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أخبار المسمین في العالم

األملانیة  »هاانو«  مدينة  يف  الدموية  اإلرهابیة  النار  إطالق  واقعة  متثل 
أحدث حلقة من سلسلة هجمات ومؤامرات يقف خلفها تیار الیمني 
املتطرف يف دولة اعُتبرَِت لفرتة طويلة أكثر دول أورواب استقراراً، كما تقول 

صحیفة »The Guardian« البيطانیة.

قتل املسلمني أبسلوب »الكوماندوز«
قال  الذي  للمسلح،  اإلجرامي  العمل  هذا  جاء  الصحیفة،  وحبسب 
اإلعالم األملاين إنه يُدعى توبياس راثجني، عقب أايم قلیلة من اعتقال 
عشرة »أملان« الهتامهم ابلتخطیط لشن هجمات مسلحة على مساجد 

يف أحناء أملانیا.
وُيشتَبه أنَّ هدفهم غري العادي كان قتل املسلمني يف هجمات تتبىن نفس 
انتقامیة منهم،  ة ابستفزاز ردود  نیة ُمسَترترِ أسلوب »الكوماندوز«، مع 
وحىت حرب أهلیة. وكان من املتوقع أن يساهم كل فرد منهم مببلغ 50 

ألف يورو لتمويل العملیة. 
وجزء من مصدر »إهلامهم« كان عاملیاً؛ إذ يقول ممثلو االدعاء األملان إنَّ 
املتآمرين أتثروا ابهلجمات العنیفة على مسجدين يف مدينة »كرايستشريش 
النیوزيلندية«، اليت قتل فیها مسلح 51 مسلماً، وبث لقطات من جرائمه 

مباشرة على فیسبوك.

يف بعض احلاالت، كان للمتطرفني صالت ابلشرطة واجليش
لكن هناك أيضاً عوامل حملیة غذت هذا العنف. ففي الفرتة اليت تلت 
أزمة اهلجرة يف عام 2015م.، عندما وصلت أعداد كبرية من األشخاص 
الشرق األوسط، زاد  البالد من سوراي وأماكن أخرى يف  الیائسني إىل 

النشاط الیمیين املتطرف.
وقالت الشرطة األملانیة األسبوع املاضي إهنا تراقب 53 من األفراد الذين 
ُيشتَبه أهنم عنیفني ومرتبطني ابلیمني املتطرف، وذلك مقارنة بـ 22 شخصاً 
احمللیة  واألمن  املخابرات  أجهزة  وتتعرض كذلك  عام 2016.  يف  فقط 

لضغوط شديدة بسبب العدد املتزايد من املؤامرات واحلوادث.
 Hope Not مجاعة  من  هريمانسون،  ابتريك  علَّق  السیاق،  هذا  ويف 

Hate املعنیة مبراقبة الیمني املتطرف: 
يكمن جزء من املشكلة يف أنَّ أجهزة األمن األملانية ال تبدو إىل اآلن أهنا جنحت 
يف التعامل مع الوضع. ويف بعض احلاالت، كان للمتطرفني صالت ابلشرطة 

واجليش.

قائمة موت
ويف يونیو/حزيران املاضي، تبنيَّ أنَّ جمموعة من املتطرفني الیمینیني ُتدعى 
Nordkreuz »الصلیب الشمايل«، استخدمت بیاانت الشرطة لتجمیع 
»قائمة موت« من األهداف الیسارية واملؤيدة لالجئني. وكان لدى بعض 
األجهزة  مع  روابط  ذلك،  حنو  أو  عددهم 30  البالغ  اجملموعة،  أعضاء 
األمنیة، وال يزال شخص واحد منهم على األقل يعمل يف وحدة كوماندوز 

خاصة.
للتخلص من جثامني  احلي  أكیاس جثث واجلري  اجملموعة شراء  وطلبت 
ر املكتب االحتادي  ضحاايهم احملتملني، لكن ابلرغم من هذه املؤامرة، مل ُيشرِ
حلماية الدستور، جهاز االستخبارات احمللي األملاين، هلذه اجلماعة على أهنا 

متثل هتديداً يف بیانه السنوي.
ستيفن  يُدعى  للسامیة،  معاٍد  ُمسلَّح  استخدم  عهداً،  أحدث  واقعة  ويف 
ابليت، بندقیة بدائیة يدوية الصنع لقتل امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً ورجل 
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ما الذي ُيغذي تطرف اليمين بألمانيا؟

يبلغ من العمر 20 عاماً خارج ُكنیس يهودي يف مدينة »هال الشرقیة«. 
وكان من املمكن أن يكون اهلجوم يف أكتوبر / تشرين األول أسوأ من 
ذلك: فقد حاول املسلح اقتحام الُكنیس، حیث جتمع ُمتعبرِّدون لالحتفال 

بیوم الغفران، لكنه فشل.
ومثلما حدث يف كرايستشريش، بث املهاجم اجلرمية عب اإلنرتنت من كامريا 

مثبتة على رأسه، قائاًل يف إحدى املراحل: 
ال أحد يتوقع بث لقطات الشاشة هذه على اإلنرتنت. 

فباير 2020م.  اعُتقرِلوا  الذين  املساجد  على  اهلجوم  مدبري  أنَّ  ويُزعم 
حاولوا أيضاً احلصول على بنادق من نفس النوع الذي اسُتخدرِم يف هجوم 

كرايستشريش.

النازيون اجلدد
البالغ من العمر 45 عاماً،  يف الصیف املاضي، اعُتقرِل ستيفان إرنست، 
يواجه سلسلة من اإلداانت ابرتكاب جرائم عنیفة ضد املهاجرين، بعدما 
أطلق النار على السیاسي احملافظ فالرت لوبكه، من مسافة قريبة خارج منزله 

يف »استا« بوسط أملانیا.
الیمني  تیار  أوساط  وتداولت  للهجرة،  املؤيد  موقفه  لوبكه  عن  وُعررِف 
فیديوهات عن تعلیقاته املؤيدة على يوتیوب. وقیل إنَّ دافع إرنست، الذي 

د آاثر حلمضه النووي يف مسرح اجلرمية، لقتل لوبكه هو آرائه.  ُوجرِ
 Combat( ويف الشهر املاضي، حظرت أملانیا جمموعة النازيني اجلدد
هذه  وأتسست  هبا.  اتصال  على  إرنست كان  أنَّ  يُعتَقد  اليت   ،)18
اجملموعة يف بريطانیا يف أوائل التسعینیات بوصفها جناحاً متشدداً للحزب 
الوطين البيطاين، وقد وجدت املنظمة حیاة جديدة هلا يف دولة ال تزال 

بشكل عام حساسة جداً جتاه ماضیها الفاشي.
ونفذ ما يقرب من 200 ضابط شرطة مدامهات يف 6 والايت أملانیة، 
إىل  ابإلضافة  واألسلحة،  الكمبیوتر  وأجهزة  اهلواتف  خالهلا  صادروا 
شعارات النازيني من أعضاء اجملموعة اليت قال هورست سیهوفر، وزير 
الداخلیة األملاين، إهنا تتمتع ابحرتام كبري داخل الدائرة املتشددة لتيار اليمني 

املتطرف؛ نظراً لتاريخ البالد.
من جانبهم، يقول احملققون البيطانیون إنَّ هناك صالت إلكرتونیة بني 
اجلماعات الیمینیة املتطرفة يف بريطانیا وأملانیا والدول النوردية؛ إذ يتطرف 
معظم الناس من خالل التواصل مع أفراد يشاركوهنم نفس التفكري عب 
احلدود الوطنیة ابستخدام شبكات التواصل االجتماعي املتخصصة، مثل 

.Telegram منصة

https://ar.shafaqna.com/AR/207225/ :املصدر

كان من الواضح أن التحالفات منذ بداية التطورات »السورية«، حتالفات 
تكتیكیة وانمجة عن املصاحل. إذ ال تتفق »تركیا« و»روسیا« يف املصاحل، 
اهتمام تركیا ابلتعاون  املرحلیة، مبا يف ذلك  املصاحل  بل خيتلفان. لكن 
األمريكي مع املیلیشیات الكردية وخماوف روسیا بشأن تعاون أنقرة األمين 
والعسكري مع »واشنطن« وحلف »الناتو«، دفعت روسیا وتركیا إىل 

إبداء املرونة فیما بینهما. كان التحالف بینهما مؤقتا وواجهت واشنطن 
عملیا »موسكو« و»أنقرة« من خالل تنفیذ قرار االنسحاب من سورية، 
يتم  الشمالیة.  أعطى روسیا سیطرة شبه كاملة على حدود سوراي  مما 

اآلن تطبیق نفس النهج يف »لیبیا«. إذ تدعم روسیا و»مصر« 
و»السعودية« و»اإلمارات« حفرت. بینما تدعم تركیا و»قطر« 

األزمة الليبية…

التحالفات الهشة والفخ األمريكي
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أكد رئیس اجمللس التفیذي يف حركة »حزب هللا« اللبنانیة، السيد هاشم 
صفي الدين، أنه: 

على  قّوة  أكثر  مقاومتنا  أصبحت  سليماين  قاسم  احلاج  استشهاد  بعد 
املستوى املادي والتسلیحي والصاروخي، وما جيب أن يفهمه اإلسرائیلي 
بعد استشهاد احلاج قاسم سلیماين أن املقاومة اإلسالمیة يف »لبنان« 

اإلمكاانت  مستوى  وعلى  الصاروخي،  املستوى  على  قّوهتا  ازدادت 
والقدرات، واألهم من ذلك إزداد عزمها وإرادهتا تصمیماً وحضوراً وجهوزيًة 
ملواجهة كل عدوان والوقوف بوجه كل التحدايت األمريكیة واإلسرائیلیة يف 

لبنان ويف كل املنطقة.
والسید صفي الدين أضاف:

وبعض الدول األوروبیة احلكومة اليت تدعمها األمم املتحدة. 
فالتحالفات يف لیبیا وسوراي هشة ومؤقتة لدرجة أن روسیا، 
السعودية  من  املدعومة  اجملموعات  ضد  تقف  سوراي  يف  وبینما 
الذي  العسكري  الدعم  إن  حلفائها.  تدعم  لیبیا  يف  لكنها  واإلمارات 
قدمته تركیا للحكومة يف »طرابلس« قادها إىل مواجهة روسیا مباشرة 
على اجلبهة الثانیة، اليت تدعم حفرت. يبدو أن الوضع يتجه حنو املواجهة 
بني أنقرة وموسكو. ال األوروبیون وال األمريكیون حريصون على الدخول 
أنه يف حال  النطاق يف سوراي ولیبیا، لذلك ال نعتقد  يف صراع واسع 
حدوث مثل هذه املواجهة، ستكون أنقرة قادرة على إقناع حلفائها يف 

الناتو مبواجهة روسیا.
لكن كل من أورواب وأمريكا ال يرفضان مواجهة أنقرة وموسكو يف لیبیا 
وسوراي. وسیحاوالن إطالة أمد احلرب هناك مع زايدة تكالیف اجلانبني. 
عندما بدأت روسیا التدخل العسكري يف سوراي، قال أوابما: إن سوراي 
التجربة  جیدا  الناتو  وحلف  الغرب  يتذكر  فيه.  روسيا  تتورط  مستنقع 

األمريكیون  أيمل  الیوم،  لـ»أفغانستان«.  السوفیيت  واالحتالل  األفغانیة 
وحلفاؤهم يف إدخال روسیا وتركیا يف حرب ال تنتهي يف الشرق األوسط 

ومشال إفريقیا. 
تتابع خلق األزمات إلغراق روسیا والقوى اإلقلیمیة  يبدو أن »أمريكا« 
مثل »إيران« وتركیا يف املستنقع. أصبح األوروبیون أقل قدرة على التدخل 
احلرب  فمنذ  والشرقیة.  اجلنوبیة  على حدودهم  والعسكري، حىت  األمين 
العاملیة الثانیة، مل تنجح يف دخول عملیات عسكرية انجحة خارج حدودها 
دون مشاركة أمريكا، ألن األوروبیني يعانون من خالفات فیما بینهم، من 
املؤكد أهنم قلقون بشأن األزمة يف سوراي، ولیبیا. نتیجة لذلك، يتعني على 
مبساعدهتم  أمريكا  إلقناع  األزمتنيرِ  يف  الالعبني  اهنیار  انتظار  األوروبیني 

للحفاظ على أمن البحر املتوسط. 

املصدر: صحيفة اعتماد اإليرانية

المقاومة أصبحت أكثر قّوة

حزب اهلل:

بعد استشهاد القائد سليماني

مقاومتنا هذه هي األصل واحلصن والعز والعنفوان، وهي اليت تبعث فینا 
األمل للمستقبل، وجيب أن تبقى املیزان واملعیار، وإبذن هللا تعاىل حنن وأنتم 
العهد والوفاء لشهدائنا ولعظمائنا، وسنحمیها وندافع  سنبقى على هذا 
عنها ونكون معها، ونكون جنوداً جمندين يف خدمة قّوهتا وعّزها وكبايئها 
إىل آخر الطريق حىت لو استشهد منا من استشهد أو ُجرح منا ما ُجرح، 
أو قدم منا ما قدم نفسه أو أبناؤه أو أحبته، فاألصل هو أن تبقى هذه 
املقاومة ألهنا النبع والشرف والعز والوجود لكل ما ميكن أن نتحدث عنه 

من مستقبل ألنفسنا وجملتمعنا وبلدان وأمتنا.
وكالم السید صفي الدين جاء خالل حفل أتبیين أقیم عن روح الشهید 
األكرب  علي  أخیه  الستشهاد  السنوية  والذكرى  روماين  ابقر  حممد  اجملاهد 
روماين مبشاركة رئیس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد ومسؤول منطقة 

اجلنوب الثانیة يف حزب هللا علي ضعون وشخصیات وفعالیات.
والسید صفي الدين أكد:

أننا الیوم مسؤولون مجیعاً للحفاظ على مرِنعة بلدان ووحدته، بغض النظر 
يوم هناك من يسيء إىل كل عناصر  أساؤوا ويسیئون، فكل  الذين  عن 
قوتنا ويسيء إىل الشرفاء يف بلدان، لكن هؤالء كانوا موجودين يف السابق 
أي منذ الثمانیات حىت اآلن، وحنن نرى احلقد واللؤم واخلبث يظهر على 
ألسنتهم ملناسبة أو لغري مناسبة، هؤالء الذين فسدوا وأفسدوا هذا البلد هم 
الذين أضمروا السوء هلذا البلد بكل ما قاموا به وما فعلوه، كل هؤالء ال 

ينبغي أن جيعلوان نیأس أو نضعف.
واتبع مساحته:

حنن كنا نتحمل املسؤولیة مبقدار معنّي، والیوم حنن نتحمل املسؤولیة وحنن 
أقوى وأقدر على أن حندد املسارات وأن نساهم يف حتديد مسارات املستقبل 
املشاكل  الرغم من  نیأس على اإلطالق، على  أن  البلد، فال يصح  هلذا 
الكبرية والكثرية على املستوى املايل والنقدي واإلجتماعي واملعیشي، فاملهم 
دعمناها  اليت  احلكومة  من  الیوم  واملطلوب  األولوية  اللبنانیون  حيدد  أن 
والسیاسیني  الزعماء  من  مطلوب  هو  فیها كما  ونؤيدها وحنن  وندعمها 
لبنان أن  البلد، أبن حيددوا األولوية، فلیس إبمكان  احلريصني على هذا 
يعاجل الیوم كل مشاكله هذا هو الواقع، املطلوب أن تتحدد األولوايت، 
البطء  لكن  املتسرعة  أقول  ال  واجلريئة،  السريعة  للقرارات  الیوم  فاألولوية 
لیس يف حمله على اإلطالق، ال بد من اختاذ قرارات سريعة وجريئة وحامسة 
للوصول إىل عالجات ميكن أن جتد طريقها إىل التطبیق يف ما تبقى من 
وقت، فالوقت لیس ملصلحة بلدان والتأخر والتباطؤ لیس ملصلحة بلدان 

على اإلطالق.
ولفت السید صفي الدين أن: 

اإلجتماعات مهمة واالستشارات مهمة واللقاءات أيضاً مهمة والتصرحيات 
أحیاان مهمة، لكن األهم هو العمل الیوم حنن حباجة إىل قرارات وإجراءات 
ينتظرون هذه  اللبنانیون  واقعیا وجترتح حلوالً حقیقیة،  عملیة تعطي أمالً 
بقینا  إذا  أما  ابحللول،  للبدء  والكايف  والوايف  السريع  ابلشكل  القرارات 

نتحدث عن نظرايت فاجلمیع سیمّل.

وأوضح مساحته أبن: 
لبنان الیوم لیس حباجة اىل كثري من النظرايت واإلهتامات والشتائم وإلقاء 
التهم على فالن أو فالن، كل هذا ميكن أن نصل إلیه يف القادم من 
األايم، الیوم بلدان حباجة إىل أولوية سريعة يف اختاذ قرارات حُتسن الوضع 
املايل والنقدي واإلقتصادي واملعیشي ونتقدم خطوات عملیة إىل األمام، 
فنحن سنعمل على هذا وسندعم اخلطوات اليت توصل إىل حلول ميكن 

أن يكتب هلا النجاح ابلتعاون والتكافل والتضامن.

املصدر: العهد
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كان هللا، وال شيء معه. وأراد هللا جل جالله أن يتجلي أبمسائه وصفاته 
وصفاته  أمساءه   - بقدره  تعكس- كل  مرااي  اخللیقة  فخلق  القدسیة، 
فسالت أودية بقدرها. كان أول ما خلق هللا: املشیئة، وهي العقل النوري 

األول. وابملشیئة خلق العوامل واألكوان.
أول فیض قدسي فاض من احلضرة األحدية املقدسة.. كان نورا علواي، 
هو هلل سبحانه أول العابدين، انطوت فیه عوامل اخللیقة كلها. وذلكم هو 
النور احملّمدي اجلامع حلقائق امللك وامللكوت، قال: »أول ما خلق 
هللا تعايل نوري«،1 وقال أيضا: »خلق هللا املشيئة بنفسها مث خلق األشياء 

ابملشيئة«،2 وقال: »أول ما خلق هللا العقل«.3
متوحد هو - إذن - النور األول واملشیئة والعقل النوري، وكأن هذه ثالثة 
تعابري عن معين واحد، هو املعين احملّمدي املخلوق أوال يف فجر األزل.

وما يزال خلق العوامل - منذ ذلكم األزل - يتجدد ويتكاثر بال انقطاع. 
وما تزال التجلیات اإلهلیة املستمرة يف العوامل حتدث - من خالل العقل 
النوري األول )املشیئة( - هذا اخللق املتجدد املتكاثر علي الدوام. ويف 
كل حلظة من حلظات الزمان تلبس خالئق، نعرف منها الیسري وجنهل 
الكثري، لباس الوجود، فـ»ُكلَّ ييَْوٍم ُهَو يف  َشْأن «4 و هم يف لبس من خلق 

جديد.
وهذا اخللق املتجدد املستمر، مظهر من مظاهر الرمحة اإلهلیة الفیاضة 
 ،بال توقف علي اإلطالق. ومن أجل هذا وصف هللا تعايل حمّمدا
وهو واسطة الفیض اإلهلي، أبنه »رمحة للعاملني«، وقال: »أان الرمحة 

املهداة.«5

ذنب حاشاه. ولعل منها: شوق النيب الباطن القوي إيل هللا تبارك وتعايل 
فیما يظهر من صالته الطويلة املضنیة، وهو يومئذ رسول صاحب شريعة 
وكتاب، حيت خاطبه ربه خطاب احلبیب الشفیق: »طه، ما أَنيَْزْلنا َعَلْيَك 

اْلُقْرآَن لَِتْشقي «17
املتوجه إيل احلق،  الوجه  إهلیان، أحدمها:  لرسول هللا إذن وجهان 
القدسي  املنزهة. واآلخر: وجهه  تلقاء احلضرة األحدية  الصاعد دائما 
املتنزل رمحة حنو عامل اخللق: انطقا عن هللا، ومبلغا عن هللا، ومتحمال 

تكالیف الرسالة والتبلیغ يف هللا.
وهذا املعين البزخ بني عامل الغیب وعامل الشهادة. مما توحي به »سورة 

النور املباركة« ذلك أن النور اإلهلي العلوي الذي: 
ا َكوَْكٌب  »َمَثُل نُورِِه َكِمْشكاٍة فيها ِمْصباٌح اْلِمْصباُح يف  زُجاَجٍة الزُّجاَجُة َكَأهنَّ
ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبارََكٍة زَييُْتونٍَة ال َشْرِقيٍَّة َو ال َغْربِيٍَّة َيكاُد زَييُْتها ُيضي ُء َو 

َلْو َلْ َتَْسْسُه انر«18 
هذا النور قد تنزل يف ظهور له من عوامله العلیا لیظهر يف صورة البشرية 

نبیا وولیا، 
ُ َأْن تيُْرَفَع َو يُْذَكَر فيَها اْسُُه ُيَسبُِّح َلُه فيها اِبْلُغُدوِّ َو اآْلصال   »يف  بيُُيوٍت َأِذَن اللَّ
رِجاٌل ال تيُْلهيِهْم ِتارٌَة َو ال بيَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّ َو ِإقاِم الصَّالِة َو إيتاِء الزَّكاة«19 
وما هؤالء الرجال املسبحون علي احلقیقة إال رسول هللا وأهل بیته 

.اهلداة الطاهرون
منها  املعين،  هذا  تعضد  قلیلة  غري  وحديثیة  قرآنیة  أخري  نصوصا  إن 
علي  اإلمام  عن  املروية  اجلامعة«  »الزايرة  نص  من  قدسیة  عبارات 

اهلادي، تقول: 
»خلقكم هللا أنوارا فجعلکم بعرشه حمدقني، حيت مّن علينا بكم فجعلكم يف 

بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اسه.«20
إن الصورة البشرية للرسول هي مظهر هذا التنزل إيل عامل الشهادة 
رسوال بشرا من الناس، »َحريٌص َعَلْيُكْم اِبْلُمْؤِمننَي َرُؤٌف رَحيم «21 وهي 
ينزل  أن  وطلبوا  والفساد،  العناد  أهل  استنكرها  اليت  الشريفة  الصورة 
علیهم وجود روحي ورسول ملكويت: وقالوا: »ا َلْو ال أُْنِزَل َعَلْيِه َمَلٌك«22 
إهلي  يبلغ عن هللا إال وجود  أنه ال  إدراك  يتضمن  الطلب منهم  وهذا 
كاملالئكة النوريني، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدي إال أن 
قالوا: أبعث هللا بشرا رسوال؟! »َو قاُلوا ما ِلَذا الرَُّسوِل يَُْكُل الطَّعاَم َو 
َيْشي  يف اأْلَْسواِق؟!«23 أي يشارك يف احلیاة االجتماعیة كسائر بين آدم 

املخلوقني!
إن أشیاء قیمة قد غابت عن هؤالء يف رؤيتهم القاصرة هذه؛ إذ البد 
ألسرار مجة أن تكون للرسول صورة بشرية ومظهر آدمي لتحقیق هدف 

بعثة النيب وإرسال الرسول، »َو َلْو َجَعْلناُه َمَلكاً جَلََعْلناُه رَُجال!«24
بید أن هذه الصورة البشرية للنيب تكاد لشرفها وكماهلا تشف؛ إذ 
اإلهلي،  التخمري  بید  وخممرة  الوجود،  يف  طینة  أشرف  من  جمبولة  هي 
ومتحدرة عب القرون واألحقاب من خالل األصالب الشاخمة واألرحام 
املطهرة.25 وقد توالده نيب بعد نيب ذرية بعضها من بعض، وما وقع 

يف آابئه إال نيّب أو ويّل هلل موحد.
ولقد حلظ الناس يف بشرية رسول هللا ما مل يعهدوه يف البشر؛ إذ 

كان يري من أمامه ومن وراء ظهره، وكان ال يقع له ظل 
علي األرض. إنه إذن جسد بشري، لكنه يف الوقت نفسه: 
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المعني المحّمدي العظيم
إهنا الرمحة الشاملة لكل العاملني: من الغیب إيل الشهادة، ومن التكوين 
إيل التشريع، ومن البشر إيل كافة خملوقات هللا املأهولة هبا عوامل السماوات 

واألرضني.
 

عال العهد وامليثاق
ويف الغیب اإلهلي املقدس.. كان العهد واملیثاق: أخذ هللا جل جالله من 
اخلالئق عهد اإلميان به، ومیثاق اإلقرار له ابلربوبیة والوالية العلوية. يذكر 

ذلك من يذكره، ونسیه من نسیه.
و»القرآن اجملید« يقرر واقعة اإلشهاد اإللي علي الناس خاصة ابلربوبیة له 

والوالية واحلاكمیة الباطنة والظاهرة: 
»َو ِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبين  آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلي  أَنيُْفِسِهْم َأ 
َلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا بَلي  َشِهْدان َأْن تيَُقوُلوا ييَْوَم اْلِقياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن هذا غاِفلني «6 
واخلالئق البشرية يومئذ - يف ضمري الغیب - خالئق علي هیئة الذر، يف 
ذلك العامل الذي عرف - من أجل هذا - ابسم »عامل الذّر«، أو عامل 

األرواح.
 نور )املعين احملّمدي( كان حاضرا يف عملیة اإلشهاد واإلقرار. هو نفسه
 :حيكي مبادرته األويل يف ذلكم العامل إيل اإلقرار هلل وعقد املیثاق، يقول
»إين كنت أول من آمن بريب، وأول من أجاب حيث أخذ هللا ميثاق النبيني، 

وأشهدهم علي أنفسهم: ألست بربكم؟ فكنت أان أول نيب.«7
ومثة أحاديث مجة وفرية يرويها املسلمون كافة، تعب عن مظاهر هلذه األولية 
احملّمدية يف كل شيء، وتدل علي املقام العظیم عند هللا، الذي تبوأه النيب 

حمّمد يف حتققه مبقام العبودية املطلقة هلل تعايل. ولعل هذا يفسر معين 
أن حمّمدا هو فخر الكائنات وأشرف املخلوقات وسید األنبیاء مجیعا 

بال منازع.
ولقد نطق رسول هللا - وهو يف مقام تبلیغ الرسالة اإلهلیة للناس- مبعان 
ومضامني مثل قوله: »كنت نبيا وآدم بني املاء والطني«،8 ونظري قوله أيضا: 

»أان سيد ولد آدم وال فخر«.9 
إنه ال يفخر؛ ألنه عارف حق املعرفة أن مقاماته كلها هي نعم من هللا 

سبحانه تستحق الشكر املتواصل والثناء الكبري. 
وقال يف موضع آخر: »أان قائد املرسلني؛ وال فخر. وأان خامت النبيني؛ 
وال فخر. وأان أول شافع وأول مشفع؛ وال فخر«،10 »أان أول من يدق ابب 
اجلنة«،11 »أان أول وافد علي العزيز اجلبار يوم القيامة وكتابه وأهل بييت، مث 
أميت..«،12 وال غرو أنه املرآة الوجودية األصفي العاكسة - أبجلي 
ما حيتمل الوجود - ألمساء احلق تعايل وصفاته يف العامل. واألنبیاء، بعد، 

يتفاوتون مبقدار ما يف مراايهم من جالء.
إنه يف مقام اجلامعیة والبزخیة ملا بني اخلالق واخلالئق، يف أرض هللا 
ومسائه، يف أول الزمان ويف ختامه. والنطق احملّمدي الكرمي يفیض مبا يقرر 

 :هذا املعين اجللیل، يف مثل ما قال
»أما وهللا، إين ألمني يف السماء وأمني يف األرض«13 و »كنت أول األنبياء يف 

اخللق، وآخرهم يف البعث.«14
وهو يف مقام »األولیة« للخالئق و »اآلخرية«، ويف مقام ظهوره يف 
عامل البشرية وبطونه يف أنوار الغیب، فهو التجلي األول األكمل لألمساء 

اإلهلیة املقدسة: 
»ُهَو اأْلَوَُّل َو اآْلِخُر َو الظَّاِهُر َو اْلباِطن «15

وجه إيل هللا و وجه إيل اخللق
التامات.  هللا  إنه كلمات  مثیل.  وال  له  حد  ال  النوري  احملّمدي  املعين 
والكلمات اإلهلیة هنا لیست الكلمات املألوفة املكتوبة ابحلروف، ولكنها 
الكلمات املعنوية املعبة عن احلقائق اإلهلیة. إهنا كلمات غري متناهیة، وال 
العظیم ولو أن ما يف األرض من  التنزيل  املعب عنها بلسان  ريب. وهي 

شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات هللا.
هذه الكلمات اإلهلیة اليت ال تنفد وال تنتهي عند غاية. قد عب عنها آخر 
املطلق  الغیب  بني  اجلامع  النيب  مقام  إيل  اإلشارة  يف  الكهف«،  »سورة 
والشهادة الظاهرة؛ فهو: الربزخ األعظم وجممع البحرين. قال احلق جل 

وعال يف املعين احملّمدي الشريف اجلامع للعاملني: 
»ُقْل َلْو كاَن اْلَبْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قيَْبَل َأْن تيَنيَْفَد َكِلماُت َريبِّ َو 
ا ِإلُُكْم ِإلٌه واِحٌد َفَمْن كاَن  ا َأاَن َبَشٌر ِمثيُْلُكْم يُوحي  ِإيَلَّ َأنَّ َلْو ِجْئنا ِبِْثِلِه َمَددا ُقْل ِإنَّ

ييَْرُجوا ِلقاَء رَبِِّه فيَْلييَْعَمْل َعَمالً صاحِلاً َو ال ُيْشِرْك ِبِعباَدِة رَبِِّه َأَحدا«16
إن مقام البشرية لكلمات هللا اليت تنفد حبار العامل وهي ال تفند. هو تنزل 
إيل هللا  له  وإيصاال  هداية  األرضي؛  ابإلنسان  اإلهلیة  الرمحة  تنزالت  من 

تعايل، الذي إلیه الرجعي وإلیه املصري.
البشرية يف جهادها األكب مث األصغر  النيب العظیم وهو يقود  إن معاانة 
ملعاانة كبرية مضنیة؛ ألهنا معاانة املعين النوري العلوي وهو يتنزل إيل أرض 
األنسان يف ظالمها وخراهبا، من أجل اإلصالح والتنقیة والتعبید. ولعل من 
هذه املعاانة: ما كان يصدر منه من استغفار مئة مرة كل يوم، بدون 
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جسد روحاين ملكويت، له من مزااي النورانیة واجلمال والكمال 
أرقاها.

قليب«،26  ينام  وال  عيين،  »تنام  األفق:  هذا  عن   قال وقد 
 فالقلب النبوي الطاهر مفتوح أبدا علي عوامل النور واجلمال، وهو
يقظان أبدا ال يغفو وال يسهو وحاشاه. وقال وقد سئل عن صوم 
الوصال الذي أبیح له دون غريه: »أبيت عند ريب: يطعمين ويسقيين.«27

 
صاحب اخللق العظيم

العظمة فالبد أن يكون  حني يصف احلق جل جالله أحدا بصفات 
املوصوف عظیما من غري النمط الذي توارد البشر علي وصفه. ولقد 

خاطب هللا تعايل رسوله حمّمدا بقوله القرآين: 
»َو ِإنََّك َلَعلي  ُخُلٍق َعظيم «28

كما أن العظیم األعظم ال يقول ألحد إنه عظیم إال إذا كان املخاطب 
يف غاية العظمة يف میزان هللا سبحانه، وذلك فضل من هللا خص به 
حمّمدا من بني سائر من خلق واصطفي وعلمك ما مل تكن تعلم، 
وكان فضل هللا علیك عظیما. وهذه اآلية إمنا تشري إيل املقامات املعرفیة 
التوحیدية اليت وهبها هللا النيب، وعب عنها يف مثل قوله: »علمت 
علوم األولني واآلخرين«،29 ويف مثل قوله يعرتف بتعلمه علي يدي هللا، 
وتربیته علي عینه سبحانه وتعايل: »ال أعلم إال ما علمين ريب «30 و»أدبين 

ريب  فأحسن  أتدييب.«31
ومثة تناسب حمتوم بني مقام كل نيب والكتاب املنزل علیه؛ وقد وصف هللا 
القرآن ابلعظمة هلذا التناسب بني مقام رسوله حمّمد وكتابه القرآن 
 ولقد آتیناك سبعا من املثاين والقرآن العظیم. وقالت إحدي زوجاته

حني سئلت عن خلقه: »كان خلقه القرآن.«32
اخللق احملّمدي العظیم هو خلق هللا تعايل يف عاملي اجلمال واجلالل. أو 
 :لیس هو البزخ اجلامع للعوامل قاطبة ؟ نفهم اآلن إذن معين قوله

»من رآين رأي احلق«.33 
هذه املعاين الشريفة يف اخللق احملّمدي العظیم كلها من مظاهر الطهر 
اإلهلي. وقد طهر هللا عزوجل نبیه وأهل بیته اهلداة تطهريا تفردوا به ال 
يشركهم فیه أحد، وال يقاس هبم فیه أحد. وقد حكي القرآن هذا التطهري 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل  ا يُريُد اللَّ القدسي يف آية التطهري ، بقوله: »ِإنَّ

رَُكْم َتْطهريا«.34  اْلبيَْيِت َو يَُطهِّ
هذا التطهري يدل إذن علي مقامات النيب وأهل البیت اخلاصة اليت ال 
تضم الیهم فیها سواهم. ومل تضم حيت زوجته الصاحلة )أم سلمة( 
اليت كانت حاضرة لدي نزول اآلية، يف ضمن حادثة تلفع النيب وعلي 

وفاطمة واحلسن واحلسني ابلكساء الیماين. 
»ال،   :هلا فقال  رسول هللا؟  اي  معهم  وأان  سلمة:  أم  سألت  يومها 

ولكنك علي خري«.35
وأهل   ابلنيب تعايل  احلق  فعله  الذي  املصفي  العلوي  الطهر  هذا 
بیته. يعين أشیاء كثرية وفرية، منها: مقام العصمة اخلالصة، بكل 
ما  والعصمة يف ضبط  التلقي عن هللا،  يف  العصمة  ومیادينها:  آفاقها 
يتلقي، والعصمة يف التبلیغ، والعصمة يف العمل والسلوك. وينفرد رسول 
هللا من بني سائر األطهار املشمولني آبية التطهري مبقام الرسالة وتلقي 

الوحي اخلاص.

مقام »قاب قوسني أو أدين«
جاء املعراج موهبة أخري عظیمة من هللا سبحانه هلذا النيب العظیم. وهي 
يف مراقیها الرفیعة من أسرار هللا املكنونة اليت أطلع علیها حبیبه املصطفي 
حمّمدا، إذ بلغ فیها رتبة غیبیة ما جترأ حيت جبئیل وهو عامل املالئكة 
الكبار أن يدنو قید أمنلة، إذ قال للنيب حني كان معه يف رحلة العروج: 
»لو دنوت أنلة آلحرتقت.«36 ذلك أن مقام جبئیل ال حيتمل القرب 

من املقام الذي بلغه رسول هللا يف معراجه العجیب.
عرج حمّمد يف مساوات هللا املواجة ابألسرار، يف لیلة من لیايل مكة، 
خالل ساعة واحدة. عروجا كامال جامعا للروح واجلسد، مث رجع إيل مكة 
يف أقل من طرفة عني. وكان ذلك له مزيد قرب ومزيد مواهب سخیة 
وعطاء. وكان ذلك للمحجوبني بظالم املادة احملبوسني وراء أقفال احلس 

فتنة ومزيد إنكار.
يف مراقي العروج السماوي املتشعشع األنوار. وقعت الرؤية. لقد رأي من 

آايت ربه الكبي: 
»َو النَّْجِم ِإذا َهوي ، ما َضلَّ صاِحُبُكْم َو ما َغوي ، َو ما ييَْنِطُق َعِن اْلَوي ، ِإْن 
ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحي ، َعلََّمُه َشديُد اْلُقوي ، ُذو ِمرٍَّة فَاْسَتوي ، َو ُهَو اِبأْلُُفِق اأْلَْعلي ، 
، َفكاَن قاَب قيَْوَسنْيِ َأْو َأْدين ، فََأْوحي  ِإيل  َعْبِدِه ما َأْوحي ، ما َكَذَب  مثَّ َدان فيََتَديلَّ
ِعْنَد ِسْدرَِة  ُأْخري ،  نيَْزَلًة  َلَقْد رَآُه  َو  فيَُتماُرونَُه َعلي  ما يَري ،  َأ  اْلُفؤاُد ما رَأي ، 
ْدرََة ما ييَْغشي ، ما زاَغ اْلَبَصُر َو ما  اْلُمنيَْتهي ، ِعْنَدها َجنَُّة اْلَمْأوي ، ِإْذ ييَْغَشي السِّ

َطغي ، َلَقْد رَأي  ِمْن آايِت رَبِِّه اْلُكرْبي ...«37
لقد حتقق رسول هللا خالل رحلة املعراج القدسیة يف مقامات توحیدية 
غیبیة ابهرة. نصت اآلايت الشريفات هذه منها علي مقام األفق األعلي، 
ومقام سدرة املنتهي، ومقام جنة املأوي. كما نصت علي مقام قاب قوسني 
أو أدين. وهذا املقام أي مقام قاب قوسني هو مقام املشاهدة القلبیة اليت 
ال قرب أقرب منها إال مقام أو أدين الذي حتقق فیه رسول هللا كذلك. 

هنالك. عاين ما عاين، وأراه هللا جل جالله من أنوار عظمته ما أراد.
وهذا املعراج الذي حكي النيب للناس بعدئذ شیئا مما ميكن أن حيكیه. 
إمنا يعب عن الوجه احملّمدي الصاعد إيل حضرة احلق جل وعال، فبلغ يف 

 .هذا الوجه الوجیه ما مل يبلغه أحد قبله، وال يبلغه أحد بعده

صالة هللا
الصالة علي النيب. ال تتوقف حلظة يف العوامل. وتلكم مزية له هي 

من منط اإلعجاز.
إن احلق تبارك وتعايل هو الذي دعا املؤمنني إيل الصالة علیه، بعد أن بدأ 

بذاته األحدية املقدسة، ومبالئكته كافة: 
»ِإنَّ اللََّ َو َمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلي النَّيبِّ اي أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا 

َتْسليما«38
من هنا: ال يتصور وقت من األوقات إطالقا ال ترتفع فیه أنوار الصلوات 

.علیه
هللا جل جالله هو أول املصلني علي حبیبه ونبیه اخلامت حمّمد. واملالئكة 
بعد ذلك يصلون. وما مث خلق خلقه هللا أكثر عددا من املالئكة، إذ ال 

خيلومنهم يف السماوات موضع قدم.
وأمر هللا املؤمنني ابلصالة علیه أمر وجوب، تشبها ابهلل تعايل ومبالئكته يف 
ملئهم األعلي. وعندئذ: تغدو صالتنا علیه تزكیة لنا، وتنويرا لقلوبنا، 

وطهارة حلیاتنا، وعروجا بنا إيل آفاق حمّمدية كرمية عظیمة ال يقوي علیها 
وصف.

قالوا: اي رسول هللا، وكيف نصلي عليك؟ 
قال: »قولوا: اللهم صل علي حمّمد وعلي آل حمّمد، كما صليت علي 

إبراهيم وعلي آل إبراهيم، إنك محيد جميد.«39
البشرية: قال  وهذا هو تفسري الصالة اإلهلیة والصالة املالئكیة والصالة 

 :اإلمام أبو احلسن علي بن موسي الرضا
»صالة هللا رمحة من هللا، وصالة املالئكة تزكية منهم له، وصالة املؤمنني دعاء 

منهم له.«40
مقرون  أمجعني،  علیهم  هللا  صلوات  آله  وعلي  علیه  ابلصالة  والدعاء 
ابلتسلیم: »اي أَييَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو َسلُِّموا َتْسليما«، فهو إذن أمر 

.إهلي للمؤمنني مزدوج: أمر ابلصالة علیه، وأمر ابلتسلیم له
والتسلیم له يعين فیما يعين املتابعة واملشايعة يف منهج املعرفة، ويف العمل، 
ويف املوقف. ويف كل شيء. وحینئذ ينصبغ الفرد املصلي علیه واألمة املصلیة 
علیه املسلمة له، ابلصبغة احملّمدية األصیلة البیضاء اليت ال هي شرقیة وال 

هي غربیة، وهي يف النهاية: 
»ِصبيَْغَة اللَِّ َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّ ِصبيَْغًة َو َنُْن َلُه عاِبُدون .«41
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إذا أردان أن يكون نظران إىل السماء أعمق وأنفع، فعلینا أن ننظر ماذا نزل 
منها، غري املطر اهلاطل، فقد نزلت منها آايت وشرائع، وبعثات ونبوات 
 ورساالت ووصیات، كان منها وصااي هللا عزوجل لرسوله املصطفى
أن يعرف ببعض منازل علي ومناقبه وفضائله وخصائصه، ومساوايته، 

فأحوال العباد صاعدة إىل السماء، وهللا تعاىل هو القائل: 
»هذا ِكتابُنا ييَْنِطُق َعَلْيُكْم اِبحْلَقِّ ِإانَّ ُكنَّا َنْستيَْنِسُخ ما ُكنيُْتْم تيَْعَمُلوَن، فََأمَّا الَّذيَن 
آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت فيَُيْدِخُلُهْم رَبيُُّهْم يف  َرمْحَِتِه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلُمبنُي، 
َعَلْيُكْم فَاْسَتْكبيَْرمُتْ َو ُكنيُْتْم قيَْوماً  تيُْتلى   َتُكْن آاييت   فيََلْم  َأ  َأمَّا الَّذيَن َكَفُروا  َو 

جُمْرِمني «1 
والقائل عز من قائل: »ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح ييَْرفيَُعه «2. 
وهنالك يكون احلساب، وفصل اخلطاب، فالبد قبل ذلك أن ينظر املرء 
ماذا نزل من السماء من حديث هو من عاملها ومصادرها، وما ورد من 

أخبارها، وقد أنبأ عن كثري منها رسول هللا، من أمهها قوله:
»أال ومن أحب عليا فقد أحبين، ومن رضي هللا عنه كافأه ابجلنة.

أال ومن أحب عليا استغفرت له املالئكة وفتحت له أبواب اجلنة، يدخل من 
أي ابب شاء بغري حساب.

أال ومن أحب عليا أعطاه هللا كتابه بيمينه، وحاسبه حسااب يسريا، حساب 
األنبياء.

أال ومن أحب عليا ال خيرج من الدنيا حىت يشرب من الكوثر، ويكل من 
شجرة طوىب، ويرى مكانه من اجلنة.

أال ومن أحب عليا يهون هللا عليه سكرات املوت، وجعل قربه روضة من 
رايض اجلنة.

أال ومن أحب عليا أعطاه هللا يف اجلنة بكل عرق يف بدنه حوراء، وشفعه يف 

مثانني من أهل بيته...
أال ومن عرف عليا وأحبه بعث هللا له ملك املوت با يبعث إىل األنبياء، ودفع 
عنه أهوال منكر ونكري، ونور قربه وفسحه مسرية سبعني عاما، وبيض هللا وجهه 

يوم القيامة.
أال ومن أحب عليا تقبل هللا حسناته، ويتجاوز عن سيئاته، وكان يف اجلنة رفيق 

محزة سيد الشهداء.
أال ومن أحب عليا أثبت هللا احلكمة يف قلبه، وأجرى على لسانه الصواب، 

وفتح هللا عليه أبواب الرمحة...
أال ومن أحب عليا جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر.

أال ومن أحب عليا وضع هللا على رأسه اتج الكرامة وألبسه حلل العز.
أال ومن أحب عليا مر على الصراط كالربق اخلاطف ول ير صعوبة املرور.

أال ومن أحب عليا كتب هللا له براءة من النار، وبراءة من النفاق، وجوازا على 
الصراط، وأماان من العذاب.

أال ومن أحب عليا ال ينشر له ديوان، وال ينصب له ميزان، وقيل له: ادخل 
اجلنة بغري حساب.

األنبياء،  أرواح  املالئكة، وزارته  أال ومن مات على حب آل حممد صافحته 
وقضى هللا كل حاجة كانت له عند هللا...

ومن مات على حب آل حممد مات على اإليان، وكنت أان كفيله ابجلنة«3 
وعال،  جل  عند هللا  من  نزل  مساوي،  أمر  إذن   علي اإلمام  فحب 
وأثره - فضال عن األرض - عظیم يف السماء، فهو شرف وكرامة، وجناة 

وسعادة.
• روى احلافظ السيوطي الشافعي يف كتابه »اخلصائص الكبى« إبسناده 
عن أيب هريرة قال: انم رسول هللا ورأسه يف حجر علي ومل يكن -أي 

علي - قد صلى العصر، حىت غربت الشمس، فلما قام النيب دعا له، 
فردت الشمس حىت صلى، مث غابت اثنیة.4

كذلك روى ابن عساكر الدمشقي الشافعي إبسناده عن أساء بنت عميس 
أن علي ابن طالب دفع إىل نيب هللا وقد أوحي إيل، فجلله بثوبه، 
فلم يزل كذلك حىت أدبرت الشمس. تقول أمساء: غابت أو كادت أن 
 :سري عنه، فقال: »أصليت اي علي؟« قال تغیب، مث إن النيب
أمساء:  قالت  الشمس.«  علي  على  رد  »اللهم   :النيب فقال  »ال«، 

فرجعت الشمس حىت بلغت نصف املسجد.5
صلى   النيب أن  يف كتابه6  اخلوارزمي  اخلطيب  احلنفي  العامل  رواية  ويف 
ابلصهباء، مث أرسل علیا يف حاجة، فرجع وقد صلى النيب فوضع 
رأسه يف حجر علي فلم حيركه حىت غابت الشمس، فقال النيب: »اللهم 

إن عبدك عليا احتسب بنفسه على نبيك، فرد عليه شرقها.« 
فطلعت الشمس حىت وقعت على اجلبال واألرض، مث قام علي فتوضأ 

وصلى العصر، مث غابت الشمس، وذلك ابلصهباء يف غزوة خیب.7 
أكثر  وقع   علي لإلمام  الشمس  رد  أن  األخبار  بعض  من  ويستفاد 
من مرة، ولكن األمر أمر مساوي، معجزة وكرامة من هللا جل وعال، وتغري 

لناموس كوين مساوي ألجل ويل هللا، فالقرآن الكرمي يقول: 
»َو الشَّْمُس َتْري ِلُمْستيََقرٍّ َلا ذِلَك تيَْقديُر اْلَعزيِز اْلَعليِم َو اْلَقَمَر َقدَّْرانُه َمناِزَل 
َحىتَّ عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقدمِي، الَ الشَّْمُس ييَنيَْبغي  َلا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َو الَ اللَّْيُل 

ساِبُق النَّهاِر َو ُكلٌّ يف  فيََلٍك َيْسَبُحوَن«8 
لكن السماء وما فیها مطیعة لدعاء رسول هللا يف شأن ويل هللا.

• كتب اخلطيب اخلوارزمي احلنفي: عن جابر بن عبدهللا األنصاري قال: قال 
 :رسول هللا

»مكتوب على ابب اجلنة: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، علي بن أيب طالب 
أخو رسول هللا قبل أن خيلق هللا السماوات واألرض أبلفي عام«9 

وعن ابن عباس روى ابن حجر العسقالين الشافعي يف »لسان املیزان« أنه 
 :قال: قال رسول هللا

»ملا عرج يب إىل السماء رأيت على ابب اجلنة مكتواب: ال إله إال هللا، حممد 
رسول هللا، علي حبيب هللا، احلسن واحلسني صفوة هللا، فاطمة أمة هللا، على 

ابغضيهم لعنة هللا.«10 
فاإلمام علي أمره مساوي، وذكره مساوي، وشرفه مساوي، ومآل الناس 

يف حمبته وواليته أيضا مساوي.

لإلمام  عرفوها  تفقدوين«،  أن  قبل  »سلوين  عبارة  الناس  بني  اشتهرت   •
علي ومل تصدر من أحد، وكیف جيرؤ غريه على إلقائها على املأل وهلم 
أسئلة حمرية؟! حىت روى ابن عساكر عن سعيد بن املسيب قوله: مل يكن أحد 

من أصحاب النيب يقول: سلوين، إال علي.11 
فیما روى اخلوارزمي إبسناده عن أيب البخرتي قوله: رأيت علیا صعد 
املنب ابلكوفة وعلیه مدرعة كانت لرسول هللا، متقلدا بسیف رسول 
 ،ويف إصبعه خامت رسول هللا ،ومتعمما بعمامة رسول هللا ،هللا

 :فقعد على املنب وقال
»سلوين قبل أن تفقدوين، فإنا بني اجلوانح علم جم، هذا سفط العلم، هذا 
لعاب رسول هللا، وهذا ما زقين رسول هللا زقا من غري وحي أوحي 

إيل.«12 
أجل... هذه العبارة الواثقة ال تصدر إال من رجل مساوي، علمه مساوي، 
ومصداق ما نقوله قوله يف إحدى خطبه: »أيها الناس، سلوين قبل أن 

تفقدوين، فألان بطرق السماء أعلم مين بطرق األرض«13 
واملستفاد من تعدد الرواايت والرواة، واملنقوالت واملؤلفات، أن أمرياملؤمنني 
علیا كان قال هذه العبارة الشريفة مرات عديدة، وقد علم الناس أن 
علیا صادق فیما يقوله ال مدع، حاشاه، فهو عند قولته، جيیب إذا سئل 
عن أي أمر سئل، بل جيیب قبل أن يسأل، وجيیب مبا يفید وينبئ. فقد 

 :خطب يوما فقال
»سلوين قبل أن تفقدوين، فو هللا ما تسألوين عن فئة تضل مئة أو هتدي مئة إال 

أنبئتكم بناعقها وسائقها إىل يوم القيامة.« 
شعر؟!  طاقة  من  وحلييت  رأسي  يف  كم  )مستهزائ(:  فقال  رجل  إلیه  فقام 
على  وإن  عنه،  با سألت   لقد حدثين خليلي رسول هللا« :فأجابه
كل طاقة شعر يف رأسك ملكا يلعنك، وعلى كل طاقة شعر يف حليتك شيطاان 

».يستفزك، وإن يف بيتك لسخال يقتل ابن رسول هللا
أمر  من  فلما كان  حيبو،  الوقت صغريا  ذلك  ابنه يف  وكان  الراوي:  قال 

احلسني ما كان، توىل قتله، وكان كما قال.14 
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القضاء والقدر15

القضاء هو احلكم والقطع والفصل. ومسي القاضي بذلك ألنه يفصل بني 
املتحاكمني. وقد استعمل »القرآن الكرمي« هذه اللفظة انسبا اايها إىل 
هللا اترة وإىل اإلنسان أخرى، يف جمال الفصل اللفظي كان يوجب كالم 

ما فصال بني أمرين ويف جمال الفصل التكويين العملي.
والقدر هو املقدار والتعني. وهذه الكلمة استعملت - أيضا - يف القرآن 

الكرمي كثريا هبذا املعىن.
واحلوادث الكونیة من زاوية كوهنا حتت علم هللا ومشیئته احلتمیة تندرج 
حتت القضاء اإلهلي، ومن زاوية كوهنا حمددة مبقدار معني من حیث املوقع 

الزماين واملكاين تندرج يف التقدير اإلهلي.
وللحكماء واملتكلمني يف هذا اجملال اصطالحات وبیاانت خاصة. وألهنا 
متعلقة مبسألة علم الباری تعالی ومراتب هذا العلم وهي بدورها مرتبطة 

مبسائل كثرية منها التحقیق يف العوامل الكلیة للوجود.
اما ما ميكن البحث عنه هنا فهو ان احلوادث الكونیة عموما البد وأن

تنطوي حتت احد ثالثة فروض:

الفرض األّول
 أهنا ال ترتبط ابملاضي املتقدم علیها تقدما زمانیا أو غري زماين فال يرتبط 

وجودها بسوابقه وال ترتبط خصوصیاهتا بذلك أيضا.
ومع هذا الفرض المعىن للقضاء والقدر بعد انکار الرتابط بني وجودها 
أو خصوصیاهتا الزمانیة واملكانیة وبني املاضي والتعیني املسبق. وعلى هذه 

النظرة جيب انکار مبدا العلیة وقبول الصدفة كمفسر لوجود األشیاء.

يف حني أن مبدا )العلیة العامة والرتابط الضروري القطعي بني احلوادث، 
وأن كل حادثة تستمد حتمیتها وقطعیتها وقدرها وخصوصیاهتا الوجودية 
من أمر أو أمور أخرى مقدمة علیها، أمر مسلم اليقبل الرد. إن مبدأ العلیة 
والضرورة العلیة واملعلولیة ومبدأ السنخیة بني العلة واملعلول كل ذلك من 

العلوم البشرية املتعارفة بال ريب.

الفرض الثاين
إن يقال أبن كل حادثة هلا علة متقدمة علیها مع إنکار نظام األسباب 
واملسببات القائم بني احلوادث والقول أبهنا كلها معلولة مباشرة لعلة واحدة 
هي هللا )تعالی( فلیس يف العامل إال علة وفاعل واحد وهو الذات اإلهلیة، 
ومنها تصدر كل املوجودات مباشرة وأن إرادته تتعلق بكل حادثة بشكل 

مستقل عن إرادته األخرى، كان نفرض األمر هكذا: 
القضاء يعين العلم واإلرادة اإلهلیة بوجود أي موجود، وهو مستقل عن أي 

علم وقضاء آخر.
وهنا جيب أن نسلم أن لیس هناك فاعل إال هللا فقد تعلق علم هللا يف األزل 
أبن تقع احلادثة الفالنیة يف الوقت الفالين، والبد من أن تقع تلك احلادثة، 
مع عدم تدخل أي شيء يف وجودها، وأفعال اإلنسان وأعماله من هذا 
مباشرة وبالواسطة هو  األفعال واألعمال  يوجد هذه  الذي  فإن  القبیل، 
القضاء والقدر اإلهلي أي العلم واإلرادة االهلیني. إما اإلنسان نفسه طاقته 
وقوته فلیس هلا دخل يف األمر مطلقا، وإن كان لطاقته وقوته دور ظاهري 

ومتثیل خیايل ال أكثر.

مفهوم القضاء والقدر

وهذا هو بعینه مفهوم اجلب واملصري احملتم، وهذا هو اإلعتقاد الذي لوحل 
يف جمتمع أو فرد فإنه حيطم احلیاة وجير اىل الفناء.

وهذه الفكرة - ابإلضافة ملفاسدها العملیة واالجتماعیة - مردودة منطقیا، 
فال تردد من زاوية الباهني العقلیة والفلسفیة - كما هو مذكور يف حمله 
- يف بطالن هذه الفكرة... وان الرتابط العلي واملعلويل بني احلوادث مما 
والتجريبیة  احلسیة  واملشاهدات  الطبیعیة  العلوم  ولیست  االنکار،  اليقبل 
وحدها هي الدلیل على نظام األسباب واملسببات، بل أن العلم اإلهلي أقام 
أتقن الباهني على هذا األمر. عالوة على أن »القرآن الكرمي« قد أيد نظام 

األسباب واملسببات كذلك.

الفرض الثالث
القول أبن مبدأ العلیة العامة ونظام األسباب واملسببات حاكم على العامل 
وجوده  يكتسب ضرورة  فیه  حادث  فكل  فیه،  والوقائع  احلوادث  ومجیع 
وشكله وخصوصیاته الزمانیة واملكانیة وسائر اخلصوصیات الوجودية من 
علله املتقدمة علیه، وأن هناك رابطة قوية التنفصم بني املاضي واحلاضر 

واملستقبل، وبني كل موجود وعلله املتقدمة علیه.
وعلى هذا األساس فإن مصري كل موجود بید موجود آخر هو علته اليت 
أوجبت وجوده وأعطته احلتمیة والضرورة، ومنحته خصوصیاته الوجودية، 

وإن تلك العلة بدورها معلولة لعلة أخرى، وهكذا.
وعلیه، فإن الزم قبول مبدأ العلیة العامة قبول أن كل حادثة تستمد حتمیة 
وجودها وخصوصیاهتا وشكلها ومقدارها وكیفیتها من علتها... والخيتلف 
االجياابت  نؤمن أبن أصل كل  إهلیني مسلكا،  لو كنا  ما  األمر هنا بني 
)القضاءات( وأصل كل التعینات )أنواع القدر( هي علة العلل وبني ما لو 

كنا ال نعتقد بذلك وال نعرف مثل هذه العلة األوىل.
وهلذا فمن الزاوية العملیة واإلجتماعیة ال فرق يف هذه املسألة بني اإلهلي 
واملادي، ذلك ألن اإلعتقاد ابلقضاء والقدر يستمد مبراته من اإلعتقاد 
مببدأ الكلیة العام ونظام األسباب واملسببات سواء كان من يعتقدون هبذين 

املبدأين من اإلهلیني أو من املاديني.

القضاء والقدر يف نظري املادي واإللي
الفرق بینهما أن القضاء والقدر - يف نظر املادي - أمر عیين خارجي 
صرف، يف حني أّن القضاء يف نظر اإلهلي عیين وعلمي، مبعنی أن املادي 
يری أن مصري أي موجود يعني لدی علله املاضیة دون أن تعلم هذه العلل 
مبا لديها من دور وخاصیة، يف حني يری اإلهلي أن سلسة العلل الطولیة 
)أي العلل اليت هي فوق الزمان( تعلم بعلمها وخواصها. ومن هنا فإن هذه 
»القلم«  »اللوح«،  »الکتاب«،  أبمساة  اإلهلیة  املدرسة  يف  تسمی  العلل 
وأمثال ذلک، مع أنه لیس هنالک شيء يف املدرسة املادية يستحق هذه 

األمساء.

علي  حممد  ترمجة  والقدر«،  »اإلنسان  املطهري،  مرتضی  الشهيد  املصدر: 
التسخريي، املشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، ابلتلخيص.
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األسئلة واألجوبة

»َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنيُْفِسِهْم 
أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بيََلى َشِهْداَن َأْن تيَُقوُلوا ييَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي«1

وقع البحث بني املفسرين يف حتديد عامل اإلشهاد وكیفیة اإلشهاد، كیف 
مت إشهاد هللا للخالئق؟ ويف أي عامل كان هذا اإلشهاد؟ ويف أي مرحلة 

كان هذا اإلشهاد؟ 
وهنا ثالثة تفسريات لآلية املباركة:

التفسري األول:
أن املراد ابلشهادة الشهادة الوجدانية الفطرية

اآلية تشتمل على فقرتني:

الفقرة األوىل: بيان مبدأ اإلنسان
»َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم«، مل يقل: وإذ أخذ ربك 
من بين آدم ذريتهم، هذا معروف، ال حيتاج إىل البیان، ذريتهم مأخوذة 
النطفة،  اإلنسان هو  مبدأ  أن  اإلنسان،  مبدأ  يبنّي  أن  أراد  منهم، هو 
»... نُْطَفًة ِمْن َميِنٍّ ُيْن«،2 »خَيُْرُج ِمْن بينَْيِ الصُّْلِب َوالتيََّراِئِب«،3 أراد أن 
يبني أن مبدأ اإلنسان نطفة من مين ميىن، ولذلك عّب بكلمة الظهور، 
ومل يقل: من بين آدم ذريتهم، بل قال: من بين آدم من ظهورهم ذريتهم، 

لإلشارة إىل أن مبدأ هذا اإلنسان، مهما كان هذا اإلنسان عمالقًا، ومهما 
كان قواًي، ومهما كان صاحب وجود واسع ممتد، إال أن مبدأه نطفة، من 

مين ميىن.
الطغیان  يعرضه  ال  اإلنسان  أن  إىل  لإلشارة  اإلنسان  مبدأ  إىل  واإلشارة 
أمري  اإلمام  عن  ورد  القذرة، كما  النطفة  هذه  إىل  يرجع  ألنه  والغرور؛ 

 :املؤمنني
قذرة،  نطفة  أوله  نطفة، وآخره جيفة...  أوله  وإنا  والفخر؟!  آدم  »ما البن 

وآخره جيفة مذرة، وهو ما بينهما حيمل العذرة.«4
إذا كان هذا مبدأ اإلنسان فعالم الغرور وعالم االستعالء والتكب؟! إذن، 

الفقرة األوىل أشارت إىل مبدأ اإلنسان.

الفقرة الثانية: اإلشارة إىل مسألة الشهادة
بعد أن متت مرحلة األخذ، حتديد مبدأ اإلنسان - وهو النطفة القذرة - 
قال: »َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنيُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بيََلى َشِهْداَن َأْن تيَُقوُلوا ييَْوَم 
اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي« أان إمنا أخذت هذه الشهادة علیكم كي ال 
التامة علیكم. هذه  املیثاق واحلجة  القیامة، أان أخذت  حتتجوا عليَّ يوم 
الشهادة يف نظر كثرٍي من علمائنا هي الشهادة الوجدانیة الفطرية املوجودة 
يف عامل الدنیا، ال يوجد عامل قبل هذا العامل، اإلنسان بوجدانه وبفطرته يف 
النطفة،  أن تكّون من  بعد  إنسان  الشهادة، أي  الدنیا يشهد هذه  األسئلة واألجوبةعامل 

عالم الذّر وآثاره الروحية

بعد أن تكّون يف بطن أمه من نطفة من مين ميىن، مث خرج إىل هذا العامل 
املادي، أي إنسان كان، إذا أتمل نفسه وجد ربه، »من عرف نفسه فقد 

عرف ربه.«5
»َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنيُْفِسِهْم َحىتَّ ييَتيَبينيََّ َلُْم أَنَُّه احْلَقُّ«6

أي إنسان يقرأ نفسه يصل إىل ربه، مهما بلغ هذا اإلنسان من االستكبار، 
عن  جترد  لذاته،  رجع  إذا  إنسان  املعرفة، كل  من  العلم،  من  القوة،  من 
اإلغراءات، جترد عن اإلاثرات، جترد عن مجیع املؤثرات اخلارجیة، إذا رجع 
إىل نفسه سیجد أنه عني الفقر، وعني احلاجة. هل يستطیع إنسان أن 
يدفع عن نفسه املوت؟! هل يستطیع إنسان أن يدفع عن نفسه املرض؟! 
هل يستطیع إنسان أن يدفع عن نفسه األمل؟! أبًدا، مهما بلغ من القوة 
املادية أو العقلیة، ال ميكن أن يدفع عن نفسه األمل. هذا اإلنسان هو عني 
الفقر، لقرأ نفسه جیًدا لرأى أنه عني الفقر، وعني احلاجة، وأن هناك قوة 
ال حد هلا، وال هناية هلا، لوالها النتهى هذا اإلنسان، هو يستمد القوة، 
ويستمد املدد، ويستمد القدرة، من تلك القوة اليت ال حد هلا، »أَييَُّها النَّاُس 

أَنيُْتُم اْلُفَقَراُء ِإىَل هللِا َوهللاُ ُهَو اْلَغيِنُّ«7
ذاته، »تؤمله  والفقر كامنة يف داخل  احلاجة  نفسه وجد  قرأ  إذا  اإلنسان 
البقة، وتنتنه العرقة، وتقتله الشرقة.«8 مهما بلغ هذا اإلنسان من القوة، فإنه 
معّرض هلذه األحوال الثالثة اليت ركز علیها اإلمام أمري املؤمنني. إذن، 
شهادة اإلنسان بربوبیة هللا شهادة وجدانیة فطرية، النفس تشهد أبهنا فقرية 
حمتاجة إىل هللا تبارك وتعاىل، واآلية انظرة هلذه الشهادة الوجدانیة الفطرية.

التفسري الثاين:
أن املنظور إليه يف هذه اآلية املباركة هو عال الذر

عامل الذر - كما هو موجود يف عدة رواايت - أن هللا تبارك وتعاىل قبل 
خلق هذا العامل املادي، انتزع من كل إنسان ذريته، بدأ من آدم إىل آخر 
إنسان على األرض، وانتزع من كل إنسان ذريته، فعندما فصل اجلمیع، 
وأحضرهم يف عامل نوراين عقالين كله نور وكله عقل، وطبًعا يف هذا العامل 
اليت ترشد إىل عامل  الزايرات  تقرأ يف  البیت، ولذلك أنت  أنوار أهل 
البیت  مبرتبة، وأهل  البشر  بقیة  الذر،  األنوار جزء من عامل  األنوار، عامل 
مبرتبة نورانیة أرقى، »خلقكم هللا أنوارًا، فجعلكم بعرشه حمدقني، حىت منَّ علينا 

بكم.«9
األصالب  يف  نورًا  أنك كنَت  »أشهد   :احلسني اإلمام  زايرة  يف  وتقرأ 

 :الشاخمة واألرحام املطهرة.« وكذلك ما ورد عن النيب حممد
»إن هللا خلق نوري ونور علي قبل أن خيلق هذا الكون أبلفي عام.«10

ذلك العامل عامل الذر، العامل النوراين العقالين، مجع فیه األرواح كلها، ونبهها: 
أنه خاطب  مبعىن  وأوجدكم؟  العامل  هذا  الذي خلقكم يف  بربكم  ألست 
األرواح خماطبًة لفظیًة أو خماطبًة عقلیًة، هذا أمر مل حتدده النصوص، هناك 
خطاب وصل إىل كل روح، إىل كل نفس، »أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بيََلى َشِهْدان« 
هذه الشهادة وهذا املیثاق سیبقى رصیًدا إىل يوم القیامة »َأْن تيَُقوُلوا ييَْوَم 

اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي«.
العامل  هذا  أنكروا  العلماء  من  والكثري   الدی علم  املرتضى  السيد  إّن 
املسّمى بعامل الذر، وقالوا أبنَّ هذه الرواايت ضعیفة السند، ال يعوَّل علیها، 
وال تصلح أن تكون تفسريًا لآلية املباركة، وأوردوا اعرتاضات على معقولیة 

هذا العامل املسّمى بعامل الذر.

االعرتاض األول: استحالة نسيان امليثاق
عندما أوجدت هذه األرواح واألنفس يف هذا العامل املسمى بعامل الذر، 
فإذا مل يكونوا عقالء  إما أهنم مل يكونوا عقالء، أو أهنم كانوا عقالء، 
االحتجاج  يصح  إمنا  بعقالء،  لیسوا  وهم  علیهم  لالحتجاج  وجه  فال 
على العاقل، إمنا تصح إقامة احلجة على العاقل، وإذا كانوا عقالء فال 
يعقل أن ينسوا، بعد أن أحضرهم يف عامل الذر وهم عقالء، وأشهدهم 
على أنفسهم شهادة میثاقیة مغلظة، فال يعقل أن ينسى أكثرهم هذه 
الشهادة، وإذا رجعنا إىل عامل الدنیا مل جند أحًدا يذكر أنه أحضر يف عامل، 
وأشهد على نفسه من قرَِبل هللا تبارك وتعاىل ابلربوبیة، ومت ذلك املیثاق، 
ال أحد يذكر ذلك، لو كانوا قد أحضروا يف عامل قبل هذا العامل مبا هم 
عقالء، وأشهدوا وأخذ املیثاق علیهم، ملا نسي أكثرهم هذه الشهادة، 
قلیلة - وهم حممد وآل  إال مجاعة  البشر  أغلب  ينسى  أن  يتصّور  ال 

حممد - هذه الشهادة، مع أهنم حضروها وهم عقالء.
مثاًل: أهل اجلنة يذكرون أحواهلم يف الدنیا، »قَاَل قَاِئٌل ِمنيُْهْم ِإيّنِ َكاَن يل 
َقرِيٌن«،11 وأهل النار يذكرون أحواهلم عندما كانوا يف الدنیا »َوقَاُلوا َما 
لََنا اَل نيََرى رَِجااًل ُكنَّا نيَُعدُُّهْم ِمَن اأْلَْشَراِر«،12 فأهل اجلنة والنار يذكرون 
أوضاعهم يف الدنیا، وأهل الدنیا ال يذكرون أوضاعهم يف عامل الذر، وال 
يذكرون هذه الشهادة البتة، وهذا املیثاق الذي أخذ علیهم؟! هذا غري 

معقول.
وعلى فرض أن النسیان ممكن، لنفرتض أهنم نسوا فعاًل، إذن ال تصح 
من كان  وأما  متذكرًا،  من كان  على  احلجة  تصح  إمنا  علیهم،  احلجة 
انسًیا فكیف تصح احلجة علیه؟! ال معىن ألخذ احلجة على شخص 
َسینسى هذه احلجة وسیغفل عنها، أخذ احلجة علیه مع أنه سینساها 
وسیغفل عنها لغٌو ال أثر له، بل ستكون احلجة له ولیست احلجة علیه، 
بل سیحتج على ربه ويقول له: أنت خلقتين يف عامل، وأشهدتين على 
نفسي، ولكنين نسیت الشهادة، فكان إبمكانك إذا أردت احلجة أن 
أتخذ يف عامل أتذكر شهادته ومیثاقه، ال أن ختلقين يف عامل ال أتذكر شیًئا 
من شهادته ومیثاقه، فاحلجة للعبد على ربه، ولیست احلجة هلل على 

عبده.
هذا االعرتاض إمنا يتم لو حصل لإلنسان نسیان الشهادة ابلكلیة، أما 
إذا كان النسیان إمنا للتفاصیل، وأما أصل املوضوع - وهو االعرتاف 
مثاًل:  االحتجاج.  صحة  من  مينع  ال  فهذا  مذكور،  فهو   - ابلربوبیة 
شخص أقرضه قرًضا، أقرضه مئة ألف رايل، وآخذه إىل بیيت، وأحضره، 
وأحضر شاهدين علیه، وأكتب میثاقًا علیه، ويوّقع على هذا املیثاق، 
مث خيرج من بیيت وينسى، بعد عشرين أو ثالثني سنة ينسى هذا الدين، 
ينسى تفاصیل الدين، ولكنه ال ينسى أنه مطاَلٌب يف اجلملة، يذكر أنه 
مطلوٌب لشخٍص بديٍن، أما تفاصیل هذا الدين وكیف مت وكیف صار، 

ال يذكر ذلك، هذا ال مينع من صحة االحتجاج علیه.
اجملتمع البشري بعد وجوده يف هذا العامل املادي، صحیح عرض علیه 
النسیان، ولكنه نسي تفاصیل عامل الذر، ال أنه نسي أصل الشهادة، 
وهي االعرتاف هلل تبارك وتعاىل ابلربوبیة، فأي إنسان إذا رجع إىل نفسه، 
متخلًیا عن مجیع الرواسب واملؤثرات، جيد أن يف نفسه اعرتافًا بربوبیة هللا 

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة هللِا الَّيِت َفَطَر النَّاَس  تبارك وتعاىل، »فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
به - وهو  املشهود  االحتجاج يصح ألن  إذن  َعَلييَْها«.13 
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أصل االعرتاف ابلربوبیة - مل يزل مذكورًا ولو ارتكازًا وإمجااًل، 
وإن مل يكن مذكورًا بنحو تفصیلي.

االعرتاض الثاين: اللغوية
الذر؟!  اهلدف من عامل  ما هو  منه؟!  الفائدة  ما هي  لغو،  العامل  هذا 
اهلدف من عامل الذر اعرتاف اإلنسان بربه، هذا اهلدف ميكن حتقیقه يف 

عامل الدنیا، كما ورد يف األحاديث الشريفة: 
»إن هللا تبارك وتعاىل جعل على اإلنسان حجتني: حجًة ظاهرًة، وهي األنبياء 

والرسل واألئّمة، وحجًة ابطنًة، وهي العقول.«14
زرع يف عقل كل إنسان دلیله على ربه، »َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف 
أَنيُْفِسِهْم َحىتَّ ييَتيَبينيََّ َلُْم أَنَُّه احْلَقُّ«، هناك طريق آفاقي، وهو االستدالل 
ابألثر على املؤثر، وهناك طريق أنفسي، وهي الشهادة الوجدانیة ابلفقر 

واحلاجة إىل هللا تبارك وتعاىل.
إذن، إذا كان اهلدف من عامل الذر إيصال اإلنسان إىل ربه، فهذا اهلدف 
ممكن حتقیقه يف عامل الدنیا، فال حاجة إىل أن خيلق اإلنسان يف ذلك 
العامل، ويشهده على نفسه، ويؤكد له املیثاق والعهد، مث خيلقه يف عامل 
الدنیا مرة أخرى، وينسى تلك الشهادة، فیضطر إىل شهادة أخرى. إذن، 

إجياد عامل الذر لغٌو ألن اهلدف منه يتحقق يف عامل الدنیا.
هذا االعرتاض أيًضا إمنا يرد على الرواايت اليت حتدثت عن عامل الذر 
لو كان املقصود بعامل الذر جمرد إقامة احلجة، أما لو كان املقصود بعامل 
الذر إمتام احلجة ال جمرد إقامة احلجة، مبعىن أن هللا تبارك وتعاىل يريد أن 
يقول لإلنسان يوم القیامة: أنت مل متر علیك مرحلة من مراحل وجودك 
إال وقد أقمت احلجة علیك فیها، عندما كنت يف عامل العقول - عامل 
اجلبوت - أقمت علیك احلجة، عندما كنت يف عامل امللكوت - عامل 
النفوس - أقمت علیك احلجة، عندما كنت يف عامل الناسوت - عامل 
املادة - أقمت علیك احلجة، مل متر يف وجودك مبرحلة إال وكانت احلجة 
علیك ظاهرة واضحة هلل تبارك وتعاىل. املقصود إبجياد اإلنسان يف عامل 
يقال أبنه  إقامة احلجة، كي  إمتام احلجة، ال أصل  الذر وإشهاده هو 
يستغىن عن ذلك بعامل الدنیا. أراد هللا تبارك وتعاىل تظافر احلجج وتواترها 
على هذا اإلنسان، ولذلك ذّيل اآلية بقوله: »َأْن تيَُقوُلوا ييَْوَم اْلِقَياَمِة ِإانَّ ُكنَّا 
َعْن َهَذا َغاِفِلنَي« أنت ال حجة لك يوم القیامة، حجج متظافرة متواترة.

تقول:  الرواايت  بعض  جتد  الرواايت،  بعض  وتقرأ  تتأمل  عندما  أنت 
مبجرد.. طبًعا اإلنسان قبل أن ينزل إىل عامل الدنیا، قبل أن يهبط إىل هذا 
العامل املليء ابألشواك واألوساخ واألقذار، قبل أن يهبط اإلنسان إىل هذا 
العامل كان يف عامل نوراين خاص، وكان مطّلًعا على هذا العامل، يعرف هذا 
العامل الذي سیقبل علیه، يعرف هذا العامل الذي سینتقل له، ولكنه يعرف 
أنه أيًضا ابختیاره أن يكون صاحلًا وأن يكون فاسًدا، وله مقام معني يف 
ذلك العامل، العامل النوراين قبل نزوله إىل هذا العامل، له مقام كان يعیش 
فیه ويشاهد فیه آايت ربه، وإذا جاء وقت هبوطه يبكي اإلنسان؛ ألنه 
سیدخل عالـًما ملیًئا ابملدافعات والصراعات، ملیًئا ابلتحدايت، يبكي 
النور، من عامل احلضور، من عامل  اإلنسان ألنه سینتقل من عامل  هذا 

الشهود آلايت هللا، إىل هذا العامل املادي، مث يهبط.
النفس،  مع  مبواجهة  ورد،  أبخذ  بصراع،  املسرية،  هذه  فیعیش  يهبط 
مبواجهة مع الشهوة، وهكذا... ينتصر، يفشل، يصعد يوًما، وينزل آخر، 

إىل أن تنقضي هذه احلیاة، بعد مخسني سنة، أو مثانني سنة، أو مئة سنة، 
أاًي كان مقدارها، انقضت هذه احلیاة، أبول حلظة تعرج الروح إىل ابرئها، 
أبول حلظة يفرتق فیها عن هذه الدنیا، »... َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فيََبَصُرَك 
أن  قبل  فیه  الذي كان  املقام  له  ينكشف  َحِديٌد«،15 أبول حلظة  اْلييَْوَم 
الدنیا، حااًل أمامه يرى مقامه الذي كان فیه قبل هبوطه  ينزل إىل هذه 
إىل هذا العامل، قبل نزوله إىل هذا العامل، حااًل ينظر إلیه، هذا كان مقامك 
قبل مخسني سنة، قبل عشرين سنة، قبل مثانني سنة، قبل مئة سنة، كنت 
يف هذا املوقع، كنت يف هذا املقام، وكنت تبكي على فراقه، وكنت حزيًنا 
على فراقه، اآلن رجعت، »َوَلَقْد ِجئيُْتُمواَن فيَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة«،16 

رجعت كما كنت.
أنت كنت يف هذا العامل بال أب وال أم وال ارتباطات وال عالقات، اآلن 
رجعت كما كنت، انظر إىل موقعك، فإذا كان قد خسر املوقع فشل يف 
االمتحان، فرتة االمتحان اليت مر هبا يف الدنیا فشل فیها، سقط، يتحسر 
يتحسر  الدنیا،  إىل  اهلبوط  قبل  فیه  الذي كان  املوقع  املوقع،  ذلك  على 
علیه، يتأمل، كیف خسرت هذا املوقع؟! كیف رجعت حمبطًا، فاشاًل يف 
االمتحان؟! وإذا كان قد جنح يف اإلمتحان إبرادته وصموده رأى موقًعا 
أعظم، ورأى موقًعا أكثر نورانیًة وأكثر ازدهارًا، فتسر وتقر عینه هبذا املوقع 

اجلديد.
هذا اإلنسان كان له أخالء وأصحاب قبل أن ينزل إىل هذا العامل، وكان 
هلم مواقع، كل واحد له موقع، إذا رجع ورأى أن أخالءه الذين كانوا معه 
يف العامل السابق قبل عامل الدنیا قد بقوا على مواقعهم أو حصلوا على مواقع 
أمسى، أما هو فقد فشل يف االمتحان، وفشل يف معركة التحدي، فإنه يزداد 
أملـًا وحسرًة على أنه فارق هؤالء األخالء. إذن، الغرض من عامل الذر إمتام 

احلجة على هذا اإلنسان، ال أصل إقامة احلجة.

االعرتاض الثالث: استحالة تعدد الشخصية
د هذا  إن الزم عامل الذر تعّدد الشخصیة، وتعّدد الشخصیة أمر حمال، ُوجرِ
د جبسمه،  د؟ مل يوَجد بروحه فقط، بل ُوجرِ اإلنسان يف عامل الذر، كیف ُوجرِ
ألن القرآن يقول: »َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم« أي أنه 
كان أخًذا ماداًي ال أخًذا روحانًیا فقط، وجد يف عامل الذر جبسم، وجد 
د يف عامل  اإلنسان يف عامل الذر وجوًدا ماداًي، فتحققت له شخصیة، مث ُوجرِ
الدنیا وجوًدا ماداًي آخر، فصارت له شخصیة اثنیة، فالزم القول بعامل الذر 
تعدد الشخصیة، وتعدد الشخصیة حمال؛ ألن الزمه أن يكون اإلنسان غري 

نفسه، أان كنت شیًئا، واآلن أصبحت شیًئا آخر.
هذا اعرتاض سّجله بعض علمائنا، ولكنه لیس صحیًحا؛ ألن شخصیة 
اإلنسان بروحه ال جبسده، مهما تعدد هذا اجلسد، مهما كان هذا اجلسد، 
اإلنسان منذ يوم والدته إىل يوم وفاته يتلّبس أبكثر من ألف جسد؛ ألن 
هذا اجلسد يف حال جتدد وتغري، يف كل آن مير على اإلنسان متوت ماليني 
اخلالاي من جسده، وحتیا ماليني أخرى من جسده، جسده يف جتدد، يف 
تغري، يف كل آن، يف كل حلظة، يف كل وقت، هذا اإلنسان مير آبالف 
يقولون:  ولذلك  بروحه.  شخصیته  واحدة،  شخصیته  ولكن  األجساد، 
متغري،  املتغري، اجلسد  املتغري غري  يقولون: غري  ملاذا؟  الروح،  اجلسد غري 

الروح لیست مبتغرية، فاجلسد غري الروح.
إذن، اإلنسان شخصیته بروحه، وإال فماذا تقولون يف الرجعة؟! إذا قلنا 

أبن تعدد الشخصیة حمال، فماذا تقولون يف الرجعة؟! قطًعا الرجعة اثبتة، 
ع بعض األموات أحیاء أبجسامهم املادية إىل هذا  أن هللا تبارك وتعاىل يـُْرجرِ
العامل املادي مرة أخرى، رجوع بعد األجسام أحیاء إىل هذا العامل املادي 
أمر مسلَّم به، هناك خالف يف التفاصیل، من الذي يرجع، ومن الذي ال 
يرجع، ومىت وقت الرجعة... إخل، هذا خالف يف التفاصیل، وأما أصل 
الرجعة »رَبيََّنا َأَمتيََّنا اثيْنيَتينَْيِ َوَأْحييَييْتيََنا اثيْنيَتينَْيِ فَاْعتيََرفيَْنا ِبُذنُوبَِنا«،17 أصل الرجعة 
ال كالم فیه، بعض األموات يرجعون أحیاء أبجسامهم املادية، هل هذا 
اجلسد  تعدد  يلزم من  إذن، ال  املتواترة؟!  الرواايت  علیه  وقد دلت  حمال 
املادي، أو تعدد النشأة، كان يف نشأة جبسد، صار يف نشأة جبسد آخر، 
طبًعا معامل ذلك اجلسد ختتلف عن معامل هذا اجلسد، ال يزمل من تعدد 
النشأة وتعدد اجلسد تعدد الشخصیة، شخصیة اإلنسان بروحه ال جبسده، 
وابلتايل فهذا اإلشكال غري وارد على من يقول بعامل الذر. إذن، الرواايت 

إن متت سنًدا فعامل الذر عامل ممكن ال إشكال فیه.

التفسري الثالث:
أن اآلية تشري إىل مرور اإلنسان بعال إمجايل وعال تفصيلي

اإلنسان مر بعاملني: عامل إمجايل دفعي، وعامل تفصیلي تدرجيي. بیان ذلك: 
حنن عندما نالحظ اآلايت القرآنیة، جند بعض اآلايت ظاهرها أن الوجود 
ْلَبَصررِ«، الوجود أمر واحد  َدٌة َكَلْمٍح ابرِ أمٌر دفعٌي وواحٌد، »َوَما أَْمُراَن إرِالَّ َواحرِ
وأمر دفعي، وعندما نقرأ بعض اآلايت األخرى جند أن الوجود لیس واحًدا، 
بل الوجود كثري، ولیس دفعًیا، بل هو تدرجيي، مثاًل: قوله تعاىل: »َوَلَقْد 
ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطنٍي ٭ مثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قيََراٍر َمِكنٍي ٭ مثَّ َخَلْقَنا  َخَلْقَنا اإْلِ
النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْواَن اْلِعظَاَم حلًَْما 
مثَّ أَْنَشْأاَنُه َخْلًقا آَخَر فيَتيََباَرَك هللاُ َأْحَسُن اخْلَاِلِقنَي«،18 فكیف نوفق بني هذا 
وهذا؟ آية تقول: الوجود واحد ودفعي، وآية تقول: الوجود كثري وتدرجيي، 

فكیف نوفق بني هذين؟
التوفیق بني هذين هبذه اآلية: »َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَداَن َخَزائُِنُه َوَما نيُنيَّزِلُُه ِإالَّ 
ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم«،19 أي أن اإلنسان مير مبرحلتني، كل موجود على األرض 
مير مبرحلتني: مرحلة وجود إمجايل، ووجود تفصیلي. الوجود اإلمجايل عندما 
وجوًدا  عندان  موجوًدا  أي: كان  َخَزائُِنُه«  ِعْنَداَن  ِإالَّ  َشْيٍء  ِمْن  »َوِإْن  قال: 
خمتزاًن، كان موجوًدا عندان وجوًدا إمجالًیا، اآلن يبدأ وجوًدا آخر، وهو وجود 
تفصیلي، له طول، عرض، عمق، أب فالين، أم فالنیة، أصدقاء فالنیون، 
زوجة فالنیة، له كذا من الرزق، له كذا من الرزق، له كذا من الشقاوة، 
هذه كلها تفاصیل، كما يفّصل الثوب، حیث تؤخذ قطعة قماش وخُتَطَّط، 
وكما تؤخذ قطعة أرض وخُتَطَّط، فتصبح مبىن أو مدرسة مثاًل، »َوَما نيُنيَّزِلُُه 

ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم«، أقداره وحدوده معلومة.
إذن، مر هذا اإلنسان بوجود إمجايل غري حمّدد، ال حدود له، مث نزل إىل 
وجود تفصیلي حمّدد. الوجود األول كان وجوًدا دفعًیا ال وجوًدا تدرجيًیا، 
وهذا معىن »َوَما َأْمُراَن ِإالَّ َواِحَدٌة...«، الوجود األول كان وجوًدا فعلًیا، ال 
حركة فیه، فهو وجود عني الكمال، ألن الوجود األول عني الكمال فهو 
وجود دفعي ال حركة فیه، وأما الوجود الثاين فهو وجود مشوب ابلنقص، 
ولذلك يعیش حركة، ينتقل من نقص إىل كمال، ومن كمال إىل أكمل، 
الوجود الثاين وجود تدرجيي متحّرك يعیش من نقص إىل كمال، فهو يعیش 

احلركة.

يف الوجود األول، كان ال يرى اإلنسان إال ربه عز وجل، اإلنسان يف 
عز  ربه  إال  يشهد  ال  - كان  اإلمجايل  الوجود  وهو   - األول  وجوده 
وجل، ال يشهد شیًئا آخر، أما الوجود الثاين فهو يشهد اخلالئق املتنوعة 
املتغرية، وهذا معىن قوله: »َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّييَّتيَُهْم 
َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنيُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بيََلى َشِهْدان«، املراد ابلشهادة 
الوجود اإلمجايل الذي مرَّ به اإلنسان، وكان وجوًدا فعلًیا دفعًیا، هو فیه 
عني الكمال، هو فیه ال يشهد إال ربه، ألنه عني الكمال ال يشهد إال 
ربه، مث نزل إىل هذا الوجود التفصیلي الكثري، وهذا ما يعّب عنه علمائنا 
والكثرة يف عني  الكثرة،  الوحدة يف عني  فرق بني كون  هناك  بقوهلم: 
الوحدة. الوحدة يف عني الكثرة هي املرتبطة بذلك العامل، بذلك الوجود 

اإلمجايل، والكثرة يف عني الوحدة هي املرتبطة هبذا الوجود التفصیلي.

الوامش:
1. سورة األعراف، اآلية 172.

2. سورة القیامة، اآلية 37.
3. سورة الطارق، اآلية 7.

4. »هنج البالغة للصبحي صاحل«، ص 555، حکمة رقم 454.
5. اللیثي الواسطي، على بن حمّمد، »عیون احلكم و املواعظ«، قم، الطبعة االولی، 

1376ه.ش.، ص 430.
6. سورة فصلت، اآلية 53.
7. سورة الفاطر، اآلية 15.

8. »هنج البالغة للصبحي صاحل«، ص 550، حکمة رقم 419.
9. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »من ال حيضره الفقیه«، قم، الطبعة الثانیة، 

1413ه.ـق.، ج 2، ص 613.
10. ابن شاذان القمي، أبو الفضل شاذان بن جبئیل، »الفضائل«، قم، الطبعة 

الثانیة، 1363ه.ش.، ص 129.
11. سورة الصافات، اآلية 51.

12. سورة ص، اآلية 62.
13. سورة الروم، اآلية 30.

14. الكلیين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ه.ق.، 
ج 1، ص 16.

15. سورة ق، اآلية 22.
16. سورة األنعام، اآلية 94.
17. سورة الغافر، اآلية 11.

18. سورة املؤمنون، اآلايت 14-12.
19. سورة احلجر، اآلية 21.

https://almoneer.org :املصدر
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الحكایات

تقدیم الكتاب

بنت علّی بن أيب طالب ذکری وفاة السّیدة زينب
و  املؤمنني  أمري  بنت   زينب رأى   ،النيب من  الوفاة  دنت  ملا 

الزهراء رؤاي تدل  على وفاته، فأخذا ابلبكاء و النحیب.
فجاءت زينب، إىل جدها رسول هللا و قالت: 

»اي جداه، رأيت البارحة رؤاي أهنا انبعثت ريح عاصفة سودت الدنيا و ما فيها 
و أظلمتها، و حركتين من جانب إىل جانب، فرأيت شجرة عظيمة فتعلقت هبا 
من شدة الريح، فإذا ابلريح قلعتها و ألقتها على األرض، مث تعلقت على غصن 
قوي من أغصان تلك الشجرة فقطعتها أيضا، فتعلقت بفرع آخر فكسرته أيضا، 

تسـود الدنيا
فتعلقت على أحد الفرعني من فروعها فكسرته أيضا؛ فاستيقظت من نومي.« 

فبكى و قال:
و   ،أبوك علي الثاين  و   ،فاطمة امك  األول  الفرع  و  »الشجرة جدك، 
الفرعان اآلخران مها أخواك احلسنان، تسود الدنيا لفقدهم، و تلبسني لباس 

احلداد يف رزيتهم.« 

املصدر: البحراىن االصفهاىن، »عوال العلوم«، قم، الطبعة األولی، 1413هي .ق.، 
ج 11، القسم الثاين - فاطمة، ص 947.

حدرِث والفقیه الشیعي حمّمد 
ُ
»االعتقادات« هو كتاب أو رسالة ألفها امل

بن علي بن احلسني بن موسى بن اببويه املعروف عند الشیعة بلقب الشيخ 
الصدوق، وحتمل هذه الرسالة ما يراه الصدوق من االعتقادات احلقة لدى 
الشیعة اإلمامیة. وقد كتب هذه الرسالة يف »نیسابور« يف جملس يوم اجلمعة 
اثين عشر شعبان سنة 368 هـ.ق. ملا سأله املشايخ احلاضرون أن ميلي 

علیهم وصف دين اإلمامیة على وجه اإلجياز.
احلديث وهو  أهل  عند  املعروف  الكالمي  املنهج  معتمدا  الكتاب،  هذا 
االعتقاد يف معرفة أصول الدين على النصوص الواردة، من كتاب وحديث 
ومفسرا هلا حسب ما ورد من تفسريه عن أهل البیت ابعتبارهم معادن 

احلكمة والعلم وخمازن املعرفة.
ومبا أن املنهج الكالمي املتبع لدي مجهور الشیعة هو املنهج الذي يقول 
إن أصول الدين ومسائل العقیدة ال بد أن يتوصل اإلنسان إلیها بنفسه 
ذلك  إىل  اسرتشد  وإن  لديه،  ابطن  رسول  هو  الذي  بعقله  وابالستعانة 
بطريق أهل البیت والعلماء حبديثهم فال أبس، أما أن يتقید يف ذلك 
ابلنصوص، وال يتعداها، أو يعتمد على ما ضعف ووهن منها، أو يقلد من 

يقول فیها برأي، اعتمادا على الطن، فال.

مكانة الكتاب
حاز الكتاب علي اهتمام بني املتكلمني الشیعة و السنة، بعدما ألفه الشیخ 
الشیعي.بعض  املذهب  يعرف  حیث  مصادر  أهم  من  ويعد  الصدوق. 
املواضیع اليت كتبه الشیخ الصدوق يف كتابه اإلعتقادات أاثرت الكثري من 

اجلدل من قبل بعض العلماء منهم تلمیذه الشيخ املفيد حیث كان يستند 
ابلدلیل العقل يف اثبات عقائده الكالمیة فألف تصحیح االعتقادات 

االمامیة لیدفع التهم اليت قد نسبت إىل الشیعة.
يشتمل الكتاب على 45 ابب و يبدأ املؤلف كل ابب بباب اإلعتقاد 

يف:
- ابب يف صفة اعتقاد اإلمامیة يف التوحید؛

- ابب االعتقاد يف صفات الذات وصفات األفعال؛
- ابب االعتقاد يف التكلیف؛

- ابب االعتقاد يف افعال العباد؛
- ابب االعتقاد يف نفي اجلب والتفويض؛

- ابب االعتقاد يف اإلرادة واملشیئة؛
- ابب االعتقاد يف القضاء والقدر؛
- ابب االعتقاد يف الفطرة واهلداية؛

- ابب االعتقاد يف االستطاعة؛
- ابب االعتقاد يف البداء 

- و...

املصدر: ابن اببويه، حمّمد بن على، »إعتقادات اإلمامية«، قم، املصدر الثانية، 
1414هي .ق.، ص 17.

إعتقادات االمامية

ذکری والدة حممد بن علي الباقر
جابر بن يزيد اجلعفي قال: مررت مبجلس عبد هللا بن احلسن قال مبا ذا 
أتیت إىل أيب جعفر. فلما بصرين،  فضلين حمّمد بن علي مث 
ضحك إيل، مث قال: »اي جابر اقعد. فإنه أول داخل يدخل عليك يف 

هذا الباب عبد هللا بن احلسن.« 
فجعلت أرمق ببصري   حنو الباب و أان مصدق ملا قال سیدي. إذ أقبل 
يسحب أذايله، فقال له: »اي عبد هللا! أنت الذي تقول با ذا فضلين حمّمد 
بن علي، إن حمّمدا و عليا ولداه و قد ولداين.«   مث قال: »اي جابر 

احفر حفرية و امألها حطبا جزال  و أضرمها انرا.« 

بُهت الذي كفر
قال جابر: ففعلت. فلما أن رأى النار قد صارت مجرا أقبل علیه بوجهه 
فقال: »إن كنت حيث ترى فادخلها لن تضرك.« فقطع ابلرجل فتبسم يف 

وجهي، مث قال: »اي جابر! فيَُبِهَت الَّذي َكَفر.«1 

الامش:
1. سورة البقرة، اآلية 258.

املصدر: ابن شهر آشوب املازندراين، »مناقب آل أيب طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379هي .ق.، ج 4، ص 185.
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

لتفسري ظاهرة وجود غالبیة أعضاء اجلماعات الیهودية داخل التشكیل 
احلضاري واالستیطاين الغريب ميكننا استخدام مفهوم اجلماعة الوظیفیة 
أو مجاعة املتعاقدين اهلامشیني الغرابء، وهم مجاعة من البشر تستجلبهم 
اجملتمعات التقلیدية من خارج اجملتمع وأحیاان جنندهم من داخله. لتوكل 
إلیهم وظائف ال ميكن ألعضاء اجملتمع ذاته القیام هبا، إما ألهنا وظائف 
مشینة )مجع النفاايت( وإما ألهنا متمیزة وتتطلب خبة معینة غري متوافرة 
عند أعضاء اجملتمع املضیف )الطب - الرتمجة(، وإما ألهنا تتطلب معرفة 
مناطق  ارتیاد  على  املقدرة  أو  ماىل،  رأس  امتالك  أو  خاصة،  أبدوات 

نشاط جديدة )صناعات جديدة - جتارة(.
ويتسم أعضاء اجلماعة الوظیفیة أبهنم جمرد أداة يف يد احلاكم، وعالقتهم 
به لیسن عالقة حب أو کره وإمنا عالقة تعاقد، وهو يقوم بعزهلم حيت 
يف  طیعة  أداة  لیبقوا  من مجاهريه  ومهددين  اجملتمع  من  منبوذين  يظلوا 
خيافون  فهم  ألحد  ابلوالء  يدينون  ال  الوظیفیة  اجلماعة  وأعضاء  بده. 
أعداءهم ويدخلون يف عالقة تعاقدية مع أصدقائهم أو أولیاء نعمتهم، 
لكنهم حيتفظون بعالقة والء قوبة جلماعتهم الوظیفیة أو لوطنهم األصلي، 
أهم  ومن  أبحد.  ارتباطهم  عدم  بسبب  الفائقة  ابحلركیة  ويتسمون 

اجلماعات الوظیفیة: 
• اجلماعات الوظیفیة املالیة )املرابون والتجار(، 

• واجلماعات الوظیفیة القتالیة )املمالیك والساموراي(، 
• واجلماعات الوظیفیة االستطیانیة )الصینیون يف مالیزية واهلنود والبیض 

يف جنوب إفريقیة(. 

وميكن للجماعة الوظیفیة الواحدة أن تضطلع بوظیفتني أو ثالث وظائف 
يف  اهلیلینیة  الدول  يف  الیهود  وقتالیة  واستبطانیة  مالیة  واحد:  وقت  يف 
»مصر«، حیث كانوا يوطنون مجاعة استیطانیة تقوم جبباية األموال ومحاية 

الثغور ملصلحة السلطة اهلیلینیة احلاكمة.
وال ميكن أن نفهم حركة اجلماعات الیهودية يف العمر احلديث، وسر تركزهم 
يف بقع معینة دون غريها ويف تشكیل حضاري دون غريه، إال من خالل 
مفهوم اجلماعة الوظیفیة هذا. إذ يبدو أنه منذ بداية التاريخ، اضطلع عدد 
كبري من أعضاء اجلماعات الیهودية وخصوصاً يف العامل الغريب بدور اجلماعة 
الوظیفیة، فكانوا مجاعة استیطانیة قتالیة أو استیطانیة مالیة. ولعل هذا يعود 
إىل معىن الدولة العبانیة وختلفها التكنولوجي وإىل ضعف موارد فلسطني 
استیعاب  الذي جعلها قاصرة عن  بصورة عامة، وصغر حجمها، األمر 
املصادر البشرية. ولذا، كان البّد من تصديرها والتخلص منها لزايدة موارد 
الدولة على تقدير أن املادة البشرية سلعة تصّدر(، وللقضاء على مصادر 
القلق االجتماعي، وقد كانت أول دايسبورة عبانیة هي احلامیة العمرانیة يف 
جزيرة »إلفنتاين« قرب »أسوان« )يف أوائل القرن السادس يف. م.(، حني 
قام ملوك األسرة السادسة والعشرين الفرعونیة بتوطني بعض اجلنود العبانیني 
التهجري  من  اهلدف  وكان  اجلنوبیة،  مصر  اجلزيرة حلماية حدود  هذه  يف 
اآلشوري - البابلي، يف وجه من وجوهه، االستفادة من اجلماعات املوالیة 
هلا يف أرجاء اإلمباطورية، وكان من بینها بعض اجلماعات العبانیة، وقد 
حولت حامیة إلفنتاين والءها إىل السلطة الفارسیة بعد غزوها مصر. وقد 
تعمق هذا النمط متاما مع الدول اهلیلینیة )السلوقیة يف »سورية« والبطلیمیة 

 / السادس عشر يف »بولندة«  القرن  ذروته يف  إىل  يف مصر(، مث وصل 
»أوكرانیة«، حیث كان أعضاء اجلماعة الیهودية يشكلون مجاعة استیطانیة 
البولندي يف أوكرانیة، فكان  وجتارية وقتالیة يف إطار اإلقطاع االستیطاين 
البولنديني )الشالختا( يف  النبالء  الیهود يستأجرون عوائد ضیاع  الوكالء 
النبالء هلم وألسرهم  وقد شید  النبالء.  ويديروهنا حلساب هؤالء  أوكرانیة 
مدانً صغرية تسمى »الشتتل«، يعیشون فیها حتت محاية القوة العسكرية 
البولندية لیتفرغوا لعملیة استغالل األقنان األوكرانیني واعتصار فائض القیمة 
منهم. وكان على رجال اجلماعة الیهودية االستیطانیة أن يتدربوا على محل 
السالح، بل كانوا أيضاً يتعبدون يف معابد أتخذ شكل القالع املسلحة، 
ويف صراع الدولة البولندية الغازية مع الفالحني األوكرانیني، كان الیهود هم 
عالمة اهلیمنة البولندية. ولذا، كان أحد املطالب الرئیسیة للحركة الشعبیة 
األوكرانیة عدم السماح للیهود ابالستیطان يف أوكرانیة )متاماً مثلما كانت 
حركة املقاومة الفلسطینیة تطلب وقف اهلجرة الیهودية إىل فلسطني(، بینما 
الیهود يف  النازية تصر على ضرورة االعرتال حبق  البولندية  الدولة  كانت 
االستیطان )مثل إصرار العامل العريب على فتح أبواب فلسطني احملتلة للهجرة 
الیهودية( وجيب أن نتذكر أن يهود بولندة / أوكرانیة كانوا يشكلون أكب 
مجاعة يهودية يف العامل يف القرن السابع عشر، وأهنم أخذوا يزدادون عددة، 
إىل أن أصبح معظم يهود العامل من نسلهم. وهذا يعين أن االستیطان جزء 
مهم للغاية من التجربة التارخيیة للجماعات الیهودية يف الغرب، وأهنم دخلوا 

العصر احلديث وعندهم قابلیة عالیة لالشرتاك يف العملیات االستیطانیة.
يف هذا اإلطار، ميكننا أن نفهم منط هجرة أعضاء اجلماعات الیهودية، فهي 
حركة تنقل تتم دائماً داخل إطار حركة اإلمباطورايت الكبى اليت تیسر 
هلم هذا التنقل، وتتیح هلم فرص احلراك، وتوظفهم مجاعة وظیفیة استیطانیة 
أو مالیة. وإذا كان التهجري البابلي قد مت قسراً، فإن حركة اهلجرة العبانیة 
)الیهودية(، اليت تعاظمت ابلتدريج حىت وصلت إىل ذروهتا مع هناية األلف 
األوىل قبل املیالد )حني أصبح عند الیهود خارج فلسطني أكثر من ضعف 
عددهم داخلها(، كانت هجرة تلقائیة حبثاً عن الفرص االقتصادية، ومتت 
يف إعالم اإلمباطورايت اهلیلینیة والرومانیة. وهجرة يهود شرق أوربة اليت 
الدول  ، وغريها من  املتحدة وكندة  الوالايت  إىل  هائلة  توجهت أبعداد 
 / )روسیة  أوربة  من  الیهودية  البشرية  الكتلة  انتقلت  حىت  االستیطانیة، 
بولندة( إىل الوالايت املتحدة وإسرائیل )فلسطني( هي األخرى هجرة متت 
داخل إطار إمباطوري، إذ إهنا متت داخل التشكیل االستعماري الغريب 

وجتربته االستیطانیة يف أحناء العامل.
املرتبطة  األنشطة  من  يف كثري  الیهودية  اجلماعات  أعضاء  أشرتك  وقد 
و»الغربیة  الشرقیة«  »اهلند  شركيت  أنشطة  مثل  الغريب،  ابالستیطان 
اهلولندية«، وغريمها من الشركات، وجتارة العبید. كما اشرتكت أعداد من 
األمر  بداية  ذاهتا. ويف  االستیطان  الیهودية يف عملیة  اجلماعات  أعضاء 
كان أعضاء اجلماعیة جزءاً من النشاط االستیطاين اهلولندي، فاستوطنوا 
ابتداء من منتصف القرن السابع عشر جزر اهلند الغربیة )مثل »ترينیداد« 
و»سورينام« و»املارتینیك« و»مجايكا« و»جزر الباهاما«(. لكن سورينام 
كانت أهم التجارب االستیطانیة األوىل. وقد بدأ وصول الیهود إلیها من 
فكفلت  ۱۹۵۲م.،  سنة  »إجنلرتة«  من  مث  ۱۹۳۹م.،  سنة  »هولندة« 
هلم مجیع احلرايت واملزااي. ومنح الیهود اجلنسیة اإلجنلیزية. وبعد أن ضم 
اهلولنديون سورينام مرة أخرى مسنة ۱66۷م.، حاول بعض الیهود الرحیل 

مع الرعااي البيطانیني، لكن اهلولنديني أرغموهم على البقاء فیها بوصفهم 
مجاعة استیطانیة انفعة. وقد تركز الیهود فیما ُيسمی يودين سافاان، أي 
سنه  أيالند«  »برزدينتس  يف  يهودية  مستوطنة  وأسسوا  اليهرد،  سافاان 
الكامل  االستقالل  يشبه  مبا  تتمتع  تلك  املستوطنة  وكانت  ۱6۷۰م. 
)ومن مث فهي أول دولة يهودية استیطانیة(. وكان اقتصاد املستعمرة يعتمد 
واألعشاب،  الغاابت  ويزيلون  الطرق  يشقون  الذين كانوا  العبید  على 
فأقاموا مدينة جديدة حماولة ابلطرق، وقد بلغ عدد سكان املستوطنة 
العبید. وكان  أغلبیتهم من  10 آالف نسمة ستة ۱۷۱۹م.، وكانت 
العبید املستجلبون من إفريقیة يهربون ويلجؤون إىل الغاابت وخيتلطون 
بسكان اجلزيرة األصلیني، فیضطر مكان املستوطنة إىل استجالب مزيد 
السكان  إىل  وينضمون  بدورهم  يهربون  وكانوا  إفريقیة  من  العبیا،  من 
األصلیني. مث بدأت مجاعات العبید األفارقة والسكان األصلیني تشن 
هجمات على املستوطنة يف فرتة 1692- ۱۷۷4م. وكّون املستوطنون 
البیض ملیشیات عسكرية وشددوا احلمالت ضد الثوار )متاماً كما تفعل 
الناتج من احلرب  الفلسطینیني(، لكن اإلرهاق  الصهیونیة ضد  الدولة 
وانتشار األمراض أداي إىل انتصار السود والسكان األصلیني على الدولة 

الیهودية االستیطانیة.
وقد استوطن الیهود أيضا يف معظم بالد أمريكة الالتینیة، وخصوصاً يف 
»األرجنتني« اليت وّطن امللیونري هريش فیها آالف الیهود، واليت كانت 
يف  العهیونیة  الدولة  جتربة  ابستثناء  زراعیة،  استیطانیة  جتربة  أهم  تعده 

العصر احلديث.
إطار  يف  إما  تدور  االستیطانیة كانت  األنشطة  هذه  أن  ويالحظ 
البتغايل،   - اإلسباين  االستعمار  إطار  يف  أو  اهلولندي  االستعمار 
واملادة البشرية األساسیة هنا هي يهود السغارد )املارانو(، لكن مصدر 
من شرق  )األشكناز(  الیديشیة  يهود  احلقیقیة كان  االستیطانیة  املادة 
أوربة، الذين كانوا يشكلون األغلبیة الساحقة من يهود العامل مع هناية 
الیديشیة  لیهود  األكب  االستیطاين  النشاط  التاسع عشر. وكان  القرن 
داخل التشكیل االستیطاين األجنلو ساكسوين، انجته ماليني الیهود إىل 
جنوب إفريقیة و»كندة« و»نیوزيلندة« و»أسرتالیة« و»هونج كونج«، 
لكن أغلبیتهم )۸۵%( اجتهت إىل الوالايت املتحدة - أهم التجارب 

االستیطانیة - مث إىل إسرائیل اليت تلي الوالايت املتحدة يف األمهیة.
إن اإلطار التفسريي السابق جيعلنا نرى مدى ارتباط اجلماعات الیهودية 
يف العامل )العامل العريب ابلذات( ابلتشكیل االستعماري االستیطاين الغريب، 
اجلماعات  أعضاء  واقع  التالیة يف  األساسیة  احلقائق  يدان على  ونضع 

الیهودية يف العامل: 
1. الدايسبورا الیهودية )أي انتشار أعضاء اجلماعات الیهودية يف أرجاء 
العامل(. لیس انتشاراً عشوائیاً وإمنا هو انتشار صاحب انتشار التشكیل 
أمناء  فهجرة  االستیطاين.  جانبه  يف  وخصوصاً  الغريب،  االستعماري 
اجلماعات الیهودية ال حتددها حرکیات ما يسمى »التاريخ الیهودي«، 
االستعمار  حركیات  حتددها  وإمنا  الیهودية«،  »الطبیعة  يسمى  ما  أو 

الغريب، والسیما االستعمار األجنلو ساكسوين.
۲. ال تشكل إسرائیل استثناء هلذه القاعدة، فهي جزء من منط ومن 

مسرحاً  العامل  جعلت  اليت  الغربیة  اإلمبايلیة  يف  غربیة  حركیة 
أو جنوب  الالتینیة  أمريكیة  أو  أسرتالیة  لنشاطها، سواء يف 

الهجرة االستيطانية
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إفريقیة يف فلسطني. فاملشروع الصهیوين هو جزءاً ال يتجزأ 
الغرب، وما كان  االستیعالين يف  االستعماري  التشكیل  من 
ميكنه أن يتحقق من دون إمكاانت اإلمبايلیة الغربیة ومن دون 
طموحاهتا أو آلیاهتا. واستیطان الیهود يف فلسطني هو نقل لفائض بشري 
غريب إىل بقعة يف آسیة أو إفريقیة، حیث يتم حتويل هذا الفائض وهذه 
اجلماعة الوظیفیة اليت فقدت وظیفتها إىل دولة وظیفیة استیطانیة تقوم 
على خدمة مصاحل الغرب لقاء أن يقوم هو على محايتها. فإسرائیل من 
هذا املنظور هي إعادة إنتاج النمط قدمي. و»وعد بلفور«، مث دعم حكومة 
إلسرائیل،  املتحدة  الوالايت  دعم  مث  الصهیوين،  للمستوطن  االنتداب 
وتوقیع االتفاق االسرتاتیجي معها. كل هذا يبني أن الدولة الصهیونیة 
امتداد الرتباط اعفاء اجلماعات الیهودية ابالستعمار االستیطاين األجنلو 

ساكسوين.
3. بل ميكن القول إن يهود الشرق والعامل اإلسالمي قد مت حتويلهم إىل 
مدارس  من خالل  الغريب  االستیطاين  للتشكیل  اتبعة  استیطانیة  مادة 
األلیانس، والدعاية الصهیونیة، وهجرة أعداد ضخمة من الیهود األشكناز 
إىل العامل العريب، إذ إن هذه العملیات كلها أفقدهتم خمتلف هوايهتم احمللیة 
وأحلت حملها هوية يهودية عاملیة امساً، لكنها استیطانیة فعاًل، جوهرها 
فك الصلة بني الیهودي ووطنه ومن مث استیعابه يف املنظومة االستیطانیة. 
وفعاًل، حینما أعلن إنشاء إسرائیل، هاجرت األغلبیة الساحقة من يهود 

البالد العربیة إىل إسرائیل.
وميكن القول بشيء من التبسیط غري املخل إن هجرة أعضاء اجلماعات 
الیهودية تدور يف الوقت احلايل حوله مرکزين أساسیني مها شرق أورية 
)»روسیة« / بولندة( ألهنا قوة طاردة ومصدر للمادة البشرية، والوالايت 
الكبى.  االستیطانیة  التجربة  ويتقديرها  أساسیة،  جاذبة  قوة  املتحدة 
فأما مصادر  وهناك إىل جانب هذا وذاك مراكز طرد وجذب اثنوية: 
الطرد الثانوية فهي ابقي بالد شرق أوربة وأمريكة الالتینیة وجنوب إفريقیة 
وبقااي يهود الشرقي والعامل اإلسالمي. وأما مناطق اجلذب الثانوية فهناك 

كندة وأسرتالیة ونیوزيلندة ويعفي بالد أوربة، وغريها.
ومتثل إسرائیل األن نقطة مبهمة، فهي مصدر طرد، إذ يبلغ عدد النازحني 
منها بني ۷۰۰ ألف وملیون، كما أهنا مصدر جذب لیهود البالد العربیة 
والشرق، حیث إهنا حتقق حراكاً اجتماعیاً هلم. وهي متثل أيضاً حمطة 
انتقايل هلؤالء الیهود الذين ال ميكنهم الوصول مباشرة إىل الوالايت املتحدة 
أو ألولئك الذين ال توجد عندهم الكفاءات املطلوبة للعمل فیها. وإذا 
استبعدان سكان املستوطن الصهیوين، جند أن أعضاء اجلماعات الیهودية 
يرتكزون حالیاً وعلى حنو أساسیة يف الوالايت املتحدة وبضعة بالد أخرى 
انطقة ابإلجنلیزية )كندة وإجنلرتة وأسرتالیة ونیوزيلندة وجنوب إفريقیة(. 
ولذا، ميكننا القول إن اللغة اليت يتحدث أعضاء اجلماعات الیهودية هبا 
يف اإلجنلیزية، ال العريية أو الیديشیة. ويالحظ أن اجلماعات الیهودية يف 
أوربة الشرقیة واالحتاد السوفییيت السابق وأوربة آخذة يف الذواين، وإّن 
عدد أعضائها يف أمريكة الالتینیة أخذ يف التناقص السريع ومن خالل 

احلركیات اليت تؤدي إىل »موت الشعب الیهردی«.

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

خیوط العنكبوت

قادة اإلسالم

»مالك وما مالك! والّل، لو كان جباًل لكان فندا، ولو كان حجرا لكان صلدا، ال 
يرتقيه احلافر، وال يويف عليه الطّائر.«1 

مالك وما مالك! إن مالكا هو من أفضل القدوات الذي ميكن على طريق 
التبعیة والطاعة لألئمة املعصومني ان يكون مرشدا وقائدا لكل انسان 
والئي لیوصله اىل بر الرضا االهلي. إن مالكا كان مطیعا وخملصا ملواله، 
اتلیا وبصورة  ونتحدث  الشهادة.  أن انل  إىل  املسار  هذا  اثبتا يف  وكان 
 .مقتضبة عن احلیاة الطیبة هلذا النصري الويف ألمري املؤمنني االمام علي

من کان مالک؟
هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث الّنخعي الكويف، املعروف ابلـأشرت؛ کان من 
بالد »الیمن« وأدرك اجلاهلیة وهاجر من الیمن عام 11 او 12 للهجرة 
وجاء اىل الكوفة وأقام فیها، وعاش جیل منه يف الكوفة. وكان من أمراء 
قومه الشجعان، وتشرف ابالسالم يف عهد الرسول األكرم، ومبا أن مل 

يفلح بزايرة النيب أعتب من التابعني.2 
وذات مرة ذكر امسه مرة حبضور النيب األكرم فقال: »إنه مؤمن 
صاحل.« وهذه الشهادة على لسان رسول هللا تظهر شخصیته البارزة.3

احلروب،  الباسل يف  والّلیث  يقهر،  ال  اّلذي  والبطل  املشرق،  الوجه  هو 
وأصلب صحابة اإلمام أمري املؤمنني وأثبتهم . وكان اإلمام يثق به 
و يعتمد علیه و كان أّول حضوره اجلاّد يف فتح »دمشق وحرب الريموك، 
القامة، عريض  مالك طويل  فاشتهر ابألشرت. وكان  عینه  اصیبت  وفیها 
األخالقّیة  ملزاايه  وكان  الفروسّیة.  يف  املثل  عدمي  الّلسان،  طلق  الصدر، 
ومروءته ومنعته وهیبته واهّبته وحیائه، أتثري عجیب يف نفوس الكوفّیني؛ من 

هنا كانوا يسمعون كالمه، وحيرتمون آراءه.4 

احلياة السياسية ملالک 
وكانت ملالك االشرت، شخصیتان: إحدامها قبل االسالم والسنوات األوىل 
من البعثة وعهد اخللیفتني األولني بعد رسول هللا، إذ مل يكن معروفا 
بشكل يذكر يف هذه احلقبة. رغم أنه كان يعد من الشجعان واملقاتلني 
األشداء يف احلروب، لكن مبا أنه كان يف ساحات الوغى بشكل أكثر 
ومل يكن له حضور يف الساحات السیاسیة، مل أيت التاريخ على ذكر 
امسه كما جيب. ومن املشاهد امللحمیة لنضاالت مالك األشرت، حماربته 
للمرتدين الذين ارتدوا يف عهد اخللیفة الثاين وعرفت احلرب حبرب »اهل 
الردة«. أما شخصیته الثانیة، فبدأت منذ عهد عثمان وانتفاضة الناس 
ضد اخللیفة الثالث واستمرت حىت هناية عمره. وكان يف عهد خالفة 
عثمان من الذين ينتقد سیاسة اخللیفة ويدعو لتنفیذ العدالة االجتماعیة، 
وعندما  احلكومة.  لعمال  واجلائرة  الالئقة  غري  املمارسات  على  وحيتج 
استشهد الصحايب الثوري، أبوذر الغفاري يف منفاه يف الربذة، ومل يكن 
هناك من يصلي على جثمانه، كان مالك االشرت مع مجع يف طريقهم إىل 
احلج ومرت قافلتهم عب الربذة، وعندما اطلع على وفاة ايب ذر، غسله 

وكفنه. وصلى علیه ومن مث وارى هذا الشهید الغريب، الثرى.5 
مث جرد سیفه فمسح به القب مث تكلم عن صاحبه فقال: إن أابذر رأى 
منكرا فغريه بلسانه وقلبه حىت جفي ونفي وحرم واحتقر مث مات وحيدا غريبا، 
مث قال اللهم فاقصم من حرمه ونفاه.6 وهذا الكالم ملالك االشرت، يظهر 

دعمه للمواقف السیاسیة اليب ذر والدفاع عن هذا الشهید.
بسبب  إىل محص  أصحابه  من  عدد  مع  عثمان  أاّيم  يف  مالک  نفي 
اصطدامه بسعید بن العاص وايل عثمان. وملـّا اشتّدت املعارضة لعثمان 
عاد إىل الكوفة، ومنع والیه - اّلذي كان قد ذهب إىل املدينة آنذاك - 

من دخوهلا.7
وبعد عودة مالك إىل »الكوفة«، عقد أعاظم هذه املدينة العهد 

مالك أشتر نخعي
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قادة اإلسالم

معه ابال يسمحوا لسعید بن العاص الذي كان قد سافر إىل 
املدينة ابلعودة اىل الكوفة، وبذلك أصبح مالك االشرت والیا 
الصلوات ألحد  إمامة ابقي  اجلمعة وفوض  وأقام صالة  للكوفة 
القراء وعني شخصا الدارة املال العام.8 وتقدم إىل عماله أن ال جيبوا 

درمها وأن يسكنوا الّناس وأن يضبطوا النواحي.9 
واقرتح مالك االشرت خالل مكاتبة لعثمان ابن يرضى حبكومة ابوموسى 
األشعري وحذيفة على الكوفة. وكتب عثمان رسائل إىل هذين اإلثنني 

ووالمها على الكوفة.10
اشرتك مالک يف ثورة املسلمني على عثمان، وتوىّل قیادة الكوفّیني الذين 
كانوا قد توّجهوا إىل املدينة، وكان له دور حاسم يف القضاء على حكومة 
عثمان. وكان يصّر على خالفة اإلمام علّي بفضل ما كان يتمّتع به 
من وعي عمیق، ومعرفٍة دقیقة برجال زمانه، وابلتّیارات واحلوادث اجلارية 
يومذاك. من هنا كان نصري اإلمام وعضده املقتدر عند خالفته. 
 بروحه ودمه، وكان اإلمام وقد امتزجت طاعته وإخالصه له
أيضا حيرتمه احرتاما، خاّصا ويقیم وزان آلرائه يف االمور . وكان له رأي يف 
بقاء أيب موسى األشعري والیا على الكوفة، ارتضاه اإلمام وأيّده، 
مع أنّه كان يعلم مبكنون فكر أيب موسى، ومل يكن له رأي يف بقائه 
. وعندما كان أبو موسى يثّبط الّناس عن املسري مع اإلمام يف حرب 
اجلمل، ذهب مالك إىل الكوفة، وأخرج أاب موسى - اّلذي كان قد عزله 
اإلمام - منها، وعّبأ الّناس من أجل دعم اإلمام واملسري معه 

يف احلرب ضّد أصحاب اجلمل.11
هنروان.  و  احلروب مجل، صّفني  دور حاسم عجیب يف  ملالک  وكان 
وكان إىل جانب اإلمام علي يف احلروب الثالثة وضحى يف الذود 
عن االمام املعصوم. ويف حرب اجلمل اليت اشعل فتیلها الناكثون، كان 
مالك االشرت يف الكوفة يعبئ الناس بكالمه النافذ ويدعوهم لنصرة االمام 
علي. واستطاع تعبئة حشد غفري للمشاركة يف میدان املعركة وكان 
هو حاضرا يف مجیع ساحاهتا وأظهر بطوالت وشجاعات هائلة، وأحلق 
ضرابت وهزائم ماحقة جبیش البصرة وكان من العناصر املؤثرة يف هزمية 

معارضي االمام يف معركة اجلمل.12
وبعد حرب اجلمل، عني االمام علي، مالك االشرت والیا للجزيرة 
حرب  حادث  طرأ  أن  إىل  الزمن،  من  لفرتة  العراق(  بالد  من  )جزء 
وتواطؤ  معاوية  بزعامة  »الشام«  يف  الفتنة  اصحاب  فقد مجع  صفني. 
عمرو بن العاص، جیشا ملقاتلة علي، واندلعت حرب يف منطقة 
الطرفني. وكان مالك  فیها االلوف من  صفني دامت 18 شهرا وقتل 
الذي دخل حرب صفني دعما لالمام  األبطال  الرجال  احد  االشرت، 
وقدم تضحیات يف أكثر اللحظات حساسیة ومل يتوان حىت هناية احلرب 
وكان  العاصني.  املتمردين  هؤالء  حملاربة  والتفاين  التضحیات  بذل  عن 
مالك، أحد القادة الشجعان يف جیش علي يف هذه احلرب. وقال 
االمام علي يف الرسالة اليت عني فیها مالك، قائدا يف احلرب، إين 
عینت رجال للقیادة ال خوف على تزلزله وال يتباطأ يف القتال، وال يسرع 
حینما جيب ان يرتيث ويتأمل االمر. أطیعوه وقاتلوا العدو حتت امرته. 
ويف حببوحة معركة صفني، كان للسان مالك الطلق، وكالمه النافذ، ابلغ 
األثر يف تشجیع وحتفیز أنصار علي على احلرب مع معتدي الشام. 
وكانت خطبه وأشعاره، تبث روح الشجاعة والقتال يف جنود جبهة احلق. 

وعندما اخندع عد من السذج جبیش علي خبدعة ومكر جیش معاوية 
لـ»رفع املصاحف على أسنة الرماح« وطالبوا االمام بوقف احلرب.13 

کان مالک خيلخل نظم اجلیش الشامي، وتقّدم حىت أشرف على خیمة 
القیادة. وصار هالك العدّو أمرا حمتوما، وبینما كان الظلم يلفظ أنفاسه 
األخرية، ، فأسرعت مجوع من جیش اإلمام - وهم الذين سیشّكلون تّیار 
اخلوارج - ومعهم األشعث إىل مؤازرته، فازداد الطني بّلًة حبماقتهم. وهكذا 
جعلوا اإلمام يف وضٍع حرج لیقبل الصلح، ويرجع مالكا عن موقعه 
الّلحظة املصرييّة احلامسة  املتقّدم يف میدان احلرب. وكان طبیعّیا يف تلك 
ا بلغه أّن 

ّ
العجیبة أن يرفض مالك، ويرفض معه اإلمام أيضا، لكن مل

حیاة اإلمام يف خطر، عاد بروح ملؤها احلزن واألمل، فأغمد سیفه، 
وجنا معاوية اّلذي أوشك أن يطلب األمان من موت حمّقق، وخرج من 

مأزق ضاق.14 
وكان مالك، يعتب االمام مواله ومقتداه والطاعة له واإلمتثال ألمره، تكلیفا 
الرؤية  نقل هذه  ألقاها يف حببوحة احلرب،  اليت  اهلیا. ويف إحدى خطبه 
والبصرة اىل اجلنود بقوله: إن من معنا هو ابن عم النيب، سیف من سیوف 
هللا، واول من قبل دعوة النيب وصلى جبانبه ومل يبدر منه أي خطأ حىت 
هناية عمره. إنه عارف ابلدين وملم ابحلدود االهلیة. إعلموا أنكم على حق 
وأعداءكم على ابطل. إنكم تقاتلون معاوية بینما كان مجع من مسلمي 
معكم  يقاتلون  الكفر،  يقاتلون  النيب  االسالم ممن كانوا يف ركاب  صدر 
ورفاقكم يف احلرب، يف حني هناك يف جبهة معاوية من كان يف جبهة اعداء 
النيب وحتت راية الشرك والكفر. إن من يشك ويرتدد يف حماربة هؤالء القوم 
القلب. إما أن تنتصرون أو تستشهدون، ويف مطلق  اجملرمني، هو میت 
االحوال، فانكم املنتصرون وتنالون إحدى احلسنني... . إن هذا الكالم 

يظهر عمق بصرية ورؤية مالك االشرت.15

شهادة مالک
ا 
ّ
کان علّي حني رجع عن صّفني قد رّد األشرت إىل عمله ابجلزيرة، ومل

اضطربت مصر على حمّمد بن أيب بكر وصعب علیه أمرها ومتّرد أهلها، 
انتدب اإلمام مالكا وواّله علیها. فكتب إىل أهل مصر كتااب يعرّفهم 
به، قال فیه فقد بعثت إلیكم عبداً من عباد الّل - ال ينام أاّيم اخلوف - وال 
ينكل عن األعداء ساعات الّروع أشّد على الفّجار من حريق الّنار فامسعوا 
له وأطیعوا أمره فیما طابق احلّق فإنّه سیف من سیوف الّل - ال كلیل الظّبة 
الّضريبة - فإن أمركم أن تنفروا فانفروا - وإن أمركم أن تقیموا  وال انيب 
فأقیموا فإنّه ال يقدم وال حيجم - وال يؤّخر وال يقّدم إاّل عن أمري وقد 

آثرتكم به على نفسي لنصیحته لكم - وشّدة شكیمته على عدوّكم.16
فخرج األشرت من عند علّي فأتى رحله فتهّیأ للخروج إىل مصر، و أتت 
معاوية عیونه فأخبوه بوالية األشرت مصر، فعظم ذلك علیه، و قد كان طمع 
يف مصر، فعلم أّن األشرت ان قدم علیها كان أشّد علیه من حمّمد بن أىب بكر 
فبعث معاوية إىل رجل  من أهل اخلراج ]يثق به [ فقال له: إّن األشرت قد وىّل 
مصر فإن كفيتنيه ل آخذ منك خراجا ما بقيت و بقيت، فاحتل له مبا قدرت 
علیه  فخرج األشرت من عند علّي حىّت أتى القلزم فنزل به األشرت فأاته 
الّدهقان بعلف و طعام حىّت إذا طعم أاته بشربة من عسل قد جعل فیها 

مسّا فسقاه إاّيه فلّما شرهبا مات .17
فلّما بلغ علّیا موت األشرت قال: 

»إاّن لّل و إاّن إليه راجعون، و احلمد لّل رّب العاملني، الّلهّم إيّن أحتسبه عندك، فإّن 
موته من مصائب الّدهر، فرحم الّل مالكا فقد وىف بعهده، و قضى نبه، و لقي ربّه، 
 مع أاّن قد وطّّنا أنفسنا على أن نصرب على كّل مصيبة بعد مصابنا برسول الل

فإهّنا أعظم املصائب .«18 
وقال أيضاً: 

»لو كان جبالً لكان فنداً، ولو كان حجرا لكان صلداً. لّل مالك! وما مالك! وهل 
قامت الّنساء عن مثل مالٍك! وهل موجود كمالٍك!« 

 :وقال
»رحم الّل مالكاً، كان ىل كما كنت لرسول الّل.« 

و معاوية اّلذي كان فريدا أيضا يف خبث طويّته ورذالته و قتله للفضیلة، 
طار فرحا ابستشهاد مالك، ومل يستطع أن خيفي سروره، فقال من فرط 
فرحه: كان لعلّي بن أيب طالب يدان يينان، فقطعت إحدامها يوم صّفني - يعين 

عّمار بن ايسر - وقطعت االخرى اليوم، وهو مالك األشرت.19

عهد مالک االشرت
وعندما عني االمام علي أمري املؤمنني مالك االشرت والیا على مصر، 
 تعلیماته احلكومیة. كانت  التعلیمات  على  يشتمل  عهدا  له  كتب 
احلكومّیة - املشهورة بـ»عهد مالك األشرت« - أعظم وأرفع وثیقة للحكومة 
وإقامة القسط، وهي خالدة على مّر التاريخ نشري إىل أقسام منها كحسن 

ختام:
»بسم الّل الّرمحن الّرحيم

هذا ما أمر به عبد الّل علّي أمري املؤمنني مالك بن احلارث األشرتيف عهده إليه 
وعمارة  أهلها  واستصالح   - عدّوها  وجهاد  خراجها  جباية  مصر  واّله  - حني 

بالدها...
فيه  لك  ومن   - أهلك  خاّصة  ومن   - نفسك  من  الّناس  وأنصف  الّل  أنصف 
هًوى من رعّيتك فإّنك إاّل تفعل تظلم - ومن ظلم عباد الّل كان الّل خصمه دون 

عباده...
وليكن أحّب األمور إليك أوسطها يف احلّق - وأعّمها يف العدل وأمجعها لرضى 
الّرعّية فإّن سخط العاّمة جيحف برضى اخلاّصة - وإّن سخط اخلاّصة يغتفر مع 
رضى العاّمة - وليس أحد من الّرعّية أثقل على الوايل مئونًة يف الّرخاء - وأقّل 
معونًة له يف البالء وأكره لإلنصاف وأسأل ابإلحلاف - وأقّل شكراً عند اإلعطاء 
وأبطأ عذراً عند املنع وأضعف صرباً عند ملّمات الّدهر من أهل اخلاّصة - وإّنا 
عماد الّدين ومجاع املسلمني - والعّدة لألعداء العاّمة من األّمة - فليكن صغوك 

لم وميلك معهم.
وليكن أبعد رعّيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الّناس - فإّن يف الّناس 

عيوابً الوايل أحّق من سرتها - فال تكشفّن عّما غاب عنك منها...
مثّ اخرت للحكم بني الّناس أفضل رعّيتك يف نفسك - مّمن ال تضيق به األمور وال 
تّحكه اخلصوم وال يتمادىفي الّزّلة - وال حيصر من الفيءإىل احلّق إذا عرفه - وال 
تشرف نفسه على طمٍع وال يكتفي أبدىن فهٍم دون أقصاه - وأوقفهم يف الّشبهات 
وآخذهم ابحلجج - وأقّلهم تربّماً براجعة اخلصم وأصربهم على تكّشف األمور...

وأان أسأل الّل بسعة رمحته - وعظيم قدرته على إعطاء كّل رغبٍة - أن يوّفقين وإاّيك 
إليه راجعون والّسالم على رسول الل الطّّيبني الطّاهرين  إاّن  ملا فيه رضاه... 

وسّلم تسليماً كثرياً والّسالم.«20

قادة اإلسالم
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2. مجاعة العال اخلفي وأوراب
تعرض الیهود منذ سقوط اإلمباطورية »الرومانیة« ويف عصور الظالم إىل 
اإلضطهاد من ملوك أوراب، وذلك لسیطرة املرابني الیهود على اقتصادايت 
البالد وإنشاء املصارف حىت إهنم سعوا للسیطرة على مصرف »إجنلرتا« 

عام 1694م.
ففي عام 1215م. عقدت الكنیسة الكاثولیكیة املؤمتر املسكوين الرابع 
الیهودية يف سائر األقطار  التعدايت  الرئیسي هو درس  املوضوع  وكان 
احلمالت  التام إلستمرار  الكنیسة عن رضاهم  زعماء  وعب   ، األوربیة 
اقتصاد  على  أوراب وسیطرهتم  دول  الیهودي يف  النفوذ  لكسر  الصلیبیة 

البالد.
وأصدروا القوانني للحد من الراب الفاحش الذي كان ميارسه املرابون الیهود 
وكذلك املمارسات غري املشروعة اليت كانت تعطیهم امتیازات اقتصادية 

على منافسیهم من غري الیهود.
وصدر عن املؤمتر املسكوين الرابع مراسیم تقضى بتحديد إقامة الیهود يف 

أحیاء خاصة هبم، وظهرت بذلك أحیاء الیهود اخلاصة هبم.
لكن الكنیسة بكل سلطاهنا ودعم قادة الدول هلا مل تفلح من احلد من 
سلطان املرابني الیهود حىت إن مجاعة النورانیني1 الیهودية استطاعت أن 

ختطط إلضعاف الكنیسة وفصل الدين عن الدولة، ونشر الفكر العلماين 
يف أوراب وإشعال الثورات لكن احلكومات األوربیة مل هتدأ فقامت مبالحقة 
1553م.  عام  الیهود  بطرد  الفرنسیة  احلكومة  فقامت  أوراب،  يف  الیهود 

وأجلأهتم إىل اهلجرة إىل إجنلرتا.
ويف إجنلرتا قام الیهود ابلسیطرة على عدد من كبار رجال السلك الكنسی 
والنبالء واإلقطاعیني حىت صار هارون أوف لينكولن الیهودي أغىن رجل 

يف إجنلرتا .
عام  إبجنلرتا  الیهود  املرابون  فیها  اهتم  اليت  والفساد  الرشوة  فضیحة  وبعد 
1255م. وحكم على مثانیة عشر يهوداّي ابإلعدام وهي العملیة اليت تورط 
فیها مجاعة النورانیني الیهودية فیها أصدر امللك إدوار األول الذي خلف 
امللك هنری قانوان حرم مبوجبه على الیهود ممارسة الراب، مث أتبعه قراراً بطردهم 
امللك  أوراب حذو  امللك، وقد حذا ملوك  بعد حتديهم ألوامر  إجنلرتا  من 
البيطاين، فقاموا بطرد الیهود من بالدهم، فقد سجل التاريخ أن »فرنسا« 
عام 1306م. و»سكسونیا« عام 1348م. و»هنغاراي« عام 1360م. 
و»بلجیكا« عام 1370م. و»سلوفاكیا« عام 1380م. و»النمسا« عام 

1420م. و»إسبانیا« عام 1492م. قاموا بطرد الیهود من بالدهم.
وبعد طرد الیهود من بلدان أوراب أرسل شيمور حاخام مقاطعة أرس إىل 
عام  يف  الرد  فجاء  النصح،  منه  يطلب  »األستانة«  يف  األكب  اخلاخام 

من يحكم العالم؟ - القسم الثاني

1489م. إبمضاء أمري الیهود، ينصح فیه احلاخام األكب برعاايه ابتباع 
وجعل  املسیحیة  يف  الدخول  يف  الیهود  وينصح  طروادة  حصان  وسیلة 
أوالدهم قساوسة وكهنة ومعلمني وحمامني وأطباء حىت يتمكنوا من الدخول 

إىل عامل املسیحیة وضرهبا من الداخل.
وهكذا فعل الیهود يف اإلمباطورية العثمانیة أيضاً فیما بعد حني اعتنقوا 
اإلسالم هبدف ختريبه من الداخل وتقويض اخلالفة العثمانیة وإهنائها عام 

1924م. على يد مصطفى كمال أاتتورك الیهودي األصل.
مث جنح الیهود يف التسلل إىل البالد اليت طردوا منها، فعادوا إىل إجنلرتا عام 
1600م. وهنغاراي عام 1500م. وإىل غريها من البالد األوربیة بواسطة 
القوى اخلفیة الیهودية وانتقاماً ملا فعله قادة وملوك أوراب يف الیهود، خططت 
مجاعة النورانیني الیهودية يف تقسیم املسیحیة أبوراب إىل طائفتني متحاربتني 
الذي  اجلديد  املذهب  وهو  البوتستنت  وطائفة  الكاثولولیك  طائفة  مها 
انشأه الیهود لضرب املسیحیة واخرتاقها ومن خالله ظهرت طائفة اإلجنیلیة 

األصولیة املؤيدة لقیام دولة إسرائیل يف »فلسطني«.
الفنت  إاثرة  من  الیهود  استطاع  السرية  اخلفیة  الشبكات  خالل  ومن 
واإلضطراابت داخل إجنلرتا، ومتكن الیهودي فراننديز کارفاجال مبا يتمتع 
لـ»لبتغال« يف إجنلرتا، ومت  الیهودی دی سوز سیطرة  من نفوذ يف تعیني 
هتريب املئات من املخربني اإلرهابیني إىل إجنلرتا، وقاموا بعملیات ختريبیة 
منظمة أاثرت اخلالفات احلادة بني الکنیسة والدولة، وأنشأوا مذهباً دينیاً 
جديداً مسي »ابلکالفینیة« لشق الصف املسیحي، وأصبح فیما بعد إسحق 
دزرائيلي الیهودي لوزراء بريطانیا، وهکذا استطاع املرابون الیهود من اإلنتقام 

ألنفسهم من طرد امللك إدوار هلم.
استدانت احلکومة من  هلا  اجملاورة  للدول  اليت خاضتها  احلروب  وبسبب 
املرابني الیهود حتی قفز الدين القومي خالل الفرتة من 1694-1698م. 

إلی 16 ملیون جنیه اسرتلیين!

الامش:
1. عبداحلکیم، منصور، »املاسونیة حقائق وأكاذيب«، دار الكتاب العريب.

العال«،  تقود  أصابع خفية  العال سّرًا؟  منصور عبداحلکيم، »من حيکم  املصدر: 
دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2005م.، ابلتلخيص.
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الحرب السكانیة العالمیة

البلدان  سكان  تقليص  ومؤامرة  احلديث  اإلستعمار 
االسالمية 

يعتب املنظرون االوروبیون، السكان ابهنم عامل مهم يف حتديد التوازانت 
السیاسیة والثقافیة، ويرون ان التزايد السكاين للمسلمني، يشكل هتديدا، 

ووضعوا خططا للقضاء على االسالم عن طريق تقويض السكان.1

املؤتر الدويل حلماية السكان املسلمني يف العال 
وأقیم اجتماع بعنوان »املؤمتر الدويل لقادة املسلمني حلماية السكان« يف 
جزيرة ابيل االندونیسة يف الفرتة من 12 إىل 15 فباير 2017م. بدعوة 
التنمیة  أهداف  نیل  هبدف  للسكان«2  املتحدة  األمم  »صندوق  من 

لأللفیة الثالثة.3
ومتثل احملور الرئیسي هلذا املؤمتر، يف دراسة مسار تقدم تنظیم األسرة بني 
املسلمني والبلدان االسالمیة وسبل مواجهة تفشي األمراض التناسلیة - 
ال سیما األيدز - بني الشبان. وشارك يف املؤمتر أكثر من 20 وفدا من 
البلدان االسالمیة أو اجلالیات االسالمیة املقیمة يف الدول غري االسالمیة 

مبا فیها »الفلیبني« و»اتيالند« و»الصني«. ومن »ايران« شارك وفد يف 
املؤمتر أيضا.

وتطرقت جمموعة من هذه البلدان مبا فیها »اندونیسیا« وايران و»ابكستان« 
لديها  السكاين  النمو  من  احلد  جمال  يف  حققتها  اليت  النجاحات  إىل 
واملستندات  واإلحصاءات  األرقام  وقدمت  املتبعة  والطرق  واألسالیب 
املتوافرة. فیما مل حتتمل جمموعة أخرى مبا فیها سورية واألردن، حتديد النسل 
وأكدت على كونه إحنرافیا، وركزت بدال عنه على ضرورة سالمة األسرة 
والتنشئة السلیمة لألبناء، األمر الذي أكدت وأوصت على تكاثره وازدايده 

املعارف الدينیة والوحیانیة.4

تبديد احلساسية عن التکتيک املناهض للسكان ضد 
املسلمني

واملثري لإلنتباه هو أنه منذ األايم االوىل اليت أبدت فیها »االمم املتحدة« 
يف النصف الثاين من القرن العشرين، إهتماما بسكان العامل بصورة جادة 
سیانیسم  »مالتو  وموجة  مالتوس  بنظرية  متأثرة  املتحدة  األمم  )وكانت 

صاحل القاسي

مؤامرة خفض عدد السكان 

كالسیك«، قد أصدرت عام 1962م. بیاان أعربت فیها عن ابلغ القلق 
من التزايد اجلامح للسكان يف العامل وما يسفر عن إزدايد الفقر واجملاعة 
والوفیات(، تركزت مجیع األنظار على التنامي احلاد للسكان يف دول العامل 
النسل والرتويج والدعاية ألسالیب منع احلمل يف  الثالث وضرورة حتديد 
واحلازم  الصريح  التدخل  هو  التوجه  هذا  يف  اهلدف  وكان  الدول.  هذه 
للحكومات خلفض املوالید، ودعم سیاسة الطفل الواحد أو الطفلني بقوة.5

أسباب التغري يف الشعارات السكانية
لكن سببني رئیسیني، دفعا بسرعة ابملنظمات الدولیة املعنیة ابلسكان منذ 

عقد الثمانینیات فصاعدا لتغیري شعار تنظیم األسرة: 
1. معارضة علماء الدين ومراجع الدين أكانوا من املسلمني واملسیحیني 
و... ألسالیب حتديد النسل ومنع احلمل، وما تبعها من معارضة واحتجاج 
البلدان، وأاثر مناخا حافال ابلغضب  الدينیة للشعوب يف هذه  الشرائح 

والسخط من املنظمات الدولیة املذكورة واملرتبطني هبا حملیا.
2. لقد أسهم تطبیق برامج التنمیة يف معظم بلدان العامل الثالث وتوسیع 
ثقافة اإلستهالك ودراسة النساء وعملهن، بصورة تلقائیة يف خفض عدد 
املوالید وتعديل معدالت النمو السكاين. وهلذا السبب أدرجت املنظمات 
الدولیة السكانیة، منذ العقود األخرية للقرن العشرين، 1980م. فصاعدا، 
تقلیص  الرتكیز على  تنظیم األسرة بدال من  على جدول أعماهلا، شعار 

عدد املوالید. 
إن املیزة الظاهرية للتوجه اجلديد للمنظمات الدولیة السكانیة مقارنة ابلرؤية 
الدينیة التنظیمیة - حتديد النسل - كانت تكمن يف أن التوجه اجلديد – 
تنظیم األسرة- وفضال عن حفظ وترويج ومتابعة الرسالة الرئیسیة واحملورية 
لتحديد النسل واملتمثلة مبنع احلمل، كان يوجه يف الظاهر جل اهتمامه على 
شعار سالمة األسرة واألم والطفل، ومل يتطرق مباشرة إىل مقولة منع احلمل 
وحتديد النسل، وكما أشران إىل تعريف تنظیم األسرة، كان يتجاوب حىت يف 
بعض احلاالت، مع زايدة النسل واإلجناب بشكل أكب. وأدى ذلك إىل 
الرتاجع الشديد للمقاومات واملعارضات يف اجملتمعات الدينیة واالسالمیة، 
لدرجة أن مراكز وشخصیات دينیة ابرزة يف الكثري من البلدان االسالمیة مبا 

فیها ايران، أبدت دعمها ومساندهتا لبانمج تنظیم األسرة.6
إن جناح هذا التوجه يف حتطیم مقاومة الشرائح املتدينة واإلستجابة لرؤية 
اجملتمعات الدينیة ومراجع الدين، أفضى إىل أن يتم يف العقد األخري من 
القرن العشرين، تعديل وتطوير شعار تنظیم األسرة بشكل أكب وحتويله إىل 
»صحة اإلجناب«. واختذ »املؤمتر الدويل للسكان« الذي عقد يف القاهرة 
عام 1994 مببادرة من األمم املتحدة، قرارا ابإلفادة من العنوان األعرض 

»صحة اإلجناب« بدال من عبارة تنظیم األسرة. 

بصحة  اخلاص  للتوجه  املرتفقة  االستعراضية  الوضعية 
األم والطفل 

ومت يف التوجه اجلديد ويف ظل التأكید على ضرورة إيالء اإلهتمام بصحة 
األم والطفل، اإلهتمام مبقوالت مثل الفاصل الزمين الالزم بني كل دورة 
محل وإجناب، واحلد األقصى لسن احلمل لدى املرأة والتغذية الكاملة لألم 
والطفل و... .7 وكانت نتیجته الفعلیة، هي منع دفعات احلمل املتكررة 

ابلذات، وحتديد وتعديل السكان. وحسب أحد القائمني املخضرمني 
على تنظیم األسرة يف ايران، فان حمصلة صحة اإلجناب وتنظیم األسرة 
لیست سوى حتديد النسل وإكتفاء األبوين بولدين أو ثالثة أوالد كحد 

أقصى.8
ويبدو أن هذه الرسالة اخلفیة وغري املكتوبة، تفهمتها جیدا مجیع البلدان 
االسالمیة وبلدان العامل الثالث. ورمبا هلذا السبب، مل يطرأ أي تغري فعلي 
أنشئت  اليت  الصحة  وبیوت  مراكز  وتوجهات  شعارات  على  وعملي 
وعملت بدعم من املنظمات الدولیة يف أقاصي مناطق الدول االسالمیة، 
منع  على  التدريب  يتمثل يف  احملورية،  وفعالیاهتا  نشاطاهتا  أهم  ومازال 

احلمل وتوزيع وسائل منع احلمل.9 
ورمبا هلذا السبب، فان الوفود اليت تشارك من هذه الدول يف املؤمترات 
الدولیة حتت عنوان »السكان وتنظیم األسرة وصحة اإلجناب«، ختصص 
جوهر إحصاءاهتا وتقاريرها لقسم املنع وحتديد النسل وتقلیص اإلجناب 

والوالدة، وتسعى دائما يف هذا اجملال للتقدم على أحدها االخر.10
يف حني أن املتغريات االخرى املتصلة ابلصحة وتنظیم األسرة وصحة األم 
والطفل، جتوهلت بطريقة أو ابخرى، أو قلما يتم التطرق إلیها، ويعمل 
هذه  وتعزيز  تشديد  على  املغزى،  ذي  صمتهم  ضوء  يف  املستضیفون 

اخلطوة من خالل تشجیع وحتفیز املسار اجلاري.

األمم املتحدة، منفذ حتديد نسل املسلمني 
املتحدة  بقوة إحتمال أن تكون األمم  تعزز  قرائن وشواهد،  إن هكذا 
وصندوقها للسكان، يتابعان ابي شكل من األشكال املمكنة وحتت 
البلدان االسالمیة  أي شعار وعنوان، عملیة احلد من منو السكان يف 
والعامل الثالث، وال يعريان أمهیة لباقي مقوالت ومتغريات تنظیم األسرة 
وصحتها. ومن هذا املنطلق، فان منظري الدول االستعمارية، يعبون عن 
قلقهم بصراحة من تزايد السكان الشبان يف بلدان العامل الثالث ال سیما 

البلدان االسالمیة. 

فاعلية السكان املسلمني، مشكلة تواجه املستعمرين
ويف حقیقة األمر، فان زايدة السكان يف البلدان االسالمیة، هي مشكلة 
رئیسیة تواجهها الدول االستعمارية. ولذلك، فاهنا تشجع سائر الدول 
على حتديد النسل. ويقول صمويل هنتینغتون يف قسم من مقابلته حول 
حضارة االسالم والصني وحتديهما للحضارة الغربیة، ويف معرض اشارته 

إىل دور املسلمني املتزايد: 
إن احلضارة االسالمیة، هي حضارة ختتلف حتدايهتا عن سائر التحدايت 
من  منط  يف  أصال  جبذورها  تضرب  احلضارة،  هذه  الن  ما،  حد  إىل 
معظم  نشهده يف  الذي  للسكان  الكبري  النمو  إن  السكانیة.  الفاعلیة 
الفئة  الشبان يف  التحدايت خمتلفة. إن  البلدان االسالمیة، جعل هذه 
العمرية من 15 إىل 25 سنة، يشكلون الیوم ما يزيد عن 20 ابملائة من 

جممل سكان العامل االسالمي.11 

تزايد املسلمني يف الدول الغربية 
وإضافة إىل ذلك، فان تزايد سكان املسلمني يف الدول الغربیة 
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السليب  النمو  إن  الكبى.  للقوى  اخر  قلقا  يشكل  ذاهتا، 
يلقي  للمسلمني،  الواسع  والتوالد  األورويب  العنصر  لسكان 
بظالله على الكثري من العالقات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة 
واالقتصادية للدول املذكورة، الن السكان اعتبوا طیلة التاريخ، عامال 
مهما للقوة السیاسیة. وهلذا السبب، فان الصني تعد الیوم هتديدا جادا 
النسل، حتول  يبدو أن شعار حتديد  الكبى. وإمجاال،  للقوى  ابلنسبة 
املتقدمة  الدول  لدى  خاصة  ودوافع  ابهداف  اسرتاتیجیة  سیاسة  إىل 

واإلستعمارية جتاه البلدان االسالمیة والبلدان النامیة.12

أهداف منظمة الصحة العاملية يف حتديد نسل املسلمني 
لكن ما اهلدف الذي تتوخاه حقا منظمة الصحة العاملیة من وراء تنفیذ 
برامج حتديد النسل يف بلدان العامل الثالث والدول االسالمیة النامیة، مبا 

فیها ايران؟
ورمبا ميكن إجياد إجابة هلذا السؤال يف قسم من مقال لروبرت واكر الذي 
قام فیه بتحلیل إحصاء السكان ابلدول املختلفة أتسیسا على معطیات 
السالم«.  »صندوق  ومؤسسة  االمريكیة«  اخلارجیة  »السیاسة  جملة 
ويشري إىل السكان البالغني 810 ماليني نسمة لـ 20 بلدا معظمها يف 
افريقیا والشرق االوسط، ويتوقع وفقا إلحصاءات االمم املتحدة أن يزداد 
هذا الرقم إىل الضعفني يف غضون 37 عاما، ويضیف: إن مل يتم إحتواء 
النمو السكاين هلذه الدول، فان هذه النسبة ستصل يف عام 2025 إىل 
ملیار و 7 ماليني نسمة، وهذا يعين أن احلصة السكانیة هلذه الدول، 

سرتتفع من 11 ابملائة حالیا إىل 18 ابملائة عام 2015م.
وبناء على ذلك، فانه يف الظروف احلالیة للعامل، حیث أصبحت القوى 
االنسانیة ويف ضوء العلم والتكنولوجیا تلقي بظالهلا على دور عناصر 
مثل األرض ورأس املال، ميكن بشكل أوضح فهم سبب قلق وتوجس 
اجملتمعات  السكاين يف  النمو  الغربیني من  واحملللني  الدولیة  املؤسسات 
غري الغربیة ال سیما الدول االفريقیة وبلدان الشرق االوسط اليت هي يف 

غالبتها بلدان اسالمیة. 

العاملي للسكان وسياسات  اليوم  الدف من تسمية 
تنظيم األسرة

إطار  يف  أجريت  اليت  املختلفة  الدراسات  وبعد  ذلك،  على  وبناء 
السكان  تنامي  بشأن  االوروبیة  والدول  امريكا  يف  عديدة  مشروعات 
السیاسیة  املعادالت  على  وأثره  النامیة  والدول  االسالمیة  الدول  يف 
أن يصل عدد  وتوقع  للسلطة،  احملتمل  والتداول  العامل  واالقتصادية يف 
سكان هذه البلدان إىل 5 ملیارات نسمة حىت عام 1999، فقد متت 
للسكان وسیاسات  العاملي  يوم 11 متوز/يولیو 1989 ابلیوم  تسمیة 
تنظیم األسرة، يف ظل اإلجراءات اإلنسانیة والصحیة من قبل مكتب 
برامج التنمیة التابع لألمم املتحدة، لكن لنر ما اإلجراءات اليت اختذت 

خلفض حصة سكان البلدان االسالمیة من سكان العامل. 

الوامش:
1. مهفر، ص 160.

2. UNFPA.األولیغارشیة الحاخامیة

ويعين  »الكاابال«.  ألتباع  املقدسة  الكتب  من  واحد  هو  »زوهار«  إن 
للمیالد  الثاين  القرن  يف  الكتاب وضع  وهذا  والتألق.  اللمعان  »زوهار« 
ابللغة اآلرامیة على يد شيمون بن يوشع. ويشتمل زوهار على مثاين عشرة 
صحیفة، تنطوي على إنطباعات خاصة وغامضة عن »التوراة« والعلوم 
الدينیة والعصر القدمي وكذلك حبوث حول نشأة العامل على شكل رواايت 
أسطورية يكتنفها الغموض. واستخرجت من هذا الكتاب شجرة تدعى 
»سفريوت« أي »العدد واإلحصاء«. إن هذه الشجرة التمثیلیة تشكل يف 
احلقیقة املبادئ واألسس العقائدية للكاابال. ويطلق على كل غصن من 
أغصان هذه الشجرة »سفريه". وابلرغم من أن الیهود، قد أغلقوا على غري 
الیهود أبواب اعتناق الداينة الیهودية، لكن لیس مثة قیود لغري الیهود يف 

الداينة والفرقة الكاابلیة.
وابلرغم من أننا نؤكد ابن القبالة، كانت بنزلة هنضة على الرتاث احلاخامي، 
اليهودية  الوقت ذاته جبذورها يف طبقة احللولية يف اليكلية  لكنها ضربت يف 
متعددة الطبقات والعهد العتيق، هناك عندما يتوحد هللا مع قومه. وهذا اإلحتاد 
بني هللا والقوم، يعين تديد العهد وامليثاق بني هللا والقوم والتدخل الدائم يف 
التاريخ حلساب قومه، ويتجلى هبذه الطريقة، من أن هللا يهبط يف صورة عمود 
من النار لداية الناس. إن غضب هللا وحقده وغرامه، يقتصر على هؤالء القوم. 
إن حلول هللا وغرامه اببنة صهيون، أفضى يف النهاية إىل نشأة عبادة الضحية 
املركزية، الن حلظة حلول وإحتاد هللا مع القوم واألرض املقدسة، يتحقق يف يوم 
عيد العطاء، عندما يتفوه الكاهن األعظم ابسم يهوه بعد الدخول إىل »قدس 

األقداس«.
وأصبحت األفكار احللولية وعلى الرغم من معارضة األنبياء لا، أكثر تذرا 
يف القرن األول للميالد، وانتشرت بني األسينيني وكتب وأسفار آخر الزمان، 
وغري  اليهودية  الغنوسية  ويف  القانونية  غري  والكتب  »حنوخ«  فيها كتاب  با 
التحرر  مفهوم  تذر  ضوء  يف  فاكثر  أكثر  احللولية  طبقة  وتعززت  اليهودية. 

املشيحاين بوصفه حتررا قوميا ال فرداي. وتشاهد قواسم مشرتكة بني القبالة 
وكتب آخر الزمان، أمها اإليان ابلتحرر. 

وال يعترب هؤالء التحرر، مسارا أخالقيا وتدرجييا، بل يرون ابن هذه القضية 
تتحقق على شكل معجزة خارجية ويف ظل تدخل هللا املفاجئ، وابلضبط 
العال  التاريخ، نوره يف أرجاء  املاشيح املوعود وينشر يف هناية  عندما يظهر 

وتقام حينها جنة األرض.1
وعلى غرار مجيع األنظمة العرفانية، فان العرفان ]التصوف[ اليهودي يتحدث 
عن ساحة حىت ماوراء الطبيعة، يرتبط هبا اإلنسان وبوسعه أن ُيستدعى إليها 
وينقل قواها الال متناهية. إن العرفان اليهودي ينقسم يف احلقيقة إىل قسمني: 
الروحاين وترابطه مع عاملنا  العال  النظري2 الذي يرتبط باهية  العرفان   .1

ومكانة اإلنسان يف كليهما؛
 2. العرفان التطبيقي3 الذي يسعى المتصاص طاقات العال الروحاين اليت 

تلك آاثرا نفسية وتتسم ابإلعجاز وتتواجد يف عال الطبيعة.4
وابلرغم من أن معاجز األنبیاء االهلیني واملكاشفات واإلنطباعات العرفانیة 
وابلتايل كرامات أولیاء الّل والعرفاء ابلّل يف منظور الدايانت التوحیدية، 
تتطلب نوعا من الرتابط الباطين للعارف ابلعامل ماوراء احلسي )ماوراء 
الطبیعة( الرمحاين، والذين ميكن إطالق اسم العرفان العملي على هذه 
اجملاهدة حقا، لكن يف املقابل فإّن أتباع مدرسة »الكاابال« ويف جمال 
جتربة العوامل وماوراء الطبیعة والكائنات اليت تقیم يف هذه العوامل، تتصرف 
وتعمل عن طريق السحر والتمائم والرقى وإمجاال، العلوم اخلفیة. إن هذه 
التجربة والتواصل، يؤداين ابلتايل إىل إبرام عهد ثنائي اإلجتاه، بني سالك 
طريق الكاابال )السحرة والصوفیون الیهود( والقوى الشیطانیة، الصفقة 

اليت ينتفع فیها كل من الطرفني، اإلنسان والشیطان. 
إن الصوفیني الیهود أو الكاابلیني، يستخدمون العلوم والفنون 
الكاابلیة وممارسة السحر والشعوذة كأداة للتأثري على األرض 

والتحرر الكاباال 

3. International Conference of Muslims Leaders to support 
population to Achieve(MIDGS)

4. راجع املقاالت اليت قدمت يف مؤمتر السكان يف ابيل ابندونیسیا، 2006.
5. حمموداين، 2004.

6. كلمات مراجع الدين واساتذة احلوزة العلمیة يف الیوم العاملي للسكان، واليت نشر 
حبث عنها يف كتاب "السكان وتنظیم األسرة" أتلیف الدكتور حممد جهانفر، مؤسسة 

العامل الثقايف للنشر، طهران، 2001. 
7. Integrated Health

8. حمموداين، 2004.
الدکتور ملک افضلي  العدد 12، حوار مع  الثاين،  الدفرت  املرأة«،  9. جملة »رسالة 

مساعد وزير الصحة والعالج.
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األولیغارشیة الحاخامیة

القوى  مجیع  من  واإلستفادة  االخرين  أرواح  يف  والتصرف 
السائدة. 

املصادر  يف  وتعقبه  تتبعه  ميكن  واألداء  التوجه  هذا  جوهر  إن 
التلمودية. وحسب املؤلف الغريب لكتاب »الیهودية ودراسة اترخيیة«: 

النظري أو  العرفان  اليهودي[ أكان  العرفاين ]التصوف  إن شواهد اجلوهر 
األدب  يف  بوفور  تشاهد  ابلسحر،  املمتزج  العرفان  أو  التطبيقي  العرفان 
رئيسي على حمور  تقوم بشكل  التلمود  العرفانية يف  والتأمالت  التلمودي. 
»معسة برشيت« )فعل اخللق(5 والذي مت توصيفه يف الفصل األول ل »سفر 
التكوين«، و »معسة مريكافا« )العربة اإللية(6 يف وصفت رؤاي »حزقيال«. 
فاألول أدى إىل نشأة اراء وأفكار علم الكون7 واملتعلق خبلق الكون8 والثاين 

كان له دور مثمر يف التأمالت يف ابب أسرار وصفات الذات االلية.
ومع ذلك، فقد مت إخفاء التعاليم العرفانية يف الدورة التملودية، على وجه 
الدقة، ومنع شرحها وتبياهنا إال لعدد ضئيل من املريدين املختارين، خشية أن 
يؤدي البوح عنها لغري العارفني ابلرموز إىل تعريضها لسوء الفهم، ويفضي إىل 

إتساع نطاق الشك والردة.
ويزعم أن التعاليم الباطنية لي»معسة برشيت« و »معسة مريكافا« نبعت من 
وإجنذاهبم  الشهودية  قواهم  تربية  إثر  أصبحوا  الذين  العرفاء  بعض  أفكار 
العرفاين قادرين على تاوز احلواجز الطبيعية والولوج إىل الساحة العلوية، وأن 

يتعلموا هناك أعمق أسرار األشياء.
ومن بني هؤالء املعلمني التنائيني9 يتم ذكر إسم »ريّب يوحّنان بن زكاي«10 
بوصفه أب ومؤسس عرفان املريكافا، بينما يرتبط إسم »ريب عقيوا« بتأمالت 

معسة برشيت.
ويف حقبة الغاووين، واصلت مدارس عرفاء مريكافا وبرشيت أتمالهتا العرفانية، 
برشيت من  بينما اختذت  واختذت مدرسة مريكافا من »فلسطني« مقرا لا 

»اببل« مقرا لا بصفة رئيسية.
وييت توصيف خربات عرفاء مريكافا، يف فرع من األدب العرفاين املعروف 
بي هخالوت11 ]القاعات السماوية[، رغم أن هذا الفرع وصل إلينا بصورة 
انقصة ومبعثرة من حقبة الغاووين. ومن أجل اجلهوزية للعروج إىل القاعات 
السماوية فان عرفاء مريكافا الذين يسمون يورده مريكافا12 )الذين يهبطون 
يف العربة( جيب أن يتلقوا دورة تدريبية شاقة على أعمال الزهد والتنسك، 
با يف ذلك اإلغتسال والصيام الطويل وأن يتوسلوا إىل األساء السرية هلل 
واملالئكة وجيهزوا أنفسهم ابلتايل حلاالت اخللسة13 واإلجنذاب العرفاين،14 
والذي يفضي إىل نوع من اإلستحالة15 ويتحول فيها اجلسم إىل انر. وبعد 
نيل هذه املرحلة، كان العارف يتصور أنه قبل يف القاعات السماوية السبع، 
وإن كان يلك من الكفاءة با يكفي، لكان يكافأ مع مشاهدة العربة اإللية، 
وكان يتعرف يف تلك احلقبة على أسرار املستقبل أو أسرار العال العلوي.16

بعبارة أخرى، فان التعالیم الصوفیة )النظرية والتطبیقیة( الیهودية، كانت 
إىل ما قبل الكاابال ومن أجل التواصل مع العوامل املاورائیة، تنحصر يف 
الفرعني الرئیسیني، مدرسة مريكافا يف فلسطني ومدرسة برشیت يف اببل. 
ويف كال الفرعني، فان الصوفیني الیهود التلموديني، وعلى إثر التمرس 
على التنسك واإلستعانة برتاث السحرة املصريني والسامريني، كانوا يف 
عوامل من العوامل املاورائیة ومبدد بعض السكان غري الرمحانیني من اجلّن 
يتوصلون إىل معلومات أو ينجحون يف العمل يف نطاق من الساحات 

األرضیة والتصرف فیها.

وحماكمة  االهلیني  األنبیاء  وقتل  السماوية،  التعالیم  عن  اإلبتعاد  ظل  ويف 
وإنكار نبوة السید املسيح وابلتايل املواجهة الشاملة مع أتباء السید 
وأصبحوا  والتطبیق،  النظرية  يف  السماء  عن  الیهود  أعرض   ،املسیح
الشیطان وجهة  التوحیدية، وجعلوا  األداين  ومؤمين  الّل  من  الثأر  بصدد 

نظرهم. لذلك فانه جيب التذكري أثناء دراسة أحوال وأقوال الیهود: 
إن اليهود وخالل قراءة إله السماء الواحد جل وعال، ينظرون إىل الشيطان، 
أن  به. إن اإلشرتاك يف األلفاظ واألساء ال جيب  إليه ويتمسكون  ويتوسلون 
يؤدي إىل القرصنة. إن التلمود ييت على ذكر »سفر يصريا« كعمل حول السحر 
إذ يهب قراءته ملريد املرشد، القوى اخلالقة، لكن ال يبدو أن هذا العمل، هو 
سفر يصريا احلايل. ومن الناحية التارخيية، فإّن سفر يصريا هو أقدم عمل متعلق 
التعاليم  من  خليط  فيه  ويشاهد  العربية.  ابللغة  النظري  ]التصوف[  ابلعرفان 

العرفانية والفلسفية وهي كما سنرى، تشكل العناصر املقومة للقبالة.17

اليهودية املعيار
لقد بلغت حركة القبالة ذروهتا مع نشأة كتاب »زوهار« أتليف »موسى دي 
ليون« )املتويف يف 1305 للميالد(، الكتاب الذي تستند إليه مجيع مدارس 
القبالة. وتعد مدينة »جروان« يف »كااتلونيا« أحد أهم مراكز القبالة يف اسبانيا. 

وقد أسس القباليون مركزا لم يف مدينة »صفد« بفلسطني )1421م.(.
إن رواج وانتشار القبالة يف هذه املرحلة، مؤشر على معارضة اجلماهري للرتاث 
التلمودي الذي كان يروج له على يد احلاخامات ورجال الدين التابعني للشرائح 
الثرية والبالط يف اسبانيا. وقد ابدر أعضاء هذه اجملموعات األريستقراطية إىل 
الرتويج والدعاية للفلسفة العقلية وساروا يف حياهتم العامة واخلاصة على خطى 
هذه الفلسفة، الفلسفة اليت ل تبق من وجهة نظر عوام الناس على األقل، حرمة 

لبعض املعتقدات اليهودية. 
وقد اضطلعت القبالة بدور ابلغ يف إبعاد أعضاء األقليات اليهودية عن الفلسفة 
الفالسفة  ميمون وابقي  بن  موسى  يد  على  الفلسفة  هذه  وانتشرت  العقلية. 
إسم  يطلق  احلقبة، كان  تلك  ويف  املسلمني.  الفالسفة  أبعمال  أتثروا  الذين 
»الكتب الشيطانية« على الكتب الفلسفية. وبعد أن تبلورت القبالة وانتظمت 
يف كتاب زوهار، إنتشرت يف اسبانيا وبعدها يف ايطاليا وبولندا يف القرنني الرابع 
عشر واخلامس عشر. وسيت القبالة النابعة من »زوهار«، بي»قبالة زوهار« إذ 
يطلق عليها »غرشوم شول« إسم »القبالة النبوية". وحظيت القبالة بزيد من 
اإلهتمام بعد طرد اليهود من اسبانيا، وتصاعد محى املشيحانية، السيما وأن 
القبالة كانت تنطوي على اإليان بتحرر قوم يسرائيل. وكان أحد أهم مراكز 
القبالة يقع بدينة »صفد«. وكان هذا املركز يضم جمموعة من اليهود السفاردمي 
الذين طردوا من اسبانيا. وقد شعر هؤالء لذا السبب بعمق الكارثة، الكارثة 
اليت أدت إىل عجز اليهود ابلكامل وابتعادهم عن أي مسامهة يف صنع التاريخ. 
»القبالة  أسس  والذي  اجملموعة  هذه  أعضاء  أهم  من  لوراي  اسحاق  ويعد 
لوراي هو  أاثره  مفهوم  أبرز  إن  أو زوهار.  النبوية  القبالة  مقابل  اللوراينية« يف 
مفهوم الشرر اإللية املتفرقة. وبناء على هذا املفهوم، فان االنسان اليهودي 
شأنه شأن هللا، له ضلع يف مسار حترر العال وعودة قوم يسرائيل وانتصارهم، 
وهذه املشاركة، هي مشاركة حقيقية وليست جمازية. وهذه املفاهيم، إستحدثت 
تواصال بني التوجهات املشيحانية والتوجهات العرفانية - على الرغم من التضاد 
الظاهري -، النه إن جلأ التوجه الباطين واحللويل العرفاين لكشف األسرار اإللية 
إىل التأمل والزهد، وهدفه الرئيسي هو فرض اليمنة االمربايلية والفردية على 

العال، فان التوجه املشيحاين يتجسد يف التاريخ أو ابألحرى يف العال اخلارج 
لكن  مباشرة،  بصورة  العال  على  واجلماعية  القومية  االمربايلية  اليمنة  لفرض 
ابلتيار  الفرد،  يد  ينجز على  الذي  والفردي  الباطين  التنسك  بربط  قام  لوراي 
اضطلع  والذي  والعال  االنسان  حترر  وعمليات  املتفرقة  االلية  للشرر  املوفر 
اليهود بوصفهم قوم بدور فيه، وابلتايل ربط كل هذا ابلعودة املشيحانية والقومية 
لشعب يسرائيل. وقد أدى لوراي يف احلقيقة إىل أن تظهر الطبقات احللولية مرة 
أخرى على شكل قومي ال فردي. وهنا ظهر اإلنفجار الكامن يف الفكر العرفاين 
املشيحاين على شكل القبالة اللوراينية، وأدى إىل ظهور احلركات املشيحانية 
الواحدة تلو االخرى، احلركات اليت بدات مع حركة »شبتاي زوي« اليت يكن 
درك أسرارها ورموزها يف إطار القبالة اللوراينية فحسب. وهذه احلركة انتشرت 

بني اليهود منذ القرن السادس عشر فصاعدا. 
وكان للقبالة أثر ضئيل على شريعة »هاالخا«، لكنها أثرت كثريا على شريعة 
التمييز  املمكن  غري  من  وأصبح  البعض  ببعضهما  إمتزجتا  حبيث  »أغادا«، 
بينهما. وهذا أدى إىل أن ترتك القبالة أثرا معمقا على الضمري اليهودي. وقد 
أثرت القبالة على األدعية والتسبيحات واألذكار واألانشيد وآداب وتقاليد يوم 
السبت واألدعية واألخالق واملعتقدات املتعلقة ابملالئكة والشياطني واملاشيح 
وبصورة عامة على األفكار املتعلقة آبخر الزمان ودور اليهود املنفيني. لذلك 
أثرها على  أكثر من  والروتينية كان  اليومية  احلياة  القبالة هذا على  فان أتثري 
والفقهية  الشرعية  الشؤون  القباليون،  نقل  وقد  والفقهية.  الشرعية  الشؤون 
للعلماء التلموديني الذين كانوا يصدرون فتاوى جافة وعدية الفاعلية وبنأى 

عن احلقيقة. 
أنصار  من  القباالئيني  بني  وخالفات  توترات  اندلعت  ذلك  على  وأتسيسا 
القبالة  أبسرار  امللمني  الن  الشريعة،  محاة  من  والفقهاء  الباطنية  التفسريات 
كانوا يعتربون أنفسهم األفضل وحىت أهنم كانوا يستهئزون ابحلاخامات. وكانوا 
يتلفظون العبارة العربية اليت تعين الفقيه األعظم واحلاخام، ابلشكل املختصر 
محور )اللفظة العربية للحمار(، وكانوا يطلقون على فقيه الشريعة إسم »محار 

ميشناوي« )منسوب إىل ميشنا(.18
احلاخامية وأصبحت  املؤسسة  النهاية حىت على  القبالة يف  ... وقد سيطرت 
جزء ال يتجزأ من اليهودية الكالسيكية أو اليهودية املعيارية والتلمودية. وييت 
حقبة  ابهنا  للميالد  إىل 1640  االعوام 1630  ذكر  على  شول«  »غرشوم 
السيادة شبه التامة ل »القبالة اللوراينية« على األفكار الدينية اليهودية. ويقول 
العلماء  أحد  يعد  الذي  )1561-1640م.(  سركيس«  »غويل  احلاخام 
التلموديني البارزين: »كل من حيتج على املعرفة القباالئية، فانه سيخرج من 

حرمي الدين«. 
كما أن »شوحلان عاروخ« بوصفه أهم كتاب املؤسسة احلاخامية االرثوذكسية، 
يعترب اإليان ابلقبالة فريضة دينية. وقد أصبحت القبالة ضمن اليات الداينة 
عام  مردخاي كوركوس  وسعى  إليها.  اإلساءة  يهودي  أي  جيرؤ  ول  اليهودية، 

1672م. لوضع كتاب ضد القبالة، لكن احلاخامات منعوه من ذلك. 
لكنه  االسالم،  واعتناقه  املشيحانية  زوي«  »شبتاي  حركة  هزية  من  وابلرغم 
كان مايزال يسيطر على أنصاره وأتباعه. وبرر إعتناقه االسالم على أنه انسان 
متحرر، وطأت قدماه عال الذنوب واملعاصي، جلمع الشرر االلية. وهذا املوقف 
أفضى إىل نشأة التوجه االفراطي ضد القوانني الشرعية. وقد سعى هذا التوجه 
لنبذ الشريعة االلية جانبا، وجعلها عدية األثر. واستمر هذا التوجه يف »حركة 
فرانكيسم« و »يهود الدونة« وابلتايل يف »حركة احلسيدية« )ونطلق عليها نن 

إسم »روانغاري« أي إابحة احملرمات االلية(.19

الوامش:
والصهیونیة«، ج 5، ص  والیهودية  الیهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .1

.177
2. Speculative Mysticism.
3. Practical Mysticism.

4. ابستاين، إيزيدور، »الیهودية ودراسة اترخيیة«، ص 269.
5. Maaseh Bereshit (The Work of Creation).
6. Maseh Merkabah (The Divine Chariot).
7. Cosmological.
8. Scepticism.
9. Tannatic.
10. Rabbi Jochananben Zakkai.
11. Hekaloth.
12. Yorde MerKabah.
13. Ecstasy.
14. Trance.
15. Metamorphosis

16. ابستاين، إيزيدور، »الیهودية ودراسة اترخيیة«، صص 272-270.
17. املصدر السابق، ص 274.

18. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودية والصهیونیة«، ص 178.
19. املصدر السابق، ص 179

املصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )اجلزء الرابع(: األوليغارشية احلاخامية، 
التلمود والكاابال، إساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 

1397ش.
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الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

بذرٍة  على  بداخلها  وحتتوي  ومستديرة،  صلبة  قشرة  من  اجلوز  يتكّون 
اجلوز  تناول  وميكن  لألكل،  الصاحل  اجلزء  الشكل وهي  واحدة جمعدة 
طازجاً أو حممصاً، وميكن أن يكون مملحاً كذلك، كما أنَّه عادًة ما يتم 
تناول اجلوز وحده كوجبٍة خفیفة أو مع جمموعٍة من املكسرات األخرى، 
وقد يضاف إىل السلطات، واملخبوزات، والعديد من األطعمة األخرى، 
الشخص  لدى  الغذائي  النظام  يف  استهالكه  لزايدة  اجملّففة  والفواكه 
واإلفادة منه. وجيب التنويه أنَّ اجلوز ميكن أن يتعّرض لعملیة التزنُّخ إذا مل 
يتم ختزينه بشكٍل جیٍد أو بسبب قدمه؛ وذلك حملتواه العايل من الدهون، 
حیث إنَّ تزّنخ اجلوز مع اعتباره غري ضارٍّ ابلصحة يتسّبب بظهور نكهٍة 
حادة غري مستساغة لألشخاص، لذا جيب ختزين اجلوز يف مكاٍن ابرد، 
ومظلم، وجاف، وميكن احلفاظ على اجلوز لبضعة أشهر إببقائه يف درجة 
حرارة الغرفة، أو لرِسنة يف حال وضعه يف الثالجة، وبوضعه يف اجملمد 

يبقى صاحلاً لسنتني.1,2

فوائد اجلوز 
اليت  املهمة  الغذائّیة  والعناصر  املركبات  من  العديد  على  اجلوز  حيتوى 
ُتكسبه الكثري من الفوائد الصحّیة جلسم اإلنسان، وفیما أييت نذكر بعضاً 

من هذه الفوائد: 

احملافظة على صحة القلب
أظهرت بعض الدراسات أّن تناول اجلوز يساعد على تقلیل خطر اإلصابة 
والنوابت  الدماغّیة،  والسكتات  الدمويّة،  واألوعیة  القلب،  أبمراض 
وذلك  صحي؛  حیاة  منط  اتباع  مع  يقرتن  عندما  خصوصاً  القلبّیة،1 
الصحّیة ومضادات األكسدة،  الدهون  الحتوائه على نسبٍة عالیٍة من 

وتلّخص الدراسات قدرة اجلوز على مكافحة عوامل خطر اإلصابة أبمراض 
القلب مبا يلي:2

• خفض مستوى الكولسرتول الضاّر يف الدم، 
• احلد من االلتهاابت،

• حتسني وظیفة األوعیة الدموية، 
• وتقلیل خطر تراكم الرتسبات يف الشرايني. 

الوقاية من السرطان
ميكن وقاية اجلسم من العديد من أنواع السرطان عن طريق تناول الطعام 
الصحي، وممارسة العادات الصحیة املختلفة كممارسة التمارين الرايضیة، 
ضد  الوقائي  الغذائي  النظام  من  فعااًل  جزءاً  اجلوز  يكون  أن  ميكن  لذا 
خبصائص  تتمّیز  مفیدة  نباتّیة  مركبات  على  الحتوائه  وذلك  السرطان؛ 

مضادة للسرطان.3

احملافظة على صحة الدماغ
قد يساهم اتباع نظام غذائي غين ابجلوز يف حتسني وظائف الدماغ، وإبطاء 
تطور مرض الزهامير، كما أنَّ له أتثرياً إجيابیاً يف الذاكرة؛ وذلك بسبب حمتواه 
العايل من مضادات األكسدة ودهون األومیغا،4 إال أّن األدلة اليت تّؤيد 

ذلك قلیلة، وال بّد من القیام بدراساٍت عديدة لدعمها.5 

احملافظة على صحة العظام
يعتب اجلوز مصدراً جیداً لعنصر النحاس، الذي يرتبط نقصه الشديد مع 
العظام،  هبشاشة  اإلصابة  خطر  وزايدة  للعظام  املعدنیة  الكثافة  اخنفاض 
الكوالجني  ماديّت  على  احلفاظ  يف  مهماً  دوراً  يلعب  النحاس  أنَّ  كما 

الجـوز

واإليالستني، وهي املكوانت اهلیكلّیة الرئیسیة جلسم اإلنسان، كما حيتوي 
اجلوز على كمیٍة عالیٍة من املنغنیز واملغنیسیوم اللذين يساعدان على الوقاية 

من هشاشة العظام.6

التحكم يف الوزن
يرتبط تناول املكسرات بزايدة الطاقة اليت يصرفها اجلسم يف وضع الراحة، 
كما يالحظ أّن معدل إنقاص الوزن يـُّعد أكب ابلنسبة لألنظمة الغذائیة 

اليت حتتوي على املكسرات ابملقارنة مع األنظمة اليت ال حتتوي علیها.

مضار اجلوز 
على الرغم من كّون اجلوز مفید جداً، إال أّن هناك بعض اآلاثر اجلانبیة اليت 

ميكن حدوثها، وفیما يلي بیان ذلك:7

حساسية اجلوز
يعّد اجلوز واحداً من أكثر األغذية املسّببة للحساسیة، كما تعتب أعراض 
بعض  يف  حتسسّیٍة  لصدمٍة  تؤدي  فقد  جداً،  خطرية  اجلوز  حساسیة 
األحیان، وميكن أن تكون قاتلًة إذا مل تتّم معاجلتها، لذلك جيدر مبن يعاين 

من حساسیة اجلوز أن يتجنب تناوله متاماً. 

التقليل من امتصاص املعادن
يعیق  والذي  الفیتیك،  محض  من  عالیة  مستوايت  على  اجلوز  حيتوي 
امتصاص العديد من املعادن يف اجلهاز اهلضمي كاحلديد، والزنك، كما أّن 
اتباع األشخاص ألنظمة غذائیة حتتوي على أطعمة عالیة حبمض الفیتیك، 

وقلیلة يف احلديد والزنك، قد يعّرضهم لإلصابة بنقص يف املعادن. 

مالحظة
جتدر اإلشارة إىل أّن اتباع نظاٍم غذائّي صحّي، وتبين عادات ومنط حیاة 
صحّي هو مفتاح الصّحة اجلّیدة، والوقاية من األمراض، لذلك جيب التنويع 
يف األصناف واجملموعات الغذائّیة وتناوهلا ابعتدال، عوضاً عن الرتكیز على 

صنف غذائّي واحد.8

اجلوز يف کالم األئّمة املعصومني
 :قال أمري املؤمنني

»أكل اجلوز يف شدة احلر يهيج احلر يف اجلوف و يهيج القروح يف اجلسد و أكله 
يف الشتاء يسخن الكليتني و يدفع الربد.«9

:قال أبو عبد هللا
»اجلنب و اجلوز يف كل واحد منهما الشفاء فإن افرتقا كان يف كل واحد منهما 

الداء.«10
قال رسول هللا:

»أكل اجلنب داء و اجلوز داء فإذا اجتمعا معا صارا دواء.«11

الوامش:
1. Atli Arnarson (18-7-2015), "Walnuts 101: Nutrition Facts 
and Health Benefits"، www.healthline.com, Retrieved 28-2-

2018. Edited.
2. Megan Ware (5-5-2016), "www.medicalnewstoday.
com"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 9-3-2018.
3. ibid.
4. Keri Glassman, "Why Are Walnuts Good for Me?"، 
www.webmd.com, Retrieved 9-3-2018. Edited.
5. Megan Ware (5-5-2016), "www.medicalnewstoday.
com"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 9-3-2018.
6. Atli Arnarson (18-7-2015), "Walnuts 101: Nutrition Facts 
and Health Benefits"، www.healthline.com, Retrieved 28-
2-2018. Edited.
7. ibid.
8. Megan Ware (5-5-2016), "www.medicalnewstoday.
com"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 9-3-2018.

9. »احملاسن«، ج 2، ص 497.
10. املصدر السابق.

11. »طب النيب«، ص 25.
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إمامنا  بعد  املهديني  حكومة  إلثبات  رواايت  عدة  إىل  القوم  استند 
يف  حديثا  »األربعني  أمساه  العقيلي كتااب  انظم  ألف  وقد  عشر،  الثاين 

املهدي«، مجع فیه كل الرواايت اليت يستدل هبا على املهديني.
 ،وقد اشرتكت كل تلك الرواايت يف ذكر املهديني بعد اإلمام املهدي

واختلفت يف تفاصیلها: 
فبعضها أثبت وجود مهديني من ولد اإلمام احلجة، وصفوا يف بعض 

الرواايت واألدعیة ابلقوام، ويف بعضها ابألئمة. 
وبعض آخر دل على مهديني، لكن من دون حتديد نسبهم أو دورمهی 

واكتفي فیها بتحديد عددهم. 
 ،وطائفة اثلثة من تلك الرواايت ذكرت نسبهم، وأهنم من أبناء احلجة

وأشارت إىل بعض أدوارهم، ومل تذكر عددهم. 
وعلیه فاملضمون املشرتك بني هذه الرواايت هو وجود حكومة بعد اإلمام 
النظر عن  املهدي، أو قل: مرحلة أخرى تعرف ابملهديني، بغض 

تفاصیلها.
علما أين تعمدت أتخري مناقشة هذه الرواايت، وجعلها الدلیل الثالث، 

خالفا للمنهج الطبیعي الذي يقتضي تقدمي الرواايت لسببني:
رواايت  على  وحكمهم  الرواايت،  هذه  عن  علمائنا  إعراض  األول: 
املهديني ابلندرة والشذوذ كاشف عن ضعفها وعدم حجیتها، وهذا يغين 
عن مناقشتها رواية تلو رواية؛ إذ أن أقوال أساطني املذهب جواب عام 
على كل تلك الرواايت اليت حتوي هذا املضمون، وهذا يغنینا عن املناقشة 

األحادية هلا. 

الثاين: معارضتها لرواايت الرجعة املتواترة جيعلنا أمام خیارين: إما إسقاط 
رواايت املهديني، أو اجلمع بینها وبني رواايت الرجعة مبا يتناسب مع عقیدة 

الشیعة اإلمامیة. 
وبعد هذه املقدمة نقول: إنه ال مانع من االلتزام ابملضمون املشرتك بني 
رواايت املهديني الذي ذكرانه سابقا، لكن اخلالف يبقى يف التفاصیل، هل 

هم من أبناء احلجة أو ال؟ 
وإذا الحظنا عدم وجود رواية صرحية تدل على أن أبناء اإلمام حيكمون 
بعده، إال رواية الوصیة اليت حنن بصدد مناقشتها وإثبات هتافت متنها! فإن 
 ،هذا جيعلنا نقطع أبن أولئك املهديني لیسوا من أوالد اإلمام املهدي

 .وإمنا هم من آابئه الطاهرين
أما الرواايت األخرى فكلها ميكن توجیه متنها مبا يتالءم مع ما أثبتناه سابقا 
من أن املرحلة اليت تلي اإلمام املهدي هي مرحلة الرجعة املتمثلة حبكم 

 .أئمة أهل البیت املاضني
عليا  سائه:  تعاىل يف  إماما، ساك هللا  االثين عشر  أول  علي  اي  فأنت  قوله: 
واملأمون،  األعظم،  والفاروق  األكرب،  والصديق  املؤمنني،  وأمري  املرتضى، 

واملهدي، فال تصح هذه األساء ألحد غريك.
اإلمام  وهو  عشر  االثين  األئمة  أول  يف   النيب يذكر  الفقرة  هذه  يف 

علي، ويذكر أن له مخسة أمساء. 
واملالحظ يف هذا املقطع أنه حصر هذه األمساء يف أمري املؤمنني دون 
سواه، بل ال يصح تطلق على أحد سواه، ومنها: »املهدي« الذي أطلق 

يف ذيل الرواية على املهدي األول، فال ندري كیف جيتمع األمران! 

ولوضوح ورود هذا اإلشكال على هذه الرواية فإن بعض أتباع أمحد إساعيل 
التفت إلیه، فحاول إجياد خمرج ينقذ احتجاجهم هبذه الرواية اليت بنوا علیها 

ما يدعونه. 
فقالوا: إن هذه األمساء ال تصح جمتمعة إال ألمرياملؤمنني، وتصح الغريه 

منفردة. 
واجلواب: أن هذا يل لعنق الرواية، وتقدير لفظ »جمتمعة« دون قرينة أو 
برهان إال اتباع اهلوى، وتطبیق النصوص على الوهم الذي صنعته عقوهلم، 
ومما يفسد هذا االستدالل أن الشیعة حّرموا إطالق لفظ »أمري املؤمنني« 
على غري اإلمام علّي بن أيب طالب من الناس، بل حىت على ابقي 

األئمة املعصومني، منفردة أو جمتمعة.
وقالوا أيضا: إن األمساء ال تصح إال ألمري املؤمنني يف السماء، أما يف 

األرض فال أبس بذلك. 
واجلواب: أن هذا الكالم من أسخف ما قیل يف تبير هذا التهافت؛ إذا 
أن ما حصل يف السماء هو إطالق األمساء على أمري املؤمنني، وفیها 
اختصت هذه األمساء به مطلقا، ومل يرد يف الرواية أن هذه األمساء ال تطلق 
على غريه يف السماء، بل أطلق احلكم بعدم جواز إطالقها على غريه، وهبذا 

يرد إشكال قوي على الرواية ال ميكن دفعه.
و قوله: »اي علي! أنت وصيي على أهل بييت، حيهم ومتهم، وعلى نسائي، 
فمن ثبتها لقيتين غدا، ومن طلقتها فأان بريء منها، ل ترين ول أرها يف عرصة 

القيامة، وأنت خليفيت على أميت من بعدي.« 
من يقرأ هذه الفقرة ويتدبر فیها ال بد أن يصل إىل النتیجة اآلتیة: وهي 
أن كل زوجة من زوجات النيب ثبتها أمري املؤمنني فسوف ترى 
املساوقة  الرؤية  إما  هبا  يراد  اليت  اخلاصة  الرؤية  هو  واملقصود   ،النيب
الزوجیة  الرؤية املساوقة الستمرار  القیامة، أو يراد هبا  للشفاعة يف عرصة 
بعض  أن  يزعمون  الذين  املخالفني  عند  املعروف  هو  ابلنيب، كما 

زوجات رسول هللا يف الدنیا هن أيضا زوجاته يف اآلخرة. 
العامة، فإن من السفه  الرؤية  الرواية على  الواردة يف  الرؤية  وإال لو محلنا 
تعلیقها على التثبیت؛ ألن الرؤية العامة تشمل الكافر واملسلم، ولذلك جند 
 يؤكد يف إحدى مناجاته على أن عدم رؤية النيب أن أمري املؤمنني
يف اجلنة هي من صفات أهل الشقاء، حیث قال: »إلي أمن أهل الشقاء 
إن  إلي  فأنشر رجائي؟  السعادة خلقتين  أهل  من  أم  بكائي؟  فأطيل  خلقتين 
حرمتين رؤية حممد له يف دار السالم، وأعدمتين تطواف الوصفاء من اخلدام، 
وصرفت وجه أتميلي ابخليبة يف دار املقام، فغري ذلك مين نفسي منك اي ذا 

الفضل واإلنعام.«1 
زوجات  بدخول  يسلم  أن  علیه  الرواية  هبذه  حيتج  من  فكل  هذا  وعلى 
النيب يف اجلنة عدا الاليت طلقه أمري املؤمنني، وهي واحدة فقط 
کما ورد يف بعض الرواايت، فهل يلتزم أمحد إمساعیل بذلك مع خمالفة ذلك 

ملا دلت علیه صحاح األخبار، وأمجع علیه الشیعة األبرار؟
إضافة إىل أن النفي يف هذه الفقرة قد ورد ابستخدام كلمة »مل«، وهذه 
األداة كما هو معلوم تستخدم لنفي الفعل املضارع يف املاضي، يف حني أن 
احملشر سیكون يف املستقبل، فالصحیح أن تستخدم كلمة »لن«، ولیس 
 مل«، وال حيتمل وجود مثل هذا اخلطأ البديهي يف كالم رسول هللا«

الذي هو أفصح من نطق ابلضاد. 
و قوله: »مث يكون من بعده اثنا عشر مهداي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

ابنه أول املقربني، له ثالثة أسامي: اسم کاسي واسم أيب، وهو عبد هللا وأمحد، 
واالسم الثالث: املهدي، هو أول املؤمنني.« 

وهذه الفقرة هي موضع الشاهد يف كل الرواية، و سبب اختیارهم هلذه 
السم  املوافق  األول  املهدي  اسم  تذكر  ألهنا  الفقرة؛  هذه  هي  الرواية 

صاحبهم! 
ولنا مع هذه الفقرة عدة وقفات مهمة لتبیان زيف دعوى القوم:

 ،أوال: الرواية واضحة يف أن املهدي األول يبدأ دوره بعد صاحب األمر
وذلك بتسلمه مقالید الوالية العامة، يف حني أن أمحد إمساعیل يدعو 

اآلن لنفسه، ويطلب البیعة من الناس، فكیف جيتمع األمران؟ 
اثنيا: ذكرت الرواية أمساء هذا املهدي، وهي: االسم األول بینه بقوله: 
»اسم کامسي« يعين حمّمدًا، واالسم الثاين أوضحه بقوله: »واسم أيب«، 
وهو عبد هللا، واالسم الثالث: أمحد، ولكنه ذكر اسم رابعة، وهو: املهدي! 
فالرواية إذن نصت على وجود ثالثة أساء للمهدي األول، لكن جندها 

عددت أربعة أمساء، وهذا هتافت مسقط هلذه الرواية، وموهن هلا.
وكالعادة حاول القوم اخلروج من هذه الثغرة إبجياد بعض التأويالت،

فقالوا: إنه ال إشكال يف هذا املقطع، ألن االسم األول هو أمحد، ولیس 
حممدا، وبیان ذلك أن هذا اللفظ يف الرواية: »اسم کامسي واسم أيب« 
مفرة مبا بعدها، وهو عبد هللا وأمحد«، فتكون األمساء الثالثة هي: أمحد، 

وعبد هللا، واملهدي. 
واجلواب: أن هذا تبير فیه سخیف جدا، إذ كیف يكون لفظ »وهو« 
يرجع على االمسني؟ فضمري هو يرجع ابلضرورة على آخر األشیاء ذكرا، 

وهو قوله: »اسم أيب«.
نعم رمبا يوجد هلذا االشكال خمرج كأن نقول أبن هناك تصحیف يف 
العبارة أو أن نقدر كالما لكن ال خيفى على القارىء ما يف هذه األجوبة 

من تکلف شديد. 
أضف إىل هذا: أن الضمري يف قوله: »له ثالثة أسامي« ال يعود على 
املهدي األول كما يزعمون، وإمنا يعود على اإلمام الثاين عشر اإلمام 

املهدي، وذلك لعدة قرائن:
1. أن الضمائر السابقة يف »من بعده«، »حضرته«، ويف »ابنه« تعود 
على اإلمام املهدي، فیكون الضمري الرابع كذلك؛ لیكون الكالم 
على نسق واحد، وهو احلديث عن اإلمام املهدي املنتظر دون غريه؛ 
۲. أنه ورد يف رواايت أخر أن هذه األمساء الثالثة، وهي: أمحد، وعبد 

هللا، واملهدي، هي أمساء اإلمام املهدي املنتظر؛ 
قال: مسعت رسول  حذيفة،  الطوسي قي بسنده عن  الشيخ  فقد روى 
الركن واملقام، اسه أمحد،  يبايع بني  فقال: »إنه  املهدي،  هللا وذكر 

وعبد هللا، واملهدي، فهذه أساؤه ثالثتها.«2 
وال شك يف أن لفظ »املهدي« إذا أطلق فإنه ينصرف إىل اإلمام الثاين 

عشر، وال ينصرف إىل غريه.

القرائن املدعاة لتصحيح سند رواية الوصية
مجع أحد أتباع مدعي املهدوية عدة قرائن لتصحیح سند رواية الوصیة، 
التعبد مبضموهنا! ومن  بل حكم أبهنا قطعیة الصدور، وأنه ال بد من 

هذه القرائن:

الشيخ أمحد سلمان

مناقشة متن رواية الوصية )2(

دعوی أحمد إسماعيل أنه المهدي األّول!
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1. موافقة القرآن
قال انظم العقیلي: موافقة رواية الوصية للقرآن الكرمي، فقد اتفق 
اجلميع على اختالف مذاهبهم بوجوب االعتماد على الرواية إذا كانت 
موافقة للقرآن الكرمي حىت إذا احتوى سندها على ضعف، بل حىت إذا ل 

يكن لا إسناد أصال.3 
وهذا الكالم ال خيلو من عدة مالحظات:

أوال: أن املذاهب اإلسالمیة مل يتفقوا على هذه القاعدة، بل هي من 
خصائص مذهب أهل البیت، أما غريهم فقد أنكروها أشد إنكار، 

وزعموا أهنا من وضع الزاندقة! 
قال الشوكاين: حديث: »إذا ژوي عين حديث فاعرضوه على كتاب هللا، 

فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه«؛ 
الكتاب ومثله  الزاندقة، ويدفعه حديث: »أوتيت  اخلطايب: وضعته  قال 
معه«، كذا قال الصغاين. قلت: وقد سبقها إىل نسبة وضعه إىل الزاندقة 
حيىي بن معني کما حكاه عنه الذهيب، على أن يف هذا احلديث املوضوع 
إذا عرضناه على كتاب هللا عّز و جّل  نفسه ما يدل على رده؛ ألان 

خالفه، ففي كتاب هللا عّز و جّل: 
من  هذا  وحنو  فَانيْتيَُهوا«4،  َعْنُه  هَناُكْم  ما  َو  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل  آاتُكُم  »ما 

اآلايت.5 
اثنيا: أن اآلايت القرآنیة اليت جاء هبا الرجل انظرة للوصیة اخلاصة املتعلقة 
ابملرياث والدين وابألمور الشخصیة، ولیست کما حاول تصويرها أبهنا 

تشمل أمور اإلمامة ومستقبل اإلسالم. 
أضف إىل هذا أن الوصیة لیست واجبة على إطالقها، وإمنا جتب يف 
حاالت خاصة، كما لو كان ألحدهم دينا مل يسدده يف حیاته، وظهرت 
علیه أمارات املوت، أو كان مكلفا بشيء، ومل يؤده يف حیاته، أما إذا مل 
يكن شيء من ذلك فالوصیة لیست بواجبة يف حقه، وإمنا هي مستحبة، 

وهلذا علق وجوهبا على ما إذا ترك خرية، قال سبحانه:
اْلَوِصيَُّة ِلْلواِلَدْيِن َو  »ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تيََرَك َخرْياً 

اأْلَقيَْربنَي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَّقني «6 
 اثلثا: لو أغمضنا عن كل ما سبق فإن اآلية القرآنیة تثبت أن النيب
أوصى، لكن ال تثبت أن هذه الرواية بكل فقراهتا هي الوصیة الصحیحة، 
بل هناك رواايت أخرى ذكرت وصیة النيب اللیلة وفاته خالیة من 

ذكر املهديني کیا سنذكر الحقا. 

۲. روايتها يف كتاب معترب: 
املعتمد  الكتب  الرواية )الوصية( يف أحد  العقیلي: ُرويت هذه  قال انظم 
عليها وهو كتاب »الغيبة« للشيخ الطوسي رئيس الطائفة العال النحرير يف 
احلديث وطرقه ورجاله، وقد تقدم كالمه وشهادته بصحة رواايت کتبه، وأنه 
العاملي يف خاتة  برواية غري معتربة، وقد صرح احلر  يعمل وال يستدل  ال 
»الوسائل« أبن کتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب املعتمد عليها، وهبذا 

تكون رواية الوصية مفروغ من صحتها...7 
وهذا جهل مرکب؛ إذ أن كتاب الغیبة هو كتاب يف االحتجاج، حاول 
فیه شیخ الطائفة إثبات صحة ما ذهب إلیه الشیعة اإلمامیة من غیبة 
إمامهم الثاين عشر، ومعلوم أن كتب االحتجاج ذكر فیها األدلة من 
كل املصادر، بل لعل عمدة األدلة هو ما يرويه املخالف، من ابب: 

»ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم«، وقد نص الشيخ الطوسي على هذا بعد 
ذكره الرواايت االثين عشر، فقال: 

من جهة  ما  إيراد  ولو شرعنا يف  أوردانها،  قد  األخبار  من  فهذا طرف 
اخلاصة يف هذا املعىن لطال به الكتاب، وإمنا أوردان ما أوردان منها لیصح 
ما قلناه من نقل الطائفتني املختلفتني، ومن أراد الوقوف على ذلك فعلیه 
ابلكتب املصنفة يف ذلك، فإنه جيد من ذلك شیئا كثرية حسب ما قلناه.8 
املنقولة يف كتابه  األخبار  أن  الداللة على  الطوسي واضح  الشیخ  وكالم 
)الغیبة( مما وراء الشیعة واملخالفون، بل إن أخبار العامة هي العمدة يف 
االحتجاج، أما أخبار اخلاصة فلم أيت منها إال ابلشيء القلیل، وأوكل بقیة 

األخبار إىل الكتب املصنفة يف هذا الباب. 

3. تواتر مضمون الرواية
قال انظم العقیلي: نصت كثري من الرواايت على مضمون رواية الوصية بلغت 

حد التواتر.9 
واجلواب: أن هذه دعوی ال دلیل علیها، وما أسهل االدعاءات إذا كانت 

بال دلیل! 
نعم ساق العقیلي جمموعة من الرواايت ال تدل على أكثر من وجود ذرية 
لإلمام املهدي، ولو سلمنا بتواتر وجود الذرية فإن هذا ال يثبت أهنم 
أئمة وأوصیاء بعد أبیهم اإلمام املهدي، كما ال يثبت تواتر أن أول 
املهديني امسه أمحد، وأنه إمام بعد أبیه، وغري ذلك، بل إن تسمیة ابن اإلمام 
أبمحد، وكونه حجة بعد أبیه، مل يرد إال يف هذا الرواية اليت حكم علیها 
علماؤان كما ذكران سابقا ابلشذوذ والندرة وخمالفتها للمشهور، بل قالوا: 

إهنا من رواايت العامة.

4. عدم وجود معارض
قال انظم العقیلي: عدم وجود أي رواية معارضة لنص الوصیة، وهذه قرينة 
قطعیة أيضا بغض النظر عن أي شيء آخر.10 وهذا كالم مردود، فإان 
قد أثبتنا سابقا أن رواية الوصیة معارضة الرواايت الرجعة املتواترة، بل أثبتنا 
أن رواايت الرجعة هي احلاكمة علیها، كما أثبتنا أن رواية الوصیة معارضة 
اإلمامة  حتصر  متواترة  أخرى  ورواايت  قیس«،  بن  سلیم  »كتاب  برواية 

والوصیة يف األئمة االثين عشر دون غريهم.

5. عدم احتمال التقية
خمالفة  إذا كانت  الرواية  فإن  للتقیة،  احتیاهلا  عدم  العقیلی:  انظم  قال 
األصول املذهب وموافقة لغريه من املذاهب حيتمل أن اإلمام قد قاهلا تقیة 
لغريه  املذهب وخمالفة  إذا كانت موافقة ألصل  أعداءه ]كذا[، وأما  من 

فینتفي هذا االحتمال.11
واجلواب: أن هذا ال يصلح قرينة على صحة كل رواية؛ ألن اخلب کما أثبتنا 

من أخبار العامة، ولیس من طرق الشیعة، ورواته غالبهم من اجملاهیل. 

6. استدالل العلماء ابلرواية
قال انظم العقیلي: استدالل بعض كبار العلماء واحملدثني برواية الوصية يدل 
أن  يكن  فال  ضعيفة  لو كانت  ألهنا  عليها؛  االعتماد  وصحة  اعتبارها  على 

يستدل هبا هؤالء العلماء الكبار.11 

واملالحظ أن هذا املتمشیخ ال ميیز بني رواية اخلب وبني االلتزام مبضمونه، 
فقد اعتب الشیخ الطوسي من الذين اعتمدوا على الرواية يف حني أنه رواها، 
ومل يعلق علیها بشيء، ومن املعلوم أنه يل إمنا ذكر األحاديث الدالة على 
اثين عشر إماما، وذكر هذا احلديث من ضمنها، واحتج مبوضع احلاجة 
منه، وهو داللته على اثين عشر إماما، وأما ابقي مضامني الرواية مثل أن 
اإلمام املهدي له خلف يكونون أئمة من بعده، فإن الشیخ الطوسي 

نفي ذلك فیما تقدم من كالمه، حیث قال: 
فأما من قال: إن للخلف ولدا، وأن األئمة ثالثة عشر، فقوهلم يفسد مبا 
دللنا علیه من أن األئمة علي اثنا عشر، فهذا القول جيب إطراحه، على أن 
هذه الفرق كلها قد انقرضت حبمد هللا، ومل يبق قائل يقول بقوهلا، وذلك 

دلیل على بطالن هذه األقاويل.12 
وقد ذكران سابقا أقوال علمائنا يف هذه املسألة، ومل نعثر على أحد عمل 
هبذه الرواية، والتزم مبضموهنا، خصوصا الفقرة األخرية منها، املوهبة هلؤالء 

بوجود ولد لإلمام امسه أمحد، يلي األمر من بعده.
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االولی، 1433هي، ص 41-76؛ ابلتلخيص.
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

السؤال:
إذا كان كل الذي حتدثنا عنه جمرد استقراء واستنطاق للرواايت واآلايت 
الستنتاج رأي قابل للخطأ كما هو قابل للصواب برغم أن كفة صوابه يف 
حالتنا هذه تبدو أثقل كثرية من كفة خطأه، بل تبدو حقیقة جيب اإلميان 
هبا، فإننا ابملقابل على متام الثقة ابملهدوية شخصني وفكرة وعقیدة ، 
وحنن على يقني أنه قادم أبسرع مما نتوقع ونتصور، وسوف يكون 
ظهوره الشريف بعد الصیحة اليت تسمع يف الشهر املبارك رمضان اخلري 
»يكون الصوت يف شهر رمضان يف ليلة اجلمعة ليلة ثالث وعشرين« صیحة 
النذير هذه أكدهتا جمموعة من األحاديث اليت ال تقبل التأويل، وهي 
من أشراط الساعة كما روى أبو نعيم بن محاد املروزي عن كثري بن مرة: 

السماء  من  صوت  يطرقهم  أن  الساعة  وأشراط  البالء  عالمات  ومن 
لیال.1 

وقد قال رسول هللا: »يكون يف رمضان صوت.« وقال أيضا : »هّدة2 
توقظ النائم وتقعد القائم وخترج العواتق من خدورهّن يف ليلة من سنة كثرية 
الزالزل.« وجاء عن أيب هريرة عن النيب: »تكون هذة يف شهر رمضان 

توقظ النائم وتفزع اليقظان.« كما جاء عن اإلمام علي قوله: 
 :الفزعة يف شهر رمضان.« فقیل: ما الفزعة اي أمري املؤمنني؟ قال«

»مناد يف السماء يوقظ النائم ويفزع اليقظان.«3
وهذا يعين أن هنالك فزعة أو هّدة أو صوت غلیظ خمیف مفزع أييت 
من السماء ال يعرف كنهه ومسببه قد جعله هللا سبحانه نذيراً بني يدي 
املهدي يبشر املؤمنني مبقدمه الشريف وحيذر الكفار والغافلني. هذا 
احلدث الغريب سوف يقع يف سنة كثرية الزالزل، ويف لیلة من لیايل شهر 
رمضان املبارك معلناً للكون كله أّن ساعة احلقیقة قد أزفت، وحان يوم 
اإلمتحان الذي يكرم املرء فیه أو يهان، أي: إننا معرضون لعیش حالة 
ميّر  رمضان  يف كّل  والرعب  واخلوف  والشذ  واألمل  والتوجس  الرتقب 
علینا، والسّیما أن عالمات الظهور واألحداث املتسارعة اليت تبدو وكأهنا 
تفسر بعض العالمات، تدل كلها على أن عصران الراهن قد يكون هو 
العصر املعين ابلظهور. لذا من اإلنصاف أن نسأل أنفسنا هذه األسئلة 

اخلطرية:
• هل اي ترى نكون عند مساع الصیحة - إذا ما كتب لنا أن نسمعها 

ونعیش أجواءها - مؤهلني الستقباله؟
• ما الوسائل اليت أعددانها لكي نضعها بني يديه الشريفتني لتشفع لنا 

عنده عسى أن يقبلنا بني صفوف أفراد دولته السعیدة؟
• هل من املمكن أن نكون أعضاء فاعلني يف هذه الدولة؟ 

جاء يف األثر عن اإلمام الصادق قوله: 
»من مات منتظراً لذا األمر كان كمن هو مع القائم يف فسطاطه، ال بل كان 

بنزلة الضارب بني يدي رسول هللا ابلسيف.«14 
فهل يعطي االنتظار السليب درجة دخول الفسطاط واالرتقاء إىل مرتبة 
الصحبة؟ أم أّن هنالك أموراً أخرى كثرية تنضوي علیها فلسفة االنتظار 
 ، املقاتل بني يدي رسول هللا  لیكون كالصحايب  املرء؛  اليت هتّیئ  هي 

واجلالس مع املهدي املنتظر يف فسطاطه؟
فإذا كان اجلواب: نعم االنتظار السليب جيزي يف ذلك، فمعىن هذا أّن 
ال  اجلمیع  ودخول  متییز.  دون  من  الفسطاط  يدخلون  اجلمیع سوف 
حيتاج إىل ذكر هذا املوضوع وأتكید الرواايت له؛ ألنه يصبح من األمور 
العادية اليت ال تلفت األنظار، ولذا جند أن جمرد اإلشارة ملن جيلس يف 
الفسطاط هبذه اخلصوصیة يدل على أهنم صفوة الناس الذين أدركوا معىن 
فلسفة االنتظار ولیس كل املنتظرين. مما يعين أّن االنتظار مرحلة اإلعداد 
الفكري والنفسي لألنصار احلقیقّیني إلعدادهم الستقباله عند مقدمه 
الشريف، وللمخلصني من أتباعه، ومن يتمکن من تزکیة نفسه يف أثناء 
لیکون منت ضمنهم. وذلک کله لکي يصبحوا مهّیئني  االنتظار  مّدة 
لتحّمل واجباهتم الشرعّیة العظیمة. أّما أّن جنلس ونتکاسل ونتکل علی 
جمرد حبنا لإلمام أو اتباعنا ملذهب أهل البیت، أو التحّدث عن 
االنتظار يف جمالسنا وندواتنا ونّدعي أننا من املنتظرين فذلک ال يدخل 

يف مفهوم فلسفة االنتظار وال يثاب من يعمل به أو جيازی ابأتکید.
لذا جند أّن عینا إذا أردان أن نکون جزءاً من املنظومة املهدويّة أن نبدأ 
منذ اآلن بتغیري أمناط حیاتنا کافة، وأن نتعامل مع فلسفة االنتظار علی 

أهّنا رقابة ذاتّیة لسلوکّیاتنا ومعیاراً إسالمّیاً کل أعمالنا.

الوامش:
1. »الفنت«، نعیم بن محاد املروزي. 

2. اهلدة لغة : الصوت الغلیظ املخیف املفزع.
3. »املفاجأة«، حممد عیسی داود، ص ۱۸۵.

4. »صحیح مسلم، «حديث ۲۹4۸، ص ۱۲۳۵. 
5. »كمال الدين وإمتام النعمة«، الشیخ الصدوق، ص 644. 

6. املصدر نفسه، ص ۲۸۷.
7. املصدر نفسه ، ص 645. 

8. »صحیح مسلم«، حديث ۲۹۰6، ص ۱۲۱۸؛ أما يف اخللصة فهو الصنم 
الذي كانت تعبده قبیلة دوس الیمانیة قبل إسالمها. 

9. املصدر نفسه، صحیح مسلم، حديث ۲۹۰۷، ص ۱۲۱۸، وحديث ۲۹۰6، 
ص ۱۲۱۸؛

»صحیح البخاري«، حديث ۷۱۱6، صص ۱۲۵8-۱۲۵7.
10. من اجتهادات رجل الدين املصري مجال البنا أخ املرحوم حسن البنا رئیس 
تنظیم األخوان املسلمني يف مصر، اليت أدىل هبا لبانمج يف الصمیم الذي تبثه قناة 

يب يب سي اإلنكلیزية.
11. قناة الساعة الفضائیة املصرية وشبكات النت. 

12. قناة العربیة الفضائیة 10/10/2008. 
13. كما فعل الشیخ يوسف عبدهللا القرضاوي مؤخرا يف تصرحياته املتكررة للقنوات 

الفضائیة والصحف.
14. »كمال الدين وإمتام النعمة«، الشیخ الصدوق، ص ۳۳۸.

بريوت،  املهدوية«،  احلکومة  »عوال  الصاحل،  د.  الطائي،  املصدر: 
شرکة العارف لألعمال، ط 1، 2012م.

الطيائي صياحل 

السؤال الخطير

• هل منلك املواصفات املطلوبة لذلك؟
وهي أسئلة خطرية حتتاج إىل جواب مقنع.

اجلواب:
علینا  الكوين  املهدوي  الفكر  منظومة  من  جزءاً  نكون  أن  أردان  إذا  إننا 
املؤمنني  إعداد  أهنا مرحلة  الغیبة على  االنتظار يف زمن  فلسفة  نفهم  أن 
ولیس مرحلة كسل ومخول واتكال. فهي مرحلة  وعقداّيً  فكرايً وجسدايً 
تدريب وهتیؤ واستعداد وبناء لتجمیع النقاط اليت تؤهل املرء لالنتقال إىل 
املراحل األخرى. ولذا جند أّن من مل حيسن بناء شخصیته وتدريبها فكراّيً 
وجسدايً وعلمیاً وعقائدايً وجمتمعیاً، أو أنّه اهتّم أبحد هذه اجلوانب وأمهل 
ذلك  ودلیلنا يف  الكبري.  الشرف  هذا  لنیل  يتأهل  لن  األخرى،  اجلوانب 
أّن االنتظار مبفهومه العام يشمل كّل األمة، فكل حي موال هو منتظر 
ابلسلیقة والفطرة، ولكن من سیتأهل منهم اي ترى؟ من سیتأهل للجلوس 
يف فسطاط املهدي؟ هل هم املنتظرون من اهلمج الرعاع الذين ينعقون 
خلف كل انعق يدعي أنه سفري املهدي، أو ميانیه، أو قاضي السماء 

ابمسه، أو املمّهد له، أو انئبه، أو اجملتبی؟
أم املنتظرون من اجملاهدين الذين يصلون لیلهم بنهارهم يف العبادة وجهاد 
النفس، وجهاد العدّو، والدفاع عن اإلسالم وعن املسلمني يف كل أرجاء 
املعمورة ويرفضون أن يتسلط على مقادير أمور اإلسالم واملسلمني حمتّل 
غاصب، أو ُعّباد املناصب، أو من يّدعي ضرورة فصل الدين عن السیاسة.
على  العبادة  املكاره، وصب  على  الصب  عبادة  احلقیقّي هو  االنتظار  إّن 
حقیقتها ولذلك قال سید الكائنات و يف وصف املتمسك ابلعبادة 
االنتظار  يف  وقال  إيّل.«؟4  الرج كهجرة  يف  »العبادة  االنتظار:  زمن  يف 
نفسه: »أفضل أعمال أميت انتظار الفرج من هللا تعاىل.«5 وكذلك قال اإلمام 
علي: »أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج.«6 ويف كل هذه القوال إمنا 
قصدوا ابالنتظار العمل البنائي ولیس اجللوس والرتقب، فاالنتظار امتحان 
حقیقي لقدرات املؤمن بصدق عقیدته وعمق إميانه وحقیقة إتباعه ملنهج 
احلق؛ ألنه التجلي احلقیقي للمعىن احلقیقي للشخصیة وقدرهتا على تطبیق 
املفاهیم العقائدية على أرض الواقع بداللة أن اإلمام علیا يف وصف املنتظر 
احلقیقي أبنه »كاملتشحط بدمه يف سبيل هللا«7 وهو وصف دقیق للحالة اليت 
جيب أن يكون علیها املؤمن يف زمن احملنة واالمتحان، زمن الرقة واالنكفاء

حیث أخرج مسلم عن أيب هريرة عن النيب قوله: »ال تقوم الساعة حىت 
تضطرب إليات نساء دوس حول ذي اخللصة.«8

ويف هذا إشارة لالرتداد والعودة إىل عبادة األصنام مبعناها اجملازي ولیس 

احلقیقي وهو ما ابنت بوادره يف السنني القلیلة املاضیة، واستشرى بني الناس 
حىت ابت وابء. كذلك أخرج عن أم املؤمنني عائشة قوهلا : مسعت رسول 
هللا يقول: »ال يذهب الليل والنهار حىت تعبد الالت والعزى.«9 وهي 
إشارة يقینیة إىل حقیقة االرتداد الذي سیحدثه املسلمون؛ ألن األحاديث 
تكلمت على ذي اخللصة والالت والعزى وهي أصنام العرب اليت كانوا 
يعبدوهنا يف جاهلیتهم، ومل تتكلم على أصنام األمم األخرى من غري العرب. 
ولقد جتسد هذا االرتداد ابلكثري من أعمال املسلمني الیوم، تلك األعمال 
اليت يدعو بعضها لكل املنكرات ومنها جواز االجتهاد مقابل النّص، أو 
تعطیل العمل ابلنصوص وحىت إلغائها، أو أداء اجلنسني لصالة اجلماعة 
معا بصفوف متداخلة تضّم النساء والرجال، أو بعدم ضرورة لبس احلجاب 
يف الصالة وغريها، أو جواز إمامة املرأة للرجال يف الصالة؛ سواء كانت 
سافرة أم كانت حمجبة10 أو جواز تقبیل الفتیان غري املتزّوجني للفتیات 
غري املتزوجات؛ ألّن ذلك من الذنوب الصغرية اليت متحوها احلسنات، أو 
فتوی إرضاع الزمیلة لزمیلها يف العمل لكي حتل هلما اخللوة11 أو قیام شیخ 
ومقرئ للقرآن برفع األذان مبصاحبة »البیانو« يف قصر العظم يف العاصمة 
»السورية« »دمشق«12 أو بتكفري بعض رجال الدين املشهورين للشیعة 

كلهم؛ ألن أحد أبنائهم عرف احلق واتبع هذا املذهب.13
فهل حنن بعد هذا مستعدون ألن نتشحط بدمائنا من أجل اجللوس مع 

املهدي يف فسطاطه، أم أّن انتظاران جمرد كالم؟
إّن االنتظار واقعا ال يعين السلبیة، فمن ينتظر ضیفاً كرمياً ال جيلس ويتمىن 
أو حيلم أحالم الیقظة، ألّن األحالم ال تكرم الضیف وال تشبعه، بل يتهّیأ 
ملقدمه من كّل النواحي، وإال فهو أقرب لالرتداد منه لالعتقاد، وللعقوق 

منه للّب، وللمفارقة منه لالتباع، وللهزمية منه للنصرة...
إّن جمّرد تلطف هللا سبحانه وتعاىل بوضع العالمات العامة واخلاصة للظهور 
إمنا أريد به هتیئة األمة املنتظرة لقدوم املنقذ؛ لكي ترتجم انتظارها عمال 

ابلتفاعل مع هذه العالمات.
وللظهور املقدس عالمات بعضها عام وبعضها اآلخر حتمي خاص، يبلغ 
عدد العام منها اآلالف، وأما اخلاص منها فخمس هي: اليماين والسفياين 

والصیحة واخلسف وقتل النفس الزكیة.
وقد وصل إلینا عن النيب وآل البیت الكثري من األحاديث عن 
هذين النوعني من العالمات. لكن مل ترد إلینا عنهم حىت ولو جمرد إشارة أن 
هنالك آايت وعالمات من نوع آخر أعّدها هللا سبحانه لألقوام األخرى 
من غري البشر ابستثناء ما ورد من إشارات مقتضبة يف بعض األحاديث 
اليت أوردانها يف هذا البحث، فإذا كانت األقوام األخرى مشمولة ابالنتظار 

مثلنا فلرِم اختّصت العالمات أبهل األرض من دون سواهم؟
وجواابً عن هذا السؤال: ال يوجد عندان ما يثبت أو ينفي ختصیص عالمات 
ظهور لألمم األخرى، فهذا األمر من الغیبیات اليت ال نعرفها أو نعلم عنها 
شیئا مثلما حنن ال نعرف شیئا عنهم. بل حنن غري مكلفني للبحث يف ذلك 
بعد أن وصف أهل البیت هؤالء األقوام أهنم وصلوا إىل درجة عالیة من 
الیقني والعرفان يستضیئون معها بنور هللا. ومن يصل إىل هذه الدرجة ال 
حيتاج إىل عالمات هتديه إىل وقت الظهور أو قربه ألنه يعرف وقته ابلسلیقة 
والفطرة، ويؤمن حبتمیته ابلسلیقة حبیث ال حيتاج إىل العالمات لكي تربطه 
بواقع هو على متام الثقة بصحته، ولو كنا حنن البشر مبثل درجتهم العرفانیة 

ما كنا سنحتاج إىل العالمات حتماً.
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تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

 :روي عن ابن طيفور املتطّبب قال: سألين أبو احلسن
»أّي شي ء تركب؟« 

قلت: محارا. 
فقال: »بكم ابتعته؟« 

قلت: بثالثة عشر دينارا. 
فقال: »إّن هذا هو الّسرف أن تشرتي محارا بثالثة عشر دينارا و تدع 

برذوان.« 
قلت: اي سّيدي إّن مئونة الربذون أكثر من مئونة احلمار. 

قال فقال: »إّن اّلذي يون احلمار يون الربذون أ ما علمت أّن من  
ارتبط دابّة متوّقعا به أمران و يغيظ به عدّوان و هو منسوب إلينا أدّر هللا رزقه 

و شرح صدره و بّلغه أمله و كان عوان علي حوائجه.«1 
إن املرابطة اإلميانیة للمنتظرين حىت وقت ظهور اإلمام مستمرة بال 
اإلطالق. وسوى  على  مقبول  غري  واملعسكر،  الثكنة  ترك  وأن  توقف 
تكرمي  إن   املعصوم اإلمام  فحوى كالم  من  يستشف  فانه  ذلك، 
هذا األمر الضروري، هو مبنزلة واجب عني وواجب التنفیذ ابلنسبة لكل 
األفراد  فان أجدر  اإلمام. وبال ريب،  املؤمنني حىت موقت خروج 
مقاما هو املرابط يف ثكنة املنتظرين ابذن هللا تعاىل لظهور حضرة صاحب 
االمر، وأن املرابطني من بعده، هم املنتظرون اجملاهدون الذين يرابطون 

بكامل عدهتم يف الثكنات للجهاد ابألموال واالنفس.
  :روی النعماين عن أيب بصري قال: قال أبو عبد هللا

»ليعدن  أحدكم  خلروج القائم و لو سهما فإن هللا تعالی إذا علم ذلك من نيته 

رجوت ألن ينسئ يف عمره  حتی يدركه فيكون من أعوانه و أنصاره.«2 
ويتضح أن موضوع حتضري العتاد والتجهیزات الالزمة للمرابطة واجملاهدة، 
هو واجب عني، أي أنه جيب إجياد تلك اجلهوزية اليت إن ظهر االمام وأراد 
اخلروج، أن يرى املؤمنني وهم مرابطون يف الثكنات و املعسكرات، ال أن 
يبحث الشیعة بعد أن يُنفخ يف صور احلرب، عن السهم والسنان واملركب.

ويف هذا اجملال، فان كل واحد من املؤمنني وحسب قدراته وماله وإمكاانته 
املرابطة  يف  خاصة  مبرتبة  حيظى  واالجتماعي،  السیاسي  منصبه  وابلتايل 
واالنتظار، وأن األدوات القابلة لإلعداد والتحضري للمرابط، ختتلف حسب 

اجلهوزية والقدرات واإلمكانیات.
وقد يكون أحدهم ميلك مركبا واحدا فقط للمرابطة يف ثكنة املنتظرين، ويف 
املقابل، هناك من يقدر على إعداد وحتضري عشرة مراكب. إن واجب كل 

انسان، يتناقص ويزداد مبا يتناسب وجهوزيته، وال مفر من ذلك. 
إن من ميلك إمكانیة تعلیم وتعلم واحد من املنتظرين، فان الواجب امللقى 
علیه هو هذا املقدار، واالخر الذي وجد إمكانیة نشر املعارف وتعلیم فريق 

كبري من الشیعة، فان تكلیفه يتوسع نطاقا.
وال شك أنه جيب السعي والعمل ابملسار املمدوح واملشروع لزايدة السعة 
العاجزين  إن  الالزمة.  واألدوات  اإلمكانیات  من  املزيد  وتوفري  واجلهوزية 
العزلة واحملرومني من أي إمكانیة، يرفعون يف ثكنة الدعاء  الذين اختاروا 
من  إن  وزماهنم.  عصرهم  إلمام  نصرة  والدعاء،  لإلبتهال  الید  والتضرع، 
وهبه هللا تعاىل من منطلق لطفه وكرمه أو من منطلق اإلبتالء واإلختبار، 
إمكاانت واسعة ولساان فصیحا وقلما سلسال، لیس معذورا، أن يتواىن عن 

إساعيل شفيعي سروستاين

المرابطة الدائمة والمستمرة حتى وقت الظهور

بذل كل تلك املمتلكات على طريق نشر املعارف املهدوية وتنشئة املنتظرين 
وهتیئة األدوات واألعمال اليت تغیظ وتغضب أعداء آل حممد. ويف 
ظل هذه الظروف فحسب يستطیع املرء إحیاء درك عصر الظهور ولقاء 
اإلمام يف قلبه، والتوقع أن ينخرط يف حشد أنصار اإلمام. وقد ورد يف كالم 
املعصوم بصورة جلیة أن املؤمل أن يكون املرابطون يف وقت الغیبة، 

ضمن فريق املدركني حلضرة االمام واملنتصرين له.
ويف وراية كرمية، بني اإلمام الكاظم أربعة شروط:

1. اإلحتفاظ مبركب ]أدوايت[ يف حالة املرابطة اإلميانیة؛
2. إنتظار أمر الظهور الشريف؛

3. إغاظة أعداء آل حممد ]من خالل التحضريات اليت أعدت يف 
املرابطة[؛

هذه  شیعة  من  املرء  يكون  ]أن   رسول هللا ذرية  إىل  اإلنتساب   .4
الذرية[، لیضمن من خالهلا أربع صالت: 

1. دميومة الرزق وما هو مقرر؛
2. منح إنشراح الصدر؛

3. حتقق اآلمال والتمنیات؛
4. أن ينصره هللا املتعال ويقضي حاجاته.

إن قول اإلمام املعصوم هو الصدق واحلكم وسیتحقق وحيصل ابذن 
هللا.

وكل هذا هو يف كالم واحد »إسرتاتیجیة اإلنتظار« اليت مت التطرق إلیها 
املذكورة  األربعة  اإلسرتاتیجیة  اخلطوط  إدراج  مت  فان  منفصل،  يف كتاب 
واحلكومات  والوزارات  واملنظمات  املؤسسات  أعمال  أعاله على جدول 
 املعصوم االمام  ينشدها  اليت  االسرتاتیجیة  فان  الشیعیة،  االسالمیة 
ستوضع موضع التنفیذ، وستجد مجوع سكان هذا الوطن الشیعي نفسها، 

يف ثكنة املرابطني.
وميكن لكل شخص إعتباري وطبیعي، تعريف وتبیان حاالت مبا يتناسب 

مع موقعه ومنصبه وإمكاانته.
إن إكتساب األدوات واإلمكاانت واملراكب ابلنسبة لعسكري ما، حبیث 
يتحقق أمر اإلنتظار اإلمياين وحراسة ومحاية اجلغرافیا الرتابیة للمؤمنني، ويف 
ظل ذلك، محاية أرواح وأعراض الشعیة من اإلعتداء، سیان مع إكتساب 
األدوات واإلمكاانت ابلنسبة لطبیب ووزارة على صلة ابلصحة والسالمة 

حلماية صحة املؤمنني وأرواحهم وجلب املناعة هلم.
ومن هذا املنطلق، فان هذا األمر اثبت وواجب التنفیذ ابلنسبة للمزارعني 
واملؤسسات والوزارات اليت توفر اخلبز والطعام للمؤمنني والقائمني على بناء 
وختطیط املدن واملهندسني املعماريني، واملعلمني والسیاسیني و... حبیث أن 
كل واحد منهم وحسب منصبه وموقعه، يساهم يف توفري جانب من احلیاة 

السلیمة الفردية واالجتماعیة للشیعة املنتظرين
إن هذه املناسبات واإلجراءات الثقافیة والسیاسیة واالقتصادية و... جيب 
تنظیمها بطريقة تفضي إىل إغاظة وإخافة أعداء آل حممد والتغاضي 
ابلتايل عن فكرة اإلعتداء والتطاول على حرمة املؤمنني. ويف هذا املسار، 
فان مجیع القائمني على الشؤون املادية والثقافیة للناس، هم كاملقاتلني و 

اجملاهدين املرابطني يف املعسكرات والثكنات:
التحركات  مجیع  ويرصدون  اخلصم  تصرفات  حلظة،  يف كل  يراقبون  أ( 

والتناقالت يف اجملاالت االسرتاتیجیة والتكتیكیة؛

ب( ويف حالة حدوث أي صدع على جدران حصن املؤمنني، يتدخلون 
على وجه السرعة لسد هذه الثغرات والتصدعات؛

ج( يتصدون بكامل جهوزيتهم واستعدادهم، لصد أي عدون وتطاول 
بدقة وسرعة، ويعیدون األمن لسكان حصن املؤمنني؛

د( ويهدون يف ظل إضفاء املناعة الشاملة، األمن االسرتاتیجیة للمؤمنني.
املؤمنني  جلسم  الشاملتني  واملناعة  القوة  تتحقق  الظروف،  هذه  ويف 
وأرواحهم، حبیث حتصل يف كل حلظة إمكانیة واقعة الظهور الشريفة، 

فهؤالء جاهزون لنصرة اإلمام بینما يقبلهم اإلمام ويستقبلهم.
وبناء على ذلك، ميكن التساؤل:

إن األعداء اللدودين آلل حممد )الیهود وأعواهنم وأنصارهم( أاي من 
أعمال وأقوال القائمني على شؤون املسلمني يف عصران وزماننا يكرمون،  

ومن أي منهم يغتاظون ويطردونه وينبذونه؟
والي من األعمال )الثقافیة والرايضیة والسیاسیة واالقتصادية( مينحون 

اجلوائز واهلبات، وأي عمل يرفضونه؟
.إن عبارة »يَِغيُظ ِبِه َعُدوَّان« وردت هبذا املعىن يف قول االمام املعصوم

الوامش:
1. الكلیين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ه .ق.، 

ج 6، ص 535.
االولی،  الطبعة  طهران،  للنعماين«،  »الغیبة  ابراهیم،  بن  حمّمد  أيب زينب،  ابن   .2

1397ه .ق.، ص 320.
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السيد حممد الصدر

السياسـة المـاليـة
وأول ما يواجهنا يف األخبار املـستفیضة من الفريقني، هو ما نصت علیه 
من وفرة املال وكثرته، بشكل مل يسبق له مثیل يف التاريخ، وأن األفراد 
كلهم يكونون من الغىن املايل، حبیث قد يكون للرجل زكاة أو صدقة، 
فیبحث عن الفقري لكي يعطیها فال جيد، فیعرضها على الناس فريفضون 
الناس،  أمام  األموال  يعرض   املهدي اإلمام  وأن  استغناء،  أخذها 
التوزيع اجملاين، لكي حيمل كل فرد منهم ما يستطیع محله، إال  ويعلن 
أن الناس ال يرغبون به وال أيخذون منه شیئا، غري واحد أييت وأيخذ مث 
يندم؛ ألنه أصبح الوحید الطامع ابملال، مث حياول إرجاعه فريفض طلبه.

وكال هاتني الصورتني املعروضتني يف األخبار، صرحيتان يف مشول الغىن 
املايل الواسع لكل الناس يف اجملتمع، وأن املال والذهب والفضة واألحجار 
الكرمية قد سقطت عن الرغبة االجتماعیة، ابعتبار توفرها كاملاء والرتاب.

هذا، ولكن هذه األخبار تواجه بعض األسئلة حيسن عرضها وحماولة 
اجلواب علیها، وسنذكر كل سؤال يف انحیة مستقلة.

الناحية األوىل
املهدوية، سواء على مستوى  الدولة  املال وكثرته يف  تكدس  ما سبب 

الدولة أم األفراد؟
وللجواب على ذلك عدة أطروحات حمتملة، ال بد من عرضها ومتحیصها.

األطروحة األوىل: 
توفر املال عن طريق املعجزة، ببكة اإلمام ودعائه.

ولكن هذه األطروحة ال تتم لعدة اعرتاضات، نذكر منها اثنني.
أوال: إهنا خالف قانون املعجزات؛ من حیث إنه مهما أمكن توفر املال 
وإمكان  إعجازي،  بسبب  الوجود  على  محله  جيز  مل  الطبیعي  ابلطريق 

فهم توفر املال ابلطريق الطبیعي واضح، بعد االطالع على األطروحتني 
التالیتني؛

اثنيا: إن السیاق العام هلذه األخبار اليت تذكر تكدس املال وكثرته، يشري إىل 
عدالة النظام واستقامة األمور إىل حد يتوفر املال هبذه الكثرة، ومن الواضح 
أن افرتاض توفر املال عن طريق املعجزة ينايف هذا السیاق، إلمكان وجود 

املعجزة - مع اقتضاء املصلحة - يف أشد األنظمة ظلما وفسادا.
وبتعبري آخر: إن املال سوف يكون نتیجة للمعجزة ال للنظام العادل، وهو 

خالف ظاهر األخبار؛ ومعه ال تكون هذه األطروحة صحیحة.

األطروحة الثانية:
إن املال يتوفر لدى الدولة، عن طريق ما تقوم به يف الزراعة والصناعة والتعدين 

وغريها من استثمارات، توجب توفر املال للدولة والفرد معا.
وهبذه املشاريع يتوفر لدى الدولة املهدوية العاملیة االكتفاء الذايت، بل زايدة 
املـنتجات على احلاجات من انحیة، ويتوفر فیها زايدة على ذلك كمیة 
فإن مصادر  معني،  للصرف  منفذ ومصدر  هلا  لیس  النقد،  من  ضخمة 
استهالك املال - مهما تعددت - فهي تعود إىل احلاجة، فحني تكون 
احلاجة منتفیة يف كل العامل، والدولة واحدة، واألمن مستتب، واألخوة عامة 
البشر، واحلاجات األولیة والثانوية والرتبوية كلها مستوفات، فیكون  بني 

املال الزائد بال مصدر معني للصرف.
العامل، قد تصبح  املال إلنقاذ أي منطقة من  نعم، ميكن أن يذخر هذا 
حمتاجة نتیجة لظروف طبیعیة طارئة، كالفیضان، أو الزالزل، أو الوابء أو 
غريها، إال أن نسبة حدوث ذلك سوف يكون أقل بكثري من نسبة تزايد 

املال وتوفر النقد.
وهذه األطروحة صحیحة ال مانع من القول بصحتها.

األطروحة الثالثة
إن توفر املال يكون عن طريق السيطرة على البنوك الكربى يف العال، حيث 
يعترب أكثر املال الذي خزن فيها مغضواب وحراما غري مشروع ملن سجلت ابسه، 

من الناحية اإلسالمية.
ومن مث تقوم الدولة املهدوية بعدة خطوات يف هذا الطريق، أمهها أتسیس 
نظام مصريف جديد، قائم على اإلميان حبرمة الربح الربوي من انحیة، وعلى 
عدم تقبل املال ما مل حيرز كونه ماال حالال من الناحیة اإلسالمیة لصاحبه، 

من انحیة اثنیة.
مث تقوم الدولة جبرد البنوك اليت كانت يف عصر ما قبل الظهور، وتصفیة 
حساب األموال املذخورة فیها، فإن كانت الشرائط اجلديدة غري متوفرة، 
أخرج املال من البنك وصادرته الدولة؛ ابعتبار كونه جمهول املالك، وهو 
يعود إىل الدولة اإلسالمیة يف حكم اإلسالم، وإذا ثبت يف مال أنه مسجل 

لغري مالكه احلقیقي أعید إىل املالك.
إال أن األموال اليت حتصل علیها الدولة عن هذا الطريق كثرية، وقد تربو على 
عشرات املاليني، وإن كانت هناك كمیات ضخمة أخرى، تبقى مسجلة 

ألصحاهبا، ابعتبارها مستجمعة للشرائط املطلوبة.

وهذه األطروحة أيضا ال مانع من القول بصحتها.
يف  املـبینني  الطريقني،  عن كال  األموال  على  حتصل  الدولة  أن  والظاهر 
األطروحتني الثانیة والثالثة، واملـعتقد أن األموال الفائضة نتیجة لألطروحة 
نتیجة  الدولة  الثانیة، ستكون أكثر بكثري من األموال اليت حتصل علیها 
لألطروحة الثالثة، ابلرغم من كثرهتا يف نفسها؛ ومعه تكون العمدة يف كثرة 

األموال هو األطروحة الثانیة.

الناحية الثانية
ما هو اهلدف الذي يتوخاه اإلمام املهدي من عرض األموال للناس 

وتوزيعها علیهم جماان، كما أخبتنا األخبار؟
وميكن أن نتصور لذلك إحدى أطروحتني حمتملتني:

األطروحة األوىل
أن كمیة ضخمة من املال - كما مسعنا - تبقى من دون أن يتوقع هلا منفذ 
معني؛ ومن هنا يكون من املنطقي أن ترصد للمـحتاجني أفرادا وجمتمعات، 
أاي كان - بدون مقابل وبدون  احملتاج -  منها  على طول اخلط، أيخذ 

شروط، وبدون حتديد كمیة معینة، مادام املقدار معقوال ومنطقیا.
غري أن األخبار دلت - بوضوح - على عدم إقدام الناس للحصول على 
شيء من هذا املال؛ لعدم وجود احملتاج أبي شكل من أشكاله يف الدولة 
املهدوية العادلة، حىت إن هذا الفرد الذي أيخذ املال مث يندم علیه، سیكون 
دافعه لألخذ هو الطمع ولیس احلاجة؛ ومن هنا أمكنه التفكري إبرجاعه 

بدون حرج.

األطروحة الثانية
الناس  إغناء  يف  وبراجمها  أسالیبها  تستتب  أن  بعد   املهدي دولة  إن 
وإسعادهم، حىت ال يبقى فقري على اإلطالق وال مشتاق على املال أصال، 
عندئذ تتعلق املصلحة ببیان ذلك، وإيضاحه أمام البشر أمجعني والتاريخ، 

الفائضة،  األموال  تعد  أن  وهو  مؤقت،  معني  بتخطیط  ابلقیام  وذلك 
ويعلن يف الناس إعالان عاما، أبن من يريد أن حيصل على املال، فإنه 
يستطیع مبقدار ما يشاء، وحني ال يقبل الناس على أخذ املال، غري واحد 
فقط، يثبت ابلضرورة أن مجیع األفراد قد أصبحوا أغنیاء ومرفهني إىل حد 

انقطعت أطماعهم وحتققت كل آماهلم.
فإذا استطعنا أن نتصور أن هذا التخطیط املـعني يف كثري من بلدان العامل، 
يبدأ به املهدي يف العاصمة املركزية، ويطبقه احلكام املـوزعون على 
األرض كل يف إقلیمه... وإذا كانت االستجابة من الناس هي نفسها أو 
مقاربة يف كل البلدان، حىت اليت كانت معتادة على اجلشع الرأمسايل... 
حینئذ نستطیع أن ندرك كیف وملاذا أصبحت هذه التجربة هي املزية 
أن  اإلطالق  على  قبله  أحد  يستطع  مل   ،املهدي لإلمام  الرئیسیة 
يؤديها، أو أن يفكر فیها، فضال عن أن ينجح يف أدائها... مهما كانت 

دعاوى العقائد املـنحرفة السابقة على الظهور، ذات ضجیج وعجیج.
ومن هنا؛ نصت مجلة من األخبار على هذه املزية ابلتعیني، ومل تصف 
املهدي إال هبا، كالذي أخرجه مسلم: »يكون يف آخر الزمان خليفة 

يقسم املال وال يعده«. 
وما أخرجه البخاري: »وحىت يعرضه عليه، فيقول الذي يعرض عليه: ال 

أرب يل به«، إىل غري ذلك من األخبار، وقد مسعناها.

الناحية الثالثة
 إن بعض األخبار السابقة يذكر كثرة املال، وال يشري إىل املهدي

ابلتعیني، فكیف نستطیع أن نفهم املقصود به ذلك؟
وهلذا السؤال أسلوابن يف اجلواب، أحدمها عام لكل األخبار الواردة حول 
املهدي مع أهنا مل تذكر امسه، وقد طبقنا جانبا من هذا األسلوب يف 
التاريخ السابق،1 وقلنا: إن كل التنبؤات حبوادث املـستقبل مربوطة بظهور 
املهدي، وتصلح أن تكون »عالمات« له، ما مل يثبت بدلیل خاص 
أتخرها عن الظهور، وكوهنا من أشراط الساعة بشكل مباشر، وستأيت 
تفاصیل البهان على ذلك يف الكتاب اخلاص ابلسنة واملهدي من هذه 

املوسوعة بتوفیقه تعاىل.
وهناك من القرائن ما هو خاص مبورد كالمنا، تدلنا على أن كثرة املال ال 

تكون إال يف دولة املهدي العاملیة العادلة، نذكر منها قرينتني:
القرينة األوىل: أنه بعد أن ثبت ابلضرورة والوجدان، عدم توفر املال بكثرة 
على الشكل املوصوف يف الرواايت، يف أي عصر من عصور البشرية إىل 
العصر احلاضر، إذا؛ فهو سیتوفر يف املستقبل، وال خيلو عصر توفره من 

أحد احتماالت ثالث:
املـتخللة بني العصر احلاضر  الفرتة  1. توفر املال قبل الظهور، أي يف 

والظهور.
2. توفر املال يف دولة املهدي نفسها.

املـتخللة بني هناية  الفرتة  املال بعد دولة املهدي، أي يف  3. توفر 
الدولة، وهناية البشرية.

وأما االحتمال األول، فهو غري وارد على اإلطالق؛ ملا عرفناه مفصال 
من بقاء الظلم والفساد إىل حلظة الظهور، ومن غري املـحتمل لعصر الفنت 
واالحنراف أن يؤثر أتثريا إجيابیا يف كثرة املال هبذا الشكل، وهذه األنظمة 
تنتجها يف  قابلة ألن  الكثرة وغري  تنتج هذه  أمامنا مل  املـعاصرة  العاملیة 
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بل  العادل،  النظام  يتكفل  نظام ال  املستقبل، وكذلك كل 
ميثل خط االحنراف العام.

تقدير صحته،  على  املطلوب؛ ألنه  فهو  الثاين،  االحتمال  وأما 
يتعني أن تكون كثرة املال يف دولة املهدي نفسها.

الثالث، فهو - يف واقعه - ال يتضمن مفهوما مغايرا  وأما االحتمال 
لالحتمال الثاين.

فإننا سنبهن يف الكتاب اآليت من هذه املوسوعة على أن دولة املهدي 
ونظامه سیبقى مستمرا إىل هناية البشرية، فكثرة املال لو مل يتحقق يف 
حیاة املهدي بل حتقق بعده، طبقا هلذا االمتحان، فهو قد حتقق يف 
نظام املهدي ودولته العادلة نفسه، مهما أبطأ يف الوجود، ولكن إذا صح 
أن يوجد املال بكثرة نتیجة للنظام العادل، فأحر به أن يوجد يف حیاة 
اإلمام املهدي نفسه، بصفته القائد األعظم واألجدر من قادة هذه الدولة 

على اإلطالق، واملؤسس للنظام التكاملي والرتبوي البعید املدى فیها.
ومعه؛ يتعني االحتمال الثاين، وهو أن تكون كثرة املال اليت أعربت عنها 
أي رواية من هذه الرواايت وغريها، ال تكون بدايتها إال يف عصر وجود 
املهدي بشخصه يف دولته العاملیة، وإن استمرت هذه الكثرة بعده قروان 

من الزمن.
 القرينة الثانية: أن جتعل الرواايت اليت تربط كثرة املال بظهور املهدي
قرينة على أن املراد من الرواايت الساكتة على ذلك هو ذلك أيضا، وهذا 
فهم عريف ولغوي صحیح، انشئ من محل املطلق على املقید، أو فهم 

املطلق على ضوء املقید.
والرواايت اليت تربط كثرة املال وحصول الرفاه االجتماعي بظهور املهدي 

على قسمني:
أحدمها: رواايت املصادر اخلاصة كلها، مما مسعناه ومما مل نسمعه.

اثنیهما: األغلب من رواايت املصادر العامة، فإننا روينا يف هذا الفصل 
منها اثين عشر نصا:

منها: مخسة نصوص تسمي املهدي على التعیني، وثالثة منها تصف 
املهدي بصفة ال تنطبق إال علیه، كقوله: 

»فيبعث هللا عز وجل رجال من عرتيت، فيمأل األرض قسطا وعدال، كما ملئت 
ظلما وجورا.«

وقوله: »يكون يف آخر الزمان خليفة يقسم املال وال يعده«، وحنوها من 
الرواايت اليت ال يراد منها إال املهدي إبمجاع املسلمني.

ومنها: أربعة نصوص مهملة من هذه اجلهة، هي روايتان عن البخاري، 
طبقا   - تقول  اليت  وهي  الرتمذي،  عن  وواحدة  مسلم،  عن  وواحدة 
للقاعدة اللغوية العامة -: إن تلك الرواايت األكثر عددا واألوضح صراحة 

تكون قرينة على أن املراد منها هو عصر الظهور للمهدي نفسه ليس غري.
وبوجود هاتني القرينتني حيصل املقصود:

ابملذهب  يسمى  ما  هو  نظري،  إيديولوجي  سبب  املال  ولكثرة  هذا، 
فقد  اآلن،  فیه  الدخول  حناول  ما  هذا  احلديثة،  اللغة  يف  االقتصادي 
اقتصران هنا على اآلاثر والنتائج االقتصادية املوسعة، الناجتة عن املذهب 

االقتصادي املهدوي العادل.

الوامش:
۱. »اتريخ الغیبة الكبى«، ص 523 وما بعدها.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 557-562؛ ابلتخليص.

إن الكثري منا من حميب وخملصي أهل البیت نعتب أنفسنا شیعة، رغم أننا 
نبتعد كثريا عن معناها احلقیقي. إن املؤمنني أي أولئك الذين يؤمنون بوالية 
اإلميان  يضعون هذا   ،امام آخر  وأبنائه حىت   املؤمنني علي أمري 
موضع التطبیق، بعبارة أخرى، كون املرء شیعیا حقیقیا، يعين اإلميان ابلقلب 
والعمل ابجلوارح. حبیث أن االمام الباقر شرح يوما جلابر ابن حب اهل 
البیت لیس وحده منقذا بل أن العمل مبا يكمن يف القلب، هو الشرط 
لكون االنسان شیعیا. وقال علیه السالم: »ما معنا براءة من  النار و ال علي 
هللا ألحد من حجة من كان هلل مطيعا فهو لنا ويل و من كان هلل عاصيا فهو لنا 

عدو و ما تنال واليتنا إال ابلعمل و الورع.«1
فیها  مبا  نتائج،  هلما  لإلميان  مواكبان  والعمل،  القلب  وجعل  اإلميان  إن 
أن هللا تعاىل وعد الشیعة أن يعیدهم إىل الدنیا أثناء الثأر من أعداء أهل 
البیت لینالوا مكافأة مجیع املعاانة واآلالم اليت قاسوها من أجل موالهم، 
 حبیث أن النيب األكرم ،يف الدولة الكرمية حلضرة صاحب الزمان
وضح لسلمان الفارسي، خصائض اإلمام املهدي وقال له: »اي سلمان 

إنك مداركهم و مثلك من تواالهم حلفظ املعرفة.«2
از وعدة خداوند به مستضعفان در دوران ظهور و آانين كه  ادامه  در 

ابزمي گردند اشاره مي كنیم. 

الرجعة، وعد هللا للمؤمنني
وهناك الكثري من اآلايت يف »القرآن الكرمي« حول الرجعة بصورة مباشرة 
وغري مباشرة، إذ أشار الشيخ احلر العاملي يف كتابه »اإليقاظ« إىل 70 

على كالم  أتسیسا  آايت  بثالث  بینها  من  ونكتفي  منها.3  حالة 
.املعصومني

اآلية االويل: رجعة فوج من املؤمنني
»َو ييَْوَم َنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فيَْوجًا«4 

روي عن ايب جعفر االمام الباقر يف تفسري اآلية: 
»ليس أحد من املؤمنني قتل إال سريجع حيت يوت، و ال أحد من املؤمنني 

مات إال سريجع حيت يقتل .«5

اآلية الثانيه( رجعة احملاربني 
»فَِإذا جاَء َوْعُد ُأوالمُها بيََعْثنا َعَلْيُكْم ِعباداً لَنا ُأويل  أبٍَْس َشديٍد َفجاُسوا ِخالَل 

الدِّايِر َو كاَن َوْعداً َمْفُعوال«6
ويشري هللا تعاىل يف هذه اآلية اىل احملاربني الذين يوكلون يف حلظة حمددة 
على الظاملني. وقد وعد رسول هللا يف رواية طويلة، متوجها فیها 
 ،إىل سلمان، ابلرجعة إىل الدنیا خالل الظهور األكب المام العصر

وعندما سأل سلمان:
اي رسول هللا إين مؤجل إيل عهده )صاحب الّزمان(؟ 

 :تلك اآلية مث قال يقرأ رسول هللا
»و الذي بعث حمّمدا إنه لعهدي و من علي و فاطمة و احلسن و 

احلسني و التسعة األئمة و كل من هو منا مظلوما فينا، إي و هللا 

رجعة المؤمنين من الجنة

لتطهير األرض من أصحاب الجحيم
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اي سلمان !«7 

اآلية الثالثة( الوارثون
ومن اآلايت العامة اليت تشري إىل رجعة مجیع املستضعفني، هي آية وارثو 
األرض، واليت يتحدث فیها هللا سبحانه وتعاىل عن اإلنتقام من هامان 

وفرعون: 
»َو نُرِيُد َأْن َنُنَّ َعَلي اَلَِّذيَن ُاْسُتْضِعُفوا يف َاأْلَْرِض َو جَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو جَنَْعَلُهُم 
اَْلوارِِثنَي * َو ُنَكَِّن َلُْم يف َاأْلَْرِض َو نُِرَي ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدمُها ِمنيُْهْم ما 

كانُوا حَيَْذُروَن«8
اليت أوردانها سلفا متوجها فیها إىل  الرواية  ويستند رسول هللا يف 

 :سلمان، إىل هذه اآلية ويقول
»... مث ليحضرن إبليس و جنوده و كل من حمض اإليان حمضا و حمض 
الكفر حمضا مث يؤخذ ابلقصاص و األواتر و ال يظلم ربك أحدا و نن أتويل 

هذا اآلية: َو نُرِيُد َأْن َنُنَّ َعَلي اَلَِّذيَن....«9

أي من املؤمنني سريجع؟
ومثة فئتان من الرواايت ضمن الرواايت الشیعیة حول رجعة املؤمنني. الفئة 
االوىل، الرواايت اليت تؤكد رجعة عدد خاص، والفئة الثانیة، الرواايت اليت 

تشري إىل رجعة عامة املؤمنني. 

أ( املؤمنون اخلاصون يرجعون
احلال  بطبیعة  التوصیف، هو  هذا  إن  أساسا،  املؤمنني، موصوفون  إن 
بسبب توصیف موالهم، خري وصّي بني أوصیاء األنبیاء، أمري املؤمنني 
إىل  يعود   علي االمام  توصیف  وأن   ،طالب أيب  بني  علي 

10.توصیف النيب حممد املصطفى
ومن بني املؤمنني، مثة فئة خاصة صرح برجعتهم. وكما قلنا، فان سلمان 
الفارسي، الذي انل من بني الشیعة، فخر »منا أهل البيت«، وعد من 
قبل الرسول األكرم وعدا قطعیا ابلرجعة. وقد تشجع برواية رسول 

هللا لدرجة أنه قال:
فقمت من بني يدي رسول هللا و ال أابيل ميت لقيين املوت أو لقيته .11

إن املؤمنني ابي نيب )ولیس املؤمنون برسول هللا وحدهم( سیكونون 
حسب أتكید اإلمام الصادق من بني الراجعني. وقد أورد االمام 

الصادق أمساء بعض هؤالء املؤمنني وقال: 
»خيرج القائم من ظهر الكوفة سبعة و عشرين رجال مخسة عشر من قوم 
موسي الذين »ييَْهُدوَن اِبحْلَقِّ َو ِبِه ييَْعِدُلون «12 و سبعة من أهل الكهف 
و يوشع بن نون و سلمان و أاب دجانة األنصاري و املقداد و مالكا األشرت 

فيكونون بني يديه أنصارا و حكاما.«13
ومن الشیعة االخرين الذين وعدوا بشكل صريح وحتمي ابلرجعة، هم 

 .العاشوريون وعلى رأسهم حامل راية كربالء العباس بن علي
 :نقرأ يف زايرته

»تروح عليك اي ابن أمري املؤمنني أشهد لك ابلتسليم و التصديق و الوفاء و 
النصيحة خللف النيب املرسل... إين بكم و إبايبكم من املؤمنني و بن خالفكم 

و قتلكم من الكافرين قتل هللا أمة قتلتكم ابأليدي و األلسن...«14
أخرج الكليين يف »الكايف«، بسنده عن أيب عبد هللا يف قوله تعايل: 

»مثَّ َرَدْدان َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َو َأْمَدْدانُكْم أبَِْمواٍل َو بَننَي َو َجَعْلناُكْم َأْكثيََر نَفريا« 
قال: 

»خروج احلسني يف سبعني من أصحابه، عليهم البيض املذهب، لكل بيضة 
وجهان« أو يف بعض الرواايت »يف محوالت من محوالت الرب، مجال من 
نور ل يركبها خملوق «16... »املؤّدون إيل الناس أّن هذا احلسني قد خرج 
القائم  واحلجة  شيطان،  وال  بدجال  ليس  وأنّه  فيه،  املؤمنون  يشك  ال  حيت 
جاء   ،احلسني أنّه  املؤمنني  قلوب  يف  املعرفة  استقرت  فإذا  أظهرهم،  بني 
احلّجَة املوُت، فيكون الذي يغّسله ويكّفنه وحينطه ويُلحده يف حفرته احلسني بن 

علي، وال يلي الوصي إال الوصي.«17

ب( املؤمنون يرحلون عن الدنيا مرتني
ومت التأكید يف بعض الرواايت إن املؤمن أكان شخصا خاصا مثل سلمان 
املؤمنني  مجیع  أن  الرواايت  هذه  يف  وجاء  سريجع.  عاداي،  شخصا  أو 

يشهدون املوت والشهادة كالمها. 
روي عن جابر عن أيب جعفر قال سألته عن قول هللا: »َو لَِئْن قُِتْلُتْم 

يف َسِبيِل اللَِّ َأْو ُمتُّْم«18 
قال يل: 

»اي جابر أ تدري ما سبيل هللا؟« 
قال: ال أعلم إال أن أمسعه منك. 

فقال: »سبيل هللا علي و ذريته و من قتل يف واليتهم قتل يف سبيل 
هللا، و من مات يف واليتهم مات يف سبيل هللا .«19

وهناك رواايت كثرية مماثلة يف هذا اخلصوص، ال يسع اجملال هنا للتطرق 
إلیها كلها. والشئ الذي نلحظه بشكل مجیل يف هذه الرواايت، هو أنه 
أتسیسا على اآلية الكرمية »كلُّ نيَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوت«20 هو أن كل شهید 
جيب أن يرجع لیذوق املوت. كما عن زرارة عن أيب جعفر انه قال: 

»ليس من قتل  ابلسيف - كمن  مات  علي فراشه، إن من قتل ال بد من أن 
يرجع إيل الدنيا - حيت يذوق املوت«21

كيفية رجعة املؤمنني
وفیما خيص رجعة املؤمنني، ال بد من اإلشارة إىل نقطة واحدة وهي أنه 
على النقیض من الكافرين اخلالصني الذين تعتب رجعتهم إىل الدنیا لتلقي 
العذاب الدنیوي، إجبارية، فان رجعة املؤمنني هي مبحض إرادهتم. وجاء يف 

رواية مجیلة عن اإلمام الصادق يف هذا اخلصوص: 
»إذا قام أيت املؤمن  يف قربه فيقال له اي هذا إنه قد ظهر صاحبك فإن تشأ أن 

تلحق به فاحلق و إن تشأ أن تقيم يف كرامة ربك فأقم.«22
و يف خب اخري:

»لو قد قام قائمنا بعث هللا إليه قوما من شيعتنا قباع سيوفهم علي عواتقهم 
فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا ل يوتوا فيقولون بعث فالن و فالن و فالن من 

قبورهم و هم مع القائم ...«23
إن ختیل هذه اللحظة يف التاريخ، المر رائع. اللحظة اليت يقوم فیها أنصار 
وحمبو هللا، من قبورهم القدمية أو مقابرهم وأضرحتهم، ويهرعون إىل جهة ما. 
خري وأفضل األانس على امتداد التاريخ، جبمیع صفاهتم احلمیدة وخصاهلم 
عمار،  ووفاء  ذر،  ايب  مالك، وصدق  رجولة  وتساحمهم.  ورفقهم  الطیبة 
بن  العباس  وأدب  لألسرار  مفضل  وحفظ  زرارة،  وذكاء  سلمان،  وامانة 

الدنیا،  هذه  فان   ،الطیبات يتحلقون حول سید  عندما   ،علي
اخلربة ستعمر. 

»و وفقين  اي رب  للقيام  بطاعته  و للثوي يف خدمته و املكث يف دولته و اجتناب 
معصيته فإن توفيتين اللهم قبل ذلك فاجعلين اي رب فيمن يكر يف رجعته و 
يلك يف دولته و يتمكن يف أايمه و يستظل حتت أعالمه و حيشر يف زمرته و 

تقر عينه برؤيته...«24

الوامش:
1. الكلیين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، دارالكتب اسالمیه، الطبعة الرابعة، 

1407ق.، ج  2، ص 74.
البالغ ، 1419ق.،  بريوت،  الكبي«،  »اهلداية  بن محدان،  اخلصیيب، حسني   .2

صص 375- 377.
3. انظر: »اإليقاظ من اهلجعة ابلبهان علي الرجعة« للشیخ احلّر العاملي.

4. سورة النمل، اآلية 85.
النشر  مؤسسة  قم،  البصائر«،  »خمتصر  حمّمد،  بن  سلیمان  بن  حسن  احللي،   .5

اإلسالمي ، الطبعة االولی، 1421ق.، ص 110.
6. سورة االسراء، اآلية 5.

7. اخلصیيب، حسني بن محدان، »اهلداية الكبي«، صص 377-375.
8. سورة القصص، اآليتان 6-5.

9. اخلصیيب، حسني بن محدان، »اهلداية الكبي«، صص 377-375.
10. نفس املصدر.
11. نفس املصدر.

12. سورة االعراف، اآلية 159. 
13. املفید، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا علي العباد«، قم، الطبعة 

االولی، 1413ق.، ج  2، ص 386.
الطبعة  االشرف،  النجف  الزايرات«،  »كامل  حمّمد،  بن  جعفر  قولويه،  ابن   .14

االولی، 1356ه.ش.، ص 257.
15. سورة االسراء، اآلية 6.

علي  ابلبهان  اهلجعة  من  »اإليقاظ  حسن،  بن  حمّمد  العاملي،  احلر  الشیخ   .16
الرجعة«، طهران، نويد، الطبعة االولی، 1362ه.ش.، ص 352.

الرابعة،  الطبعة  اسالمّیة،  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  الكلیين،   .17
1407ق.، ج ۱، ص 384.

18. سورة آل عمران، اآلية 151.
الطبع و  الكويف«، طهران، مؤسسة  ابراهیم، »تفسري فرات  الكويف، فرات بن   .19

النشر يف وزارة اإلرشاد اإلسالمي ، الطبعة االولی، 1410ق.، ص 98.
20. سورة العنكبوت، اآلية 57.

االولی،  الطبعة  طهران،  العّیاشي«،  »تفسري  مسعود،  بن  حمّمد  العیاشي،   .21
1380ق.، ج 2، ص 112.

22. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغیبة«، كتاب الغیبة للحجة، قم، الطبعة االولی، 
1411ق.، ص 459.

23. الكلیين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 51.
24. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، داراحیاء الرتاث العريب، ج 53، 
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القاسم حممد انور كبري عام 1970م. يف »بنغالدش«، انل يف  ولد ابو 
جمال الدراسة األكادميیة شهادة اللیسانس يف العلوم الزراعیة، وشهادة 
اللیسانس يف العلوم السیاسیة والثقافة اإلسالمیة تشّرف ابعتناق مذهب 
أهل البیت عام 1991م. مبدينة »دكا« البنغالدشیة، متحوال من 

الوهابیة.

التأّمل يف التاريخ اإلسالمي
يقول أبو القاسم: 

ابلتعالیم  االلتزام  أّن  تعتقد  وحمافظة،  متدينة  عائلة  أوساط  يف  نشأت 
الدينیة واإلرشادات اإلسالمیة أمر أساسي الميكن غض الطرف عنه، 
فكانت املعارف الدينیة األولیة يف األصول والفروع عندي مستوعبة و 

واضحة. 
اإلسالمي،  التاريخ  قراءة  هواية  عندي  أتّصلت  الرتبیة  تلك  جراء  من 
السیما املرتبطة حبیاة الصحابة واخللفاء، فكنت أمتتع عن قراءة سرية النيّب 
الكرمي و اخللفاء و قصص سائر األنبیاء. لكن مثة أمور كانت 
تكّدر صفو هذه اهلواية، وجتعلين أعیش حالة االستغراب واالمشئزاز من 

بعض القضااي اليت أقرؤها!

بدء التعّرف على الشيعة
المستبصرونيضیف ابوالقاسم: 

المستبصرون

بعد مضي سنوات عديدة من خترجي عملت مرتمجاً يف بعض الصحف 
و دور النشر البنغالیة، فاتفق أن اطلعت على ترمجة لكتاب تفسري املیزان 
للعالمة الطباطبائي، فوجدت منهجه خيتلف عن التفاسري اليت قرأهتا من 
قبل! فوجدته تفسرياً جديداً يف األسلوب، جيمع بني احلداثة والتقلید.وكان 
اندفعت  التارخيیة  هذا أّول كتاب شیعي يقع بیدي، وعند قرأيت لبحوثه 
السابقة، كما عثرت من خالله على أجوبة  النظر يف معتقدايت  لتجديد 

األسئلة اليت كانت عالقة يف ذهين.

بنو أمّية يف مسار التاريخ
إّن املدقق يف اتريخ األمويني ومن سار يف مسارهم، جيد أهّنم حاولوا إلصاق 
أنفسهم برسول هللا بشىت السبل، فبّینوا أهّنم من قريش و من نفس 
ساللة النيّب! وطرحوا معاوية خال املؤمنني! ووصفوا عثمان بذي النورين 

لتزوجيه اثنني من رابئب النيّب1 وغري ذلك.
ولـّما وجدوا أّن عثمان بوصفه أحد اخللفاء الراشدين عند أبناء العامة أكثر 
واملزورين  الوضاع  فأغروا  خالله،  من  الولوج  حاولوا  املسلمني  عند  قبوال 

واألفاكني لیضعوا املناقب والفضائل له!
كما يف قول أيب هريرة: 

دخلت على رقية بنت رسول هللا امرأة عثمان وبيدها مشط، فقالت: خرج 
رسول هللا من عندي آنفاً، رّجلت رأسه، فقال يل: »كيف تدين أاب عبد هللا 

)عثمان(؟« قلت: خبري. قال: »أكرميه فإنّه من أشبه أصحايب يب خلقاً.«
وكذبه واضح! فقد علق احلاكم على هذا احلديث بقوله:

هذا حديث صحيح االسناد واهي املنت! فإّن رقية ماتت سنة ثالث من الجرة عند 
فتح بدر، وأبو هريرة إّنا أسلم بعد فتح خيرب سنة سبع!2 

كما عّلق الذهيب علیه ابلقول: 
صحيح منكر املنت، فإّن رقية ماتت وقت بدر، وأبو هريرة أسلم وقت خيرب!3

حقيقة قرابة بين أمّية من النيّب
إّن بين أمّیة ضربوا على وتر القرىب مع النيّب لیومهوا الناس - خصوصاً 
أهل الشام - أبهّنم من ساللة رسول هللا، فكانوا يّدعون اإللتقاء معه 

يف جّده عبد مناف، وهذه الوصلة حمل ريب!
أهّنم  العرب  عادة  من  وكان  عبد مشس،  تبناه  رومیاً  عبداً  أمّیة كان  فإّن 
ينسبون اللحیق إىل املستلحق، حبیث يرتتب على ذلك االستلحاق آاثر 

البنّوة، ويشهد لذلك قول أيب طالب يف بين أمیة:
»قدياً أبوهم كان عبداً جلدان

بين أمة شهالء جاش هبا البحر«4
وأبو طالب هو من أعرف الناس أبنساب قومه، كما أهّنم مل يعرتضوا علیه 

ومل يرّدوا مقالته هذه، إذ لیس هلم سبیل إىل إنكارها.
الذي  الكتاب  أمرياملؤمنني يف  إلیه  ما أشار  أيضاً  ويدعم هذا األمر 
على  إجابة  الصريح كاللصيق.«  »وليس  فیه:  ذكر  إذ  معاوية،  إىل  وجهه 

كتاب معاوية الذي يقول فیه: أان وأنتم من بين عبد مناف.5
نسب  القبیل  هذا  ومن  العرب،  عند  معروفة  االستلحاق كانت  فمسألة 
ذكوان على قول إىل أمیة عندما تبناه وكان عبداً له.6 ولكن بين أمّیة اختذوا 
مسألة كوهنم من قريش داثراً ألفعاهلم الشنیعة اليت ظهرت مالحمها بوضوح 
وعشريته،  عصبته  ابعتبارهم  به  حمیطة  زمرة  أصبحوا  ألهّنم  عثمان،  أايم 

فسیطروا علیه ووجهوه حیثما شاؤوا!

مواجهة الواقع بروح بناءة
يقول األخ أبو القاسم: 

جعلتين هذه األمور اليت قرأهتا عن عثمان مذهوال متحرياً!، فقلت يف نفسي 
فأين العدالة يف التقسیم، وأين السابقة يف اإلسالم، وأين احلرص على منافع 

األمة؟!
قاله  الذي  اللعقالين  التوجیه  التصرفات،  هذه  من  امتعاضي  زاد يف  ومما 
البعض لتبير أفعال عثمان أو تصرفات والته، فقّررت العكوف على قراءة 
هذه الفرتة احلساسة من اتريخ املسلمني، وإذا يب أكتشف أموراً جديدة مل 
أتصور أّن »اخللیفة« يغض النظر عنها أو يتساهل فیها، بل تبنّي يل أّن 

بعضها كانت أبمره!!
ويضیف: 

بعد  والسیما  الرجل،  هلذا  أراها  اليت كنت  القدسیة  اهلالة  إهنارت  لقد 
إطالعي على عدم اقتصاصه من عبید هللا بن عمر بن اخلطاب، عندما 
قتل ثالثة أنفس! كما قد هّز مشاعري النّص الذي وجدته يف »طبقات« 

ابن سعد الذي يذكر فیه: 
اّن عثمان عندما إلتقى بعبيد هللا بعد صدور فعلة الشنيع، قال له: 

قاتلك هللا قتلت رجالً يصلي وصبية صغرية وآخر من ذمة رسول هللا، ما يف 
احلّق تركك. 

]يقول الراوي[ فعجبت لعثمان حني ويل كيف تركه! ولكن عرفت أّن عمرو بن 

العاص كان دخل يف ذلك فلفته عن رأيه.7
فاستغربت حقاً من هذا الكالم! وعجبت كیف مسح عثمان لنفسه أن 

يعفو عن قاتل مبجرد تدخل أحد الصحابة!.
مث قلت يف نفسي: وما كان ذنب هذه الصغرية وكیف مسح عثمان لنفسه 
أن يذهب دمها هدراً من دون اقتصاص من قاتلها؟! فثبت عندي أّن 
عثمان أعرض عن حمكم كتاب هللا بتصرفه هذا، وأعرض عن صريح سنة 

نبیه، وخضع لرأي رجل واحد يف تركه للقصاص!
ومن هذه املسألة ومسائل أخرى كحادثة كربالء الدامیة، وظالمة العرتة 
الذين   الرسول أّن عرتة  تبنّي يل   ،البیت الطاهرة، وتغییب آل 
طهرهم هللا من الرجس أحّق ابخلالفة من غريهم، وأّن التمسك بغريهم 
أيخذ بید اإلنسان إىل الضالل، فلهذا تركت معتقدايت املوروثه وأعلنت 

استبصاري عام 1991م. يف العاصمة دكا.

الوامش:
1. »بنات النيّب أم رابئبه«، السید جعفر مرتضى العاملي.

2. »املستدرك«، احلاكم، ج 4، ص 52.
رسول  بنت  رقیة  ذكر  املستدرك:  هامش  يف  الذهيب  املستدرك«،  »تلخیص   .3

.هللا
4. »شرح النهج«، ابن أيب احلديد، ج 15، ص 234؛ »الغدير«، األمیين، ج 

7، ص 361.
5. »شرح النهج«، ابن أيب احلديد، ج 3، صص 15-17، ح 119؛ »مناقب 
آل أيب طالب«، ابن شهر آشوب، ج 2، ص 362؛ »الغدير«، األمیين، ج 3، 

ص 254.
6. »االستیعاب«، ابن عبد الب، ترمجة الولید بن عقبة، ج 4.

7. »الطبقات«، ابن سعد، ج 3، ص 272؛ »اتريخ الطبي«، ج 4، ص 239؛ 
»السنن«، البیهقي، ج 8، ص 108، ح 16083؛ »الكامل يف التاريخ«، ابن 

األثري، ج 3، ص 70.
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... عن عبد الّل بن عمرو بن أيب املقدام عن أبیه عن أيب جعفر أنّه 
قال: 

الّذابلون ذابلة  الّناحلون  الّشاحبون    »اي أاب املقدام إمّنا شیعة عليٍّ
إذا  متغرّية وجوههم  ألواهنم  بطوهنم مصفرّة  القیام مخیصة  من  شفاههم 
جّنهم الّلیل اخّتذوا األرض فراشاً و استقبلوها جبباههم ابكیة عیوهنم كثرية 

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

 لقد كان هناك عدد قلیل وضئیل من العلماء وأصدقاء امام الزمان
ممن حظوا بشرف رؤية خطه وتواقیعه، ومراسلته. بعضهم كان شهريا، 
مثل الشيخ املفيد، الن مكانتهم كانت أرفع من االخرين، والبعض االخر 
منهم بقوا مغمورين الیوم رغم اشتهارهم يف زماهنم، مبن فیهم حممد بن 

عبد هللا احلمريي. 

نبذه من حياته
كان حمدرِاث، ثقة، وجها. كاتب االرِمام املهدي وسأله عن مسائل يف 
أبواب الشريعة، وقد وقعت هذه املسائل إىل أمحد بن احلسني الغضائري يف 

أصلها، والتوقیعات بني السطور. 
وكان احلمرييون يف قم، عائلة شهرية. كلهم من أهل العلم واحلديث، وثقة. 

من  الكثري  وأن  اإلمام،  يراسلون  احلمريني، كانوا  من  عددا  أن  وامللفت 
له  أرواحنا  العصر،  امام   من  الیوم  إلینا  اليت وصلت  واألحكام  األسئلة 

الفداء، وصلت عن طريق رسائلهم. 
وكان له إخوة: جعفر واحلسني وأمحد، كلهم كان له مكاتبة، وروى املرتجم 
عن أبیه عبد هللا بن جعفر احلمريي مصنرِف »قرب االسناد«، و روى عنه 
أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه )املتوىف368هـ(، وأمحد ابن داود القمي، 

وحمّمد بن يعقوب الكليين )املتوىف 328، 329هـ(.1 
»االرض«،  »السماء«،  »االوائل«،  »احلقوق«،  منها:  مصنفات،  له 

»املساحة والبلدان«، »إبلیس وجنوده«، و»االحتجاج«.
وقد ُروي يف سبب تصنیفه هذه الكتب أنه قال: تفقدُت فهرست كتب 
املساحة اليت صنفها أمحد بن أيب عبد هللا الربقي، ونسْخُتها ورويُتها عمن رواها 
عنه، وسقطت هذه السنة الكتب عين، فلم أجد لا نسخة، فسألت إخواننا 
بقم وبغداد والري، فلم أجدها عند أحٍدمنهم، فرجعُت إىل االصول واملصنفات 

فأخرجُتها وألزمت كل حديث منها كتابه واببه الذي شاكله.2 
مالك  بن  جامع  بن  احلسني  بن  جعفر  بن  عبدهللا  بن  حممد  النجاشي:  قال 
احلمريي، أبو جعفر القمي: كان ثقة، وجها، كاتب صاحب االمر عليه السالم 

وسأله مسائل يف أبواب الشريعة.3
 

املولی الذي كان يفديه احلمريي نفسه 
والتحبب«  بـ»التودد  ملیئة  لالمام، كانت  احلمريي  بن  حممد  رسائل  أن 
لإلمام. إن مجله، زاخرة ابألدب واحملبة واإلحرتام المام العصر، وهذا 

مؤشر على معرفته املعمقة ابالمام وكذلك أتدبه وتوقريه لالمام. 
وكتب يف مستهل إحدى رسائله، وقبل أن يطرح سؤاله الفقهي: 

نعمته  أدام عزك و أتييدك و سعادتك و سالمتك و أمت  بقاءك و  أطال هللا 
]عليك [ و زاد يف إحسانه إليك و مجيل مواهبه لديك و فضله عندك و جعلين 
من السوء فداك و قدمين قبلك الناس يتنافسون يف الدرجات فمن قبلتموه 
كان مقبوال و من دفعتموه كان وضيعا و اخلامل من وضعتموه و نعوذ ابهلل من 

ذلك.4  

الزايرة اليت أهداها االمام للشيعة
لقد استفدان يف حیاتنا من العمل املتبقي من احلمريي. وحىت أن بعضنا، 
مارسنا العبادة الربعني يوما بواسطة أحد التواقیع اليت كتبها االمام له، ذلك 
التوقیع الذي علم فیه اإلمام، »زايرة آل ايسني« للحمريي. نعم، زايرة 
آل ايسني، وصلت إلینا عن طريق توقیع من امام العصر إىل احلمريي. 
اليت وجهها  الفقهیة  األسئلة  أحد  فیه ردا على  التوقیع منحت  ويف هذا 
احلمريي، فامام العصر أعطاها له كهدية من دون أن يطلبها احلمريي، 

لكي تكون أمانة تسلم للشیعة. 
روی عن حممد بن  عبد هللا  بن  جعفر احلمريي  أنه قال: 

خرج التوقیع من الناحیة املقدسة - حرسها هللا - بعد املسائل : 
»بسم هللا الرمحن الرحيم 

ال ألمره تعقلون  حكمة ابلغة فما تغن النذر... 
عن قوم ال يؤمنون  السالم علينا و على عباد هللا الصاحلني... 
إذا أردمت التوجه بنا إىل هللا و إلينا فقولوا كما قال هللا تعاىل: 

»سالم على آل يس السالم عليك اي داعي هللا و رابين آايته...«5 

الوامش:
1. »معجم رجال احلديث«، ج 17، رقم الرتمجة 11108؛ »موسوعة طبقات 

الفقهاء«، ج 4، ص 409.
السادسة،  الطبعة  قم،  النجاشي«،  »رجال  على،  بن  امحد  النجاشي،   .2

1365ه.ش.، ص 354.
3. نفس املصدر.

4. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغیبة«، كتاب الغیبة للحجة، قم، الطبعة االولی، 
1411ق.، ص 374.

الطبعة  مشهد،  اللجاج«،  أهل  على  »اإلحتجاج  على،  بن  امحد  الطبسي،   .5
االولی، 1403ق.، ج 2، ص 493.

ُرهبـان بـاّلليـل

محّمد الحميري، العالم والصديق القمي

يفرح  يفرحون  الّل  دموعهم صالهتم كثرية و دعاؤهم كثري تالوهتم كتاب 
الّناس و هم حيزنون.«

املصدر: حممد بن علي ابن اببويه )صدوق(، »صفات الشيعة«، ص 10، احلديث 
التاسع عشر.
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دور األئّمة في إحیاء الدین

 حینما واجه االحنراف يف التجربة عقیب وفاة النيب أمري املؤمنني
الوضع  أن هذا  املسلمني مؤداها:  تعبئة فكرية يف صفوف  بعملیة  قام 
اجلديد هو وضع غري طبیعي ومنحرف عن اخلط اإلسالمي، واستعان 
أن  ألجل  وذلك  العظیمة؛  قرينته   هللا رسول  ببنت  الصدد  هبذا 
يستثري يف نفوس املسلمني عواطفهم، ومشاعرهم املرتبطة أبعز شخص 
حيبونه وهو شخص النيب،1 إال أنه فقدها ومل يستطع أن يستثري 
املسلمني ابلدرجة اليت حتول جمرى التجربة وجتعل هناك تبدال أساسیا يف 

اخلط القائم. وكان ذلك أمرا طبیعیا.
ولكي نفهم هذا يكفي أن نلتفت إىل نفس ما أصاب النيب وهو 
الرائد األعظم هلذه الرسالة، ما أصابه من قلق وارتباك يف سبیل تركیز إمامة 
علّي بن أيب طالب، ماذا دهى النيب وأصابه؟ هذا النيب العظیم 
الذي مل يتلكأ ومل يتلعثم ومل يرتدد يف أي لون من ألوان الرتكیز والعمل يف 
سبیل تلك املهمات. هذا النيب العظیم الذي مل يشعر ابخلوف وال 
القلق، والذي مل خيفق قلبه أبي لون من ألوان الوساوس والشكوك، وال 
أبي لون من ألوان الضعف واالهنیار، هذا النيب ذاته يقف حائرا 
أمام األمر اإلهلي يف أن يبلغ وأن يركز إمامة علي بن أيب طالب، حىت ما 
جاء إىل النيب من إنذاره أبن يُبلغ، وإال فكأنه مل يبلغ الرسالة،2 أي 
أنه كان مستوى اخلطر يف نظر النيب يصل إىل درجة هدر شخصیته، 
على  االحنراف كان  أن  أي  الرسالة،  وصاحب  األول  الرائد  شخصیة 
سبیل من املنعة، هذه املنعة اليت كانت متنع عن تزعم علي للتجربة 
اإلسالمیة عمیقة قوية واسعة؛ بدرجة أن النيب نفسه كان خيشى من 

أن يُعلن عن تشريع هذا احلكم ولیس عن تطبیقه حبسب اخلارج. وكذا 
حینما أراد أن يسجل هذا احلكم، حینما أراد أن يسجله يف كتاب.

املسلمون ألول مرة يف أتريخ النيب، هذا النيب الذي كانوا يتسابقون إىل 
املاء الذي يتقطر من وضوئه،3 هذا النيب الذي ذهب رسول قريش 
إىل قريش يقول هلم: »إين رأيت كسرى وقيصر وملوك األرض فما رأيت رجال 
اجنذب إليه مجاعته وأصحابه، ويؤمنون به، كما ذاب أصحاب حمّمد يف 

حمّمد، وال يشعرون بوجودهم أمام هذا الرجل العظيم.«4 
فیقول ما  وابلرغم من كل هذا ويف جملسه يقوم واحد من أصحابه 
يقول!! مبا تعلمون، مث ال حيصل بعد هذا أي رد فعل هلذا الكالم، أي رد 
فعل حاسم حینما يقوم هذا الصحايب ويقول هذا الكالم وينحرف هبذا 
الشكل الواضح؟! وال جيد النيب إال أن يقول: »قوموا عين«،5 املسألة 

كانت هبذه الدرجة من املنعة والشمول.
وعلى سبیل اإلمجال جيب أن نعلم أبن علیا مل يكن رئیسا وال كان 
 قاصرا أو مقصرا حینما فشل؛ ألنه غري حمتمل، خصوصا وأن النيب
وهو قمة النشاط واحلیوية واجلهاد ومع ذلك واجه هذه املشاكل والصعاب 
جتاه تشريع احلكم، فكیف يكون اإلمام أمام تنفیذه يف قبال هذه املوانع؟

بعض موانع تزعم علي
أما ما هي طبیعة هذه املوانع فإن ذلك حيتاج إىل دراسة مفصلة لنفسیة 
من  اآلن  لدينا  يتوفر  مما  أوضح   الرسول أايم  يف  اإلسالمي  اجملتمع 

معلومات. إال أننا ميكننا ذكر بعض املوانع على سبیل املثال:

:1. التفكري اإلسالمي من والية اإلمام علي بن أيب طالب
بن  علي  والية  من  اإلسالمي  التفكري  العمیقة:  املوانع  تلك  ومن 

.أيب طالب
هلم.  وإماما  املسلمني  على  بعده حاكما   علیا رسول هللا جعل 
املسلمون - ولنتكلم عن املسلمني املؤمنني ابهلل ورسوله حقا - مل يكونوا 
من الواعني بدرجة كبرية، نعم كانت عندهم طاقة حرارية تصل إىل درجة 
اجلهاد، إىل املوت يف سبیل هللا، هؤالء الذين قاموا بعد النيب ضد علي 
بن أيب طالب. أان ال أشك أبهنم مرت علیهم بعض اللحظات كانوا 
على استعداد ألن يضحوا أبنفسهم يف سبیل هللا، وأان ال أشك أن الطاقة 
 ،احلرارية كانت موجودة عندهم. سعد بن عبادة - مثال - عارض علیا
والذي فتح ابب املعارضة علیه كان مثل املسلمني اآلخرين، وجياهد مثلهم، 
املسلمون  املسلمني، وهؤالء  الوعي. وكذا ابقي  لديه  األمر مل يكن  غاية 
فكروا - وكان تفكريا سطحیا - أبن حمّمدا يريد أن يعلي جمد بين 
 ،هاشم، ويعلي كیان هذه األسرة وأن ميتد بنفسه بعده، فاختار علیا

اختار ابن عمه ألجل أن ميثل أجماد أُسرته.
هذا التفكري كان منسجما مع الوضع النفسي الذي يعیشه أكثر املسلمني 
كراسب جاهلي لرواسب عرفوها قبل اإلسالم، ومل يستطیعوا أن يتخلوا عن 

ذلك ختلیا اتما.
ألسنا نعلم أن هؤالء املسلمني الغیارى اجملاهدين ماذا صنعوا يف غزوة حنني 
حینما وزع رسول هللا املال والغنائم على قريش ومل يُعط األنصار؟! وزع 
على قريش، على أهل مكة ومل يعط أهل املدينة. ماذا صنع أهل املدينة؟ 
أخذ بعضهم يقول لبعض: إن حمّمدا لقي عشريته فنسينا، لقي قريشا ونسي 

األوس واخلزرج،6 نسي هاتني القبيلتني اللتني قدمتا ما قدمتا لإلسالم.
العظیم  القائد  هذا  يف  تصوروا  الذي  املستوى  على  هؤالء  فكان  إذن 
أن  ميكنهم  هذا كان  من  ابلرغم  الرسالة،  يعیش  الذي كان  املوضوعي 
يتصوروا أن النيب آثر قبیلته مبال فكیف ال يتصورون أنه آثر عشريته 
حبكم وزعامة وقیادة على مر الزمن والتأريخ؟ هذا التصور الذي كان يصل 
إىل هذا املستوى املتدين من الوعي، ومل يدركوا أبعاد حمّمد، ولذا كانوا 
بني حني وحني عرضة ألن يطغى علیهم الراسب اجلاهلي، وينظرون إىل 
النيب من منظار رواسبهم اجلاهلیة كشخص يرتبط اببن عمه ارتباطا 

محیما، ويرتبط بعشريته ارتباطا قبلیا، ويرتبط ابلعرب ارتباطا قومیا.
وأان أظن أنه لو مل يكن علي بن أيب طالب ابن عم النيب، لو كانت 
الصدفة مل تشأ أن يكون الرجل الثاين يف اإلسالم من أُسرة حمّمد بل 
كان من عدي أو تیم، لو كان من أُسرة ُأخرى لكان هلذه الوالية مفعول 
كبري جدا، ولقضي على هذا التفكري الال إسالمي ابلنسبة للوالية، ولكن 
ما هي حیلة حمّمد إذا كان الرجل الثاين يف اإلسالم ابن عمه؟ مل يكن 
له حیلة يف أن خيتار شخصا دون آخر، وإمنا كان علیه أن خيتار من اختاره 
هللا، ومن اختاره هللا كرجل اثن يف أتريخ الرسالة وكیاهنا، ويف اجلهاد يف 
سبیلها كان من ابب الصدفة ابن عم النيب، وهذه الصدفة فتحت ابب 

املشاغبة واحلركة هلذا الراسب.

2. عامل النفاق
العامل الثاين، هو العامل الذي كان يعیش يف نفوس املنافقني، واملنافقون 
 كثريون يف اجملتمع اإلسالمي، خاصة وأنه انفتح قبل وفاة رسول هللا

انفتاحا جديدا مكة اليت دخلت جديدا يف اإلسالم، واليت تالها دخول 
قبائل كثرية يف اإلسالم كانت تتضمن الكثريين من أصحاب املطامع 
 واحلرص على اجلاه أو استسالما لألمر الواقع، حیث فرض حمّمد

زعامته على العرب ومل يكن ابإلمكان زحزحة هذه الزعامة.
هؤالء كانوا يعلمون أن علي بن أيب طالب هو الرجل الثاين يف هذه 
الرسالة، وهو االستمرار العنید هلا ال االستمرار الرخو املتمیع هلا. بینما 
كانت أطماعهم املشدودين هلا ومصاحلهم املرتبطني هبا - واليت كان من 
مجلتها استمرار اإلسالم - الشيء الذي مجعهم ومنحهم احلُُلم ابالستیالء 
على كنوز كسرى وقیصر، لكن كان من املصلحة هلم أن ال تستمر بتلك 

الدرجة من الصالبة واحلدية، بل أن تستمر بدرجة رخوة هینة.
كان ال بد أن تستمر هذه الرسالة، لكن تستمر بشكل هني لني، بشكل 
ينفتح على مطامع أيب سفيان ويتعامل معه أبو سفیان الذي جاء إىل 
علي يف حلظة قاسیة، يف حلظة خانه فیها املسلمون وآتمروا علیه 
وتنكروا لكل جهاده وأجماده، حىت أنكروا ُأخوته لرسول هللا، يف تلك 
اللحظة اليت يشعر فیها اإلنسان االعتیادي ابملظلومیة، يف هذه اللحظة 
جاءه أبو سفیان يعرض علیه القیادة بني يديه، يعرض علیه أن يزعمه يف 
سبیل أن يكون هو الید الیمىن للدولة اإلسالمیة، أيىب علي، أيىب 
وهو مظلوم ومتآمر علیه ومضطهد حقه.7 مث يذهب أبو بكر وعمر 
إىل أيب سفیان ويتعامالن ويولیان أوالده على بالد املسلمني.8 هذا هو 
االستمرار اهلني الذي كانت مصاحل املنافقني تطلبه وقتئذ، والذي كانت 

زعامة علي بن أيب طالب متثل خطرا على مصاحلهم.

3. العامل األخالقي والنفسي
بن  علي  خلقیة،  نفسیة  بعوامل  يرتبط  عامل  هو  الثالث،  والعامل 
للصادقني  التكويين  بوجوده  وحتداي  استمرارا  ميثل  أيب طالب كان 
من الصحابة ال املنافقني، وذلك جبهاده، بصرامته، ابستبساله، بشبابه، 
بكل هذه األُمور كان يضرب الرقم القیاسي الذي ال ميكن أن حيلم به 
صحايب آخر. كل هؤالء كانوا يودون أن يقدموا خدمة لإلسالم - أتكلم 
عن الصحابة الصاحلني الصادقني - ولكن علي بن أيب طالب كان 

يفوقهم بدرجة كبرية هائلة.
علي بن أيب طالب ابلرغم من التفاوت الكبري يف العمر بینه وبني شیوخ 
الصحابة ممن عاش يف تلك الفرتة اليت تلت وفاة النيب، ابلرغم من 
كل ذلك أفلس هؤالء كلهم أمام رسوخ علي الذي كان يضرب 

بسیفني.
 النيب أايم  يف  علیا كان  أبن  بكر  أيب  بن  لـحمّمد  يقول  معاوية 

كالنجم يف السماء ال يطاول.9
األُمة اإلسالمیة كانت تنظر إلیه كالنجم يف السماء ابلرغم من أن العدد 
معقولة.  نسبة  تكن  مل  النسبة  ألن  وذلك  حيبه؛  يكن  مل  منها  الكبري 
علي جماهد بدرجة ال ميكن أن يقاس به شخص آخر، كان صامدا 
به شخص آخر، وكذا يف زهده ويف ابقي  يقاس  أن  بدرجة ال ميكن 

الكماالت اإلسالمیة.
اآلخرون  وهؤالء  لآلخرين،  استفزازا  فعلي كان حتداي، كان  إذن، 

لیسوا كلهم يعیشون الرسالة فقط، بل مجلة منهم يعیشون معها 
أنفسهم وأاننیتهم، وحینما يشعرون هبذا االستفزاز التكويين 

السيد حممدابقر الصدر

بعض موانع تزعم على

٭ الرقم 64
٭ رجب املرّجب 

1441



٭ الرقم 64
٭ رجب املرّجب 

1441

٭ الرقم 64
٭ رجب املرّجب 

1441

م
ـا

إلم
ة ا

فـ
ـر

مع

م
ـا

إلم
ة ا

فـ
ـر

مع

58

59

من شخص هذا الرجل العظیم الذي كان يتحداهم من غري 
قصد التحدي، بل لیهديهم ويبين جمدهم ورسالتهم وعقیدهتم، 
ولكن ماذا يصنع ملن يعیش نفسه وأاننیته؟ وكان رد الفعل هلذا هو 

.مشاعر ضخمة من العداء لعلي
ويكفي كمثال ألن نوضح هذا املطلب: أن نذكر أن النيب حینما 
خرج غازاي وخلف علیا مكانه أمريا على املدينة، هؤالء الناس مل يرتكوا 
علیا، أخذوا ُيشیعون - ابلرغم من أن رسول هللا كان يستخلف 
يف املرات السابقة أحد األنصار على املدينة، ومل يكن علي ؛ ألن 
ترك  دائما - أبنه   علیه يتواله  األمهیة حبیث  املنصب مل يكن من 

علیا يف املدينة ألنه ال يصلح للحرب.
علي هذا الرجل الصلب العنید املرتفع، هذا الرجل الذي يقول: »ال 
يزيدين إقبال الناس علي وال ينقصين إدابرهم.«10 استفزت أعصابه لدرجة 
أنه ترك املدينة وحلق ابلنيب، فسأله النيب عن السبب؟ فقال: 

»يقولون أبنك تركتين ألين ال أصلح للحرب!«
أن  لعلي ال ميكن  فضیلة  تنكر كل  أن  أمكن  لو  للحقد،  اُنظروا 
الرجل  هذا  على  فیهم  وصل  احلقد  ولكن  للحرب،  يصلح  أنه  تنكر 
العظیم إىل أن يفسروا إمارته على املدينة أبنه ال يصلح للحرب. ولكن 
رسول هللا يقول فیه كلمته املشهورة: إ»ن عليا مين بنزلة هارون 
من موسى. إنه ال ينبغي أن أخرج من املدينة إال وأنت فيها إثباات لوجودي 

ولتحمي املدينة.«11
موانع  أن جتعل  سبیل  اشرتكت يف  العوامل كلها  هذه  أي حال  على 
قوية جدا، هذه املوانع اصطدم هبا النيب يف تشريع احلكم واصطدم 
هبا علي عند حماولة تطبیقه وعند مقابلة االحنراف وتعديل التجربة 
بعد  القائم  الوضع  زعزعة  يف  فشل  وهلذا  الطبیعي؛  للوضع  وإرجاعها 
النيب، ويف ذلك احلني بدأ خطه الثاين، وهو خط حتديد اإلسالم 
يف إطاره الصحیح الكامل، وحتصني األُمة وجعلها قادرة على مواصلة 

وجودها اإلسالمي.
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دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

روی احلافظ اخلوارزمی يف »مقتل احلسني« إبسناده عن أبی سلمی راعی 
إبل رسول هللا قال: 

مسعت رسول هللا يقول:
»لیلة اُسری بی إلی السماء قال لی اجللیل جّل و عال: 

»آمن الرسول با أنزل إليه من ربه« 
قلت: و املؤمنون.

- »صدقت اي حممد. من خلفت فی امتک؟« 
- خريها. 

- »علی بن أبی طالب؟« 
- نعم اي رّب. 

- »اي حممد! إنی اطّلعت إلی األرض إّطالعة فاخرتتک منها، فشققت لک اساً 
من أسائی، فال اُذکر فی موضع إال ذکرت معی، فأان احملمود و أنت حممد، مث 
اطّلعت الثانية فاخرتت علّياً و شققُت له اساً من أسائی، فأان األعلی و هو علّی. اي 
حمّمد، إّنی خلقتک و خلقت علّياً و فاطمة و احلسن و احلسني و األئّمة من ولده 

من سنخ نوری، و عرضُت واليتکم علی أهل السماوات و أهل األرض، فمن 
قبلها کان عندی من املومنني، و من جحدها کان عندی من الکافرين... .«

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربيه و األلطاف اإلليه«، دارالعلوم، بريوت، 
الطبعه االولی، 1423ه.ق ، ص 160.

أّن اهلل تعالى سّماه علّيًا
عبدالّرحيم مبارك


