيحينی مباركة اليهود ودعمهم يف كل ما يتطلعون إليه والوقوف 
إىل جانبهم، وقال: لقد كانت إسرائيل على حق يف غزو لبنان، فإذا صادروا 
أراضي عربية فإن لديهم احلق اإلهلي يف أن يفعلوا ذلك وكان جيب إن أیخذوا 

أكثر.
وسألته: هل الكتاب املقدس يقول: إن هللا أراد من إسرائيل إن تغزو لبنان يف 

الوقت احملدد الذي قامت فيه بعملية الغزو؟
فرد ابإلجياب: نعم. وقال: إن الغزو كان جزءا من الرؤای، إن الفلسطينينی الذين 
استعملوا  الفلسطينية  التحرير  منظمة  والذين هم جزء من  اإلسرائيلينی  قاتلوا 
أسلحة قدمها اهلم اإلتاد السوفيايت وهكذا فإن احلرب كانت حرب اإلتاد 
السوفيايت ابلواسطة، حيث إن منظمة التحرير كانت تقاتل يف مكان الروس ، 

وهكذا فإن هزمية منظمة التحرير كانت هزمية للروس!
وأضاف: إن الكتاب املقدس ينبئ لنا أيضاً أن علينا أن نتوقع هجوماً يشنه على 
إسرائيل الروس واتاد القادة العرب، إننا على ثقة من أن هذا اهلجوم قادم ألن 

كتايب دانيال وحزقيال تنبأ به.
وأضاف: إننا نؤمن أن التاريخ يطوى اآلن مرحلته السابقة وهي مرحلة الذروة: 
أقامته مملكة املسيح، حيث حیكم املسيح من القدس أللف سنة، إن كل اليهود 
سيتحولون إىل املسيحية، وسوف يسامهون يف مملكة األلفية، مملكة حقيقية على 

األرض تكون القدس مركزها الرئيسي.
وتقول جریس هالسل: 

وسألته عن أمساء األحداث اليت جيب أن تسبق املرحلة السابقة فأجاب:
أوال: عودة اليهود إىل أرض فلسطنی.

اثنيا: إقامة دولة يهودية. 
إن خلق إسرائيل جديدة مع عودة اليهود إىل األرض اليت وعدهم هللا هبا، يعطينا 
دليالً يناقش على أن خطة هللا املباركة هي موضع التنفيذ، وأن العودة الثانية 
أهم حدث يف  إسرائيل هو  أن خلق دولة  إىل  ملخلصنا قد أكدت، وابلنسبة 
التاريخ املعاصر، فإهنا متثل اخلطة األوىل حنو بداية هناية الزمن، لقد أعطاان هللا 
إشارة يف عام 1967م. عندما منع النصر إلسرائيل على العرب ومن اليهود من 
أخذ األرض التوراتية يهودا والسامرة والسيطرة العسكرية على مدينة »القدس«، 
فألول مرة منذ أكثر من 2000 سنة أصبحت القدس تت سيطرة اليهود، وقد 

أشار يف ذلك ألنه جدد إمياين بقوة ومصداقية الكتاب املقدس. 
اثلثا: التبشري ابلالهوت جلميع األمم مبا يف ذلك إسرائيل، فمن خالل املوجات 
العامل، ولدينا  الراديو والتلفزيون نشرت رسالة املسيح حول  القصرية األجهزة 

اآلن 40 بعثة، إجنيلية حول العامل، لقد وصلت الدعوة إىل مجيع األمم. 
رابعا: صعود الكنيسة، وأان أتوقع ذلك يف أي وقت.

خامسا: وقوع الفتنة حيث تدث معاانة كبرية وسيعانی كل أولئك الذين يؤمنون 
و من عذاب شديد، وسيخوضون احلروب، بقيادة أعداء املسيح. 

سادساً: وقوع معركة هرجمدون.
إنين مع كوين سعيدا لعودة اليهود إىل فلسطنی ولقيام دولة إسرائيل فإنين أشعر 
أن اليهود مل ينجزوا مهمتهم متاما أو أن على اليهود أن ميلكوا كل األرض اليت 

أعطاها هللا للعربانينی، أي أن على اليهود أن ميلكوا كل األرض اليت منحها 
هللا قبل عودة املسيح، وأن علی العرب مغادرة هذه األرض ألن هذه 
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الحرب السكانیة العالمیة

األرض ختص اليهود، وهللا أعطی هذه األرض لليهود.1
وإلی هنا ینتهی کالم هذا األمریکی الذي ميثل عقیدة أکثر 

من 40 ملیون أمریکي أصويل مؤید إلسرائیل حتی النخاع.
إهنم احلکام اجلدد ألکرب دولة يف العامل أو للدولة اليت تتحکم يف العامل 
عسکرايً واقتصادايً.. إنه الفکر الصهیوين التورايت الذي یسعی إلی تدمري 

الکرة األرضیة من أجل عیون الیهود.

اهلامش:
1. »النبوءة والسیاسة«.

املصدر: منصور عبداحلکيم، »من حیکم العامل سّرًا؟ أصابع خفية تقود العامل«، 
دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2005م.، ابلتلخيص.

رمبا یكون من الصعب بدایة التسلیم ابن نظام اهلیمنة واملستعمرین احلالینی 
العامل الذین نصبوا من أنفسهم حكاما للعامل، مينحون ألنفسهم حق  يف 
التدخل واحلسم لتحدید عدد أعضاء األسر يف العامل وعدد سكان الشعوب 
واألمم، لكن من الضروري معرفة أن قادة احملافل واألوساط العاملیة اخلفیة 
مبا فیها »املؤسسة امللكیة للشؤون الدولیة« الربیطانیة و »جملس العالقات 
الدولیة  االثالثیة«  و»اللجنة  بیلدربريغ«  و»جمموعة  االمریكي  اخلارجیة« 
و»احملافل املاسونیة« و»اندي روما« و»جلنة إیكس« و »اللجنة 300« 
مهدت من خالل اخلطط والربامج املختلفة لنظام اهلیمنة إلخرتاق العالقات 
وتغیري مصائر  العامل،  لشعوب  والسكانیة  واالقتصادیة  والسیاسیة  الثقافیة 

وأقدار الشعوب والبلدان املستقلة حسبما یرغبون ویریدون.1

خلفض  ومساوية  مقدسة  مسؤولية  بتحمل  اإلدعاء 
السكان

إن أحد األمثلة اجللیة لتدخل احملافل اخلفیة السلطویة يف مصري اجملتمعات 
العامل. إن هذه  النسل يف  یتمثل يف موضوع خفض وحتدید  االخرى، 
احملافل وهبدف توسیع نطاق هیمنتها على العامل، وضعت منذ سنوات، 
موضوع خفض سكان العامل على جدول األعمال. ویقول جان كوملان، 
ألجهزة  احملرتفنی  العمالء  أحد  سابقا  الذي كان  والباحث  الكاتب 

االستخبارات الربیطانیة، يف معرض توصیفه للمجموعات اخلفیة: 
إهنم يؤمنون أنه من أجل تنفيذ املسؤولية السماوية اليت وضعت على كاهلهم، 
املتقدمة  الدول  احملدودة واحمللية يف  احلروب  إاثرة  التمهيد من خالل  جيب 

ثالثة  حنو  لوفاة  الثالث،  العامل  بلدان  يف  واألمراض  اجملاعة  وإجياد 
عدميي  املستهلكنی  إسم  عليهم  يطلقون  ممن  انسان  مليارات 

صاحل القامسي

إلدارة سكان العالم

إعادة قراءة خطط نظام الهیمنة العالمي
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الحرب السكانیة العالمیة

الحرب السكانیة العالمیة

الفائدة. وحىت عام 2050م. جيب تقليص سكان الوالایت املتحدة بنحو 
مائة مليون نسمة. 

وتناول سرواندو غونزالس الكاتب الكويب االمریكي ومتخصص الرموز 
االمریكینی«  امللیونريات  مقال، حماوالت »اندي  املعطیات، يف  وحملل 

خلفض سكان العامل ویقول: 
يف اخلامس من مايو 2009م.، إلتقى عدد من أكثر األعضاء السيئ الصيت 
لنادي املليونريات وديفيد روكفلر وبيل غيتس وتد ترينر وأوبرا وينفري ووارن 
وجان  فاير  ستونس  وبييت  جي  وبيرت  براود  واىل  سوروس  وجورج  ابفت 
رئيس »جامعة  االخرين،  املليونريات  من  برومربغ وعدد  ومايكل  مورغريدة 

روكفلر« السري بل ترس يف مقر إقامته يف هتمنت، بصورة سرية... 
ونقلت صحیفة بریطانیة كربى عن شخص جمهول حضر هذه اجللسة 
قوله أنه مت االتفاق ابإلمجاع يف هذه اجللسة على أهنم جیب أن یلجأوا 
إىل اسرتاتیجیة یتم مبوجبها احلد من النمو السكاين بوصفه هتدیدا بیئیا 

واجتماعیا وصناعیا كارثیا.
وقال غيتس يف هذا االجتماع: 

ان التوقعات السكانية تظهر أن عدد سكان العامل سيصل إىل 9.3 مليار 
املبادرات  إطار  يف  بوسعنا  أن  أظن  لكين  احلايل(،  العدد  إىل  )نسبة  نسمة 
اخلريية مبا فيها العناية الصحية واإلجناب األفضل، ختفيض نسبة النمو هذه 
لتصل إىل 8.3 مليار نسمة، أي أن غيتس خيطط للمسامهة يف قتل أكثر 

من مليار إنسان. 
ویقول مايكل اسنايدر الباحث واحمللل السیاسي، حول قرار النخبة العاملیة 

لتحدید النسل يف العامل: 
يف منظوري ومنظوركم فان التخلص من 90% من سكان العامل، عمل جنوين، 
بلوغ هكذا  العامل، ابن  خنبة  بنی  اإلمجاع  هذا  يتزايد  الزمن،  مير  لكن كلما 

هدف، خيدم مصلحة الكرة األرضية.
ویقول تد ترينر مؤسس »سي. إن. إن«: إن سكاان بعدد 250 إىل 300 
مليون نسمة، أي خفض 95% من النسبة احلالية، هو عدد مثايل للسكان. 
كما یقول ديفيد فورمان، عضو إحدى مؤسسات »ایرث فريست«: إن 
تقليص سكان العامل إىل مائة مليون، سيمثل دمارا للبىن التحتية الصناعية 

واإلهتمام بعامل احليوان بكل أصنافه.
العامل،  من سكان  أن خفض ٪90  إىل  ميخائل غورابتشوف  ویذهب 
هو فكرة صائبة ابلكامل، لكننا جیب أن نتحدث جبالء حول القضااي 
أزمة  النسل، الن  اجلنسیة واحلد من اإلجناب واإلجهاض وقیم حتدید 
أزمة سكانیة. وإن قمتم خبفض سكان  القصري هي  البیئة على األمد 
العامل بنسبة 90٪، فلن یبقى عدد كبري من البشر حىت یلحقوا أضرارا 

بیئیة جادة ابألرض. 

اهليمنة  لنظام  خدمة  لبيلدربريغ  السري  اإلجتماع 
خلفض سكان العامل

وخالل االجتماع الذي عقدته بیلدربريغ يف الفرتة من 9 اىل 12 یونیو 
للناتو وخواكنی  العام  االمنی  اندرس فوغ رامسوس،  2011م.، وحضره 
املونيا مساعد رئیس »املفوضیة االوروبیة« وروبرت زوليك رئیس جمموعة 
القومي  لألمن  األسبق  املستشار  هنري كيسنجر  و  الدويل«  »البنك 
مركل  واجنيال  لـ»ماكروسوفت«  السابق  الرئیس  غيتس  وبيل  االمریكي 

املستشارة األملانیة وجورما اوليال رئیس »شركة روايل دوتش شل النفطیة« 
وجورج ديفيد رئیس شركة »كوكا كوال« و ملكة »هولندا« وهاكان ويل 
ملكة  وصوفيا  »نستلة«  شركة  رئیس  لتما  برابك  وبيرت  »النرویج«  عهد 
»اسبانیا« وخوزة لوييس زاابتر رئیس وزراء اسبانیا و... يف »سنت موریس« 
بـ»سویسرا«، مت التأكید على تصعید احلروب واجملازر والسیما يف منطقة 

الشرق االوسط لغرض خفض عدد السكان الذي هو يف ازدايد مطرد.2

مشروع التلقيح أو خفض سكان العامل على يد مؤسسيت 
غيتس وروكفلر

إن أحد محاة سیاسة خفض السكان يف العامل، وعلى وجه اخلصوص يف 
العامل الثالث، هو الشركات واملؤسسات الكربى اليت ميكن مشاهدة موطئ 
قدم هلا يف الكثري من السیاسات شبه االستعماریة للعقود القلیلة املاضیة. 
إن مؤسسة عائليت روكفلر وغیتس إضطلعت خالل السنوات االخرية بدور 
رايدي يف املضي قدما هبذه السیاسات من خالل اإلفادة من التكنولوجیات 
املتعلقة  احلدیثة، ویسعون يف ضوء توفري املوازنة الطائلة، إلجناز البحوث 
ابنتاج اللقاحات املزدوجة، إلعقام نساء ورجال أفقر البلدان بشكل دائم 
وذلك يف هیئة التلقیح االنساين، وحقنهم بلقاحات مثل الكزاز والدیفرتاي.

ضد  العامل  امتداد  على  واسعة  محلة  العاملیة،  النخبة  جمموعة  شنت  وقد 
السكان غري الواعنی للبلدان خلفص اإلجناب وحتدید النسل. ویتم العبث 
والتالعب ابللقاحات وحىت الغالل واحلبوب األصلیة لنیل هذه األهداف.

وإن كنتم غري قادرین على إقناع أنفسكم ابن من املمكن ارتكاب هكذا 
عمل أو أن مثة أانسا ميیلون اىل القیام بذلك وقادرون على إجنازه، فالقوا 
البتة، وأن  لیس جبدید  املؤامرات،  النوع من  إن هذا  املاضي.  نظرة على 
ماضي واتریخ هذا النوع من التحكم والسیطرة یعود يف احلقیقة إىل حنو 
2300 عام مضى، وعندما أتى أفالطون على ذكر ذلك يف كتابه الشهري 
»اجلمهوریة« بوصفه هدفا نبیال. وكتب افالطون یقول: إن النخبة احلاكمة 
معدالت  یكون حفظ  أن  وهدفها جیب  اجملتمع...  وتوجه  تدير  أن  جيب 
السكان. ويف معرض إعطائه مزیدا من التوضیحات هبذا اخلصوص یقول: 
إن مثة حاالت كثرية أخرى جيب أخذها بنظر االعتبار، مبا يف ذلك تداعيات 
احلروب واألمراض وحاالت مماثلة تستطيع فيها احلكومات اإلستعانة هبا قدر 

اإلمكان للحد من الزاید أو النقصان األكثر من الالزم للسكان.3

توصيات افالطون السرية لنظام اهليمية العاملي
ویقول افالطون: 

إن أداء النخبة احلاكمة يف تديد النسل، جيب أن حیاط ابلسرية، حبيث يكون 
احلاكم على علم هبا فحسب، وبغري ذلك، فان خطرا أكرب سيتهددان من جانب 

اجلماهري... اخلطر الذي يفضي إىل التمرد.
ومع إماطة اللثام عن الزمان والتاریخ، یتضح أن ال شئ جدیدا حقا يف هذا 
اجملال. إن ما أجنز، سینجز مرة أخرى، وأن أصناف النخبة العاملیة للقرن 

احلادي والعشرین، متتلك أدوات أكثر تطورا للغایة لتحقیق مآرهبا.

إتاد GAVI، هو إتاد  عاملي للتلقيح واإلعقام 
إن اهلدف املعلن إلحتاد »GAVI« الذي أتسس عام 2000م. مبساعدة 
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املنظمات  ومن  الثالث.  العامل  شعوب  مجیع  تلقیح  هو  غیتس  مؤسسة 
الرمسي هي:  واملؤسسات االعضاء يف GAVI واليت شهد علیها موقعه 
تلقیح  و»برانمج  النامیة«  والبلدان  املتربعة  الوطنیة  احلكومات   ...«
املنتجنی«  الدويل ألوساط  و»اإلحتاد  غیتس«  وملیندا  و»بیل  االطفال« 
و»منظمة  الدويل«  البنك  و»جمموعة  و»الیونیسف«  روكفلر  ومؤسسة 

الصحة العاملیة«. 
ويف دیسمرب 2000م.، شارك دیفید روكلفر وويليام إتش غيتس سینیور 
لقرن  »اإلحسان  بعنوان  جلسة  يف  االخرین  االشخاص  من  عدد  برفقة 
عاملي« يف جامعة روكفلر. وحتدث غیتس ببهجة وسرور عن استلهامه من 

.GAVI روكفلر لتأسیس
وقال غیتس إن مؤسستنا واستلهاما منها من األعمال اليت أجنزت قبل هذا 
على ید مؤسسة روكفلر، قد سامهت يف هذا الربانمج من خالل رصدها 
األطفال«  لتلقیح  الدويل  تدعى »الصندوق  ملیون دوالر جملموعة   750

 .GAVI وتعد إحدى أذرع
وأثىن على قرن من الرب واإلحسان الذي مارسته عائلة روكفلر وقال: یبدو 
بعض  هناك، ويف  إىل  قد ذهبت  عائلة روكفلر  توجهنا، كانت  اینما  أنه 

احلاالت، فاهنم حاضرون هناك لفرتة طویلة جدا.
إن آلیة دولیة مثل GAVI اليت یتحكم هبا أولئك الذین یدافعون بصراحة 
عن حتدید النسل، تنطوي على أسالیب لنقل اللقاحات إىل مالینی البشریة 
حول العامل، جیب أن تثري هذا التشویش يف ذهن االنسان كي جیب أن 
یقول شیئا على األقل، السیما وأننا نواجه أكداسا من الواثئق واملستندات 
قبل  من  واستخدمت  انتجت  اإلجناب  ضد  اللقاحات  أن  تربهن  اليت 
»املنظمة العاملیة« ابالموال املهداة من مؤسسة روكفلر. ویبلغ عدد سكان 
العامل يف الوقت احلاضر حنو 7 ملیارات نسمة. وهذا الرقم يف طریقه للوصول 
إىل 9 ملیارات نسمة. وجیب علینا الیوم أن ننجز عمال ضخما يف جمال 
اللقاحات اجلدیدة والعنایة الصحیة واخلدمات الصحیة املتعلقة ابإلجناب، 
عسى أن نتمكن من تقلیص هذا  العدد من السكان بنسبة ترتاوح بنی 

10 و 15 ابملائة. 

منظمة الصحة العاملية واللقاحات ضد اإلجناب
وقال تقریر يوراین ميسن، إن منظمة الصحة العاملیة اليت تعد أحد شركاء 
إحتاد GAVI، إنضمت يف عقد السبعینیات من القرن املاضي يف إطار 
البنك  لتشریع اإلجناب« إىل  اللقاءحات  املتعلقة ابنتاج  العمل  »جمموعة 
الدويل وصندوق السكان التابعة لألمم املتحدة. إن جمموعة العمل هذه 
تعمل كجسم للتنسیق العاملي لتحقق وإنتاج اللقاحات ضد اإلجناب يف 
اجملموعات املختلفة، وتدعم البحوث والدراسات املنجزة يف احلقول املختلفة 
واللقاحات  البویضات  وضد  املنویة  احلیواانت  ضد  اللقاحات  فیها  مبا 
وقد جنحت جمموعة  احلیوي.  اإلجنايب  األداء   مفعول  املصممة الحباط 

العمل هذه يف إنتاج مناذج أولیة من لقاح ضد اإلجناب.
ويف عام 1989م. أجنزت دراسة من قبل »املؤسسة الوطنیة للمناعة« يف 
والدیفرتاي  الكزاز  االفادة من انقلنی مثل  بـ»اهلند« عن طریق  »نیودهلي« 
لتجاوز جهاز املناعة ونقل اهلورموانت النسویة. ويف الكتیب الذي صدر عام 
1990م.، كوثیقة هلذه الدراسة ضمن إصدارات »اكسفورد« حتت عنوان 
»التجاوز عن طریق انقل«، ذكر ان مؤسسة روكفلر، كانت املتربع الرئیسي 

ملیزانیة إجناز هذه الدراسة. ومع إحالل إتش. سي. جي بداخل لقاح 
الكزاز كناقل، فان جسم االنسان یتعامل مع إتش. سي. جي كعامل 
مهاجم وللتصدي له، یفرز األجسام الضدیة. إن هذا العمل یسهم يف 
إعقام النساء اللوايت تلقنی هذا اللقاح، وعندما یتلقنی هذا اللقاح طوال 

فرتة احلمل، فانه یؤدي يف الكثري من احلاالت إىل اإلجهاض.

املخترب اإلنساين للقاحات ضد اإلجناب
وبعد إثبات جناعة اللقاحات ضد اإلجناب، استخدم لقاح الكزاز الذي 
حیوي إتش. سي. جي. يف عدة دول انمیة. واعتربت الكثري من هذه 
البلدان، كبلدان مستهدفة خلفض السكان، وعلى وجه اخلصوص يف 
إحدى واثئق عام 1974م. )املذكرة رقم 200 لالمن القومي السنوي 
للوايالت املتحدة(. وتوصي هذه الوثیقة أن أدویة منع احلمل على شكل 
حقن، جیب أن حتصل على میزانیة اكرب يف تلك الفرتة أي عام 1974م. 
بث  اإلجناب،  للقاحات ضد  الواسع  السري  اإلستخدام  أعقاب  ويف 
تلفزیون BBC برانجما توثیقیا بعنوان »املخترب اإلنساين« عام 1995م.، 
كشف فیه النقاب عن اكتشاف لقاح ضد الكزاز »ملوث« وابلتايل 

إعقام النساء الفلیبینیات.
وجاء يف جانب من هذا الربانمج الواثئقي: 

إن السيدتنی مري بيالر ورسوان تساءلتا: ملاذا حقنا بلقاح ضد الكزاز يرتك 
قد  بيننا  نساء  ومثة  اختلت  قد  لدينا  اإلجناب  دورة  إن  علينا؟  أثر  هكذا 
وبعد  للحمل.  األوىل  املراحل  يف  أطفاهلن  بعضهن  فقدن  وقد  أجهضن. 
فرتة وجيزة من حقن لقاح ضد الكزاز، تظهر عالئمه واعراضه، ويف بعض 
احلاالت، يف اليوم التايل ويف حاالت اخرى، يف غضون اسبوع بعد احلقن. 
والنساء اللوايت كن يف األشهر الثالثة أو األربعة من احلمل، كان إجهاضن 

أكثر بشاعة حقا.
وحسب الناس احمللینی يف »اخار« فان النساء احلوامل يف اتیالندا أجربن 
بطاقات هویة  الكزاز، لكي مينحن  فیها  مبا  لقاحات  تلقي عدة  على 
أطفاهلن. إن هذا اللقاح كان یؤدي يف معظم احلاالت إىل اإلجهاض. 
وقد أنتبه سكان القرى يف بلدان العامل الثالث إىل اآلاثر احملتملة هلذه 
اللقاحات. وانتشر خوفها يف هیئة شائعات واساطري، فیما تقاعست 
وسائل االعالم الرئیسیة عن احلدیث عن االسلوب املتبع يف الدراسات 
والبحوث املتعلقة ابللقاحات ضد اإلجناب. إن الذین یعطون تطمینات 
من ان هذه اللقاحات غري مضرة، هم يف األغلب من تلك املؤسسات 

واملنظمات اليت تضطلع بدرو يف عملیة خفض السكان. 

شاهد آخر من اثيوبيا
إن إحدى الواثئق املنشورة عن الیونیسف عام 2006م.، والذي كان 
أحد  عن  تنقل  الثالث،  العامل  بلدان  يف  أانس كثريین  تلقیح  يف  ضلع 
موظفي مشروع التكاتف من اجل الصحة يف إحدى مناطق »اثیوبیا« 

قوله: 
إن السيدة تريست تقول: إن النساء يف هذا العمر، ال يرضخن هلذا العمل 

هذه  يف  املضللة  الشائعات  أنواع  انتشرت كل  وقد  االماكن.  سائر  يف 
املناطق، من أن هذه اللقاحات، تعمل على إعقامهن، أو أن تلحق 

هبن الضرر بطريقة أو ابخرى، لكن وجهاء القرية كانوا إىل جانبنا. 
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الحرب السكانیة العالمیة

األولیغارشیة الحاخامیة

لقد كان هؤالء يشجعون النساء على تلقي هذا اللقاح. 

اهلوامش:
1.شفیعي سروستاين، 1391ب.

الرتكیز على دور  مع  السكاين  التغري  متطلبات سیاسات  2. شفیعي سروستاين، 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزیون الوطنیة.

3. تیلور، شهریة سیاحة الغرب، العدد 86.

املصدر: احلرب السكانية العاملية )دراسة مؤامرات وسياسات السكان يف ايران 
والعامل(، صاحل قامسي، صص 64-58. 

یقول الدكتور عبدالوّهاب املسريي حول منزلة »التلمود« لدى الیهود: 
ومنذ هناية القرن السابع للميالد ومستهل القرن الثامن ]خالل االعوام ال1300 
املاضية[ تول التلمود إىل العنصر الرئيسي واجلوهري للتجربة الدينية للمجموعات 
الشؤون  الوحيد واملقبول يف مجيع  املعيار واملؤشر  التلمود أصبح  اليهودية، الن 
عن  نتحدث  فعندما  لذلك  الفكرية،  ونشاطاهتم  وأعماهلم  اليهود  حبياة  املتعلقة 
اليهودية اليت أعقبت تلك احلقبة، فاننا نقصد يف احلقيقة اليهودية احلاخامية أو 
التلمودية. واعتمد التلمود حىت أواخر القرن التاسع عشر للميالد كأساس وقاعدة 
لتنشئة أعضاء اجملموعات اليهودية. وكان تالمذة كثر من اجملموعات الدينية للغرب، 

يقرأون التلمود سبع ساعات يوميا وملدة سبع سنوات متتالية...
كما أن التلمود مؤشر على جهد اليهود احلاخامينی )التلمودينی( لعزل الشعب 
اليهودي عن سائر الشعوب، السيما بعد نشأة املسيحية إذ اعتمدوا مع استكمال 

وإصالح »العهد العتيق« جبانب »العهد اجلديد« كـ»كتاب مقدس«. 
اليهود على ابقي  وأضخم آلية لتعميق هذه العزلة، هي تغليب شرحیة احللولينی 
شرائحهم، حبيث أن هللا حیل يف الشعب اليهودي وجيعل هذا الشعب زاخرا بتلك 
القدسية لينعزل عن العامل احمليط به، إن هذه العزلة كانت تعترب بطبيعة احلال مسألة 
عادية يف معظم اجملتمعات العابدة لألواثن يف العامل والكثري من اجملتمعات التقليدية 
اليت تروج لفكرة التمييز الطبقي بنی شرائح اجملتمع واجملموعات الدينية، وتسهل 

عملية إدارة شؤون هذه الشرائح... .35
وابلرغم من أن احللولیة تعد تیارا مهما يف كتاب العهد العتیق، لكنها 

تضخمت واتسعت أكثر يف التلمود.
وال خيفى على أحد ابن الداينة اإلهلیة املوسویة، وكل ما ورد يف كالم 
والشرك  الكفر  من  وبراء  منزها  الل، كان  موسى كليم  النيب  وسرية 
ومبنأى عن الفكر احللويل املتسم ابلكفر، وقد تسرب هذا الفكر عن 
طریق تلوث بين اسرائیل )يف حقبة ما بعد موسى( ابلتعالیم املشركة 
على  وینطوي  حیمل  التلمود كان  وأن  السیما  الیهودیة،  الداينة  إىل 

اإلنطباع احللويل عن الكون والوجود.
إن هذا الفكر مرفوض يف معظم النصوص الكالمیة والفلسفیة لألداين 
التوحیدیة، الن احللويل حباجة إىل احلول، وأن الّل غين عن العامل والعاملنی 
أمجعنی. ومن جهة أخرى، فانه جیب أن یكون هناك جتانس وتناغم بنی 
احللويل وموقع احللول، وجلّي متاما أنه ال ميكن العثور على أي جتانس 

وتساوق بنی اخلالق واملخلوق.36
وال جیب غض الطرف عن هذا املهم وهو أن الفكر احللويل خيتلف 

كثريا عما یعرف يف العرفان، بوحدة الّل. صحیح أنه يف تعریف 
احللول ميكن يف الظاهر الوصول إىل نوع من الوحدة، لكن 

الیهود تعالیم  رئیسي وأساسي في  التلمود عنصر 
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األولیغارشیة الحاخامیة

األولیغارشیة الحاخامیة

وحدة الوجود اليت تتحصل عن طریق القول ابحللول، هشة 
وغري متینة لدرجة أهنا ختلو من الّل.37

إن احللولیة تعد واحدة من األسس اليت متیز الیهودیة احلاخامیة 
عن الداينة املوسویة. 

إن اليهودية احلاخامية38 أو اليهودية التلمودية أو اليهودية الرابنية أو اليهودية 
الكالسيكية أو اليهودية املعيارية، هي تلك اليهودية اليت انتشرت بنی معظم 
اجلماعات اليهودية يف العامل منذ القرن التاسع للميالد وحىت هناية القرن الثامن 
من خالله  ليؤكدوا  املصطلح  هذا  القرائنی  اليهود  اعتمد  وقد  للميالد.  عشر 
ابن النظام الديين ملعارضيهم ليس مطلقا البتة وهو حصيلة جهود الفقهاء أو 
احلاخامات الذين فسروا التوراة )الشريعة املكتوبة( ووضعوا الشريعة الشفهية 
)التوراة الشفهية أو التلمود( وجعلوها أصال وأساسا تستند رؤيتهم الدينية إليه 

ومتيزهم وتفصلهم عن اليهودية التوراتية...
الیهودیة  احملتلة[ هي  اسرائیل ]فلسطنی  اليت حتكم  الرمسیة  الیهودیة  إن 

احلاخامیة التلمودیة.39
ویقول فریق »البحوث العلمیة الرتكي« حول »التلمود« وأقسامه:

إن اتريخ تنظيم التلمود )مبعىن الفعالية والدراسة( بدأ منذ السنوات الثالمثائة قبل 
ميالد املسيح واستمر حىت السنوات األربعمائة بعد ميالد املسيح. وبعد هذا، 
مل يتم إضافة شئ أو موضوع وبقي التلمود على هيئة تورا )مبعىن الطقس والدين 

واملبادئ( وقانون ال يتغري. )والتوراة تيت من هذا اجلذر أيضا(.
وهذا الكتاب ومن خالل الرجوع إىل »التلمود«، بنّی جزء من التعالیم 

الیهودیة احلاخامیة والتلمودیة.
ويتكون التلمود من قسمنی رئيسينی. أحدمها »ميشنا« واالخر »غامرا« ويعين 
البحث والدراسة. ونالحظ اتليا بعض تعليمات التلمود ملزيد من التعرف عليها: 
»يوده، هاغاغ 14-232«

ويف الشؤون املالية، فقد منحت رخصة اليمنی الكاذبة. 
»هوئم هاميشبات، هاغاغ 156-5«

ويعترب مال وملك غري اليهودي بال مالك وصاحب. وقبل كل شئ، فان أي 
يهودي يستويل عليه، يصبح صاحبه ومالكه.

»هوشم هاميشبات، هاغاغ 183-7«
وإن قام يهودي مع غري يهودي بعمل مشرتك وإن قام يهودي أخر أبعمال اخرى 
من قبيل خداع غري يهودي وخبس الكيل واملقياس، وإظهار أن العدد واملقدار 
قليل أو قام إبنقاص وزن السلعة وميهد الكتساب املزيد من الربح، فان الربح 
املتحصل سيتم تقسيمه بنی اليهودينی اإلثننی ابلتساوي بغض النظر عن مقدار 

ونسبة الدعم املايل أو غري املايل الذي قدمه اليهودي الثاين.
»هوشم هاميشپات، هاغاغ 266-1«

إن كان  يعثر عليه،  قبل من  يهودي من  الضائع لكل غري  املال  وجائز متلك 
يهودای.

»هوشم هاميشپات، 286«
احلياة، ومل يكن  الدائن قد فارق  لغري يهودي، وكان  وإن كان يهودي، مدينا 
احلالة  ملزم يف هذه  املدين غري  اليهودي  فان  املسألة،  اخر يف صورة  يهودي 

بتسديد الدين إىل ورثة الدائن املتويف.
»هوشم هاميشپات، 248-2«
وجائز ألي يهودي استغالل أخطاء غري اليهود ملصلحته، فمثال إن كان األمر 
قبل  من  ذلك  إنكار  فان  منسي،  قرض  إعادة  أو  احلساب  يف  بسهو  متعلقا 

اليهودي ال ميس مبصداقيته. 
»هوشم هاميشپات، 369«

بتاات خداع موظف يهودي يعمل يف اجلمارك، لكنه يستطيع  واليهودي ال جيب 
خداع موظف غري يهودي يف اجلمارك أو حىت ملك غري يهودي، وإن كانت قواننی 
البالد تتعارض وذلك الشئ. ويف حالة عدم وقوع خطر، فان يهودي يستطيع من 
خالل التفاهم واإلنسجام مع موظف يهودي يف اجلمارك، اإلحجام عن إيداع املال 
يف صندوق احلكومة غري اليهودية. ويف مثل هذه احلاالت، يتم جتاهل قانون البالد 

غري اليهودية.
»سلطان آروح، الصفحة 111«

- والذنب إن اقرتف بصورة خفية، فهو مسموح به.
- والذنب الذي يقرتف بصورة خفية ويكون ملصحلة ومقاصد اليهودي فهو مباح 

يف أي موقع وظرف كان. 
- وعندما تاكمون يف حمكمة ما جبرمية قتل غري يهودي، فانه مسموح لكم إنكار 
هذا املوضوع بصورة علنية من خالل القسم ابهلل والكتاب املقدس؛ الن املقتول 

مل يكن سوى حيوان.
- على اإلنسان أن يتصرف مبكر وحيلة يف مقابل اخلوف من هللا. 

- لقد صدر ترخيص مبمارسة اخلداع يف أي حالة. ومن أجل احلد من الكشف عن 
احليلة فقط، فان الشرط هو السلوك والتصرف مبهارة، خاصة ميكن ممارسة احليلة 

واخلداع عندما يتعلق االمر بتسديد الدين.
- إن كان األمر يتعلق ابلسرقة، فانه ميكن للشخص اليهودي اللجوء إىل اليمنی 
الكاذبة، وإن كان العقاب موضع نقاش يف هذا املوضوع، فقد صدر أيضا ترخيص 

ابلكذب والقسم الذي سيؤديه بذكر اسم هللا. 
- أي يهودي قادر على الفخر واملباهاة بسرقة مال ومهنة أي شخص غري يهودي.
ميكن  أشياء  إضافة  الطعام،  أثناء تضري  قادر  اليهودي  فان  العيد،  أایم  ويف   -
للكلب أن أیكلها إىل حسائه؛ لكنه منع من إضافة األشياء اليت يستطيع مسيحي 
ما أكلها. )إن وجود هذا املوضوع يف التوراة، دليل دامغ على تريفه، الن الداینة 

املسيحية نشأت بعدة قرون بعد الداینة اليهودية يف العامل.(   
- ويف أایم العيد، ممنوع تقدمی اهلداای لغري اليهود. وهذا األمر خيتلف ابلنسبة لغري 
اليهود الذين ال يؤمنون ابهلل أو حیملون أفكارا ومعتقدات متحررة، ومع ذلك ميكن 
التصدق على غري اليهود أو عيادة مرضاهم. وهذا العمل جيب أن يتم فقط يف 

وقت يتطلب فيه األمر تقدمی اليهود على أهنم أصدقاء هؤالء.
- ويتم إلقاء التحية على إنسان غري يهودي إلظهار الصداقة الظاهرية واحلد من 
املشاحنات فحسب. وجيب مراعاة التعامل بطيبة مع غري اليهودي إن اعترب ذلك 
على  الشرف  أضفى  قد  يكون  اليهودي  فان  أحبك،  القول ابين  ومع  ضروري. 

نفسه.
- كل من يقرأ التلمود، جيب أن يكون مكارا وخماتال بذاته.

- ويقول احلاخام العازار، إبن آيريا: إن مجيع مصائب العامل تتم على يد اليهود.
- وذكر يف الباراتون: إن نطفة غري اليهود هي نطفة حيوان. وولد غري اليهودي هو 
أسوأ من جمنون يهودي. والزواج بنی غري يهودينی إثننی، ال خيتلف عن التزاوج بنی 
احلمار والفرس. وممتلكات غري اليهودي تشبه املكان املهجور، ومالكها الرئيسي 

هو أول يهودي يضع يده عليها.
- إن إراقة دم غري يهودي، هي يف احلقيقة تقدمی القرابن يف سبيل هللا، وله أجر 

عند هللا ابملقدار ذاته.
- إن يهودای ما، غري مضطر يف زمن السلم، لقتل شخص غري يهودي، لكنه ممنوع 

عليه إنقاذ غري يهودي من املوت. وهذا املنع، يشمل حىت الشخص الذي يغرق 
يف املاء وهو مستعد ملنح كل ثروته وما ميلك من أجل إنقاذ حياته. وطبيب يهودي 
ال جيب عليه معاجلة مريض مسيحي، لكن االمر خيتلف عندما يؤدي ذلك إىل 
اندالع حاالت أثر وانتقام أو أفكار حاقدة ضد اليهود. وجيب احلد من حصول 

هكذا أفكار ومعتقدات. 
- ومن أجل كشف األثر العالجي أو القاتل لدواء ما، فمن اجلائز إختباره على 
غري يهودي من قبل طبيب يهودي. ويف هكذا حاالت، إن أراد يهودي ما، إنقاذ 
شخص غري يهودي ملقي يف فراش املوت على إثر استعمال دواء، فانه جائز ألي 
يهودي قتل ذلك الشخص، النه ممنوع إنقاذ أي انسان غري يهودي وهو حیتضر 

على إثر استعمال الدواء وإجراء الفحوصات.
- وقال احلاخام ميمونيدس: إنه عمل صحيح قتل اخلونة املوجودين يف اسرائيل مبن 
فيهم عيسى وأنصاره والرمي أبجسادهم يف داخل حفرة. وقبل جمئ املسيح، فان 
عدم التدين املسيحي، انتشر يف مجيع أرجاء العامل، وبذلك فانه لن يكون ابإلمكان 

التفريق بنی االنسان والكلب. 
- ووردت يف التلمود، نبوءات كثرية حول ظهور املسيح: 

اليهود.  غري  األشخاص  احلربية،  العرابت  عجالت  تت  سيسحق  املسيح  إن 
اليهود  وسينتصر  البشرية.  ثلثي  إثرها  على  وسيباد  نشبت حرب ضروس،  وقد 
وهم  اليهود  أمام  املهزومون  ويقف  سنوات.  لسبع  املهزومنی  وسيحرقون سالح 
أذالء وسيعطوهنم هداای ضخمة. وامللوك املسيحيون لن يقبلوا فقط العيسوينی، 
إهنم سيبادون. وستقع خزائن مجيع الشعوب بيد اليهود. وستصبح ثروهتم ال حد هلا 
وال هناية. وبعد إابدة املسيحينی، فان أعنی ابقي الشعوب ستفتح. وسيصبح هؤالء 
يهود أيضا وسيصبح العامل ابكمله يف قبضةاليهود وبذلك فانه لن يكون هناك غري 

يهودي يف أي مكن يف العامل.
- ويقول احلاخام اباتن: ومن أجل الراحة والسكينة، فان أفضل عمل هو الكذب. 

لقد كذب إخوة يوسف، وكذب النيب صموئيل. نعم إن هللا كذب هو االخر.
- إن اليهود ومن خالل تطبيق أحكام التوراة حبذافريها، سريون ابن غري اليهود 

سيضطرون للعمالة وسيقتل أحدهم االخر.
- ويقول احلاخام العازار: ليس هناك عمل أكثر بالهة من الزراعة، ويضيف: وإن 
كان يهودي ما ميلك مائة لرية للتجارة، فان بوسعه أكل اللحم يوميا، واحتساء 
الشراب والسكن يف القصر. لكنه إن استثمر ألف لرية يف الزراعة، فيجب عليه 

أكل اخلضار، والنوم على الرتاب والسكن يف الكوخ. 
- احلياة ال تسري من دون أخذ وعطاء. وال ميكن هلا من دون يهودي، وحىت أهنا ال 

تستطيع االستمرار من دون يهودي. 
- لقد دخل اليهود »فلسطنی« بينما وفّر هللا وسيله إلرعاب أعدائهم. لقد أصبحوا 

كريهي الرائحة لدرجة مل يكن ابإلمكان إطاقتهم. 
- إن البوح عن مبادئنا وتقاليدان وقواعدان لألجانب وغري اليهود، يساوي اإلابدة 
اجلماعية لليهود. ويف حالة إطالع وتعرف غري اليهود على سلوكنا وطريقة تفكريان 
جتاههم، فاهنم لن يتوانوا عن القيام ابي عمل يف سبيل اهليمنة علينا. )التلمود، قسم 

يوردة، هوشم هاميشبات(.
وعلى امتداد ألفي عام، استخدمت هذه القواعد واألحكام من قبل احلاخامات يف 
جمال تعليم وتربية اليهود. إن احلكومة احلالية السرائيل ومن خالل وضع سياسات 
غري  ضد  وحشية  مبمارسات  والقيام  للبشرية  ومعادية  غدارة  وأساليب  متطرفة 
الصعوبة مبكان  يبدو من  اليت  التلمود  أيدت وثبتت حمتوایت  اليهود، تكون قد 

تصديقها من قبل األشخاص غري اليهود.40

35. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة«، ج 5، صص 
.142-141

36. روحاين، حمّمدحسنی، »موسوعة التشّیع«، نشر شهید سعید حمبی، 1386ه 
.ش.، ج 6، ص 505.

37. ابراهیمي دینانی، غالحمسنی، »فیلسوف یهودی و یک مسئلة بزرگ«، نشر 
هرمس، 1389ه .ش.، ص 188.

38. Rabbinical (Talmudic) Judaism.
39. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة«، ج 5، ص 

.130
40. فریق البحوث العلمیة الرتكي )هارون حییی(، »أسس املاسونیة«، ترمجة جعفر 
سعیدي، اصدارات مرکز توثیق الثورة االسالمیة، 1384ه .ش.، صص 19-15.

املصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )اجلزء الرابع(: األوليغارشية احلاخامية، 
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1397ش.



٭ الرقم 62
٭ مجادي األولی 

1441

٭ الرقم 62
٭ مجادي األولی 

1441

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

در
ال

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

36

37

الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

جُمففاً، وجُتفف أغلب  الزبیب )ابإلجنلیزیّة: Raisins( هو عنباً  یعترب 
أنواعه حتت أشعة الشمس، وقد تتم عملیة التجفیف على سطٍح ورقٍي، 
أو على شجرة العنب نفسها، ومبجرد االنتهاء من هذه العملیة حُیفظ 
الزبیب يف حافظات خشبیة، وتعاجل عن طریق إزالة البذور، والعروق، 
ومن مث غسلها، وحفظها حسب احلجم، وجُیفف هذا النوع من الفواكه 
أنَّ  ابلذكر  اجلدیر  ومن  غامقاً،  لوانً  یُعطیه  قد  مما  أسابیع،  ثالثة  مّدة 
أو  لونه،  أو  ستخدم، 

ُ
امل العنب  حجم  حسب  ختتلف  الزبیب  أنواع 

أو  الكشمشي؛  العنب  من  الناتج  الزبیب  الزبیب؛  أنواع  ومن  طعمه، 
سلطاين )ابإلجنلیزیّة: Sultanas(؛ وهو عنٌب خاٍل من البذور، وذو 
لوٍن أخضر، وعلى عكس الزبیب العادي یتم تغطیة الزبیب السلطاين 
بطبقٍة من الزیت لتسریع عملیة التجفیف، كما أنَّ لونه أفتح من الزبیب 
العادي.1و2 وميكن استخدام الزبیب يف العدید من اجملاالت؛ إذ ميكن 
وضعه مع السلطات، أو إضافته اىل الشوفان، أو إضافته للنب، أو حبوب 
اإلفطار، ویوضع أیضاً يف املخبوزات؛ مثل: اخلبز، أو الكعك، وابلرغم 
ا غنّیٌة ابأللیاف الغذائیة، والسعرات  من صغر حجم هذه الفاكهة إال أهنَّ
الّسكر؛  الزبیب حیتوي على  أنَّ  احلراریة، والفیتامینات، واملعادن، ومع 
إال أنَّ له فوائد صحیة يف حال تناوله ابعتدال؛ كاملساعدة على اهلضم، 

ویرفع من خمزون احلدید يف اجلسم، وحیافظ على قوة العظام.3

أنواع الزبيب 
ميكن تصنیف الزبیب إىل أصناٍف خمتلفة، ومنها ما یلي:4

الزبیب الذي ال حیتوي على بذور. 
الزبیب الذي حیتوي على بذور. 

 Golden )ابإلجنلیزیة:  بذور  على  حیتوي  ال  الذي  األصفر  الزبیب 
 .)seedless

 .)Sultana :الزبیب السلطاين )ابإلجنلیزیة

 .)Zante currant :الزبیب األسود أو ما یعرف ابلكشمش )ابإلجنلیزیة
الزبیب املختلط، وهو عبارة عن مزیج من نوعنی أو أكثر من أنواع الزبیب 

املذكورة.

الزبيب األصفر 
الزبیب األصفر هو عبارة عن عنٍب أصفر جُمّفف إّما حتت أشعة الشمس 
أو يف الظل بطرق خاصة، یتّم إنتاجه يف العدید من مناطق العامل، مثل: 
إیران، واألردن، والیوانن، وتركیا، والوالايت املتحدة، وأسرتالیا، واملكسیك، 
وتشیلي، واألرجنتنی، وسوراي، وتوغو، وجامایكا، ومناطق جنوب أفریقیا. 
خُيتار الزبیب من أنواع العنب الذي حیتوي على نسبة سكٍر عالیة، ولبٍّ 
متماسك سواًء من العنب الذي حیتوي على البذور أو من العنب عدمی 
اليت  العنب  أنواع  أفضل  من  األصفر  العنب  ویعترب  )السلطاين(،  البذور 
تصلح لصنع الزبیب، ألنه یتمّتع بقشرٍة رقیقٍة ونكهٍة طیبة. یتمّیز الزبیب 
خبصائص العنب الطازج، كما أنه حیتوي على عناصر غذائیة مفیدة منها: 
والنحاس،  واأللیاف،  واملغنیسیوم،  والفسفور،  والبواتسیوم،  الكالسیوم 
مواد كربوهیدراتّیة  إىل  ابإلضافة  ج،  وفیتامنی  ب،  وفیتامنی  واحلدید، 

وسكرايت. 

الزبيب األسود 
الزبیب األسود عبارة عن العنب األسود الذي مر بعدد من العملیات حىت 

یصبح بشكله النهائي.

فوائد زبيب العنب 
ميتلك الزبیب العدید من الفوائد الصحّیة اليت تعود على صحة اإلنسان 
االلتهاب، واأللیاف  فهو غينٌّ مبضادات األكسدة، ومضادات  ابملنفعة؛ 

الزبیـب
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الغذائیة، مما یزید من شعور الشبع، وقد یُقلل من كمیة السعرات احلراریة 
البكترياي  الغذائیة ُتشجع على منو  األلیاف  أنَّ  الیوم، كما  ستهلكة يف 

ُ
امل

الصحّیة يف األمعاء الغلیظة، مما یدعم جهاز املناعة، ویقویه، ویساعد على 
للوقایة  احلوامل  للنساء  مفیداً  یكون  وقد  ابلعدوى،  اإلصابة  من  الوقایة 
بكرة؛ اليت یُعتقد أنَّ السبب الرئیسي حلدوثها هو 

ُ
من حدوث الوالدة امل

نسبة  تقلیل  على  األمعاء  يف  الصحّیة  البكترياي  تساعد  االلتهاب، كما 
طعاماً  جیعله  السكر  من  حمتواه  أنَّ  إىل  الّدم، ابإلضافة  يف  الكولستريول 

مناسباً للرايضینی.5 وفیما أييت بعض فوائده: 
غينٌّ ابأللياف الغذائية: إذ إنَّ نصَف الكوِب الواحِد من الزبیب یُوفر ما یعادل 
10-24٪ من االحتیاج الیومّي من األلیاف الغذائیة؛ اليت تساعد على 
اهلضم عن طریق زايدة حجم، ووزن الرباز، مما قد یساعد على الوقایة من 
اإلصابة ابإلمساك، ابإلضافة إىل أنَّ األلیاف الغذائیة تساعد على زايدة 
ا تُبطؤ عملیة اهلضم يف املعدة، مما  الشعور ابلشبع مّدة أطول؛ وذلك ألهنَّ
یُقلل الشعور ابجلوع، ومن جهٌة أخرى فإنَّ هلذه األلیاف دوٌر يف تقلیل 

مستوايت الكولیسرتول الضار يف الدم.3
للتغذیة  العاملیة  اجمللة  يف  نشرت  دراسة  وضحت  إذ  للطاقة:  ممتاٌز  مصدٌر 
الرايضیة أنَّ تناول الزبیب ِعوضاً عن املكمالت الرايضیة قبل ممارسة الرايضة 
قد یُعزز الَتمّرن ابلتأثري نفسه للمكمالت، فالزبیب بدیٌل جّیٌد للمكمالت 
اليت  الغذائیة  واملواد  الغذائیة،  األلیاف  الرايضیة؛ وذلك ألنَّه حیتوي على 
من  أنَّه خاٍل  إىل  والبواتسیوم، ابإلضافة  احلدید،  مثل:  اجلسم؛  حیتاجها 

السكر اُلمضاف، أو النكهات، واأللوان الصناعیة.6 
املسامهة يف خسارة الوزن: إذ إنَّ إدخال الزبیب عوضاً عن احللوايت إىل نظاٍم 
غذائٍي متوازٍن قلیٍل ابلسعرات احلراریة قد ُیساهم يف عملیة اهلضم، كما أنَّ 
تناول األطعمة اليت حتتوي على األلیاف الغذائیة قد یساعد على خسارة 
الوزن؛ وذلك ألنَّ هذه األلیاف تُعطي شعوراً أطول ابلشبع، وقد تساعد 
على الّتحكم يف مستوى السكر يف الدم، ابإلضافة إىل أنَّ الزبیب حیتاج 

تناولة.7
ُ
إىل مّدٍة أطول يف املضغ، مما قد یساهم يف التحكم يف الكمیة امل

مواد  على  حیتوي  الزبیب  أنَّ  الباحثون  وجد  إذ  الفم:  على صحة  احلفاظ 
أبمراض  اإلصابة  إىل  تؤدي  قد  اليت  الفم؛  يف  البكترياي  تكافح  قد  فّعالة 
اللثة، وتسّوس األسنان، ووجد التحلیل املخربّي أنَّ املواد النباتیة الثانویة 
البكترياي  من  العدید  منّو  من  حتدُّ   )Phytochemicals )ابإلجنلیزیة: 

الفمویة املرتبطة أبمراض اللثة، وحتلل األسنان.8
اجلمعیة  اجتماع  يف  ُقدِّمت  دراسة  ففي  الدم:  يف  السكر  مستوى  تقليل 
األمریكیة للسكري ُوجد أنَّ لتناول الزبیب ثالث مراٍت یومیاً كان من شأنه 
تقلیل مستوى السكر يف الدم بعد األكل بشكٍل كبرٍي، واشرتك يف الدراسة 
ستة وأربعون ابلغاً یعانون من ارتفاٍع بسیٍط يف مستوى السكر يف الّدم، 
ولكنهم مل ُیشخصوا مسبقاً ابلسكري، وقسموا إىل جمموعتنی؛ فاجملموعة 
األوىل تناولت الزبیب ثالث مرات یومیاً مّدة اثنا عشر أسبوعاً على التوايل، 
وتناولت اجملموعة الثانیة وجباٍت خفیفٍة ال حتتوي على الزبیب، أو أّي نوٍع 
آخر من اخلضار، أو الفواكه، ولوحظ يف اجملموعة األوىل اخنفاضاً ملحوظاً 
مقارنًة ابجملموعة األخرى  الطعام  تناول  بعد  الدم  السكر يف  يف مستوى 
الزبیب ميتلك مؤشراً  السبب يف ذلك ألنَّ  الزبیب، ویعود  تتناول  اليت مل 
جالیسمّیاً )ابإلجنلیزیة: Glycemic index( منخفضاً، وحیتوي على 

األلیاف الغذائیة، مما قد ُیساهم يف تقلیل نسبة السكر يف الدم.9

غينٌّ ابملعادن: مثل: احلدید، والبواتسیوم، حیث یُعدُّ احلدید مهماً للجسم 
اجلسم،  إىل مجیع خالاي  الدم  عرب  األكسجنی  یساهم يف محل  كونه 
األمحاض  وبناء  هدم،  عملیات  يف  ویساهم  املناعّي،  اجلهاز  ویدعم 
األمینیة داخل اجلسم، مما یساعد على تزوید اجلسم ابحتیاجه الیومي 
منه، أما البواتسیوم فهو مهٌم حلمل الشحنات الكهرابئیة اليت هلا دوٌر يف 
انقباض، وانبساط العضالت، وحتفیز السیاالت العصبّیة، كما أنَّه مهٌم 
جداً للقلب؛ فهو یُنظم ضرابت القلب، ویُقلل من ضغط الدم عن طریق 

تقلیل أتثري الصودیوم.10

فوائد الزبيب األصفر 
حَیمي اجلسم من خطر اإلصابة أبمراض السرطان نظراً الحتوائه على 
مضادات األكسدة. یُعاجل مرض األنیمیا أو فقر الدم، وذلك ألنه حیتوي 
على معدالت عالیة من النحاس واحلدید؛ حیث إّن احلدید هو العنصر 
سؤول عن تشّكل كرات الدم احلمراء يف الدم. حُیافظ على النظر ویُقّلل 

َ
امل

من خطر اإلصابة ابالضطراب البصري وعتمة العنی، وحُیارب البكترياي 
وخُيّفف من احلّمى. حَیمي من التهاب املفاصل وحصوات الكلى ومرض 
النقرس، ویقّلل من مشاكل املعّدة والروماتیزم، كونه حیتوي على نسبة 
خاّصًة  العظام  اإلصابة هبشاشة  من خطر  حیّد  الكالسیوم.  من  عالیة 
لدى النساء، كونه حیافظ على نسبة الكالسیوم يف اجلسم. حیّد من منو 
البكترياي يف الفم، وحیمي األسنان من التسّوس ویقویها، كونه حیتوي على 
مركب األولینولیك. یطرد السموم املوجودة يف املعدة، وخيّفف من حاالت 
األلیاف.  من  عالیة  نسبة  على  حیتوي  ألنه  اهلضم؛  ویسّهل  اإلمساك 
یساعد اجلسم على امتصاص املاء، ویقوي اجلهاز املناعي، ویساعد على 
تفاعل الفیتامینات يف اجلسم. یساعد على عالج أمراض املرارة والكبد. 
یُنّشط  والّنشاط.  ابلطّاقة  احلامل  املرأة  وميّد  النساء  لدى  احلمل  یثّبت 
الدم.  ویعدل ضغط  ینّظم  املخ.  وظیفة  ویُعّزز  علیها،  الذاكرة وحیافظ 
خيفف من حدة العصبیة والقلق والتوتر. یساعد على امتصاص اجلسم 

للجلوكوز بشكل مباشر دون تفكیكه من قبل العصارة اهلضمیة.

فوائد الزبيب األسود
فوائد الزبيب األسود للبشرة

1. تنقية الدم من الشوائب
للتمتع ببشرة صافیة ونضرة، من املهم تنظیف الدم من الشوائب املوجودة 
فیه، واليت تسبب جفاف البشرة وظهور حب الشباب يف الكثري من 

األحیان.
تناول الزبیب األسود یساعد الكبد والكلى يف عملیة تنقیة الدم من هذه 

الشوائب وذلك بسبب خصائص املضادة لألكسدة.
إضافة إىل ذلك، یقلل الزبیب األسود من وجود اجلذور احلرة الضارة واليت 

تؤثر سلًبا على البشرة والصحة.

2. إبطاء عملية الشيخوخة
والفیتوكیمیكال  األكسدة  مبضادات  األسود  الزبیب  غىن  بسبب 

)Phytochemicals(، فهو حیمي خالاي اجللد من الضرر 
مما  والتلوث،  الشمس  ألشعة  املطول  التعرض  عن  الناجم 
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یبطئ بدوره عملیة الشیخوخة.

فوائد الزبيب األسود للصحة
1. خفض مستوایت الكوليسرتول السيء

مبا أن الزبیب األسود ال حیتوي على الكولیسرتول، فهو یعمل على حماربة 
املستوايت املرتفعة منه.

الزبیب  أن  املختلفة  العلمیة  الدراسات  من  العدید  وجدت  حیث 
األسود حیتوي على األلیاف الغذائیة القابلة للذوابن، واليت تعد عدوة 

للكولیسرتول، فهي تنقله من جمرى الدم إىل الكبد لیتم التخلص منه.

2. حماربة اإلصابة ابألنيميا
حیتوي الزبیب على مستوايت عالیة من احلدید، مما جیعله طعاًما رائًعا 

للمصابنی ابألنیمیا.
الیومي اخلاص  الغذائي  النظام  الزبیب األسود ضمن  إدراج  ففي حال 
احلدید، مما  املوصى هبا من  املستوايت  بك، ستضمن حصولك على 

یساعد يف حماربة اإلصابة ابألنیمیا.

3. التحكم مبستوایت ضغط الدم
اإلصابة بضغط الدم املرتفع من شأهنا أن تؤثر على العدید من وظائف 
اجلسم املختلفة، لكن من فوائد الزبیب األسود أنه یساعد يف التحكم 

مبستوايت ضغط الدم.
فالزبیب غين ابلبواتسیوم وهي مادة تعمل على خفض مستوايت ضغط 

الدم املرتفعة، وابلتايل محایة وتعزیز صحة القلب.

4. املسامهة يف عالج هشاشة العظام
إىل جانب غىن الزبیب األسود ابلبواتسیوم، فهو غين ابلكالسیوم أیًضا، 

وهذه من أهم املعادن الضروریة للحفاظ على صحة العظام.
هبشاشة  اإلصابة  یسبب  أن  شأنه  من  ابلتحدید،  الكالسیوم  نقص 

العظام، لكن تناول الزبیب األسود یكافح هذا وحیمیك منه.
فوائد الزبیب األسود للشعر

وأخريًا، من املهم أن تعرف أهم فوائد الزبیب األسود للشعر، واليت تتمثل 
يف:

1. احلماية من ترقق الشعر
وصوهلا  ابلتايل  قویة،  دمویة  دورة  یعين  ابحلدید،  األسود  الزبیب  غىن 

بشكل جید إىل فروة الرأس لتغذیتها.
هذا األمر بدوره یعمل على محایتك من ترقق الشعر وحیفز بصیالت 

الشعر يف املنطقة.

2. التقليل من مشكلة الشيب املبكر
احتواء الزبیب األسود على فیتامنی C یساعد يف زايدة امتصاص املعادن 

األخرى يف اجلسم، واملهمة لصحة الشعر.
هذا یعين أن تناول كمیات جیدة من الزبیب األسود یومًیا ستمد شعرك 

ابلقوة وتقلل من مشكلة الشیب املبكر.

الّتأثريات السلبّية والعوارض اجلانبية 
یعترب تناول العنب والزّبیب آمناً بشكل عام عندما یتّم استهالكه ابلكمّیات 
العالجّیة،  ابجلرعات  آمناً  استعماهلما  یعترب  احِلمیة، كما  يف  االعتیادیّة 
جّفف أو الزّبیب بكمّیات 

ُ
ولكن ميكن أن یؤّدي تناول العنب أو العنب امل

عالیة إىل اإلسهال، كما ميكن أن ُیسّبب ظهور بعض األعراض اجلانبیة 
حتملة، واليت تشمل االضطراب املعوّي، وسوء اهلضم، والغثیان، والقيء، 

ُ
امل

والكّحة، وجفاف الفم، والتهاب احللق، والعدوى، والّصداع، ومشاكل يف 
العضالت.11 جیب االنتباه عند تناول العنب والزّبیب بكمیات عالجّیة أاّل 
تتجاوز الكمّیات االعتیادیّة املوجودة يف احلمّیة يف احلاالت اآلتیة: احلمل 
العالجّیة  الكمّیات  أمان  معلومات كافیة عن مدى  تتوّفر  والّرضاعة: ال 
من العنب والزّبیب أثناء احلمل، لذلك جیب عدم جتاوز تناول الكمّیات 
االعتیادیّة يف هذه احلاالت.11 اضطراابت الّنزیف: ميكن أن یُبطئ تناول 
العنب من ختّثر الّدم. العملّیات اجلراحّیة: حیث كما ذكران أّن تناول العنب 
بكمیات عالیة )عالجیة( یؤخر ختّثر الّدم، وميكن أن یزید من احتمالّیة 
الّنزیف أثناء العملّیات اجلراحّیة وبعدها، ولذلك جیب الّتوقف عن تناوله 
بكمّیات عالجّیة قبل مواعید العملّیات اجلراحّیة أبسبوعنی على األقل.11 
بكمّیات عالجّیة، خاصة يف  الزّبیب  تناول  قبل  الطّبیب  استشارة  جیب 
حال تناول األدویة، حیث إهّنما ميكن أن یتفاعال مع بعض أنواع األدویة 

تفاعالً متوّسطاً.12

الزبيب يف کالم األئّمة املعصومنی
:قال أمري املؤمننی

»إحدى و عشرون زبيبة محراء يف كل يوم على الريق يدفع مجيع األمراض إال 
مرض املوت.«13

عن أيب عبد هللا قال: 
»الزبيب يشد العصب و يذهب ابلنصب و يطيب النفس.«14

عن أيب عبد هللا قال: 
»الزبيب الطائفي يشد العصب و يذهب ابلنصب و يطيب النفس.«15

:قال رسول هللا
»عليكم ابلزبيب فإنه يكشف املرة  و يذهب ابلبلغم و يشد العصب و يذهب 

ابإلعياء و حیسن اخللق و يطيب النفس و يذهب ابلغم.«16
عن علي قال: 

»الزبيب يشد القلب و يذهب ابملرض و يطفئ احلرارة و يطيب النفس.«17 
عن أيب هند قال: 

أهدي إىل رسول هللا طبق مغطى فكشف الغطاء عنه مث قال: 
»كلوا بسم هللا نعم الطعام الزبيب يشد العصب و يذهب ابلوصب و يطفئ 
الغضب و يرضي الرب و يذهب ابلبلغم و يطيب النكهة و يصفي اللون.«18
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مناقشة سند الراواية الوصية
اإلمام  وفاة  بعد  حیدث  ما   البیت أهل  رواايت  بعض  ذكرت 

املهدي، وقد قسم العلماء هذه الرواايت إىل ثالث طوائف:
الطائفة األوىل: هي اليت تتحدث عن رجعة أئمة أهل بیت للحیاة 

الدنیا، وحكمهم للعامل؛
الطائفة الثانية: هي اليت حتدثت عن وجود اثين عشر مهداي بعد اإلمام 
حمّمد بن احلسن العسكري، وذكرت بعض األخبار أهنم من نسله، 

وحّددت إحدى الرواايت أن األول منهم هو ابنه؛
الطائفة الثالثة: هي اليت حتدثت عن قیام الساعة بعد أربعنی یوما من وفاة 

.اإلمام املهدي
وقد متسك أمحد إمساعيل وأتباعه ابلطائفة الثانیة من تلك الرواايت، وهي 
 ،الدالة على أنه ال بد من وجود اثين عشر مهداي بعد اإلمام املهدي
وادعوا أن املهدي األول هو أمحد إمساعیل نفسه، وأنه هو احلجة بعد 

.جده اإلمام املهدي
ولعل أهم ما احتجوا به يف هذا الباب وجعلوه القول الفصل هو ما أمسوه 

بـ»روایة الوصیة«. 
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رواية الوصية
وهي اليت رواها الشيخ الطوسي يف كتاب »الغیبة«، قال: أخربان مجاعة، 
عن أيب عبدهللا احلسنی بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي بن سنان املوصلي 
العدل، عن علي بن احلسنی، عن أمحد بن حمّمد بن اخلليل، عن جعفر بن أمحد 
املصري، عن عمه احلسن بن علي، عن أبیه، عن أيب عبدهللا جعفر بن حمّمد، عن 
أبیه الباقر، عن أبیه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبیه احلسنی الزكي الشهيد، 
عن أبیه أمري املؤمننی، قال: قال رسول هللا - يف اللیلة اليت كانت 

 :فیها وفاته - لعلي
»ای أاب احلسن، أحضر صحيفة ودواة.« فأملى رسول هللا وصیته حىت 
انتهى إىل هذا املوضع، فقال: »ای علي! إنه سيكون بعدي اثنا عشر إمامة، 
ومن بعدهم اثنا عشر مهدای، فأنت ای علي أول االثين عشر إماما، مساك هللا تعاىل 
يف مسائه: عليا املرتضى وأمري املؤمننی والصديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون 

واملهدي. فال تصح هذه األمساء ألحد غريك. 
ای علي! أنت وصي على أهل بييت حيهم وميتهم، وعلى نسائي: فمن ثها لقيتين 
غدا، ومن طلقتها فأان بريء منها، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة، وأنت خليفيت 
على أميت من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول، 

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابين احلسنی الشهيد الزكي املقتول، فإذا حضرته 
الوفاة  حضرته  فإذا  علي،  الثفنات  ذي  العابدين  سيد  ابنه  إىل  فليسمها  الوفاة 
جعفر  ابنه  إىل  فليسلمها  الوفاة  حضرته  فإذا  الباقر،  حمّمد  ابنه  إىل  فليسلمها 
الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسمها إىل ابنه موسى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إىل ابنه علي الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حمّمد الثقة 
التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حمّمد 

املستحفظ من آل حمّمد، فذلك اثنا عشر إماما. 
أول  ابنه  إىل  ليسّلْمها  الوفاة  فإذا حضرته  مهدای،  اثنا عشر  بعده  من  يكون  مث 
واالسم  وأمحد،  عبدهللا،  وهو  أيب،  واسم  اسم کامسي  أسامي:  ثالثة  له  املقربنی. 

الثالث: املهدي، هو أول املؤمننی.«1 

مناقشة سند رواية الوصية
حیاول أتباع أمحد إمساعیل أن یبنوا معتقدا كامال بناء على هذه الروایة، 
أمحد کما  وهو:  األول،  املهدي  اسم  اليت ذكرت  الوحیدة  أهنا  خصوصا 
یدعون، وعلیه فال بد من معرفة من نقل لنا هذا اخلرب، ومن رواه عن أئمة 

!اهلدى
وألن أمحد إمساعیل وأتباعه یعلمون أن هذه الروایة ضعیفة السند الیصح 
االحتجاج هبا يف أمر عظیم کهذا كما سیتَّضح ذلك، فإهنم للفرار من هذا 
للمخالفنی وما  تقلید  وأنه  بدعة،  وأنه  الرجال،  ببطالن علم  قالوا  املأزق 
شابه، فنجیبهم أبننا سنطلع القارئ الكرمی على رواة هذا اخلرب لیحكم هو 
بنفسه على هذا اخلرب، هل یقبله أو یرّده، وهذا ما یفعله أي عاقل مسع 
خربا من بعضهم، حیث إنه سیحاول معرفة مصدر اخلرب، فإن كان املخرب 
احلال  اخلرب جمهول  راوي  إذا كان  وأما  اخلرب،  مبفاد  فسیعمل  عنده،  ثقة 
فسیصرف النظر عنه، إال مع وجود قرینة تؤكد صحة ما یقوله هذا املخرب 

اجملهول.
وقد احتوی سند روایة الوصیة على جمموعة من اجملاهیل الذین أمهل ذكرهم 

يف كتب الرجال، ومل یتعرض هلم أحد من علمائنا األبرار، وهم:
1. علي بن سنان املوصلي: مهَمل، مل یذكر يف كتب الرجال والرتاجم، وال 
یعرف عنه شيء سوى امسه، بل حبثت حىت يف كتب املخالفنی فلم أجد 
له ذكرا، وقد حاول بعض املروجنی ألمحد إمساعیل توثیق هذا الرواي من 

طریقنی: 
األول: أن الرجل وصف يف هذه الروایة ابلعدل، وهذا دلیل على اشتهاره 
ابلواثقة. وجیاب على هذا، أبن لفظ »العدل« ال یدل على وصفه ابلعدالة 
اليت تشرتط يف رواة احلدیث، والظاهر أن املراد ابلعدل هنا اللقب ولیس 
الصفة، أي أن امسه العدل، ال أنه موصوف ابلعدالة، ولذلك قال السيد 
اخلوئي يف ترمجة »الفقیه الدارمي« العدل: ال يبعد أن الرجل من العامة، وأن 
كلمة »العدل« من ألقابه، وهذه كلمة تطلق على الُكتاب يف القضاء واحلكومات، 

فيقال: كاتب العدل.
النمازي من مضامنی رواايته، حیث إهنا كما  الشیخ  الثاين: ما استظهره 
قال: رواية شريفة تفيد حسنه وكماله.2 وجیاب على هذا: أبن روایة خرب ال 
یعين االلتزام مبضمونه، فكما أن انقل الكفر لیس بكافر، فكذلك انقل 
اإلميان لیس مبؤمن ابلضرورة، ویشهد لذلك نقل املخالفنی لدرر فضائل 
أهل البیت وغرر مناقبهم، ولكن جندهم ال یلتزمون هبا رغم اعتقادهم 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

بصحتها.

۲. علي بن احلسنی: هو كسابقه جمهول أیضا ال یعرف، ومن اجلهل الفاضح 
ما صرح به أحد أنصار أمحد إمساعیل3 من أن املراد به هو والد الشيخ 
الصدوق، متمسكا مبا ذكره املريزا النوري الطربسي يف خامتة املستدرك بقوله: 
إن املوجود يف كتب األحادیث والرجال التعبري عن والد الصدوق بقوهلم: 

علي بن احلسنی، أو علي بن اببويه.4
واجلواب: أن املريزا النوري الطربسي مل جیعل ذلك قاعدة عامة، وهي أنه إذا 
أطلق علي بن احلسنی يف كل األحادیث فرياد به والد الشیخ الصدوق، 
بل هو بصدد الرد على من قال: إن مؤلف كتاب )فقه الرضا املوسوم بعلي بن 
موسی هو والد الصدوق، فأجاب بقوله: إنه مل یعرب عن والد الصدوق هبذا 

االسم، بل بعلي بن احلسنی، أو علي بن اببویه.
مث لو سلمنا بصحة هذا الكالم إمجاال ملا نفعه يف هذا املقام؛ ألن علي بن 

احلسنی املذكور لیس من طبقة والد الشیخ الصدوق؛ لعدة قرائن:
أوال: أن البزوفري معاصر لوالد الشیخ الصدوق، وهو هنا یروي عن علي بن 
احلسنی بواسطة شخص ال یعرف بعلم وال فضل، وهذا بعید جدا أن یروي 
أمثال البزوفري اجللیل الوجه عن ابن اببویه اجللیل الوجه بواسطة شخص 

غري معروف مع أنه معاصر له؛
یروي كل كتب  أنه  »الفهرست«  و صرح يف  الطوسي  الشیخ  أن  اثنيا: 
أخربان جبمیع  قال:  بواسطتنی، حیث  رواايته  الصدوق وكل  الشیخ  والد 
كتبه ورواايته الشيخ املفيد، واحلسنی بن عبيد هللا، عن أيب جعفر ابن اببویه، 

عن أبیه.5
يف حنی أنه یروي هذه الروایة عن علي بن احلسنی بثالث وسائط مغایرة 
التلك، كما أن النجاشي املعاصر للشیخ یروي كتب والد الصدوق بواسطة 

واحدة،6 فكیف یروي عنه الشیخ هذه الروایة بثالث وسائط؟

3. أمحد بن حمّمد بن اخلليل: هو مهمل كسابقیه، مل یذكر يف كتب الرجال، 
ومل یعنت برتمجته. وكالعادة فقد حاول بعض الدعاة ألمحد إمساعیل توثیق 
الرجل بناء على روایته النص على االثين عشر، وقد رددان على هذا سابقا، 
وأثبتنا أنه ال مالزمة بنی صحة الروایة وصحة االعتقاد، وال مالزمة بنی 
سالمة االعتقاد والواثقة. وكل ما قل عنه يف كتب الشیعة ثالث رواايت 

فقط.

4. جعفر بن حمّمد املصري: هو مهمل أیضا، ال ذكر له يف كتب الشیعة، 
وقد حاول توثیقه انظم العقیلي وهو من الدعاة ألمحد إمساعیل، مستدال 

بتضعیف العامة له!
وال ندري ما الربط بنی األمرین؟ إذ كیف تستفاد الواثقة اليت هي عدم تعمد 

الكذب من نص العامة على أن املرتجم له رافضي!
فقوهلم: »رافضي« ال یعين أصال أنه شیعي إمامي اثنا عشري، فضال عن 
ثبوت واثقته، بل غایة ما یفیده كالمهم هذا أن املرتجم له خمالف خلط 
أمرياملؤمننی  بتفضیل  الشیعة، كالقول  فیه عقیدة  یوافق  أمر  املخالفنی يف 
علي على الشیخنی، أو أنه یطعن فیها، سواء أكان زیدا أم إمساعیلیا، 

أم واقفا، أم فطحا، أم اثين عشراي، ولذلك قالوا يف احلاكم النيسابوري 
صاحب »املستدرك على الصحیحنی«: إنه رافضي.

الشيخ أمحد سلمان

دعوی أحمد إسماعیل أنه المهدي االول!
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قال الذهيب: قال ابن طاهر: سألت أاب إمساعيل األنصاري عن 
احلاكم، فقال: ثقة يف احلديث رافضي خبيث. مث قال ابن طاهر: 
كان شديد التعصب للشيعة يف الباطن، وكان يظهر التسن يف التقدمی 

واخلالفة، وكان منحرفا عن معاوية وآله، متظاهرة بذلك، وال يعتذر منه.7
فهل هذا الكالم یعين تشیع احلاكم، وواثقته، و قبول مروايته؟!

فاملذكور مهمل، مل یرتجم إال يف كتب أهل السنة، ونصهم على رفضه، 
وجرحهم له، ال یدل من قریب أو من بعید على تشیع الرجل أو واثقته.
مث إن علماء أهل السنة نصوا على أنه تويف يف سنة ۳۰4ه. مما یعين 
أنه معاصر للبزوفري، فال نعلم كیف یروي معاصره عنه بثالث وسائط!

5. احلسن بن علي: هو أیضا مهمل، وال یعرف من هو، وال ميكن متییزه، 
ولذلك حاول مدعي العلم انظم العقیلي إجیاد خمرج هلذه املصیبة، فادعی 
وجود تصحیف، والصحیح هو: احلسنی بن علي، وهذا ال دلیل علیه وال 

برهان سوی اتباع األهواء!
فاحتاد اسم األب وهو علي، أو النسبة وهو املصري، غري كاف يف إثبات 
وجود تصحیف يف اسم هذا الراوي، بل ال بد من وجود قرائن تثبت 

هذا املدعی
مث إن جعفر بن حمّمد وهو الراوي عن احلسن بن علي وابن أخیه، مل یرتجم 
له يف كتب الشیعة، وال توجد له إال هذه الروایة، فكیف عرفوا أن عمه 

الذي یروي عنه هو احلسنی بن علي، ولیس احلسن؟
مع أن احلسنی بن علي الذي حاول العقیلي إدخاله عنوة يف سلسلة 
السند هو من وجوه الشیعة ومن ثقاهتم، يف حنی أن الروایة كما سنثبت 
الحق عامیة بنص علمائنا األبرار، وهذه أكرب قرینة على فساد ما ادعوه.

علما أنه مبراجعة ما رواه ابن عدي جند أن جعفر بن حمّمد املصري یروي 
فعال عن عمه احلسن بن علي كما يف الضعفاء، حیث قال: ثنا جعفر، 
ثنا يوسف بن يعقوب بن سامل األمحر، حدثنا هشام بن احلكم، وثنا جعفر، قال: 
وحدثين عمي احلسن بن علي بن بيان، حدثنا هشام بن سامل، قاال مجيعا: ثنا 

جعفر بن حمّمد...8
فال ندري هل سیّدعي انظم العقیلي وقوع التصحیف أیضا يف كتاب 

الكامل يف الضعفاء؟

6. علي بن بيان بن سيابة: هو مهمل أیضا كسابقیه، ال توجد له ترمجة، 
ومل یعرف بتصنیف أو روایة وال حدیث سوى هذا اخلرب!

وقد حاول انظم العقیلي توثیقه بعدة طرق: 
منها: أن الرجل روی هذه الروایة اليت تدل على حسنه وكماله.

وجیاب هبا أجبنا به سابقا، ونضیف علیه أن هذا املبىن یستلزم الدور، 
فعندما نسأل صاحب هذا الرأي عن سبب قبوله للروایة، فسريد أبهنا 
وصلت لنا عن طریق الثقات، ولو سألناهم اثنیة عن دلیلهم عن واثقة 
هذا الرجل القالوا: »روايته هلذا اخلرب«، وهذا دور واضح ابطل ابلضرورة 

عند العقالء.
بعض  نص  وقد   ،الصادق اإلمام  أصحاب  من  الرجل  أن  ومنها: 

علمائنا على واثقة كل أصحابه.
وأكثر  العلماء،  بنی  املبىن حمل خالف  نفس هذا  وجیاب: كربواي أبن 
علمائنا مل یعملوا هبذا القول، وقد ذكروا أدلة بطالن هذه القاعدة يف 

كتب الرجال، لیس هذا موضع بیاهنا.

وقد حاول بعض أنصار أمحد إمساعیل الدفاع عن روایة الوصیة، وتصحیحها، 
بزعم أن هناك قرائن متعددة تصحح سندها:

فقالوا: إن روایة البزوفري كاشفة عن صحة اخلرب؛ ألن هذا األخري من وكالء 
اإلمام املهدي له، وال حیتمل أن یروي ابطال.

 ،أنه مل یثبت كون الرجل وكیال لإلمام املهدي واجلواب على ذلك: 
أوال: لقیام اإلمجاع عند الطائفة على أن السفراء كانوا أربعة ال خامس هلم، 

واثنيا: أن مستندهم إلثبات سفارة البزوفري ال تقوم به احلجة.
قال: ووجدت  »الغیبة«،  الطوسي يف  الشیخ  ذكرها  بروایة  احتجوا  فقد 
وثالمثائة:  عشرة  سبع  سنة  احملرم  يف  بـ»األهواز«  عتیق، كتب  أصل  يف 
أبوعبدهللا، قال: حدثنا أبو حمّمد احلسن بن علي بن إمساعيل بن جعفر بن حمّمد 
بن عبدهللا بن حمّمد بن عمر بن علي بن أيب طالب اجلرجاين، قال: كنت مبدینة 
»قم«، فجری بنی إخواننا کالم يف أمر رجل أنكر ولده، فأنفذوا رجال 
إىل الشیخ صانه هللا، وكنت حاضرة عنده أیده هللا، فدفع إلیه الكتاب، 
فلم یقرأه، وأمره أن یذهب إىل أيب عبدهللا البزوفري أعزّه هللا؛ لیجیب عن 
الكتاب، فصار إلیه وأان حاضر، فقال له أبو عبدهللا: الولد ولده، وواقعها يف 
يوم كذا وكذا، يف موضع كذا وكذا، فقال له: فيجعل امسه حمّمدا. فرجع الرسول 

إىل البلد، وعرفهم، ووضح عندهم القول وولد الولد، وشیمي حمّمدا.9
وهذا اخلرب غري اتم سندا؛ ألن الشیخ الطوسي نقل هذا اخلرب عن خمطوط 
كتب قبل مولده أبكثر من ستنی سنة، وال یعلم من كتب هذا املخطوط، 

وال من هو عبدهللا الذي صدر به السند.
مث إن هذا اخلرب ال یدل على أن البزوفري وكیال لإلمام املهدي، إذ 
حیتمل أن البزوفري نقل األجوبة بتوسط أحد السفراء کما احتمل العالمة 
اجمللسي10 ذلك عند تعلیقه على اخلرب، وحیتمل أن البزوفري كان مطلعا 
على الواقعة بشهادة الشهود العدول عنده، كما حیتمل أن البزوفري أعمل 

فراسته يف القضیة.
ولو سلمنا هلم جدال بذلك، فروایة اخلرب ال یعين االعتقاد مبضمون اخلرب، 
اإلمامة هو کتاب  البزوفري يف  ألفه  الذي  الوحید  الكتاب  أن  خصوصا 
»الرد على الواقفة«،11 مما جیعلنا نطمئن أن هذه الروایة مأخوذة من هذا 
الكتاب، ومن املعلوم أنه یذكر يف كتب الرد رواايت املؤالف واملخالف، 
فرمبا تكون روایة البزوفري هلذا اخلرب من ابب إلزام اخلصم، كأن یذكر أن 
رواايت االثين عشر رواها اخلاصة والعامة، خبالف الواقفة الذین وقفوا عند 

.اإلمام السابع

وقالوا: إن هذه الروایة رواها ستة من أصحاب األصول، وهذا دلیل على 
اشتهار اخلرب عندهم واعتباره لدیهم.

واجلواب: أن هذا الكالم زائف من وجهنی:
لیسوا من أصحاب األصول،  الوصیة  الذین رووا حدیث  األول: أن كل 
الشیخ  عد  وهلذا  واألصل،  الكتاب  بنی  ميیز  ال  العقیلي  املتمشیخ  وهذا 

الطوسي من أصحاب األصول!
الثاين: لو سلمنا له بصحة هذا الرقم ملا نفعه يف شيء؛ ألن روایة اخلرب ال 
تعين االلتزام به، ولو كانت هذه الروایة مشهورة كما یدعون ملا انفرد بروایتها 
الشیخ الطوسي دون سابقیه كـالنعماين الذي كتب يف »الغیبة«، والشيخ 

الصدوق ووالده الذین هلما مصنفات يف اإلمامة.
یرى  اليت هي عمدة دعواهم، وكما  الروایة  هذا كل ما خيص سند هذه 

القارئ اللبیب أن سندها مظلم جدا، بل ظلمات بعضها فوق بعض.
يتبع...

اهلوامش: 
۱. الطوسي، حمّمد بن حسن، »الغیبة«، ص 150.

2.»مستدرکات علم رجال احلدیث«، ج ۵، ص 383.
3. و هو انظم العقیلي فی کتابه »انتصارا للوصّیة«، ص 57.

4. »خامتة املستدرك«، ج 1، ص 316.
5.»الفهرست«، ص 157.

6. »رجال النجاشي«، ص 262.

7. »تذکرة احلفاظ«، ص 1054.
8. »الکامل فی الضعفاء«، ج 2، ص 158.

9. »الغیبة«، ص 308.
10. »حباراالنوار«، ج 51، ص 324.

11. »رجال النجاشي«، ص 68.

املصدر: الشيخ أمحد سلمان، »الشهب األمحدية علی مدعی املهدوية«، الطبعة 
االولی، 1433هـ، ص 19-33؛ ابلتلخيص.

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

مث  سننی،  بضع  ستعمر  اإلهلي  العدل  دولة  أّن  القائل  الرأي  أصحاب 
تنهار فاهتم أن ذكر األرقام يف حدیث العرب ال أييت يف الغالب للتحدید 
احلقیقي؛ بل للتقریب والتمثیل والتهویل واملبالغة، وللداللة على التكرار. 
ويف أحادیث العمر قد یكون القصد من هذه األرقام الصغرية أّن الناس اليت 
سوف تتمتع بنعیم هذه الدولة وخرياهتا وأنوارها القدسیة نشعر رغم طوهلا 

وكأهنا جمرد بضع سنوات.
وفاهتم أن أتكید البحوث والكتاابت - اليت تعرتض على عقیدة املهدویة - 
على قصر مدة حكمه وحتدیدها بسبع سننی هو من بنات أفكار السیاسة 
أساطینها  املؤمننی، حىت ابت  املوبقات حبق  ارتكبت  طاملا  اليت  الدنیویة 
خيشون من ذكر اسم املهدي نتیجة اخلوف من العقاب الذي سیوقعه هبم 
اليت تستخدمها هذه  الناجعة  الوسائل  الكربى. وهو من  جراء جرائمهم 

السیاسات يف حماربتها للمهدویة فكراً وعقیدة.
إن الطامة الكربى تتمثل بوجود قناعات اتمة لدى بعض الرافضنی للمهدویة 
سننی،  سبع  على  یزید  لن  املهدویة  الدولة  عمر  أّن  وسذاجة  ابعتباطیة 
أنفسهما توظیف هذه  ولكنهم مع ذلك حیاولون ابالعتباطیة والسذاجة 
القناعات إلنكار العقیدة املهدویة، وتوهنی حقیقتها، وتضعیف أمهیتها، 

وجتد ذلك واضحاً يف فكر الدكتور طه حامد الدليمي الذي یقول: 
مث ما معىن أن خيتفي الظلم من األرض بضع سننی معدودات وقد مر عليها آالف 
والوعود،  االهتمام،  هذا  هذا كل  يستحق  هل  وطأته؟  ترزح تت  وهي  السننی 
والبشارات؟ وما الذي تستفيده منه آالف األجيال اليت ماتت وهي تعاين الظلم 

واالضطهاد...1
إن هذا القول إمنا هو كلمة حق نرید هبا ابطل، وهو واقعاً یصب يف غري 
اهلدف الذي أراده الدكتور، وابملقابل یؤكد مجیع ما ذهبنا إلیه يف حدیثنا 
عن عمر دولة اإلمام املهدي والسیما حدیثنا عن اعتباطیة حتدید عمر 
دولته الكرمية بسبع سننی، فسبحان الذي یدین أعداء املنتظر أبلسنتهم 

وأقواهلم!
»أّن  معناه  واحد  وفعل  بقول  یشرتكون  قبل  من  حكموا  الذین  إّن كل 
امللك عقیم« ويف التاریخ مثال إشارات ألقوال اخللفاء العباسنی األبنائهم 
نشاهده  وما  عينيك.  بنی  الذي  ألخذت  امللك  انزعتين  لو  وهللا  قول:  مثل 
اآلن من استقتال الرؤساء وامللوك للبقاء على كراسي احلكم حىت خالف 
إرادة الشعوب، وتشریعهم للقواننی اليت جتیز هلم أن حیكموا مدى احلیاة، 
على  واألمثلة كثرية  املقربنی.  ورفاقهم  أخوهتم  على  ألبنائهم  تفضیلهم  مث 
ذلك. فهل أصحاب املهدي الذین سیخلفونه على حكم دولته هبذه 
السذاجة لیرتكوا مصريهم معلقاً بید من برید زوال دولتهم ذات السلطان 

العظیم الذي یقول عنه اإلمام علي لـجابر بن عبدهللا: 
»ای جابر إّن ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود وسلطاننا أعظم من سلطانه.«2
إن األحادیث اليت تصف هؤالء األصحاب تضعهم يف منزلة عالیة سامیة؛ 
سواء من حیث فعلهم الذي یبغون من ورائه رضا هللا تعاىل وال یتوقفون عنه 
:إىل أن یرضی هللا بوقوفهم كما يف حدیث أيب بصري عن اإلمام الصادق
»وإّن الرجل منهم ليعطي قوة أربعنی رجال وإّن قلبه ألشد من زبر احلديد ولو مروا 

جببال احلديد لقلعوها وال يكفون سيوفهم حىت يرضي هللا عز وجل.«3
تشتاق األرض  املخلوقات حىت  الناس وابقي  تعاملهم مع  أو من حیث 
:األثر خطواهتم كما يف احلدیث عن جابر بن يزيد عن اإلمام الصادق

»كأين أبصحاب القائم وقد أحاطوا مبا بنی اخلافقنی فليس من شيء إال وهو مطيع 

الطري، يطلب رضاهم يف كل شيء حىت تفخر  هلم حىت سباع األرض وسباع 
األرض على األرض وتقول: مر يب اليوم رجل من أصحاب القائم.«4

أو من حیث نوع العلوم اليت حیملوهنا بربكة اإلمام املهدي ومتریره یده 
على أجسادهم كما يف »املالحم«: 

»وهم النجباء والفقهاء واحلكام وهم القضاة الذين ميسح بطوهنم وظهورهم فال 
يشكل عليهم حكم.«5

أو من حیث التنصیب الرابين هلم بصفتهم حکاماً لألقالیم أبمره تعاىل 
كما يف »البحار«: 

»وهم أصحاب األلوية وهم حكام هللا يف أرضه.«6
ومن یعّینه هللا تعاىل حاكماً ال ميكن لبشر أو ملخلوق مهما كانت قوته 

وسطوته أن یعزله إال أبمر هللا.
ويف احلدیث أیضا أن األرض ال ختلو من طائفة ظاهرین على احلق حىت 
أبين أمر هللا، إذ جاء عن ثوابن، واملغرية بن شعبة، وجابر بن مسرة، وجابر 
 بن عبدهللا األنصاري، وعمري بن هاين، و... أهنم قالوا إّن رسول هللا

قال: 
»ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم حىت أیيت أمر 

هللا وهم كذلك.« 
ويف روایة أخرى: 

»ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة.«7 
فكیف یتواءم هذا احلدیث واألحادیث اليت تدعي أن اخلري ميوت مبوت 
املهدي؟ وأین ستذهب طائفة املقاتلنی على احلق والظاهرین إىل یوم 

القیامة؟
 ،و يف كتب احلدیث وغريها أّن یوم القیامة لیس هو یوم املهدي
فدولة املهدي تسبق یوم القیامة بزمن ال یعلم طوله إال هللا تعاىل، 
وبعد أن تؤّدي دورها البنائي اإلصالحي على مر هذه املدة، أتيت أواخر 
عالمات الساعة وأشراطها، وأتيت الریح الطیبة اليت أتخذ أرواح املؤمننی 
القیامة كما  الذین تقوم علیهم  فیبقى على سطح األرض شرار اخللق 
يف حدیث عبدهللا عن النيب قال: »ال تقوم الساعة إال على شرار 

الناس.«8 
فهذا احلدیث خيص مدة حمددة من عمر العوامل ال تتجاوز األربعنی یوما 
كما يف حدیث الشيخ الكوراين حتت عنوان »ال بعود الظلم بعده إىل 

األرض«: 
دولة العدل اإلهلي على يد أهل البيت آخر الدول ومتتد إىل يوم القيامة؛ 
ألّن احلجة ال ترفع من األرض إال قبل يوم القيامة أبربعنی يوماً ويسود األشرار 

الذين تقوم عليهم القيامة.9 
وهؤالء هم الذین عناهم هللا تعاىل يف قوله الكرمی:
ِلَك فَُأولَِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«10 »... َوَمْن َكَفَر بـَْعَد ذَٰ

فاألايم األربعون اليت أشار إلیها الشیخ الكوراين هي األايم اليت أشار إلیها 
النيب يف حدیثه الذي رواه عبدهللا و أبو موسى يف قوهلم: 

 :قال النيب
»إن بنی يدي الساعة ألاّیماً ينزل فيها اجلهل ويرفع العلم ويكثر فيها اهلرج.«11 
وهي األايم اليت أشار إلیها اإلمام علي يف خطبته اليت رواها نزال 

بقوله  وابتدأها  الزمان  آخر  على  فیها  تكلم  اليت  وهي  بن سربة، 
املشهور: »سلوين قبل أن تفقدوين.« وهي اليت جاء فیها قوله 

الطـائي صـاحل 

أعظم من ملك سلیمان
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عوالم الحكومة المهدویة

يف وصف مدة األربعنی یوماً املقصودة دون غريها:
»أال إّن بعد ذلك الطامة الكربى!« قلنا: وما ذلك ای أمري املؤمننی؟ 
قال: »خروج الدابة من األرض... فعند ذلك ترفع التوبة فال توبة تقبل 
وال عمل يرفع، وال ينفع نفساً إمياهنا مل تكن قد آمنت من قبل أو كسبت يف 
 إمياهنا خرياً.« مث قال: »ال تسألوين عّما يكون بعد ذلك فإنه عهد إيل حبييب

أن ال أخرب به غري عرتيت.«12
إن جمرد التمعن بنوع التغیري الذي سوف حیصل يف الكون كله یؤكد أّن 
األربعنی یوماً كافیة لقلب املوازین البنائیة القائمة إبرادة هللا تعاىل؛ لكي 
یقع الوعد احلتم وتقوم الساعة، لكن ذلك لن یقع بعد الظهور بسننی 
حمددة؛ ألن هذه السننی مهما كان طوهلا إمنا خلقت بذلك اجلزء من 
رمحة هللا الذي أنزله هللا إىل األرض؛ لكي یهدي الظالنی واملخدوعنی 
وهي  اجلحیم.  طریق  إىل  الذاهبنی  عدد  فیضمحل  اإلميان،  طریق  إىل 
مدة كافیة لتنزیه النفوس وحشد أهل اإلميان األحیاء منهم واألموات يف 
أفواج املرحومنی الناجنی من العذاب، مث بعد ذلك ترفع األرواح لیبقى 
شرار اخللق قلة قلیلة تعیش أربعنی یوما يف هرج وحیوانیة حیث یتعرضون 
ألهوال الصیحة وأهوال یوم القیامة. وخالصة ما نرید قوله يف هذا الشأن 

أمران:

األمر األول
إّن مدة حكم اإلمام املهدي للعوامل ولیس مدة حكم دولته ستكون 
ابحلساابت املتداولة العامة قصرية نوعاً ما )سبع سننی أو تسع أو أربعنی 
أو سبعنی سنة( حبسب اختالف الرواايت. ولكنها ابملفهوم اإلعجازي 
ستكون أطول من ذلك كثرياً؛ فقد جاء عن عبد الكرمی بن عمر اخلثعمي 

قوله: 
قلت أليب عبدهللا: كم ميلك القائم؟ قال: »سبع سننی يكون سبعنی سنة 

من سنيكم هذه.«13
وحبدود هذا الشأن نرید أن نقف قلیالً عند مجلة »يكون سبعنی سنة من 
سنيكم هذه« ملا فیها من غرابة تنايف ما تعّودت علیه العقول املادیة أو اليت 
تؤمن ابلنظرايت العلمیة ومعطیاهتا، ومن حق هؤالء أن یسألوا: كیف 
تصبح السنة بطول سبعنی سنة؟ أال یعين هذا أن النظام الكوين سوف 

یتعرض إىل انقالب کبري غري معقول؟
احلقیقة  هذه  إثبات  من  قریبة جداً  ابتت  نفسها  العلوم  إن  واجلواب: 
احلكومة  أن  معروف  هو  فكما  األسئلة،  هذه  عن  واإلجابة  املدهشة 
األرض وسوف أتيت  على  بشریة  آخر حكومة  تكون  املهدویة سوف 
فیه األجرام والكواكب واجملرات إىل  تعود  الذي  املوعود  للیوم  للتمهید 
أصلها األول. ومن اآلراء اللطیفة اليت حتدثت عن هذه احلقیقة املوجودة 
يف كتبنا وهي اليت نؤمن هبا بقدر إمياننا ابملهدویة ما جاء به الدكتور أمحد 

عوض عبد الباقي والنص طویل نوعا ما، قال: 
إن فرتة مدار األرض حول الشمس تُقرر طول السنة، وهي خاضعة لالختالفات 
جداً  القريب  خاصة  للكون  اجلذبية  األجسام  بکل  التفاعالت  من  تنتج  اليت 
بشكل  اجليولوجي  السجل  يکشف  الشمسي.  للنظام  األخرى  كالكواكب 
واضح أبّن األقطاب دائماً مل تكن يف مواقعها احلالية. كما أّن هناك ۲۱ اثنية 
اليوم قد طال حبوايل ۲۱  لذا فإن  الساعة منذ عام ۱۹۷۲م.،  أضيفت إىل 
اثنية يف ۳۲ سنة. إذا يصبح ضرورية إضافة أایم أكثر فأكثر يف كل سنة، ذلك 

ألن األرض فعال تنباطأ، ومن مث فإن كل تلك الطاقة احلركية املفقودة لن تفين بل 
ستتحول إىل شيء آخر، رمبا تؤدي إىل هبوط يف القشرة األرضية، تعديل اجملال 
املغناطيسي لألرض، تغيري حمور الدوران أو شيء آخر مثل ارتفاع درجة احلرارة 
َأوهََّل  َبَدْأاَن  ِلْلُكُتِب َكَما  َنْطِوي السهََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ  اهلائل وقد قال تعاىل »يـَْوَم 
َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـَْنا ِإانهَّ ُكنهَّا فَاِعِلنَی«14 فلقد تبنی أن اجملرات تتباعد عن بعضها 
البعض حاليا مبعدل ۳۸ ألف ميل / ساعة لكل مليون سنة ضوئية )۳۰۰,۰۰۰ 
ألف كيلومرت يف الثانية( فيما يسّمى بثابت هبل وحتما سيأيت وقت تنتهي هذه 
احلركة وتسكن ومن مث تقع األجرام علی بعضها، فيبدأ الكون ابالنكماش ومن 
 the big( احلايل  حلجمها  ابلنسبة  جدا  صغرية  نواة  يف  الكون كله  جيمع  مث 
crunch theory( هذه النواة هي نفسها اليت نشأ منها الكون قبل ما يزيد 
علي ۱۲ مليار سنة، وأول أحداث النهاية سيكون طلوع الشمس من مغرهبا فعن 

أيب هريرة أن رسول هللا قال: 
»ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا 
أمجعون فذاك حنی ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا 

خريا.« 
رواه البخاري ومسلم ويف احلديث أيضأ قال ابن ماجه: حدثنا حرملة بن حبيب، 
حدثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث وابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن 

سنان بن سعد عن أنس بن مالك عن رسول هللا قال: 
»ابدروا ابألعمال ستاً: طلوع الشمس من مغرهبا، والدخان، والدابة، والدجال، 

وخويصة أحدكم، وأمر العامة.« 
وميثل طلوع الشمس من مغرهبا أوىل حلقات عقد النهاية املتسلسل وهو الذي 
سيشتمل على توقف التفاعالت الشمسية والنجمية »فَِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت«15 
َع الشهَّْمُس َواْلَقَمُر«16  ووقوع األجرام الكونية على بعضها »َوَخَسَف اْلَقَمُر ٭ َومجُِ
وزلزلة األرض »ِإَذا زُْلزَِلِت اأْلَْرُض زِْلَزاهَلَا«17 وبث اجلبال »ِإَذا رُجهَِّت اأْلَْرُض رَجًّا 
٭ َوُبسهَِّت اجْلَِباُل َبسًّا«18 وكل ما سبق من وصف دقيق ألحداث النهاية يبنی 
للملحدين أن ما هذا قول بشر وأنه حقاً كالم ريب، كما يبنی بالغة السنة النبوية 
املشرفة وإعجازها ورمحة النيب صلوات ريب وتسليمه عليه بتا وأبمته بل ابلعامل أمجع 
حيث يهديه إيل سبيل الرشاد ويفتح له أبواب رمحة هللا قبل أن أیيت يوم ال ينفع 
نفس إمياهنا، وطلوع الشمس من مغرهبا ابت يقيناً، فهذا مشابه ملا حدث يف املريخ 
منذ قريب، حيث توقف لفرتة بسيطة مث عکس دورانه يف اجتاه عقارب الساعة )من 
الشرق إيل الغرب، مبعين أن الشمس تطلع عليه من املغرب(، رأينا أّن هذا األمر 
حدث للمريخ اليوم على الرغم من أّن األحاديث النبوية ذكرت تلك الظاهرة قبل 

1400 سنة. وما حدث املريخ كانه مقدمة ملا سيحدث على كوكبنا.19

األمر الثاين
إن موت اإلمام املهدي ال یعين أن دولته ستموت مع موته، وحنن على 
كامل الیقنی أن دولته لن تنهار مبوته وسوف تعمر دهراً طویال على ید 

أصحابه وتالمیذه النجباء. فقد جاء عن جابر اجلعفي قوله:
مسعت أاب جعفر عليه يقول: »وهللا ليمكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثالمثئة 

سنة يزداد تسعاً.« 
قلت: مىن يكون ذلك؟ قال: »بعد القائم.«20

أي إّن دولة العدل اإلهلي سوف تعمر بعد موت قائدها ومؤسسها ۳۰۹ 
سنة فإذا أضفنا هذا الرقم إىل املّدة اليت حیكم فیها اإلمام املهدي قبل 
موته حنصل على رقم یکذب كل الرواايت اليت حتصر عمر دولة اإلمام 
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وجود اإلمام املعصوم أو غیبته.
وعلى الرغم من التصور العام الذي یُعّرف وحیدد جغرافیا حیاة األمم على 
یعیش يف  وزمان،  أي شعب، يف كل عصر  فان  األرضیة،  الكرة  امتداد 
جغرافیا وساحات متداخلة، يف حنی ان اجلغرافیا الربیة والعقائدیة والثقافیة 
والسیاسیة واالقتصادیة، هي حلقات متداخلة مع بعضها البعض، حتتضن 

احلیاة املادیة واملعنویة للناس. 
إن اجلغرافیا الربیة الشهرية اليت حتاط وحتاصر ابالسالك الشائكة أو احلواجز 
الطبیعیة، تعد طبقة فحسب من الساحات اليت حتیط وحتاصر ومتیز شعب 
تبلغ  جغرافیا  یعیشون يف  االسالمیة،  ایران  إن سكان  اخر.  عن شعب 

مساحتها ملیون وستمائة ومثانیة وأربعنی  ألف كیلومرت مربع.
وتتوىل يف أطراف وحوايل هذه املساحة، ثكنات ومعسكرات وقواعد بریة 
وحبریة وجویة، مهمة محایة وحراسة هذه اجلغرافیا، وتراقب دائما أي هتدید 

أو هجوم قد یقدم علیه األجانب. 
بواسطة  والربیة،  املائیة  احلدود  مع  ابلتوازي  اجلویة،  احلدود  حتدید  ویتم 
الرادارات واألنظمة احلدیثة ومراقبتها بواسطة القوة اجلویة. وجلي للجمیع 
السیاسة واالقتصاد، متلك مساحة حمددة، ومتیز  والثقافة وحىت  اللغة  أن 
يف ظل عرضها وطوهلا احملددین، شعبا عن االخرین، ومثلما أن اجلغرافیا 
الساحات معرضة  فان سائر  للتهدید واهلجوم األجنبینی،  الربیة، معرضة 

للغزو أیضا. 
ففي میدان، ینتشر اجلنود واحلراس املدججون ابألسلحة املادیة والعسكریة، 
يف الثكنات واملعسكرات، ويف میدان اخر، ینتشر أصحاب الثقافة واالدب 
والفن، بسالح السینما واملسرح والشعر واملوسیقى يف الثكنات الثقافیة، 

وحیرسون الثغور األدبیة والثقافیة والفنیة. 
املناعة  والنظریة  العقائدیة  الثكنات  يف  واملفكرون،  العلماء  ویضفي كبار 
ویسعون  األجنيب،  االیدیولوجي  الغزو  ملواجهة  الشعوب  على  واحلصانة 
وافشال  الغزو  ومفعول  أثر  إلحباط  اخلاصتنی،  واملراقبة  الرصد  ضوء  يف 

اهلجمات. 
عن أيب عبد هللا قال: 

»ما من مؤمن إال و قد وكل هللا به أربعة شيطاان يغويه يريد أن يضله و كافرا يغتاله  
و مؤمنا حیسده و هو أشدهم عليه و منافقا يتتبع عثراته.«7

ولیست قالئل الشعوب اليت فقدت مصداقیتها احلقیقیة والرئیسیة وانصهرت 
يف املیدان الثقايف األجنيب وإثر اهلجمات الثقافیة والعقائدیة لألجانب، رغم 
حصانتها اجلغرافیة الربیة التامة، ويف املقابل مثة شعوب، حافظت ودافعت 
بقوة عن جغرافیاها الثقافیة والوطنیة رغم تقلبات وتغريات مجیع ساحات 

جغرافیاها الربیة والبحریة.
إهتمت مرة اخرى  السالم واألمن،  إهنا وبعد كل غزو عسكري، وإقرار 
ابعادة البناء واإلمناء، وإعمار الدمار وإصالح األمور املضطربة، واستعادت 

عظمتها وكربايئها السابقنی. 
إن رفعة وعظمة الشعوب، مرتبطان برفعة جغرافیاها الثقافیة قبل أن تكون 
مرتبطة بعرض وطول اجلغرافیا الربیة، وهو الذي یضفي اهلویة واملغزى على 

الشعوب، وميیزها عن االخرین. 
إن املعلمنی احلقیقینی، یعدون دائما، حراس ومحاة هذه اجلغرافیا، هؤالء 
الذین ینتشرون بوعي وتیقظ يف املعسكرات والثكنات الثقافیة، ویقومون 
یشنه  هجوم  أي  أثناء  ویوفرون  ودحره،  لصده  هتدید  أي  ومراقبة  برصد 

وصد  دحر  بعد  ویعملون  للجماهري،  واملناعة  احلصانة  ثقايف،  فريوس 
وجیب  والصدمات.  األضرار  وتعویض  التأهیل  إعادة  على  اهلجمات، 
القول بتجرؤ أن املعسكرات والثكنات الثقافیة، حتظى ابمهیة أكثر بكثري 

من املعسكرات والثكنات العسكریة. 
:وقال االمام املعصوم

»ای ابن النعمان إان أهل بيت ال يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منا و ال من  
أهل ديننا فإذا رفعه و نظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب علينا و كلما ذهب 

واحٌد جاء آخر.«8
إن بث الشبهات وحتریف وتزویر كالم املعصوم، یعد من اآلفات 
اليت أدت على مدى ألف ونیف عام، وعن طریق الشیطان وأذانبه، إىل 
اإلحنراف عن الدین احلقیقي وإنتاج أنواع الفرق والِنحل بنی املسلمنی. 

یتبع...

اهلوامش: 
1. اجلوهري، ابراهیم بن محّاد، »الصحاح الّلغة« کلمة الرابط، ص 323.

2. احلّلي، جعفر بن حسن، »شرایع االسالم«، ج ۱، ص 309.
3. دهخدا، علي اکرب، »لغتنامه«.
4. سورة آل عمران، اآلیة 200.

5. الطربسي، فضل بن حسن، »جممع البیان«، ج ۲، ص 482.
6. »شرایع االسالم«، ج ۱-۲، ص 309.

7. الكلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 
2، ص 251.

8. ابن شعبة احلراين، حسن بن علي، »حتف العقول«، قم، الطبعة الثانیة، 1363 
ش.، ص 309.(
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ویطلق اللغویون على الرابط ابنه الشریط الذي تربط به القربة والدواب 
وغريها، ويف األصل، فان »الرابط« هو عبارة عن: ربط اخليل يف نقطة 

معينة وتسيس ثكنة ملالزمة الثغور والتخوم، ومجعه رُُبط.1
ویطلق الرابط واملرابطة إصطالحا على مالزمة الثغور واحلدود، واحلراسة 
يف أطراف البالد والثغور، والرصد ملعرفة أحوال  العدو ومحایة البالد من 

هجماته.2
وقدم املغفور له املوسوعي اللغوي االیراين »دهخدا« أوجه خمتلفة ومعان 
املفردة، مبا يف ذلك: تطلق يف بالد »املغرب« على  عدیدة عن هذه 
احلصن الذي كان حیتفظ فیه ابجلند والتجهیزات للحرب أو الغزوة. )عن 

املنجد(
وأطلق الحقا على التكااي أو املسجد املنیع الذي یقیم فیه أانس، لیجهزوا 
أنفسهم للذود عن االسالم ومن هنا، اآلیة الكرمية »صاِبُروا َو راِبُطوا«.3

اخلاانت  هي  الرابط  ملفردة  اللغویون  أوردها  اليت  الشهرية  املعاين  ومن 
واملنازل اليت كانت تقام يف الطرق.

الرابط واملرابطة يف القرآن الکرمی
ونعرج يف كالمنا على اآلیة املبارکة:

»ای أَيُـَّها الهَّذيَن آَمُنوا اْصرِبُوا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتهَـُّقوا اللهََّ َلَعلهَُّكْم تـُْفِلُحون .«4
اآلیة و معنا  التفسري هذه  البیان« يف  الطربسي يف »جممع  العالمة  روي 

»رابطوا«:
أصل الرابط ارتباط اخلیل للعدو و الربط الشد و منه قوهلم ربط هللا على 
قلبه ابلصرب مث استعمل يف كل مقیم يف ثغر یدفع عمن وراءه ممن أرادهم 

بسوء و الرابط أیضا اسم ملا یشد به.5
وأنسب مرادف ملفردة الرابط، هو الثكنة واملعسكر.

واملرابطة يف إصطالح الفقهاء هي:
حراسة ومالزمة ثغور وختوم البالد االسالمية حلمايتها وقالوا: 

إن املرابطة هي عمل مستحب، حىت وإن كانت يف عصر غيبة اإلمام، والذي ال 
يستطيع الذهاب، فاملستحب أن يرسل حصانه للمرابطنی.6

واخلالصة أن املرابطة هي ضرب خاص من حراسة ومراقبة جغرافیا البالد 
االسالمیة، يف مقابل األخطار اليت تتهدد أمن املسلمنی أكان ذلك يف 

إمساعيل شفيعي سروستاين

الربـاط والمرابطة
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األخبار، وهذا الرقم وإن مل یكن مقصودا بنفسه، إال أنه یدل على كثرة 
كبرية جدا من األبواب، تلك الكثرة املـستلزمة لسعة ضخمة يف املسجد.

فإننا لو فرضنا هذا ملسجد مربعا، وكان يف كل ضلع منه مئتان ومخسون 
ابب، وكان بنی كل ابب وابب عشرة أمتار على األقل، ألن طول الضلع 
ألفي مرت ومخسمئة مرت، وهذا معناه أن سعة املسجد ال تقل عن ست 
مالینی وربع من األمتار املربعة، وهو مسجد مل یسبق له مثیل قبل عهد 

الظهور یبىن؛ لكي یناسب الوضع اإلسالمي يف الدولة العاملیة.
 وإمنا تنبثق احلاجة إىل ذلك، ابعتبار صالة اجلمعة اليت یقیمها اإلمام
يف كل أسبوع، واليت جیب شرعا أن حیضرها األعم األغلب من الذكور من 
سكان العاصمة، وما حوالیها من الضواحي، إىل جانب كل من یرغب 
ابحلضور للتشرف ابلصالة من خلف اإلمام املهدي، ومث سوف یكون 
الذي  الكبري  الكوفة  جامع  جیمعهم  أن  ميكن  حبیث  جدا  التجمع كبريا 
خيطب فیه ألول مرة كما مسعنا، فاقتضت املصلحة إجیاد مثل هذا املسجد 

الضخم لیسد هذه احلاجة اإلسالمیة املـلحة.
ومن هنا ذكرت األخبار، أن اإلمام املهدي يف أول مجعة من وروده 
إىل العراق خيطب خطبته األوىل هناك، وهي اليت سبق أن تعرضنا هلا قال 
اخلرب: »فإذا كانت اجلمعة الثانية، قال الناس: ای بن رسول هللا، الصالة خلفك 

تضاهي الصالة خلف رسول هللا ، واملسجد ال يسعنا.«
فیقول: »أان مراتد لكم.«

فیخرج إىل »الغري«، فیخط مسجدا له ألف ابب، یسع الناس.1
واملسجد الذي ال یسع املـصلنی، هو جامع الكوفة الكبري الذي كان أمري 
املؤمننی یصلي فیه، والغري هو النجف األشرف الواقع جنوب الكوفة، 

وقوله: مراتد لكم، أي طالب ومرتقب إلجابة طلبكم.
ومن هنا نعرف أن هذا املسجد یكون من أوىل منجزاته العمرانیة يف العامل.

وهو یهتم يف كل مسجد أن یطبق علیه احلكم اإلسالمي الصحیح، حىت لو 
كان احلكم استحبااب غري إلزامي، حیث ینبغي أن یرتىب اجملتمع تدرجییا على 
االلتزام ابلواجبات واملـستحبات معا، لیبلغ يف هنایة املطاف درجة العصمة 
املطلوبة، فهو یهدم كل مسجد عايل البناء، ویقتصر منه على املقدار 
الراجح يف الشریعة العادلة، قال اخلرب: »ومل يبق على وجه األرض له شرف إال 

هدمها وجعلها مجاء.«2

الطرق يف عصر الظهور
أنه  اخلرب،  دولته، كما يف  للمهدي يف  العمرانیة  األعمال  ومن مجلة 
یوسع الطریق األعظم، واملراد به الطریق الذي بنی بلدتنی، ولیس يف اخلرب 
إشارة إىل طریق معنی، وإمنا املراد أنه یقوم بتوسیع الطرقات املـهمة اليت تصل 

بنی املدن عموما.
وإننا يف عصران احلاضر لندرك أمهیة هذا التوسیع، وجسامة العمل املـنتج له 

أكثر من أي وقت مضى.
ومن تشریعاته العمرانیة أنه مينع األجنحة إىل الطرقات، ویهدم املوجود منها.

واجلناح يف اللغة هو الروشن أو الكوة، فیكون املراد هبا الشبابیك اليت تطل 
من املنازل على الطرق، فتكشف ما يف داخل املنزل ما ال یصح كشفه يف 
الشریعة العادلة، فیكون من الواجب إزالتها، وإبدال سبب التهویة بشيء 

جدید.
البناء  عادة يف  الذي جیعل  الربوز  وهو  آخر،  أمر  اجلناح  من  یفهم  وقد 

إىل جانب الطریق أو الشارع، أما عن طریق األعمدة أو بدوهنا، وهذا 
أنسب ابستعارة اجلناح ذوقا، وإن مل ینص علیه لغة، واملفهوم تقلیداي أن 
املهدي حیرم هذا النوع من البناء... غري أنه لیس من معاين اجلناح 

لغة.
ومن تشریعاته العمرانیة - كما نص اخلرب -: أنه یبطل أي مينع الكنف 
البالوعة،  وهو  بضمتنی مجع كنیف،  والكنف  الطرقات،  إىل  واملآزیب 

واملراد هبا مواسري املیاه القذرة.3
واملآزیب مجع میزاب وهو معروف، وكالمها مستعمل بكثرة يف عصران 
یقوم  هنا  ومن  املارة؛  وإزعاج  الطرق  التساخ  موجبان  ومها  احلاضر، 
اإلمام مبنعها... والبد ألهل البیوت من تصریف میاههم أبسالیب 

أكثر نظافة وهتذیبا.

اهلوامش:
۱. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغیبة«، ص 281؛ الطربسی، فضل بن احلسن، 

»اعالم الوری«، ص 430.
2. املفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، ج 2، ص 

.385
3. نفس املصدر.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 553-556؛ ابلتخليص.

دولة كریمة

دولة كریمة

السيد حممد الصدر

السیاسـة العمـرانیة
فبیوت  األخبار،  من  مسعنا  فیما  واضحة  السیاسة  نتائج  نرى  وحنن 
بلدة  اجلمیع  ویكون  و»احلرية«،  بـ»كربالء«  تتصل  سوف  »الكوفة« 
واحدة، وهي من السعة حبیث لو ركب شخص بغلة سفواء - أي سریعة 
السري: »من صبح يوم اجلمعة قاصدا املسجد الذي تقام فيه صالة اجلمعة ظهرا 
ألجل حضور هذه الصالة، مل يدركها«، وإذا كان هذا الشخص قد توجه 
من أحد أطراف هذه املدینة، فاملسجد على أي حال، لیس يف طرفها 
اآلخر، بل يف وسطها؛ ومن هنا نعرف أن هذه املسافة اليت ميشیها هذه 
الرجل ببغلته السریعة، لیست إال قسما من البلدة، وال ميثل أكثرها فضال 

عن مجیعها.
وهذا أیضا من التنبؤات الطریفة يف األخبار، فإن سعة املـدن هبذا املقدار، 
مل تكن معروفة أبي حال يف الزمن القدمی، بل لعل جمرد تصورها كان فوق 
اخلیال، وأما اآلن، فهو یعترب أمرا طبیعیا، خاصة يف العواصم األخرى، 
كیف والكوفة ستصبح عاصمة للعامل كله، حتت رایة الدولة املهدویة؟! 

فمن الطبیعي هلا أن تتسع هبذا املقدار.
ولعلنا نستطیع أن نفهم من هذا، مقدار تركیز الدولة واهتمامها ابلعمران 
يف سائر البلدان، ولیس يف العاصمة فقط، فلئن كانت العاصمة ابلتحدید 
الذي مسعناه، یزید طوهلا على الثماننی كیلو مرتا، فلیكن غريها مقاراب 
لذلك أو مبقدار نصفه مثال... حسب ظروف كل بلدة وموقعها اجلغرايف 

وأمهیتها االجتماعیة.

املساجد يف عصر الظهور
ابعتبارها   ،املهدي اإلمام  قبل  من  اهتماما خاصا  املساجد  وستنال 

مراكز إسالمیة رئیسیة.
املـكرمة،  »مكة«  يف  املـشرفة«  »الكعبة  فیه  الذي  احلرامي  فالـ»مسجد 
سوف یشطب على كل توسیعاته، ویهدمها ویرد املسجد إىل أساسه الذي 
كان علیه يف صدر اإلسالم؛ احرتاما هلذا األساس الذي كان يف زمن رسول 

هللا، وسترتتب على هذا التغیري بعض النتائج.
وحیول املهدي »مقام إبراهیم« من موضعه احلايل، ویرده إىل مكانه 
الذي كان علیه مالصقا للكعبة املـشرفة، بعد أن كان قد فصل عنها عدة 
أمتار، وال زال مفصوال عنها إىل العصر احلاضر. إن فكرة مقام إبراهیم - 
أساسا - تعين املكان الذي وقف علیه إبراهیم اخللیل حنی بىن الكعبة 
املـشرفة، وبطبیعة احلال یقف الباين إىل جنب اجلدار الذي یبنیه، وال معىن 
أن یقف بعیدا عنه بعدة أمتار، ومعه املوضع الطبیعي ملقام إبراهیم هو 

جوار الكعبة املـشرفة، كما تقتضیه طبائع األشیاء.
وهو أیضا یهدم يف الكوفة، أربعة مساجد من دون جتدید، على ما هو 
ظاهر األخبار، ابعتبارها مل تنب على التقوى، الذي هو الشرط األساسي 
ملشروعیة بناء املسجد يف اإلسالم، فإذا بىن على غري التقوى وجب هدمه 
ال حمالة، ومل تكن قبل ظهور املهدي قوة مؤمنة قادرة على ذلك، ومن 

مث وجب على دولة املهدي املـبادرة إىل إزالة آاثر االحنراف والعدوان.
وأما املسجد الذي أيمر املهدي ببنائه يف ظهر الكوفة، أي خلفها من 
انحیة »النجف«، فهو الذي له ألف ابب، وقد دل على وجوده عدد من 
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الكـّرة53

أمرهم هللا به من مشاریع إهلّیة عمالقة علي وجه األرض؛ کما قال االمام الكـّرة
احلسنی يف لیلة عاشوراء: 

»...مث لينزلن علي وفد من السماء من عند هللا عز و جل، مل ينزلوا إيل األرض 
قط، و لينزلن إيل جربئيل و ميكائيل و إسرافيل، و جنود من املالئكة، و لينزلن 
حممد و علي و أان و أخي و مجيع من من هللا عليه يف محوالت من محوالت الرب، 

خيل بلق من نور، مل يركبها خملوق.
مث ليهزن حممد ص لواءه و ليدفعنه إيل قائمنا ع مع سيفه، مث إان منكث بعد ذلك 

ما شاء هللا.
مث إن هللا تعايل خيرج من مسجد الكوفة عينا من دهن و عينا من لنب و عينا من ماء.

مث إن أمري املؤمننی ع يدفع إيل سيف رسول هللا ص فيبعثين إيل الشرق و الغرب، 
فال آيت علي عدو هلل إال أهرقت دمه، و ال أدع صنما إال أحرقته، حيت أقع إيل 

اهلند فأفتحها...«8 

ب( لطلب دمه
 :نقرأ يف روایة عن مفّضل بن عمر عن االمام الصادق

رسول  رآه  فإذا  معه  قتل  من  مجيع  و  هو  بدمه  خمضبا   احلسنی يقوم  »مث 
هللا بكي و بكي أهل السماوات و األرض لبكائه و تصرخ فاطمة فتزلزل 

األرض ...«
قال املفضل: ای موالي مث ما ذا؟ 

 :قال الصادق
»تقوم فاطمة بنت رسول هللا فتقول: »اللهم أجنز وعدك و موعدك يل فيمن 

ظلمين و غصبين و ضربين و جزعين بكل أوالدي.« 
فتبكيها مالئكة السماوات السبع و محلة العرش و سكان اهلواء و من يف الدنيا و 
من تت أطباق الثري صائحنی صارخنی إيل هللا تعايل فال يبقي أحد ممن قاتلنا و 

ظلمنا و رضي مبا جري علينا، إال قتل يف ذلك اليوم ألف قتلة....«9 

ج( للحكومة الطويلة
من دون دولة العدل ال ميكن أن تفتح لإلنسان الفرصة واجملال لیبلغ كماله، 
وال اجملتمعات وال الشعوب أیضاً تكون قادرة علي نیل كماالهتا، بینما يف 
ظل دولة العدل ميكن حصول ذلك لكل إنسان؛ بل إّن هذا قانون عام، 
بیئة  اإلنسانیة، فحيت  ابلبیئة  البیئات، وال خيتص  یُلقي بظالله علي كل 
اجلّن والنبااتت واحلیواانت والطبیعة وكل البیئات اأُلخري، ال ميكن أن تبلغ 

الكمال املنشود إال يف دولة العدل. 
وأّما اإلصالح علي صعید ابطن نفوس األفراد، وعلي صعید اأُلسر، وعلي 
صعید الدول واملدن كاّفة، فهذه درجات عالیة جّداً من اإلصالح، تكون 

.بدءاً بسّیدالشهداء ،علي ید حكومة أهل البیت
روی عن محران بن أعنی عن أيب جعفر قال: 

»إن أول َمن يرجع جَلاركم احلسنی، فيملك حيت تقع حاجباه علي عينيه من 
الكرب.«10 

أخرج الكليين يف »الكايف«، بسنده عن أيب عبد هللا يف قوله تعايل: »مثهَّ 
َرددان َلُكُم الَكَرَة َعليِهْم«11 قال: 

»خروج احلسنی يف سبعنی من أصحابه، عليهم البيض املذهب، لكل بيضة 
وجهان، املؤّدون إيل الناس أّن هذا احلسنی قد خرج حيت ال يشك املؤمنون 
استقرت  فإذا  أظهرهم،  بنی  القائم  واحلجة  شيطان،  وال  بدجال  ليس  وأنّه  فيه، 

الذي  فيكون  املوُت،  احلّجَة  جاء   ،احلسنی أنّه  املؤمننی  قلوب  يف  املعرفة 
يغّسله ويكّفنه وحینطه ويُلحده يف حفرته احلسنی بن علي، وال يلي الوصي 

إال الوصي.«12

د( لدفن القائم
إمنا هني أن یغسل اإلمام إال من یكون إماما  , و هي سنة هللا؛ کما قال 

االمام الرضا: »إن اإلمام ال يغسله إال اإلمام .«13 
ان اإلمام املهدي هو أحد أئمة أهل البیت وخامتهم، فاالمام 
القائم  إلیه  »...فیدفع   :الصادق االمام  قال  یدفنه.   احلسنی
اخلامت، فیكون احلسنی هو الذي یلي غسله و كفنه و حنوطه و 

ابالغه حفرته..«14
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»تنشق األرض«1 و »ینفض عن رأسه الرتاب «.2 يف مقدم وجهه ضوءا و 
نورا؛3 لراايت احلسینیة حتیط بتلعفر ونداء »لبيك ایحسنی« یهز االرض. 
»خرج توافق ذلك خرجة أمري املؤمننی و حياة رسول هللا. مث لينزلن 
عليه وفد من السماء من عند هللا عّزوجّل، مل ينزلوا إيل األرض قط، و لينزلن إيل 
 جربئيل و ميكائيل و إسرافيل، و جنود من املالئكة، و لينزلن اهل البيت
يف محوالت من محوالت الرب، خيل بلق من نور، مل يركبها خملوق.«4 وقعت 

الواقعة: یعد احلسنی بن علی سّیدالّشهداء الی الدنیا.
بثأر  املهدي هو طلب  والقائم  مظلوما  قتل   بن علي احلسنی 
التأكید والرتكیز  الدنیا.  الی  اّول من رجع   و احلسنی احلسنی
النهضة  مسار  أّن  لبیان  الرواايت  يف   الشهداء سّید  رجعة  علي 
والتضحیات اليت قام هبا سید الشهداء لیس فیه أخطاء؛ ولذا جند 
أّن من أهّم األمور اليت كشفها سّید الشهداء ألنصاره الشهداء معه 
يف الطّف لیلة عاشوراء، وبه ازداد یقینهم وازدادْت استماتُتهم وفدائیـُّتهم 
يف سبیل هللا، هو مشروع الرجعة، حیث بنّی هلم كیف أهّنم سريجعون 
معه إلجناز املشروع اإلهلي، وهذا ما یُعطي طاقة وحیویّة عالیة لكل 
إنسان یرید أن یقتدي يف مسريه بسّید الشهداء، وحیارب الظاملنی 
والطغاة واجلائرین واملستبّدین واملفسدین يف األرض، ویتجّلي بذلك أیضاً 
أّن طریق اإلصالح والوصول إلیه وإن أتّخر مّدًة من الزمن، إال أّن العاقبة 

للمؤمننی، ولیس هناك إايس وقنوط يف مسري التضحیة والشهادة.

أول َمن يرجع
إّن رجعة سّید الشهداء هي رجعة أیضاً ببدنه من قربه الشریف إيل دار 
الدنیا، وهو أّول املعصومنی رجوعاً. أن قال االمام الصادق: »أول من 
ينفض عن رأسه الرتاب احلسنی بن علي يف مخسة و سبعنی ألفا و هو قوله جل 
نْيا َو يـَْوَم يـَُقوُم اأْلَْشهاُد، يـَْوَم ال  و عز: ِإانهَّ لَنـَْنُصُر ُرُسَلنا َو الهَّذيَن آَمُنوا يف احْلَياِة الدُّ

يـَنـَْفُع الظهَّاِلمنَی َمْعِذرَتـُُهْم َو هَلُُم اللهَّْعَنُة َو هَلُْم ُسوُء الدهَّار.«5و6 
ویرجع يف أواخر حیاة ودولة اإلمام املهدي عند الظهور، یرجع سّید 
ألنصاره   الشهداء سّید  قال  قربه، کما  من  الدنیا  دار  إيل  الشهداء 

الشهداء معه يف »الطّف« لیلة عاشوراء:
»أبشروا، فو هللا لئن قتلوان فإان نرد علي نبينا. مث أمكث ما شاء هللا، فأكون 
أول من تنشق األرض عنه، فأخرج خرجة توافق ذلك خرجة أمري املؤمننی و 

 7»...قيام قائمنا

مهمة االمام احلسنی يف الرجعة الی الدنيا
الف( لرفقة قائم

غایة رجوع سید الشهداء، فلها میزان وضابطة ومنوال علي منوال رجوع 
بقّیة أئمة أهل البیت، وهي أّن هللا عز وجل أمر كلَّ إمام من أئمة أهل 
البیت أن یقوم مبهّمة خاّصة يف األرض، فكل إمام ومعصوم یعمل 
 مبا ُخِتَم يف ذلك الكتاب؛ إالّ أّن الظاملنی حالوا بنی أئمة أهل البیت
ما  یُنجزون   واملسؤولیة؛ ومن مث يف رجعتهم املهّمة  القیام هبذه  وبنی 

عودة دم اهلل إلى عروق األرض
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ألفا عمر ابه، ولد عام 1971م. مبدینة »مامو« يف »غینیا«، واصل 
دراسته األكادميیة حىت حصل على شهادة اللیسانس يف العلوم 

االجتماعیة، جیید اللغة العربیة واالجنلیزیة والفرنسیة إضافة إىل لغاته 
احمللیة كالفوالنیة والسوسو. 

كان مالكي املذهب يف بدء أمره، مث تتلمذ يف مدرسة نصر اإلسالم 
الوهابیة مدة أربع سنوات، فتأثر هبا مجلة واعتنق بعض آراء هذا التیار 
بنفسه،  أجراها  مكثفه  دراسة  بعد  احلقیقة  له  تبینت  حىت  الفكري، 
فكانت مثرته أن استبصر.اعتنق مذهب أهل البیت عام 1991م. 

يف »كوانكري« العاصمة.

احملفز لتغيري االنتماء الفكري
كان الدافع له يف تغیري انتمائه الفكري، هو شدة إعجابه ابلدراسات 
التارخيیة، مضافا الهتمامه ابملسار اإلسالمي واملنعطفات احلساسة اليت 
غريت جمراه ونشوء الفرق اإلسالمیة. هذان األمران فتحا له آفاقا يف جمال 
العقیدة، فإنطلق منهما يف البحث حىت تفتحت رؤیته على واقع التاریخ 
املوروثة  النظر يف معتقداته  أمور جعلته جیدد  اإلسالمي، وتعرف على 

السابقة.

مطالعة أول كتاب شيعي
المستبصرونیقول ألفا عمر ابه: 

المستبصرون ٭ الرقم 62
٭ مجادي األولی 
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كان أول كتاب شیعي یقع بیدي كتاب »عقائد اإلمامیة« للعالمة الشیخ 
من  أعهدها  مل  فكریة  أطروحة  فیه  فوجدت  فطالعته  املظفر،1  رضا  حمّمد 
قبل، وأكثر ما لفت انتباهي يف هذا الكتاب هو أمر اإلمامة واخلالفة بعد 
رسول هللا، كما تبنی يل أن االختالف يف هذه املسألة هو منشأ معظم 

.االختالفات اليت وقعت بنی املسلمنی بعد وفاته

أمهية مسألة اإلمامة
یقول ألفا عمر ابه: 

عرفت من ذلك احلنی أن املسألة الوحیدة اليت البد من اإلملام واإلحاطة 
هبا هي مسألة اإلمامة، ألهنا مسألة أساسیة يف قاموس الفكر اإلسالمي، 
وینبغي للباحث أن حیدد موقفه منها، ألن البحث العقائدي يف غريها من 
املسائل التی الیوصل الباحث إىل النتائج مطلوبة، وأن الباحث سیبقى يف 
 ،املسائل اجلزئیة يف حرية و ما مل یعرف اخللیفة احلقیقي بعد رسول هللا
ابعتباره احلافظ للشریعة اإلسالمیة اليت جاء هبا النيب األكرم، ومن دون 
ذلك ال یستطیع اإلنسان الوثوق ابلسلطة احلاكمة اليت هیمنت على احلكم 
مع عدم امتالكها الشرعیة يف ذلك، والميكنه أخذ معامل دینه منها، ألهنا 
الشك ختفي الكثري من احلقائق الشرعیة اليت تصطدم مع مصاحلها.ومن 
هذا املنطلق بدأت حبثي يف هذا اجملال، وأعانين على ذلك - رغم مشاغلي 

اجلانبیة - هوایيت للدراسات التارخيیة. 
كانت أول مسألة سلطت الضوء علیها، هو معرفة املوقف الذي اختذه 
رسول هللا ملستقبل أمته من بعده يف أمر اخلالفة، فبادرت إىل معرفة 

األطروحة اليت قدمها الرسول ألمته يف هذا اجملال، ألهنا تبنی يل حقیقة 
األمر، ودون ذلك ال أستطیع االنطالق مما حدث من بعده، فإنه قد 

الميثل احلق والصواب، وعلى اإلنسان أن یعرف احلق لیعرف أهله.

حديث الثقلنی وداللته
إن هلذا احلدیث شهرة فائقة بنی الفریقنی، وقد اعرتف به اخلاصة والعامة، 
و تناقلته األفواه واألقالم حىت كاد أن یتجاوز حد التواتر.و قد تعدد رواة 
هذا احلدیث، حبیث زاد على الثالثنی صحايب، كما تعددت طرق رواته، 
وذلك ألن الرسول قد ذكره يف مواقف ومواطن عدیدة، كان منها: 
حجة الوداع، ويوم عرفة عند مجع غفري من الناس، ويوم الغدير يف خطبته، 

وأایم مرض وفاته.
هلذا احلدیث نصوص خمتلفة التی منها : قوله: »إين اترك فيكم الثقلنی، 

كتاب هللا وأهل بييت، وإهنما لن يفرتقا حىت يردا على احلوض.«2
من خالل حدیث الثقلنی ميكن اإلشارة إىل األمور التالیة:

أوال: عصمة العرتة من اخلطأ، ألن الرسول صرح بعدم افرتاقهم عن 
القرآن حىت یردا علیه احلوض، فتجویز االفرتاق ابملخالفة و صدور الذنب 
منهم جتویز للكذب على الرسول الذي أخرب عن هللا عزوجل بعدم 

افرتاقهم عن القرآن؛
اثنيا: إن العرتة عندهم علم القرآن الذي فیه تبیان لكل شيء، وقد صرح 

الرسول أبعلمیتهم يف أحد نصوص هذا احلدیث قائال: 
أعلم  فإهنم  والتعلموهم  فتهلكوا،  عنهما  والتقصروا  فتهلكوا،  »والتقدمومها 

منكم.«3
الرسول رتب  التمسك أبحدمها دون اآلخر، ألن  اثلثا: عدم صحه 
الضالل على تركهما معا، ومعىن احلدیث أنه الهدى ملن یتمسك ابلقرآن 
وحده، أو یقول: حسبنا كتاب هللا،4 كما أن املتمسك ابلعرتة فقط دون 

القرآن أیضا الجناة والسبیل له للهدى.
رابعا: عدم خلو كل زمان من أهل بیت رسول هللا، وهو دلیل على 

وجود إمام من العرتة يف كل زمان إىل یوم القیامة.
خامسا: وجوب إتباع أهل البیت ، إذ السبیل لتلقي األحكام اإلهلیة 
بكل إطمئنان وإدراك معاين القرآن ومعرفة متشاهبة إال ابالستعانة ابلعرتة، 
ألهنم املفسرون احلقیقیون للكتاب، وكل من الیتمسك هبم یتیه يف أودیة 

الضاللة من غري دلیل.
فالسبیل الوحید لبقاء املسلمنی يف مأمن من االحنراف والزیغ، هو معرفتهم 
لكتاب هللا والتمسك به، والتوجه إىل من عنده علم الكتاب، الذین هم 

عدل القرآن و ذوي الكرامات الباهرة اليت شرفهم الباري عزوجل هبا.

فی النهاية
یقول ألفا: 

كانت النتائج اليت توصلت إلیها واضحة والغبار علیها، وقد حبثت يف هذا 
اجملال كثريا ملعرفة احلقیقة يف أمر خالفة الرسول وإن كان »حدیث 

.وأئمة املسلمنی الثقلنی« لوحده كافیا يف تعینی خلفاء الرسول
الذین  هم  الشیعة وحدهم  أنين وجدت  هو  للتشیع،  قربين  الذي  واألمر 
 اتبعوا الثقلنی، فدفعين ذلك للتعمق يف مباين وآراء مذهب أهل البیت
فاقتنعت هبا وتشیعت عام 1991م. يف العاصمة كوانكري، وقد استبصر 

اعتناقي  الذین عرضت علیهم أدليت يف  العدید من األخوة  على یدي 
من حییط  إنتباه  لفُت  االستبصار  بعد  البیت، ألنين  أهل  ملذهب 
سببا  ذلك  فكانت  مين،  لالستفسار  الكثري  دفعت  احلالة  وهذه  يب، 
لوقوع مناظرات عدیدة بیين وبینهم، وكانت الثمرة استبصار الكثري من 
إخواين وأصدقائي الذین سلكوا درب البحث والتتبع للوصول إىل العقیدة 

الصحیحة.

اهلوامش:
1. الشیخ حمّمد رضا املظفر ابن الشیخ حمّمد الفقیه اجملتهد من ساللة الشیخ املظفر 
الفقیه الفاضل املستوطن يف النجف يف حدود املائة احلادیة عشر للهجرة، ولد عام 
1322هـ.ق. يف »النجف األشرف« وتويف عام 1383هـ.ق. فیها، له أتلیفات 
كثرية إضافة إىل كونه شاعرا، وكتابه هذا یوضح معتقدات الشعیة اإلمامیة وتثبیتها 

من العقل والنقل مع رد الشبهات املثارة على معتقدات الشیعة.
»املناقب«  )281(؛   234 ص  املغازيل،  البن   »علي »مناقب  أنظر:   .2

للخوارزمي، ص 154؛ »فرائد السمطنی« للجویين، ج 2، ص 143.
الزوائد«  »جممع  439؛  2، ص  ج  حجر،  البن  احملرقة«  »الصواعق  أنظر:   .3
للهیثمي، ج 9، ص 164؛ »املعجم الكبري« للطرباين، ج 5، ص 166؛ »كنز 

العمال«، ج 1، ص 168.
ص   ،5 ج  و   4168 ح   ،1612 4، ص  ج  البخاري،  »صحیح«  4.أنظر: 

.2146
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ألفـا عمـر بـاه
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احلسن  أيب  عن  خالد  بن  احلسنی  عن  إبسناده  الصدوق  الشيخ  روی 
الرضا قال: »شيعتنا املسلمون ألمران اآلخذون بقولنا املخالفون ألعدائنا 

فمن مل يكن كذلك فليس منا.«
و روی عن ابن أيب جنران قال: مسعت أاب احلسن یقول: 

»من عادى شيعتنا فقد عاداان و من واالهم فقد واالان ألهنم منا خلقوا من طينتنا 
من أحبهم فهو منا و من  أبغضهم فليس منا شيعتنا ينظرون بنور هللا و يتقلبون 
يف رمحة هللا و يفوزون بكرامة هللا ما من أحد من شيعتنا ميرض إال مرضنا ملرضه 
و ال اغتم إال اغتممنا لغمه و ال يفرح إال فرحنا لفرحه و ال يغيب عنا أحد من 
شيعتنا أين كان يف شرق األرض أو غرهبا و من ترك من شيعتنا دينا فهو علينا. 

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

وعندما اقرتب موعد رحیل حممد بن عثمان، النائب الثاين، إجتهت أنظار 
الناس حنو وكیله اخلاص، جعفر بن حممد بن متيل. وكان أغلب  معظم 
الناس یظنون أن شخصا كجعفر، الذي كان أيكل اخلبز من بیت حممد 
بن عثمان فقط، وكانت الرسائل تنقل على یده يف األغلب، سیكون 
النائب الثالث حتما، ومع ذلك، فقد نصب حممد بن عثمان ابمر من 

اإلمام، السيد ابوالقاسم احلسنی بن روح النوخبيت ابلنیابة، وبدأ بذلك عهد 
الذي كان  النائب  عاما،  واستمرت 21   العصر إلمام  الثالثة  النیابة 
اتمنی،  ودهاء  بذكاء  وانتخب  ابلتحدايت،  ملیئة  متقلبة  فرتة  يف  یعیش 
الن احلفاظ على السریة واألمانة والدهاء والذكاء والعقل والوفاء واإلميان 
قد اجتمع فیه، وفضال عن ذلك، فان إبن روح كان حیظى مبوقع سیاسي 

واجتماعي جید للغایة يف دولة اخلالفة، لدرجة أن مجاعة كبرية من الشیعة 
وأهل السنة كانت تعرفه وكان الكل مذعن ابنه أذكى وأعقل وأوثق رجل 

یعرفونه. 
کتب موالان صاحب الزّمان فیه:

»عرفه هللا اخلري كله و رضوانه و أسعده ابلتوفيق وقفنا على كتابه و ثقتنا مبا هو 
عليه و أنه عندان ابملنزلة و احملل اللذين يسرانه زاد هللا يف إحسانه إليه ...«1 

نفوذ صديق اإلمام يف بالط أعداء االسالم
وكان احلسنی بن روح، حیظى بنفوذ جید يف بالط العباسینی، وكان موضع 
اهتمام واحرتام كبريین من أفراد البالط، وكان عدد من أفراد هذه األسرة 
احلسنی  استفاد  وقد  البالط.  إداریة يف  مناصب  احلقبة،  تلك  یشغل يف 
بن روح من هؤالء األفراد يف اجلهاز احلكومي ونفوذهم يف إدارة األمور، 
للمضي قدمه بنشاطاته واملساعدة على متشیة شؤون الشیعة، ومع ذلك، 

فانه كان یعمل يف مجیع احلاالت حبیطة وحذر وفطنة.
وكان یتحاشي املشاركة يف النقاشات واملناظرات الطائفیة، لكي یبقى مبأمن 
النقاشات  مثل هذه  إجراء  السلبیة، السیما وأن  ونتائجها  تداعیاهتا  من 
كان رائجا يف تلك الفرتة يف دار ابن یسار أحد كبار رجاالت البالط ومن 

املقربنی من اخللیفة املقتدر.
وكان احلسنی بن روح یشارك يف هذه اجللسات كمستمع فحسب، وإن 
كان مرغما على التحدث، كان یتصرف بطریقة ال یشك فیها أحد بكونه 

شیعیا.2 
روى أبو نصر هبة هللا بن حممد قال حدثين أبو عبد هللا بن غالب  محو أيب احلسن 

بن أيب الطيب قال: 
ما رأیت من هو أعقل من الشیخ أيب القاسم احلسنی بن روح و لعهدي به 
یوما يف دار ابن يسار و كان له حمل عند السید و املقتدر عظیم و كانت 

العامة أیضا تعظمه و كان أبو القاسم حیضر تقیة و خوفا.
و عهدي  به و قد تناظر اثنان فزعم واحد أن أاببكر أفضل الناس بعد 
رسول هللا مث عمر مث علي و قال اآلخر بل علي أفضل من عمر 

فزاد الكالم بینهما.
فقال أبو القاسم: الذي اجتمعت الصحابة عليه  هو تقدمی الصديق مث بعده 
الفاروق مث بعده عثمان ذو النورين مث علي الوصي و أصحاب احلديث على ذلك 

و هو الصحيح عندان. 
فبقي من حضر اجمللس متعجبا من هذا القول و كان  العامة احلضور یرفعونه 

على رءوسهم و كثر الدعاء له و الطعن على من یرمیه ابلرفض.
فوقع علي الضحك فلم أزل أتصرب و أمنع نفسي و أدس كمي يف فمي 

فخشیت أن أفتضح فوثبت عن اجمللس و نظر إيل ففطن يب . 
فلما حصلت يف منزيل فإذا ابلباب یطرق فخرجت مبادرا فإذا أبيب القاسم 
احلسنی بن روح راكبا بغلته قد وافاين من اجمللس قبل مضیه إىل داره.

فقال يل: ای أاب عبد هللا! أيدك هللا مل ضحكت فأردت  أن هتتف يب كأن الذي قلته 
عندك ليس حبق.

فقلت: كذاك هو عندي.
فقال يل: اتق هللا أيها الشيخ! فإين ال أجعلك يف حل تستعظم هذا القول مين؟ 

القول ال  يقول ذلك  ای سيدي رجل يرى أبنه صاحب اإلمام و وكيله  فقلت: 
يتعجب منه و ]ال[ يضحك من قوله هذا! 

فقال يل: و حياتك لئن عدت ألهجرنك؛ و ودعين و انصرف .3 
وتعد هذه الروایة مؤشرا جیدا على االوضاع السیاسیة وموقع الشیعة يف 
عصر غیبة إمام العصر. جلهة أهنا تظهر أن احلسنی بن روح الذي 
رغم  بشدة  التقیة  یعتمد  العصر، كان  إمام  سر  وأمنی  انئبا  كان 
نفوذه يف بالط اخللیفة، وكان ینذر أصدقائه أیضا خشیة أن یباح سره 
بنی أعدائه، وطبعا جیب معرفة أنه إن مل یكن النائب الثالث هبذا الدهاء 
والعقل، لكان موقعه یفشى به، وینكشف مكان امام العصر لألعداء. 
وبذلك، فان احلسنی بن روح النوخبيت، كان یعمل ابلتقیة لكي یستطیع 

النفوذ والتوغل يف قرارات البالط وتغیري األوضاع لصاحل الشیعة. 
ومن الرواايت االخرى اليت تبنی دقة وفطنة وكذلك تقیة النائب الثالث، 
هي انه نقل عن ايب احلسن بن كربايء النوخبيت ابن الشیخ ايب القاسم 
فامر  ویشتمه.  معاویة،  یلعن  بوابیه،  أحد  أن  علم  روح،  بن  احلسنی 
احلسنی بن روح، فطردوه وعزلوه من اخلدمة. وبقي البواب عاطال لفرتة 
طویلة من الزمن، وكان یتوسل لیعیدونه إىل عمله السابق، لكن احلسنب 

بن روح، مل یعده إىل عمله.4 

األوضاع السياسية والعقائدية للشيعة يف عصر نيابة 
النائب الثالث

أ( زج الوسيط بنی االمام والناس يف السجن
وإابن نیابة ابن روح، دار صراع يف البالط العباسي بنی أسريت آل فرات 
الشیعیة وآل جراح السنیة للحصول على منصب الوزارة، وهذا الصراع 
طال احلسنی بن روح الذي كان یقیم عالقة وثیقة مع بين فرات، السیما 
وأن افراد البالط كانوا بصدد، املساس مبوقعه بطریقة واخرى وتقلیص 

نفوذه.
ويف عام 311 للهجرة، حتجج اخللفیة لیعزل ابن فرات الوزیر بعد تولیه 
من  قافلة  هامجوا  القرامطة  أن  إىل  القضیة  وتعود  مرات.  ثالث  الوزارة 
احلجاج كانت تضم عددا من املنتمنی للمقتدر، ومبا أن ابن فرات الوزیر 
كان شیعیا، اهتموه ابلتعاون مع القرامطة وحتریضهم على ذلك. وعزل 
القي  الفرتة،  هذه  ويف  ابنه.  مع  وقتل  للهجرةن  عام 312  فرات  ابن 
القبض على احلسنی بن روح بتهمة التعاون مع القرامطة وزج ابلسجن. 

وبقي يف السجنة مخس سنوات إىل أن افرج عنه عام 317 للهجرة. 
وعندما كان احلسنی بن روح يف السجن، كان یدیر األمور عن طریق 
أن  السجن، وحىت  من خارج  معه  تواصل  على  الذین كانوا  الوسطاء 
توقیعات من اإلمام كانت تصل إلیه وهو يف السجن، وكان یوصلها 
اإلفراج عنه من  الوسطاء. وبعد  والشیعة عن طرق هؤالء  الوكالء  إىل 
السجن، استعاد احرتامه وحسن صیته، وُعنی العدید من املنتمنی الیه يف 
مناصب حكومیة رفیعة، وحىت أن الكثري من املسؤولنی النافذین والوزراء 
السابقنی مبن فیهم ابنُمقَله استفادوا من معرفتهم به، لتمشیة أمورهم يف 

بالط اخلالفة.5 

ب( فتنة الشلمغاين
أدیرت   العصر وامام  الناس  بنی  العالقة  أن  من  الرغم  وعلى 

بطریقة جیدة خالل وجود النائب الثالث يف السجن، لكن 

عبـاد اهلل واولیائه

شیعي بالتمام والكمال، بذکاء حسین بن روح

و من ترك منهم ماال فهو لورثته شيعتنا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزكاة و 
حیجون البيت احلرام و يصومون  شهر رمضان و يوالون أهل البيت و يتربءون من 

أعدائهم  ]من أعدائنا[. 
أولئك أهل اإلميان و التقى و أهل الورع و التقوى و من رد عليهم فقد رد على 
هللا و من طعن عليهم فقد طعن على هللا ألهنم عباد هللا حقا و أولياؤه صدقا و 
هللا إن أحدهم ليشفع يف مثل ربيعة و مضر فيشفعه هللا تعاىل فيهم لكرامته على 

هللا عز و جل.«

الّشيعه«، ص 3 -4،  اببويه )صدوق(، »صفات  ابن  بن علي  املصدر: حمّمد 
حديث الثانی و اخلامس.
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فتنة  ابندالع  تسبب  السجن،  يف  روح  بن  احلسنی  وجود 
عقائدیة بنی الناس، متثلت بظهور فرد كذاب یدعى الشلمغاين.

اإلمام  الَعزاِقر من أصحاب  أيب  بن  بن علي  حممد  الشلمغاين، هو 
احلسن العسكري ومن حمدثي الشیعة الذین عاشوا يف عصر الغیبة 
اإلمام  انئب  غیاب  يف  الشیعة  ألمور  تصدى  بـ»بغداد«.  الصغرى 
املهدي. احلسنی بن روح، ولكن محله احلسد على ابن روح على 

 6.ترك املذهب اإلمامیة، وادعاء النیابة اخلاصة لإلمام املهدي
العقائدي للشلمغاين قبل عام 311 للهجرة، أي قبل  وبدأ اإلحنراف 
أن یزج احلسنب بن روح ابلسجن. وبعد أسر النائب الثالث يف سجن 
االهلیة  الذات  وغاىل يف ابب حلول  النیابة  الشلمغاين  إدعى  اخللیفة، 

 .املقدسة يف جسد األئمة املعصومنی
واطلع احلسنی بن روح يف السجن على إحنراف الشلمغاين ونشاطاته، 
ومن هناك سلم عام 312 للهجرة توقیعا ینص على ردته ولعنه والذي 
من  االمام  تربؤ  التوقیع  وتضمن  وسطائه.  الحد  االمام  عن  صدر 
الشلمغاين وعدد اخر من الغالة، ومع ذلك فان مجعا من الشعیة املوالنی 
للشلمغاين، احنرفوا على یده مبن فیهم قبیلة بنی بسطام اليت كانت من 

القبائل الشیعیة املتنفذة.7 
قد ورد يف توقیع إمام العصر حول الشلمغاين:

»ان حمّمد بن علي املعروف ابلشلمغاين - وهو ممن عّجل هللا له النقمة وال 
أمهله - قد ارتد عن اإلسالم وفارقه، وأحلد يف دين هللا، واّدعى ما كفر معه 
ابخلالق جلهَّ وتعاىل وافرتى كذاًب وزورًا وقال هبتااًن وإمثًا عظيمًا، كذب العادلون 
ابهلل وضّلوا ضالاًل بعيدًا وخسروا خسرااًن مبينًا. وإننا قد برئنا إىل هللا تعاىل وإىل 
رسوله وآله - صلوات هللا وسالمه ورمحته وبركاته عليهم - مبّنه ولعّناه، عليه 
لعائن هللا ترتى يف الظاهر مّنا والباطن يف السّر واجلهر، ويف كل وقت وعلى 
كل حال وعلى من شايعه وابيعه أو بلغه هذا القول مّنا وأقام على توليه بعده. 
وأعلمهم - تواّلكم هللا - أاّن من التوقي واحملاذرة منه على ما كّنا عليه ممن تقدمه 
من نظرائه من الشريعي والنمريي واهلاليل والباليل وغريهم وعادة هللا جلهَّ ثناؤه 
مع ذلك قبله وبعده عندان مجيلة وبه نثق وإاّیه نستعنی وهو حسبنا يف كل أموران 

ونعم الوكيل.«8 
ومبا أن بعض توقیعات امام العصر كانت تصل يف بعض االوقات 
تعد  الشیعة  بیوت  ، وكانت كتبه يف  الشلمغاين  الناس عن طریق  اىل 
الناس اصیبوا ابلشك والرتدید واحلرية مع ادعائه  مصدرا ومرجعا، فان 
النیابة وطرده من جانب النائب الثالث، مثلما کما نقرأ يف الروایة عن 
بن  أمحد  قال: وجدت خبط  انه  القمي  داود  بن  بن أمحد  أيب احلسن حممد 
إبراهيم النوخبيت و إمالء أيب القاسم احلسنی بن روح على ظهر كتاب 
جواابت  هي  هل  عنها:  یسأل  قم  من  أنفذت  مسائل  و  جواابت  فیه 

الفقيه أو جواابت حممد بن علي الشلمغاين؟! ألنه حكي عنه. 
أنه قال هذه املسائل أان أجبت عنها فكتب إلیهم على ظهر كتاهبم:

»بسم هللا الرمحن الرحيم  قد وقفنا على هذه الرقعة و ما تضمنته فجميعه جوابنا 
]عن املسائل [  و ال مدخل للمخذول الضال املضل املعروف ابلعزاقري لعنه 
هللا يف حرف منه و قد كانت أشياء خرجت إليكم على يدي   أمحد بن بالل   و 
غريه من نظرائه و كان   من ارتدادهم عن اإلسالم مثل ما كان من هذا عليهم 
لعنة هللا و غضبه، فاستثبت   قدميا يف ذلك فخرج اجلواب أال من استثبت فإنه   

ال ضرر يف خروج ما خرج على  أيديهم و إن ذلك صحيح.«9 

أنه سئل عن مثل هذا بعینه يف بعض من غضب هللا علیه و قال االمام 
 :املهدي

»العلم علمنا و ال شي ء عليكم من كفر من كفر فما صح لكم مما خرج على يده 
برواية غريه له من الثقات رمحهم هللا فامحدوا هللا و اقبلوه و ما شككتم فيه أو مل 

خيرج إليكم يف ذلك إال على يده فردوه إلينا لنصححه أو نبطله...«10 
بن  احلسنی  الشیخ  خادم  الكويف،  هللا  عبد  عن  متام  بن  أبواحلسنی  قال  و 
روح قال: سئل الشیخ، یعين أاب القاسم عن كتب ابن  أيب العزاقر 
بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنة، فقیل له: فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها 

مالء؟ 
فقال: أقول فيها ما قاله أبوحممد احلسن بن علي و قد سئل عن  كتب بين 
فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم   و بيوتنا منها مالء. فقال: »خذوا مبا رووا 

و ذروا ما رأوا«11 
ويف عام 319 للهجرة، انل احلسنی بن قاسم بن وهب الذي كان من موايل 
الشلمغاين، منصب وزیر اخللیفة املقتدر. وكان ذلك بوسعه أن یساهم يف 
توسیع نطاق عمل ونشاط الشلمغاين، لكنه عزل بعد سنة، ومذاك تغري 

احلال ضد الشلمغاين. 
ومع تويل القاهر اخلالفة )320-322 هـ( بدأت احلكومة تعقب ومالحقة 
أنصار الشلمغاين واعتقل هو عام 323هـ. وعثروا على كتبه اليت كانت 

حتوي معتقدات كفریة وصدر احلكم ابعدامه. 
احلسنی  واستعاد  الشیعي  الوسط  اىل  واالستقرار  اهلدوء  عاد  موته،  ومع 
بن روح نفوذه وهیبته، وأصبح من املقربنی من اخللیفة الراضي ابهلل، لكن 
أنصار الشلمغاين الذین كانوا یدعون الشلمغانیة أو العزاقریة، كانوا مازالوا 
موجودین، وكانوا یؤمنون بعقائده حول حلول الذات االهلیة يف وجود األئمة 
االطهار وحول ارواح األئمة يف وجود ابن روح، وشاعت االابحیة 

بینهم. وقال ابن اثري اهنم واصلوا نشاطهم حىت عام 340 للهجرة.12

اخلصائص الفريدة للحسنی بن روح
إن ما یربز يف حیاة وخصائص احلسنی بن روح، هو كتمانه السر وقدرته 
الفریدة على العمل ابلتقیة. أن أاب سهل النوخبيت سئل فقیل له: كيف صار 

هذا األمر إىل الشيخ أيب القاسم احلسنی بن روح دونك؟!
فقال: هم أعلم و ما اختاروه و لكن أان رجل ألقى اخلصوم و أانظرهم و لو علمت 
مبكانه كما علم أبو القاسم و ضغطتين احلجة ]على مكانه [ لعلي كنت أدل على 
مكانه و أبو القاسم فلو كانت احلجة تت ذيله و قرض ابملقاريض ما كشف الذيل 

عنه أو كما قال.13 
وعندما انتخب احلسنی بن روح للنیابة، مل یكن بنی الشیعة، مشهورا بقدر 
شهرة وصیت بعض الشیعة الشهريین مبن فیهم ابوسهل النوخبيت وابن اببوية 
القمي وجعفر بن امحد بن متیل، لكن بعض میزاته لتويل أمر النیابة وبعض 
احلكمة اليت كان هللا وحده وحضرة ويل العصر على علم هبا، سامهت 

يف ان ینال احلسنی بن روح فخر الوصول إىل هذا املقام.
جعفر بن حممد بن متيل قال: ملا حضرت أاب جعفر حممد بن عثمان العمري 
السمان الوفاة كنت جالسا عند رأسه أسائله و أحدثه و أبو القاسم 
احلسنی بن روح. فالتفت إيل مث قال يل: قد أمرت أن أوصي إىل أيب القاسم 

احلسنی بن روح. 
قال فقمت من عند رأسه و أخذت بید أيب القاسم و أجلسته يف مكاين 

و حتولت عند رجلیه.
وعندما انتخب احلسنی بن روح للنیابة، مل یكن بنی الشیعة، مشهورا بقدر 
شهرة وصیت بعض الشیعة الشهريین مبن فیهم ابوسهل النوخبيت وابن اببویة 
القمي وجعفر بن امحد بن متیل، لكن بعض میزاته لتويل أمر النیابة وبعض 
احلكمة اليت كان هللا وحده وحضرة ويل العصر على علم هبا، سامهت 

يف ان ینال احلسنی بن روح فخر الوصول إىل هذا املقام.15

والدة الشيخ الصدوق يف عهد السفري الثالث
روي يف »کتاب کمال االّدین« عن حممد بن علي األسود قال: 

سألين علي بن احلسنی بن موسى بن اببويه بعد موت حممد بن عثمان 
 أن أسأل أاب القاسم الروحي أن یسأل موالان صاحب الزمان العمري

أن یدعو هللا عّز و جّل أن یرزقه ولدا ذكرا. 
قال: فسألته فأهنى ذلك مث أخربين بعد ذلك بثالثة أايم أنه قد دعا لعلي 

بن احلسنی و أنه سیولد له ولد مبارك ینفع هللا به و بعده أوالد.
قال أبو جعفر حممد بن علي األسود: و سألته يف أمر نفسي أن یدعو هللا 

يل أن یرزقين ولدا ذكرا. فلم جیبين إلیه و قال: »ليس إىل هذا سبيل.« 
فولد لعلي بن احلسنی، حممد بن علي و بعده أوالد و مل یولد يل شي ء.

قال الشیخ الصدوق نفسه يف کتابه:
كان أبو جعفر حممد بن علي األسود كثريا ما یقول يل إذا رآين أختلف 
إىل جملس شیخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد و أرغب يف كتب العلم 
و حفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة يف العلم و أنت ولدت بدعاء 

16. اإلمام
توىّف الشیخ احلسنی بن روح النوخبيت يف شعبان سنة 326 هـ. وُدِفن يف 
مقربة »النوخبتّیة« يف درب علي بن أمحد الّنوخبيت الّنافذ من انحیة إىل قنطرة 

الشوك ومن انحیة األخرى إىل الّتل.17 
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إن اإلسالم جابه بعد وفاة النيب احنرافا خطريا يف صمیم التجربة اليت 
أنشأها النيب للمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمیة، هذا االحنراف 
يف التجربة االجتماعیة والسیاسیة لألمة يف الدولة اإلسالمیة كان حبسب 
طبیعة األشیاء من املفروض أن یتسع ویتعمق ابلتدریج وعلى مر الزمن؛ 
ألن االحنراف یبدأ بذرة مث تنمو، وكلما حتققت مرحلة من هذا االحنراف 
من  علیه كان  وبناء  وأرحب،  أوسع  مرحلة  إىل  املرحلة  هذه  مهدت 
االحنراف يف خط منحن طوال عملیة أترخيیة  أن یصل هذا  املفروض 
وزمنیة طویلة املدى إىل اهلاویة، أي إىل أبعد مدى متصور هلذا االحنراف، 
حبیث تصبح التجربة اإلسالمیة للمجتمع والدولة ملیئة ابلتناقضات من 
كل جهة وصوب، وتصبح عاجزة عن جماراة ومواكبة احلد األدىن من 
حاجات ومصاحل األمة، مبعىن أن تتهاوى هذه التجربة ابلتدریج فتثبت 
عجزا تلو عجز، وقصورا تلو قصور، حىت تعلن إفالسها هنائیا عن مواكبة 

احلد األدىن للقضااي اليت تتبناها وللرسالة اليت تعلن عنها.
يف  أو  القبیل  هذا  من  تصاعدي  خط  يف  االحنراف  یتسلسل  وحینما 
خط تنازيل إىل اهلاویة فمن املنطقي يف فهم تسلسل األحداث أن هذه 
التجربة سوف تتعرض بعد مدى من الزمن الهنیار كامل، أي أن الدولة 
واجملتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمیة كقیادة للمجتمع سوف تتعرض 
ابلتناقضات،  التجربة حینما تصبح مألى  الكامل، ألن هذه  لالهنیار 
حینما تصبح عاجزة عن مواجهة وظائفها احلقیقیة، حینما تصبح هبذا 
الوضع عاجزة عن محایة نفسها، وتصبح األمة نفسها عاجزة عن محایة 

هذه التجربة.

أما أن التجربة عاجزة عن محایة نفسها، ألهنا تكون قد استنفدت أهدافها، 
واستنفدت إمكانیة البقاء واالستمرار على مسرح التأریخ ألهنا أصبحت 
مكفوفة ومفضوحة وواضحة اخلطأ، والتجربة املكفوفة ال ميكن أن تستمر 

على مسرح التأریخ.
وأما أن األمة لیست على مستوى محایة هذه التجربة ألن األمة ال ترى 
منها، وال جتين اخلري الذي تفكر فیه، وال حتقق عن طریقها اآلمال اليت 

تصبو إلیها؛ ولذا ال ترتبط هذه التجربة أبي ارتباط حقیقي مع األمة.
الزمن؛ وذلك  التجربة يف مدى من  تنهار هذه  ملا تقدم ال بد أن  وبناء 
كنتیجة هنائیة وحتمیة لبذرة االحنراف اليت غرست فیها، وحینما تنهار هذه 
التجربة یكون معىن ذلك أن الدولة اإلسالمیة تسقط، واحلضارة اإلسالمیة 
قیادة اجملتمع، واجملتمع اإلسالمي یتفكك، واإلسالم یقصى  تتخلى عن 
عن مركزه كقائد للمجتمع وكقائد لألمة. ولكن األمة تبقى طبعا، املسلمون 
یبقون كأمة، التجربة يف اجملتمع والدولة تفشل وختطئ وتنهار أمام أول من 
یغزوها، كما حصل أمام الغزو الترتي الذي واجه اخلالفة العباسیة،1 لكن 
هذه األمة بقیت كمسلمنی، ولكن حبسب منطق وتسلسل األحداث من 

احملتوم أن تنهار األمة بعد اهنیار التجربة.
اإلسالم  مع  وتتفاعل  ابإلسالم  وتؤمن  ابإلسالم  تدین  األمة كأمة  هذه 
أیضا تنهار، ملاذا؟ ألن هذه األمة ما عاشت اإلسالم الصحیح الكامل 
مدى طویال من الزمن، عاشت اإلسالمي الصحیح الكامل زمنا قصريا، 
وهو الزمن الذي مارس فیه التجربة شخص الرسول ومن مث عاشت 
جتربة منحرفة، هذه التجربة املنحرفة مل تستطع أن تعمق الرسالة وتعمق فیها 

املسئولیة جتاه عقیدهتا، ومل تستطع أن تثقفها وحتصنها وتزودها ابلضماانت 
وأفكار جدیدة  أمام حضارة جدیدة وغزو جدید  االهنیار  لعدم  الكافیة 
حیملها الغازي إىل بالد اإلسالم، هذا الغازي الذي أييت فیحطم التجربة، 
ومفاهیم  بتقالید  معه  أييت  اإلسالمیة،  والدولة  اإلسالمي  اجملتمع  حیطم 
وحضارة وتصورات وعادات، هذه كلها سوف تؤثر على األمة اإلسالمیة 

اليت مل تعرف اإلسالم معرفة حقیقیة طیلة هذه التجربة املنحرفة.
وسوف لن جتد هذه األمة يف هنایة تلك التجربة املنحرفة - وبعد أن نفدت 
روحها احلقیقیة، وبعد أن أهینت كرامتها، وبعد أن حطمت إرادهتا، وبعد 
أن غلت أايدیها عن طریق الزعامات اليت مارست تلك التجربة املنحرفة - 
ما حتصن نفسها به ضد ما یطرأ بعد اهنیار التجربة، وحینئذ ستنهار األمة 
أیضا، وسوف تندمج ابلعامل الكافر الذي غزاها وفتحها وسیطر علیها، 
أمرا  بعد أن كانت  الرسالة والعقیدة، وتصبح األمة خربا  وسوف تذوب 

حقیقیا على مسرح التأریخ، وهبذا ینتهي دور اإلسالم.
.هذا هو التسلسل املنطقي بقطع النظر عن دور االئمة

دور االئمة جتاه تسلسل االحنراف
أما دور االئمة جتاه هذا التسلسل فیتلخص أبمرین:

األمر األول: الذي كان األئمة ميارسونه يف حیاهتم هو حماولة القضاء 
إىل  التجربة  وإرجاع  اإلسالمي،  اجملتمع  جتربة  املوجود يف  االحنراف  على 
وضعها الطبیعي، وذلك إبعداد طویِل املدى، وبتهیئة الظروف املوضوعیة 
اليت تناسب وتتفق مع إرجاع التجربة إىل وضعها الطبیعي، فمىت كانت 
الظروف املوضوعیة مهیأة كان االئمة على استعداد ألن ميارسوا إرجاع 

التجربة إىل الوضع الطبیعي كما مارس أمرياملؤمننی وقال: 
»أبن هللا أخذ عهدا على اإلنسان أن ال يقر على الظلم مع وجود الناصر والناصر 

موجود...«2 
وكلمة الناصر استبطنت كل احلدود والظروف املوضوعیة اليت سوف تذكر 
فیما بعد، واليت جتعل يف قدرة اإلمام املعصوم أن حیاول إعادة التجربة 

اإلسالمیة إىل وضعها الطبیعي ووضعها الصحیح.
هذا هو األمر األول الذي یعين اإلعداد والعمل لتهیئة املقدمات والظروف 

املوضوعیة للتمكن من إعادة التجربة إىل وضعها الطبیعي والصحیح.
األمر الثاين: الذي كان ميارسه االئمة حىت يف حالة الشعور بعدم وجود 
هذه الظروف املوضوعیة، وبعدم حتقق اليت هتیئ اإلمام خلوض معركة يف 
 مقام تسلم زمام احلكم من جدید، هذا األمر الذي كان ميارسه االئمة
هو تعمیق الرسالة فكراي وروحیا وسیاسیا يف ذهن األمة اإلسالمیة بغیة 
إجیاد حتصنی كاف اتم يف صفوف األمة اإلسالمیة، وذلك لكي یؤثر هذا 

التحصنی يف مناعتها ويف عدم اهنیارها بعد تردي التجربة وسقوطها.
الصحیحة  التجربة  األمة اإلسالمیة من  أن حرمت  بعد  الالزم  كان من 
رسالیا  تغذى  وأن  تطعم  أن   الرسول وفاة  بعد  اإلسالمیة  للحیاة 
جماهلا  ويف  الفكري،  جماهلا  ويف  الروحي،  جماهلا  يف  تغذى  ابإلسالم، 
ابإلسالم،  األمة  تغذى  اجملاالت  هذه  مجیع  يف  والسیاسي،  االجتماعي 

وحتصن ابإلسالم لكي تعرف اإلسالم وتستوعبه.
هذا هو األمر الثاين الذي مارسه االئمة على طول اخلط، وإن كان 
االئمة حىت يف حالة شعورهم بعدم إمكان اسرتجاع مركزهم املغصوب 
من اخللفاء الغاصبنی، حىت يف هذه احلالة كانوا یعملون عمال مهما جدا 

إلنقاذ وجود األمة يف املستقبل، وضمان عدم اهنیارها الكامل وتفتتها 
كأمة بعد سقوط التجربة، وذلك إبعطاء التحصنی الكامل املستمر هلذه 
األمة، على تفصیل سوف أييت - إن شاء هللا تعاىل - خالل حبث هذه 

الفكرة ابلتوسیع.

خملفات احنراف القيادة
وقع االحنراف بعد وفاة النيب األعظم. هذه هي بدایة البحث يف 
أساسیا وخطرا جدا  احنرافا  الفكرة، وكان هذا االحنراف  تسلسل هذه 
ابلرغم من أنه مل ميَس يف ظاهر احلال إال میداان واحدا من املیادین اليت 

كان یعتمد علیها اإلسالم يف بدایة األمر.
لعل كثريا من الناس هكذا بدا هلم: أن هذا االحنراف ال یعين أكثر من أن 
شخصا كان مرشحا من قبل النيب أو من قبل هللا سبحانه وتعاىل، 
وهذا الشخص قد أقصي أو غصب حقه وأعطي حقه لشخص آخر 
بدال عنه. قد یكون هذا الشخص اآلخر قادرا على أن یقوم مقامه يف 
هذه املهمة، قد یكون يف ظاهر احلال هكذا یتخَیل، یتخَیل أن االحنراف 
كان یتمثل يف اعتداء على حق شخص معنی وسلب هذا احلق من هذا 
الذین تسلموا زمام  الشخص املعنی، وتسلم شخص آخر من اخللفاء 

.احلكم بعد وفاة النيب
إال أن االحنراف مل یكن احنرافا شخصیا أو سهال أو بسیطا هبذا املقدار؛ 
ألننا قلنا أبن اإلسالم رسالة تربیة لإلنسان، ورسالة جاءت لتبين اإلنسان 
السیطرة على كل  یتوقف على  اإلنسان من جدید  وبناء  من جدید، 
اجملاالت اليت ميكن لإلنسان أن ميارس حیاته ونشاطه علیها؛ ألن املريب 
ما مل یسیطر على كل تلك اجملاالت، وما مل ميتلك زمام كل تلك املیادین 
ال ميكنه أن یسیطر على كل أبعاد اإلنسان، وابلتايل أن یريب اإلنسان 
وفقا للرسالة اليت جاء هبا، الرتبیة الشاملة الكاملة لإلنسان حبیث یبين 
إنساان إسالمیا جدیدا متمیزا بكل أبعاده وجهاته ومقوماته عن إنسان 
ما قبل اإلسالم، عن إنسان اجلاهلیة، هذا یتوقف على أن یسیطر املريب 
على كل اجملاالت اليت یعمل علیها اإلنسان یسیطر على جمال العالقات 
النطاق  يف  اآلخرین  مع  عالقاته  جمال  على  یسیطر  اإلله،  مع  الفردیة 
العائلي واجملال االجتماعي، یسیطر على كل هذه اجملاالت؛ ألنه لو می 
یسیطر على أي واحد منها یكون معىن ذلك أن جزءا من اإلنسان مل 
یسیطر علیه. ومبا أن اإلنسان یتفاعل مع كل هذه اجملاالت یكون عدم 
السیطرة على واحد منها معناه أنه مل یسیطر على جزء من اإلنسان، 

وابلتايل مل یستطع أن یريب اإلنسان.
على هذا األساس كانت سیطرة اإلسالم على كل اجملاالت مبا فیها اجملال 
االجتماعي الذي هو رأس هذه اجملاالت، كان هذا جزءا أساسیا من 
الرتكیب اإلسالمي، من األطروحة اإلسالمیة. كان من الضروري جدا 
للنيب أن یسیطر على كل هذه اجملاالت، ال أن یكون واعظا يف 
املسجد فحسب، وال أن یكون أستاذا يف حلقة فحسب، بل یكون هذا 
وذاك، ویكون إضافة إىل هذا وذالك رائدا للمجتمع، حاكما للمجتمع 
يف كل ما یصبو إلیه اجملتمع من آمال وأهداف، ویكون خمططا ومقننا 

للمجتمع يف كل ما حیتاج إلیه اجملتمع من قواننی ونظم.
هذا هو أسلوب الرتبیة الكاملة الشاملة الذي اختاره اإلسالم، ولیس من 

الكلفة أن یقال يف نص نبوي: 

السيد حممدابقر الصدر بدايـة اإلنحـراف
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»َمن مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.«3 
ألن االرتباط يف اإلمام، االرتباط يف القیادة جزء من الرتبیة 
اإلسالمیة الكاملة لإلنسان إذا كانت القیادة اإلسالمیة للحیاة 
اإلسالمیة  والثروة  اإلسالمیة  احلیاة  إلجناح  ضروراي  جزءا  االجتماعیة 

وإنتاج األمة والفرد والعائلة.

عدم كفاءة قيادة التجربة اإلسالمية
من  أن مجاعة  يف  ومتثل   ،النيب وفاة  بعد  وقع  االحنراف  هذا  كل 
 النيب الرسول مل یرتضوا علیا املنصوص علیه من قبل  صحابة 
وقیادة  احلكم  املرشحون  ومارس هؤالء  هلا  بعضهم  فتصدى  للخالفة، 
التجربة اإلسالمیة. إن تسلم هؤالء لزعامة التجربة اإلسالمیة كان یشكل 
والباطل  احلق  بنی  التجربة  لتأرجح  سببا حتمیا  االحنراف، وكان  بدایة 

واستبطاهنا شیئا من الباطل، واتساع دائرة الباطل ابلتدریج، وذلك:

أوال: الرواسب اجلاهلية
الذین تسلموا زمام احلكم أانس یشهد  أما أوال فألن هؤالء الصحابة 
التأریخ عن حیاهتم أبهنم عاشوا اجلزء األكرب من حیاهتم يف عصر جاهلي، 
التفكري اجلاهلي يف كل ما كانوا یفكرون فیه أو یتأملون  وضمن إطار 
الفكریة  وجماالهتم  أهدافهم  وجماالت  االجتماعیة  جماالهتم  يف كل  منه 
والعقائدیة، كانوا یعیشون اإلطار اجلاهلي بكل معناه، بعد هذا دخلوا 
يف اإلسالم، وال نرید أن نتحدث عن طبیعة دخوهلم يف اإلسالم لنفرض 
 أن دخوهلم يف اإلسالم كان دخوال حسنا، وأهنم عاشوا مع النيب
عیشة حسنة، ولكن بذور اجلاهلیة مل تستأصل من أفكارهم وعقوهلم، 
بدلیل أهنم ابلرغم من عیشهم مع النيب وابلرغم من االدعاء ابالسئثار 
بلطف النيب ابلرغم من كل هذا كانوا بنی حنی وآخر یعلنون عن 

تقالید وتصورات ترتبط ابلوضع الذي كانوا یعیشونه قبل اإلسالم.
احتجاج اخللیفة الثاين على متعة احلج، فبالرغم من أن متعة احلج عمل 
عبادي خالص ال یرتبط أبي مصلحة من مصاحل الدنیا املعلومة، وابلرغم 
من أن اإلنسان العاقل ال یستطیع أن یدرك بعقله أیهما أحسن؟ هل 
األحسن العمرة املستمرة إىل احلج أو العمرة املتحلل منها اليت أييت بعدها 
احلج؟ هذا العمل العبادي الذي ال تستطیع عقولنا أن تفضل فیه بنی 
الطریقتنی اللتنی ميكن أن یؤدي هبما. هنا عمر مل یتأثر يف احتجاجه 
بعقله؛ ألنه ال حمل للعقل يف التفضیل يف هذا املقام، وإمنا أتثر بطبیعة 
تربیته وعاداته وتقالیده، وحیث إن اجلاهلیة كانت ترفض التحلل بنی 
رسول  على  یرد  أن  درجة  إىل  أتثرا  الثاين  اخللیفة  أتثر  واحلج،  العمرة 

هللا وجها لوجه مفضال طریقة اجلاهلیة على طریقة اإلسالم.4
ويف حیاة اخللفاء الثالثة شواهد كثرية على هذا تظهر بنی حنی وحنی، 
والعداء  الكفر  یستبطنون  نقول أبن هؤالء كانوا  أن  نرید من هذا  وال 
لإلسالم أو لشخص الرسول فإن احلدیث عن هذا قد مجدانه، ولكن ما 
قلناه ميكن أن ینسجم حىت مع التصور السين هلؤالء، أبن نقول: هؤالء 
الصحابة صاحلون، ولكنهم مع هذا كله ال یزال الراسب اجلاهلي یعیش 
يف أعماقهم بدرجة 30، 40، 50٪ مثال، وأما الباقي فأصبح إسالمیا.
يف یوم السقیفة - مثال - تعلمون أبن اخللیفة األول والثاين قاال: من 
ينازعنا سلطان حمّمد؟!5 كأن حمّمد شیخ قبیلة وهم شیوخ هذه 

القبیلة، وبعد أن مات شیخ القبیلة األول یتوىل شیوخ القبیلة اآلخرون!
من ینازعنا سلطان حمّمد؟ هذا راسب جاهلي قد ال یكون عمر أو 
یتغلب على  الراسب، قد یكون اجلانب اإلسالمي  أبو بكر یعیش هذا 
نفسه  من  فإن جزءا  الراسب موجود  إن  اجلاهلي، ولكن حیث  اجلانب 
ميثل هذا الراسب، وهلذا یطفو هذا الراسب يف حلظات عدیدة من حیاهتم 

االجتماعیة والسیاسیة.

اثنيا: عدم استيعاهبم الرسالة اإلسالمية
وأما اثنیا فإن هؤالء مل یكونوا مهیئنی للحكم بقطع النظر عن جهة الراسب 
استیعااب كامال؛ ألن  اإلسالمیة  الرسالة  استوعبوا  قد  یكونوا  مل  اجلاهلي، 
هؤالء الصحابة أتثروا ابحملنة، عاشوا احملنة السیاسیة للدولة اإلسالمیة، احملنة 
العسكریة هلذه الدولة، الدولة اإلسالمیة كانت يف خضم احلروب ويف خضم 
الفنت، ويف منازعات مع املشركنی من انحیة ومع الیهود من انحیة أخرى، 

ومع سائر قبائل العرب من انحیة اثلثة.
إذن خضم هذا الصراع العسكري والسیاسي كان جیعل الصحابة دائما يف 
دوامة التفكري يف كیفیة محایة الدولة اإلسالمیة، ويف كیفیة الدفاع عنها، ويف 

كیفیة املسامهة يف حروهبا.
تعلمون أن رسول هللا غزا عشرات املرات6 يف ظروف قصرية، غزوات 
أعم من أن یكون قد وقع فیها قتال أو مل یقع فیها قتال. فاحلیاة كانت 
مع  املشركنی،  مع  األعداء،  مع  وسیاسي  عسكري  صراع  حیاة  قلقة، 
الوقت   لرسول هللا لیتوفر  یكن  مل  املنافقنی من كل صوب وحدب، 

لتدریبهم وتثقیفهم على مستوى القیادة. 
صحیح أن رسول هللا كان ميارس تثقیفا عالیا ألجل إجیاد امة واعیة، 
ِقَبل  أمة تتمتع ابحلد األدىن من الوعي ولكن مل یكن هناك ختطیط من 
النيب، أو مل یكن هناك ختطیط من ِقَبلهم أايم النيب يف أن یثقفوا 
أنفسهم ویهیئوا أنفسهم لكي یتسلموا احلكم بعد رسول هللا، وهلذا 
  قال عمر بن اخلطاب عندما عزت علیه الفتوى أنه: أهلاان أایم رسول هللا

الصفق يف األسواق عن تعلم مثل هذا احلكم.7
والغزو  احلرب  أهلته  افرضوا  األسواق.  الصفق يف  أهلاه  إنه  نقول:  حنن ال 
واجلهاد يف املقام عن تعلم مثل هذه األحكام، مع هذا هو ابلنتیجة مل یتهیأ 
ملستوى القیادة. قلنا أبنه اشتغل ابلصفق يف األسواق كما هو یعرتف، أو 
انشغل بوضع الدولة اإلسالمیة وظروفها السیاسیة والعسكریة، على أي 

حال مل یتهیأ للقیادة.
إن صالة املیت اليت كان ميارسها النيب أمام املسلمنی، وكان ميارسها 
يف كل یوم تقریبا ألنه كان هناك عدد كبري من املسلمنی ميوتون، وكان 
النيب یصلي علیهم، مع هذا اختلف املسلمون بعد هذا، اختلف هؤالء 

القادة أبن التكبريات يف صالة املیت كم عددها؟8 
هذا كله یعطي املعىن االتكايل. إن هؤالء كانوا يف أايم النيب متكلنی 
على النيب، هو القائد، هو الرائد، هو املوجه، الواحد كان أييت أيمت 
التكبريات  أن حیسب، هذه  املرات  من  مرة  بباله يف  مل خيطر   ابلنيب
]هذه[ األوىل، هذه الثانیة، هذه... حىت یعرف أهنا أربعة أو مخسة، هذا 
 معىن االتكالیة، هذه االتكالیة عاشها هؤالء الصحابة يف عصر النيب
ومل یكن املسلمون متهیئنی بعد وفاة النيب هتیؤا فكراي وعقائداي لتحمل أعباء 

الرسالة.

اثلثا: الفرق بنی ظروف التجربة يف أایم النيب وبعدها
اثلثا: أن التجربة اليت عاشها النيب لو فرض أهنا تعطي هذه اإلمكانیات 
 الفعلیة فمن املعلوم أن هناك فارقا كبريا بنی ظروف التجربة يف أايم النيب
والظروف اليت كانت األمة اإلسالمیة مقبلة علیها حینئذ، األمة اإلسالمیة 
اجتماعي وسیاسي كبري وضخم  مقبلة على حتول  النيب كانت  بعد 
جدا؛ ألنه كان من املفروض حتقیق فكرة اجملتمع العاملي، هذه الفكرة اليت 
دعا إلیها النيب ولكنه مل حیققها؛ ألن النيب إىل أن مات مل ميتد 
نفوذه إىل أكثر من نطاق اجلزیرة العربیة ابلرغم من أنه دعا ملوك العامل، 
دعا كسرى وقيصر، دعا سلطان »احلبشة«، دعا غريهم إىل اإلسالم ألجل 
توعیتهم ابإلسالم، أو ألجل تسجیل أن اإلسالم جمتمع عاملي، ویدعو إىل 
اجملتمع العاملي الذي ال یفرق فیه بنی شعب وشعب، وبنی قومیة وقومیة، 
ابلرغم من هذا مل یتحقق اجملتمع العاملي أايم النيب، حتقق جمتمع عريب 
حیمل الفكرة العاملیة، جمتمع عريب یقوم على أساس الرسالة، على أساس 
الفكرة العاملیة، لیس على أساس الفكرة القومیة أو القاعدة القومیة للرسالة.
ینشئ  أن  یبين عاملیته،  أن  املفروض  النيب كان من  بعد  هذا اجملتمع 
اجملتمع العاملي، أن یضم يف جمتمع واحد العرب والفرس والرتك واهلنود ومجیع 
شعوب األرض، أن یضمهم يف جمتمع واحد، وهذه املهمة مهمة صعبة 
للمرحلة  املوضوعیة  الظروف  وعظیمة جدا، وختتلف كل االختالف من 
األوىل اليت عاشها النيب، هذه املرحلة أو هذه املهمة اليت حتتاج إىل 
عقلیة رسالیة 100٪، إىل نزاهة، وإىل ختلص من كل شوائب، ومن كل 
اإلنسان  أو  الَقَبلي  اإلنسان  یعیشها  اليت  والعاطفیة  الفكریة  االجتاهات 

القومي.
العهدة على التأریخ يف النقل: أن عمر بن اخلطاب أعفى نصارى العرب 
يف »العراق« من اجلزیة، العرب الذین كانوا موجودین يف العراق أعفاهم 
من اجلزیة وكلفهم ابلزكاة! ملاذا؟ عاتبوه، قالوا له: إن اجلزية فيها شأن الذل 
فال ندفع اجلزية ألننا عرب! قال هلم: إذن فادفعوا الزكاة. وأمر أبخذ املال منهم 

بعنوان الزكاة.9
طبعا مل تكن الزكاة أصغر من اجلزیة؛ ألن املشرك یدفع اجلزیة واملسلم یدفع 

الزكاة، غایة األمر كانت اجلزیة حبسب نفسها عالقة فیها مهانة.
عمر بدل اجلزیة ابلزكاة، هذه البذرة الصغرية جدا والطفیفة مل تطبق إال على 
عشرية واحدة ال أكثر من عشائر النصارى يف العراق، هذه البذرة على مر 
الزمن أتيت ابلشر املستطري، لعل هذه البذرة هي األساس يف كل الشرور اليت 
عاشها املسلمون بعد هذا، واليت مين هبا املسلمون نتیجة للكیاانت القومیة 
اليت زعزعت بعد ذلك اإلسالم، وحطمت الرسالة اإلسالمیة، الكیاانت 
القومیة العربیة الفارسیة الرتكیة اهلندیة... إىل غري ذلك من الكیاانت القومیة 
الكافرة اليت أنشئت يف العامل اإلسالمي، لعل هذه العملیة البسیطة كانت 

هي نقطة االنطالق هلذا اخلط الطویل.

رابعا: فتح ابب البدع والتضليل
يف  التوسع  هلم  یقیض  اخللفاء كان  نفس  يف  ابلظلم  الشعور  ألن  رابعا: 
حقه  وغصبوه   علیا ظلموا  أبهنم  یشعرون  اخللفاء كان  اإلضرار. 

.املنصوص علیه من قبل النيب
نعم، لعلهم مل یكونوا یشعرون أبهنم أساؤوا إىل اإلسالم هبذا الرتتیب، وأن 
عملهم سوف یؤدي إىل هدم الكیان اإلسالمي، لعلهم مل یكن هلم دقة 

یكونوا  مل  ینبغي،  التأریخ كما  ومنطق  األحداث  تسلسل  وفهم  النظر 
یقدرون أنه بعد مرور ستنی سنة على وفاة النيب سوف یشرب خلیفة 
املسلمنی اخلمر،10 ویقتين اجلواري للرقص والغناء والتسلیة، لعلهم ال 
یستطیعون أن یفسروا هذا التفسري، ولكنهم على أي حال كانوا یشعرون 
أبهنم غصبوا علیا، وأهنم أخذوا حقه، وهلذا كانوا يف مقام تربیر هذا 

نفسیا، أرادوا أن یربروا هذا، وظهر هذا السبیل على كلماهتم.
صحیح، رسول هللا قال أبن علیا إمام بعدي، وإنه خلیفة بعدي، قد 
یكون هناك شيء آخر أصلح من هذا حلال املسلمنی. وحینما قام هذا 
املبدأ انفتحت كل البدع واالحنرافات، حىت أن عمر مل یَر مانعا من أین 

یقول: متعتان كانتا على عهد رسول هللا وأان احرمهما!11 
مل یر مانعا من ذلك بعد أن عاش مدة من الزمن الشعور ابلذنب، وحل 
التناقض أبن خدع نفسه وأقنعها خداعا وتضلیال، أصبح یقول: قال 

رسول هللا، وأان أقول!
هذا الباب، »ابب خدع النفس«، فتح اباب آخر و هو ابب البدع والتضلیل، 

ابب محل الشعارات اجلزئیة اهلستريیة غري الصحیحة.
هذه األمور األربعة فرضت حتمیة االحنراف لتجربة اإلسالم اليت جاء هبا 
رسول هللا وتويل قیادهتا بعده غري أئمة أهل البیت، علیهم الصالة 

والسالم.

اهلوامش:
1. راجع: »شرح هنج البالغة البن أيب احلدید«، ج 8، ص 218 - 241.

2. »هنج البالغة«، ص 50، اخلطبة 3 املعروفة ابلشقشقیة.
3. الکلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 371 و 376 و 378 و 

ج 2، ص 20 و 21.
4. انظر: اجمللسي، حمّمدابقر، »حباراألنوار«، ج 31، ص 112 - 133؛ و»النص 

واالجتهاد«، ص 194 - 200.
5. »السرية النبویة البن هشام«، ج 4، ص 310؛ و»اإلمامة والسیاسة«، ص 6.

6. عدد غزوات الرسول 81 غزوة، انظر: مقدمة مغازي الواقدي.
7. انظر: »الغدیر«، ج 6، ص 223.

8. »عمدة القاري شرح صحیح البخاري«، ج 8، ص 137.
9. انظر: »صحیح مسلم«، ج 4، ص 129؛ و الشیخ الصدوق، »من ال حیضره 
الفقیه«، ج 2، ص 15؛ وعنه يف »وسائل الشیعة«، ج 15، ص 152، الباب 
األنوار«، ج  یناسبه، احلدیث 5؛ وانظر »حبار  العدو وما  أبواب جهاد  68 من 

31، ص 171.
10. انظر: »مقتل احلسنی للخوارزمي«، ص 182.

11. انظر: »حبار األنوار«، ج 31، ص 112 - 133؛ و»النّص واالجتهاد«، 
ص 194 - 200.

املصدر: »أئمة أهل البيت ودورهم يف تصنی الرسالة اإلسالمية«، الناشر: أئمة 
أهل البيت ودورهم يف تصنی الرسالة اإلسالمية، ص 93-112؛ ابلتلخيص.
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روی أمحد فی »مسند« إبسناده عن عامر بن سعد، عن أبیه قال:
مسعت رسول هللا یقول له – و خّلفه فی بعض مغازیه – فقال 

علی: أختّلفنی مع النساء و الصبيان؟ 
قال: »ای علّی، أما ترضی أن تکون مّنی مبنزلة هارون من موسی إاّل أنّه 

ال نبّی بعدی؟« 
و مسعته یقول یوم خیرب: »أُلعطنی الراية غداً رجالً حیّب هللا و رسوله و حیّبه 
هللا و رسوله«، فأُتی به أرمد، فبصق فی عینه و دفع الرایة إلیه ففتح هللا 

علیه. 
و ملا نزلت »ندع أبنائنا و أبنائکم.«1 

دعا رسول هللا علیاً و فاطمًة و حسناً و حسینًا، فقال: »اللهم 
هؤالء أهلی.«2

و روی أمحد بن حنبل يف »فضائل الصحابة« إبسناده عن حمدوج بن 
زید ان رسول هللا آخی بنی املسلمنی، مث قال:

نبّی  ال  انه  غري  موسی،  من  هارون  مبنزلة  منی  انت  و  اخی  انت  علی!  »ای 
بعدی...«3

اقول: هذا احلدیث من األحادیث املتواترة التی تناقلتها کتب الفریقنی و 

خیر البرّیة

 علیا یعرف حبدیث »املنزلة« و الغزوة التی خلف النبی االکرم
فی »املدینة«، هی غزوة »تبوك« و قال له:

»اّن املدينة ال تصلح اال بی أو بك« و کان ختلیف امرياملؤمننی يف املدینه 
اجراًء احرتازاي من النبی اذ خشی حترك املنافقنی يف غیبته.

اهلوامش:
۱. سورة آل عمران، آیة 61.

2. »مسند امحد بن حنبل«، ج ۱، ص 185، ح 1611 و روی حدیث املباهلة يف 
»فضائل الصحابة«، ج 1، ص 776، ح 1374.

3. »فضائل الصحابة«، ج 2، ص 663، ح 1131.

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 132-131.

بـهارون شبهه
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