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ال تسلطوا سيف األعداء على رقاب المؤمنين!
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مع تقدمي أخلص التهاين والتربيكات حبلول شهر شعبان، لعامة الشيعة 
وحميب ومنتظري ظهور إمام العصر؛

مرة أخرى، يشارف ملك اخر من ملوك »السعودية« على املوت؛
ومرة أخرى، اندلعت فتنة يف »الشام« وغزت مجاعة من األتراك، الشام؛

ومرة أخرى، شرع فريق جبذل وهتلل، باجياد مصاديق ألخبار آخر الزمان، 
ليستحدث بذلك موجة!

اهلل يعلم أنه على مدى ألف سنة ونيف، أسهم الشيعة يف إرجاء واقعة 
الظهور الشريفة، قبل أن يضطلع األعداء اللدودون هبذا الدور. 

إن اإلستعجال والتسرع، واإلهتياج، وصناعة املصاديق وكشف ما خبأه 
اللثام عن أسرار آل  الشيعة،  تعاىل، حتت طبقات عديدة وإماطة  اهلل 
حممد، شكل أهم سبب وبرهان لتأخر واقعة الظهور واستدامة الظلم 

واجلور وبؤس مستضعفي العامل.
الثالثة يف هذه احلقبة من حياة املؤمننی بالذات حيث  وهذه هي املرة 
تطأ قدما ملك من ملوك السعودية، حافة القرب، فمن قبل، كان امللك 
فهد وامللك عبد اهلل واالن امللك سلمان، ويطل علينا مرة اخرى اليماين 
وأفالمه  صوره  وتستحدث  صالح،  بن  وشعيب  والسفياني  والخراساني 

موجة عارمة. 

العظيم  القيادي  استشهد  وحينما  الفائتة  الثالثة  أو  األسبوعنی  وخالل 
الشهيد قاسم سليماين، قدمه فريق على أنه مصداق للنفس الزكية! ويف كل 
سنة يف شهري مجادي ورجب، ومع بدء هطول األمطار، يفتح فريق دفرت 

اجلفر والرمل واالصطرالب، ليهيئ الربية للصيحة السماوية.
وتعويال على زهاء ثالثنی عاما من الدراسة والبحث ومعرفة أخبار آخر 
الزمان واألحداث اليت وقعت يف القرون السالفة، أقول: ال تستعجلوا...! 
والعرب  الغربينی  األعداء  سيف  هذا  من  أكثر  تسلطوا  وال  تتهافتوا  وال 

والعربينی على رقاب املستضعفنی.
إن كالمكم الفج وامللئ بالظن واإلفرتاض، يقتنصه اليهود احلاقدون للحد 
من واقعة الظهور الشريفة وحفظ أنفسهم ويضعون بذلك العقبات أمام 
الواقعة، وجيعلون املؤمننی الذين جيب أن يتهيأوا لنصرة اإلمام، يف عسر 

وحرج، ويسلموهنم للسفاحنی اهلنود والصينينی والعرب القساة.
وحسب كالم أئمة اهلدى فاننا نبقى منتظرين ومهيئنی فحسب. إننا 
نتوب ونستغيث. إننا نتحضر وحنّضر االخرين لكي ال نبقى نياما عندما 
تقع الواقعة باذن اهلل. إننا ال نستبق ذرية الوحي وال نضخ اإلهتياج لدى 
املستضعفنی. إن املسألة متضي قدما يف ظل ممارساتنا الفجة وغری الناضجة 
بشكل حبيث أن املؤمننی ينتاهبم الشك والريب يف الزمان احلقيقي واألصلي 

وظهور العالئم احملتومة، ويتخلفون بالتايل عن نصرة اإلمام، ورمبا يدخلون 
يف عناد وجلاج مع اإلمام واملنتصرين احلقيقينی له بسبب إجياد املصاديق 

والعالمات غری الصائبة. ويف اخلتام: 
عن أبي بصير، عن أيب عبد اهلل، قال:

قلت له: ما لهذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟
قال: »بلى، ولكنكم أذعتم فأخره اهلل.«1

 ما مضمونه ان اإلمام وعن عبداهلل بن سنان عن اإلمام الصادق
قال ان اهلل ال يريد إال أن يظهر غری ما يعينه الوقاتون.2

اللهّم عّجل لولّيک الفرج

الهوامش:
1. »الغيبة للنعماين«، ترمجة غفاري، الباب 16، ص 409.

2. املصدر السابق، ص 411.
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مشال  يف  املسلمنی  بالسكان  حلقت  واقتصادية كبریة  بشرية  خسائر 
»نيودهلي« جراء موجة التدمری والتهجری القسري اليت أحدثها املتطرفون 
إغاثة  إسالمية  خریية  مجعيات  فيه  حتاول  وقت  يف  حديثا،  اهلندوس 

املتضررين وترميم املساجد واملمتلكات.
وأدت أحداث العنف الطائفية يف منطقة أنديرا فيهار مشال شرق العاصمة 
اهلندية إىل مقتل أكثر من 30 شخصا، كما أفقدت الكثری من املسلمنی 
أعماهلم وجتاراهتم، وأضرت كثریا مبحدودي الدخل الذين يعتمدون على 

الدخل اليومي من أعماهلم.
للخياطة  صغریا  حمال  متلك  فهي  معاناهتا،  عن  بافنی  شبانة  وختربنا 
وتساعدها ابنتها، لكن املتطرفنی أحرقوا حملها، وتقول إن إمجايل رأس 
ماهلا ال يتجاوز 200 دوالر لكي تبدأ مرة أخرى ويف منطقة أخرى آمنة.

ومشغل  للمالبس  حمال  ميتلك  الذي كان  هارون،  محمد  خيربنا  كما 
خياطة، أن املتطرفنی اقتحموا حمله وسرقوا وهنبوا مجيع ما طالته أياديهم 

من مكائن وبضاعة، مث حرقوه بالكامل.
أما محمد خطيب اهلل، الذي يعول ستة أفراد ويعمل سائقا، فقد أحرقوا 

منزله بعد هنبه، ويقول: ماذا بعد فقد وظيفتي ومنزلي؟

هجمة منظمة
بشكل  املسلمنی  وحمالت  منازل  استهداف  إىل  الدولية  التقارير  تشری 
منظم ومدروس، فقد جرى استهداف أكثر 200 منزل و100 حمل 
جتاري و500 مركبة خالل هذه األحداث، فضال عن االعتداء على 8 
مساجد ومدرسة إسالمية وعدد كبری من املخازن، مما تسبب يف خسائر 

تقدر بأكثر من 30 مليار دوالر.
التداخل الشديد يف األحياء بنی املسلمنی واهلندوس، اسُتهدفت  ومع 

حمالت املسلمنی استهدافا دقيقا جدا، يف وقت ال تزال فيه منازل وحمالت 
اهلندوس األنيقة جبوار حمالت ومنازل املسلمنی احملرتقة واملدمرة.

وهنا يقول السيد منذر الذي يسكن يف حي أنديرا فيهار: ال نعرف ما إذا 
كان المعتدون من أبناء الحي أو من خارجه، ألنهم كانوا ملثمين، ويتساءل: 
كيف يمكن لغرباء أن يستهدفوا منازل ومحالت المسلمين بهذه الدقة إذا لم 

يتلقوا مساعدة من داخل الحي؟
وأضاف أنه جاء قبل 15 سنة للمنطقة لبيع الطعام على عربة، حىت متّكن 
من شراء بيت يتشارك فيه مع عائلة أخيه، لكن البيت حتّول يف يوم واحد 

إىل كومة حمرتقة.
بداية هجمتهم، حيث  املتطرفنی مع  فيديو متداول، يظهر احتشاد  ويف 
اعتدوا على متجر للدجاج يف منطقة »خاجوري خاص« يف املساء، مث 
عادوا إليه وأحرقوه بالكامل، وقبيل فجر اليوم التايل ذهبوا إىل منزل مالكه 

وأحرقوه.
ويف فيديو آخر، استهدف املتطرفون متجر أدوية وسلبوا حمتوياته مث دمروه، 
املسلمنی  أحد  منزل  يف  رياضية  ألعاب  وصالة  منزال  آخر  يظهر  بينما 
املستهدفنی يف حي شيف فيهار وقد احرتق املنزل بالكامل، لكن األسرة 

هربت عرب فتحة يف سقف املنزل إىل اخلارج.

الخطاب اإلعالمي 
ومع هذه األحداث الدامية، تزداد اخلطابات العدائية والعنصرية يف وسائل 
مقاطعة  إىل  اهلندوس  داعية  االجتماعي،  التواصل  ومنصات  اإلعالم 
فيها  تزيد  اليت  املناطق  من  للهروب  املسلمنی  يدفع  مما  جتاريا،  املسلمنی 

مظاهر العنصرية، بينما يضطر آخرون إلخفاء هوياهتهم.
ويعرض اإلعالم احلكومي األحداث كما لو أهنا جمرد احتكاكات طفيفة، 
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بعد موجة العنف ضد مسلمي نيودلهي...

ساندرز االشرتاكي،  بايدن وبعد منافسة شديدة، مع  أن  املؤكد  من شبه 
تعكس الفجوة بنی االشرتاكية والليربالية داخل احلزب الدميقراطي، سيكون 
يد  على  الفجوة  اتسعت  السابقة،  االنتخابات  فمنذ  لـترامب.  منافسا 
الشباب وقّدموا ساندرز إىل العامل بأنه ماركس أمريكا يف أرض اإلمربيالية. 
عجوز مترد على »النظام«، دون االعتماد على الرأمسالينی الكبار، أو كربى 
سرتيت  وول  إنشاء  من  فتمكن  الدميقراطينی،  قادة  أو  اإلعالم،  وسائل 

سياسي. 
»الطبقة  عند  »الصنی«  ومواجهة  »القومية«  حللم  يرّوج  ترامب  لو كان 
األبيض،  البيت  إىل  الشعبوية  أوباما جللب  ليربالية  بوجه  ومترد  احلضرية« 
فقد حتّدث ساندرز عن االشرتاكية الدميقراطية األوروبية، اليت جيب عليها 
مواجهة الليربالية يف أمريكا. ولكن مل حيالفه احلظ وخسر املعركة أمام ممثل 

»الطبقة املتوسطة احلضرية«. 
بايدن، وبدال من أن يكون ممثال لنمط سوسيولوجي يقف بوجه ترامب، 
ميثل السياسة. احلزب الدميقراطي ال يغری سياسته ويرفض ضرب الشعبوية 

بسالح االشرتاكية، حىت لو كانت ليربالية بايدن ال متثل احلزب الدميقراطي 
بأكمله.

إن الليربالينی األمريكينی الذين يّدعون العاملية والكسموبوليتية حماصرون 
يرى  إذا كان  شعبويا.  بل  ليس مجهوريا  اجلديد،  هتلر  اآلن يف عصر 
السالح ضد  اجلديد وّجه  فهتلر  الرئيس،  العدو  أجنلو ساكسون  هتلر 
الصنی. ال يهتم بأوروبا، ويعترب التحالف مع »بريطانيا« كافيا. يستخدم 
الدميقراطية ضد الدميقراطية وخينق الليربالية. قد تكون اشرتاكية ساندرز 

الرتياق للشعبوية، لكن ليربالية جو بايدن هي معركة ترامب املفضلة.
إذا فشل بايدن، فيجب على احلزب الدميقراطي أن يبحث عن ساندرز 
معتدل أو أوباما جديد لـ 2024م. وإذا فشل ترامب، فإن الليربالية هتزم 

منافسنی: االشرتاكية والشعبوية.

المصدر: مثلث آنالين

الليبراليـة أو الشعبوية؟

من تحسم المعركة…

يشتكي  بينما  عام،  بشكل  السكان  بنی  السالم  عودة  على  وهو حيث 
املسلمون من تعرضهم ملذحبة منظمة من قبل املتطرفنی اهلندوس.

يف املقابل، هناك بصيص أمل مع ظهور دعوات كثریة على مواقع التواصل 
االجتماعي جلمع تربعات للمتضررين، واليت تلقت رد فعل قويا من املسلمنی 

على مستوى اهلند بشكل عام، وأيضا من اهلندوس والديانات األخرى.
يف  اإلسالمية  اجلماعة  التربعات  على  القائمة  اخلریية  اجلمعيات  ومن 

»اهلند«، اليت طالبت مجيع فروعها جبمع التربعات، كما قامت حبمالت 
إغاثية باالشرتاك مع مجعيات اجملتمع اهلندي، بينما يتم إعداد دراسة عن 

تكلفة إعادة ترميم املساجد واملدارس اإلسالمية املتضررة.

https://ar.shafaqna.com/AR/209146/ :المصدر
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي مع تقرير نشرته صحيفة 
»نيوزويك« األمريكية حول تعاليم جاء هبا النيب حممد، ملكافحة 

األوبئة.
وحبسب التقرير الذي جاء حتت عنوان »هل ميكن لقوة الصالة وحدها 
توصيات  فإن  آخر«،  رأي  له  حممد كان  النيب  حىت  جائحة؟  وقف 
احلكومات واألطباء وعلماء األوبئة، إليقاف انتشار الوباء العاملي فریوس 
كورونا املستجد كوفيد-19، هي مشاهبة لتلك النصائح اليت أوصى هبا 

.النيب حممد
والدكتور  فوسي  أنتوني  املناعة  عامل  عن  ريغ كونسيدين  الكاتب  ونقل 
أو  الصحي،  والحجر  الجيدة  الصحية  النظافة  إن:  قوهلم  غوبتا  سانجاي 
ممارسة العزل عن اآلخرين على أمل منع انتشار األمراض المعدية، هي أكثر 

األدوات فعالية الحتواء فيروس كورونا.
ووجه سؤاال: هل تعرفون من اقترح أيضا النظافة الصحية والحجر الصحي 
أثناء الوباء؟ جميبا على ذلك بالقول: إنه محمد، نبي اإلسالم، قبل 1300 
عام، الفتا إىل أن: النبي لم يكن أبدا خبيرا في مسائل األمراض الفتاكة إال 
أنه كانت لديه نصيحة رائعة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل فيروس كورونا.. .

وأضاف التقرير: النبي محمد قال: »إذا ما سمعتم بانتشار الطاعون بأرض 
ما ال تدخلوها، أما إذا انتشر الطاعون في مكان خالل تواجدك فيه فال 
يجب  معدية  بأمراض  »المصابون  أيضا:  وقال   ». المكان..  هذا  تغادر 

إبقاؤهم بعيدا عن اآلخرين األصحاء.«
وألقى التقرير الضوء على أن: النبي محمد أيضا شجع بقوة البشر على 
العدوى..  من  مأمن  في  الناس  ستبقي  التي  الشخصية  بالنظافة  االلتزام 
انظروا لألحاديث هذه: »النظافة جزء من اإليمان« .. »اغسل يديك بعد 

استيقاظك من النوم فال تعلم أين تحركت يداك خالل نومك« .. »بركة الطعام 
تكمن في غسل اليدين قبل وبعد األكل« .. .

وتساءل الكاتب: ماذا لو مرض شخص ما؟ ما نوع النصيحة التي سيقدمها 
النبي محمد إلى إخوانه من البشر الذين يعانون من األلم؟

وأجاب بأنه: سيشجع الناس على السعي دائما للحصول على العالج الطبي 
واألدوية، وذلك في حديثه، أنه ما من داء إال أنزل اهلل له دواء باستثناء مرض 

واحد وهو الشيخوخة.
النيب حممد كان يعرف مىت يوازن بنی اإلميان والعقل  ولفت إىل أن 
)األخذ باألسباب(، مناقشا ما طرحه البعض بأن: الصالة ستكون أفضل 
إلبقائك آمنا من فيروس كورونا، بدال من االلتزام بتعليمات الحجر الصحي.

واستشهد بأن رد النيب حممد جاء يف حديثه إىل األعرايب الذي ترك 
لكن  باهلل،  أثق  أنا  األعرايب  فأجاب  ذلك  عن  وسأله  ربطه،  دون  مجله 
النيب طلب منه أن يربط مجله مث يتوكل على اهلل، يف إشارة إىل وجوب 

األخذ باألسباب.
وختم الكاتب بالقول: شجع النبي محمد الناس على التماس اإلرشاد في 
دينهم، لكنه أعرب عن أمله في أن يتخذوا إجراءات احترازية أساسية الستقرار 

الجميع وضمان سالمتهم ورفاههم.

https://ar.shafaqna.com/AR/209125/ :المصدر
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تفاعل كبير مع تقرير نيوزويك

بشان تعليمات النبي محمد لمواجهة األوبئة

منذ اليوم االول من العدوان يف 26 من مارس 2015م. ضل املدنيون 
والتنمية  للحقوق  اليمين  املركز  الطریان،  لقصف  مشروعة  غری  أهدافا 
العدوان  وانتهاكات  العاملة يف رصد جرائم  احمللية  املؤسسات  أحد  وهو 
السعودي، أكد استشهاد وجرح أكثر من 41 الفا و476 مدين منهم 16 

الفا و75 شهيدا.
النصيب األكرب يف حصيلة الضحايا البشرية كانت لألطفال والنساء إذ 
تؤكد األرقام الصادرة عن املركز استشهاد 3 االف و931 وجرح 4 اآلف 
و220 طفل، باإلضافة اىل استشهاد ألفنی و462 امرأة وجرح 3 االف 

و39.
وجتلت أهداف حتالف العدوان بشكل اوضح يف الدمار الذي حّل بالبىن 
التحتية من خالل استهداف الطریان بشكل مكثف ومتكرر للمطارات 
تؤكد  املدنية، حيث  املنشآت  من  اإلتصاالت وغریها  واملوانئ وشبكات 
اإلحصائيات أن طریان العدوان إستهدف ودمر أكثر من 1832 منشأة 

حكومية بينها 15 مطارا و14 ميناء.
اليمنينی كان  على  املعيشي  اخلناق  لتضييق  اهلادفة  احلرب  إطار  ويف 
للمنشآت اإلقتصادية نصيٌب من القصف حيث استهدف العدوان خالل 
مخس سنوات 355 مصنعا ، و652 سوقا جتاريا، وأكثر من 774 خمزن 

أغذية.
ووفقا ألرقام حكومية رمسية فقد بلغ إمجايل اخلسائر االقتصادية أكثر من 

6 مليار دوالر، ما تسبب يف ارتفاع معدالت الفقر واجملاعة اىل اعلى 
مستوياهتا.

وأدى العدوان لوقوع خسائر كبریة يف عدد من القطاعات اخلدمية احليوية 
السيما القطاع الصحي الذي جتاوزت امجايل خسائره املادية 10 مليارات 
دوالر، حيث تسبب القصف يف تضرر 344 مرفقا صحيا بشكل جزئي 

وكلي خرجت معظمها عن اخلدمة.

https://www.alalamtv.net/news/4815086/ :المصدر

أرقام صادمة شاهدة على جرائم سعودية

ال تحصى باليمن
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القسم االول
خصوصيته في التعبير عن اللطف االلهي بالنسبة اليه 

عن  الزيارة  كامل  يف  املروية  املعتربة  الروايات  يف  ما  خصوصيات 
 فاطمةالزهراء منزل  يف   اهلل رسول  بينما  قال:   ايب عبداهلل
واحلسنی يف حجره اذ بكى وخّر ساجدا مث قال: »يا فاطمة! ان 
العلي االعلى تراءى لي في بيتك هذا، ساعتي هذه، في احسن صورة واهيء 
هيأة، وقال لي: يا محّمد! اتحب الحسين؟ قلت: نعم قرة عيني، وريحانتي 
وثمرة فؤادي، وجلدة ما بين عيني، فقال لي: يا محّمد - ووضع يده على 
رأس الحسين بورك من مولود عليه بركاتي وصلواتي، ولعنتي وسخطي 

وعذابي وخزيي ونكالي على من قتله وناصبه وناوءه ونازعه.«1
أما انه سيد الشهداء من االولنی واالخرين يف الدنيا واالخرة وسيد 
شباب اهل اجلنة من اخللق امجعنی، وابوه افضل منه، فأقرأه مين السالم، 
وبّشره بأنه راية اهلدى، ومنار اوليائي، وحفيظي وشهيدي على خلقي 
وخازن علمي وحجيت على اهل السموات واهل االرضنی والثقلنی واجلن 

واالنس. 
واملراد من الرتائي: غاية الظهور العلمي، وحبسن الصورة: ظهور صفات 
االمام  على  اخلاصة  الرمحة  افاضة  عن  اليد: كناية  ووضع  الكمال. 

.احلسنی
ان اهلل تعاىل قد توىل قبض روحه عند موته وصلى عليه فهذه التعبریات 
كلها، كنايات عن االلطاف ال يُتصور ازيد منها، وحاصل معناها انه قد 

اعطى اهلل تعاىل احلسنی من االلطاف كل ما ميكن ان يُعطى.
وحنن بتوسلنـــــا به نرجو ان يكون من الطاف اهلل تعاىل عليه صالح 

امورنا يف الدنيا واالخرة 

القسم الثانـي
وهو اعطاؤه ما يناسب صفاته وال اقول شبه او مثل صفاته، 

بل اوقول اعطاه انموذجا من صفاته، وخّصها به
االول: ان من صفات اهلل تعاىل »َو ِإْن ِمْن َشيْ ٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِده «2 وهلا 
مخسة معان، وقد اعطى احلسنی ما يناسب ذلك، فإن من شيء إال 
وقد بكى ملصيبته، ولكن ال نفقه بكاءهم، كل شيء حبسب حاله، وال 

ينحصر يف تقاطر الدمع من العنی.
فبكاء السماء، تقاطر الدم، وبكاء االرض، ان كل حجر يرفع يُرى حتته 
وبكاء  اظالمه،  اهلواء،  وبكاء  املاء،  من  خروجه  السمك،  وبكاء  دما، 
الشمس، كسوفها، وبكاء القمر، خسوفه، كما ورد كل ذلك يف الروايات. 
الثاني: انه تعاىل جعل وسائل القرب اليه، والرضا عن العباد والغفران هلم 
كثریة، وجعل هلم طرقا يف كل فعل وصفة ونية، وجعل يف ايصاله الفسض 

اىل العباد عموما، وله تسبيبات ال يُدرك ضبطها. 
وقد اعطى احلسنی ما يناسب ذلك، فجعل له تسبيبات كثریة، وعمم 
فيها وجعل هلا اعواضا كعباداته، حيث مل حيرم منها احدا، وحعل لكل 
العمل يف بعض االوقات ثواب  لنية  انه جعل  عمل عوضا، وبدال حىت 
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االلطاف االلهية بالحسين
الشيخ جعفر التستري

العمل.
وكذلك احلال بالنسبة اىل احلسنی فجعل لزيارت فضال، وجعل بدهلا 
التجهيز اليها، وجعل بدهلا الزيارة من بُعد، وكذلك ملا جعل لبكائه فضال 
وافرأً اراد ان ال حيرم احد من هذا اخلری فجعل مصائبه خمتلفة وما يُبكى عليه 

انواعا واقساما باختالف القلوب واختالف اسباب رقتها. 
الثالث: ان صفاته ال شريك له فيها، فكل ما ينسب اليه، ويتعلق به من 

مجيع ما يالحظ خاصة به، فهو ممتاز فيها ال شريك له يف خصوصياهتا.
الرابع: من الصفات املنسوبة اليه ان حمبته ال تشبه حمبة احملبنی. وكذلك حمبة 
احلسنی حىت اهنا ال تشبه حمبة من هو مساٍو معه، او افضل منه، فهي 

كما قال النيب: »محبته مكنونة في بواطن المؤمنين.« 
ان  اخلصوصيات:  تلك  من  بالكثرة.  هلا  للمحبته خصوصيات ال دخل 
بزواره حنی  او  هبا،  مسعوا  اذا  اليها  وحتن  وترق  زيارته  اىل  هتوي  افئدهتم 

الذهاب، اوالقدوم، ازيد مما هتوي اىل احلج وغریه من الزيارات.
ومنها: ان من توجه اىل زيارة االئمة امنا يسميه فقط، اي ان الزائر 
االيراين، مثال الذي يروم زيارة العتبات املقدسة يف »العراق« اذا سئل عن 
مقصده جييب باين اروم زيارة االمام احلسنی مع انه قاصد لزيارة باقي 

االئمة ايضا.
عبرة كل  ابوه: »يا  ناداه  قلوهبم كما  تاثریا يف  الشريف  ان إلمسه  ومنها: 

مؤمن«،3 وكما قال هو: »انا قتيل العبرة ال يذكرني مؤمن اال بكى.«
ومنها: ان دخول شهره، يعين احملرم ميأل القلوب مهاً وكمدا وحزنا عميقا 

يف النفوس.
ومنها ان الرقة عليه ال ميل منها بكثرة التكرار على التكرار، فاذا مسعوا عزائه 
كل يوم ألف وألف مرة فبمجرد مساعهم انه قتل عطشان مقروحا وقد ُحّز 
رأسه، او واقفا على االرض مستغيثا، او مسعوا حكاية استغاثته، ارتفعت 

اصواهتم.

القسم الثالث
وتعالى من كالمه  تبارك  اعطاه  ما  به  الخاصة  االلطاف  من 

المجيد وتكليماته
واما تكليمه تعاىل فقد ذكر مصيبته يف تكليم آدم ومن بعده ويف تكليم 

 .اىل اخلامت ،مكررا، وغریه من االنبياء الكليم
واما التكليم اخلاص معه فهو كثری، منه ما قبل شهادته على ما رواه انس 
بن مالك حيث انه ساير احلسنی فأتى قرب خدجية الكربى فبكى، 
مث قال: »اذهب عني«، قال انس: فاستخفيت عنه، فلما طال وقوفه 

يف الصالة مسعته يقول:
يا رب يا رب انت مواله 
فارحم عبيدا اليك ملجاه 

يا ذا المعال عليك معتمدي 
طوبى لمن كنت انت مواله 

طوبى لمن كان نادما ارقا 
يشكو الى ذي الجاللة بلواه

وما به علة وال سقم 
اكثر من حبه لمواله

اذا اشتكى بثه وغصته 

اجابه اهلل ثم لّباه 
اذا ابتلى بالظالم مبتهال

اكرمه اهلل ثم ادناه 
:فنودي

لبيك عبدي وانت في كنفي،
وكل ما قلت قد علمناه 
صوتك تشتاقه مالئكتي

فحسبك الصوت قد سمعناه
ُدعاك عندي يجول في حجب5

أَيَـّتـَُها  بقوله: »يا  نداؤه  اشرفها  يوم شهادته،  له  نداءات خاصة  ومنها 
النَـّْفُس اْلُمْطَمِئنَّة«6

القسم الرابع
محّمدا  مخلوقاته  افضل  من  وتعالى  تبارك  اعطاه  فيما 

المصطفى
تلقاه ويف  فرد يف جاللته، يف عسكر حنی  النيب كأنه وهو  فرتى 
حشم، فكيف جباللته ووقاره حنی هو جالس يف اصحابه، فمع ذلك 
الوقار الذي عال كل وقار، ومع تلك السكينة اليت انزهلا اهلل تعاىل عليه، 

ولُّقب بصاحب الوقار والسكينة. 
كان اذا رأى احلسنی مقبال عليه وهو حيّدث اصحابه يقطع 
حديثه، ويقوم من جملسه ويستقبله، وحيمله على كتفه املبارك، ويأيت به 

فيقعده عنده او يف حجره. 
واعجب من ذلك انه وهو على املنرب خيطب يقطع خطبته وينزل ويستقبل 
 :ويقول كالما يقضى منه العجب، وذلك يف رواية ابن عمر: انه قال

»والذي نفسي بيده ما دريت اني نزلت من منبري.«7 
وكيف يكون هذا الكالم على حقيقته بل هو كناية عن شدة احلب 

والعالقة حبيث كان كذلك.
يف »السنن« والزمخشري يف  ابن ماجة  ما رواه  واعجب من كل ذلك 
»الفائق« قاال: رأى النيب حمّمد احلسنی بن علي وهو يلعب مع 
الصبيان يف السكة. فاستقبل النيب امام القوم، فبسط احدى يديه 
فطفق الصيب يفر مرة من هنا ومرة من هاهنا، ورسول اهلل يضاحكه، 
مث اخذه فجعل احدى يديه على ذقنه واالخرى على فأس رأسه، وأقنعه 
وجعل فاه على فيه فقّبله، وقال: »انا من حسين وحسين مني، احّب 
احّب حسينا، حسين سبط من االسباط«،8 ورواه غریمها  تعالى من  اهلل 

ايضا.
هذه احملبة مل تكن للحسنی وحده، بل كانت ملن احبه ايضا، وُيشهد 
اهلل تعاىل على ذلك ويقول »اللهم اني احبه واحب من يحبه«، وكان 
يدعو حملبه بأن حيبه اهلل تعاىل فيقول: »احّب اهلل من احّب حسينا.« 

القسم الخامس 
فيما اعطاه تبارك وتعالى من اعظم المخلوقات اعني العرش 

يوم  فيه  جيلس  جملسا  له  فجعله  ظله  العرش  من  اعطاه  قد  انه 
القيامة، ومعه زواره والباكون عليه، فریسل اليهم ازواجهم من 

واالحترامات الربانية له
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اجلنة فيأبون وخيتارون جملسه وحديثه.
وقد اعطاه تعاىل وتعاىل مينی العرش فجعله مقرا له يف برزخه، 
فانه عن مينی العرش دائما ينظر اىل مصرعه، ومرحل فيه وينظر 
اىل زواره والباكنی عليه، ويستغفر هلم وخياطبهم، ويسأل جده وأباه ان 

يستغفروا هلم.10 
وقد اعطاه تعاىل فوق العرش حمل حديث لزائره، واي حديث! فقد ورد 

يف بعض اقسام زياراته انه يكون من حمدثي اهلل تعاىل فوق عرشه. 
فالعرش جملس حديث لزواره ظله ملن حيدثه، وفوقه ملن حيدثه اهلل تعاىل 

وقد اعطاه نظری العرش من اصناف املالئكة احملدقنی والطائفنی.

القسم السادس 
فيما اعطاه من احسن المخلوقات وهو الجنة

اعطاه من اجلنة شجرة خاصة، وقصرا خاصا، وجعل من احلور العنی قابلة 
له، وجعلهن الطمات عليه، وخلق حورية خمصوصة له، واعطاه منها 

باب مستقال امسه باب احلسنی وهو اكرب ابواهبا. 
يف كيفية اعلى من ذلك وابلغ، فنقول قد اعطاه اجلنة كلها، فإهنا ُخلقت 
من نوره املبارك كما يف الروايات، فاجلنة كلها من احلسنی واهنا تشتاق اىل 
احلسنی كما يف الروايات الصحيحة،11 فلو تكلمت لقالت بلسان 

احلقيق: »انا من الحسين.« 

القسم السابع 
فيما اعطاه اهلل تعالى من باقي مخلوقاته من الخصوصيات 

يف باب السماء؛ اعلم ان اهلل تعاىل قد اعطاه من السموات خصائص 
خاصة، فجعلها مصعدا جلسد احلسنی يوم قتله، وجعلها باكية عليه 

بالدم والرتاب االمحر واحلمر. 
مث انه اعطى كربالء من اخلصائص الظاهرية واملعنوية خصائص افضل 

مما اعطى السماء. 
مث ان للحسنی على وفق ما اعطى السموات السبع وما فوقهن، 
افضلها، فالحظ الصفات املعنوية تارة، وانظر اىل ما فيه من املوجودات 

الظاهرية االخرى، واستمع ملا يُتلى عليك.
والحظ التطبيق عند بيان كل واحدة، فلنتكلم اوال عن الصفات املعنوية 

للسماء. 
بنحو  معدهنا   واحلسنی الربانية،  الفيوض  معدن  السماء،  فنقول: 

اسهل حصوال وايسر اسباب واعظم تأثریا. 
السماء، حمل صعود الدعاء واستجابته، واحلسنی امسه حمل استجابة 
 ويوسف وزكريا الدعاء، كما حتقق ذلك يف دعاء آدم النيب
وغریهم من االنبياء بتوسلهم اىل اهلل تعاىل باخلمسة اصحاب الكساء. 
السماء، يصل اليها صراخ املظلوم، وكربالء قد ارتفع منها صراخ املظلومنی 
بنحو خاص ال مثيل له. السماء، يصل اليها اننی االيتام، خصوصا اذا 
العرش، وكربالء  فيهتز هلم  ليال،  اذا كان بكاءهم  بكوا، بل خصوصا 

ارتفع منها اننی ايتام قد اختصوا بكيفية خاصة هبم. 
قوسنی،  قاب  اىل   املبارك راكبها  اوصلت  الرباق  فيها  السماء، 
وكربالء فيها ذواجلناحنی، فرس االمام احلسنی اوصل راكبه املبارك 

السماء،  احلسنی اىل مرتبة »انا من حسين«، لكن بسقوطه عنه. 
.وكربالء معراج املالئكة وارواح االنبياء واالولياء ،معراج االنبياء

و اما يف باب االرض؛ قد اعطاه اهلل تعاىل منها ارضا شرّفها خبصوصيات 
على االرضنی كما سيجيء يف باب االحرتام ملدفنه وقد جعل له صفات 

االرض، وخصوصياهتا كلها. 
 واحلسنی والفضة،  والذهب  اجلواهر  معدن  فيها  االرض،  فنقول: 

معدن القصور من اللؤلؤ والياقوت الذهب والفضة. 
 االرض، قد انبث اهلل تعاىل فيها من كل زوج هبيج للناس، واحلسنی

قد انبت له كل فرد هبيج ممتاز ال ينال بغریه. 
االرض، قد جعلها اهلل تعاىل للناس مهادا وكفاتا، اي: املنازل، يستقرون 
عليها اياما احياء وامواتا؛ واحلسنی: قد جعله اهلل لالستقرار الدائم 

مهدا ومهادا، وجعل مدفنه املبارك كفاتا لشيعته احياء وامواتا. 
و اّما يف ما اعطاه من الماء؛ اعلم انه حيث منع من املاء الذي له فيه 

حق الشرب كسائر الناس قد اعطاه اهلل تعاىل من املياه اربعة انواع:
ارواهم منه يف  له لعطشه وعطش شهدائه،  جعله حقا  االول: الكوثر 
الطف حنی وقوعهم على االرض، بل قبل خروج ارواحهم كما يف رواية 
سقاني  قد   هذا جدي أبت  »يا  طرحيا:  وقع  االكرب حنی  عليا 

بكأسه األوفى شربة ال أظمأ بعدها أبدا.« 
وجعله حقا ملن بكى عليه يرويه منه يوم العطش االكرب، كما يف رواية 
 مسمع، وهذا يف كثری من االعمال احلسنة، لكن خصوصية احلسنی

ان الكوثر ليفرح بشرب الباكي عليه منه.
الثاين: ماء احليوان يف اجلنان ميزج بدموع الباكنی عليه فيزيد عذوبته كما 

يف الرواية املعتربة.
الثالث: ماء الدموع جعله اهلل تعاىل له، فانه صريع الدمعة، وانه قتيل 
العربة، فهو على اثر مسه، وعلى اثر ما هو بامسه، وعلى ذكر مصيبته، 

وعلى اثر نظره، وعلى اثر شم تربته.
فيه حق   للحسنی فإن  احبته،  يشربه  عذب  بارد  ماء  الرابع: كل 

الذكر؛ فإنه قال: »شيعتي ما إن شربتم عذب ماء فاذكروني.«12

القسم الثامن 
االحترامات الخاصة به وبجميع ما يتعلق به من الحمل 

الى يوم القيامة 
1. االحرتام اخلاص للزهراء اثناء احلمل به، وقول النيب هلا: 
»فاني ارى في مقّدم وجهك نورا، وستلدين حجة لهذا الخلق«،13 والقراءة 

عليها مكررا والقراءة على املاء ورّشه.
وقوهلا: »كنت ال احتاج ايام حملي به في البيت المظلم الى مصباح«،14 
 :كنت اسمع التقديس والتسبيح منه في بطني«، وقوهلا« :وقوهلا

»اني كلما نمت رأيت في المنام شخصين نورانيين يقرءان علّي.« 
2. االحرتام اخلاص للتهنئة بوالدته فقد صدرت مخسة اقسام من الوحي 
عندها، فأوحى اهلل اىل رضوان خازن اجلنان: أن زخرف اجلنة، وطّيبها 
كرامة ملولود ولد حملّمد، واوحى اهلل اىل املالئكة: ان قوموا صفوفا 

 .بالتسبيح والتحميد والتمجيد والتكبری، كرامة ملولود ولد حملّمد
ألف  في   النبي الى  اهبط  »ان   :جربئيل اىل  تعاىل  اهلل  واوحى 
قباب  عليها  مسرجة  بلق  خيول  على  ملك،  ألف  ألف  والقبيل   - قبيل 

 الدر والياقوت معهم الروحانيون بأيديهم حراب من نور ان هنئوا محّمدا
بمولوده.«15 فتأمل يف هذه الكيفية واجلمعية اخلاصة هلذه التهنئة. 

3. االحرتام اخلاص لتسميته فانه قال تعاىل جلربئيل بعد ذلك، واخربه: 
»اني سميته الحسين«، فالتسمية منه تعاىل باخلصوص، وقد مسّاه يف كتابه 
اجمليد ووصفه باوصاف خاصة، وجعل تعاىل له يف السموات امساء 

خاصة كما يف الروايات.16 
اليه من  4. االحرتام اخلاص للرتبة احمليطة بقربه الشريف بتفاوت القرب 
مخسة وعشرين ذراعا اىل اربعة فراسخ، فلها فضائل متفاوتة بتفاوت القرب 
 اىل موضع مرقده، وقد اختارها ملدفنه يوم دحي االرض كما قال ذلك

حنی اراد اخلروج من املدينة املنورة، فجعل اهلل تعاىل هلا خصوصيات:
االوىل: اهنا شرُفت على الكعبة املكرمة، وقد يقال اهنا افضل من ارض 

.الغري، وان مل تكن افضل من اصل مرقد امری املؤمننی عليًا
تعاىل هذه  اهلل  انه خلق  معتربة،  بأسانيد   الباقر انه ورد عن  الثانية: 
وبارك  وقّدسها  عام،  الف  وعشرين  باربعة  الكعبة  خيلق  ان  قبل  االرض 

عليها.17
الثالثة: روي عنه ايضا باسانيد كثریة، انه مازالت كربالء قبل اخلق اهلل 
تعاىل اخللق مقدسة مباركة، وال تزال كذلك حىت جيعلها اهلل افضل ارض 

يف اجلنة، وافضل منزل ومسكن يسكن اهلل تعاىل فيه اولياءه يف اجلنة.18
الرابعة: انه جعل هذه الرتبة ترعة من ترع اجلنة.

اخلامسة: ان هذه الرتبة مقبوضة بيد كل ملك زار النيب املصطفى ففي 
الرواية ان كل ملك اتى النيب كان معه شيء من تربة كربالء، وكل نيب 
زار كربالء فقد قبض منها ومشّها ومّس جلده تراهبا املبارك، فهي مقام كل 

االنبياء اىل يوم القيامة.19
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ابتدءا فكرة املهدي املنتظر ليست ابتداع املسلمنی فقط أو طائفة 
منهم بل إهنا عقيدة كل االديان السماوية وحىت إن وجدت يف غریها؛ فإهنا 
اصال جاءت من الدين، والدين عند اهلل تعاىل واحد واخلرب الذي يصل 
من اهلل تعاىل إىل األنبياء واحد. مث إننا على مر تاريخ اإلنسان على هذه 
األرض مل جند فكرا على اإلطالق رافق اإلنسان كالفكر الديين.. وإن 
كان لإلنسان أن ينكر سلطان أية فكرة، فإنه ال يستطيع على الواقع أن 
ينكر سلطان فكر الدين على الناس. ذلك ألن العقيدة فطرة اإلنسان، 
تربز من تكوينه واصل خلقته. وال تتلبس متاما إال مع الدين باعتباره من 
خالق اإلنسان والعامل خبلقته املستجيب حلاجته احلق واجمليب لتساؤالته 

الصدق.
عقيدة اإلميان باملهدي متثل جتسيدا لسنة كونية هي اإلمامة حيث 
اإلمام يف خلق الناس، هو معىن الحسن يف خلق اإلنسان، وال ميكن 
حبال من األحوال فصل هذا املعىن احلسن عن احسان اهلل تعالى احملفوظ 

يف كتابه. وذلك ما يشری إليه قول النيب يف حديث الثقلنی.
عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اهلل: »إني تارك فيكم الخليفتين 
يردا علي  يفترقا حتى  لن  وانهما  بيتي  أهل  اهلل وعترتي  بعدي، كتاب  من 

الحوض.«1
قبل مخسة وثالثنی صحابيا وتسعة عشر  مرويا من  احلديث  وقد ورد 

تابعي.2
وقد صححه كثری من العلماء منهم الطبري، الحاكم يف »املستدرك«، 
الذهبي يف »تلخيص املستدرك«، الهيثمي يف »جممع الزوائد«، ابن كثير 
يف تفسریه، السيوطي يف »اجلامع الصغری«، المناوي، محّمد بن اسحاق3 
ففكرة املهدي وعقيدته هي مصداق ملعاين السنة ومعاين قول النيب 
األكرم يف »الثقلنی« وعدم افتراقهما حىت يردا عليه احلوض. وإال 

فبدون املهدي كيف نتصور عدم االفرتاق!
ال ميكن بيان معاين السنن الكونية والسنن التكوينية بشكل واضح إال 

من خالل حقيقة وجود املهدي، بل ال ميكن فهمها.

سنة الطاعة
 ،الرسول قائمة على الصدق يف زمن  الطاعة صحيحة  مثلما تكون 
باعتباره مصدرها ومشرعها املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى، وأن كل ما 
دوهنا بدعة وضاللة؛ كذلك ال تأيت الطاعة بتمام وكمال معناها إال مع 

وجود املعصوم الذي ال يصدر عنه اخلطل واخلطأ. فأين هو؟!

سنة الرحمة
قال تعاىل: »َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ رَْحَمًة ِلْلعاَلمين «4

إذا كانت رمحة اهلل تعاىل متصلة وغری منقطعة، فقد أرسل سبحانه الرسل 
ترتا رمحة للعاملنی منذ آدم حىت اخلتم مبحّمد. فهل انقطعت الرمحة 

املتجسدة بإرسال الرسل مبوت احلبيب يف خيار اهلل تعاىل لعباده؟!
إن املهدي هو الرحمة المتجسدة المتداد الرسل. وهو كالشمس 
اليت هي  الضوئي  الرتكيب  فإن عملية  السحب،  ينتفع هبا وإن حجبتها 
أساس احلياة على األرض واليت بدوهنا ال حياة، إمنا مصدرها الشمس، وهي 
 جتري جملرد وجود الشمس وإن حجبها السحاب، وكذا اإلمام املهدي

فإن جمرد وجوده وإن احتجب رمحة للعاملنی وهداية للخلق.

الحق والعدل
الحق، هو الصدق الثابت املنقول عن الواقع، والعدل هو جتسيد احلق يف 
البشري  العقل  القصور عن  الواقع أيضا. وإن احلق معرفة حتتاج إىل رفع 

لتدرك، والعدل فعل حيتاج إىل معرفة احلق ومعرفة يف جتسيده يف الواقع.
قال تعاىل يف ذلك:

»َو ِممَّْن َخَلْقنا أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َو ِبِه يـَْعِدُلون «5

»َو ِمْن قـَْوِم ُموسى  أُمٌَّة يـَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َو ِبِه يـَْعِدُلون«6
مع  من كان  لكل  يتوفر  ال  وهذا  باحلق.  عمل  والعدل،  علم  فاحلق، 
القصورات الذاتية واحليوية والعقلية اليت تشمل تكوين اخللقة اإلنسانية. إال 
أن اإلمام له مهمة ربانية ومنصب عقائدي مؤثر، مصمم مبشيئة اهلل تعاىل 

لكل زمان ومكان مهمته اهلداية باحلق والعدل به وجتسيده.
فاملهدي هو من ساللة اختارها اهلل تعاىل واصطفاها ملشيئته: »ِإنَّ اللََّه 
اْصَطفى  آَدَم َو نُوحاً َو آَل ِإْبراهيَم َو آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلمين  ُذرِّيًَّة بـَْعُضها ِمْن 

بـَْعض َو اللَُّه َسميٌع َعليٌم«7
وروي عن النيب املصطفى يف ذلك بأكثر من 300 حديث أشارت 

إليها كتب الصحاح يف مواضعها.

القيامة واآلخرة
باجتاه  خلق  بعد  من  خلق  يف  آخر  عامل  إىل  عامل  من  اإلنسان  ينتقل 
الكمال واالستقرار واخللود يف معاين وجوده، ابتداء من عامل الذر إىل عامل 
االصالب حيمنا مث إىل عامل االرحام جنينا مث إىل عامل األرض إنسانا، مث 
إىل عامل املوت جنازة مث إىل عامل الربزخ يف القرب مث إىل عامل النشور واحلشر 

والقيامة واحلساب مث إىل عامل اجلزاء إما ثوابا يف اجلنة أو عقابا يف النار.
ذلك هو االنتقال حتم مقضي على كل آدمي البد منه وان مسریة اآلدمي 
يف تلك النقالت إىل حيث الثواب كما يرغب فيه كل ذي لب، ال يتم 
إال من خالل منوذج احسن للكمال، ألن السری يف جلج الظلمات وملام 
النفاق وجمامع الشرك ال يوصل إال للعقاب. فأين هو النموذج األحسن 
للكمال اإلنساين األجدر باالتباع للفوز بثواب اهلل احلتمي؟! وهل هو إال 

اإلمام املهدي املعصوم!!
إن عدم اإلميان باإلمام املعصوم قيما وهاديا يعين الضياع ألنه يعين عدم 
اإلميان  صدق  وإن  يعقبها.  وما  يسبقها  وما  القيامة  مبعاين  االكرتاث 
الزمان حييي سنة  باملهدي ومعاين وجوده وقيامه على األمر يف هذا 

القيامة ومعانيها يف النفوس.

سنة البالء
كل شيء مبتلى ومبتلى به، وكل حلظة من الزمن يف عمر اإلنسان هي 
حيز بالء البد منه، والصرب هو التزام الدين يف حسن البالء وسوءه، أما 
صربا على الطاعة يف جنب اهلل تعاىل، أو صربا عن املعصية ألمر اهلل تعاىل.
والناس خيتلفون يف رؤية البالء مبا عندهم من دين، مث أن نسبية املصائب 

عندهم هي اليت ترفع اإلنسان وختفضه عند اهلل تعاىل.
وقد ذكر ذلك يف مقالة سابقة من هذه اجمللة ضمن معاين البالء كسنة 
لتجلي احلسن الرباين،8 واآلن جاء بيان معاين بالء املهدي يف غيبته 

لألمة وبالء األمة به.
واهلل سبحانه وتعاىل مينح عبده ثوابا عظيما ال حدود له مبا يصرب على 

بالئه، ومن هنا لننظر مقدار احلسن والرمحة يف بالء املهدي واالمة.
فالبد لإلنسان ذي الدين أن يكون يف موقع هم وغم من أمر األمة وما 
الصهاينة على مقدساهتم، وكل  إليه من تفتت وضياع، وتسلط  صارت 
مظاهر الظلم واجلور والفساد اليت ال تليق مبعاين اإلسالم العظيم، منتظرا 
فكرة  مفتاح كل  هي  اإلسالمية،  العقيدة  تكون  اإلمام، حىت  لفرج 

حيملها يف حياته وال بالء له سوى دينه، فقد روى الصيرفي قال:

دخلت أنا والمفضل بن عمر وابو بصير وابان بن تغلب على موالنا أيب 
عبد اهلل الصادق، فرأيناه جالسا على الرتاب وعليه مسح، واملسح، 
الكساء من الشعر - خيربي مطوق بال جيب مقصر الكمنی وهو يبكي 
بكاء الواله الثكلى ذات الكبد احلرى، قد نال احلزن من وجنتيه وشاع 

التغيری يف عارضيه وابلى الدمع حمجريه وهو يقول:
الواحد،  الواحد بعد  »سيدي غيبتك اوصلت مصابي بفجايع األبد وفقد 
يفني الجمع والعدد، فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأنين يفتر من صدري 
عن دوارج الرزايا وسوالف الباليا إال مثل بعيني عن غوابر اعظمها وافظعها 
بواقي اشدها وانكرها ونوائب مخلوطة بغضبك ونوازل معجونة بسخطك.«

قال الصریيف: فاستطارت عقولنا وهلا وتصدعت قلوبنا جزعا من ذلك 
اخلطب اهلائل واحلادث الغائل، وظننا انه مست ملكروهة قارعة أو حلت 
به من الدهر بائقة فقلنا: ال أبكى اهلل يا ابن خير الورى عينيك، من أية 
هذا  عليك  حالة حتمت  وأية  عبرتك؟  وتستمطر  دمعتك  تستنزف  حادثة 

المأتم؟
خوفه  عنها  واشتد  جوفه  منها  انفتح  زفرة   الصادق فزفر  قال: 
وقال: »ويلكم نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم وهو الكتاب 
المشتمل على علم المنايا والباليا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة الذي خص اهلل به محّمدا واألئمة من بعده، وتأملت منه مولد 
قائمنا وغيبته وابطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد 
الشكوك في قلوبهم من طول غيبته وارتداد اكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة 
اإلسالم من اعناقهم التي قال اهلل تقدس ذكره »َو ُكلَّ ِإنسان أَْلَزْمناُه طائَِرُه 

في  ُعُنِقه «9 يعني الوالية. فأخذتني الرقة واستولت علي األحزان.«10.
من خالل هذه القصة جند أن بلوى الغيبة بلوى عظيمة، وبذلك يصبح 
النتظار الفرج معاين الثبات والصرب على اإلميان ومعاين العمل واالستعداد 
الستقبال الثائر املصلح العظيم املنتظر يف إعداد النفس واجملتمع واالمة، 

وبذلك يكون احب األعمال إىل اهلل تعاىل انتظار الفرج.
قال اإلمام: »أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج.«11 

عز  اهلل  من  الفرج  انتظار  امتي  أعمال  »أفضل   :اهلل رسول  وعن 
وجل«12 

وعن أمری املؤمننی أيضا: »المنتظر ألمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل 
اهلل.«13

إن انتظار الفرج يف حقيقته هو عبادة الصرب، الذي هو من اإلميان مبنزلة 
البالء بنجاح إىل حيث رضا اهلل  الرأس من اجلسد وهو صك اجتياز 

تعاىل.

سنة اإلمامة
كيف تبدو هذه السنة يف اإلنسان؟ وكيف تربز؟ ومىت تصح؟

إن السعي لإلمامة والسيادة سنة تكوينية يف خلق كل آدمي، تربز واضحة 
يف طلب السيادة لنفسه وجمتمعه ووطنه، ويف سعيه لالنقياد حنو األحسن 
منه ولذا فاإلمامة ال تصح إال مع اإلمام املعصوم املختار من قبل اهلل 
معاين  وبكل  الناس  يف  الرسول  رسالة  ملعاين  امتدادا  ميثل  الذي  تعاىل 

احلسن الرباين. وهذا املعىن ال يتحقق اآلن إال مع املهدي وفيه.
ولذا فإن حربا تشن ضد أئمة احلق منذ استالب موقع اإلمامة 

يف الدين من قبل أشخاص غری مؤهلنی هلا، بل باخلصوص عند 
وقوعها يف بين امية، فصاروا مصداقا لقوله تعاىل: »أَِئمًَّة َيْدُعوَن 

بيان إلحسان اهلل تعالى المستديم
محّمد محسن العيد
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ِإَلى النَّار...«14 نعم منذ استالم بين امية مواقع اإلمامة يف 
الناس بدأ سب اإلمام علي على مدى ستنی سنة وعلى 
عشرات اآلالف من املنابر ويف مساجدهم ومع صالهتم. ومن 
ذلك احلنی إىل اآلن تشن االباطيل واألقاويل ضد معاين وجود املهدي 

اإلمام. وقد ورد على لسان أئمة احلق بيان هذا الوضع.
روى الكليني عن زرارة انه قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول:

»إن للغالم غيبة قبل أن يقوم.« 
قال: قلت: ولم؟ 

وهو  زرارة  »يا   :قال مث  بطنه  إىل  بيده  وأومأ  »يخاف«   :قال
المنتظر وهو الذي ُيشك في والدته، منهم من يقول مات ابوه بال خلف، 
ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول انه ولد قبل موت ابيه بسنتين، وهو 
المنتظر غير أن اهلل عز وجل يجب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب 

المبطلون يا زرارة.« 
قال: قلت: جعلت فداك، إذا أدركت ذلك الزمان فأي شيء أعمل؟ 

قال: »يا زرارة! إذا ادركت ذلك الزمان فادع بهذا الدعاء:
اللهم  نبيك،  أعرف  لم  نفسك  تعرفني  لم  إن  فإنك  نفسك  اللهم عرفني 
عرفني رسولك فإنك إن لم تعلمني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني 

حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني.«15 
وعن عبد اهلل بن سنان انه قال: قال أبو عبد اهلل: »ستصيبكم شبهة 
بدعاء  دعا  من  إال  منها  ينجو  إمام هدى، وال  يرى، وال  بال علم  فتبقون 

الغريق.« 
قلت: كيف دعاء الغريق؟ 

قال: »تقول: يا اهلل يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي 
على دينك«16 

إن جمرد اإلميان مبعاين امامة املهدي للعصر، وترقبه وانتظار الفرج 
على يديه، إمنا يضع النفس على مسار سنتها التكوينية الصحيحة يف 
طلب السيادة. كما أن تأمل وتوقع اإلمامة يف مضاهنا الصادقة إمنا هو 

طاعة ورمحة وعدل وحق مع صرب على كل هذه املعاين.

التوحيد
الناس كلهم موحدون بالفطرة طبقا للخطاب التكويين الرباين يف اصل 
اخللقة اإلنسانية، إذ يقول تعاىل: »َو ِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَني  آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم 
ُذرِّيَـّتـَُهْم َو َأْشَهَدُهْم َعلى  أَنـُْفِسِهْم َأ َلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا بَلى  َشِهْدنا َأْن تـَُقوُلوا 

يـَْوَم اْلِقياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هذا غاِفلين «17 
حىت كلمة الكفر تتضمن معاين االميان، ألن الكفر معناه اخفاء بواعث 
الفطرة من االميان، والشرك هو جعل شريك ملعاين الوحدانية والربوبية. 

فهم يقولون عن األصنام: »ما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيـَُقرِّبُونا ِإَلى اللَِّه زُْلفى .«18
ولذا جاء وصف الشرك بأنه ظلم عظيم.19 

ليبدو ميثاقها مع  النفس وسالمتها،  الفطرة يف  التوحيد هو صفاء  إن 
خالقها، وإال فإن احنراف الفطرة وسقمها بامراض املعصية والفساد يبدي 
الشرك. ولذا قال تعاىل: »َو ما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َو ُهْم ُمْشرُِكون.«20

وهذا كله يعين أن خلوص التوحيد هلل تعاىل ال يربز إال من خالل تطابق 
كامل سعي اإلنسان بسننه التكوينية يف الطاعة والرمحة واحلق والعدل 
واالمامة والصرب على التزام الكتاب والعرتة معا مع السنن الكونية 

يف تلك املعاين.

فال توحيد خالص مع املعصية وال توجه خالص مع القسوة والبغض وال 
توحيد خالص مع الظلم والباطل وال توحيد خالص مع عدم الصرب على 
البالء وال توحيد خالص مع اإلمامة الظاملة وال توحيد خالص مع عدم 

التسمك بالثقلنی أو مع التفريق بينهما.
ولذا فإن انكار املهدي، هو خلل يف معاين التوحيد اخلالص هلل تعاىل، 
رمحة  مع كونه  تعاىل  هلل  طاعته  بتمام  املوحدين  سيد  هو   ،واملهدي
البالء،  للعاملنی ميأل األرض قسطا وعدال، جيسد صدق اإلمامة وعظيم 

ويبسط مشيئة اهلل تعاىل فهو مضمون احلسن وبيان الكتاب.

المهدي تجسيد لمعاني الحسن الرباني
املهدي هو وريث األنبياء يف مهامهم، وهو كمال التجسيد لسنن 
اهلل تعاىل احلسنة يف اخللق، طاعة ورمحة وحقا وعدال وصربا على البالء 
ويقينا وتوحيدا ودعوة صادقة هلل تعاىل، كلها متداخلة يف شخصه الشريف 

وبال تكلف أو تصنع.
به ومنه تعرف الطاعة هلل تعاىل وهو مصدر الرمحة وشيوع األلفة واحملبة 
وعلى يديه يتحقق العدل والقسط وميأل األرض هبما وميحق الظلم واجلور 
واهلهما وتصلح به البالد واحوال العباد.. وإن ثورته تستهدف القضاء 
على الشرك والظلم واجلهل، ذلك الثالوث املقيت الذي هو علة آثام الناس 
كلها، وإن مبقدار حترر اإلنسان من مؤسسات الشرك والظلم، وتنور قلبه 
بنور علم آل حمّمد يكون قد امتلك حريته وسيادته ومارس رسالته اليت 

خلقه اهلل تعاىل هلا على سطح هذا الكوكب.

الهوامش:
احلديث  رقم  وصححه«، ص337،  االلباين  »ختريج  عاصم،  أيب  البن  السنة(   .1
754، و»مسند امحد«، ج 5، ص 182؛ و»صحيح الرتمذي«، كتاب املناقب، 
ص 633، ح 3788؛ »املستدرك«، ج 3، ص 148، و»صحيح مسلم«، كتاب 
ارقم  الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب، مرويا عن زيد بن  فضائل 

بلفظ خمتلف.
2. راجع رواياهتم يف »عبقات األنوار«، ج 1 و ج 2.

3. راجع »حديث الثقلنی« تواتره، فقهه، علي احلسيين امليالين؛ »الصواعق احملرمة«، 
البن حجر، ج2، ص440؛ »سلسلة األحاديث الصحيحة«، ج 2، ص 355-

358؛ »سنن الدارمي«، ج 2، ص 432-431.
4. سورة األنبياء، اآلية 107.

5. سورة األعراف، اآلية 181.

6. سورة األعراف، اآلية 159.
7. سورة آل عمران، اآلية 34-33.

8. العدد 47، ص 121.

9. سورة اسراء، اآلية 13.
10. الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ج ۲، ص 352.
11. نفس املصدر، باب ما اخرب به النيب، ص 287.

12. نفس املصدر، باب ما روي يف ثواب املنتظر للفرج، ص 644.
13. نفس املصدر، باب املنتظر للفرج، ص 645.

14. سورة قصص، اآلية 41.
15. »مجال األسبوع«، ص 520؛ »غيبة الطوسي«، ص 333.

16. »اعالم الورى«، ص 432؛ »منتخب االنوار املضيئة«، ص 80.
17. سورة األعراف، اآلية 172

18. سورة الزمر، اآلية 3
19. سورة لقمان، اآلية 5.

20. سورة يوسف، اآلية 106

للتصنيفات  مبادرة حىت  وأية  قبلية،  أو  اممية  مفاضلة  أية  اإلسالم  رفض 
الفردية مبعزل عن املعيار الذي قدره القرآن، واملقياس الذي أعلنه كركيزة 

ال حنيد عنها عند املفاضلة والتصنيف، إنه مقياس اإلميان، ركيزة التقوى.
فروع  بنی  النسب  اقيم وعلى مستوى  للتفاضل  منصفا  أن مشروعا  ولو 
أو  اعتباطا  يكن  مل  إذ  اهلامشينی؛  غری  به  فاز  ملا  العرب  وقبائل  العجم 
جزافا خروج صفوة العرب وأعيان األمة اإلسالمية وأعالمها منهم، وعلى 
رأسهم يقف زعيم هاشم وعميد العروبة، سيد األمة واإلنسانية حمّمد رسول 

.اهلل
عودا  أقوى  ألهنا  بالذات؛  اهلامشية  الشجرة  من  وتعاىل  تبارك  اهلل  اختاره 
وأعمق جذورا، وأكرم شرفا وأمعن أصالة. وما كانت إرادة السماء لتفرط 
مبضمونه  الشأن  قليل  بسيط  ونسب  عاد  موقع  من  نبيها  وبعثة  بعملها 
وطهارته، أو بشرفه عند الناس ومسعته وعلو منزلته، حىت إذا ما أعلن النيب 
دعوته مثال للقبائل والبشر قابلوه مبؤاخذات على أصالته نسبا؛ حيث أصله 

الرديء، أو سریته، حيث وصمات ماضيه.
ما كان اهلل سبحانه ليزيل باطال ويقيم حمله حقا بصرح قوي يتوخى اعتبارات 
املستقبل، وذلك بأيدي ضعيفة قليلة القيمة، بل كان حتما ترشيح األيدي 
جبميع  العاملة  العائلة  ترشيح  النتيجة،  تقرير  قبل  الكفوءة  القوية  النزيهة 

أعضائها وضمان كوهنا ذات موقع جليل قبل تقدير الثمرة املصطفاة.
ويؤكد هذا - مبا الشك فيه - تكرار املعىن، واردا يف مجلة من أحاديث 
الرسول بشأن اختيار اهلل لـهاشم مث عبد المطلب، مث عبد اهلل، مث هو 
شخصه الشريف، حيث رشح بال منافس كصفي ومصطفى، مث علي 

أمير المؤمنين وكل أهل بيت النبوة وفق عملية أمينة لالصطفاء، 
واألحاديث كثریة.

ولقد احندر علي األكبر من أعلى تلك الشجرة، من فوق مشوخها 
األشم كواحد ممن خضع للرتشيح اإلهلي واالنتخابات وفق إرادة ليس هلا 
معارض، إنه جاء إلينا عضوا نزيها عامال ضمن جمموعة حزب اهلل وجند 
الرمحان من خالل مروره »باالصطفاء« حسبما يصطلح القرآن الكرمي.

وال مراء فيما تلعبه الوراثة من دور فعال يف تكوين الشخصية فضال عما 
الشخصي،  البناء  أدوار يف  السامية من  السليمة  برتبوياته  البيت  يلعبه 
حىت ليتجلى كل من معامل الوراثة ومعامل الرتبية على شخصيته يف سریته 
من خالل نشاطاته وفعالياته الرسالية، وهذا ما الحظه الشاعر يف علي 

األكرب:
جمع الصفات الغر وهي تراثه...
في بأس حمزة في شجاعة حيدر

بإبا الحسين وفي مهابة أحمد
وتراه في خلق وطيب خالئق

وبليغ نطق كالنبي محّمد

المصدر: محّمد علي عابدين، »حياة علـى األكبـر«، ص 70_73.

في ذروة المجد الهاشميون
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القضاء والقدر19

إن االعتقاد بالقدر اليعين اجلربية، بل إمنا يستلزم ذلك لومل نعط االنسان 
أي دور يف صنع السلوك، مسلمنی اياه للقدر فقط. واحلال أنه من اشد 
املمتنعات أن نقول أن اهلل تعاىل يعلم كل شيء بالواسطة بل أنه تعاىل 

يوجب وجود كل االشياء عن طريق عللها وأسباهبا اخلاصة.
إن القضاء والقدر ال يعنيان اال ابتناء نظام السببية العامة على اساس 
حصول  وضرورة  العلية  مبدأ  قبول  لوازم  ومن  اإلهلينی،  واإلرادة  العلم 
املعلول عند حصول علته والسنخية بينهما أن نقول إن مصری أي موجود 
مرتبط بالعلل السابقة واملرتبطة به سواء وجد مبدأ إهلي أم مل يوجد، أي 
سواء أ كان نظام السببية نظاما مستقال وقائما بذاته، أم كان قائما بغریه 
ومستندا للمشيئة اإلهلية. ذلك أن كون النظام السبيب مستقال وقائما 

بذاته أو غری مستقل ال تأثری اهلل على مسألة املصری واحلرية االنسانية.
ومن هذا املعىن نقول ان غاية اجلهل تكمن يف القول بأن العقيدة اجلربية 
ناشئة من اإلعتقاد بالقضاء والقدر اإلهلينی، ولذا فيجب أن تنقد هذه 

العقيدة لرتتب تلك النتيجة عليها.
فاننا لو قصدنا من هذا االعتقاد انکار التالحم بنی األسباب واملسباب 
هذا  فمثل  واإلختيار.  واإلرادة  االنسانية  الطاقات  ومنها  واملسببات 
تقيمها  اليت  القاطعة  باألدلة  وجودها  يستحيل  خرافة  والقدر  القضاء 

الفلسفة اإلهلية حبيث ال جمال ألي شك أو تردد.
وإن قصدنا منها االرتباط احلتمي لعلل باملعلوالت، فهي حقيقة مسلمة 
وال ختتص باإلهلينی، بل يقول هبا كل مذهب يؤمن مببدأ العامة وإن كان 
التفاوت يكمن يف أن االهلينی، بل يقول هبا كل مذهب يؤمن مببدأ العامة 
اىل  العلل  بسلسلة  االهلينی يصعدون  أن  التفاوت يكمن يف  وإن كان 

حيث ال ابعاد زمانية وال مكانية حيث تنتهي إىل علة العلل الواجبة الوجود 
أي احلقيقة القائمة بذاهتا واليت تنتهي إليها كل انواع القضاء )الضرورة( 
والقدر )التعيين( ولكن ليس هلذا التفاوت اي اثر يف اثبات اجلرب او نفيه.

الحرية واالختيار 
وهنا ينطرح هذا السؤال:

إذا جعلنا القضاء والقدر اإلهلي مرتبطا - مباشرة وبالواسطة علل واسباب 
- باحلوادث فاي معىن للحرية؟ وكيف نوفق بنی االميان بنظام العلية العامة 
واالميان حبرية اإلنسان؟ وهل حنن ملزمون لو أردنا التسليم باحلرية أن نفصل 
متاما بنی االفعال االنسانية وأية علة خارجية وهذا يعين قبول الفرض األول 

فقط؟

عند اجلواب نقول:
املفكرين وحمدثيهم  الكثریين من قدامى  الذي دفع  التساؤل هو  إن هذا 
بأية  تتصل  ال  واليت  تعبریهم  احلرة« حسب  بـ»اإلرادة  القول  إىل  اللجوء 
علة. ومعىن ذلك أهنم قبلوا مبدأ الصدفة ولو يف اطار اإلرادة اإلنسانية، ان 
مبدأ العلية أمر الميكن انکاره او ختصيصه، ولو قطعنا الروابط بنی العمل 

االنساين، والعلل املتقدمة عليه لوجب علينا أن نقبل أنه ال اختيار له.
إن اإلنسان خلق خمتارا حرا، مبعىن أنه أعطى فكرا وإرادة. فليس االنسان 
يف أعماله كاحلجر تدحرجه فيتدحرج ويسقط متأثرا جباذبية األرض دون أن 
تكون له أية ارادة، او كالنبات ليس له إال طريق واحد فبمجرد توافر شروط 
معينة ينمو بالشكل املعتاد، كاحليوان الذي يؤدي أعماله بتأثری غريزي. كال 

الجبـر

إن اإلنسان جيد نفسه دائماً على مفرتق طرق ليختار منها أيها شاء مبلء 
حريته، ووفق مشيئته ونوعية تفكریه، وليس جمبورا على سلوك احدها الغری، 

وإمنا الذي يعنی احد الطرق هو أسلوب فكره واختياره.
وهنا تربز مقومات الشخصية والصفات األخالقية والروحية، واملسبقات 
الرتبوية والوراثية، واملقاييس العقلية والنظرات البعيدة لالنسان، فيعلم إىل 
أي الرتبوية والوراثية، واملقاييس العقلية والنظرات البعيدة لإلنسان، فيعلم إىل 
أي حد يرتبط املستقبل السعيد أو الشقي بتلك العوامل وبالتايل بالطريق 

الذي خيتاره بنفسيه.
إن الفرق بنی االنسان والنار احملرقة، واملاء املغرق، والنبات النامي بل وحىت 
احليوان املاشي هو عنصر االختيار.. اذ كل هذه ال تنتخب طريقها يف حنی 

ينتخب االنسان طريقه حبرية.
فما أن يواجه سبال متعددة فان ضرورة سلوك احدها ال تستمد اال من 

إرادته الشخصية.

الحتمي وغير الحتمي
القرآنية حديث عن القضاء والقدر  الدينية واإلشارات  الروايات  جاء يف 
القضاء  من  نوعنی  عن  تعرب  وهي  احلتمي  غری  والقدر  والقضاء  احلتمي 

والقدر: نوع قابل للتغری، وآخر حمتم ضروري اليقبل أي تغيری.
وهنا يربز لنا سؤال حول معىن القضاء والقدر غری احلتمي. فإذا نظرنا إىل 
حادثة خاصة بعنی االعتبار فإن العلم األزيل إما أن يكون قد تعلق هبا أومل 
يتعلق، فإن مل يتعلق هبا فليس هناك قضاء وال قدر، وإن تعلق هبا كان من 
الضروري هلا أن تقع، وإال لزم عدم مطابقة علم اهلل للواقع، وللزم ختلف 
املراد عن اإلرادة اإلهلية، وهو مستلزم لنقصان ذات احلق سبحانه وتعالی.

وبعبارة أدق وأمشل يقال: إن القضاء والقدر يف الواقع عبارة عن انبعاث 
كل العلل واألسباب من ارادة اهلل ومشيئته وعلمه، وهو علة العلل وعليه 
فالقضاء هو العلم بالنظام األحسن والذي هو منشئ وموجد ذلك النظام.

والكل في نظامه الكياني 
ينشأ من نظامه الرباني

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قانون العلية العامة يوجب احلتمية 
العلية أن يكون وقوع احلادثة عند حتقق  قانون  والضرورة حيث ان الزم 
شرائطها املخصوصة الزمانية واملكانية قطعيا وحتميا واليقبل التخلف متاما 
كما أن عدم وقوعها عند عدم حتقق تلك الشرائط أيضا حتمي وال يقبل 

التخلف.
وتدين العلوم يف كوهنا قطعية هلذا املبدأ. وان قدرة التنبؤ العلمي هي مبقدار 
علمه بالعلل واألسباب. وملا كان القضاء والقدر اجياب احلوادث وتقديرها 
عن طريق العلل واملعلومات، ويف نظام األسباب واملسببات فالقضاء والقدر 

مها عنی احلتمية والضرورة.
وعلى هذا فكيف ميكن تقسيم القضاء والقدر اىل حتمي وغری حتمي، أو 
إىل قابل للتغری وغری قابل له؟ وهنا يبدو لنا السری يف طريق مسدود فإما أن 
ال نقول إال بنوع واحد من القضاء والقدر كاألشاعرة وال يقبل هذا النوع 
التغيری والتبديل، والخيتلف مصری االنسان عما رسم له، ونكون بالتايل قد 
سلبنا االنسان أي قدرة على تغيری مصریه وأي حرية وإرادة، واما أن نكون 
- كاملعتزلة - منکرين للقضاء والقدر وتأثریمها يف احلوادث الكونية وعلى 
األقل يف األفعال واألعمال اإلنسانية. وجيب أن نالحظ اآلن أنه هل يوجد 
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سبيل للخالص من هذا الرتدد أم ال؟القضاء والقدر
وهنا علينا أن نلفت النظر إىل نقطة مهمة هي أنه كما أن نظرية األشاعرة 
القدرة  نفي  تسلتزم  للتبديل  القضاء  قابلية  عدم  أساس  على  القائمة 
واالختيار من االنسان و عدم سلطته على مستقبله، فإن نظرية املعتزلة 
اإيضا ليست عالجا ناجعا لذلك، اذ باإلضافة لإلشكاالت القوية اليت 
يوردها العلم اإلهلي عليها من زاوية تنافيها مع التوحيد، جندها ال تنفع 
يف إرجاع القدرة واإلختيار لالنسان، فحىت لو مل نقبل القضاء والقدر 
باملفهوم اإلهلي، فإننا سوف نقف حائرين أمام املفهوم املادي هلما أي 
التحكم القطعي الذي ال يتخلف ملبدأ العلية العامة وحكومة النواميس 

الناشئة منه - كما يعرب اجلربيون.
وهل ميكننا انکار تأثری قانون العلية يف جمرى احلوادث أو على األقل يف 

أفعال اإلنسان؟!
العلية واملعلولية  املعتزلة وأتباعهم ذلك فأنكروا مبدأ الضرورة  وقد فعل 
- يف الفاعل املختار على األقل - وقد تبنی بعض املفكرين األوروبينی 
احملدثنی نفس افكار املعتزلة يف هذه املسألة وحتدثوا عن »اإلرادة احلرة« 
أي اإلرادة املتحررة من قانون العلية... حىت أهنم إدعوا أن قانون العلية 
إمنا يصدق يف العامل املادي املتشكل من الذرات أما يف دنيا الروح ويف 

العامل الداخلي للذرات نفسها فإنه غری صادق.
إن سبب تردد هؤالء العلماء احملدثنی يف عموم قانون العلية هو أهنم ظنوا 
أن قانون العلية هو قانون جتريب، ولذا فعندما عجزت التجارب العلمية 
البشرية عن كشف روابط احللية ووجود معلول معنی على أثر علة معينة، 

تصور هؤالء أن هذا املورد خارج عن مبدأ العلية.
واحلقيقة هي أن فرض نشوء كل القواعد والقواننی العلمية عند االنسان 
ومتام تصوراته الذهنية من االحساس والتجربة من أكرب االشتباهات اليت 

ابتليت هبا املبادئ الفلسفية الغربية وسرت منها إىل املقلدين الشرقينی.
وعلى أي حال فإن إنكاره العلية العامة أمر غری ممكن ومع قبوله يبقى 
اإلشكال يف معىن القضاء غری احملتم سواء قلنا بالتصور اإلهلي للقضاء 

والقدر اإلهلي أو مل نقل.
االنسان  أفعال  احلوادث  ومن   - حادثة  أن كل  اإلشكال  وخالصة 
تكتسب  وأهنا  عللها وأسباهبا،  توفرت  إذا  )مقضية(  - تصبح حتمية 
حدودها ومشخصاهتا من ناحية هذه العلل واألسباب )القدر(. فالعلية 

مساوية للحتمية واستحالة التخلف، فال ميكن التغيری والتبديل.
ومن هنا فإن كل من اعرتفوا مببدأ العلية العامة - ومنهم املاديون - مبتلون 
باإلشكال والسؤال ألهنم قبلوا الضرورة العلية واملعلولية )الديرتماتيزم( من 
للتغری،  قابال  اإلنساين  املصری  جهة، ومن جهة أخرى جندهم جيعلون 

ويعطون االنسان دور املسلط على مصریه.
وعليه فإن نظرية املعتزلة املبنية على نفي القضاء والقدر باملفهوم اإلهلي 
ونفي  الكونية  احلوادث  بكل  واحاطتها  اإلهلية  اإلرادة  مشول  نفي  أي 
أن يكون العلم اإلهلي مبدأ للنظام العام، هذه النظرية ال تنفع عالجا 

للمشكلة املستعصية.

المصدر: الشهيد مرتضی المطهري، »اإلنسان والقدر«، ترجمة محمد علي 
التسخيري، المشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، بالتلخيص.
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إن قانون العرض والطلب، يقتضي أن يكون الطلب متناسباً مع العرض، 
ألنه يف غری هذه الصورة، خيتل نظام احلياة والتعادل، ويسود نظام اجملتمع 

الفوضى واالضطراب والفساد.
إن سوء تصرف البشر على مر التاريخ، وردود فعلهم السيئة، اليت جتاوزت 
التمرد  على  الدالة  أفعاله  نتائج  اإلنسان  يرى  أن  بّد  ال  احلدود،كان 
والعصيان، وهلذا السبب شاءت احلكمة اإلهلية أن يغيب آخر شخص 
من القادة العظام )اإلمام املهدي( عن األنظار ملدة طويلة، ليظهر 
لدى الناس، حس الطلب ملثل هذا اإلمام العايل القدر، ويف ذلك الزمن، 
اليت تكون فيه األرض ممهدة، فإن اهلل تبارك وتعاىل سيظهره وجيعله بنی 
األوضاع  وتصبح  األمور،  املناسب يف كل  الوقت  يتهيأ  فعندما  طالبيه 
مساعدة لذلك، ويدب اليأس يف قلوب معظم الناس، ويطلبوا من أعماق 
قلوهبم من اهلل العزيز احلكيم قائداً ومنقذاً، فإنه سبحانه وتعاىل سيظهر 
منجي العامل إلصالح األوضاع املنحرفة والفاسدة إصالحاً جذرياً، ولتبدأ 

عملية إنقاذ الناس من الظلم واجلور، ونشر العدل والقسط.

ولكن ال بّد هلذا اليوم املوعود، وهذا الفجر املقدس املنتظر من عالمات 
وشروط عالمات تدل عليه، وشروط حتقق جناحه.

شرائط الظهور
ما هي شرائط الظهور

والشرط يف اللغة هو أن حتقق املشروط يتوقف عليه، وأن شروط الظهور يف 
املصطلح تعين األسباب واملقومات والعوامل اليت يتوقف عليها ظهور امام 

العصر، حبيث أن الظهور سيتحقق حتما مع توافرها.1
إن كل ما حيدث يف عامل الكون والوجود، حباجة إىل علة. وطاملا ال تكون 
مثة علة، فلن يستحدث املعلول. إن حتقق املعلول منوط ومشروط بتحقق 
العلة. ويطلق على هذا األمر، مبدأ العلية واالعتقاد بالعلية، وهو مبدأ عام 
يغطي مجيع الكائنات املمكنة يف عامل الكون والوجود، مبا يف ذلك ظهور 

ويل العص. لذلك ميكن القول: 
األسئلة واألجوبة1. أن كل معلول حباجة إىل علة

شرائط وعالمات الظهور

2. ظهور املعلول إذن
3. أن الظهور حباجة إىل علة. 

وتطلق شروط الظهور على العلة أو العلل اليت يتوقف عليها ظهور ويل 
.العصر

فإن انتصار ثورة ما أو حتقيق هدف منشود إمنا يتوقف على توفر الظروف 
فحركة  اهلدف..  النجاح حتقق  ومقومات  األجواء  هتيأت  فمىت  املناسبة، 
وهنضة مثل ثورة اإلمام املهدي اليت ختتزل جمهود كل األنبياء والرسل 
البشرية  وهداية  اإلهلي،  العدل  حتقيق  إىل  األطهار، وهتدف  واألئمة 
فنهضة املهدي املبتدئة بيوم ظهوره  مجيعاً حنو شريعة اهلل اخلالدة إذاً 
املقدس، هي حركة عميقة وشاملة ومتجذرة ودائمة وإنسانية، تتجاوز فوارق 
إعتباره وكرامته  اإلنسان، ورد  اللغة واللون والعرق والقومية، وحتقق حترير 
بكل  والظلم،  واإلحنراف  الفساد  إجتثاث  العصور، وحتاول  املهدورة عرب 

أشكاله والوانه وصوره.
ينبغي  وال ميكن حلركة شاملة وعميقة كهذه، أن حتدث من الشيء بل 
أن تسبقها إرهاصات، هتيء األرضية املناسبة لنجاحها، وال بّد من توفر 

مقومات وشروط النجاح، ولعل أهم هذه الشروط2 هي:
أوال: األيدلوجية الفكرية الكاملة والقابلة للتنفيـذ يف كـــل األمكنــه واألزمنة 

واليت تضمن الرفاة للبشرية مجعاء:
ال بّد أن تكون هذه األيدلوجية، هي القانون السائد يف اجملتمع، وأن تكفل 
حل كل مشاكل البشرية، وتستأصل مجيع مظاملها وكما نعرف أن الدين 
اإلسالمي هو آخر الشرائع السماوية، وأن العقل البشري قاصر عن إجياد 
العامل، وأن اهلل سبحانه وتعاىل وعد يف القرآن الكرمي  العدل الكامل يف 
بتطبيق العدل الكامل، والعبادة املخلصة على وجه األرض، بل كان هذا 

هو الغرض األساسي للخلق: »َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن«3
إذاً ينحصر وجود هذه األيدلوجية يف اإلسالم، لعدم إمكان حصوهلا من 
العقل البشري، وعدم إمكان نزول شريعة أخرى بعد اإلسالم »َوَمْن يـَْبَتِغ 

َغيـَْر اإِلْسالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه«4
إذاً يف زمن الظهور، سوف تتم تربية العامل ثقافياً من جهة اإلسالم الواقعي 
)األيدلوجية الفكرية(، الذي يقوم عليه نظام اإلمام املهدي يف دولته 
العاملية فالشعوب غری املسلمة، سوف تدعى إىل اإلسالم، وسوف تعتنقه 
باقتناع وسهولة، وبالتايل تتم إزالة اإلختالفات يف العقائد الفكرية ويتبع 
اجلميع احلق واحلقيقة وكل من أسلم من جديد، أو هو كان مسلماً سلفاً، 
سوف يرىب على الثقافة اإلسالمية العامة الضرورية، ومن مث يبدأ التصاعد 

والتكامل الثقايف، كل حسب قابليته وجهوده.
إذاً قابلية املهدي لقيادة العامل تكتمل يف:

والوحي كما  باإلهلام  ونقصد  والوحي  اإلهلام  إىل  باإلضافة  العصمة   .1
حصل لـ: مرمي بنت عمران عليها السالم، وأم النيب موسى: »َوَأْوَحيـَْنا 

ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه...«5
2. الرصيد الضخم من التجارب، اليت يكتسبها من خالل طول الزمن 
يف عصر الغيبة، ما يوجب له االطالع املباشر على قوانينی تطور التاريخ، 

وتسلسل حوادثه، وما يؤثر على اجملتمعات البشريه.
3. األعمال والتضحيات، اليت يقوم هبا يف عصر الغيبة يف سبيل اإلسالم 

واملسلمنی، وماهلا من بالغ األثر يف تصاعد كماله وترسخه.

لم ظهور ولي العصر بحاجة إلى شرط وشروط؟
إن ظهور ويل العصر )ع( حباجة إىل شرط وشروط بدليل: 

1. أن اهلل تعاىل وضع يف نظام الكون هذا، سلسلة من القواننی والسنن، 
جتري مجيع األمور على أساسها. ونقرأ يف الرواية اجلعفرية "أبی اهلل ان 

جيری االمور اال باسباهبا و لکل شیء سببا"6
إن السنن يف اإلصطالح هي األساليب االهلية7 اليت يدار عامل الكون 

تأسيسا عليها. 
أن  من  نابع  له شرطه وشروطه  العصر )ع(  بأن ظهور ويل  نقول  أن 

الظهور سيحدث وفقا للسنن االهلية. 
وبناء على ذلك فان السنة االهلية ستجري يف ذلك احلنی الذي يدخل 
فيه األناس الساحة. لذلك فان كل شئ يتوقف على فعل الناس، وكيف 
يتصرفون. وطاملا مل يتم الفعل والتصرف من منطلق الوعي واإلختيار، 
فان السنة االهلية لن جتري. بعبارة أخرى، فان شرط تطبيق السنن االهلية 

يكمن يف عمل الناس ذاهتم. 
2 أن غيبة ويل العصر )ع( متت لعلل وأسباب خاصة، وأن ارتفعت 
وانتفت تلك العلل، فان الظهور سيحصل. حبيث أن الروايات تظهر بان 

غيبة ويل العصر )ع( حصلت لعدة أسباب رئيسية:8
أ( هاجس القتل: إن جبابرة العصر واحلكام العباسينی، كانوا منذ عهد 
لذلك  )ع(،  العصر  ويل  قتل  بصدد  )ع(  العسكري  احلسن  االمام 

حصلت الغيبة، لكي حيفظ اإلمام كذخر اهلي.
ب( غياب اجلهوزية: إن مجاهری العصر مل تكن جاهزة ومستعدة لقبول 
لقبول ويل  اجلهوزية  تتوفر  أن  إىل  الغيبة  لذلك حصلت  االهلية  احلجة 

العصر )ع( لدى الناس. 
ج( إمتحان الناس: إن سنة اإلمتحان واإلختبار هي واحدة من السنن 
االهلية وأن اهلل تعاىل أراد من خالل غيبة ويل العصر )ع( إمتحان الناس 

ليتميز املؤمن عن الكافر.
إن األولياء االهلينی إما هم ظاهرون أم غائبون، وال خيار ثالث لذلك، 
وعندما أدت سلسلة من األسباب والعلل إىل غيبة الويل االهلي، فمن 

الطبيعي أن يؤدي زواهلا وانتفائها، سببا لظهور الويل االهلي. 
وبناء على ذلك جيب السعي والعمل الزالة علل الغيبة. إن الظهور مل 
يتحقق حلد االن فمرده أن علل الغيبة مازالت باقية وقائمة، ومل تتوفر 

األرضية الالزمة فحسب، بل أن عقبات الظهور مازالت قائمة. 

عالمات الظهور
ما هي عالمات الظهور

إن عالئم الظهور هي عبارة عن تلك السلسلة من األحداث والتطورات 
اليت تقع وفقا لتنبؤات املعصومنی قبل الظهور أو عشيته أو بالتزامن 

9.معه أو بعد ظهور االمام املهدي
إن كل ظاهرة يف هذا العامل، تعرف على أساس خصائصها وميزاهتا، إن 
اخلصائص هي إرهاصات وعالمات تبدي ظاهرة ما وتسهل متييز تلك 

الظاهرة عن الظواهر االخرى. 
ويل  لظهور  العالمات  من  فئة   املعصومون األئمة  ذكر  وقد 

العصر، تسمى عالمات الظهور.
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أقسام عالمات الظهور
ال بّد من تقسيم عالمات الظهور إىل قسمنی:

1. أمور وعالمات موقوفة.
2. أمور وعالمات حمتومة.

قال:   بن يسار عن أيب جعفر الفضل  الروايات عن  وكما جاء يف 
»إن من األمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة.«10 وعن معلى بن خنيس 
أبا عبد اهلل يقول: )من األمر حمتوم، ومنه ما ليس  قال: مسعت 

مبحتوم(11

أوال: عالمات الظهور واألمور الموقوفة
إن األصل يف عالمات الظهور واألخبار الغيبيه أو حوادث املستقبل إهنا 
موقوفه، ما مل توجد قرينة أو دليل يستدل به على احلتم، وقد ذهب 
جهابذة العلماء )كاملفيد والصدوق والطوسي( إىل أن األصل يف هذا 
املوقوف، ما مل يستدل على خالف ذلك  أنه من  النوع من األخبار 
بقرينة تدل على حتمه كقوله )السفياين من احملتوم( وعليه فإن كثریاً 
من عالمات الظهور حىت ما صح سنده، هي من األمور املوقوفه، أي 
معلقة على مشيئة من اهلل تعاىل، أي من اجلائز أن اليقع بعض منها، 

وتكون قابلة للتغيری أو التبديل أو التقدم أو التأخر.

ثانيا: عالمات الظهور واألمور المحتومة
إن عالئم الظهور احملتومة هي مخس كما يف الرواية عن عمر بن حنظلة 

قال: 
مسعت أبا عبد اهلل يقول: »قبل قيام القائم خمس عالمات محتومات: 
اليماني، والسفياني، والصيحة، وقتل النفس الزكيه، والخسف بالبيداء.«12 

 :وكذلك احلديث املروي عن أيب عبد اهلل
قلنا له السفياين من احملتوم؟ فقال: »نعم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، 
والقائم من المحتوم، وخسف البيداء من المحتوم، وكف تطلع من السماء 
باسم  ينادي  مناد  النداء؟ فقال:  المحتوم، والنداء، فقلت وأي شيء  من 
القائم واسم أبيه.«13 وهناك روايات عديدة وكثریة حتدد هذه احملتومات 

اخلمس حىت أن هذه النصوص بلغت حد التواتر.
إن العالئم احملتومة، هي األخبار اليت ال بّد من حتققها، وهي اليت حتدث 

.قطعاً وهلا أشد االرتباط بالظهور، وتكون مقارنة لظهوره

الفرق بين شروط الظهور وعالمات الظهور
إن الفوارق بنی شروط الظهور وعالمات الظهور هي كما يلي:

1. إن شروط الظهور حمققة ال خُتلف أي أهنا ستتحقق بشكل حمتوم، 
لكن عالمات الظهور ختلف أي أهنا قد ال تتحقق. 

2. إن شروط الظهور تتقدم على الظهور ذاته، أي أن شروط الظهور 
جيب أن تتحقق بداية ومن مث حيصل الظهور، لكن عالمات الظهور، 
بعضها يتقدم على الظهور وبعضها يتأخر عنه، وبعضها يواكبه مبعىن 
أن بعض هذه العالئم تقع قبل الظهور والبعض االخر بعده وبعضها 

بالتزامن معه. 
3. إن مل تتحقق شروط الظهور، فان الظهور لن يتحقق. وإن مل يتحقق 
الظهور، فان عالماته لن تتحقق حتما، أي إن مل تكن هناك شروط 

الظهور، فلن يكون هناك ظهور وال عالماته. ويف املقابل، فان عالمات 
الظهور قد ال تتحقق لكن الظهور يتحقق. 

4. إن شروط الظهور هي من أجل أن يتحقق الظهور، لكن عالمات 
الظهور هي من أجل معرفة الظهور وقربه. 

5. ففي شروط الظهور، ينبغي أن جتتمع مجيع العلل واملقومات والظروف، 
حىت حيصل الظهور، لكن يف عالمات الظهور، ليس ضروريا أن جتتمع 

مجيع العالئم و اإلرهاصات. 

لماذا شروط الظهور أهم من عالئمه؟
ونستطيع لتببنی القول أن أمهية شروط الظهور هي أكثر من عالئمه:

السبب األول
قطعيا وحتميا، وعندها  الظهور  يكون  عندما  تتحقق  الظهور  إن عالئم 
ستظهر سلسلة من العالمات عشية حتقق الظهور. إن حتقق الظهور منوط 
ومشروط بتحقق شروطه. ففي الوهلة االوىل، الظهور ويف الوهلة الثانية، 
عالئم الظهور، يتوقف كالمها على توافر شروط الظهور. ويستشف من 

هذا أن األولوية هي لشروط الظهور. 

السبب الثاني
وقد حيصل »البداء« يف عالمات الظهور. والبداء هو تغری بعض ما كان قد 
تعينی سابقا. وتفيد الروايات أن عالئم الظهور هي من احلاالت قد تكون 

مشمولة بالبداء وأن ال تتحقق.13
لكن شروط الظهور لن تكون مشمولة بالبداء، الن شروط الظهور هي 

جزء من قانون اخللق والربء والسنن االهلية ولن جتد لسنة اهلل تبديال.
واحملصلة أنه:

جيب أوال ان نركز يف مقام النظرية، جهودنا على املعرفة األدق واألعمق 
لشروط الظهور.

جيب ثانيا أن نركز يف مقام التطبيق، جهودنا على تنفيذ شروط الظهور. 
واجلدير ذكره أن إعطاء األولوية لشروط الظهور ال يعين النبذ واإلنكار أو ال 
يعين عدم إيالء األمهية لعالمات الظهور، بل احلديث يدور حول أن شروط 
الظهور هي أهم من عالئمه، ال أن تكون عالئم الظهور عدمية األمهية 
ومكانتها،  موقعها  هلا  فان  الظهور،  تكن عالئم  ومهما  اإلطالق.  على 
لكنها حتظى بامهية ثانوية مقارنة بشروط الظهور، فيجب أوال معرفة شروط 
الظهور ونضعها موضع التطبيق ومن مث نتناول عالمات الظهور وما هي 

وكيف ستكون. 

الهوامش:
1. »درسنامه مهدويت« )دروس يف املهدوية(، ج 27، ص 36.

2. ملزيد من التوسع يف هذا املوضوع )شروط الظهور( ميكن الرجوع إىل »موسوعة 
اإلمام املهدي تاريخ الغيبة الكربى، وتاريخ ما بعد الظهور« للسيد حممد صادق 

الصدر
3. سورة الذاريات، اآلية 56.

4. سورة آل عمران، اآلية 85.
5. سورة القصص، اآلية 7.

6. »حبار االنوار«،ج 2، ص90 و»اصول الکايف«، ج 1، باب معرفة االمام والرد 

اليه، ح 7.
7. حممدی جيالنی، ص 51.

8. »الغيبة«، النعمانی، باب 10؛ »کمال الدين ومتام النعمة«، ج 2، ص 42.
9. »درسنامه«، ج 3، ص 108.

10. »الغيبة«، النعمانی، ص 204؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 249.
11. »الغيبة«، النعمانی، ص 202.

12. »إكمال الدين«، الصدوق، ج 2، ص650؛ »الغيبة«، الطوسي، ص 267؛ 
»الغيبة«، النعماين، ص 169؛ »حبار األنوار«، ج 52، ص 204؛ »إعالم الورى«، 

ص 426؛ »منتخب األثر«، ص 439.
13. »الغيبة«، النعمانی، ص172؛ »منتخب األثر«، ص 455.

13. »کتاب الغيبه«، باب 18، ص 218.

المصادر:
1. http://tvshia.com
2. http://www.mahdi-lib.com

األسئلة واألجوبة

األسئلة واألجوبة



24 ٭ الرقم 65
٭ شعبان املعّظم 

1441

٭ الرقم 65
٭ شعبان املعّظم 

1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

25

٭ الرقم 65
٭ شعبان املعّظم 

1441

  :روی عن أبي جعفر أحمد القمي:  أنه ملا نزلت هذه اآلية علي النيب
ُجْزٌء  ِمنـُْهْم  باٍب  ِلُكلِّ  أَْبواٍب  َسبـَْعُة  َلها  َأْجَمِعيَن  َلَمْوِعُدُهْم  َجَهنََّم  ِإنَّ  »َو 

َمْقُسومٌ .«1 
ما  يدروا  مل  و  لبكائه   بكت صحابته  و  بكاء شديدا   النيب بكي 
نزل به جبرئيل و مل يستطع أحد من صحابته أن يكلمه و كان 
النيب إذا رأي فاطمة فرح هبا، فانطلق بعض أصحابه إيل باب 
بيتها فوجد بنی يديها شعریا و هي تطحن فيه و تقول:  »َو ما ِعْنَد اللَِّه 

َخيـٌْر َو أَْبقي .«2 
فسلم عليها و أخربها خبرب النيب و بكائه فنهضت و التفت بشملة 
هلا خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكانا بسعف النخل فلما خرجت 

 :نظر سلمان الفارسي إيل الشملة و بكي و قال
 وا حزناه إن بنات قيصر و كسري لفي السندس و الحرير و ابنة محمد«

عليها شملة صوف خلقة قد خيطت في اثني عشر مكانا.« 
فلما دخلت فاطمة علي النيب قالت: »يا رسول اهلل! إن سلمان 

فضل الشيعة
تعجب من لباسي فو الذي بعثك بالحق ما لي و لعلي منذ خمس سنين إال 
مسك كبش نعلف عليها بالنهار بعيرنا فإذا كان الليل افترشناه و إن مرفقتنا 

لمن أدم حشوها ليف.« 
فقال النيب: »يا سلمان إن ابنتي لفي الخيل السوابق.«

الهوامش:
۱. سورة احلجر، اآليتان 43 و 44.

2. سورة القصص، اآلية 60.

المصدر: المجلسي، محّمد باقر، »بحار األنوار«، بيروت، چاپ دوم، 1403 
ق.، ج 43، ص 88-87.

المصدر: ربّاني الخلخالي، الشيخ علي، »أّم البنين الّنجم الساطع في مدينة 
عن  نقل  االسالمي،1146-147؛  دارالکتاب  مؤسسة  األمين«،  النبّي 

معالي السبطين، ج 2،ص 203.

قال يف »اللهوف«: قال الراوي: مث انفصلوا من »كربالء« طالبنی املدينة 
قال بشير بن حذلم: فلما قربنا منها نزل علي بن احلسنی فحط رحله 
وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال: يا بشر رحم اهلل أباك لقد كان شاعراً 

فهل تقدر علي شيء منه؟ 
فقلت: بلي يا ابن رسول اهلل، إني لشاعر. 

فقال: »ادخل المدينة وانع أبا عبد اهلل.« 
قال بشری: فركبت فرسي وركضت حيت دخلت املدينة، فلما بلغت مسجد 

النيب رفعت صويت بالبكاء فأنشأت أقول: 
يا أهل يثرب ال مقام لكم بها 
قتل الحسين فأدمعي مدرار 
الجسم منه بكربالء مضرج 
والرأس منه علي القناة يدار 

قال: مث قلت: هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم 
ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله اليكم أعرفكم مكانه. 

قال: فما بقيت يف املدينة خمدرة وال حمجبة إاّل برزن من خدورهن، مكشوفة 
شعورهن، خممشة وجوههن، ضاربات خدودهن، يدعون بالويل والثبور، 

فلم أر باكياً أكثر من ذلك اليوم، وال يوماً أمّر علي املسلمنی منه.1
قال بشری: ورأيت امرأة كبریة حتمل علي عاتقها طفالً وهي تشق الصفوف 
 ،»الحسين سيدي  عن  أخبرني  هذا  »يا  قالت:  وصلت  فلّما  حنوي، 
عنه،  تسألين  احلسنی« وهي  »قتل  أنادي  ذاهلة؛ ألين  أهنا  فعلمت 
أن  عليها وخفت  فأشففت   ،البنين أم  هذه  فقيل يل:  عنها،  فسألت 

أخربها بأوالدها مرة واحدة. 

فداء لسبط الرسول
فقلت هلا: عظم اهلل لك األجر بولدك عبد اهلل. 

 .ما سألتك عن عبد اهلل، أخبرني عن الحسين :فقالت
قال: فقلت هلا: عظم اهلل لك األجر بولدك عثمان. 

 .ما سألتك عن عثمان، أخبرني عن الحسين :فقالت
قلت هلا: عظم اهلل لك األجر بولدك جعفر. 

 ،قالت: ما سألتك عن جعفر، فاّن ولدي وما أظلته السماء فداًء للحسين
 .أخبرني عن الحسين

قلت هلا: عظم اهلل لك األجر بولدك أبي الفضل العباس. 
قال بشری: لقد رأيتها وقد وضعت يديها علي خاصرهتا وسقط الطفل 
من علي عاتقها وقالت: لقد واهلل قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. 
اهلل  عبد  أبي  موالنا  بمصاب  األجر  لك  اهلل  عظم  هلا:  فقلت  قال: 

 .الحسين
عن  يكشف  مما  االمام،  برزية  مصاهبا  وأعظم   موقفها أعظم  ما 
يوصف  الذي  وحبها  الوثيق  ووالءها  اعتقادها  ورسوخ  إمياهنا  مدي 
للحسنی، ولطاملا كانت تقول: ليت أوالدي جميعاً قتلوا وعاد أبوعبد 

اهلل الحسين سالماً. 

المصدر: ربّاني الخلخالي، الشيخ علي، »أّم البنين الّنجم الساطع في مدينة 
نقل عن  االسالمي،1146-147؛  دارالکتاب  األمين«، مؤسسة  النبّي 

معالي السبطين، ج 2،ص 203.

الحكایات
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- نزول املسيح ايل االرض؛
- اهل آخرالزمان )الرجان يف آخرالزمان، النساء يف آخرالزمان، الدين... 

و القرآن و...(؛
- املسخ و قذف؛

- الفنت العامة )احلروب و اخلراب و الدمار(؛
- االعاجم ترك، روم، صينيون، اخل...

إن كتاب »يوم اخلالص يف ظل القائم املهدي« بقلم كامل سليمان 
من أفضل الكتب اليت تتحدث عن اليوم اآلخر يف الدنيا وقيام القيامة، 
جيمع عدد من األحاديث عن الرسول واألئمة، كما يتناول ما 

 .حيصل يف آخرالزمان من أحداث قبل ظهور املهدي املنتظر
كامل سليمان كتب يف مقدمة كتابه:

قبل أن تتعجب من كتابتي في هذا الموضوع بالذات، في عصرنا الالُمبالي، 
أجيب على خاطرتك بأن إنكار الناس لوجود الخالق تبارك وتعالى، ال يدل 
على عدم وجوده، كما أن إنكارهم للبعث والحساب، ال يعني أنه لن يكون 

 .بعث وال حساب! ومثل ذلك إنكار وجود المهدي
فاقرأ، وال تتنازل عن حشرية العلم... فقد يسرت لي ظروفي الخاصة أن 
أعرف آخرالزمان... ثم تيقنت أنني وأنك من أهل آخرالزمان، بعد قراءة 
وصفهم إجماال وتفصيال، فبعثني الواقع الذي زاملت أهل آخرالزمان فيه، 
إلى الكالم في هذا الموضوع، حين رأيتني منهم، ورأيت لزاما علي أن أقول 

لهم بصراحة:
نحن الذين يظلنا آخر الزمان... ونحن كقوم عاد و ثمود، وكإخوان لوط! 
فلم يقع عندي استنساب لغير هذا الموضوع في وقتنا الحاضر لمخاطبة 

اثنين: 
في   المهدي قضية  يستوعب  لم  الموضوع،  هذا  في  أمي  جاهل  إما 

حجمها وأبعادها، ويخشى إن هو تعرض لها أن يضيع في حجمها وأبعادها... 
فال غرو أن أضعه في الطريق. 

وإما عالم عارف في غير هذا الموضوع، ال يريد أن يخوض فيه عن عمد أو عن 
غير عمد، وإن كانت ال تعجز ذهنه األبعاد، وال تخيفه ضخامة الحجم إذا أراد 
التفهم والفهم، بل يجفله شيء ال يعرف كيف يفصح عنه، فيرغب عن الكالم 
فيه... فال مانع من تشجيعه على اإلفصاح بالرأي، وتدريبه على الصراحة في 

قول الحق، رغم أن الناس ينغضون إليه برؤوسهم، ويقولون ما يقولون!
وبهذه النية أنقل إلى االثنين كل ما وصلت إليه بعد بحث سنوات وجهد أعوام 
واستقصاء كتب، تاركا لهما حرية الرأي عندما يتنازع فكرهما عامال التصديق 

أو اإلنكار. 
وهدفي من وراء ذلك: 

أن يعرف الجاهل، وتنجلي في ذهنه هذه الحقيقة؛ 
وأن يتشجع العالم على قول الحق، قبل أن يضيع الناس عن كلمة الحق التي 

ال تضيع!
يوم اخلالص مقسمة على عدة أجزاء حبيث  يلي سيعرض كتاب  وفيما 
يعرض كل جزء أحاديث الرسول وكل إمام على جدى فيما خيص 

عالمات الظهور ونبوءات آخرالزمان. 
فيما يلي بعض أبواب كتاب »يوم اخلالص«:

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

يـوم الخـالص
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

يدعی الصهاينة أن اليهود شعب طرد من وطنه وشتت يف أرجاء األرض 
العامل خارج  اهليكل. وبالفعل جند أن عدد يهود  تيتوس  بعد أن هلم 
فنؤمن  داخلها،  بكثری من عددهم  أقل  اهليكل  بعد هدم  »فلسطنی« 
بشتات اليهود وأهنم نفوا قسراً من ديارهم، وأهنم يودون العودة. وأهنم 
هائمون على وجوههم يف كل بقاع األرض بسبب غياب الوطن القومي.

فإن  بطريقة خمتلفة  األرقام  وتناولنا  النظر،  دققنا  لو  أخرى،  مرة  ولكن 
العبورة ختتلف متاماً. فمن املعروف أن عدد اليهود قد وصل إىل ما بنی 
مخسة ومثانية مالينی يهودي يف القرن األول قبل امليالد. وجُيمع املؤرخون 
كافة على أن عدد اليهود يف فلسطنی كان ال يشكل سوى ثلث عدد 
يهود العامل، وذلك قبل أن يهدم تيتوس اهليكل؛ أي إن الفكرة القائلة 
بأن اليهود مرتبطون ارتباطة أزلية بصهيون )فلسطنی( وأهنم ال يرتكوهنا 
الشتات  أو  فالدياسبورا،  التاريخ.  واقع  مع  تتنافی  فكرة  هي  قسراً  إال 
اليهودي، مسألة طوعية، وليست مرتبطة بعملية إكراه خارجية. وحالة 
الدياسبورا حالة دائمة بغض النظر عما كان حيدث يف فلسطنی. بل إنه 
حينما يتجه بعض أعضاء اجلماعات اليهودية إىل فلسطنی لالستقرار 
فيها، فإن ذلك ينبع من حركيات ال عالقة هلا بصهيون. وعلى كل، 
مها هي الدولة الصهيونية قد فتحت بواباهتا داعية يهود العامل إىل اجمليء 
إليها، فهي تعاين أزمة سكانية، غری أن يهود العامل ال يأتون إال قسراً أو 
من خالل الرشوة السخية )كما حدث مع اليهود السوفييت(، إذ إن 
األغلبية الساحقة تفضل البقاء يف »الواليات املتحدة« أو التوجه إليها 
بأهنا »جولدن مدينا«، أي  باليديشية  إليها  يشار  اليت  احلديثة(  )بابل 

البلد الذهيب - أرض امليعاد وهي االستهالكية اليت تفوق يف جاذبيتها أرض 
امليعاد الصهيونية.

ويدعي الصهاينة أن اليهود يعيشون يف حالة عزلة دائمة مث يشریون إىل 
بعض احلقائق العلية للتدليل على ذلك. ولكن قراءة الواقع واألرقام بطريقة 
خمتلفة يبنی كذب ما يقولون. فيهود »بابل«، على سبيل املثال، اندجموا 
يف حميطهم احلضاري وانصهر يهود آشور يف حميطهم. وميكن أن نشری إىل 
البطلمية؛ ولذا كان  الدولة  لغتهم يف  تأغرق يهود اإلسكندرية ونسياهنم 
البد من ترمجة العهد القدمي إىل اليونانية. وإذا كان عدد اليهود قد وصل 
بالفعل يف القرن األول امليالدي إىل ما بنی 8.5 مليون کان من املفروض 
أن يصل عددهم إىل مخسنی أو رمبا مئة مليون يف القرن السادس امليالدي 
مع بدايات العصور الوسطي يف الغرب والعصر اإلسالمي يف الشرق. لكن 
يالحظ أن عدد أعضاء اجلماعات اليهودية يف تلك التاريخ كان يرتاوح بنی 
مليون واحد ومليوننی )تركز أغلبهم يف العامل اإلسالمي(. وقد ظل عددهم 
امليالدي. ولنا أن نالحظ  القرن اخلامس عشر  تغيری ملحوظ حىت  دون 
اخنفاض عدد اليهود إىل اخلمس، على الرغم من عدم حدوث هجمات 
أو عملياته إبادة ضخمة ضدهم أو انتشار أوبئة، ولذا ال ميكن تفسری هذا 
االخنفاض إال بأن عملية االندماج واالنصهار والذوبان كانت مستمرة على 
قدم وساق، أي إن فكرة اإلنعزالية اليهودية ومقدرة اليهود على مقاومة 
االندماج مها جمرد أسطورة تتنايف مع احلقائق التارخيية؛ فأعضاء اجلماعات 
اليهودية - شأهنم شأن مجيع األقليات واجلماعات األخرى - خاضعون 
بعضها  ويؤدي  والعزلة،  العزل  إىل  بعضها  يؤدي  عامة  إنسانية  حلركيات 

اآلخر إىل االندماج واالنصهار.

الشوق األزلي إلى صهيون
املصطلح الصهيوين مصطلح أيديولوجي متحيز معبأ باملفاهيم الصهيونية. 
فاملمصطلحات مثل »الشعب اليهودية« و»املنفي« و»الشتات« ال عالقة 
هلا بواقع أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل، فهم يف غاية السعادة يف 
منفاهم مما يعين أنه ليس مبنفی املصطلحات الصهيونية اخلاصة هبجرة اليهود 
إىل فلسطنی حتمل األعباء األيديولوجية نفسها وبشكل أكثر حدة، فهم 
يطلقون على اهلجرة إىل فلسطنی كلمة »عالياء« وهي كلمة عربية مشتقة 
من فعل »يعلو«، ولذا فالكلمة تعين »الصعود إىل السماء«، و»الصعود 
لقراءة التوراة يف املعبد أثناء الصالة« و»الصعود إىل أرض إسرائيل بغرض 
االستيطان الديين«. ويف العهد القدمي جند أن الذهاب إىل فلسطنی يعرب 
عنه بعبارة »الصعود إىل األرض«، )وأما الذهاب إىل »مصر« فيعرب عنه 
بـ»النزول إليها«(. وقد كانت للعالياء أغراض عديدة وهلا إحياءات عاطفية 
ودينية، فمثالً كانت تتم بغرض الشفاء من األمراض والتخلص من الفقر، 
كما كان الكهول يهاجرون العتقادهم أن الدفن يف أرض امليعاد جيلب 
ثوابا كبریا. وكان البعض »يعلو« إىل إرتس يسرائيل بغرض دراسة »التوراة«.

وقد استخدمت احلركة الصهيونية هذا املصطلح الديين وجردته من بُعده 
اإلمياين اجملازي وأطلقته على حركة اهلجرة الصهيونية من شرق أوربة إىل 
فلسطنی يف العصر احلديث، ويف هذا تعمية أيديولوجية. فالعالياء مصطلح 
ديين يصف أفعاال فردية وأوامر يُفرتض فيها أهنا ربانية ذات قداسة معينة 
اقتصادية  ظاهرة  على  إطالقه  ميكن  وال  هبا،  يقوم  من  نظر  وجهة  من 
اجتماعية سياسية يقوم هبا فريق من الصهاينة ال يؤمن معظمهم بالعقيدة 
اليهودية. ومما له داللته أن كلمة »هجریاه« العربية كلمة حمايدة تودي املعىن 
نفسه، ولكن احلركة الصهيونية تؤثر استخدام املصطلحات التقييمية على 
املصطلحات الوصفية حىت ميكنها فرغ غمامات أيديولوجية. وهتدف هذه 
املصطلحات الرومانسية ذات اهلاالت الدينية إىل توليد انطباع أن اليهود يف 

حالة شرق دائم وولع أزيل للعودة إىل صهيون احلبيبة!
يفعل كثری من  أنفسهم كما  الصهيونية عن  االدعاءات  قبول  وبدال من 
اهلجرة.  إحصاءات  إىل  ذاته،  الواقع  إىل  فلننظر  والعرب  الغربينی  احملللنی 
إذا نظرنا إىل عدد اليهود الذين استوطنوا يف فلسطنی يف الفرتة بنی عامي 
۱۸۸۲م.، ۱۹۳2 جند أنه ال يتجاوز 174 الفا منهم ۳۰ الفا، أي %16 
من اليهود الذين استوطنوا يف فلسطنی ألسباب دينية قبل بداية االستيطان 
الصهيوين(. هذا يعين أنه خالل ۵۰ عامة كان هباجر إىل فلسطنی ۲۵۰۰ 
يهودي كل عام من جمموع يهود العامل الذي بلغ آنذاك 16 مليونة. ويف 
مل  يهودي  مالينی  أربعة  »روسية«  غادر  ۱۸۸۲-1914م.  من  الفرتة 
الدائم  التشوق األزيل  فأين هذا  ألفا إىل فلسطنی.  يتوجه منهم إال ۹۰ 

للعودة ألرض امليعاد؟
تغریت النسبة قليال يف الفرتة من ۱۹۳۲-1944م. إذ هاجر ۲65 ألف 
يهودي، وهو أعلى رقم بلغته أفواج املهاجرين أثناء االنتداب. وهذا ال يعود 
إىل الشوق األزيل إياه، وإمنا إىل وصول هتلر إىل السلطة؛ ولذا قال أحدهم 
إنه إذا كان هرتزل هو ماركس احلركة الصهيونية، أي منظِّرها، فإن هتلر هو 

لينين الصهيونية، أي من وضعها موضع التنفيذ.
القليل  تتم، إال يف  فاهلجرة مل  الدولة،  بعد إعالن  والنمط نفسه يستمر 

يهاجروا حبا يف  العربية مل  البالد  فيهود  أيديولوجية.  األسباب  النادر، 
صهيون وإمنا حبثا عن حراك اجتماعي، ولذا جند أن األثرياء بينهم وذوي 
اخلربات اخلاصة هاجروا إىل أورية. كما هاجر كل يهود اجلزائر إىل فرنسة 

ألهنم كانوا حيملون اجلنسية الفرنسية!
وقد تساقطت كل االدعاءات الصهيونية متاما مع هجرة اليهود السوفييت 
الذين جاؤوا إىل إسرائيل حبثا عن حراك اجتماعي، ولذا فهم ال يريدون 
رئيس  يوري جوردون  قول  يسمعوا »شيئا عن صهيون« على حد  أن 
قسم االستيعاب يف الوكالة اليهودية - وقد خلص أحد املهاجرين املرتزقة 

املوقف بقوله: 
لم يكن أمامي خيار إال أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة شهور 

في رومة. 
ولكنه أعلن من تصميمه على عدم البقاء، وقد بدأت الصحف الصادرة 
بالروسية يف إسرائيل بتخصيص مساحة كبریة حيتلها أرييه ديري، وزير 
الداخلية، الذي وصفه املهاجرين املرتزقة وصفا دقيقا حنی قال: إنهم بعد 

وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر. وقال أوبليون: 
بعض ممن ال يمكنهم الذهاب إلى الواليات المتحدة سيأتون إلى إسرائيل 
أيضا،  باستغاللنا  وسيقومون  الطريق،  على  محطة  استخدامها  بهدف 
وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم، وقد ينتهي بنا األمر إلى أن يتجمع 
عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة 
لينزحوا عن إسرائيل، فهم يعرفون متاما أن إسرائيل بلد صعب وأن الواليات 

المتحدة بند سهل بالمقارنة. 
الباحثنی عن »الراحة والرتف«  بالنسبة هلؤالء  أساسية  قيمة  والسهولة 

)كما وصفهم بوري جوردوين(.
االحتاد  ترك  إىل  دعتهم  اليت  األسباب  املهاجرين  بعض  وصف  وقد 
السوفيييت، فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت مملة. فالهجرة إلى 
إسرائيل هي مجرد بحث عن اإلثارة. وقال أحد أساتذة علم اجلرب إنه ترك 
االحتاد السوفيييت ألنه أدرك أن الوقت قد حان ألن يفعل ذلك، وأشار 
السوفييين ألنه يريد أن يعيش حياة  أنه ترك االحتاد  مهاجر ثالث إىل 
أفضل. وحيت يؤكد مدى عمق التزامه هبذه الفلسفة، ذكر أنه جاء ال 
ليشرتي سيارة ولكن ليكون لديه سيارة مبحرك أكرب. ومن املستحيل أن 
نعرف كم مهاجرا )سوفيتيا( يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل 
سنة يف »الكيبوتس«، ألنه يكره التعصب الديين والطقس احلار، وكأنه 
كان يتوقع أن تكون أرض امليعاد يف القطب الشمايل أو على مسافة 
قريبة من روسية أو أن احلركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة 

اهلواء.
وكثری من هؤالء الصهاينة أو املرتزقة ليس هلم عالقة كبریة باليهودية. رقد 
جاه يف صحيفة »هآرتس« )2001/۱/۱م.( أن حوايل ۲۲5 ألفا من 
املهاجرين الروم اجلدد )أي حوايل ۲5%( الذين سجلوا يهوداً ليسوا يهوداً 
بالفعل. كما ذكرت الصحيفة نفسها يف عددها الصادر يف ۲۲ بونية 
۲۰۰۰م. أن عددا كبریا منهم مل يكن يعرف يف املاضي أهنم يهود، أي 
أهنم اكتشفوا أهنم يهود فجأة )وخباصة بعد أن عرفوا عن التسهيالت أو 
الرشاوی املالية اليت تقدم هلم(. وتقوم املؤسسة األشكنازية الغربية احلاكمة 

يف إسرائيل بتيسری األمور هلم، ولذا تعقد هلم امتحانات صورية يف 
اليهودية يسهل عليهم اجتيازها حىت ميكن عدهم يهوداً، وهذا 

دياسبورا الدائمة واالنعزالية اليهودية
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يعود ألسباب ال عالقة هلا بالصهيونية، وإمنا بتعديل امليزان 
الدميوجرايف )السکاين( الصاحل األشكناز يف مقابل السفارد، 
واليهود العلمانينی يف مقابل األرثوذكس، واليهود مجلة يف مقابل 
املهاجرين  هؤالء  تصف  أن  إىل  احلاخامية  املؤسسة  وتذهب  العرب. 
السوفيت ليسوا يهوداً )وخباصة إذا عرفنا أن نسبة الزواج املختلط بينهم 

عالية جدا(.
ويبلغ عدد اإلسرائيلينی من منشأ روسي )من الصهاينة املرتزقة( حوايل 
»قومية«  يشكلون كتلة  إسرائيل(  سکان  مخس  حوالی  )أي  مليون 
مستقلة، هلا متيزها وحضورها اخلاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان 
باللغة  وصحافة  هبم،  خاصة  وتلفزيون  إذاعة  حمطة  فلهم  اإلسرائيلي، 
بالروسية  يفكرون  أمحلهم:  قال  مهم - كما  ومدارس.  وأندية  الروسية 
ويتواصلون فيما بينهم. وتنبع قوة الثقافة الروسية احمللية )املنقطعة الصلة 
الكبری  القدمي( من حجمها  الوطن  بثقافة  بالثقافة اإلسرائيلية واملرتبطة 
ومن املؤهالت البشرية اليت يف حيازهتا. ولذا فهي حتافظ بشراسة على 
استقالهلا، بل إن أحدهم أشار إىل تکوين حزب إسرائيل بعالياه على 
أنه بداية حرب االستقالل اخلاصة بـ»الروم«، ولذا ال ُيصّنف اال %16 
منهم نفسه على أنه إسرائيلي، مقابل 26% عّد نفسه »من رابطة الدول 
املستقلة« و ۳۲% عّد نفسه »يهوديًا« )أي أقل من النصف( واكتفي 

۱۲ بأن مسى نفسه تسمية حمايدة »مهاجر جديد«.
ومل يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل اجملتمع اإلسرائيلي، ولذا يشعر 
59% من املهاجرين السوفييت أن اجملتمع اإلسرائيلي يستوعب اهلجرة 
إما بال مباالة أو بعدائية، ويف املقابل حنی سئل اإلسرائيليون عن وصفهم 
أو كناس  بروفسری  إما  إهنم   %36 حوايل  قال  السوفييت  للمهاجرين 
ومسسار أو عاهرة )واهتام املهاجرين السوفييت باحرتاف البغاء واجلرمية 

املنظمة، اهتامات هلا امباس يف الواقع.

المصدر: د. عبدالوهاب المسيري، »الصهيونية وخيوط العنکبوت«، دمشق، 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، بالتلخيص.

اإلمام الحسين وزينب قائدا سهل نينوى 
إن أبناء فاطمة الزهراء تربوا وترعرعوا يف أحضان أب وأم، كان كالمها 
مديرا ومدبرا يف الظروف العصيبة واحلرجة، وأول شئ كان يكتسي أمهية 
 بالنسبة هلما يف اإلدارة هو صون االسالم. وعندما قرعت فاطمة الزهراء
دفاعا عن والية علي أمری املؤمننی أبواب مجيع منازل املدينة، وقوبلت 
جبفاء الناس، رأت أن أفضل وسيلة للذود عن الوالية هو أن تشكو حاهلا 
النهاية  يف  ليضحوا  الناس  يتيقظ  أن  عسى   ،اهلل نيب  مزار  إىل  يوميا 
بانفسهم وأرواحهم يف طريق الوالية وحفظ االسالم. وأمری املؤمننی علي 
بنی ايب طالب ورغم أحقيته يف أمر الوالية واخلالفة والتنصيب االهلي، 
إعتمد السكوت لـ 25 عاما، لكي ال تتيبس جذور االسالم الفيت وتزول 

على إثر احلرب األهلية.
نعم، إن اإلمام احلسنی والسيدة زينب ترعرعا ونشآ يف أحضان 
سهل  يف  واجلمالية  الروعة  بتلك  ملحمة  خلقا  ولذلك،  أبوين،  هكذا 
مالمحهما  أن  حبيث  واحليف،  واجلور  الظلم  ذلك  وسط كل  »كربالء« 
ولطافة روحهما الرفيعة، تتناقلها األفواة واأللسن سنة بعد سنة وتتحول إىل 

مرشد لشيعتهما وحمبيهما.

قيادة اإلمام الحسين
إن اإلمام احلسنی ويف ظل دركه للحكم يف عصر أبيه وأخيه اإلمام 
احلسن اجملتىب وكذلك جفاء أهل الكوفة، كان يعرف بالضبط أن توجيه 
12 ألفا من أهايل الكوفة دعوة له، هي بعيدة عن احلقيقة والواقع. لذلك 
ومن أجل خوض مواجهة مع يزيد ونظرا إىل قلة أنصاره ومسو أهدافه، أي 
يقظة اجملتمع االسالمي وتعرية أداء حكام اجلور ال سيما يزيد، كان ال بد أن 

خيتار أسلوب النضال العسكري - الثقايف.
وميكن القول جبالء أن هذا النوع من النضال، كان يستخدم للمرة األوىل يف 
هذه النهضة. وعليه قرر اإلمام احلسنی إشراك النساء واألطفال الصغار 
وحىت طفله الرضيع يف عمليات كربالء. وقد يكون إصطحاب األطفال 
والنساء يف النظرة األوىل، مثریا لإلستغراب، ويشعر املرء أنه ال يتماشى وال 
يتناغم مع اإلدارة العسكرية، لكن عندما نسلط الضوء على جممل القضية، 
سنجد أن حركة النساء واألطفال الصغار يف جوف الظالم وعرب الطرق غری 

السالكة والرباري، من املدينة إىل مكة ومن هناك إىل كربالء وكذلك بعد 
ملحمة كربالء والعودة إىل املدينة، غری الطريق الذي سلك جمئيا، كان 
سيسهم يف ذيوع وانتشار خرب ملحمة كربالء وأثار مشاعر الناس وأهلب 
القلوب والضمائر امليتة وأثار تساؤالت لدى الرأي العام، والذي اتضحت 
مثاره الحقا، وهي ترسيخ وتثبيت أحقية هنضة اإلمام احلسنی وإماطة 

لثام النفاق واخلداع عن وجه نظام حكم بين أمية.1
إن اإلمام احلسنی ويف ظل إنتخاب الطرق واملنازل الرمسية - اليت 
كانت متر تقريبا عرب املناطق اآلهلة - حلركة جيشه من املدينة إىل كربالء 
وبالتحديد يف أيام مباركة مثل أشهر شعبان ورمضان وذي احلجة، ساهم 
يف اإلسراع يف حتقيق أهداف النهضة، الن مسافة ثالمثائة فرسخ - اليت 
تشمل عشرين ونيف منزال - يف غضون 175 يوما ال سيما التوقف 
الربعة أشهر يف مكة املكرمة )حيث امللتقى العبادي للمسلمنی من أرجاء 
املناطق البعيدة( كان يؤدي إىل أن حيصل اإلمام احلسنی على فرصة 
اإلخبار والنشر وشرح رسالة النهضة بالكامل وابالغها وكذلك اإلقدام 
على استقطاب القوى االنسانية، وبالتايل جتهيز وحتضری قافلة كربالء خللق 
ملحمة عاشوراء، وحىت أن جّر 30 ألف شخص من أفراد جيش العدو 
إىل كربالء، يعد هو االخر أحد التدابری الثقافية لإلمام، لكي ال يبقى 
مقتله خافيا على أحد، بل ليكون على مرأى من 30 ألف شخص، 

ليسهم ذلك يف توثيق رسالة ملحمة عاشوراء تارخييا.2
تتمثل   اإلمام احلسنی قيادة  ميزات  إحدى  أن  القول  وعليه ميكن 
يف ختطيطه الدقيق يف مجيع األمور مبا يف ذلك التخطيط بشان موقت 
احلركة من املدينة وانتخاب الوجهة )مكة( وحىت التخطيط بشأن املنازل 

واحملطات يف الطريق.

تدابير اإلمام الحسين قبل الحرب 
ويقوم اإلمام احلسنی بالتخطيط يف يوم تاسوعاء خلوض املواجهة 
ويضع أفضل اخلطط العملياتية وينظم قواته تأسيسا عليها ليستحدث 
بذلك تشكيال عسكريا. ومبا أن جيش االمام احلسنی كان قد وصل 

إىل منطقة عمليات كربالء قبل وصول العدو إليها، فانه ينتشر بعد 
دراسة دقيقة أجنزها االمام احلسنی واإلفادة من التضاريس 

الطبيعية، يف اجلانب الشرقي من هنر الفرات، فيما ينتشر جيش 

إدراك وشهود العاشورائيين خیوط العنكبوت

قادة اإلسالم
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

العدو يف جانبه الغريب. 
االمام  عقدها  توجيهية  جلسة  وبعد  تاسوعاء  غروب  ويف 
احلسنی مع انصاره، يأمر االمام بنصب اخليم - اليت قيل أن 
عددها كان 60 خيمة - على شكل هالل بعدما كانت متباعدة من 
إحداها االخرى، لدرجة أهنا اقرتبت من بعضها البعض حبيث أن حبال 
اخليم كانت متشابكة مع بعضها البعض، حبيث مل يكن من املمكن مرور 
شخص بنی خيمتنی. ونشر االمام ثالثة رماة مقابل كل خيمتنی، لكي 

يتم صد أي هجوم مباغت يشنه العدو. 
ومن جهة أخرى، أمر االمام حبفر قناة خلف اخليم لكي ال يتمكن 
فرسان العدو إجتيازها، ومجعوا كما هائال من األشواك والقصب ووضعوها 
داخل القنوات لكي يضرموا النار فيها يف صبيحة عاشوراء، لينتزعوا بذلك 
ميينهم، كان يوجد  اهلجوم من اخللف. وعلى  إمكانية شن  العدو  من 
مستنقع ومزرعة قصب. وبذلك كانوا يواجهون العدو من األمام فقط. إن 
االمام احلسنی استطاع يف ضوء إعتماد هذه التدابری يف احلقيقة قطع 
الطريق على العدو من ثالث جهات، وجعل طريقا ضيقا للدخول واخلروج 

إىل ومن اخليم، ونشر رجاال مقاتلنی وشجعان حلماية هذا الطريق.3
وكان العدو يتوقع أن ينهي العمليات احلربية لصاحله يف غضون ساعة 
واحدة على أكثر تقدير وذلك يف ظل قدراته القتالية وعديد جيشه البالغ 
30 ألفا ومقاتلي االمام احلسنی البالغ عددهم 72 شخصا، بيد أن 
االمام احلسنی استطاع بواسطة القوى االنسانية الضئيلة والتدابری العسكرية 
وقيادته احلكيمة، املقاومة والصمود يف وجه جيش العدو املؤلف من 30 
ألف شخص منذ صباح يوم عاشوراء وحىت مساء ذلك اليوم، وأن يلحق 
خسائر بشرية كبریة أي ما يزيد عن 1000 شخص بالعدو. حبيث عندما 
كان العدو يهاجم من نقطة ما، مل يكن للكم الكبری من قواته أثر يذكر، 
الن االمر كان يشبه أن يقوم عدد قليل من األفراد يف منعطف جبلي 
باغالق الطريق على جيش جرار، أو أن ينصبوا له كمينا، وجلي أنه ميكن 

بسبب ضيق الطريق، إيقاف العدو أو جعله يراوح مكانه، ملدة طويلة.
ويف ليلة عاشوراء، أرسل اإلمام احلسنی إبنه علي األكرب وبصحبته 
ثالثنی فارسا وعشرين من املشاة، صوب الفرات جللب املاء، وعندها قال 
لألصحاب أن اهنضوا واشربوا املاء، النه ستكون آخر جرعة لكم منه، 

وتوضوا واغتسلوا واغسلوا ثيابكم لكي تكون أكفانكم. 

بعد نظر اإلمام الحسين في األساليب العسكرية والتشكيل الحربي
وبادر اإلمام احلسنی يف صبيحة يوم عاشوراء وبعد الصالة وخماطبة 
أصحابه، إىل تنظيم صفوف أصحابه. وجعل امليمنة وعديدها 20 شخصا 
حتت قيادة زهری بن قنی وامليسرة وعديدها 20 شخصا بقيادة حبيب بن 

مظاهر والباقي يف قلب اجليش حتت قيادة أيب الفضل العباس.4
العمليات  ساحة  يف  مرتفعة  نقطة  جيشه،  ولقيادة   االمام واختذ 
كمركز للقيادة، كان ميكن منها مشاهدة العمليات وتوجيه القوات وحىت 
أي  اإلسناد  وقوات  العمليات  قوات  من  قريبة  اهلجمات، الهنا كانت 

اخليم، على حد سواء.
وبدأت يف النهاية، عمليات عاشوراء احلسنی يف الساعة الثامنة من صباح 
يوم اجلمعة العاشر من حمرم احلرام عام 61 للهجرة، واستمرت 8 ساعات، 
وإن كانت احلرب جتري بطريقة التقاتل وجها لوجه بنی فرد وفرد، لكان 
يبدو أهنا ستستمر عدة أيام على األقل، لكن العدو وبسبب خسائره 
البشرية الفادحة، ختوف من احلرب وجها لوجه بنی فرد وفرد، وجلأ إىل 

احلرب اهلجومية، لينقذ نفسه من مواجهة عسكرية. لكن وبعد املواجهة 
العسكرية، وجد نفسه أمام حرب ثقافية من العيار الثقيل، ومبا أنه مل يكن 
يتنبأ هبذه املرحلة من احلرب، ومل خيطط هلا، خسر مكسبه العسكري وأصبح 

النصر النهائي حليفا ملنطق االمام احلسنی وأصحابه.5
 وإن أردنا إمجاال اإلشارة إىل باقي مسات وميزات قيادة االمام احلسنی
)منذ حركته من املدينة وحىت استشهاده(، ميكن القول أن هذه امليزات كانت 

عبارة عن:
1. التحلي باألخالق: إن االمام احلسنی مل يتخل عن األخالق يف 
أحلك الظروف وحتت أشد الضغوط وحىت أمام األعداء. إن إعطاء املاء 
لالمام  احلسنة  األخالق  من  منوذجا  يشكل  خيوهلم  وحىت  وجيشه  حلر 

6.احلسنی
2. التقيد باألحكام: لقد إنتفض االمام احلسنی إلحياء الدين االهلي، 
ولذلك فان مراعاة األحكام االهلية كانت من املبادئ األولية هلذه النهضة، 
وميكن على سبيل املثال اإلشارة إىل تأدية صالة الظهر يف عاشوراء يف تلك 
الظروف الصعبة للحرب، إذ أن االمام ورغم هجمات العدو، أقام الصالة 

مجاعة.7
3. التحلی بالبصریة: إن نشر البصریة بنی األصحاب وحىت القوات العادية 
لقد سعى   .قيادة االمام احلسنی للعيان يف  بارزا وباديا  للعدو، كان 
لدى  الرؤية  نطاق  بوعي وتوسيع  اهلدف  إنتخاب  االمام جاهدا يف 
األشخاص وما يفضي إىل اعتمادهم اخليار الصائب. ومن هذه احلاالت 
ميكن اإلشارة إىل تفويض الصالحيات لألصحاب لإلنسحاب من ساحة 
املعركة يف ليلة عاشوراء8 أو احتجاجه مع الكوفينی يف صبيحه عاشوراء 

وقبيل بدء احلرب.9
ونظرا إىل هذه احلاالت، ميكن اإلستنتاج بان االمام احلسنی بدأ النهضة 
الساعات االخریة من حياته، من  انه استفاد حىت  بتخطيط دقيق وحىت 
االمام  مواجهة  فان  أخرى،  بعبارة  تأثریا.  والقيادة  اإلدارة  إجراءات  أكثر 
على  ومسيطرا  متيقظا  بل كان  باإلنفعال  تتسم  مل  للعدو،   احلسنی

املوقف بالكامل.10

السيدة زينب، قيادية ثقافية فذة
بدأت  املدينة،  من  باإلنطالق   احلسنی االمام  قافلة  بدأت  أن  ومنذ 
مسؤولية السيدة زينب، وأصبحت أكثر جساما بعد استشهاد االمام 
جثامنی  وبقيت  لعاشوراء  الدامية  امللحمة  انتهت  وعندما   احلسنی
الشهداء غارقة بدمائها على األرض يف كربالء حتت الشمس احلارقة. وسلم 
مصری "هنضة" عاشوراء بيد سيدة كان عليها ورغم كل ما مرت به من 
القاسية.  مصائب وحمن، أن تتحمل مسؤولية جسيمة يف ظروف األسر 
الرسالة وتبيان هدف  لقد كانت ملحمة عاشوراء حباجة إىل من يوصل 
هذه النهضة، إذ تولت السيدة زينب مسؤولية ذلك. وطبيعي أنه يف 
 ظل هذه الظروف احلرجة واملتأزمة، مل تكن شخصية غری السيدة زينب
قادرة على القيام هبذه املسؤولية اجلسيمة، إن بطلة كربالء وبعد استشهاد 
72 من أصحاب احلسنی وحتمل كل تلك الصعاب واملشقة، أبدت 
تدبریا لألمور حبيث مل تدع الكارثة تتحول إىل مشكلة عويصة ال ميكن 

تعويضها.11

بعد شهادة االمام الحسين قيادة السيدة زينب
ورمبا أصعب فرتات قيادة السيدة زينب حصلت عندما أقدم اليزيديون 
على إحراق خميم االمام احلسنی ففي ساعة اهلجوم على اخليام كانت 
النساء تلجأ إىل السيدة زينب، وخيتبئن خلفها، وكان األطفال أيضاً يفزعون 
إليها ويتسرتون وراءها خوفاً من الضرب بالسياط والعصي، فكانت السيدة 
زينب حتميهم فتجعل جسمها مانعاً من ضرب النساء واألطفال، فإسود 

ظهرها بسبب الضرب املتوايل على جسمها.12
وتوجهت السيدة زينب يف تلك الظروف الصعبة إىل "تلة الزينبية" ونادت 
عمر بن سعد، ليتوقفوا لفرتة من هنب اخليم حىت تتمكن نساء أهل احلرم 
من مجع أمواهلن ومالبسهن وحليهن ووضعها يف مكان واحد حىت يلتقطها 
وينهبها اليزيديون. وأنقذت بذلك النساء واألطفال من تطاول جيش يزيد. 
األطفال  احلسنی، وكان  االمام  احرتقت خيام  الليل، وعندما  ويف جوف 
يشكو من   السجاد اإلمام  ويرتاكضون يف كل مكان، كان  يفزعون 
حرارة مرتفعة ويرقد يف جانب من اخليمة. وأي انسان اخر سوى السيدة 
زينب كان سریتبك ويضطرب ومل يكن بوسعه التفكری حبل لألزمة. وكأهنا 
نست كل مصائبها وأحزاهنا، وتواجدت يف الساحة بشكل فاعل وجدير. 
فسعت النقاذ االمام السجاد من هليب النریان من جهة، وهرعت حنو 
األطفال الفارين فزعا يف ظالم الليل لكي ال يتيهوا من جهة أخرى، وحقا 
استطاعت السيدة زينب يف تلك الليلة احلزينة واملفجعة، إدارة النساء 

واألطفال حبصافة ومجعهم معا.13

حركة قافلة األسرى
وكان جيب أن تتحرك قافلة السبايا يف اليوم احلادي عشر من حمرم. وقد 
ساعدت السيدة زينب بتلك القوة العلوية اليت متلكها، األسرى على 
ركوب اجلمال لكي ال تصل إليهم أيادي الغدر، ومل تسمح من خالل متتعها 
بالدراية واهليبة العلوية والشجاعة، أن تنال منهم معاناة األسر والسيب أو أن 
تنهار معنوياهتم أمام العدو، ويظهروا الذل واهلوان. إن محاية وصون معنويات 
األسرى والسبايا، كانت أكرب حربة فضحت اليزيدينی وعرت جرائمهم.14

وقد اعتمدت السيدة زينب ثالثة توجهات اسرتاتيجية ملواجهة األزمة 
اليت مرت هبا:15

النفسية  والتوترات  املعاناة  والدفاعي هبدف خفض  التسكيين  التوجه   .1
للناجنی يف كربالء، والذي جتسد يف ليلة احلادي عشر من حمرم وحركة قافلة 

السبايا )والذي أعطينا توضيحا بشأنه(. 
2. التوجه اإلنذاري والعقايب هبدف التيقظ وترسيخ حقيقة كربالء وتبيان 
طبيعة هنضة االمام احلسنی: وتعد خطبة السيدة زينب يف الكوفة 
من مناذج هذا التوجه. وقد مهدت من خالل خطبتها البليغة والشهریة، 
لتيقظ وندم أهايل الكوفة وكراهيتهم حلكومة ذلك العصر. وقالت يف جانب 
من هذه اخلطبة: يا أهل الکوفة، يا أهل الَختل و الغدر، أتبکون؟ فال رقأِت 
الدَّمعة، و ال هدأت الرَّنَّة، إنّما مثلکم کمثل الّتی نقضت غزلها من بعد قـُوٍَّة 
أنکاثاً، تتَّخذوَن أيماَنُکم َدَخالً بَينکم..... ويلکم يا أهل الکوفة، أتدرون أیَّ 

کِبٍد لرسول اهلل َفريتم؟ و أیَّ کريَمٍة له أبرزتم؟... 16
3. التوجه التخرييب واإلذاليل هبدف فضح اليزيدينی وبين أمية: وقد برز 
هذا التوجه للسيدة زينب يف دار اإلمارة بالكوفة والشام يف مقابل عبيد 
بالقول:   السيدة زينب إبن زياد إىل  اهلل بن زياد ويزيد. وعندما توجه 
 الحمدهلل الذی فضحکم و أکذب ُأحدوثتکم. فردت عليه السيدة زينب
بقوة وصالبة قائلة: إنّما يفتضح الفاسق و يکذب الفاجر ، و هو غيرنا« فقال 

إبن زياد اللعين: »کيف رأيِت صنع اهلل بأخيك و أهل بيتک؟« وهنا ردت 
عليه سيدة کربالء ردها التاريخي الشهير حيث قالت :»ما رأيت إاّل جمياًل 
، هؤالء قوم کتب اهلل عليهم القتل ، فبرزوا إلی مضاجعهم ، و سيجمع اهلل 
بينک و بينهم ، فُتحاّج و تخاصم ، فانظر لمن الَفَلج يومئذ ، هبلتک أّمک 

يابن مرجانة...17
ويف قصر يزيد، فضحت السيدة زينب، يزيدا وأذلته وقالت خماطبة 
إياه: ... أظننت يا يزيد - حيث أخذت علينا أقطار األرض و آفاق الّسماء 
فأصبحنا نساق کما تساق اإلماء - أنَّبنا علی اهلل هواناَ، و بک عليه کرامًة؟ 
... فِکد کيدک ، واسَع سعيک... و هل رأيک إاّل فـََنداً، و أيّامک إاّل عدداً، 

و جمعَک إاّل بدداً، يوم ينادی ُمناٍد: »أال لعنة اهلل عَلی الظّالمين.«18
وكانت عقيلة بين هاشم دقيقة يف الفرص والوقت، ولذلك فقد اختذت 
يف كل موقع، قرارا دقيقا ومتطابقا مع ظروف ذلك املوقع، وكانت إن لزم 
األمر، تستخدم العقالنية واحلكمة، وتظهر تصرفا متينا يتسم باحلكمة 
واحلصافة بالكامل، وإن كان األمر يتطلب موقفا عاطفيا، كانت تستخدم 
املشاعر والعواطف. إن سياسة السيدة زينب يف اإلدارة الثقافية اليت 
الطاقات،  أواهنا من  الظروف احلرجة واالستفادة يف  تلك  اعتمدهتا يف 

مثلت أحد أسباب بقاء ودوام نشاطاهتا وبراجمها وهنضة عاشوراء.
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وقد دفعت احلكومة الربيطانية أمواالً طائلة له ألداء مهمته.
وقد قام ويليام بتسلم املال إىل ماير أو روتشيلد کی يقوم باستثماره له، 
فقام ماير بالفعل باستثمار املال ومنا منوا غری عادي كان األساس لنشئة 

إمرباطورية روتشيلد املالية يف أوربا كلها فيما بعد.
وأجنب ماير مخسة أبناء عملوا كلهم يف ازدهار إمرباطوريته املالية وكان قد 
درهبم ليكونوا من جهابذة املال والذهب، وكان أكثرهم نبوغا ابنه ناثان 

الذي ملع امسه يف أوربا ويف حتريك الثورات فيها.
وانتشر أبناء روتشيلد اخلمسة يف أحناء أوربا وكونوا بعد وفاته إمرباطورية مالية 
مرتامية األطراف حکمت أوربا لعقود طويلة وأثارت احلروب والفنت حىت 
أهنكت قوى اإلمرباطورية الربيطانية وأدى إىل ضعفها وانتهائها مث ظهور 

اإلمرباطورية األمريكية فيما بعد.
عام  والده  من  بإيعاز  روتشيلد  آل  عائلة  يف  النابغ  االبن  ناثان  أسس 
1804م. مصرفا يف »لندن«، وكان رأس ماله يف البداية 20.000 جنيه 
اسرتليين استطاع بقدراته املالية الربوية من جعلها يف غضون ثالث سنوات 

إىل 60.000 جنيه. 
وانتقل االبن الثاين األصغر جاكوب أو جيمس إىل »باريس« وأنشأ أيضا 
مصرفا هبا عام 1811م. وانتقل االبن الثالث سالومون مائير إىل »النمسا«، 
واالبن الرابع كارل مائير إىل »نابلس«.. كانت تلك بداية تكوين منظمة 
آل روتشيلد اليت حكمت العامل ردحا من الزمان ومازالت حتكمه حىت اآلن 

وإن تغریت األمساء.
إىل  هاجر  الذي  شيف  هنيري  جاكوب  احلفيد  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
يف  هناك  مالية  إمرباطورية  تكوين  استطاع  1856م.  عام  »أمريكا« 
ابنة سولومون  »نيويورك«، ويف عام 1875م. تزوج جاكوب شيف من 
لويب الذي كان رئيس شركة االستثمارات املصرفية يف »كوهن« وتسمى 
»لويب أند كومانی« بنيويورك سيىت مث صار شيف رئيسا هلا عام 1885م. 
الفكر  نار  إذكاء  يف  البارز  الدور  الشيف  وكان  لويب  محاه  موت  بعد 
الشيوعي يف »روسيا« وساهم يف متويل شركة »يونيون باسيفيك« التابعة 
لقطب السكك احلديدية املدعو ادوارد إتش هاريمان، وهو والد دبليو أفريل 

هاريمان السياسي املعروف فيما بعد.
أي  »دبليو  بشركة  اخلاصة  املصرفية  أفريل«  »دبليو  شركة  اندجمت  وقد 
شركة كربى  لتظهر  براون،  لإلخوة  اخلاصة  املصرفية  بالشركة  هاربيمان« 
أظهرت مثارها يف العصر احلديث حيث أخرجت للعامل احلر االستعماري 
أجدادمها وهو  أحد  الذي كان  االبن  بوش األب وبوش  من  اجلديد كل 

بريسكوت بوش شريكا لتلك الشركة.2
وأما عن ناثان أحد أبناء روتشيلد الذي هاجر إىل »إجنلرتا« وأسس مصرفا 
هناك، استطاع خالل 17 سنة أن يزيد حصته املالية اليت أعطاها له أبوه 
من 20.000 جنيه إىل مخسنی مليون جنيه وحيلول عام 1815م. أصبح 
إجنلرتا«،  بـ»بنك  من خالل مصرفه  الربيطانية  للحكومة  الرئيسي  املمول 
وكان من وراء إشعال احلروب بنی إجنلرتا وفرنسا، واليت استفادت منها عائلة 
احلروب  تلك  لتمويل  الالزمة  القروض  الربيطانية  احلكومة  مبنح  روتشيلد 

وباألخص حروهبا ضد نابليون الشهریة . 

األسس التي قامت عليها منظمة روتشيلد المالية منذ البداية
على  املالية وإلحكام سيطرهتا  روتشيلد  آل  إمرباطورية  تكوين  بداية  منذ 

العامل وضع املؤسس هلذه املنظمة مائری باور والذي مسى نفسه روتشيلد 
األسس اليت قامت عليه منظمته اليهودية اليت كانت أحد فروع وذراع 

املاسونية العاملية.
ففي عام 1773م. اجتمع مائری روتشيلد - وكان وقتها - يف الثالثة 
والثالثنی من عمره - مع كبار رجال املال يف فرانكفورت وكانوا اثين عشر 
الثورية  رجاًل، وعرض عليهم تأسيس جمموعة واحدة کی نيولوا احلركة 
العاملية هبدف الوصول إىل السيطرة على ثروات الشعوب واأليدي العاملة 

بعد سيطرة الثوار على تلك الدول .
ووافق اجملتمعون على رأي روتشيلد ومت االتفاق النهائي على املخطط 
الذي اعتمد على املال وخلق ظروف اقتصادية مشبعة بالقلق حبيث ينتج 

عنه تفشي البطالة بنی الناس مث دفع العامة إىل الثورة.
الثورة  إشعال  من  بالفعل  وجنح  فرنسا  يف  املخطط  هذا  تنفيذ  مت  وقد 
وتنفيذها  أعماله  يتمم  املخطط  وهذا  امللكي،  احلكم  وإهناء  الفرنسية 
إزاحة حكامها  من  العاملية  املاسونية  ترغب  اليت  الدول  يف  اآلن  حىت 
وخاصة امللكينی منها وإبداهلا بأخرى شعبية يسهل السيطرة عليها ووضع 

روتشيلد نظريته على األسس التالية:
1. إذكاء نار الشر واإلرهاب حلل أي خالفات بنی الطوائف املختلفة 
يف البلدان املراد القضاء أنظمة احلكم فيها، وعلل روتشيلد ذلك بأن 
اجملتمع البدائي األول كان خيضع للقوة العمياء اليت أطلق عليها فيما بعد 

اسم القانون، وقال: إن الحق هو القوة.
2. االستيالء على عقول اجلماهری بالدعوة إىل احلرية السياسية حىت إذا 
آمنت اجلماهری بتلك الفكرة قبلت التنازل عن بعض امتيازاهتا وحقوقها 
على حقوق  االستيالء  الثوار  على  يسهل  ومن مث  الفكرة،  دفاعا عن 

الشعوب األخرى. 
3. استعمال فكرة احلرية إلثارة النزاعات الطبقية داخل اجملتمع واالستيالء 

على مقاليد احلكم، واستبدال الدين باحلرية. 
4. أعلن روتشيلد أن الغاية تربر الوسيلة وأن احلكم الذي حيكم مبوجب 
القواعد اخللقية ليس السياسي املاهر وأضاف: جيب على الذين يرغبون 
الفضائل  ألن  والتلفيق  واخلداع  الدسائس  إىل  يلجؤوا  أن  احلكم  يف 
الكربى كالصدق واالستقامة ما هي إال عيوب كربى يف  االجتماعية 

السياسة. 
6. حذر روتشيلد أعضاء منظمته فقال: يجب أن تظل سلطتنا الناجمة 
عن سيطرتنا على المال خفية عن أعين الجميع حتى يتأتى اليوم الذي تصل 
فيه هذه السلطة إلى درجة من القوة يستحيل معها على أية قوة أخرى أن 

تشكل خطرا عليها.3 
السيطرة على  يتم  املختلفة كي  والشعوب  اجلماهری  نفسية  دراسة   .7

زمامها ألن اجلماهری عمياء عدمية التفكری وسريعة االنفعال.
حاکم  سوی  بفعالية  وتسييرها  الجماهير  في  التحكم  يستطيع  ال  وقال: 
طاغية، والطغيان المطلق هو السبيل الوحيد لبناء الحضارة، فالحضارة ال 
تبنيها الجماهير وإنما يبنيها الذين يقودون هذه الجماهير. وأضاف: إن 
الحرية المطلقة تتحول إلى فوضى إذا ما حصلت عليها جماهير الشعب.4

8. أكد روتشيلد على ضرورة استعمال املشروبات الكحولية واملخدرات 
والفساد األخالقي وكل أنواع الرذائل إلفساد الشباب يف األمم 

العمالء  طريق  عن  وذلك  الشعوب،  على  السيطرة  ليسهل 

أصابع خفیة

أصابع خفیة

ومعىن  روتشيلد«،  »آل  أو  »روتشيلد«  املال  عامل  يف  اسم شهری  إنه 
الكلمة يف اللغة األملانية هي »الدرع األمحر«، وهي عالمة مميزة لعائلة 
يهودية أملانية أسسها أمشل مايرباور، من مواليد 1743م.، والذي عمل 
يف بداية حياته موظفا بسيطا يف مصرف »أوبنهامير« مث ترقى يف العمل 
حىت صار شريكا فيه بعد أن أظهر براعة غری عادية يف عامل القروض 
والربا، وملا تويف أبوه المشل موسی باور عاد إىل »فرانكفورت« وتسلم 
املؤسسة اليت خلفها له أبوه الذي كان يضع عليها رمزا هلا هو الدرع 
األمحر، فجعل أمشل ماير )مائری أو مائيری(1 اسم عائلته اجلديدة »روت 

شيلد«.
دعتها  اليت  للثورات  شعارا  األمحر  العلم  أو  األمحر  الدرع  هذا  وصار 

الصهاينة يف أوربا فكان شعار الثورة الفرنسية والثورة الشيوعية وغریمها، من 
الثورات اليت كانت أصابع اليهود حمركها الرئيسي.

العربي  القانون  أن درس  بعد  األحرار  املاسونينی  إىل  باور  أمشل  وانضم 
التوراتية، وأصبح عضواً  املدارس  اليهودي، و»التوراة« يف إحدى  والدين 
بارزاً يف املنظمة املاسونية، واهتم جبمع األنتيكات األثرية. واستطاع تكوين 

ثروة طائلة يف غضون سنوات قليلة.
وقد ذكر أهل التاريخ احلديث أن تلك الثروة كان أساسها أمواال اختلست 
الربيطانية  قبل احلكومة  من  الذي كان مسئوالً  التاسع،  ويليام  من األمری 
احلرب  خالل  األمريكان  اإلستعمارينی  حملاربة  اهليسانينی  اجلنود  لتزويد 

الثورية.

الدرع األحمر »روتشيلد وإمبراطورية المال في أوربا«
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الربوينی املنتشرين يف األرض وجتار املمنوعات واملخدرات، 
ونصح روتشيلد أن يتم تدريب هؤالء العمالء لشغل وظائف 
قيادية يف بلداهنم والعمل كأساتذه يف املدارس واجلماعات ومربيات 

ومديرين للبيوت الراقية، وأضاف:
اللوايت  اجملتمع  سيدات  بعض  النساء  األخریة  الفئة  هذه  إىل  أضيف 
الفساد  ميادين  يف  األخريات  ملنافسة  أنفسهن  تلقاء  من  سيتطوعن 
الرشوة  ميادين  يف  أي حد  عند  نقف  أن  أنه ال جيب  على  والرتف، 
والفساد والفضائح واخليانة وجيب إن تستغل كل شيء يف سبيل الوصول 

إىل اهلدف النهائي.5 
9. أوصي بإعالن شعارات جلذب اجلماهری مثل احلرية واملساواة وإلخاء 

والدميقراطية. 
املؤامرة  مجاعة  على  أنه  فأعلن  نظريته  جوهر  روتشيلد  طرح  مث   .10
احلاضرين أن يعملوا على إثارة احلروب دائما، كما أن عليهم أن يسيطروا 
ويوجهوا حمادثات السالم اليت تعقب احلروب بشكل يتم االتفاق فيه 

على أن ال حيصل أي من الفريقنی املتنازعنی على مكاسب أساسية.
وتقوم نظرية إثارة احلروب بنی الشعوب على إهناك األمم املتورطة فيها 

وإضعافها وهنب ثرواهتا بعد إيقاعها يف دوامة الديون والقروض.
11. وضع روتشيلد خطة للسيطرة على وسائل اإلعالم والدعاية لنشر 
األكاذيب واإلشاعات والفضائح امللفقة اليت يبثوهنا بنی اجلماهری، وكذلك 
السيطرة على الصحافة فقال: سوف نحوز بفضل امتالكنا الصحافة على 
سالح ذهبي، وال يهم كوننا لن نصل إلى السيطرة عليه إال بعد خوض بحار 
البعض من  من دمار ودموع الضحايا، لقد ضحينا في بعض األحيان من 

شعبنا، ولكن ضحية واحدة منا تعادل ألفا من ضحايا الجواييم.6
12. إنشاء الشبكات السرية اإلرهابية لقلب نظم احلكم الغری متعاونة 

مث إعدام هؤالء العمالء بعد السيطرة على مقاليد احلكم.
13. افتعال األزمات االقتصادية وسيطرة رأس املال.

املاسونية  تغلغل  من  اإلفادة  هو  ذلك كله  من  اهلدف  أن  إىل  وأشار 
صفوف  بنی  واإلحلادی  العلماين  الفكر  ونشر  العامل  دول  خمتلف  يف 

اجلماهری. وقال روتشيلد: 
هذه  فإن  السلطة  الستالم  أجمع  العالم  وسيد  سيدنا  وقت  يحين  عندما 

األيدي ذاتها ستتكفل بإزاحة كل من يقف في طريقه.7
وبالطبع سيده سيد العامل هو املسيخ الدجال الذي ميهدون له الطريق 

حلكم العامل.8
هدف  هو  وهذا  العامل كله  على  تسيطر  عاملية  حكومة  إجياد   .14

املاسونية العاملية، ولذلك قال روتشيلد: 
ثرواتنا  تدعمها  ضخمة  عالمية  احتكارات  إنشاء  الضروري  من  سيكون 
المتحدة بمجموعها بحيث تصل هذه االحتكارات إلى درجة من السلطان 
والهيمنة ال يمكن ألي ثروة من ثروات الجواييم مهما عظمت إال أن تقع 
تحت وطأتها مما يؤدي إلى انهيار هذه الثروات والحكومات عندما يأتي 
تستطيعون  السادة  أيها  الكبرى، وهكذا  فيه ضربتنا  الذي سنضرب  اليوم 

وكلمكم خبراء في االقتصاد أن تدركوا أهمية تلك المعادلة.9
15. السيطرة على املواد اخلام املستخدمة يف الصناعة وإثارة الشغب 
عالية وشراء  وأجور  أقل  بساعات عمل  للمطالبة  العمال  يف صفوف 
األسعار  لرفع  الوطنية  الشركات  تضطر  وهكذا  باألموال  املتنافسنی 

للبضاعة اليت تنتجها وتكسد وبالتايل تنهار تلك الشركات. 
16. تسليح الشعوب أو الدول تسليحاً ثقيالً على نطاق واسع مث دفع 

املعسكرات املتنازعة حلل النزاعات عن طريق احلرب. 
17. قيام نظام جديد يقوم على الدكتاتورية املطلقة بتعينی أفراد للحكومة 

العاملية. 
ومجيع  الشعب  طبقات  إىل كل  بالتسلل  الشباب  على  السيطرة   .18
املستويات باجملتمع وخداع عقول الشباب وإفسادها عن طريق النظريات 

اخلاطئة. 
19. عدم املساس بقواننی البالد الداخلية أو الدولية بل تركها كما هي 
وإساءة استعماهلا وتطبيقها حىت ينتهى األمر إىل دمار حضارة اجلوييم. 

وقال روتشيلد ألنصاره من أصحاب املؤامرة: 
ويتم ذلك عن طريق تفسير القوانين بشكل متناقض لروحها، ويستعمل أوال 

قناعا لتغطيتها ثم طمسها بعد ذلك نهائيا.10
تلك  انعقاد  صحة  على  الدليل  هو  ما  سؤال،  الذهن  إىل  يتبادر  وقد 

االجتماعات السرية وما هو الدليل على خطط روتشيلد اليت ذكرت؟
أجاب على هذا التساؤل صاحب كتاب »أحجار على رقعة الشطرنج« 

فقال:
الجواب على ذلك في منتهى البساطة، إن العناية اإللهية هي التي تولت کشف 
السير  يغذ  الفرسان  أحد  عام 1785م. كان  ففي  الشيطانية،  الخطة  تلك 
بجواده بين فرانكفورت وباريس حامال معلومات مفصلة حول الحركة الثورية 
العالمية عامة وبتعليمات خاصة حول الثورة الفرنسية، كانت التعليمات صاردة 
عن النورانيين11 اليهود في »ألمانيا« وموجهة إلى السيد األعظم الماسوني 

المشرف األكبر في فرنسا.
وكانت حمافل الشرق األكرب املاسونية يف فرنسا قد حتولت إىل شبكات 
األعظم  السيد  دورليان  الدوق  يد  على  العنف  وأعمال  للثورة  تعد  سرية 
املاسوين يف فرنسا والذي جرى إدخاله إىل املنظمة النورانية اليهودية يف أملانيا 
على يد ميرابو، أصيب ذلك الفارس بصاعقة يف طريقه وهو يعرب منطقة 
اليت كان حيملها حبوزة رجال  الوثائق  عليه، ووقعت  »راتيسبون« قضت 

الشرطة الذين سلموها بدورهم إىل السلطات احمللية يف »بافاريا«.
النورانينی  واليهود  روتشيلد  بنی  دار  ما  بنی  القائم  االرتباط  نرى  وهكذا 
يف فرانكفورت والنورانينی املتسللنی داخل املاسونية الفرنسية احلرة والذين 

أسسوا حمافلهم اخلاصة املعروفة بـ»حمافل الشرق األكرب«.
واجلدير بالذكر هنا أن مجاعة النورانينی اليهود قد قرروا اختاذ حمفل الشرق 
األكرب يف مدينة »انغولد شتات« مركزا النطالق محلة تغلغل املنظمة يف 
قلب املاسونية األوربية، ومت التخطيط من خالهلا للثورة الفرنسية بعد أن 
قاموا بتجنيد املركيز مریابو لتحقيق أغراضهم.12 والذي عمل على جتنيد 
الوعد بأن يعتلي  الثورة مع  القائد  الدوق دورليان وإقناعه أن يقوم بدور 

عرش فرنسا.13

الهوامش:
1. يطلق عليه أيضا مائری أمشل باور.

2. »احلكم بالسر«، جيم مارس، ترمجة حممد أوليب.
3. »أحجار على رقعة الشطرنج«، وليم غای کار. 

4. املصدر السابق.
5. املصدر السابق. 

6. اجلوابيم هم غری اليهود.
7. املصدر السابق؛ »السيناريو القادم األحداث أخر الزمان«، منصور عبداحلکيم، 
دار الكتاب العربی؛ »هناية العامل وأشراط الساعة«، منصور عبداحلکيم، دار الكتاب 

العربی. 
8. املصدر السابق.
9. املصدر السابق.

10. يقول مؤلف كتاب »أحجار على رقعة الشطرنج«: أستطيع أن أؤكد أن خمطط 
املؤامرة انتهي عند هذه النقطة األخریة، وإنا على اقتناع بأن الوثائق اليت وقعت عام 
أو  اليهودي  اخلطر  نشرها يف كتابه  واليت  الروسي  نيلوس  الربوفسور  1901م. حبوزة 
برتوكالت حكماء صيهون عام 1905م. يف روسيا مل تكن إال نسخة موسعة عن 

املؤامرة األصلية. 
واملديرين واحلكماء كونوا  اليهود واحلاخامات  املرابنی  النورانيون هم مجاعة من   .11
مجاعة أطلقوا عليها اسم النورانينی أو اجملمع النوراىن هلا طقوس خاصة واجمللس األعلى 

هلم مكون من 13 عضوا وجلنة تنفيذ من 33 عضوا.
12. »املاسونية«، اجلزء األول والثاين. 

13. »أحجار على رقعة الشطرنج«.

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية تقود العالم«، 
دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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3. اإلفادة من مقولة النمو اإلجتماعي للمرأة المسلمة كأداة
وجلي أن طرح مسألة النمو الفكري للمرأة والنهوض بوعيها يف البلدان 
الكايف هبا، بل يستخدم كأداة  يأيت من منطلق اإلهتمام  االسالمية، ال 

ووسيلة خلفض النمو السكاين وحسب. 
باملرأة يف هذا املشروع هو تغری موقعها ودورها يف  النهوض  والقصد من 
اجملتمع، ويعين برأي واضعي وخمططي السياسات السكانية، جتريد املرأة من 
أي قيم أخالقية واجتماعية، القيم اليت تضرب جبذورها يف الدين. وتتحصل 
النساء املسلمات من جراء هذه السياسة على شئ يشبه حرية املرأة الغربية، 
وهذا يعد حبد ذاته إحدى األدوات اليت تساهم يف أن ينحو النمو السكان 
منحى نزوليا يف البلدان االسالمية. إن تقدمي األفكار اجلديدة اليت تستخدم 
املرأة  موقع  تغری  إىل  يؤدي  قيم جمتمعها،  املرأة عن  لفصل  كمستمسك 
ودورها يف اجملتمعات االسالمية، وينبع احلديث عن إشراكها يف الشؤون 
االجتماعية من تنامي هذه االفكار ويتحقق عن طريق تعليم املرأة. إن ما 
يستشف من الدراسات والبحوث هو أن هكذا نساء يلجأن إىل التواجد 
يف سوق العمل، وأن هؤالء النسوة العامالت، سيتحولن يف األغلب إىل 
الداعنی لإلنفصال عن قيمهن االجتماعية، لتمضي بذلك املرأة قدما باجتاه 
اإلعراض عن الدين مبا يتماشى مع احلضارة الغربية وتقبل النماذج الغربية.

إن هؤالء النسوة يطلنب على وجه التحديد من باقي النساء لقبول خصائص 
املراة الغربية، واملضي قدما حنو اإلعراض عن الدين، الن احلمل واإلجناب 
حسب رأيهن، يتعارض وحريتهن واستقالهلن وحتقيق هويتهن. إهنن يسعنی 
إلقناع النساء أن احلمل يعرض مجال املرأة وصحتها للخطر. وال ريب أن 
احلركة النسوية يف البلدان االسالمية اليت تسری على خطى الثقافة الغربية، 

حتث النساء املسلمات على إعتماد مناذج الثقافة الغربية. 

آليات الغرب لتغيير الرؤية وتحديد النسل في البلدان االسالمية
لكن ما هي اآلليات اليت يعتمدها الغرب لتغيری رؤية اجلماهری وقيمها يف 

البلدان االسالمية جتاه زيادة السكان؟

1. إستعمال موضوع صحة األمومة والطفولة كأداة 
النسل  حتديد  سياسات  لعرض  العاملية"  الصحة  "منظمة  روافد  أحد  إن 
لدول العامل الثالث، هو إثارة مسألة وفيات األمهات والرضع يف سياسات 
هذه  تطرحها  اليت  والسكان  األسرة  تنظيم  برامج  يف  ومت  النسل.  حتديد 
املنظمة، الرتكيز بشكل كبری على قضية خفض معدالت وفيات األطفال 
الرضع وخفض معدالت وفيات األمهات احلوامل بسبب اإلجناب، ويُزعم 
بان معظم الدراسات تشری إىل أن الزيادة اهلائلة للسكان، تؤدي إىل وفاة 
األطفال الرضع. إن هذا الزعم، يعول على عاملنی متغریين فحسب أي 
التغذية  مثل  عوامل  احلسبان  يف  يأخذ  ومل  النمو،  ونسبة  الوفيات  نسبة 
والصحة اليت تؤثر على مسألة الوفيات. لذلك، فاهنما غری موثقنی وغری 
حقيقينی وال ميكن قبوهلما، وأصبحا أكثر يف خدمة سياسات الدميوغرافيا. 
ومن جهة أخرى، فان أحد الربامج العادية يف املشاريع السكانية وتنظيم 
األسرة يتمثل يف احلد من احلمل غری املقصود، وإن مل يتحقق ذلك بواسطة 
األدوية وأنواع أساليب منع احلمل املتاحة واجملانية، فان هلذا املشروع، طريق 

حل اخر أال وهو اإلجهاض.
يف حنی أن اإلجهاض، يرتك حسب أطباء النساء وعلماء النفس، آثارا غری 

مرجوة وارتدادات على الصحة اجلسدية وإمكانية دفعات احلمل الالحقة 
للمرأة فضال عن صحتها النفسية، لكن إحدى القضايا اليت تركز عليها 
منظمة الصحية العاملية، ال سيما يف اليوم العاملي لصحة السكان هلذا 

العام، متثل يف منع احلمل املبكر وإمكانية اإلجهاض اآلمن. 
وجيري استعمال صحة األم والطفل كأحد طرق حتديد النسل ال سيما 
يف البلدان االسالمية. إن منظمة الصحة العاملية تتناول ذلك من خالل 
إجياد مكاتب إقليمية عن طريق املشروعات العلمية والبحثية واخلدمية 

و... .1
ومن األمور امللفتة هو أن مجيع هذه املنظمات، تعمل جبانب النشاطات 
االنسانية اخلاصة هبا يف الظاهر، على تطبيق سياسات حتديد النسل يف 

البلدان االسالمية.
والنقطة املهمة وامللفتة هي أن خطط حتديد النسل يف البلدان االسالمية، 
يتم تصميمها على يد فريق يقبع يف كواليس هذه املنظمات. وكما جاء 
يف املشاريع االمريكية، فان الواليات املتحدة تقود هذه املنظمات بسبب 

سيطرهتا عليها.2
حديثي  األطفال  ووفيات  السكان  زيادة  بنی  عالقة  بوجود  الزعم  إن 
النسل، يشكل  الوفيات يف سياسات حتديد  والرضع، وكذلك  الوالدة 
قضية  على  الرتكيز كثریا  يتم  أنه  مبعىن  السكاين،  النمو  وسيلة خلفض 
خفض معدالت الوفيات لدى األطفال حديثي الوالدة والرضع والزعم 
بان معظم الدراسات تظهر بان التزايد العشوائي للسكان يؤدي إىل زيادة 

الوفيات لدى األطفال الرضع.
القبول هبذا الزعم، عندما يتم مجع مزيد من األدلة، الن هذه  وميكن 
الدراسات، ال تأخذ بنظر اإلعتبار أثر عوامل مثل التغذية والصحة يف 

موضوع الوفيات.
وبناء على ذلك، ال ميكن القبول هبذه النظرية اليت تعول على متغریين 
فحسب أي نسبة الوفيات ونسبة النمو، الن املقارنة بنی الزيادة السكانية 
والوفيات، هي مقارنة عدمية املعىن وأن اهلدف من تقدمي هكذا نظرية، 
هو فقط الرتكيز على الدور السليب للزيادة السكانية يف خطوة خلفض 

السكان. 
إن املزاعم اليت تطرحها البحوث الواسعة حول هذه الفكرة الباهتة، غری 
موثقة وبعيدة عن الواقع، وميكن القول أن هذه الدراسات والبحوث، 
ختدم يف احلقيقة سياسات الدميوغرافيا، وهي السياسات اليت تتبعها دول 

أو منظمات دولية ألغراض سياسية حمددة األهداف. 

2. طرح نموذج اإلستقالل االقتصادي والحريات اإلجتماعية 
للمرأة المسلمة

وتفيد الدراسات أن معظم النساء اللوايت يدخلن سوق العمل، يرشحن 
الغربية  للنماذج  واإلمتثال  اإلجتماعية  قيمهن  عن  لإلنفصال  أنفسهن 
احلمل  بان  اجملتمع  النساء يف  يقنعن سائر  أهنن  أسهل، وحىت  بشكل 
واستقالهلن  حريتهن  من  نقيض  على طرف  يقفان  األطفال،  وإجناب 

وحتقق هويتهن.
ومع ذلك، فان هذا املشروع، يعترب زيادة أبناء األسرة رديفا للضغوط 

االقتصادية على الناس، وأن مجيع الدراسات املتصلة بالسياسة 
املوضوع.  املتحدة، تؤكد هذا  األمم  املدعومة من  السكانية 

1. تحول نمط حياة النساء المسلمات لجهة خفض السكان 
أنه مت  الدول األوروبية، نرى  التطورات يف  تاريخ  ألقينا نظرة على  وإن 
وضع شروط مسبقة لفصل املرأة عن األسرة وحثها على التوجه إىل مواقع 
العمل بوصفها يد عاملة رخيصة، مبا يف ذلك أنه جيب تغيری نظرة املرأة 

إىل أدوارها الفطرية أي األمومة وكوهنا زوجة.
وبناء على ذلك، مت تصميم وتنفيذ التيارات الفيمينية )النسوية( ليتم من 
خالل تغيری الرؤية وحتويل املرأة من البيت إىل سوق الدفاع عن حقوق 
املرأة، عزهلا وفصلها عن عامل األمومة والزوجية، وبالتايل نقل املرأة من 
البيت إىل السوق. بيد أن هذه التجربة أوصلت الغرب يف خامتة املطاف 
إىل وضع نشهد فيه اندالع أزمات عنواهنا أزمة األمومة أو أزمة األسرة 

يف الغرب. 
وبناء على هذه التجربة، فان أفضل أسلوب لتقليص دور املوارد البشرية 
وخفض السكان يف البلدان االسالمية، يتمثل يف اإلفادة من آلية متت 
جتربتها. وفضال عن ذلك، فان تغری نظرة املرأة املسلمة وقيمها وعزهلا 
عن جسم األسرة ميكن أن حيقق الكثری من أهداف الغرب. إن تغلغل 
الثقافة واحلضارة الغربية يف اجملتمع واهنيار نظام األسرة وخفض السكان 
من  حيصل  أن  ميكن  والسياسية،  االجتماعية  املنظومة  زعزعة  وبالتايل 

خالل إستحالة احملور الرئيسي لألسرة والدعامة االجتماعية أي املرأة. 

2. حقن المجتمعات االسالمية باألفكار الفيمينية 
إن أحد أهم اآلليات الغربية لفصل املرأة عن األسرة وما يستتبعه من تدين 
نسبة اإلجناب ورغبة املرأة بان تصبح أما، متثل يف اخرتاق األفكار الفيمينية 
للمجتمعات االسالمية. وتكون هذا املسار يف بلدنا، منذ أواخر العهد 
هذه  وبدأت  والثاين.  األول  البهلوي  العصر  يف  ذروته  وبلغ  القاجاري، 
الظاهرة حسب الظاهر مع طرح قضية النمو الفكري للمرأة ورفع مستوى 
الوعي لديها يف البلدان االسالمية، لكن هذا املشروع، أفضى يف النهاية 
إىل إجياد تغریات مهمة يف منط حياة االسرة وبالتايل خفض معدالت النمو 

السكاين. 
وعلى الرغم من أن تغری موقع املرأة ودورها احملوري يف اجملتمع، قدم جملتمعنا 
حتت عنوان منو املرأة، لكنه وحسب رأي واضعي السياسات السكانية، 
يتمثل يف جتريد املرأة من أي قيم أخالقية واجتماعية أو جذور دينية، وهذا 
يشكل إحدى األدوات اليت تسهم يف جعل اخلط البياين للنمو السكاين يف 

البلدان االسالمية، ينحى منحى نزوليا.
وتفيد الدراسات أن أغلبية النساء اللوايت يدخلن سوق العمل، يرتشحن 
لإلنفصال عن قيمهن االجتماعية، ويتقبلن بشكل أسهل، النماذج الغربية 
يتعارضان  واإلجناب،  احلمل  بان  اجملتمع  نساء  سائر  يقنعن  أهنن  وحىت 

وحريتهن واستقالهلن وحتقيق هويتهن. 

صالح القاسمي

إستراتيجيات الغرب لتحديد نسل المسلمين
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بيد أن التحديات االقتصادية لبلدان العامل الثالث تتجاهل 
على  الغربية  الدول  هيمنة  فيها  مبا  عوامل  مثة  أن  حقيقة 
مصری هذه البلدان وهنب موارد الشعوب وكذلك وجود األنظمة 
الديكتاتورية والفساد السياسي واالقتصادي واالجتماعي يسهم يف خلق 
منو  أن  إىل  خنلص  لذلك  االسالمية.  البلدان  يف  االقتصادية  املشاكل 

السكان، ال عالقة له بالضغوط االقتصادية. 
ومن جهة أخرى، فان الغرب وامريكا ميارسون ضغوطا اقتصادية على 
جهة،  من  والعقوبات  احلظر  أساليب  خالل  من  االسالمية  البلدان 
الواحدة  األسرة  أبناء  لعدد  ذاته  الوقت  الضغوطات يف  وينسبون هذه 
التخطيط  ضوء  ويف  السكان  مبقدور  أن  حنی  يف  أخرى،  جهة  من 
تشكل  املنتجة  االنسانية  القوى  وأن  اإلنتاج  عجلة  حتريك  املناسب، 
للتنمية االقتصادية. وعندما تتقبل املرأة املسلمة،  التحتية  البىن  إحدى 
القيم االجتماعية للغرب، تسعى يف هذا السياق، العتماد طرق منع 
احلمل وتقليص دفعات احلمل واإلجناب. ويطرح هذا الشعار بينما تعد 
خصوصية األمومة إحدى امليزات الفطرية لكل امرأة، وأن النساء اللوايت 
ال ميرن هبكذا جتربة الي سبب كان، فاهنن يواجهن ضربا من نقص 
باطين. كما أن االسالم يعری منزلة وأمهية ممتازة للنساء ال سيما النساء 
اللوايت يصبحن أمهات. ومن جهة أخرى، وكما أسلفنا، فان أساليب 
لكنها  النسل،  لتحديد  آلية  تعد  أهنا  رغم  اإلجهاض،  أو  احلمل  منع 
تنطوي على أضرار وصدمات نفسية وحىت جسدية عديدة للمرأة. بينما 
الكثری من حاالت احلمل يف الغرب، حيصل خارج إطار الزوجية، إذ أن 
هذا املوضوع يربز بشكل أكرب خاصة يف حاالت احلمل لدى الفتيات 
الشابات، لكن هؤالء النسوة وبعد إشباع الرغبات اجلنسية للرجل، جيب 
أن جيهضن حىت، لكي يتخلص الرجل من احلد االدىن من املسؤولية 
اليت يتحملها جتاه أوالده. لذلك فان هذا ال ميثل بال أدىن شك، سندا 

حلقوق املرأة. 
 

3. إقناع علماء الدين بالبلدان االسالمية للتماشي والتجاوب
إن التعاليم واألوامر الدينية، تعد خطا أمحر واقوى منظومة ملراقبة اجملتمع. 
ومن هذا املنطلق، فاننا نشهد دائما حماوالت املنظمات الدولية جلعل 
علماء الدين يتماشون ويتجاوبون معها لتسويغ و تربير سياسات حتديد 
هذه  تتبلور  لكي  االسالم،  نظر  وجهة  من  وإجازهتا  وإباحتها  النسل 
القناعة لدى الناس من أن اتباع طرق منع احلمل، ليست مغايرة لتعاليم 

االسالم. 

4. التعبئة العامة في اإلعالم للدعاية الواسعة ضد السكان 
أوالد أقل، حياة أفضل، هو شعار، مت حفره يف أذهان وأدمغة الناس 
مبدد وسائل اإلعالم والصحافة وتلبية لسياسات الغرب وامريكا وعدم 
اكرتاث مسؤويل اجملتمعات االسالمية مبا فيها ايران، وأدى إىل إستئساد 
الثقافة الغربية على اجملتمعات االسالمية. ولشطب وإحماء هذا الشعار، 
فاننا حباجة إىل فعاليات وأنشطة ثقافية قوية وواسعة، وعلى األقل بقدر 
حجم الفعاليات والنشاطات الثقافية اهلادفة اليت رسخت وحفرت هذه 

القناعة يف األذهان.

القلق االستراتيجي لنظام الهيمنة العالمي من السكان 
المسلمين

وإن ألقينا نظرة على مسار السكان يف الدول الغربية سنجد أن التعداد 
النسيب لسكان الدول الرأمسالية يف عقد الستينيات، شهد منحى نزوليا، 
يف  األسرة  اهنيار  بسبب  وساق  قدم  على  قائم  النزويل،  املنحى  وهذا 
يف  للسكان  الصاعدة  احلركة  فان  املقابل،  يف  لكن  الغربية.  اجملتمعات 
البلدان النامية ال سيما االسالمية منها، تزيد حصتها من سكان العامل، 
وهذا األمر ويف ظل القوة احلامسة واملصریية للسكان يف املعادالت الدولية، 
هبذه  دفعت  االسالمية،  الدول  قدرة  تنامي  من  امريكا  وتوجس  وخوف 
الدولة وكذلك الدول األوروبية، لإلهتمام خبفض معدالت النمو السكاين 
يف بلدان العامل الثالث ال سيما سكان البلدان االسالمية، بوصف ذلك 

إحدى الركائز االسرتاتيجية للسياسة اخلارجية. 

اهلوامش:
13. مشفق، 1389، ص 20.
14. طهراين، 1345، ص 95.

املصدر: »احلرب السكانية العاملية« )دراسة مؤامرات وسياسات السكان يف ايران 
صص  والفنية،  الثقافية  للدراسات  األمحر  التفاح  مؤسسة  قامسي،  صاحل  والعامل(، 
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إن أحد األوجه اليت ميكن ذكرها حول التوجه اخلاص للقبالة بشأن املستقبل 
وتأسيس  »أورشليم«  يف  »بين اسرائيل«  واستقرار  العامل  على  اهليمنة  هو 
احلكم االسرائيلي العاملي. ويف احلقيقة فان صوفيي القبالة، يسعون دائما 
الذي  املدى  )إىل  املختلفة  العوامل  واخلفية يف  اجللية  الوقائع  لرصد جممل 
يقدرون عليه(، ويؤثرون بكل ما أوتوا من قوة على األحداث وينظمون 
ويضبطون العالقات والتعامالت الصغریة والكبریة للوصول إىل المستقبل 

املفرتض واملوعود.
تتابعه  ما  املسار وحسب كل  املستقبل يف هذا  بان  ننسى  أن  وال جيب 
الرمحانية  اهليمنة غری االهلية وغری  »احملافل اخلفية«، سيتحقق من خالل 
وبالمنازع الشرار اليهود على العامل واقامة »هيكل سليمان« جمددا وإحياء 

مجيع طقوس السامرينی املنسية.
ويقول مؤلف كتاب »اليهودية ودراسة تارخيية«:

إن إعادة الوحدة المفقودة ]لبني اسرائيل[ التي تسمى »ييحود«1 في القبالة، 
هي عملية متواصلة، وكل شخص يُدعى للمشاركة فيها، وهذا األمر يتم عن 

طريق اإلتصال باهلل والكمال األخالقي والروحي ]إن اهلل الذي ينشده إليه 
اليهود ليس إله موسى وعيسى وسائر اإلنباء االلهيين العظام[، لكن أعلى 
نصيب يجب أن يؤدى بصورة جماعية ومن قبل مجتمع اسرائيل لنيل هذا 
شعب  لكونهم  إليهم  أنيطت  التي  المسؤولية  وهذه  المطلوب.  الكمال 
مختار. وبهذا، أصبح شخينا2 تابعا السرائيل، وأبرم معهم عالقة مبنية على 
العهد والميثاق، وتجسد أعمق هذه العالقة الحميمة، في بناء الهيكل. ومنذ 
تدمير الهيكل، لم تمر عالقة شخينا باسرائيل من دون مشاكل ومصاعب، 
والبركات التي نجمت عن هذه العالقة، قلما كانت ثابتة ومؤثرة. ومع ذلك، 
لم يترك شخينا اسرائيل وشأنها. وقد رافقهم شخينا في المنفى، وأظهر لهم 
حبا وعطوفة، مثلما يظهره األبوان البنهم المفضل، ومع ظهور المسيح، 
مطمئنة،  بصورة  أخرى  مرة  السابقة  سلطتها  اسرائيل  استعادت  وعندما 
وارتبطت ثانية مع اهلل، ستعاد جميع االشياء والكائنات إلى المكان الذي 

السيطرة في  للخلقة، وستفرض  البدائي  المشروع  كانت عليه في 
األعلى واألدنى وسيتحد العالم في ترابط موحد، بحيث ورد في 

القّبالة ومستقبل العالم

األولیغارشیة الحاخامیة
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األولیغارشیة الحاخامیة

»كتاب زكريا النبي« )الباب 14، اآلية 9(: وفي ذلك اليوم، 
وحده،  الناس  وسيعبده  العالم،  لجميع  ملكا  سيصبح  اهلل  فان 

ويعتبرونه إلها. 
ولنيل هذه الوحدة، منحت »التوارة« السرائيل، ويكون بوسع اسرائيل من 
خالل قراءة التوراة والعمل باحكامه وتعالميه، أن تضطلع بدورها الخاص في 

نيل هذا الكمال الكوني المطلوب.
إن أثر وفاعلية قراءة التوراة ينجمان عن تطابقه مع نظام الخلق. ويتصور 
»زوهار« التوراة بانه خارطة أو مشروع جسد بواسطته اهلل، نفسه في عالم 
الخلق. »وعندما أراد اهلل خلق العالم، نظر إلى التوراة وكل مفردة إبداعية فيه 
وخلق العالم بما يتطابق معه، الن كل العوالم وجميع أفعال وآثار العوالم، 
ونقطة  حرف  وكل  لشئ  رمز  وكل كلمة   )II.161a( التوراة.«  في  واردة 

يحمالن سرا بباطنهما. 
لذلك، فان قراءة التوراة، والسعي لكشف معانيه الكامنة فيه، يتحول إلى 
أحد أهم واجبات بني اسرائيل. »الن الذي يركز ذهنه على التوراة ويدرك 
أسراره الباطنية، يمسك بالعالم بيد قدرته.« )III.61a( ومن جهة أخرى، 
3)I.184b( ».إن الذي ينسى قراءة التوراة، وكأنه قد هدم العالم بأكمله«

وهذا هو الزعم الذي يطلقه اليهود حول اإلستنساخ الذي يقوم به الّله. 
العامل وفقا لنسخة من آيات  املتعال، قد خلق  الّله  فهم يزعمون بان 
وكلمات »التوراة«. وإستنادا إىل هذا التوجه التلمودي اخلاص، وبعده 
الكاباالئي يتم اإلعالن أنه: يف املرتبة األوىل وبعد حركة اإلصالح الدينية 
وآخر  املاشيحي  التوجه  إستحوذ  أوروبا،  يف  عشر  السادس  القرن  يف 
الزماين على األدب الديين »للمسيحينی الربوتستانت« ويف املرتبة الثانية، 

نشأت »احلركة الصهيونية اليهودية« من جوهره.
ويف احلقيقة، فان تياري »املسيحية اليهودية« و »اليهودية الصهيونية« 

مها أبناء »التوجهات الكاباالئية اليهودية« جتاه العامل. 
إن الصهيونية هي وريثة القبالة من حيث الهيكلة، النه كما تعد »الحسيدية« 
إحدى الحركات المشيحانية من دون الماشيح. فان الصهيونية هي أيضا 
حركة من هذا القبيل، لكنها كانت فعالة ونشطة. وكان الصهاينة يطالبون 
بتحرر اليهود على شكل العودة إلى »صهيون« من دون أن ينتظروا الماشيح. 
إن الصهيونية تؤشر في النهاية إلى الطبقة الحلولية المركبة متعددة الطبقات 
والمتراكمة لليهودية. الطبقة التي بدت في البداية على شكل رؤية حلولية 
مبنية على التحرر القومي وترابط مثلث الحلولية أي اهلل والقوم واألرض، 
لكنها إختفت الحقا في ضوء زوال القوة المركزية لليهود، لتظهر مرة أخرى 
الوضع  وتجدد  والتطبيقية(  )النظرية  القبالة  طريق  وعن  فردي  على شكل 
السابق في الحقبة المعاصرة، الن القبالة، أضفت مرة أخرى بعدا قوميا على 
التداخل  تعيد  التحرر، وتجسدت في هيئة االيديولوجية الصهيونية، وهي 
المطلق والنسبي، وتقيم ترابطا من خالل التركيز على حلول اهلل أو سريان 

روحه المقدسة، بين شعب يسرائيل واألرض المقدسة. 
إن القبالة التطبيقية هي في الحقيقة الهيمنة على أرض الميعاد ونقل اليهود 
إليها. وبذلك فان دولة اسرائيل تصبح ذلك الهيكل الذي يعبده الصهاينة 
واليهود في العالم، ويقدمون الذبائح له. إعادة تأهيل دين القربان المركزي 

وبمظهر وهيئة جديدين وحديثين(.4
ويقول األستاذ عبدالّله شهبازي يف كتابه »حكومة أثرياء اليهود والفرس« 

حول اإلرتباط بنی الفرق الغامضة للعصر احلديث ومدرسة الكاباال:

إن التعرف على مسار نشاة األوليغارشية لألثرياء المعاصرين، لن يكتمل من 
دون دراسة ترابط اليهود مع األفكار والحركات الغامضة والمسيحائية التي 
ظهرت السيما حول التصوف اليهودي )الكاباال(. وفي هذه الدراسة المهمة، 
األوليغارشي  البحار  ماوراء  الهجوم  لموجة  الترويج  في  األفكار  هذه  سنرى 
للحضارة  والثقافية  النظرية  األسس  تلك  تكشف  الدراسة  وهذه  األوروبي. 
الغربية الجديدة، والتي أغفلت في كتابة تاريخ الرسمي للغرب. وفي أنموذج 
كتابة التاريخ هذا، فان نشأة الحضارة الغربية الجديدة، هي عملية مبنية على 
السادس  للقرنين  العقلي  التوالد  في  بجذوره  يضرب  الذي  العقلي  المذهب 

عشر والسابع عشر للميالد.
إن دراستنا، تظهر على العكس، النصيب األوفر للدوافع والتطلعات الغامضة 
والسحرية والخرافية في هذا المسار. ومع التعرف على هذا البعد من الفكر 
الغامضة  الفرق  معرفة مكانة ودور  يمكن فحسب  الحديثة،  الغربية  والثقافة 
األوليغارشية5  والنظرية  السياسية  الهيكلية  في  الماسونية  السيما  العصرية، 

لالثرياء المعاصرين.
إن ما كان قد تراكم على مدى السننی والقرون املتتالية يف جراب تطلعات 
الذات  العاملية عن طريق حمورية  السلطة  للوصول إىل  وآمال بين اسرائيل، 
وبعد اإلنفصال عن احلقائق الدينية لألنبياء اإلهلينی، كان قد حصل عن 

طريق الكاباال والفرق الشيطانية السرية والغامضة. 
»بنو  هبا  وعد  اليت  بالسيادة  معرفتهم  ظل  ويف  »بين اسرائيل«  أشرار  إن 
بين  أحفاد  أحد  ظهور  وبعد   ،الزمان آخر  نيب  عصر  يف  امساعيل« 
امساعيل ]اإلمام املهدي[، ركزوا جل مههم واهتمامهم أوال على إظهار 
هذه الفكرة املسيحائية على أهنا بين اسرائيلية، والتأكيد على أن بين اسرائيل 
هم شعب خمتار، لتثبيت ذلك يف أذهان بين اسرائيل بانه رزق مقدر وغری 
قابل للتغری وحظي بشهادة الّله التعال، وثانيا، ويف ظل معرفتهم بغياب 
التأييد السماوي، استعانوا بالشيطان وجنوده، لتحقيق هذه الرغبة النفسانية 
غری الرمحانية - أرض امليعاد واحلكم العاملي لبين اسرائيل -. ولذلك ميكن 

القول بشكل موجز: 
إن »الكاباال« قائمة على حمورين رئيسينی مها علم الشيطان والتواصل مع 

الشياطين وتأسيس مملكة اسرائيل بوصفها مملكة المسيح الموعود. 
والبد من التساؤل إن هذه اإليديولوجية غری االهلية وسندها الشيطاين أي 
العلوم اخلفية والفنون السحرية )تراث السامري واملصرينی القدامى( كيف 

خرجت من الشرق وانتقلت إىل أوروبا؟
إن الكاباال يف احلقيقة هي جمموعة من النسخ واألنظمة واللوائح الداخلية 
والتعليمات املوضوعة على يد الصوفينی واملتنسكنی اليهود للدعوة والتواصل 
مع القوى املاورائية الشيطانية، لكي يتوسع هبذه الطريقة نطاق نظرة وعمل 
اليهود للهيمنة اجللية واخلفية على العامل وسكانه، وتتوفر األرضية لبسط 
القدرة الشيطانية وحكومته يف آخرالزمان )ويف مواجهة موعود آخر الزمان(. 
الشيطانية  القوى  يد  وإطالق  والرذائل  املفاسد  وتعميم  نطاق  اتساع  إن 
الكاباالئي وأن  للتصوف  األولية  النتائج  يعد من  )اجلّن واإلنس(  اخلبيثة 

تاسيس العامل أحادي احلكم الشيطاين هو غايته املنشودة.
الفيزيقية  بالنجاسات  النظرية والتطبيقية والتلوث  باملادية  ومبا أن اإلصابة 
وامليتافيزيقية وامتهان العمل احلرام، يفسح اجملال حلضور وعمل الشياطنی يف 
امليادين املختلفة حلياة االنسان، فان الكابالينی اضطلعوا على مدى األعوام 
األربعمائة االخریة وبشكل ممنهج بأكرب دور حلرف أذهان وأنفس وألسن 

وأجسام سكان األرض عن التعاليم الدينية للديانات االهلية والسماوية. 
إن سر إهتمام قادة احملافل اخلفية والسائرين على هنج الكاباال هبذه التعاليم 

يكمن يف التجربة املوضوعية للتواصل مع القوى املاورائية.
إن السحر واإلرتباط يوفر أرضية التجربة واحلشر والنشر والتعامل مع القوى 
املاورائية بطريقة حبيث يشعر مقيم اإلُرتباط بانه قوي وأفضل من عامة الناس 
واجلميع، ومع التجربة الشيطانية العذبة، هلذا اإلرتباط اخلفي، الذي حيصل 
غری  يصبح  الشيطاين،  والسلوك  والسری  املراتب  سلوك  خالل  من  عادة 
مستعد للتخلي عن هذا املسلك. فضال عن أنه وحسب التقليد الشيطاين، 
فان مقيم اإلرتباط ومنذ املراتب األوىل، يتعهد يف مقابل تلك القوى ويدمر 

اجلسور اليت خلفه، حبيث ال يبقى له طريق وسبيل للعودة. 
ومن  الكابالينی،  الصوفينی  فان  والشيطاين،  العكسي  العرفان  جتربة  ويف 
أجل الدعوة والتواصل، يضطرون للقيام بالكثری من املمارسات واألعمال 
الشيطانية املناهضة للدين )كسر القدسية(، وهذا حيوهلم بطبيعة احلال إىل 

شياطنی اإلنس. 
وال جيب أن ننسى بان القوى اجلنية الشيطانية، هي متنوعة ومتعددة وأن 
جماالت انتشارها متداخلة لدرجة أنه من غری املمكن لعامة الناس حتديدهم 
ودركهم. إن هذه القوى غری املرئية، لكن الفاعلة، هي حقيقية وصاحبة 
جتربة وخربة، وخبيثة ومتلك عمرا طويال للغاية، وتضع أفضل اإلمكانات 

بتصرف الكابالينی للمضي قدما بأهدافهم مرحلة مبرحلة. 
واإلنرتنت  واملوسيقى  السينما  فيها  مبا  والتكنولوجيا  احلديثة  الوسائل  إن 
الثقافية  الساحة  النابعة من  التكنولوجية والعصرية، ومنط احلياة  واحلضارة 
واحلضارية العلمانية، من جهة، وكذلك اإلبن وحصيلة الزواج غری الشرعي 
بنی االنسان والشيطان من جهة أخرى، يشكل سندا ودعامة هلذا اإلرتباط 

واملستقطب للناس يف هذا العامل مرتامي األطراف. 
القول  جيب  لكن  بصعوبة،  اآلذان  تتيقله  الكالم،  هذا  أن  من  وبالرغم 
أن النظام الشيطاين وآخر الزماين للدجال، يف تراتيبيته، يعترب ابليس كإله 
هؤالء  إن  له.  ورابط  الكابالينی كوسيط  واشرار  الشيطان كأنبياء  وجنود 
اجملتمعنی يف احملافل السرية واخلفية، ينفذون أهداف إهلهم. وبعدهم، فان 
الشرق(  )وبعض سالطنی  الغربية  الدول  وقادة  الدولية  واألوساط  احملافل 
اسرتاتيجيات  وضع كل  املسار  هذا  يف  ليتم  احملافل،  هذه  بيد  أداة  هم 

وتكتيكات هذا اإلله، موضوع التنفيذ. 
إن تعميم املفاسد والرذائل، وإطالق يد اجلّن الشيطانينی على روح ومال 
وجسم األناس )عامل الدخان( وهجر رجال أهل اإلميان والتعاليم الوحيانية 
التوحيدية، يف السنوات اليت تسبق ظهور املوعود املقدس، هي من نتائج 

هذه الواقعة الرهيبة.
وال جيب نسيان أن جممل هؤالء معرضون ملكر الّله. وعندما ميتحن مجلة 
الناس يف خضم حبر اإلبتالءات، يتم التمييز بنی الصاحل والطاحل واجليد 
والردئ، وحينی الوقت املعلوم، وينهار عرش ابليس وحلفائه بغتة على يد 

حضرة صاحب األمر والزمان. إن شاء الّله. 

الهوامش:
1. Yichud.

2. إن شخينا هو مفهوم مفتاحي يف الديانة اليهودية ويف الكاباال بشكل خاص. وهذا 
املفهوم ميكن مقارنته مبصطلح »السكينة« يف الثقافة االسالمية، لكن يف معان أوسع 
نطاقا. وشخينا هو اخر سفریا من السفریاء العشرة يف الكاباال، ويكتسي أداء مهما 

يف نظام الكونيات.
3. ابستاين، إيزيدور، »اليهودية ودراسة تارخيية«، صص 290-289.

4. املسریي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ص 179.
5. األوليغارشية، أو حكم األقلية االريستقراطية. وقد أطلق عليها غزنفون أيضا 
البلوتوقراطية أو حكومة األغنياء، وهي يف منظور أفالطون، حكومة يتوىل فيها احلكم 

عدد حمدود من الذين يعتربون مجع املال غايتهم.
 Archos الالتينية مبعىن العدد احملدود و Oligos واألوليغارشية هي مركبة من مفردة

وتعين القائد.
ويعد أرسطو وأفالطون من منظري هذه املدرسة. ومنذ عهد افالطون، أصبحت 

االوليغارشية يف مقابل االوتوقراطية والدميقراطية. ويكيبيديا، املوسوعة احلرة.(

األوليغارشية  الرابع(:  )الجزء   » اللعنة  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  المصدر: 
هالل،  طهران،  سروستاني،  شفيعي  إسماعيل  والكاباال،  التلمود  الحاخامية، 

الطبعة األولی، 1397ش.
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الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

التقليل من مستويات الكوليسترول 
إّن تناول  التقليل من قراءات الكوليسرتول يف الدم، إذ  اللوز يف  يساعد 
حفنة أو حفنتنی من اللوز خالل اليوم، خيّفف من مستويات الكوليسرتول 
خبطر  املرتبطة  العوامل  أحد  يُعّد  والذي  الكثافة،  منخفض  أو  السيء، 
 65 على  إجراؤها  مّت  دراسة  أظهرت  حيث  القلبّية،  األمراض  حدوث 
أّن نسبة  شخصاً، يف مرحلة ما قبل السكري، ملّدة ستة عشر أسبوعاً، 
اللوز إذا شّكلت 20% من النظام الغذائي لكّل شخص، فإّن مستويات 
وجدت  ديسيلرت، كما   / ملغ   12.4 مبعّدل  تقّل  السيء  الكوليسرتول 
دراسة أخرى أّن استهالك 42 غرام من اللوز يومّياً، يُقلِّل من مستويات 

الكوليسرتول السيء مبعدل 5.3 ملغ / ديسيلرت. 

المساعدة في ضبط مستويات ضغط الدم 
يساهم تناول األغذية الغنّية باملغنيسيوم كاللوز، يف خفض ضغط الدم، 
حلدوث  سّببة 

ُ
امل الرئيسة  العوامل  من  الدم  ضغط  ارتفاع  يُعترب  حيث 

الكلوي، حيث  الفشل  القلبّية، وأمراض  الدماغّية، واجللطات  السكتات 
أشارت الدراسات إىل ارتباط نقص املغنيسيوم، مبشاكل ضغط الدم، بغض 
النظر عن وجود مشكلة زيادة الوزن، كما أّن عالج نقص املغنيسيوم أّدى 
إىل خفض مستويات ضغط الدم بشكل واضح، يف عّدة دراسات أخرى. 
مساعدة اللوز يف خفض مستويات السكر يف الدم يساهم اللوز يف الوقاية 
من حدوث مرض السكري من النوع الثاين، كما يتمّتع بعّدة فوائد صحّية 
ملرضى السّكري، إذ أشارت األحباث إىل أّن تناول اللوز يُقلِّل من ارتفاع 
مستوى اجللوكوز واألنسولنی يف الدم بعد تناول الوجبات، ويف دراسة مّت 
نشرها عام 2011م.، وجد الباحثون أّن استهالك ما يقارب 60 غراماً 
من اللوز، يؤّدي إىل خفض مستويات السكر الصيامي واألنسولنی، وذلك 
احلرارية خالل  السعرات  الدراسة من  املشاركون يف هذه  أن خّفض  بعد 
اليوم، ليتمّكنوا من إضافة اللوز، حبيث ال يتم استهالك أيّة سعرات حرارية 
إضافّية، وكذلك وجدت دراسة ُأجرَيت عام 2010م. أّن تناول اللوز قد 
يساعد على زيادة حساسية األنسولنی لدى األشخاص يف مرحلة ما قبل 

السكري.3 

المساعدة في حماية القلب 
لّلوز مل ُتظهر أدّلة حامسة على وجود  أّن الدراسات الشاملة  بالرغم من 
تأثری لّلوز يف محاية القلب، إاّل أّن إحدى الدراسات اليت مّت نشرها يف عام 
2014م.، وجدت تأثریاً واضحاً لّلوز على صّحة القلب، حيث أظهرت 
الدراسة ازدياد كمّية مضاّدات األكسدة يف الدم، واخنفاض ضغط الدم، 
وحتّسن تدفُّق الدم يف األوردة نتيجة لزيادة استهالك اللوز، كما ُوجد أّن 
املكّسرات بشكل عام مفيدة لصّحة القلب، حيث إهّنا تعمل على حتسنی 

مستويات الدهون يف الدم.4
وأيضا:

• حيسن مرونة اجللد وحىت احلالة املزاجية.
• إذا مللتم من وضع الفراولة على الكعك، فيجب أن تعرفوا أنه من املمكن 

التنويع ووضع اللوز، فهو رائع يف زيادة الرغبة اجلنسية.
الذي  الغثيان  لتخفيف  اللوز احملمص  بأكل  النساء احلوامل يستمتعن   •

يصاحب احلمل.

• ينصح مرضى السرطان بإدخال اللوز يف محيتهم الحتوائه على كميات 
واملواد  الدهنية  األمحاض  الربوتينات،  املعادن،  الفيتامينات،  من  كبریة 

الكيميائية النباتية، واليت قد متنع انتشار السرطان يف اجلسم.
• حسنی الذاكرة، وزيادة القدرة على الرتكيز وخاصًة عند األطفال. 

• رفع مستوى الكولسرتول النافع، وخفض الضار، وبالتايل احلماية من 
أمراض القلب املختلفة. 

• عالج مشاكل اجللد كاجلفاف والتشّقق، وخاّصًة عند استخدام زيت 
اللوز احللو. 

• ختفيض فرص اإلصابة حبصوات املرارة عن طريق تناول أوقية من هذه 
املكّسرات بشكٍل أسبوعي. 

• احلماية من اإلصابة بسرطان القولون. 
• بناء العظام واألسنان، والوقاية من اإلصابة هبشاشة العظام. 

• طرد الديدان والغازات.
• املساعدة على إدرار البول.

فيتامينات ب  نتيجة احتوائه على  الدم  التعّرض لإلصابة بفقر  • منع 
املرّكبة، واحلديد، والعديد من املعادن.

بسبب  الليلي  والعشى  النظر،  بقصور  اإلصابة  ومنع  النظر،  تقوية   •
احتوائِه على فيتامنی أ.

• عالج أمراض اجلهاز البويل، ومقاومة األمراض اليت قد ُتصيبه.

فوائد زيت اللوز
على الرغم من أنه ليس رخيصاً، ولكنه يعترب صحياً جداً، فهو:

- يعيد مرونة اجللد.
- خيفف من التجاعيد والندبات.

مستحضرات  من  العديد  يف  استخدامه  يتم  لذلك  اخلاليا،  جيدد   -
التجميل كمركب رئيسي.

- تدليك اجلسم بزيت اللوز يهدئ وخيفف من جفاف اجللد.

1. Joseph Nordqvist (14-12-2017), "The health benefits of 
almonds"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 3-1-
2017. 
2. Joe Leech (28-5-2017), "9 Evidence-Based Health 
Benefits of Almonds"، www.healthline.com, Retrieved 
3-1-2018. 
3. Natalie Butler (29-11-2017), "Are almonds beneficial for 
people with diabetes?"، www.healthline.com, Retrieved 
3-1-2018.
4. Joseph Nordqvist (14-12-2017), "The health benefits of 
almonds"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 3-1-
2017. 

المصادر:
1. موقع املوضوع

2. موقع ويب طب

تُعّد شجرة اللوز من أوائل األشجار اليت مّت تدجينها يف العصور القدمية، 
»األردن«،  مناطق  إحدى  ُمدجَّنة يف  لوز  أشجار  اكتشاف  مّت  حيث 
وتعود أصوهلا إىل الفرتة ما بنی 2000-3000 قبل امليالد، ويُعترب اللوز 
من البذور مفردة الّنواة، وال ينتمي اللوز إىل فصيلة اجلوزيّات، اليت تتضّمن 
اجلوز والبندق، وقد ُسّجلت العديد من الفوائد للوز على مّر العصور، 
كما أّن العلماء يوصون بتناول اللوز ضمن النظام الغذائي اليومّي، إذ 
إّن اللوز غيّن بالفيتامينات، واملعادن، واأللياف، والربوتنی، حيث حتتوي 
اليت  الكمّية  مُثن  على  غراماً،  يٌقارب 30  ما  أي  منه؛  الواحدة  احلفنة 
حيتاجها الشخص من الربوتنی يومّياً، وبالرغم من إمكانّية تناول اللوز 
ينء، أو حمّمصاً، إاّل أّن منتجاته تتوافر يف األسواق بعّدة أشكال، حيث 
ميكن احلصول على حليب اللوز، وزبدة اللوز، وطحنی اللوز كذلك، كما 
ميكن إضافته ُمقّشراً، أو مسحوقاً، إىل العديد من الوصفات للحصول 

على فوائد غذائية ممّيزة.1

فوائد اللوز 
للصّحة،  الضرورية  الغذائّية  العناصر  من  على كمّية كبریة  اللوز  حيتوي 

وفيما يلي توضيح ألهم الفوائد الصحّية لّلوز:2

المساعدة في خسارة الوزن 
ال يستطيع جسم اإلنسان هضم املكّسرات بشكل كامل، حيث إهّنا 

حتتوي على بعض املواد اليت يصعب هضمها، وهناك بعض األدّلة العلمّية 
اجلسم،  األيضّية يف  العمليات  يُعّزز  أن  املكسرات ميكن  تناول  أّن  على 
إىل  اللوز  من  إضافة 84 غرام  أّن  إىل  الدراسات  إحدى  أشارت  حيث 
احلمية ذات السعرات احلرارية املنخفضة، أّدى إىل فقدان 62% من الوزن، 
أّن  اتّبعوا أنظمة غذائّية غنّية بالكربوهيدرات، كما  الذين  مقارنة باألفراد 
هناك العديد من الدراسات اليت تدعم فعالّية اللوز يف خفض الوزن، حيث 
ُأجريت دراسة أخرى على مئة امرأة من اللوايت يعاننی من زيادة يف الوزن، 
وكانت نتائجها أّن النساء اللوايت يتناولن اللوز يفقدن وزناً أكرب من اللوايت 
مل يتناولنه، باإلضافة إىل حتسُّن قياسات حميط اخلصر، وبالرغم من فوائد 
اللوز يف فقدان الوزن، إاّل أنّه قد يسبب مشاكل صحّية إذا مّت تناوله بشكل 

عشوائّي، أو بكمّيات كبریة. 

المساعدة في الشعور بالشبع 
حيتوي اللوز على كمّية قليلة من الكربوهيدرات، وكمّية أكرب من الربوتنی، 
واأللياف، وقد أّكدت عّدة دراسات على وجود تأثری مضاد للجوع لدى 
بالّشبع،  الشعور  اللوز على  يعمل  اللوز واملكسرات بشكل عام، حيث 
ممّا جيعل األشخاص يستهلكون كمّيات أقل من السعرات احلراريّة خالل 
أربعة  وملّدة  على 137 شخص،  إجراؤها  مّت  دراسة  أظهرت  وقد  اليوم، 
أسابيع، أّن تناول 43 غرام من اللوز يومّياً، يقّلل بشكل واضح من الشعور 

باجلوع، والشعور بالرغبة يف تناول املزيد من الطعام. 

اللـوز 
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يدعي أحمد إسماعيل أنه رسول من اإلمام املهدي إىل املكلفنی يف 
هذا العصر؛ ليبنی هلم االحنراف الذي وقعوا فيه بسبب تقليدهم علماء 

آخر الزمان، ولكي يرشدهم إىل الصواب! 
وهناك تسجيل صويت منسوب إىل أمحد إمساعيل، قال فيه: 

 على كل حال مرت األيام واألشهر، وشاء يل اهلل أن ألتقي اإلمام
وأرسلين هذه املرة إىل احلوزة العلمية يف »النجف األشرف« ألطرح ما 
أن  املهم  من  وأرى  العلمية،  احلوزة  طلبة  من  جمموعة  على  به  أخربين 
أعرض إىل هذا اللقاء ولو إمجاال وباختصار، باعتباره ميثل انعطافة تارخيية 
يف حيايت؛ ألهنا املرة األوىل اليت يوجهين فيها اإلمام املهدي للعمل 
وبشكل علين وِصدامي يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف على مشرفه 

آالف التحية والسالم.
وما ذكره دعوی خطریة جدا كسابقتها، بل هي أخطر منها؛ ألنه يدعي 
أنه ممثل رمسي لإلمام املهدي، ولذلك ال بد من مناقشتها نقاشا 

دقيقا يليق حبجم هذه الدعوة. 

معنى السفارة
على  بنصه  تكون   ،املهدي اإلمام  نيابة خاصة عن  السفارة: هي 
شخص بعينه، وهي تقتضي تكليفه جبملة من املهام اليت تكون عادة من 

.خمتصات اإلمام
وقد يظن البعض أن السفارة هي جمرد وساطة بنی اإلمام والناس، فيكون 
السفری کساعي الربيد يف عصرنا احلاضر، مهمته مد جسر تواصل بنی 
الطرفنی، والصحيح أن دوره أكرب من هذا بكثری، إذ يظهر من الروايات 
أن السفارة مقام ال يبلغه أي أحد، كاملناصب اإلهلية، فإن سفراء اإلمام 
اخلوارق کا سنذكره  أيديهم کرامات، وصنعوا  على  املهدي جرت 

الحقا إن شاء اهلل تعاىل! 
بل من يقرأ بعض فقرات زياراهتم جيزم بأن هلم مقاما يفوق ما عليه عامة 
الناس، ويفند دعوی کوهنم جمرد نقلة، فقد ورد يف زيارهتم: جئتك عارفا 
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باحلق الذي أنت عليه، وأنك ما خنت يف التأدية والسفارة، والسالم عليك 
من باب ما أوسعه، ومن سفری ما آمنك، ومن ثقة ما أمكنك، أشهد أن 
اهلل اختك بنوره حىت عاينت الشخص، فأديت عنه، وأديت إليه... جئتك 
الذين  ومن  أعدائهم،  من  والرباءة  أوليائك،  ومواالة  اهلل،  بتوحيد  خملصا 

خالفوك، يا حجة املوىل، وبك إليهم توجهي، و هبم إىل اهلل توسلي.1
وقد ادعى عرب التاريخ مجلة من الدجالنی هذا املنصب زورا وهبتانا، وذلك 
لعلمهم خبطورة املنصب، وما يوفره لصاحبه من حظوة ومكانة عند الناس، 

إذ أنه يصبح لسان اإلمام الناطق. 

 تعيين سفير اإلمام
عند مراجعة تاريخ السفارة والسفراء جند أنه قد اتبعت عدة طرق لتعينی 

السفری، واإلعالم الناس بسفارته: 
حق  يف  ورد  السفری، كما  سفارة  على   املعصوم اإلمام  نص  األول: 
العمري، فقد روى الشيخ الكليني عن عبد اهلل بن جعفر الحميري أنه 
 ،]قال: وقد أخربين أبو علي أحمد بن إسحاق، عن أيب احلسن ]اهلادي

قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ 
فقال له: »العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني 

فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون.« 
وأخربين أبو علي أنه سأل أبا حمّمد ]العسكري[ عن مثل ذلك، فقال 
له: »العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قاال لك فعني 
يقوالن، فاسمع لهما وأطعمها، فإنها الثقتان المأمونان.« فهذا قول إمامنی 

قد مضيا فيك.2 
وما رواه الشيخ الطوسي يف »الغيبة« عن محّمد بن همام، قال: قال يل 
عبد اهلل بن جعفر الحميري: ملا مضى أبو عمرو أتتنا الكتب باخلط الذي 

كنا نکاتب به، بإقامة أيب جعفر مقامه.3 
الثاني: نص السفری السابق على السفری الالحق، وذلك بأن ينصب السفری 
فيه،  الناس، حبيث ال خيتلف  ويعرفه  مقامه،  يقوم  آخر  موته سفریا  قبل 

نظری ما حصل للحسنی بن روح النوخبيت الذي نص عليه حمّمد بن عثمان 
العمري. 

فقد روى الشيخ بسنده: عن أبي عبد اهلل جعفر بن محّمد المدائني املعروف 
بـابن قزدا يف مقابر قريش، قال: كان من رمسي إذا محلت املال الذي يف 
يدي إىل الشيخ أبي جعفر محّمد بن عثمان العمري أن أقول له ما مل 
يكن أحد يستقبله مبثله: هذا املال ومبلغه كذا وكذا لإلمام، فيقول 

يل: نعم، دعه. 
فأراجعه، فأقول له: تقول يل: إنه لإلمام؟ فيقول: نعم لإلمام. فيقبضه. 
فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة دينار، فقلت له على رمسي، 
فقال يل: امض بها إلى الحسين بن روح، فتوقفت، فقلت: تقبضها أنت 
مني على الرسم؟ فرد عليَّ کاملنكر لقويل، وقال: قم عافاك اهلل، فادفعها إلى 

الحسين بن روح. 
فلما رأيت يف وجهه غضبا خرجت وركبت دابيت، فلما بلغت بعض الطريق 
رجعت كالشاك، فدققت الباب، فخرج إىل اخلادم، فقال: من هذا؟ فقلت: 

أنا فالن، فاستأذن لي. 
فراجعين وهو منكر لقويل ورجوعي، فقلت له: ادخل فاستأذن لي، فإنه ال بد 
من لقائه. فدخل فعرفه خرب رجوعي، وكان قد دخل إىل دار النساء، فخرج 
وجلس على سرير ورجاله يف األرض، وفيها نعالن يصف حسنهما وحسن 

رجليه، فقال يل: ما الذي جرأك على الرجوع؟ ولم لم تمتثل ما قلته لك؟ 
فقلت: لم أجسر على ما رسمته لي. 

فقال يل وهو مغضب: قم عافاك اهلل، فقد أقمت أبا القاسم حسين بن روح 
مقامي، ونصبته منصبي. 

فقلت: بأمر اإلمام؟ 
فقال: قم عافاك اهلل كما أقول لك. فلم يكن عندي غير المبادرة.4 

املشككنی  وجود  مع  خصوصا  باملعجزة،  السفارة  تثبت  قد  الثالث: 
 والطاعننی يف تنصيبه سفریة، ولذلك ظهرت من نواب اإلمام احلجة

عدة کرامات أثبتوا هبا صدق دعواهم 
منها: إخبارهم بالمغيبات: كما صدر من السمري، فقد روى الشيخ الطوسي 
قلي عن مجاعة من أهل قم، قالوا: حضرنا »بغداد« يف السنة اليت تويف فيها 
أبي علي بن الحسين بن موسی بن بابويه، وكان أبوالحسن علي بن محّمد 
السمري يسألنا كل قريب عن خرب علي بن احلسنی فنقول: قد 
ورد الكتاب باستقالله. حتى كان اليوم الذي قبض فيه، فسألنا عنه، فذكرنا 

له مثل ذلك. 
فقال: آجركم اهلل في علي بن الحسين، فقد قبض في هذه الساعة. 

قالوا: فأثبتنا تأريخ الساعة واليوم والشهر، فلما كان بعد سبعة عشر يوما 
أو مثانية عشر يوما، ورد اخلرب أنه قبض يف تلك الساعة اليت ذكرها الشيخ 

 5.أبو احلسن
ومنها: علمهم بتاريخ وفاتهم: کما صدر من السفری الثاين، فقد روی الشيخ 
القمي، قال:  أبي الحسن علي بن أحمد الدالل  الطوسي بسنده عن 
دخلت على أيب جعفر حمّمد بن عثمان په يوما ألسلم عليه، فوجدته 
وأمساء  القرآن  من  آية  ويكتب  عليها،  ينقش  ونقاش،  يديه ساجة  وبنی 

األئمة و على حواشيها، فقلت له: يا سيدي ما هذه الساجة؟ 
فقال يل: هذه لقبري تكون فيه، أو ضع عليها. 

أو قال: أسند إليها، وقد عرفت منه، وأنا في كل يوم أنزل فيه، فأقرأ جزءا من 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

القرآن فيه فأصعد، وأظنه قال: فأخذ بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا، 
من شهر كذا وكذا، من سنة كذا وكذا، صرت إلى اهلل عزوجل، ودفنت فيه، 

وهذه الساجة معي. 
فلما خرجت من عنده أثبت ما ذكره، ومل أزل مرتقبا به ذلك، فما تأمتر 
األمر حىت اعتل أبوجعفر، فمات يف اليوم الذي ذكره، من الشهر الذي 

قاله، من السنة اليت ذكرها، ودفن فيه.6 
ومنها: علم بعضهم باللغات األخرى: فقد روى الشيخ الطوسي بسنده 
عن محّمد بن علي بن متيل قال: كانت امرأة يقال هلا زينب من أهل 
»آبة« )آوه(، وكانت امرأة محّمد بن عبديل اآلبي معها ثالمثائة دينار، 
فصارت إىل عمي جعفر بن أمحد بن متيل، وقالت: أحب أن يسلم هذا 
المال من يدي إلى يد أبي القاسم بن روح. قال: فأنفذني معها أترجم 
عنها، فلما دخلت على أيب القاسم بن روح أقبل عليها بلسان آيب 
فصيح، فقال هلا: زينب چونا چون بدا كوليه جونسته، ومعناه: كيف أنت؟ 
وكيف كنت؟ وما خبر صبيانك؟ فاستغنت من الرتمجة، وسلمت املال، 

ورجعت.7 
اتصال  على  السفراء كانوا  هؤالء  أن  تثبت  اليت  الروايات  من  وغریها 
توحي  اليت ذكرناها  الروايات  بعض  ولعل   ،األمر باإلمام صاحب 
بأهنم كانوا يف اختبار دائم من الشيعة، مثل ما ورد من قول الراوي: فلما 
خرجت من عنده أثبت ما ذكره، ولم أزل مترقبا به ذلك، وقول اآلخر يف 

الرواية األخرى: فأثبتنا تأريخ الساعة واليوم والشهر. 
وكل هذا يثبت أن هذه احلوادث واإلخبارات ليست عبثية، أو من باب 
ترسيخ سفارهتم،  بغرض  بل كانت  العامة،  على  العضالت  استعراض 
و قطع دابر املشکكنی فيها، أمثال: أحمد بن هالل العبرتائي، ومحّمد 
يكونوا  السفراء مل  أن  علما  الدجالنی،  من  بن بالل، وغریمها  بن علي 
من اجملاهيل بنی الناس، بل كانوا معروفنی بالعلم، ومشهورين بالتقوى 
والصالح، بل أمجع الشيعة يف وقتهم على عدالتهم ووثاقتهم، وما كان 
الشيعة يشكون يف أهليتهم للسفارة. وبناء على هذا فإن السفارة تثبت 
بالعلم،  معروفة  السفری  يكون  أن  بد  وال  آنفا،  ذكرناها  اليت  بالطرق 
أمام  به موقفه  إثبات ما يدعم  قادرة على  بالعدالة، ويكون  ومشهورة 

املؤالف واملخالف. 
قال الشيخ الطبرسي: ولم يقم أحد منهم بذلك إال بنص عليه من قبل 
صاحب األمر، ونصب صاحبه الذي تقدم عليه، ولم تقبل الشيعة قولهم 
إال بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب 

األمر، تدل على صدق مقالتهم، وصحة بابيتهم.8

السفارة في عصر الغيبة الكبرى
 أمجع الشيعة كافة على انقطاع السفارة والنيابة اخلاصة لإلمام املهدي

يف الغيبة الكربى، أي ابتداء من سنة ۳۲۹ه. إىل يومنا هذا. 
وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، ولعل العمدة فيها هي الرواية املعروفة 

بتوقيع السمري واملشهورة يف كتب احلديث. 
أبي محّمد  الصدوق يف »اإلكمال« بسنده عن  الشيخ  فقد روى 
الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت مبدينة السالم يف السنة اليت تويف 

وفاته  قبل  فحضره   ،السمري محّمد  بن  علي  الشيخ  فيها 
بأيام، فأخرج إىل الناس توقيع نسخته: 

الشيخ أحمد سلمان

القسم األّول

دعوى أحمد إسماعيل السفارة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم. 
يا علي بن محّمد السمري، أعظم اهلل أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما 
بينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك، وال توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد 
وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فال ظهور إال بعد إذن اهلل ع وجل، وذلك 
بعد طول األمد وقسوة القلوب، وامتالء األرض جورا، وسيأتي شيعتي من 
يدعي المشاهدة، أال فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة 

فهو كاذب مفتر، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
قال: فنسخنا هذا التوقيع، وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس 

عدنا إليه وهو جيود بنفسه، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ 
فقال: اهلل أمر هو بالغه. ومضى له، فهذا آخر كالم مسع منه.9 

وهذه الرواية واضحة الداللة على أن كل من يدعي املشاهدة أي السفارة 
الشيعة  فوظيفة  السفياين  الصيحة وخروج  قبل  الغيبة  والنيابة يف عصر 
تكذيبه، وعدم االعتناء بدعوته، ومبا أن أمحد إمساعيل يدعي السفارة قبل 

العالمتنی املذكورتنی فالواجب هو تكذيبه. 
وألجل ذلك صارت هذه الرواية عائقا كبریة أمام دعوة أمحد إمساعيل 
فيها كتبا ككتاب »رواية  وأتباعه، فاهتموا هبا أشد االهتمام، وصنفوا 

السمري يف امليزان«، وسألوا عنها إمامهم املزعوم أكثر من مرة!
مدعي  إمساعيل  أمحد  جواب  سنذكر  فإنا  مهمة،  الرواية  هذه  أن  ومبا 
السفارة، وجنيب على ما قال؛ ليتبنی للقارئ العزيز املستوى العلمي هلذا 

لرجل. 
قال أمحد إمساعيل يف اجلواب املنسوب له على هذه الرواية: توجد كثری 
من املناقشات هلذه الرواية، وهي کافية، ولذا فهم تركوها، وأعرضوا منذ 
زمن بعيد؛ ألهنم يعلمون أن االحتجاج هبا ال قيمة له، فهي مطعون يف 
سندها، وعندهم لو كانت صحيحة السند ال تفيد االعتقاد دون أن 
يعضدها ما يوصل إىل اليقنی بصدورها. إضافة إىل أن متنها متشابه، 
وفهمه عدة منهم بأكثر من فهم خمتلف، إضافة إىل أهنا غری مسؤرة، 
وهذا يطعن يف كليتها عندهم، أم أن قواعدهم لعبة عندهم، إذا شاؤوا 

عملوا هبا، وإذا مل يشاؤوا أوقفوا العمل هبا؟! 
إضافة إىل أهنا منقوضة بعدة روايات وأحاديث، منها رواية اليماين، وما 
حدث مع الشيخ المفيد من »رسائل«، فمسألة التعلل هبذه الرواية 

أمر غری مقبول على كل حال.10 

الهوامش:
1. »هتذيب االحکام«، ج ۶، ص 118.

2. »الكايف«، ج 1، ص ۳۳۰.
3. الطوسي، »الغيبة«، ص 362.

4. نفس املصدر، ص 367.

5. نفس املصدر، ص 396.

6. نفس املصدر: ص 365.

7. نفس املصدر، ص 321.
8. الطربسي، »االحتجاج«، ج ۲، ص 297.

9. »کمال الدين و متام النعمه«، ص 516.
10. »مع العبد الصاحل«، ص 30.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هـ، ص 83-90؛ بالتلخيص.

صـالح الطـائي

خرق جدار الفكر
إذا كانت العلوم الراهنة بتقنياهتا املتطورة املبهرة قد حولت عاملنا إىل قرية 
أقصى شرقها  يعيش يف  إّن من  نعتقد، حىت  كونية هي أصغر كثریة مما 
أصبح يسمع ويرى كل ما يدور يف أقصى غرهبا وجنوهبا ومشاهلا يف حلظة 
وقوعه نفسها، ويتفاعل معه تفاعال جّديا ومؤثراً مبجرد ملسة زر، فإّن ركوب 
السحاب والرقّي يف األسباب وطي األرض، والسری على املاء وغریها من 
األمور اإلعجازية العظيمة اليت مر ذكرها خالل املقاالت السالفة، إذا مل 
تكن تشری صراحة إىل كونية األطروحة املهدوية مبعناها احلقيقي ال اجملازي، 
تصبح جمرد أحاديث عادية ال ميزة فيها يتميز هبا اإلمام املهدي عن 
الضيقة  احلدود  يف  النهضوية  مشاريعهم  احنصرت  الذين  البشر  من  غریه 
ألجزاء صغریة من األرض مل يتجاوز بعضها مساحة قرية صغریة ال يعرف 
الناس امسها. بل ال ميزة متيزه حتی عن البشر العادينی املعاصرين الذين 

يتعاملون اليوم مع هذه التقنيات املتطورة تعامال ال غرابة أو دهشة فيه.
ومع أن التعصب واملنطق ال يتفقان، إال أننا نرى أن األدلة املنطقية اليت 
جئنا هبا يف هذا البحث كفيلة بأن جتعل اإلنسان يتعصب آلرائه اليت يعتقد 

أو يؤمن بيقينيتها. 
»خوارق  يف كتابه  الوردي  علي  املرحوم  العراقي  االجتماع  عامل  قال 

الالشعور«: 
أنا ال أريد بهذا البحث أن أقنع إال من يريد أن يقتنع، أما الذي ال يريد أن يقتنع 

فليس لدينا إزاءه أي حيلة.
وهذا منتهى اإلنصاف من عامل جليل، ألنه أخذ أصل قوله من عامل أجل 

هو اإلمام الباقر يف قوله: 
»إّن حديثكم هذا لتشمئّز منه قلوب الرجال فانبذوه إليهم نبذاً فمن أقّر به 

فزيدوه ومن أنكر قدروه... .«1

غالب  يف  مبعثها  يكون  ناضجة  غری  أفكارة  هنالك  بأن  نؤمن  حنن 
األحيان اإلكراهات والقسر الذي يتعرض له املرء يف مراحل تطّوره على 
املستوينی الشخصي واجملموعي قد تزاحم مبتنيات فكره فتجربه على طرح 
مشاريع ساذجة ال ترقى إىل درجة القبول ممّا يربك عملية التقييم ويوقع 
حریة وشكاً وحىت معارضة ورفضا. لكن باملقابل جند أّن املشاريع البنائّية 
الناهضة اليت يأيت هبا الباحث إذا ما كانت قائمة على مرتكزات منطقية 
رمبا  والتواتر  اإلمجاع  درجة  إىل  بعضها  يصل  نقلية(   / )عقلية  وعلمية 
تنجح يف التأسيس ملفاهيم جديدة كان اآلخرون غافلنی عنها، وال نقول 
منکرين، وقد تنجح نتائج البحث يف إحداث خرق يف جدار األفكار 
املوروثة لتؤسس لنفسها كياناً مستقال قويّاً يبين قواعد فهم جديدة حلدود 
األطاريح، أو حتدث هتكاً يف جدار الصمت الذي قد يكون أكثر تدمریاً 
من كالم اخلبثاء، ومن هذه املشاريع العظيمة مشروع كونية األطروحة 
املهدوية وحكم اإلمام املهدي للمجرّات الكونية اليت ختتلف بشأهنا 
الكيانات، وهي اليت مل تعد نبوءة تبحث عن مصاديق وإمنا أصبحت 

واقعاً ملموساً هو أقرب إىل التحقق من أي وقت آخر.

الهامش:
1. »حبار األنوار«، ج ۹۲، ص ۱۱۰، حديث رقم ۳۹.

بيروت، شرکة  المهدوية«،  الحکومة  »عوالم  الصالح،  د.  الطائي،  المصدر: 
العارف لألعمال، ط 1، 2012م.

عوالم الحكومة المهدویة

المدعون الكّذابون
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وبدء إمامته، باقامة مراسم واحتفاالت عدمية الفائدة وملطخة أحيانا بلون 
وصبغة الرياء، ومنضي باقي ايام وأسابيع وأشهر السنة يف اجلهل والغفلة، 

لنطيل من غری دراية ووعي، سنوات الغيبة. 
ويف ضوء درك ضرورة املرابطة واحلفاظ على شروطها الالزمة، وكما بيناه 
يف األقسام السابقة مبدد الروايات الورادة، فان بوسع كل شخص طبيعي 

واعتباري، التعرف على مهامه وواجباته والعمل هبا. 
ويف عصر حكم سالطنی وخلفاء اجلور، فان مرابطة اي شخص، تكتسي 
الفردية واألسرية وعندما يصبح احملبون  العالقات  معىن ومغزى يف نطاق 
نطاق  يف  املرابطة  وكذلك  واحلكم  امللك  أمر  يف  اليد  مبسوطي  والشيعة 

العالقات االجتماعية واحلكومية. 
والعسكرينی  واملعلمنی  والرياضينی  والصناعينی  واملزارعنی  األطباء  إن 
اجملموعات   وسائر  والتجار  املدن  وباين  وخمططي  املعمارينی  واملهندسنی 
السنوات  ويف  الغبيبة  عصر  يف  تكاليفهم  مبعرفة  إهتموا  إن  االجتماعية 
العصيبة آلخر الزمان، سيكون مبقدورهم من خالل الرجوع إىل املصادر 
املهدوية واإلستناد إىل الروايات املسلمة الواردة من املعصومنی، التعرف 
على وصف واجباهتم ومهامهم امللقاة على عاتقهم والعمل هبا لتتحقق 

املرابطة لديهم. 
كما يتعنی على الوزراء والنواب وأصحاب املناصب والقائمنی على األنظمة 
السياسية واالجتماعية للمسلمنی التقيد هبذا األمر وإعادة تعريف موقعهم 

ومنصبهم. 
إن اعتماد اسرتاتيجية االنتظار ودركها واإلقتناع هبا قلبيا، يشكل اخلطوة 
االوىل لسلوك الطريق الذي يرشد صناع القرار حنو معسكر املرابطنی، وبغری 
ذلك، ومن دون كل ذلك، فان تزينی املدن باملصابيح يف يوم وليلة ميالد 
حضرة صابح الزمان وتوزيع احللوى، ال يزيد سوى من مساكة ستائر 

الغفلة والبعد. 
إن ما ال جيب إغفاله هو النية الصافية للعمل من أجل االمام ومتتنی العهد 
وامليثاق معه. إن هذا الشئ، يوجه جممل الفكر واألعمال ويضع املؤمننی 
على سكة وجادة املرابطة اإلميانية للمنتظرين، وما عدا ذلك، ليسوا قالئل 
والنفيس يف األعمال اخلریية وطبعا  الغايل  ينفقون  الذين  والنساء  الرجال 
خدماهتم هذه مأجورة، لكن هذه األعمال ورغم كوهنا ممدوحة ومأجورة 

.ومشروعة، ال تشكل  مصداقا للمرابطة مع امام الزمان

الهوامش:
الطبعة  للصبحي صاحل«، قم،  البالغة  الرضي، حمّمد بن حسنی، »هنج  1. شريف 

االولی، 1414ه .ق.، ص 452.
2. الربقي، امحد بن حمّمد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371 ه .ق.، 

ج 1، ص 173.

3692540

تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

ومنذ ذلك اليوم الذي انتزع فيه من اإلمام املعصوم واملنصوب من حضرة 
احلق ووصي رسول اهلل، جمال إعمال الوالية والتصدي ألمر اخلالفة، 
وأصبح اإلمام ورسول اهلل على هامش املناسبات والتعامالت الكلية 
للمسلمنی، أمسكت ساللة السالطنی واخللفاء، وغصبا، بزمام السلطة 
يف  االسالمية  االمة  قافلة  انزلقت  وبالتايل  هلا،  يكن  مل  الذي  واملقام 
منحدر التهاوي ومضت حنو السقوط يف هاوية اجلاهلية الثانية املخيفة 

واحلديثة.
وأدت  واينعت،  وأمثرت  امللعونة،  اخلبيثة  الشجرة  ذلك،  من  وطلعت 
بعد شهادة الذرية الطاهرة للرسول األكرم إىل حصول واقعة الغيبة 

.الكربى حلضرة خامت األوصياء
ولذلك، ضاق اخلناق يوما بعد يوم على احلياة الطيبة للمؤمننی، حبيث 
حتولت جممل اآلمال إىل يأس وقنوط وانطفأت مجيع األنوار وحتولت إىل 

ظالم دامس.
أقسى وأعىت من أي حقبة  امللحدة،  الغربية  الثقافة واحلضارة  إن غلبة 
وزمان، دفعت مشس احلقيقة القدسية لإلختباء خلف السحب القامتة 
اللذة  وعبادة  االنساين(  )املذهب  واإلنسانوية  )السكوالرية(  للدنيوية 
من  وأصبح  املرتفون(،  )املأل  الطواغيت  واستبداد  اهلدونية(  مذهب   (
احلالة  أصبحت  ولذلك،  احلقيقة.  تلك  إىل  الوصول  مبكان  الصعوبة 
اخلوف  املخاطر وحيفه  به  للمؤمننی يف وضع حتيط  الثقافية واحلضارية 

واهللع الدائمنی )األمحر(.
إن هذا الوضع احملفوف باخلوف واملخاطر، سيستمر إىل أن تبزغ مشس 

احلقيقة القدسية وخترج من خلف ستار الغيبة، وتذّكر املؤمننی وأكثر من 
أي وقت مضى، بـ»ضرورة اإلنتشار يف مقر املرابطة واحلراسة«. 

:قال امریاملؤمننی علّي بن ايب طالب
»إن أخا الحرب  األرق و من نام لم ينم عنه.«1

داخلية، ومجاعية  فردية  إىل قسمنی  املرابطة  تقسيم  بتسامح،  ورمبا ميكن 
خارجية.

ففي املرابطة الفردية يبذل األشخاص فردا فردا، سعيهم للتقرب إىل امام 
املبنی عن طريق  لالمام  الكمالية  الصفات  واكتساب  الزمان وجلب 
اجملاهدة النفسية الكربى ويف املرابطة اجلماعية واخلارجية، يعمل املؤمنون 
من خالل إجياد اجلهوزية الشاملة واكتساب األمن االسرتاتيجي )السياسي 
واالجتماعي والثقايف و...( لرفع وازالة العقبات واحلواجز والتمهيد لواقعة 
الظهور الشريفة. وهو ضرب من العمل واجلهد ملواكبة اإلمام واملرابطة 

يف فسطاطه. 
عن السندي عن جده قال: قلت أليب عبداهلل: ما تقول فيمن مات 

علي هذا األمر منتظراً له؟ 
قال: »هو بمنزلة من كان مع القائم في  فسطاطه .« 

2».هو كمن كان مع  رسول  اهلل« :مث سكت هنيئًة مث قال
وجيب أن نبكي دما يف مدينة وديار املسلمنی وحميب أهل البيت الننا 
فكرة  الغفلة،  منطلق  الزمان ومن  واكتظاظ ظلم  الغيبة  اختزلنا يف عصر 
املرابطة واالنتشار الفعلي يف الثكنات واملعسكرات والتهيؤ للمجاهدة باملال 
والنفس يف سبيل االمام وتكرمي املهدوية وايام ميالد هذا االمام اهلمام 

إسماعيل شفيعي سروستاني

الدائـم الخوف 
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حتى وقـت الظـهور
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والتقوى يستتبعان التأييد أينما وجد.
اآلية، وهو  النبوي مذكور يف  اجليش  تأييد  اهلدف من  إن  الثاني:  الوجه 
خائِبين «،  فـَيـَنـَْقِلُبوا  َيْكِبتـَُهْم  َأْو  الَّذيَن َكَفُروا  ِمَن  َطَرفاً  »لِيـَْقَطَع  تعاىل:  قوله 
فمهما وجد هذا اهلدف بإخالص وجد التأييد، وكيف إذا عرفنا أن اهلدف 
املهدوي ليس حمدودا، بل واسعا بسعة األرض كلها؟! فإن التأييد يكون 

من هذه الناحية أوىل بطبيعة احلال.

المستوى الثالث: تعاضد التكوين والتشريع يف إنتاج العدل لنتائجه النهائية.
فإن املـستفاد من عدد النصوص من الكتاب الكرمي والسنة الشريفة، أن 
تطبيق العدل اإلهلي أينما وجد، واجملتمع املؤمن أينما حتقق، فإن الطبيعة 
تكون مساعدة له مبشيئة خالقها احلكيم، إلنتاج النتائج احلسنة والوصول 
يلقي عليه  برهانيا، وسيأيت ما  الرفاه االجتماعي، وهذا أمر صحيح  إىل 

الضوء الكايف يف الكتاب اآليت، من هذه املوسوعة.
كقوله تعاىل، نقال عن النيب: »َو يا قـَْوِم اْستـَْغِفُروا رَبَُّكْم ثُمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه 

ًة ِإلى  قـُوَِّتُكم ...«5 يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً َو يَزِدُْكْم قـُوَّ
 :وقوله، نقال عن نوح النيب

»فـَُقْلُت اْستـَْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّاراً، يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً، َو يُْمِددُْكْم 
بَِأْمواٍل َو بَنيَن َو َيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َيْجَعْل َلُكْم أَْنهاراً.«6 

فإن إرسال السماء مدرارا، وشق األهنار، وزيادة البننی وحنوها، أمور تكوينية 
ليس لإلنسان فيها يد، وخاصة يف عصر نوح، ومع ذلك فقد قرنت 
مع االستغفار والتوبة، ومع إصالح النفس واإلخالص بشكل عام، وهذا 
صادق بالنسبة إىل اجملتمع احملدود، فكيف إذا أصبح اجملتمع كله صاحلا 

مؤمنا؟!
فهذه مستويات ثالثة من التأييد اإلهلي، ال حاجة اآلن إىل الزيادة عليها.

الناحية الثانية: في تطبيق ذلك على الدولة المهدوية 
وما عرفناه من أشكال التأييد اليت تعترب كنتائج إلحدى هذه املستويات.

ومن الواضح أن الصفات املـعتربة الستحقاق التأييد يف املستويات الثالثة، 
كلها موجودة يف أصحاب اإلمام املهدي خاصة، ويف الدولة العاملية 
األشكال  هذه  لكل  مشمولنی  يكونوا  أن  الطبيعي  فمن  العادلة ككل، 

الثالثة.
فتتجلى يف  السابقة،  األخبار  علينا  تعرضها  اليت  النتائج  وأما من حيث 

صور خمتلفة:
الصورة األولى: سهولة استخراج املعادن بشكل خارج عن احلسبان، سواء 

فهمناها من زاوية إعجازية أم من زاوية طبيعية، وقد حتدثنا عن ذلك.
الزراعة واألراضي املزروعة بشكل عظيم، مل يسبق  الثانية: اتساع  الصورة 

له مثيل.
»ال تدخر األرض من بذرها شيئا إال أخرجته، وال السماء من قطرها شيئا إال 

صبته.«7
الصورة الثالثة: ارتفاع الدخل الفردي بشكل ال مثيل له، إىل حد ينغلق 

الطمع باملال الزائد متام، كما صرحت به الروايات.
الصورة الرابعة: أنه: »تطوى له األرض«8 وهو تعبری عن سرعة الوصول 
إىل املكان البعيد، إما بشكل إعجازي أو بشكل طبيعي، كما سنتحدث 

عنه غری بعيد.

الصورة الخامسة: مشول األخوة لكل الناس وعموم الصفاء بينهم مجيعا، 
األمر الذي مل حيدث يف أي نظام آخر، كما نصت عليه أخبار الفريقنی.
الصورة السادسة: إن األمن والصفاء ال يشمل البشر فقط، بل يشمل 
احليوانات أيضا، البهائم والسباع »و اصطلحت السباع والبهائم«9 فيما 

بينها، وهي ال تضر اإلنسان أيضا »ال يهيجها سبع وال تخافه«.10
هناك  ومقرون  أيضا،  العهدين  يف كتب  عليه  منصوص  الصلح  وهذا 
بوجود اجملتمع الصاحل العادل، كما سوف يأيت يف جزء آت من هذه 
املوسوعة، قد أعطى هناك معىن يشمل األفاعي وسائر احلشرات أيضا.

وهذا الصلح أحد املظاهر الواضحة للتأييد اإلهلي للمجتمع املهدوي، 
حىت إن الوحوش تصبح ملهمة بقدرة اهلل عز وجل، على أن تتجنب 
كلما يضرب البشر من قتلهم أو قتل مواشيهم، أو إفساد مزروعاهتم 
وغری ذلك، بل لعلها تشاركهم فيما يشعرون من سعادة ورفاه وأخوة 

»يرضى عنه ساكن السماء«،11 وهو الطری.
وهذا املطلب ال ميكن إثباته من ناحية العلم التجرييب احلديث، وال يكون 
قابال للتصديق من قبل أي فرد ممن وثق هبذا العلم واطمئن إليه، ولكن 
حسبنا جتربة املستقبل، وحدوث يوم الظهور نفسه، فبيننا وبنی املـفكرين 

املـحدثنی وجود اجملتمع العاملي العادل:
»... فَانـَْتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظرين «12

فإن جتربة وجود هذا الصلح ال ميكن حتققها بدون حتقق ذلك اجملتمع، 
فإنه الشرط األساسي له، وال يعقل أن يتحقق الشيء قبل توفر سببه، فإن 
حدث ذلك اجملتمع، ومل حيدث الصلح بنی السباع والبهائم كان كالم 
املـنكرين صادقا، ولكنهم ال ميكنهم إثبات ذلك يف العصر احلاضر، بأي 

حال من األحوال.
من  أخرى  أنواع  إىل  تتعرضان  اللتنی  اخلامتتنی  يف  الدخول  علينا  بقي 

املـنجزات، ال متت إىل اجلانب املايل واالقتصادي بصلة.

الهوامش:
۱. سورة حمّمد، اآلية 7.

2. سورة احلج، اآليتان 40 -41.
3. سورة حمّمد، اآلية 17.

4. سورة آل عمران، اآليتان 125 - 126.
5. سورة هود، اآلية 52.

6. سورة نوح، اآليات 12-10.
7. الطربي اآلملي، حممد بن أيب القاسم، »بشارة املصطفى لشيعة املرتضى«، جنف، 

الطبعة الثانية، 1383 ق.، ص 250.
8. الشيخ الصدوق، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة الثانية، 1395 

ق.، ج 1، ص 331.
الطبعة االولی، 1362 ه. ش.، ج 2،  الشيخ الصدوق، »اخلصال«، قم،   .9

ص 626.
10. نفس املصدر.

الطبعة  قم،  للحجة،  الغيبة  »الغيبة«، كتاب  احلسن،  بن  حمّمد  الطوسي،   .11
االولی، 1411 ق.، ص 178.

12. سورة يونس، اآلية 20.

الناشر  الظهور«،  بعد  ما  تاريخ   :المهدي اإلمام  »موسوعة  المصدر: 
دارالزهراء، الجزء 3، ص 567-563.

دولة كریمة

دولة كریمة

التأييد اإللهي لدولة المهدي
التأييد عموما، بالشكل  القرائن على صحة هذا  وينبغي أوال أن نقيم 
الدولة  يف  التأييد  هذا  مظاهر  عن  ثانيا  نتحدث  مث  سنوضحه،  الذي 

العاملية، ومن هنا نتكلم يف ناحيتنی:

الناحية األولى: في وجود التأييد اإللهي لجانب الحق 
والعدل عموما

أينما وجد، يف خمتلف األزمنة واألمكنة.
وميكن أن نلحظ ذلك يف األدلة اإلسالمية، على خمتلف املستويات:

المستوى األول: وهو الذي يعرب عنه مثل قوله تعاىل:
فإنه  َأْقداَمُكم «1  يـُثَبِّْت  َو  يـَْنُصرُْكْم  اللََّه  تـَْنُصُروا  ِإْن  آَمُنوا  الَّذيَن  أَيُـَّها  »يا 
مادام الفرد واجملتمع معطيا نفسه لنصرة اهلل، ماشيا قدما يف سبيل اهلل، 
فاهلل تعاىل يفيض عليه النصر وقوة اإلرادة، ويعطيه من النتائج ما مل يكن 

متوقعا.
ومثل قوله تعاىل: »... َو لَيـَْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزيز، الَّذيَن 
ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة َو َأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َو نـََهْوا 

َعِن اْلُمْنَكِر َو ِللَِّه عاِقَبُة اأْلُُموِر«2
وإن من أوضح مصاديق هؤالء املؤمننی املوصوفنی يف اآلية هم املهدي 

وأصحابه، وإن مل تكن اآلية تشری إليهم بالذات.
ومثل قوله تعاىل: »َو الَّذيَن اْهَتَدْوا زاَدُهْم ُهدًى َو آتاُهْم تـَْقواُهم «3

اإلخالص  من  مرتبة  هناك  أن  على  الدالة  اآليات  من  ذلك  غری  إىل 
واإلميان، إذا وصلها الفرد يف عمله يف سبيل اهلل - أيا كان شكل العمل 
وأسلوبه - أصبح مستحقا للتأييد اإلهلي والعناية والرمحة من قبل رب 

العاملنی.
وأثر التأييد اإلهلي، هو زيادة النتائج على املـقدمات، مبعىن أن هذا العامل 
املـعنی لو مل يكن مؤيدا ألنتج نتائج معينة حمدودة، حبسب قواننی اجملتمع 

العامة، كأي عمل آخر.
لكن حنی يصبح العمل مقرونا بالتأييد، فإن نتائجه تكون أوسع مما يتوقع 

عادة من مثل هذا العمل.
ومن أمثلته احملسوسة يف العصر احلاضر، انتشار الدين اإلسالمي يف العامل، 
فإنه بالرغم من قلة دعاته املـبشرين إليه، وقلة املـدافعنی عنه وضعفهم، جنده 
حمفوظا متناميا، بارزا بالعزة والفخر أمام الرأي العام العاملي، يعتنقه يف كل 

عام مئات األفراد اجلدد يف إفريقيا خاصة، ويف العامل عامة.

المستوى الثاني: وهو املفهوم من مثل قوله تعاىل:
»بَلى  ِإْن َتْصِبُروا َو تـَتَـُّقوا َو يَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم هذا يُْمِددُْكْم رَبُُّكْم ِبَخْمَسِة آالٍف 
ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمَسوِّمين، َو ما َجَعَلُه اللَُّه ِإالَّ ُبْشرى  َلُكْم َو لَِتْطَمِئنَّ قـُُلوُبُكْم ِبِه 
َو َما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزيِز اْلَحكيم ، لِيـَْقَطَع َطَرفاً ِمَن الَّذيَن َكَفُروا َأْو 

َيْكِبتـَُهْم فـَيـَنـَْقِلُبوا خائِبين «4
فمهما تزايد عنصر الصرب وعنصر التقوى يف األفراد العاملنی، كان استحقاق 
خاصة  وأمثاهلا  اآلية  هذه  وليست  فأكثر،  أكثر  اإلهلي  للتأييد  عملهم 
بالنيب وأصحابه، وإن نزلت ألول مرة فيهم؛ وبرهان عدم االختصاص 

ينطلق من عدة وجوه، نذكر منها اثننی مستفادين من اآلية نفسها:
الوجه األول: إن اآلية أناطت اإلمداد والتأييد بالصرب والتقوى، ومل تنطه 
بكون القائد نبيا أو مرسال من اهلل عز وجل، األمر الذي يعطينا أن الصرب 
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الكـّرة55

األرض، الكـّرة إىل  ثانية  الرجعة  يف  للظاملنی  عتامة  قسم  أكثر  ينجلي  وبذلك 
ويصبحون جاهزين لنيل العقاب الربزخي واألخروي. 

قال الشيخ الحّر العاملي يف کتابه »اإليقاظ«:
الرجعة عندنا يختص بمن مّحض االيمان و محض الكفر، دون من سوى هذين 
الفريقين، فاذا أراد الّله تعالى على ما ذكرناه اوهم  الشياطين  أعداء الّله عز 
و جل انهم انما رّدوا الى الدنيا لطغيانهم على الّله، فيزدادوا عتّوا فينتقم الّله 
منهم بأوليائه، و يجعل لهم الكّرة عليهم، فال يبقى منهم اال من هو مغموم 
بالعذاب، و تصفوا االرض و يكون الدين لّله و قد قال قوم: كيف يعود الكفار 

بعد الموت الى طغيانهم و قد عاينوا عذاب البرزخ؟
ففلت: ليس ذلك بأعجب من الكفار الذين يشاهدون العذاب فيقولون: »يا 
لَْيَتنا نـَُردُّ َو ال ُنَكذَِّب بِآياِت رَبِّنا َو َنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن«6 فقال الّله تعالى: »َو 
َلْو رُدُّوا َلعاُدوا ِلما نـُُهوا َعْنُه«7 فلم يبق للمخالف بعد هذا شبهة يتعلق بها.8 

ج( وعد اهلل بمعاقبة الظالمين في الدنيا
نتائج  الربزخ  يف  يلقون  واملشركنی  واملنافقنی  الكفار  أن  من  الرغم  على 
أعماهلم ونواياهم، لكن وعد اهلل قائم على أن الظاملنی يعاقبون يف الدنيا 
واالخرة على السواء. بينما رأينا كثریا أن األبرياء أبيدوا عن بكرة أبيهم، 
ونال أهل الباطل، السلطة، ورحلوا عن هذه الدنيا يف النهاية من دون أن 

يصابوا مبرض أو عاهة، ومن دون أن ينالوا عقاهبم يف هذه الدنيا. 
قال  اهلل تعايل:

نْيا َو اآْلِخَرِة َو ما َلُهْم ِمْن  بـُُهْم َعذاباً َشديداً ِفي الدُّ »فََأمَّا الَّذيَن َكَفُروا فَُأَعذِّ
ناِصرين«9  و »َيْحِلُفوَن بِاللَِّه ما قاُلوا َو َلَقْد قاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َو َكَفُروا بـَْعَد 
ِإْسالِمِهْم َو َهمُّوا ِبما َلْم يَناُلوا َو ما نـََقُموا ِإالَّ َأْن َأْغناُهُم اللَُّه َو َرُسولُُه ِمْن َفْضِلِه 
نْيا َو اآْلِخَرِة  بـُْهُم اللَُّه َعذاباً أَليماً ِفي الدُّ فَِإْن يـَُتوبُوا َيُك َخْيراً َلُهْم َو ِإْن يـَتـََولَّْوا يـَُعذِّ

َو ما َلُهْم ِفي اأْلَْرِض ِمْن َوِليٍّ َو ال َنصير.«10 
و حنن نعلم: »َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحديثا«11 

واآلن حيث لقي الكثری من اجملرمنی حتفهم ومل يلقوا عقاهبم، فهل من 
سبيل سوى رجعتهم إىل الدنيا لكي يتحقق الوعد االهلي الصادق؟

إن أحد شواهد هذا اإلستدالل هو النظر إىل اآليات اليت تشری إىل أن 
األشرار الذين لقوا عقاهبم يف هذه الدنيا، لن يرجعوا إليها. 

أَنَـُّهْم ال  َأْهَلْكناها  قـَْريٍَة  َعلي   َحراٌم  اآلية: »َو  الصادق يف  االمام  قال 
يـَْرِجُعون «:12 

»كل قرية أهلك اهلل أهلها بالعذاب- و محضوا الكفر محضا ال يرجعون في 
الرجعة- و أما في  القيامة فيرجعون - أما غيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب )و 

محضوا اإليمان محضا أو( و محضوا الكفر محضا يرجعون.«13 
بعبارة أخرى، فان أولئك الذين عوقبوا يف الدنيا وفقا للوعد االهلي، فاهنم 
الذين مل يروا يف  العذاب األخروي، لكن  العذاب الربزخي،  ينتظرون يف 
الدنيا نتيجة ظلمهم وأعماهلم اجلائرة، فریجعون إليها ليطبق عليهم الوعد 

االهلي ومن مث يعودون إىل عذاهبم الربزخي. کما قال اهلل تعايل:
»ُهَو الَّذي َأْخَرَج الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن ِديارِِهْم أِلَوَِّل اْلَحْشِر ما 
ِمْن  اللَُّه  فَأَتاُهُم  اللَِّه  ِمَن  ُحُصونـُُهْم  مانَِعتـُُهْم  أَنَـُّهْم  ظَنُّوا  َو  َيْخُرُجوا  َأْن  ظَنـَْنُتْم 
َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َو َقَذَف في  قـُُلوِبِهُم الرُّْعَب ُيْخرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَْيديِهْم َو أَْيِدي 
بـَُهْم  اْلُمْؤِمنيَن فَاْعَتِبُروا يا ُأوِلي اأْلَْبصاِر، َو َلْو ال َأْن َكَتَب اللَُّه َعَلْيِهُم اْلَجالَء َلَعذَّ
نْيا َو َلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعذاُب النَّاِر، ذِلَك بِأَنَـُّهْم َشاقُّوا اللََّه َو َرُسوَلُه َو َمْن  ِفي الدُّ

ُيَشاقِّ اللََّه فَِإنَّ اللََّه َشديُد اْلِعقاِب«14 

مالحظات حول شروط رجعة الكافرين 
إن رجعة الكافرين مثلهم يف ذلك مثل املؤمننی، ليست إرادية وطوعية، 

بل يتم إحضارهم يف حمكمة العدل االهلي قسرا وكرها لينالوا عقاهبم. 
:قال االمام الباقر

»ليس من مؤمن إال و له قتلة و موتة، إنه من قتل نشر حتي يموت، و من 
مات نشر حتي يقتل. ]...[ ما في هذه األمة أحد بر و ال فاجر إال و ينشر، 
فأما المؤمنون  فينشرون  إلي  قرة أعينهم ، و أما الفجار فينشرون إلي خزي 
اهلل إياهم، »َأ َلْم َتْسَمْع َأنَّ اللََّه تـََعاَلي يـَُقولُ  َو لَُنِذيَقنَـُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْدني  

ُدوَن اْلَعذاِب اأْلَْكَبِر.«15و16
واندحارهم.  هزميتهم   تتمثل يف  الكافرين،  لرجعة  القسرية  النتيجة  إن 
وال غاية من هذه الرجعة سوى حماكمة الكافرين ومعاقبتهم، ومن جهة 
أخرى، تتحقق وعود اهلل لنصرة املؤمننی يف مواجهة الكافرين، األمر الذي 

وضحناه يف القسم السابق.
 :قال االمام الباقر

»فيا عجباه و كيف ال أعجب من أموات يبعثهم  اهلل أحياء يلبون زمرة زمرة 
بالتلبية: ]...[ قد شهروا سيوفهم علي عواتقهم ليضربون بها هام الكفرة، 
ما  اهلل  ينجز  حتي  اآلخرين  و  األولين  جبابرة  من  أتباعهم  و  جبابرتهم   و 

وعدهم .«17 
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وعرفنا يف املقاالت السابقة واستنادا إىل اآليات والروايات سبب رجعة 
املؤمننی، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن الكافرين )البحت( 
الذين ماتوا ويعانون من عذاب الربزخ، ملاذا جيب أن يرجعون بعد املوت؟ 

ونسلط تاليا الضوء على األدلة العقلية والنقلية هلذا السؤال. 

أ( إقامة محكمة العدل وإثبات زيفهم
ورمبا ميكن القول أن رجعة الكفرة، هي مبنزلة إنذار ثان وثنائي اإلجتاه. 
فمن جهة إثبات أحقية الوعد االهلي واعتقاد املؤمننی ومن جهة أخرى، 
إثبات بطالن عقيدة الكفار. إن هذا األمر يؤدي يف عصر ظهور إمام 

الزمان إىل رضا املؤمننی ويثلج صدورهم.
االمام  الّله  عن بعض رجاله عن أىب عبد  القمي  ابراهيم  بن  علّي  روي 
الصادق ىف قوله  تعايل: »َو َأْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيمانِِهْم ال يـَبـَْعُث اللَُّه 

َمْن َيُموُت بَلى  َوْعداً َعَلْيِه َحقًّا.«1 قال: 
»ما يقول الناس فيها؟« 

قال: يقولون نزلت في الكفار. 
قوم من  نزلت في  إنما  و  باهلل-  يحلفون  الكفار كانوا ال  قال: »إن 
إنهم  فحلفوا  القيامة-  قبل  الموت  بعد  ترجعون  لهم  قيل   أمة محمد
لِيـَْعَلَم  َو  فيِه  َيْخَتِلُفوَن  الَّذي  َلُهُم  ال يرجعون فرد اهلل عليهم فقال »لُِيبـَيَِّن 
الَّذيَن َكَفُروا أَنَـُّهْم كانُوا كاِذبين «2 يعني في الرجعة يردهم فيقتلهم- و يشفي 

صدور المؤمنين فيهم .«3 

ب( قطع درجات األدراك بسبب قمة الشقاء 
سلوك  الن  والشقاء،  الكمال  سلوك  مراحل  من  مرحلة  هي  الرجعة  إن 
مراحل الكمال والشقاء ممكن يف الدنيا فحسب وان األعمال - أكانت 
سيئة أو طيبة - تتوقف بعد املمات. بعبارة أخرى، مبا أن املؤمننی احلقيقينی 
كانوا يف مسار التكامل املعنوي يواجهون عقبات يف احلياة، فان تكاملهم 
مل يكتمل، الهنم مل يعيشوا يف ظل الدولة الكرمية والعدالة ومضت حياهتم 
االجتماعية يف مواجهة اجلبارين والظاملنی، لذلك تعرضوا لنقائص وثغرات 
يف جمال التكامل االجتماعي. لذلك فان احلكمة االهلية تقتضي أن يسلكوا 
مسار تكاملهم من خالل الرجعة إىل الدنيا. إن املؤمننی احلقيقينی الذين مل 
يتوانوا عن القيام بالعمل الصاحل يف حياهتم الفردية، يبلغون يف يوم الرجعة، 
قمة التكامل بعد أن يشهدوا معاقبة الظاملنی وتشكيل حكم الصاحلنی على 
األرض ونصرة دين اهلل، ويف املقابل، فان املنافقنی وجباري التاريخ الذين مل 
يتورعوا عن ارتكاب أي جرمية ضد البشرية، يرجعون إىل الدنيا لينالوا جزء 
من عقاهبم يف حمكمة البشرية. وبالتايل فان رجعة هذين الفريقنی إىل  احلياة 
ما بعد املوت، هو درس عن العظمة االهلية، إذ يستطيع الناس من خالل 

إدراكه، بلوغ قمة التكامل املعنوي.4
:قال االمام الصادق

»ان الرجعة ليست بعامة و هي خاصة، ال يرجع اال من محض االيمان محضا 
او محض الشرك محضا.«5 

لذلك فان رجعة هذين الفريقنی جمددا اىل الدنيا، تأيت هبدف إستكمال 
الثاين.  للفريق  اإلحنطاط  من  درجة  وأحط  األول  للفريق  تكاملية  حلقة 

لماذا يرجع الكافرون إلى الدنيا؟
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آنيلي  عائلة  إىل  ينتسب  )1954م.(،  1373هـ  عام  ادواردو  ولد 
شركة  معامل  أسست  واليت  الکاثوليکية،  املعروفة  اإليطالية  الرأمسالية 
مائة سنة، كما متلك معامل شركة  أكثر من  منذ  للسيارات  »فيات« 
اهليلكوبرت وتسيطر  »فراري« للسيارات أيضاً، ومعامل إلنتاج طائرات 
على عدد من البنوك، وشركات البناء، والتأمنی، واأللبسة، والصحف، 
باإلضافة إىل نادي »يوفنتوس« الرياضي املشهور، وُقدِّرت عائدات هذه 

العائلة يف فرتة من الزمن بستنی مليار دوالر سنوياً.
كان أبوه السناتور جياني آنيلي كبری هذه العائلة واملشرف القانوين على 
معظم هذه الشركات، أما أمه فهي من عائلة كارلوجي وهم من أمراء 

اليهود.
حيمل إدواردو شهادة الدكتوراه من »جامعة برنستون األمريكية« قسم 
األديان وفلسفة الشرق، وقد أدار لفرتة قصریة نادي يوفنتوس لكرة القدم 

ممّا جلب له شهرة إضافية وحمبوبية خاصة لتواضعه وأخالقه الطيبة.

استبصاره
آنيلي يف  إدواردو  يدرس  عندما كان  )1974م.(،  سنة 1393هـ  يف 
اهلل  بكتاب  تأثّراً  اإلسالم  يعتنق  أن  اختار  »نيويورك«،  مبدينة  اجلامعة 
بقرائته  بدأ  و  املكتبة  رفوف  أحد  من  »القرآن«  تناول  حيث  العزيز، 
المستبصرونفأحّس أّن هذا الكتاب خيتلف عن غریه من الكتب وأنّه ال ميكن أن 
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يكون من كالم البشر، وأنّه كالم إهلي نوراين، وكّلما واصل القراءة ازداد 
اعتقاده به فأعلن إسالمه واختار لنفسه اسم هشام عزيز، وحيث أنّه كان 
يدرس األديان فلم يرتك مطالعاته وحبوثه، وقد تأثّر كثریاً بشخصية اإلمام 
علي وأختار أن يكون من مواليه وشيعته، فاعتقد بوالية املعصومنی 

.ومّسى نفسه باسم املهدي ،االثين عشر من أهل البيت
الوسائل  أُسرته بكل  واجه إدواردو مشاكل كثریة بعد إسالمه، وحاولت 
أن ترّده عن دينه، و وصل هبا األمر أن حترمه من اإلرث املقّدر مبليارات 
الدوالرات وأن تسلب منه حق إدارة الشركات التابعة للعائلة يف حالة وفاة 
والده، وكان ذلك حّقه الطبيعي حسب القواننی النّه االبن الوحيد من أوالد 
أهُّتم باجلنون وتناول املواد املخدرة وأُدخل مستشفى األمراض  أبيه، كما 

العقلية باإلجبار.
إىل  الكثریين  فهدى  طريقه  واصل  و  الضغوط  هلذه  إدواردو  يستسلم  مل 
اإلسالم و سافر إىل بلدان عديدة يف الشرق والغرب، وأُتيحت له الفرصة 
لزيارة اإلمام الرضا يف »إيران«، وكان يرى أّن من واجبه الدفاع عن 
اإلسالم واملسلمنی يف ُكّل أحناء العامل، وخاصة »إيطاليا« اليت تبقى له فيها 
بعض الوجاهة رغم إسالمه فدافع عن اإلسالم بشكل عملي باملشاركة 
يف الندوات التلفزيونية واحلوارات الصحفية، كما أنقذ بعض املسلمنی من 

السجن ودافع عنهم يف احملاكم.
الليل،  يف  يقرؤه  القرآن كثریاً،  حيبُّ  بدينه،  اإلميان  عميق  إدواردو  كان 

ويدرسه يف النهار مع أصدقائه بقراءة التفاسری، والتأّمل يف معاين اآليات، 
ساعياً أن يكون على بصریة من دينه، وجاهداً أن يكون مصداقاً للتمّسك 
بالثقل األكرب. كان حيب دراسة اللغة العربية، ويتمىن دراسة العلوم الدينية 
هاتنی  بتحقيق  له  تسمح  ومل  عاجلته  املنية  أن  إالّ  العلمية  احلوزات  يف 

األمنيتنی.

وفاته
يف تاريخ 15 تشرين الثاين 1420هـ )2000م.(، عثر على جثة ادواردو 
حتت »جسر فرانكو رومانو« يف إيطاليا يف حادث مشكوك يلفه الغموض، 

ودفن مبقربة العائلة يف قرية »فيالر روزا« وفق مراسم مسيحية!!
وينقل أصدقاؤه أنّه كان قد صرّح هلم بأن اليهود ستقتله للتخّلص منه، 
ألهّنم رأوا فيه خطراً عليهم خاصة إذا مسحت له األيام بتويل قيادة عائلة 
آنيلي بأمواهلم الكثریة، ويقّوي هذا األمر أّن جملس شركة فيات أختار ابن 
أخت إدواردو املتوّلد من أب يهودي إلدارهتا حيث يكون مرّشح تلقائي 

لالشراف على كّل الشركات بعد وفاة جده وإلدارة أموال هذه الشركة!!

عالمية القرآن وخلوده
إّن القرآن كتاب هداية لكّل البشر، وال خيتصُّ بقوم دون قوم، فهو وإن نـََزَل 

باللغِة العربية إالّ أنّه خياطب الناس أمجعنی، قال تعاىل: 
»يَا أَيُـَّها النَّاُس َقد َجاءتُكم مَّوِعَظٌة مِّن رَّبُِّكم َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُُّدوِر«1

»َوَما ُهَو ِإالِّ ِذكٌر لِّلَعاَلِميَن«2
»ُقل َأيُّ َشيء َأكبـَُر َشَهادًة ُقِل الّلُه َشِهيٌد بِيِني َوبَيَنُكم َوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا الُقرآُن 

ألُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بـََلَغ«3
الديانات  أتباع  بل خياطب  فحسب،  املسلمنی  مبخاطبة  وهو ال خيتص 
األخرى كأهل الكتاب، أو اليهود أو النصارى وكذا خياطب وحيتّج على 

الكفار واملشركنی، قال تعاىل: 
»ُقل يَا َأهَل الِكَتاِب تـََعاَلوا ِإَلى َكَلَمة َسَواء بَينـََنا َوبَيَنُكم َأالَّ نَعُبَد ِإالَّ الّلَه َواَل 

ُنشِرَك ِبِه َشيئاً َوالَ يـَتَِّخَذ بَعُضَنا بَعضاً َأربَاباً مِّن ُدوِن الّلِه«4
»فَِإن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة فَِإخَواُنُكم ِفي الدِّين«5

كما أّن القرآن ال خيتص بزمان دون زمان، فهو كتاب كامل خالد، قال 
تعاىل: 

»َوأَنَزلَنا ِإلَيَك الِكَتاَب بِالَحقِّ ُمَصدِّقاً لَِّما بَيَن َيَديِه ِمَن الِكَتاِب َوُمَهيِمناً َعَليِه«6
»َوبِالَحقِّ أَنَزلَناُه َوبِالَحقِّ نـََزَل«7

»َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز ٭ الَ يَأتِيِه الَباِطُل ِمن بَيِن َيَديِه َوالَ ِمن َخلِفِه«8
كما أّن القرآن مل خيتص ببيئة معّينة ذات طابع حمدود دون بيئة أخرى، فهو 
كما حيّده الزمان، ال حتّده الطبيعة املكانية، كالطبيعة البدوية للعرب مثاًل 
زمان بدء الرسالة، بل نراه يصف الطبائع املناخية األخرى اليت يعيش فيها 

أو على مقربة منها األقواُم اآلخرون، قال تعاىل على سبيل املثال: 
»َأو َكظُُلَمات ِفي َبحر لُّجِّّي يَغَشاُه َموٌج ِمن َفوِقِه َموٌج ِمن َفوِقِه َسَحاٌب ظُُلَماٌت 

بَعُضَها َفوَق بَعض ِإَذا َأخَرَج َيَدُه َلم َيَكد يـََراَها«9
إذ أّن القرآن هنا يغوص إىل أعماق البحار، ويبنی جغرافية احمليطات.

هذا وعندما تليت هذه اآلية على عامل البيولوجيا دوركاروا تعّجب وقال: 
إّن اإلنسان القديم الذي لم يكن يملك آالت الغوص لم يكن يمكنه الغوص 
إلى أكثر من 20 م، أما اآلن فنحن نستطيع أن نغوص إلى أعماق 200م، 

وهناك نواجه الظلمات الشديدة، من المحّتم أن هذا الكالم لم يصدر عن 
علم بشري.10

الهوامش:
1. سورة يونس، اآلية 57.
2. سورة القلم، اآلية 52.

3. سورة األنعام، اآلية 19.
4. سورة آل عمران، اآلية 64.

5. سورة التوبة، اآلية 11.

6. سورة ملائدة، اآلية 48.
7. سورة اإلسراء، اآلية 105.

8. سورة فصلت، اآليتان 42-41.
9. سورة النور، اآلية 40.

10. »االعجاز العلمي للقرآن الكرمي«، عبد الروؤف خملص، ص 213.

aqaed.com :المصدر

ادواردو آنيلي
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أبو  قال  قال:  الجعفي  جابر  عن  السعدآبادي  الحسين  بن  علي  عن 
 :جعفر

»يا جابر! أ يكتفي من اختذ التشيع أن يقول حببنا أهل البيت؟ 
فو اهلل ما شيعتنا إال من اتقى اهلل و أطاعه و ما كانوا يعرفون إال بالتواضع 
الرب  التخشع و أداء األمانة و كثرة ذكر اهلل و الصوم و الصالة و  و 
الغارمنی و  الفقراء و أهل املسكنة و  التعهد للجریان من  بالوالدين و 
األيتام و صدق احلديث و تالوة القرآن و كف األلسن عن الناس إال 

من خری و كانوا أمناء عشائرهم يف األشياء.« 
 :قال جابر: يا ابن رسول اهلل ما نعرف أحداً هبذه الصفة؟ فقال يل
 يا جابر ال تذهنب بك املذاهب حسب الرجل أن يقول أحب عليًا«

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

حنی تتعرف على السيد علي بن طاووس الحسني - من خالل مؤلفاته - 
فإنك تتعرف على سيد شريف، جم األرحيية، طيب املعشر. وحنی تقبل 
عليه فإنك تشعر أن قلبك بدأ يتنور ويتغری. سوف جتده إنسانا عاملا 
عزيزا ذكيا ودودا، شفاف القلب، يفيض باملعرفة الصاحلة اهلادية؛ مينحك 

مزيدا من قوة العزم يف مواجهة أشياء الدنيا وحوادث العامل.
مث هو حيكي لك يف ما ألف بعفوية صادقة، فيها العمق وفيها الصدق، 

وفيها احملبة ورغبة التبصری. وجتد أن املعرفة اليت يوصلها إليك السيد علي 
بن طاووس هي معرفة مغسولة بنور التعبد، معطرة بسعادة اإلقبال على 

اهلل تعاىل.
يتحدث ابن طاووس عن جتاربه الشخصية وعن أعماله غری قليل، لكنك 
تتلقى حديثه الشخصي باألنس والرضا، وتدرك أنه - هبذا احلديث - قد 
منحك شيئا جديدا، ووفر لك فرصة أخرى للتعرف والتطهر. فال متله إذا 

جم األريحية، السيد بن طاووس

محبّو أهل البيت
و أتواله فلو قال إين أحب رسول اهلل و رسول اهلل خری من علي  
مث ال يتبع سریته و ال يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئاً فاتقوا اهلل و اعملوا 
ملا عند اهلل ليس بنی اهلل و بنی أحد قرابة أحب العباد إىل اهلل و أكرمهم 
عليه أتقاهم له و أعملهم بطاعته. يا جابر! ما يتقرب العبد إىل اهلل تبارك 
و تعاىل إال بالطاعة ما معنا براءة من النار و ال على اهلل ألحد منكم حجة 
من كان هلل مطيعاً فهو لنا ويل و من كان هلل عاصياً فهو لنا عدو و ال تنال 

واليتنا إال بالعمل و الورع.«

المصدر: محمد بن علي ابن بابويه )صدوق(، »صفات الشيعة« ، صص 11-
13، الحديث الثانی و العشرون.

حكى عن نفسه وال تستثقله. وهذه حالة من النوادر فيمن يتكلمون 
عن أنفسهم من املؤلفنی والكتاب. وهي عالمة على ما يف باطن هذا 
الرجل من شفافية، ومن مسو وعلو. إنه ينقلك يف مثل هذه احلاالت من 
الشخصي إىل المبدئي، ويرحل بك من الجزئي إىل الكلي؛ ألنه - إىل 
جوار تواضعه يف التعبری - يبادر إىل تذكریك أن ما به من نعمة فمن اهلل. 
وما يتحدث به هذا العامل املتبصر عن حياته. إمنا هو مبصر لقارئه، ودال 

على مسلك التزكية والتنقية والتطهری.
هنالك سر عميق نور حياة السيد علي بن طاووس، وأضاء يف قلبه 
إضاءة ساطعة ماكثة ال تغادر. وهذا السر يكمن يف طريقة تعرفه على 

حقائق الوجود.
إن هذه الطريقة تستبعد - منذ البداية - منهج املتكلمنی وقواعد علم 
الكالم، كما تستبعد منهج الفالسفة العقلينی. منهج املعرفة االهلية اليت 
فاز هبا ابن طاووس هو مبحث مهم من مباحث سریة هذا الرجل الفذ. 
وهو منهج حيوي أنيس يعتمد هتذيب الباطن وتطهری القلب واالستئناس 
بالتعبد والدعاء واملناجاة. ليصبح قلب اإلنسان عندئذ حمال صاحلا لنظر 

اهلل اخلاص، وموضعا قدسيا لتنزل املعرفة االهلية النورانية من فوق.
املتنزلة عليه وحيدث هبا،  النعمة  ولسان السيد ابن طاووس يبوح هبذه 
لكنه ال يبوح لنا بتفاصيلها، وال بأسلوب تنزهلا وتلقيها. يقول عن معرفته 
النورية اليقينية اإلهلامية: وكان من النعم التي أمر اهلل جل جالله بالحديث 
عنها1 والتعظيم لها: أنه جل جالله ألهمني معرفته بطريق ال يحتمل خطر 
التلبيس، وال يشتمل عليه كدر التدليس. ومن عرفني بالعيان ونور اإليمان 
وجد لسان الحال مصدقا هذا المقال، واستغنى بالوجدان عن إقامة البرهان. 
وقد أشرت في بعض كتب اغترفتها من بحار كرم المالك اللطيف إلى طرف 

من كيفية ذلك التعريف.2
ولعل هذه اهلبة النورية - اليت هي أغلى نعمة يفوز هبا اإلنسان - هي 
اليت وراء تعظيم ابن طاووس الكبری لدين اهلل ولشعائر اهلل؛ فهو مثال ال 
يذكر اسم اهلل جل جالله إال بالتوقری واإلجالل والتعظيم حىت لو تكرر 

يف السطر الواحد عدة مرات.
وهلذه املعرفة النورية امللهمة يف حياة ابن طاووس آثار مجة وفریة صبغت 
بصبغتها املتفردة حياته كلها. لعل منها: هذا التوفيق الشامل يف حياته. 
من مطلعها إىل اخلتام. ومنها: هذا املنهج الرتبوي املزكي الشفاف الذي 

تتلمذ عليه، خالل األزمنة، رجال كثریون.
ومنها: ما كان يفوز به من إهلامه للدعوات اخلاصة واالبتهاالت؛ فهو 
كثریا ما يذكر عبارة ومما جرى على خاطري هذا الدعاء... وليس هذا 
اجلريان للدعاء على اخلاطر لونا من ألوان االخرتاع واالصطناع، ولكنه 

اإلهلام العلوي الذي هو من اهلبات اإلهلية ألهل القرب والتوفيق.3
يتعرف  ال  ما  على  بالتعرف  يتفرد  أنه كان  اإلهلامية  معرفته  آثار  ومن 
عليه إال الندرة املستورة من أهل المشاهدة واليقين. يقول مثال: واعلم 
أن اهلل جل جالله تفضل علينا بأسرار ربانية وأنوار محّمدية ومبار علوية. 
بطريقة  ذلك  وليس  هاللها.  نشاهد  لم  وإن  الشهور  بأوائل  تعريفنا  منها: 
 - قلنا  - كما  ذلك  وإنما  المروية،  االستخارات  وال  النجومية،  األحكام 

باألمور الوجدانية الضرورية.
مثة حادثة أعلى وأغلى، تنبئك مبا يف صدر هذا الرجل من انكشاف 
 احلقائق احملجوبة بنور اليقنی. قال وهو يتحدث عن اإلمام املهدي

خالل زيارة قام هبا - يف القرن السابع اهلجري - إىل سامراء: وكنت أنا 
بـ »سر من رأى«، فسمعت سحرا دعاءه، فحفظته منه.. وكان ذلك في 

ليلة األربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثالثين وستمئة...4
ويزداد أمر السيد ابن طاووس أمامنا جلوة عندما يعود يف كتابه »كشف 
احملجة« لذكر اإلمام الغائب، خالل ما كان يتحدث به إىل ولده 
محّمد من اإليقان بوجود اإلمام صاحب الزمان، يقول لولده: فإن 
أدركت يا ولدي موافقة توفيقك لكشف األسرار عليك، عرفتك من حديث 
المهدي - صلوات اهلل عليه - ما ال يشتبه عليك، وتستغني بذلك عن 
الحجج المعقوالت وعن الروايات. فإن أباك معرفته أبلغ من معرفة ضياء 

شمس النهار.5
ولعل هذه اإلشارات من السيد ابن طاووس وسواها هي اليت جعلت 
احملدث الشيخ حسين النوري يفهم - يف كتابه »مستدرك الوسائل« - 

أن باب لقاء السيد ابن طاووس باإلمام املهدي كان مفتوحا.
ومن توفيقه: أفقه اإلنساين يف إرادة اهلداية والتبصری لآلخرين، وإن 
ليلة من ليايل شهر رمضان  كانوا عاكفنی على مسالك الضالل. يف 
املبارك، كان يدعو يف وقت السحر، فورد على خاطره: أن الجاحدين 
هلل جل جالله ولنعمه، والمستخفين بحرمته، والمبدلين لحكمته في عبادة 
وخليقته. ينبغي أن يبدأ لهم بالدعاء بالهداية من ضاللهم.. فدعوت لكل 
ضال عن اهلل بالهداية إليه، ولكل ضال عن الرسول بالرجوع إليه، ولكل 
التوفيق.  ألهل  دعوت  ثم  عليه.  واالعتماد  به  باالعتراف  حق  عن  ضال 

ودعوت لنفسي ومن يعنيني أمره...6

فی اقوال العلماء7 
ابن عنبة يف »عمدة الطالب« قائال: رضي الدين أبو القاسم علي، السيد 

الزاهد صاحب الكرامات نقيب النقياء بالعراق .8
الصالح« يف مبحث االستخارة- و  قال يف »منهاج  الحلي:  العالمة 
نقله عنه العالمة النوري يف »املستدرك«: السيد السند رضي الدين علي 

بن موسى بن طاووس و كان أعبد من رأيناه من أهل زمانه .9
الحر العاملي قائال: حاله في العلم و الفضل و الزهد و العبادة و الثقة و 
الفقه و الجاللة و الورع أشهر من أن يذكر، و كان أيضا شاعرا أديبا منشئا 

بليغا.10
التفريشي يف »نقد الرجال« قائال: من أجالء هذه الطائفة و ثقاتها، جليل 
القدر، عظيم المنزلة، كثير الحفظ، نقى الكالم، حاله في العبادة و الزهد 

أشهر من أن يذكر، له كتب حسنة.11
العالمة المجلسي قائال: السيد النقيب، الثقة الزاهد، جمال العارفين .12

أسد اهلل الدزفولي قائال: السيد السند، المعظم المعتمد، العالم، العابد، 
الزاهد، الطيب الطاهر، مالك أزمة المناقب و المفاخر، صاحب الدعوات 
و المقامات، و المكاشفات و الكرامات، مظهر الفيض السني، و اللطف 

الجلي، أبي القاسم رضي الدين .13
الشيخ النوري قائال: السيد األصل األكمل األسعد األورع األزهد، صاحب 
الكرامات الباهرة رضي الدين أبو القاسم و أبو الحسن علي بن سعد الدين 
موسى بن جعفر آل طاووس، الذي ما اتفقت كلمة األصحاب على اختالف 

مشاربهم و طريقتهم على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو 
تأخر عنه غيره .14
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السيد  قائال:  األلقاب«  و  »الكىن  القمي يف  الشيخ عباس 
مجمع  اهلل  رحمه  العارفين. كان  قدوة  األزهد،  األورع  األجل 
الكماالت السامية، حتى الشعر و األدب و اإلنشاء، و ذلك فضل 

اهلل يؤتيه من يشاء.15
عمر رضا كحالة يف »معجم املؤلفنی« قائال: فقيه، محدث، مورخ، أديب، 

مشارك في بعض العلوم .16

السيد بن طاووس و حكام عصره
ومن يقرتب من قراءة حياة هذا الرجل الكبری يف إميانه، الكبری يف معرفته. 
يدرك أنه كان شديد التقصي للحق مع من يصحب ومن يعاشر. 

وكان يوصي أوالده بالفرار مما يشغل عن عزوجل.
املوقف  هذا  عن  صادرة  عصره  حكام  من  السياسية  مواقفه  وكانت 
اإلمياين البصری؛ إذ كان السيد علي بن طاووس من كبار أعالم عصره 
يف العلم واملعرفة األصيلة، وكان الميانه الفياض ولصدق تعامله مع اهلل 
تبارك وتعالی، وشدته يف احلق. ضياء وجالء، ما كان معروفا ألحد من 

معاصريه.
وإىل جوار هذا. أنه سليل أسرة علوية شريفة جليلة، وذو خط كبری من 
مجال العشرة وشفافية النفس وأرحيية الشمائل. ولعل هذا - وغری هذا 
- كان وراء إحلاح حكام عصره من أمراء ووزراء وخلفاء على التقرب 
إليه، وكان وراء إصرارهم على تقليده املناصب والواليات. ولكن موقف 
ابن طاووس كان فيه من وضوح احلق ما خيب آمال املؤملنی فيه من 

أصحاب احلكم والسلطان.
السلطوية  احملاوالت  سلسلة  نادرة،  بصالبة  طاووس،  ابن  واجه  لقد 
الطويلة إلغرائه وإدخاله يف عاملهم الذي ينفر هو منه أشد النفور، ويربأ 

إىل اهلل تعاىل منه أصدق الرباءة.
واعتذاره  رده  يفارقه. وكان  مما ال  التورط...  من  فطنته وحذره  كانت 
يف كل مرة صرحيا فصيحا، فكان خيرج من املأزق احلرج بعناية من اهلل 

وتوفيق.
وكان احتكاك رؤوس السلطة به مما جره عليه سكناه سنوات من حياته 
يف بغداد مركز احلكم العباسي. وبغداد يف رؤية ابن طاووس كانت »حمل 
الشيطان  نصبه  فأول شرك  يقول:  الشيطان« وشبكة ألشراكه،  حبائل 
طلبني  أنه  واإلحسان:  الرحمة  صاحب  جالله  جل  اهلل  وبين  بيني  ليفرق 

المستنصر... للفتوى.17
وكانت صفقفة املستنصر هي اخلاسرة. ثم عاد الخليفة ودعاني الى نقابة 
جميع الطالبيين.. وبقي على مطالبتي بذلك عدة سنين، فاعتذرت بأعذار 

كثيرة. 
ليكون   - استدراجي  بأسلوب   - »بغداد«  يف  القمي  الوزير  طلبه  مث 
جليسا له يف بادئ األمر. فأدرك ابن طاووس اللعبة، فعرفت أن ذلك 
يفضي إلى هالكي. مث توالت عروض أخرى بذلت له فيها مناصب مهمة، 
كمنصب الوزارة. فاعتذر. وما زال كذلك، حىت انتقل بأسرته إىل مدينة 

احللة، فكف الشيطان عن إغراء السلطان به.
هذا املوقف احلازم احلاسم من املشاركة يف السلطة العباسية موقف من 
السيد علي بن طاووس قوي راسخ مل يتزعزع ومل يهتز. بل إن موقفه 
الواعي املسؤول هذا قد ظهر على لسانه فيما بعد، خالل وصاياه لولده. 

كتب يوصيه وحيذره أشد التحذير من الوقوع يف هذا املزلق القتال: 
فإياك ثم إياك أن تشمت بي الشيطان بعد وفاتي، وأن تجعله يوافيني بعد وفاتي 
ويقول: قد ظفرت بولدك الذي هو قطعة من كبدك! وتأتينا يوم القيامة وعليك 
لباس الندامة.. فبأي وجه تلقى جدك محّمدا، وأباك عليا، وسلفك 
األطهار، وقد أعنت عليهم وقبحت ذكرهم وكنت عدوا لهم؛ ألجل عار أيام 
قصار؟! باهلل، ال تفارق هذا الباب الشريف اإللهي المقدس المهجور اآلن.. 

والزمه.18
مثة موقفان جريئان من مواقفه السياسية إزاء متسلطي زمانه؛ أحدمها أن 
وزيرا كتب إليه يطلب منه زيارته وعرض حوائجه وحوائج من يعرف من 
أهل احلاجات عليه. فكتب إليه السيد ابن طاووس جوابا كان فيه: كيف 
بقي لي قدرة على مكاتبتك في حوائجي وحوائج الفقراء وأهل الضراء.. وأنا 
مكلف من اهلل جل جالله، ورسوله، واألئمة، أن أكره بقاءك على ما 
أنت عليه حتى يصل كتابي إليك، ومكلف أن أريد عزلك عن مقامك قبل 

وصول كتابي وقدومه عليك؟!19
واملوقف القوي اآلخر الصريح هو ما ذكره لولده يعلمه ويدربه، قال: ولقد 
كرر مكاتبتي ومراسلتي بعض ملوك الدنيا الكبار في أن أزوره في دار يتنافس 
في دخولها كثير من اهل االغترار ، فقلت له مرسلة: انظر إلى المسكن الذي 
أنت ساكنه اآلن.. فإن وجدت فيه حائطا، أو طابقا، أو أرضا، أو فراشا، أو 
سترا، أو شيئا وضع هلل جل جالله وفي رضاه، حتى أحضر وأجلس عليه وأنظر 

إليه، ويهون علي أن أراه!20
إن  فيها:  قال  بعبارة  هذه  السياسية  حمنته   طاووس ابن  خلص  وقد 
يفسد  أن  حتى كاد  لي،  وحبهم  بي  الملوك  معرفة  به..  بليت  ما  من جملة 
علي سعادة الدنيا واآلخرة، ويحول بيني وبين مالكي صاحب النعم الباطنة 
والظاهرة.. وما خلصني من خطر إقبال ملوك الدنيا وحبهم لي وسلمني من 
السموم القاتلة في قربهم إال اهلل جل جالله على التحقيق؛ فأنا عتيق ذلك 

المالك الرحيم الشفيق.21
يف عام 656 هـ.ق. حدثت واقعة كبریة يف حياة السيد علي بن طاووس، 
من  الساسي  الوضع  فيها  تبدل  برمته.  اإلسالمي  العامل  حياة  يف  وكبریة 
األساس، وبدأت يف تاريخ املسلم صفحة أخرى جديدة. لقد كان صوت 
املوجة املغولية الطاغية الزاحفة حنو بغداد. يسمع من بعيد. وبغداد كانت 
وانصدع، وهي  بظلمه  قد شاخ  الذي كان  العتيق  العباسي  احلكم  مركز 

يومئذ موضع إقامه السيد ابن طاووس.
بعد   - من »خراسان«  الطريق  املغولية يف  القبائل  وحنی كانت زحوف 
احتالهلا - إىل بغداد. كان للرجل املقدس موقف متفرد عظيم، حيكي لك 
عن مضمون هذا الرجل وعن صالبة إميانه وعن طاقته الروحية العجيبة. 
كما حيكي عن نظرته اخلصيبة الواسعة يف حماولته الحتواء التتار ودعوهتم 

إىل اإلسالم يف هذه الفرصة املواتية.
وفعال. بادرت اهلمة العلمية البن طاووس إىل التوجه مبفرده ملالقاة كبار 
زعماء املغول قبل أن يقتحموا املدينة الكبریة، وقبل أن حيدث ما حدث من 
مقتلة فجيعة ومن أعمال التخريب. كان عازما عزما قويا أن خيرج بعمامته 
وعباءته ملخاطبة زعماء التتار ولتدبر األمور. ولكن المستنصر العباسي مل 
يأذن له، وعد خروجه إليهم لونا من الضعف حيسب على سلطته أمام 

قادة املغول.
سیرة األخیاروكرر ابن طاووس حماولته اهلميمة عن طريق بعض كبار مسؤويل الدولة، 

وكان قال له فيما قال: ال أبخل بشيء البد منه، وما أرجع بدون الصلح؛ فانه سیرة األخیار
مما يريده اهلل عزوجل ويقربني منه.22 - كما كان قال للسمتنصر من قبل 
ليأذن له يف التوجه ملالقاة: حتى أصلح الحال بالكالم؛ فقد خيف على بيضة 

اإلسالم، وما يعذر اهلل جل جالله من يترك الصلح.
إن اختالف طريقة النظر واملعاجلة بنی السيد ابن طاووس واحلاكم العباسي 
قد أضاع الفرصة. وهي فرصة كان يقدر ابن طاووس ضرورهتا حلقن الدماء، 
ولتقريب األقوام الوثنية الزاحفة، من نور التعرف على اإلسالم. لقد كان 
على  عازما  بالنور، وكان  الفياضة  وبالروح  الطيبة،  بالكلمة  يريد دعوهتم 
طريقه ومتفائال فيه. ومن يدري.. فرمبا كان هذا الرجل املقدس قد أدرك - 
بنفاذ بصریته - أن األمة املغولية الوافدة مكتوب هلا أن تدخل يف رحاب 
اإلسالم، فأراد أن يبادر - على األقل - لدفع أخطارهم ولفت أنظارهم 

إىل مجال احلياة اإلسالمية يف آفاق التوحيد.
اقرتبت بعدئذ هجمات القبائل املغولية، وما أجدت استعدادات السلطة 
للدفاع عن بغداد. وسقطت العاصمة حتت سنابك خيل املغول. وكان ابن 
طاووس - خالل وقائع الغزو الدموي - قد سلمه اهلل سبحانه مما يف هذا 

الغزو من األهوال، وسلم على يديه أناس كثریون.
وتقلد - وهذه هي مشاركته الوحيدة املوصولة باحلكم على حنو من األحناء 
- نقابة الطالبينی ورعاية شؤوهنم والوالية على العلماء والزهاد، واستطاع 
أن ينقذ من الناس واملعامل واملؤلفات ما استطاع إنقاذه، وأجند ما متكن 

من إجناده.

حياته و رحلته
حياته الطويلة املباركة - من أوهلا إىل آخرها - سریة منورة منورة، يف جمملها 

والتفصيل.
عام  وفاته  هـ. حىت  عام 589-  بالعراق  »احللة«  مدينة  مولده يف  منذ 
644 هـ. كان خيطو خطواته كلها يف صراط النور. وكان خالل ما مير 
به من الزمان يتوهج ويزداد. وكانت األيام - بوقائعها وزوابعها - تزيده 
بصرا وبصریة. واحملطات املهمة يف حياته كثریة وفریة، هي لديه نعم إهلية 
يسرتفد منها ويستمد، وهو حيدث لكل نعمة شكرا. حىت أنه - وهو هبذا 
كالنموذج الفريد - كان حيتفل كل عام ويصلي هلل شكرا يف ذكرى اليوم 
الذي بلغ فيه سن التكليف. فهذا اليوم يف نظره من األيام العظيمة يف 
حياته؛ إذ شرفه اهلل تعاىل فيه بأن جعله موضع خطابه التشريعي، وحمل 

تكليف بالواجبات املقدسة.
وابن طاووس من النماذج اإلميانية الرفيعة اليت هي يف يقظة روحية مستمرة، 
باخالص النية واخالص العمل، وحبضور البصریة مع احلق عزوجل؛ خوفا 

وحبا وطول اشتياق.
هو ذا يف آخر أحد مؤلفاته األخریة يقول متضرعا، متشوقا، سائال القبول، 
»إقبال  ختام كتاب  يقول يف  تعاىل.  اهلل  لقاء  إىل  الشوق  بلسان  ناطقا 

األعمال« يف أدعية السنة وأعماهلا: 
وأسالك أن تقبل ما عملته بما وهبتني من قوتك، وصنفته بهدايتك. أفضل ما 
قبلته ممن شرفته بإقبالك عليه.. وقد بعثت بهذا العمل أمام القدوم إليك، وأنا 

مشتاق إلى لقائك والمجيء إليك. تخلفت ستين سنة في دار الفناء...23 
أكثر من سبعة قرون انسلخت. وما يزال السيد ابن طاووس حاضرا فيما 
كتب. قرأ له خالل األجيال الكثریة من قرأ، وتعلم منه من تعلم، وسلك 

إىل اهلل - هبدايته - من سلك. وذلك مذخور له، يف برزخه ويف يوم 
معاده؛ إن شاء اهلل.

الهوامش:
1. يشری إىل أمر اهلل تعاىل يف اآلية الشريفة: »َو أَمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّث .« )سورة 

الضحی، اآلية 11.(
الطبعة  قم،  املهجة«،  لثمرة  احملجة  موسى، »كشف  بن  على  طاووس،  ابن   .2

الثانية، 1375 ه.ش.، ص 43.
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دور األئّمة في إحیاء الدین63

اذ لو غامر احلسن يومئذ بنفسه وباهلامشينی وأوليائهم، فواجه هبم القوة دور األئّمة في إحیاء الدین
اليت ال قبل هلم هبا مصمماً على التضحية، تصميم أخيه يوم »الطف« 
النكشفت املعركة عن قتلهم مجيعاً، والنتصرت االموية بذلك نصراً تعجز 
عنه امكانياهتا، وال تنحسر عن مثله أحالمها وأمنياهتا. اذ خيلو بعدهم هلا 
امليدان، متعن يف تيهها كل امعان، وهبذا يكون احلسن - وحاشاه - 
قد وقع فيما فر منه على أقبح الوجوه، وال يكون لتضحيته أثر لدى الرأي 

العام اال التنديد والتفنيد.1 
ومن هنا رأى احلسن أن يرتك معاوية لطغيانه، وميتحنه مبا يصبو اليه 
من امللك، لكن أخذ عليه يف عقد الصلح، أن ال يعدو الكتاب والسنة 
يف شيء من سریته وسریة أعوانه ومقوية سلطانه، وأن ال يطلب أحداً من 
الشيعة بذنب أذنبه مع االموية، وأن يكون هلم من الكرامة وسائر احلقوق 
ما لغریهم من املسلمنی، وأن، وأن، وأن. اىل غری ذلك من الشروط اليت 
سيقوم  وأنه  منها  بشيء  له  يفي  ال  معاوية  بأن  عاملاً   احلسن كان 

بنقائضها.

الكوفة ايام البيعة
الكوفة كما يصفها صعصعة بن صوحان العبدي:2 قبة االسالم وذروة الكالم، 
ومصان3 ذوي االعالم، اال ان بها أجالفاً تمنع ذوي االمر الطاعة وتخرجهم 

عن الجماعة، وتلك أخالق ذوي الهيئة والقناعة.
»العراق«  فتح  بعد  للهجرة  السابعة عشرة4  السنة  املسلمون يف  مصرها 

مباشرة. 
 ،املؤمننی أمری  اليها  هاجر  مفاجئة، حنی  زيادة  الكوفة  عمران  وزاد 
فاختذها مقراً له بعد وقعة اجلمل سنة 36 للهجرة وكان دخوله اليها يف 

الثاين عشر من شهر رجب.
وكان من بواعث هذه البادرة - هجرة علي اىل الكوفة - ضعف موارد 
احلجاز، واعتماده يف موارده على غریها، وما من علة تتعرض هلا دولة أضر 
من اعتمادها يف املوارد على غریها، وكانت الكوفة وبالد السواد تكفي 
الثورات  اليت اضطرته هلا  العسكرية  نفسها وتفيض. وهذا عدا االسباب 

املسلحة اليت كانت تتخذ من بالد الرافدين ميادين العماهلا العدوانية.
وتقاطر على الكوفة - اذ هي عاصمة اخلالفة - كبار املسلمنی من خمتلف 
اآلفاق. وسكنتها القبائل العربية من اليمن واحلجاز، واجلاليات الفارسية 
من املدائن وايران. وعمرت فيها االسواق التجارية. وزهت فيها الدراسات 
العلمية. وأنشئت حوهلا احلدائق والبساتنی واالرباض والقريات. وأغفت 

على ذراعها أجماد التاريخ واآلداب والعلوم زمناً طوياًل.
وغلب على الكوفة حتت ظل احلكم اهلامشي التشيع لعلي واوالده عليهم 
السالم، مث مل يزل طابعها الثابت اللون. ووجد معه حبكم اختالف العناصر 
اليت ميمت املصر اجلديد أهواء مناوئه اخرى، كانت بعد قليل من الزمن 
أداة الفنت يف اكثر ما عصف بالكوفة من الزعازع التارخيية والرجات العنيفة 

هلا وعليها.
وجاءت بيعة احلسن يوم بايعته الكوفة، عند ملتقى اآلراء من سائر 

العناصر املوجودة فيها يوم ذاك، على أهنا كانت قل ما تلتقي على رأي.
انتهت مهرجانات البيعة يف الكوفة على خری ما كان يرجى هلا من القوة 
العقول،  أقيسة  على  ال جتري  أحكاماً  للقدر  ان  لوال  والتعبئة،  والنشاط 
اليت  احلاضرة  يف  السياسي  اجلو  فكان  االنفس،  رغائب  على  تسری  وال 

حتتفل الول مرة يف تارخيها بتنصيب خليفة، ال يزال راكداً متلبداً مشوباً 
بشيء كثری من التبليل املريب، وذلك هو ما ورثته الكوفة من خملفات 
احلروب الطاحنة اليت كانت على مقربة منها يف البصرة والنهروان وصفنی. 
ويف الكوفة يومئذ انصار كثریون لشهداء هذه احلروب وضحاياها من 
الفريقنی يشاركوهنم الرأي، ويتمنون لو يسر هلم اخذ الثار، ويعملون ما 

وسعهم العمل لتنفيذ اغراضهم.
ومن هذه االغراض، االغراض الصاحلة املؤاتية، ومنها الفاسدة املربقعة 

االهداف اليت ال تفتأ ختلق ذرائع اخلالف يف اجملموع.
والقطيعة  الشغب  على  الرجال«  »أشباه  من  النمط  هذا  مرن  وقدمياً 
والنفور، منذ انتقلت اخلالفة االسالمية اىل احلاضرة اجلديدة يف العراق 
مبا حتمله معها من الصراحة يف احلكم والصرامة يف العدل. وكان قلق 
هؤالء وتربمهم ونفورهم، نتيجة اليأس من دنيا هذه اخلالفة، الهنا مل تكن 
خالفة دنيا ولكن خالفة دين. وعلموا أهنا لن تقرهم على ما هم عليه 
من مساحة التصرفات يف الشؤون العامة واالستئثار بالدنيا، وأهنا ستأخذ 

عليهم الطريق دون آماهلم واعماهلم وخمتلف تصرفاهتم.
ووجد هؤالء من نشوء اخلالفة اجلديدة يف الكوفة، ومن استمرار معاوية 
على اخلالف هلا يف الشام، ظرفاً مناسباً لبعث النشاط واستئناف أعمال 
اللعب  طريق  من  ولو  العاجلة،  املنافع  من  املمكن  واستغالل  الشغب 
على اجلانبنی، فاما أن حيتلوا من االمارة اجلديدة أمكنتهم اليت ترضي 
وكانت  الفساد.  على  ويتعاونوا  اهلدم  على  يعملوا  أن  واما  طموحهم، 
خزائن الشام ال تفتأ تلوح باملغريات من االموال واملواعيد، وكانت االموال 

واملواعيد أمضى أسلحة الشام يف مواقفها من الكوفة على طول اخلط.
وهكذا فت يف أعضاد كوفة احلسن تقلب اهلوى وتوزع الرأي وتداعي 

اخللق وتوقح اخلصومة يف الكثری الكثری من أهلها.
وكان على هذه الشاكلة من عناصر الكوفة ابان بيعة احلسن أقسام 

من الناس.
لنا ان نصنفهم كما يلي:

1. الحزب االموي
واكرب املنتسبنی اليه عمرو بن حريث، وعمارة بن الوليد بن عقبة، وحجر 
بن عمرو، وعمر بن سعد بن ابي وقاص، وأبوبردة بن أبي موسى االشعري، 

واسماعيل واسحق ابنا طلحة بن عبيد اهلل، واضراهبم.
ويف هذا احلزب عناصر قوية من ذوي االتباع والنفوذ، كان هلا أثرها فيما 

نكبت به قضية احلسن من دعاوات ومؤامرات وشقاق.
المسير  على  واستحثوه  السر،  في  والطاعة  بالسمع  معاوية  الى  فكتبوا 
نحوهم، وضمنوا له تسليم الحسن اليه عند دنوهم من عسكره، أو الفتك 

به.5
وفيما حيدثنا المسعودي يف تارخيه: أن أكثرهم اخذوا يكاتبونه - يعين 

معاوية- سراً، ويتربعون له باملواعيد، ويتخذون عنده االيادي.6
ودس معاوية اىل عمرو بن حريث واالشعث بن قيس وحجار بن أبجر 
وشبث بن ربعي دسيسًة، وآثر كل واحد منهم بعنی من عيونه، انك اذا 
قتلت احلسن، فلك مائة الف درهم، وجند من اجناد »الشام«، 

وبنت من بنايت. فبلغ احلسن ذلك فاستألم )لبس الالمة( 
اال  للصالة هبم  يتقدم  وكفرها، وكان حيرتز وال  ولبس درعاً 

 مع معاوية ، من أشد ما لقيه أئمة أهل البيت كان صلح احلسن
.من هذه االمة بعد رسول اهلل

لقي به احلسن حمنا يضيق هبا الوسع، ال قوة الحد عليها اال باهلل 
يبتغيه  مبا  منها ظافرا  هلا صابرا حمتسبا و خرج  لكنه رضخ  عز وجل. 
من النصح هلل تعاىل، ولكتابه عز وجل ولرسوله، وخلاصة املسلمنی 
وعامتهم وهذا الذي يبتغيه وحيرص عليه يف كل ما يأخذ أو يدع من 

قول أو فعل.
وال وزن ملن اهتمه بأنه أخلد بصلحه اىل الدعة، وآثر العافية والراحة، وال 
ملن طوحت هبم احلماسة من شيعته فتمنوا عليه لو وقف يف جهاد معاوية 
فوصل اىل احلياة من طريق املوت، وفاز بالنصر والفتح من اجلهة اليت 

انطلق منها صنوه يوم الطف اىل نصره العزيز، وفتحه املبنی.
و من الغريب بقاء الناس يف غشواء غمناء من هذا الصلح الی يومهم 
هذا، ال يقوم احد منهم يف بيان وجهة احلسن يف صلحه مبعاجلة 
موضوعية مستوفاة ببياهنا و بيناهتا، عقلية و نقلية و کم کنت احاول 

ذلك.
نشط معاوية يف عهد اخلليفتنی الثاين والثالث، بامارته على الشام عشرين 
سنة، متكن هبا يف أجهزة الدولة، وصانع الناس فيها وأطمعهم به فكانت 
اخلاصة يف الشام كلها من أعوانه، وعظم خطره يف االسالم، وعرف يف 
سائر االقطار بكونه من قريش - أسرة النيب - وأنه من أصحابه، 
حىت كان يف هذا أشهر من كثری من السابقنی االولنی الذين رضى اهلل 

عنهم ورضوا عنه، كأيب ذر وعمار واملقداد وأضراهبم.

هكذا نشأت االموية مرة أخرى، تغالب الهاشمية باسم اهلامشية يف علنها، 
وتكيد هلا كيدها يف سرها، فتندفع مع انطالق الزمن ختدع العامة بدهائها، 
من  به  تؤثرهم  ومبا  االمة،  أموال  من  عليهم  تغذقه  مبا  اخلاصة  وتشرتي 
الفتح  مظاهر  تستغل  أمثاهلم،  من  للخونة  اهلل  جعلها  ما  اليت  الوظائف 

واحراز الرضا من اخللفاء.
الدين  احكام  اىل  انسلت  معاوية،  بدهاء  االموية  أمر  استتب  اذا  حىت 
انسالل الشياطنی، تدس فيها دسها، وتفسد افسادها، راجعة باحلياة اىل 
جاهلية تبعث االستهتار والزندقة، وفق هنج جاهلي، وخطة نفعية، ترجوها 

االموية الستيفاء منافعها، وتسخرها حلفظ امتيازاهتا.
والناس - عامة - ال يفطنون لشيء من هذا، فان القاعدة املعمول هبا يف 
االسالم - أعين قوهلم: االسالم جيب ما قبله - ألقت على فظائع االموية 
سرتاً حجبها، وال سيما بعد أن عفا عنها رسول اهلل وتألفها، وبعد 
أن قرهبا اخللفاء منهم، واصطفوها بالواليات على املسلمنی، وأعطوها من 
الصالحيات ما مل يعطوا غریها من والهتم. فسارت يف الشام سریهتا عشرين 

عاماً »ال يتناهْون عْن منكر فعلوه « وال ينهون. 
وهذا ما أطغى معاوية، وأرهف عزمه على تنفيذ خططه االموية -وقد وقف 
االسالم  يهدد  فظيع،  ازاء خطر  ومكره  دهائه  من   واحلسنی احلسن 
هذا  دفع  فكانا يف  احلق،  باسم  احلق  نور  على  ويطغى  االسالم،  باسم 

اخلطر، أمام امرين ال ثالث هلما: اما المقاومة، واما المسالمة. 
وقد رأيا أن املقاومة يف دور احلسن تؤدي ال حمالة اىل فناء هذا الصف 
املدافع عن الدين وأهله، واهلادي اىل اهلل عز وجل، واىل صراطه املستقيم. 

الشيخ راضي آل ياسين

الكوفة ايام البيعة الحسن
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اما الطوارئ املستعجلة املعاكسة، واالصابع املأجورة اهلدامة، فقد كانت 
تعمل دائماً، لتغلب هذه القابليات، ولتغری من هذا التقدير.

ومل خيف على احلسن ما كانت تتمخض عن لياليه احلباىل يف اجلو 
املسحور بشىت النزعات، واملتكهرب بشواجر الفنت والوان الدعاوات. وكان 
ال بد له - وهو يف مطلع خالفته - أن يعالن الناس خبطته وأن يصارحهم 
عن موقفه، وأن يستملي خطته من صميم ظروفه ومالبساهتا يف الداخل 

والخارج معاً.
هلا  يكيده  ميا  الكوفة  بال  يشغل  الذي  الخارج  العدو  هو  معاوية  وكان 
من انواع الكيد، ومبا يتمتع به من وسائل القوة واالستقرار يف رقعته من 
بالد الشام. وما كان معاوية بالعدو الرخيص الذي جيوز للحسن، أن 
 يتغاضى عن أمره، وال بالذي يأمن غوائله لو تغاضى عنه، وكان احلسن
مبا  له  والكيل  معاوية  سحق  على  بشر  أحرص   - الواقع  حقيقة  يف   -

يستحق، لو أنه وجد اىل ذلك سبيالً من ظروفه.
واما يف »الداخل« فقد كان أشد ما يسرتعي اهتمام االمام موقف 

املعارضة املركزة، القريبة منه مكاناً، والبعيدة عنه روحاً ومعىن وأهدافاً.
وللحسن يف موقفه املمتحن من هذه الظروف، عبقرياته اليت كانت 
به من نكسات مروعات  ما فوجئ  لوال  بشائر ظفر المع،  الدوام  على 

كانت تنزل على موقفه كما ينزل القضاء من السماء.
وليكن من أمثلة سياسته يف قيادة ظروفه قبل احلرب ما يلي:

1. أنه وضع لبيعته صيغًة خاصة، وقبض يده عما أريد معها من قيود، 
والسلم ملن سامل.  والطاعة واحلرب ملن حارب  السمع  وأرادها هو على 
بالسلم  االدارية، مبا ذكر احلرب ولوح  ببالغته  املعجبنی  فكان عند ظن 
واملعارضنی. وكان  احلرب،  دعاة  الكوفة -  أحزاب  من  الفريقنی  فأرضى 
لديه من الوضع العام )يف كوفته( ما يكفيه نذيراً الختاذ مثل هذه احليطة 

احلكيمة لوقت ما؛
2. أنه زاد املقاتلة مائًة مائًة، وكان ذلك أول شيء أحدثه حنی االستخالف، 

فتبعه اخللفاء من بعده عليه.11
ولالنعاش يف ترفيع خمصصات اجليش سلطانه احملبب على النفوس، وله أثره 

يف تأليف العدد االكرب من الناس للخدمة يف اجلهاد.
وكانت ظاهرًة حتتمل االستعداد للحرب، ولكنها - مع ذلك - غری صرحية 
بالتصميم عليه، ما دامت ظاهرة انعاش يف عهد جديد. وهي على هذا 
االسلوب، من التصرفات اليت جتمع الكلمة وال تثری خالفاً، يف حنی أهنا 

استعداد حكيم للمستقبل الذي قد يضطره اىل حرب قريبة؛
بتنفيذ هذا  أنه امر بقتل رجلنی كانا يتجسسان لعدوه عليه. وهدد   .3
احلكم روح الشغب اليت كان يستجيب هلا عناصر كثریة يف املصرين الكوفة 

والبصرة؛
4. متهله عن احلرب رغم احلاح االكثرين ممن حوله على البدار اليها، منذ 

تسنمه احلكم يف الكوفة؛
5. استدراجه معاوية من طريق التبادل بالرسائل، اىل نسيان موقفه املتأرجح 
من  باضمامة  فاذا  الكثریة،  الفارغة  الدعاوى  دعمه  على  تقو  مل  الذي 
معاوية  للناس  اليت كشفت  وهي  للحسن  معاوية  أجوبة  هي  الغلطات 
اجملهول، ومهدت للحسن معذرته جتاه الرأي العام يف حربه ملعاوية، واذا 
مبعاوية الفريق املغلوب يف منطق العقالء، وان يكن الغالب بعد ذلك يف 

منطق القوة.
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كذلك، فرماه أحدهم يف الصالة بسهم، فلم يثبت فيه ملا 
عليه من الالمة.7

ومثل واحد من هذه النصوص يغين عن أمثال كثریة.
وهكذا كان يعمل هؤالء عامدين، شر ما يعمله خائن يتحنی الفرص، 
وكانت حماوالهتم اللئيمة، ال تكاد ختتفي حتت غمائم الدجل والنفاق، 

حىت تبدو عارية سافرة يف ساعة نداء الواجب.
وهكذا كانوا - على طول اخلط - قادة السخط، وأعوان الثورة، وأصابع 

العدو يف البلد.
وماألهم »اخلوارج« على حياكة املؤامرات اخلطرة، حبكم ازدواج خطة 
الفئتنی، على مناهضة اخلالفة اهلامشية يف عهديها الكرمينی. ودل على 
يرويه  فيما  ربعي  بن  قيس وشبث  بن  االشعث  من  اشرتاك كل  ذلك 
النص االخری من هذه االمثلة الثالث، وكان هذان من رؤوس اخلوارج 

يف الكوفة.

2. الخوارج
وهم أعداء علي منذ حادثة التحكيم، كما هم اعداء معاوية.

وأقطاب هؤالء يف الكوفة: عبد اهلل بن وهب الراسبي، وشبث بن ربعي، 
وعبد اهلل بن الكواء، واالشعث بن قيس، وشمر بن ذي الجوشن.

وكان اخلوارج أكثر اهل الكوفة جلاجة على احلرب، منذ يوم البيعة، وهم 
الذين شرطوا على احلسن عند بيعتهم له حرب احلالنی الضالنی - 
أهل الشام-، فقبض احلسن يده عن بيعتهم على الشرط، وأرادها 
على السمع والطاعة وعلى أن حياربوا من حارب ويساملوا من سامل، فأتوا 
احلسنی أخاه، وقالوا له: ابسط يدك نبايعك على ما بايعنا عليه أباك 

يوم بايعناه، وعلى حرب الحالين الضالين أهل الشام.
فقال احلسنی: »معاذ اهلل أن ابايعكم ما دام الحسن حياً.« 
فانصرفوا اىل احلسن ومل جيدوا بداً من بيعته على شرطه.8

اخلوارج  هؤالء  اقرتحه  فيما   ،للحسن عداء  ظاهرة  من  وما  أقول: 
 لبيعتهم اياه، وال يف اصرارهم على احلرب، وقد كان يف شيعة احلسن
من يشاطرهم االحلاح على احلرب، ولكنك سرتى فيما تستعرضه من 
مراحل قضية احلسن، أن اخلوارج كانوا أداة الكارثة يف أحرج ظروفها. 
ورأيت فيما مر عليك - قريباً - أن زعيمنی من زعمائهم سامها يف أفظع 

مؤامرة أموية يف الكوفة.
وللخوارج يف دعاوهتم اىل »اخلروج« أساليبهم املؤثرة املخيفة، اليت كانت 
تزعزع اميان كثری من الناس بالشكوك. وكان هذا هو سر انتشارهم بعد 

نكبتهم احلامسة على شواطئ »النهروان«.
وكان زياد بن ابيه يصف دعوة اخلوارج بقوله: »لكالم هؤالء أسرع اىل 
القلوب من النار اىل الریاع« وكان املغریة بن شعبة يقول فيهم: - اهنم مل 

يقيموا ببلد يومنی اال افسدوا كل من خالطهم.9
املعروف،  ويظنه  املنكر  ويفعل  احلق،  ويعتقده  الزور  يقول  واخلارجي 

ويعتمد على اهلل وال يتصل اليه بسبب مشروع.

3. الشكاكون
ورأينا ذكر هؤالء فيما عرضه المفيد من عناصر جيش احلسن؛ 
تأثرهم  اىل  ترجع  بالشكاكنی  تسميتهم  أن  الظن،  يغلب على  والذي 

بدعوة اخلوارج من دون أن يكونوا منهم، فهم املذبذبون ال اىل هؤالء وال 
اىل هؤالء.

ورأيت المرتضى يف »أماليه«10 يذكر »الشكاك« استطراداً ويلوح بكفرهم، 
وكأنه فهم عنهم التشكيك بأصل الدين.

وكانوا طائفة من سكان الكوفة ومن رعاعها املهزومنی، الذين ال نية هلم يف 
خری وال قدرة هلم على شر، ولكن وجودهم لنفسه كان شراً مستطریاً وعوناً 

على الفساد وآلة »مسخرة« يف أيدي املفسدين.

4. الحمراء
وهم عشرون الفاً من مسلحة الكوفة )كما حيصيهم الطبري يف تارخيه(، 
كانوا عند تقسيم الكوفة يف السبع الذي وضع فيه أحالفهم من بني عبد 
القيس، وليسوا منهم، بل ليسوا عرباً، وامنا هم املهجنون من موال وعبيد، 
ولعل اكثرهم من أبناء السبايا الفارسيات الالئي اخذن يف »عنی التمر« و 
»جلوالء« من سنة 12 - 17 فهم محلة السالح سنة 41 وسنة 61 ه. 

يف ازمات احلسن واحلسنی يف الكوفة )فتأمل!(.
واحلمراء شرطة زياد الذين فعلوا االفاعيل بالشيعة سنة 51 ه. وحواليها، 
فهم على  السوم،  يغريهم  اخلدمة حنی  الذين حيسنون  اولئك  وكانوا من 

االكثر أجناد املتغلبنی وسيوف اجلبابرة املنتصرين.
وقويت شوكتهم مبا استجابوا له من وقايع وفنت يف خمتلف امليادين اليت مر 
عليها تاريخ الكوفة مع القرن االول. وبلغ من استفحال امرهم يف الكوفة 

أن نسبوها اليهم فقالوا »كوفة احلمراء«.
وكان يف »البصرة« مثل ما يف الكوفة من هؤالء املهجننی احلمر. وخشي 
زياد )وكان وايل البصرة اذ ذاك( قوهتم فحاول استئصاهلم، ولكن االحنف 

بن قيس منعه عما أراد.
ووهم بعض كتاب العصر، اذ نسب هؤالء اىل التشيع، أبعد ما يكونون عنه 
آثاراً ونكاالً بالشيعينی وأئمتهم. وال ننكر ان يكون فيهم أفراد رأوا التشيع، 

ولكن القليل ال يقاس عليه.

...و شيعة الحسن
وكان اىل جنب هذه العناصر العدوة يف الكوفة »شيعة احلسن« وهم 
االكثر عدداً يف عاصمة علي، ويف هؤالء مجهرة من بقايا املهاجرين 
واالنصار، حلقوا علياً اىل الكوفة، وكان هلم من صحبتهم الرسول ما 

يفرض هلم املكانة الرفيعة يف الناس.
وبرهن رجاالت الشيعة يف الكوفة على اخالصهم الهل البيت، منذ 
نودي باحلسن للخالفة، ومنذ نادى - بعد خالفته- باجلهاد، ويف 
سائر ما استقبله من مراحل. ولو قدر هلؤالء الشيعة أن يكونوا - يومئذ - 
مبنجاة من دسائس املواطننی اآلخرين، لكانوا العدة الكافية لدرء االخطار 
اليت تعرضت هلا الكوفة من الشام، وكان يف هذه اجملموعة املباركة من احليوية 
والقابلية ما ال يستطيع أحد نكرانه، ونعين باحليوية القابليات اليت هتضم 

املشاكل وتفهمها، وتعطيها االمهية املطلوبة يف حلوهلا.
الكندي،  بن عدي  االنصاري وحجر  عبادة  بن  بن سعد  بـقيس  وما ظنك 
وعمرو بن الحمق الخزاعي، وسعيد بن قيس الهمداني، وحبيب بن مظاهر 
االسدي، وعدي بن حاتم الطائي، والمسيب بن نجية، وزياد بن صعصعة، 

وآخرين من هذا الطراز.

الهوامش:
1. الن معاوية كان يطلب الصلح ملحاً على احلسن بذلك، وكان يبذل له من 
الشروط هلل تعاىل ولالمة كل ما يشاء، يناشده اهلل يف حقن دماء أمة جده، وقد أعلن 
طلبه هذا فعلمه املعسكران، مع ان الغلبة كانت يف جانبه لو استمر القتال، يعلم 
ذلك احلسن ومعاوية وجنودمها، فلو أصر احلسن - واحلال هذه - على 

القتال، مث كانت العاقبة عليه لعذله العاذلون وقالوا فيه ما يشاؤون.
ولو اعتذر احلسن يومئذ بأن معاوية ال يفي بشرط، وال هو مبأمون على الدين 
وال على االمة، ملا قبل العامة يومئذ عذره، اذ كانت مغرورة مبعاوية كما اوضحناه. ومل 
تكن االموية يومئذ سافرة بعيوهبا سفوراً بيناً مبا يؤيد احلسن أو خيذل معاوية كما 
أسلفنا بيانه من اغرتار الناس مبعاوية ومبكانته من أويل االمر االولنی، لكن انكشف 
الغطاء، يف دور سيد الشهداء فكان لتضحيته من نصرة احلق وأوليائه آثاره 

اخلالدة واحلمد هلل رب العاملنی. 
2. جتد ترمجته يف »زعماء الشيعة املروعنی« يف الكتاب، وروى كلمته هذه املسعودي، 

هامش ابن االثری، ج 6، ص 118.
3. بفتح اوله غالف القوس. 

4. البالذري يف »فتوح البلدان« والرباقي يف »تاريخ الكوفة«، وذكره احلموي يف 
املعجم مث ناقض نفسه اذ قال يف مادة »البصرة«: وكان متصری البصرة يف السنة الرابعة 

عشرة قبل الكوفة بستة أشهر!
5. املفيد يف »االرشاد«، ص 170؛ والطربسي يف »اعالم الورى«. 

6. هامش ابن االثری، ج 6، ص 42: اقول: وما يدرينا أن يكون كثری من أهل 
الشام كاتبوا احلسن يومئذ، مبثل ما كاتب به الكوفيون معاوية. وقد علمنا ان الفريقنی 
- أهل الشام واهل الكوفة - كانوا سواء يف افالسهم اخللقي الذي ينزع اىل اخليانة 
كلما أغرهتم املظاهر. وعليك ان ترجع اىل البيهقي يف »احملاسن« و»املساوي«، ج 
2، ص 200؛ لتشهد مكاتبة أصحاب معاوية عليًا، وترجع اىل اليعقويب، ج 
3، ص 12؛ لتشهد مكاتبة عامة أصحاب عبد امللك بن مروان ملصعب بن الزبری 
وطلبهم االمان واجلوائز منه. فلعل مكاتبة الشامينی للحسن امنا خفيت علينا الن 
احلسن كان آمن من صاحبه على السر فلم يبح مبا وصله منهم، أو الن املؤرخنی 

شاءوا اغفاهلا ككثری من امثاهلا. 
7. »علل الشرائع«، ص 84.

8. يراجع كتاب »االمامة والسياسة«، ص 150.
9. الطربي، ج 6، ص 109.

10. السيد املرتضی، »االمالی«، ج 3، ص 93.
11. »شرح النهج البن ايب احلديد«، ج 4، ص 12.

المصدر: »صلح الحسن«، منشورات الشريف الرضی، صص 4-8 و 
صص 51-77 بالتلخيص.
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روی الطبری فی تارخيه بإسناده عن مجاهد قال: 
کان من نعمة اهلل علی علّی بن أبی طالب و ما صنع اهلل له و 
أراده به من اخلری أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، و کان أبوطالب ذا 
عيال کثری، فقال رسول اهلل للـعّباس - و کان من أيسر بنی هاشم: 
»يا عّباس إنَّ أخاک أباطالب کثير العيال، و قد تری ما أصاب الّناس من 
هذه األزمة، فانطلق بنا فلنخّفف عنه من عياله، آخذ من بيته واحداً و تأخذ 

واحداً فنکفيهما عنه.« 
فقال العّباس: نعم. 

فانطلقا حتی أتيا أباطالب فقاال له: 
إنّا نريد أن نخّفف عنک من عيالک حّتی ينکشف عن الّناس ما هم فيه. 

فقال: 
إن ترکتما لی عقيالً فاصنعا ما شئتما.

فآخذ رسول اهلل علّياً فضّمه إليه، و أخذ العّباس جعفراً فضّمه إليه، 

فلم يزل علّی بن أبی طالب مع رسول اهلل حتی بعثه اهلل نبّياً فاتّبعه 
علّی فأقرَّ به و صدَّقه، و مل يزل جعفر عند العّباس حّتی أسلم و 

استغنی عنه. 

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبريه و األلطاف اإللهيه«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعه األولی، 1423ه.ق.، ص 160.

مرافق رسول اهلل الدائم
عبدالّرحيم مبارك
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