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يف 13 من أغسطس، أعلن الرئیس األمریكي دونالد ترامب عن االتفاق 
اإلمارايت مع الكیان الصهیوين لتطبیع العالقات. بعد هذا التطبیع، كان 
من املتوقع أن تعلن »البحرین« يف أقرب وقت ممكن اتفاقها مع الكیان 
الصهیوين. لكن االتفاق اجلدید أُعلن بعد یومني فقط من قمة جامعة 
الدول العربیة. يف اإلجتماع الذي أقیم يف التاسع من سبتمرب، مل تدین 
جامعة الدول العربیة التطبیع اإلمارايت مع الكیان الصهیوين فحسب، بل 
أیدته ضمنیاً أیضاً. التطبیع البحریين مع الكیان الصهیوين، وبعد یومني 
فقط من قمة اجلامعة العربیة، ُیظهر أكثر من أي شيء آخر إضعاف 

اهلویة العربیة يف دهالیز سیاسات الدول العربیة.
من ناحیة أخرى، وعلى عكس »اإلمارات العربیة املتحدة«، ال تتمتع 
ويف  االقتصادیة،  املشاكل  من  العدید  وتواجه  قوي  باقتصاد  البحرین 
الوقت نفسه تتمتع معارضة آل خلیفة بقاعدة قویة يف البحرین، وتشهد 
البحرین انتفاضة ضد نظام آل خلیفة منذ 14 فربایر 2011م. تقف 
اإلدارة األمریكیة الداعم الرئیسي لنظام آل خلیفة بوجه املعارضة، اليت 
تشكل غالبیة سكان البحرین. وهكذا، من ناحیة، یضطر آل خلیفة إىل 
إتباع الوصفة األمریكیة من أجل البقاء يف السلطة، مبا يف ذلك تطبیع 
العالقات مع الكیان الصهیوين، ومن ناحیة أخرى، یعترب هذا االتفاق 

نقطة حتول يف البحرین لتكثیف االحتجاجات ضد آل خلیفة.
املكتب اإلعالمي حلركة اجلهاد  يف هذا اإلطار قال داود شهاب، رئیس 
على  األمريكية  الوصاية  يعكس  إعالن  التطبیع  إن  الفلسطینیة،  اإلسالمي 

البحرين التي يتصرف ملكها وحكومتها بتعليمات وأوامر أمريكية. 
تريكة  أبو  محمد  أن  لدرجة  واضح  وإذعاهنا  الدول  هذه  استسالم  ان 
الالعب السابق الشهري يف املنتخب املصري قال رداً على التطبیع البحریين 

اإلسرائیلي: 
أتباع  قضية  ال  الشجعان  قضية  »فلسطين«  خيانة.  إسرائيل(  )مع  التطبيع 

وضعفاء.

المصدر: صحيفة خراسان

قال رجل الدین السين اللبناين ورئیس مجعیة »قولنا والعمل« اللبنانیة، 
الشيخ أحمد القطان، إن ثقافة املقاومة هي ولیدة الثورة احلسینیة والفکر 

العاشورائی.
أشار الی ذلك، رجل الدین السين اللبناين، مؤكداً أن ثقافة املقاومة من 

إنتاجات الثورة احلسینیة ومستلهمة من الفکر العاشورائی.
إنتصارات کثرية  حقق  تیاراً  أصبحت  اإلسالمیة  املقاومة  أن  وأضاف 
يف مواجهة اإلستکبار فی »لبنان« و»فلسطني« وهذا دلیل علی أن 

املدرسة احلسینیة التزال باقیة وستبقی خالدة.
وأکد أن الثورة احلسینیة حصلت يف الوقت الذي کان اجملتمع اإلسالمي 

آنذاك یتجه حنو القیم اجلاهلیة واإلبتعاد عن القیم اإلسالمیة.
وإستطرد رئیس مجعیة قولنا والعمل الللبنانیة قائاًل: 

إن حرکة کربالء وإستشهاد اإلمام الحسين حمل في ثناياه رسالة واضحة 
وهي الوقوف مع الحق ومواجهة الظلم.

أردف رجل الدین السين اللبنانی قائاًل: 
اليوجد سوی طريقي الحق والباطل؛ طريق الحق طريق المؤمنين وهو طريق 

الحسين وأصحابه الذی ناصره الحسين بدمه.
وحول وحدة املسلمني يف حب احلسني، قال: 

إن الحسين ليس ملکاً للشيعة فحسب إنما أهل السنة يکرمون اإلمام کما 
يفعل الشيعة ويحبونه حباً شديدًا.

وأردف الشیخ أمحد قطان قائاًل: 

إن منابر أهل السنة لم تؤدي واجبها تجاه الحسين وهذا ليس بسبب 
العقيدة إنما له جذور سياسية.

وأکد أن للحسني مکانة رفیعة لدی أهل السنة وعلماءهم وإهنم 
حیزنون علی إستشهاده يف حمرم احلرام کما حیزن الشیعة.

وقال إن أهل السنة یعلمون أبناءهم أن احلسني حقیقة خالدة 
وإنه هنض لإلصالح مل یکن راغباً باحلکم إمنا هنض لألمر باملعروف 

والنهی عن املنکر.

المصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية

ثقافة المقاومة هي ولیدة الثورة الحسینیة 

التطبیع… وإضعاف الهوية العربیة
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أكد عضو اجمللس السیاسي األعلى يف »الیمن« محمد علي الحوثي، أن 
)أمس 2020/9/15م.( یوم فارق، یسجل فیه التاریخ صمود الیمنیني 

لـ2000 یوم، ویسجل عار املطبعني يف »واشنطن«.
وقال احلوثي، لدى مداخلة له مع قناة املسرية، حول اكتمال ألفي یوم من 

العدوان، قال: 
للطغاة  التصدي  وخط  العزة  يمثل  اليوم  اليمن  العدوان،  من  يوم  ألفي  بعد 
وألمريكا وإسرائيل، الفتاً إىل أن الشعب الیمين يملك قيادة حقيقية ومحنكة 

وذات إيمان راسخ.
وأضاف: 

اإلماراتيون والسعوديون ومن معهم يحنون رؤوسهم أمام الصهاينة، ويقاتلون 
شعبنا الذي لم يعتد عليهم، 

مشرياً إىل أن الیمن یرى يف األنظمة املطبعة املهزلة واخلیبة واملذلة واالنتقام 
من قضایا األمة وعلى رأسها القضیة الفلسطینیة.

ونصح حممد علي احلوثي الدول املطبعة بالرتاجع عن هذه اخلطوة املذلة 
واملهینة، داعیاً إیاهم بأن يكونوا مسالمين مع أبناء أمتهم على األقل، مؤكداً 

أن األنظمة املطبعة الیوم ال متثل اإلسالم واملبادئ العربیة، بل متثل أسوأ 
صور االحنطاط.

المصدر:قناة العالم

قالت املفوضة السامیة لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ميشيل باشليت، 
إقلیم  يف  »الروهنیغیا«  مسلمي  ضد  املیامناري  اجلیش  هجمات  إن 
»أراكان« ما یزال مستمراً، وأن بعض هذه اهلجمات ميكن أن تشكل 

جرائم حرب ضد اإلنسانیة.
وجاء ذلك يف كلمة باشلیت، اإلثنني، خالل افتتاح الدورة 45 جمللس 
»جنیف«  مبكتب  املتحدة«  األمم  لـ»منظمة  التابع  اإلنسان  حقوق 

بـ»سویسرا«.
وأشارت باشلیت إىل أن استمرار االشتباكات يف والیيت أراكان وتشني 

مبیامنار ینعكس سلبا على املسلمني واجملموعات العرقیة األخرى.
مثل  خطرية  إنسان  حقوق  انتهاكات  تشهدان  الوالیتني  أن  وأضافت 
مجاعي  ونزوح  القانون،  خارج  واإلعدام  للمدنیني،  القسري  اإلخفاء 
التعذیب وتدمري  التعسفي والتعذیب والقتل حتت  للمدنیني واالعتقال 

املمتلكات املدنیة.
وتابعت:

أحيانا يتم استهداف المدنيين دون تمييز، وهذا يمكن أن يشكل جريمة 
حرب بحق اإلنسانية.

وأكدت أهنا سبق وأن ناشدت اجلمعیة العامة وجملس حقوق اإلنسان 
التابعني لألمم املتحدة حملاسبة میامنار على جرائمها. وقالت: 

لكن لألسف، لم يتم اتخاذ أي تدابير ملموسة في هذا الصدد، والمبادرات 
واالنتقائية  السرية  العسكرية  المحاكم  ذلك  في  بما  بـ»ميانمار«،  الوطنية 

ولجنة التحقيق الوطنية، غير كافية ومتخلفة عن المعايير الدولية.

وشددت على وجود صور لألقمار الصناعیة تظهر إحراق بعض املناطق 
يف مشال أراكان، داعیة لفتح حتقیق مستقل حول تلك الصور اليت وصفها 

شهود عیان بأهنا »مزعجة«.
وقدمت باشلیت تقریرها عن میامنار إىل أعضاء اجمللس البالغ عددهم 47 

عضوا.
ويف 8 سبتمرب / أیلول اجلاري، اعرتف جندیان يف جیش میامنار مبشاركتهما 
يف إبادة مسلمي الروهنغیا وارتكاب جرائم متعددة حبقهم مشلت اإلعدام، 

والدفن اجلماعي، وحمور آثار القرى، واالغتصاب.
ومنذ 25 أغسطس / آب 2017م.، تشن القوات املسلحة يف میامنار 
وملیشیات بوذیة، محلة عسكریة تتضمن جمازر وحشیة ضد الروهنغیا يف 

أراكان.
وأسفرت هذه اجلرائم املستمرة عن مقتل آالف الروهنغیني، حبسب مصادر 
حملیة ودولیة متطابقة، فضال عن جلوء قرابة ملیون إىل »بنغالدیش«، وفق 

األمم املتحدة.
وتعترب حكومة میامنار الروهنغیا مهاجرين غير نظاميين من بنغالدیش، فیما 

تصنفهم األمم املتحدة األقلية األكثر اضطهادا في العالم.

yenisafak.com :المصدر

وعار المطبعین

يوم سجل فیه صمود الیمنیین لـ2000 يوم

الهجمات ضد الروهینغیا يمكن أن تشكل جريمة حرب

مفوضة أممیـة:
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بالسم،   الرسول حمّمد اغتیال  النكراء يف  الكربى  اجلرمية  علینا  متر 
وكان فعل مدبر وخمطط له، وأذا حبثنا يف الوضع السیاسي االجتماعي 
يف املدینة سنتجد بأن النيب مات مستشهدا مسموما من قبل اناس 

كان مههم السلطة الدنیویة.
ولذلك دخلت أراء دخیله على االسالم متنع البحث يف املاضي وتعتربه 
غري جائز. وللبحث جيب أن نتجرد من تلك االفكار املتمثلة بالعادات 
والتقالید والمتت بصلة لالسالم. وبسبب قمع حریات التفكري خترجت 
الرؤوس.  والكراهیة وقطع  والقتل  واالستبداد  القهر  اال  اجیال التعرف 
ختص  قضیة  أهم  يف  التفكري  حریات  بقمع  الیوم  االحرار  والیسمح 
املؤمنني االبرار الصادقني املوالني. وإن اهلل حث االنسان على التفكري 

واالستنباط وعدم الركون اىل امور جرت علیها عادات وتقالید.
والسراج املنري الرسول الكرمي قد ابتلي جبهلة عاصروة وجائوا بعده 

.واهل بیته وتعاملوا واتفقوا مع جهات سیاسیة الجل قتله
واملصادر التارخيیة الشیعیة والسنیة تتفق على ان النيب مات مسموما. 
وكان استشهاد النيب يف الیوم الثامن والعشرین من شهر صفر يف 

السنة العاشرة من اهلجرة.
جاء يف »السرية النبویة« لـابن كثير: عن األعمش عن عبد اهلل بن نمرة عن 
اب االحوص عن عبد اهلل بن مسعود إذ قال: لئن أحلف تسعا أن رسول 
اهلل قتل قتال أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك ألن اهلل 

اتخذه نبيا واتخذه شهيدا.1
وقال الشعبي: واهلل لقد سم رسول اهلل.2

السم ظهرت على وجه وبدن  أن أعراض  أیضا:  یؤید هذه احلقیقة  ومما 
الرسول األعظم قبیل وبعید وفاته، إذ تذكر كتب السرية أن درجة حرارة 
رسول اهلل ارتفعت ارتفاعا خطريا يف مرضه الذي تويف فیه و بصروة 
غري طبیعیة، وأن صداعا عنیفا يف رأسه املقدس الشریف قد صاحب هذا 
االرتفاع يف احلرارة. ومن املعروف طبیا أن ارتفاع حرارة اجلسم والصداع 

القوي هو من نتاج جترع السم.
یذكر ابن سعد: فلما كان يوم األربعاء بدأ برسول اهلل المرض فحم وصدع.3

وكانت أم البشر بن البراء قد قالت للرسول: ما وجد تمثل هذه الحمى التي 
عليك على أحد.4

وهذا النص یثبت بداللة قاطعة أن احلمى اليت اعرتت املصطفى مل 
تكن محى طبیعیة و ذلك ألهنا مل ترى مثل هذه احلمى من قبل، وهذه 

احلمى ما هي إال من السم الذي جرعوه فقد تغري لونه و حالته.
و الروایة اليت ذكرها عبد اهلل االندلسي يف كتابه تقول: بعد ما لدوا رسول 

اهلل رغما عنه قال: من فعل هذا؟؟
فقالوا: عمك العباس!

 ویتضح من قبل املنفذین انكار فعلتهم الشنیعة وأهتموا العباس عم النيب
إال إن ذلك مل خيف عن رسول اهلل الذي برأ عمه العباس منتلك الفعلة و 
اهتامهم و دلیل ذلك حینما طردهم من داره و ابقى العباس یعاین حاله.

إذ قال: »ال يبقى أحد منكم إال لد غير العباس فإنه لميشهدكم.«5
فیمرضه.  اهلل  رسول  بتطعیم(  )قمنا  لددنا  ابوبكر:  بنت  عائشة  وقالت 
فقال: »ال تلدوني.« فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: 

»ال يبقى منكم أحد إال لد غير العباس فإنه لم يشهدكم.«6
وجاء يف كتاب »الطبقات« فُأغمَي علیه حني أفاق والنساء یلددنه،  

وهو صائم.
و قالت عائشة: لددنا رسول اهلل يف مرضه فجعل یشري إلینا أن ال 
تلدوين، فقلنا: كراهیة املریض للدواء. فقال: »اليبقى أحد في البيت إال 

لد، وأنا أنظر إال العباس فإنه لم يشهدكم.«7
ومعىن لغویا: لدننا أي جرعنا و سقینا.

روی ابن القيم الجوزي: كان الرسول قد أمر من يف الدار بأن ال یلدوه 
و ال جيرعوه أي دواء مهما كان، إذ رویأنه قال هلم بعد سقیه إیاهم ذلك 

الدواء املزعوم: »ألم أنهكم أن ال تلدوني؟«8
وبعد قیامهم بلد النيب، قال عن عائشة: »ويحها لو تستطيع ما فعلت«9

ویالحظ من تلك الروایات اليت ینقلها علماء من السنة تكشف لنا وجود 
مؤمره بتخطیط مسبق للسیطرة على دفة احلكم وقلب النظام االسالمي 

بأغتیال الرسول االكرم وجتریعة مسا على انه دواء للشرب.
ومل یكتف باغتیال النيب مادیا؛ بل قام باغتیاله معنویا يف اللحظات 

االخرية من حیاته املقدسة؛ عندما قال قولته املشهورة: ان الرجل ليهجر!
وال نعلم اي القتلتني كانتا اشد على النيب؛ اغتیال جسده، ام اغتیال 

نبوته وشخصه املقدس. الذي قال عنه رب العاملني: 
»َو ما يـَْنِطُق َعِن اْلَهوى  ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى«10

ونطرح سؤال واجابته للداللة على أن استشهاد النيب مسموما مبخطط 
من قبل املذكورین للوصول للسلطة الدنیویة بعیدا عن املنهج االسالمي.

فهل ممكن أن یستشهد الرسول بدون أن یكتب وصیته واهلل تعاىل قال 
»ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخْيرا اْلَوِصيَّة«11

لقوافل  الشریعة اإلسالمیة واملقتدى  املعقول أن ميوت صاحب  فهل من 
 املسلمني على مر القرون واألجیال بال وصیة؟؟ هل ميكن أن یأمر النيب
أمته بالوصیة ویرتكها هو؟ وعمله حجة وسنة یأخذ هبا املسلمون؟ وهو 

القائل: »من مات بال وصية مات ميتة جاهلية.«12
واالجابة أن الرسول كتب وصیته؛ ولكن ملاذا مل یطبقها؟ این حدیث 

الغدیر؟!
وهذا ایضاح فقط على ان النيب مات مستشهدا مسموما من قبل أول 

من تسلم مایسمى باخلالفة املفتعلة سیاسیا ال ربانیا.

في حجر علي استشهاد النبي
يف »مسند« احمد و»املستدرك« عن أم سلمة قالت: 

والذي أحلف به، ان كان علي بن أيب طالب ألقرب الناس عهدا 
برسول اهلل عدنا رسول اهلل غداة وهو یقول: 

»جاء علي، جاء علي.« مرارا. 
فقالت فاطمة: »كأنك بعثته في حاجة« 

قالت: فجاء بعد، قالت أم سلمة: فظننت ان له إلیه حاجة، فخرجنا من 
البیت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم إىل الباب، فأكب علیه رسول 
اهلل وجعل یساره ویناجیه، مث قبض رسول اهلل من یومه ذلك فكان 

علي أقرب الناس عهدا.13
و يف تاریخ ابن كثير بسنده عن عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل قال 
 :يف مرضه: »ادعوا لي أخي.« فدعوا له أبابكر فأعرض عنه مث قال

»ادعوا لي أخي.« فدعوا له عمر فأعرض عنه، مث قال: »ادعوا لي 
أخي.« فدعوا له عثمان فأعرض عنه، مث قال: »ادعو لي أخي« فدعي 
له علي بن أيب طالب فسرته بثوب وأكب علیه فلما خرج من عنده 

قیل له: ما قال؟ 
قال: »علمني ألف باب يفتح كل باب إلى ألف باب.«14

يف »طبقات« ابن سعد يف »ذكر من قال تويف رسول اهلل يف حجر 
علي بن ايب طالب« بسنده عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ان كعب 
األحبار قام زمن عمر فقال وحنن جلوس عند عمر: ما كان آخر ما تكلم 

به رسول اهلل؟ 
فقال عمر: سل عليا. 

قال: أين هو؟ 
قال: هو هنا. 

فسأله، فقال علي: »اسندته إلى صدري فوضع رأسه على منكبي 
فقال: الصالة الصالة!« 

فقال كعب: كذلك آخر عهد األنبياء وبه أمروا وعليه يبعثون. قال: فمن 
غسله يا أمير المؤمنين؟ 

قال: سل عليا. 
قال: فسأله فقال: »كنت أنا أغسله وكان عباس جالسا، وكان أسامة 

وشقران يختلفان إلي بالماء.«15
وكان ابن عّباس یعرب عن أساه ملا حدث بقوله: الرزيّة كّل الرزيّة ما حال 
بيننا وبين كتاب رسول اهلل. ولّما قرب أجله أوصى عليا بجميع وصاياه، 

16.ثم فاضت نفسه الطاهرة في حجر علي
وعن عمر من حدیث قال فیه رسول اهلل لعلي: »وأنت غاسلي 

ودافني...« احلدیث.17
 :قال علي وملا وضع على السریر وأرادوا الصالة علیه

»ال يؤم على رسول اهلل أحد، هو إمامكم حيا وميتا، فكان الناس يدخلون 
رسال رسال، فيصلون صفا صفا، ليس لهم إمام ويكبرون، وعلي قائم حيال 
رسول اهلل يقول: سالم اهلل عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته! اللهم إنا 
نشهد أن قد بلغ ما أنزلت إليه، ونصح ألمته وجاهد في سبيل اهلل حتى أعز 
اهلل عز وجل دينه، وتمت كلمته، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل اهلل إليه، 

وثبتنا بعده وأجمع بيننا وبينه.« 
مث  النساء،  مث  الرجال،  علیه  صلى  حىت  آمين،  آمين  الناس:  فیقول 
الصبیان، روى هذا كله باللفظ الذي أوردناه ابن سعد عند ذكره غسل 
النيب من طبقاته، وأول من دخل على رسول اهلل یومئذ بنو هاشم، 
 الناس، وأول من صلى علیه علي املهاجرون، مث األنصار، مث  مث 

والعباس وقفا صفا وكربا علیه مخسا.

ميراث الرسول و وصاياه
عن اإلمام الصادق عن أبیه عن جده قال: 

»ملا حضرت رسول اهلل الوفاة، دعا العباس بن عبد املطلب وأمري 
للعباس: »يا عم محّمد! تأخذ  املؤمنني علي بن أيب طالب فقال 

تراث محّمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟« 
قليل  العيال،  أنا شيخ كبير كثير  اهلل!  يا رسول  وقال:  علیه  فرد 

المال، من يطيقك وأنت تباري الريح؟ 
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قال: »فأطرق هنيئة«؛ مث قال: »يا عباس! أ تأخذ تراث 
رسول اهلل وتنجز عداته وتؤدي دينه؟«

المال، من  العيال قليل  أنا شيخ كبير كثير  بأبي أنت وأمي  فقال: 
يطيقك وأنت تباري الريح؟ 

فقال رسول اهلل: »أما إني سأعطيها من يأخذ بحقها.«
دينه  وتقضي  أتنجز عداة محّمد  أخا محّمد!  يا  علي!  قال: »يا  مث 

وتأخذ تراثه؟« 
قال: »نعم بأبي أنت وأمي.«

فوضعه  حياتي«  في  بهذا  »تختم   :فقال إصبعه  من  خامته  فنزع 
علي يف إصبعه الیمىن فصاح رسول اهلل: »يا بالل علي بالمغفر 
واألبرقة  والبرد  السحاب  وعمامتي:  الفقار  ذي  وسيفي:  والراية  والدرع 

والقضيب.«
فقال: »يا علي! أن جبرائيل أتاني بها. فقال: يا محّمد إجعلها في 
حلقة الدرع واستوفر بها مكان المنطقة ثم دعا بزوجي نعال عربيين إحداهما 
مخصوفة واألخرى غير مخصوفه، والقميص الذي اسري به فيه، والقميص 
الذي خرج فيه يوم أحد والقالنس الثالث قلنسوة السفر وقلنسوة العيدين 

وقلنسوة كان يلبسها.«
مث قال رسول اهلل: »يا بالل علي بالبغلتين: الصهباء والدلدل والناقتين: 
العضباء والصهباء والفرسين الجناح الذي كان يوقف بباب مسجد رسول 
اهلل لحوائج الناس«، یبعث رسول اهلل الرجل يف حاجته فريكبه وحیزوم 

وهو الذي یقول أقدم حیزوم.
واحلمار الیعفور.

أحد  فيها  ينازعك  ال  حتى  حياتي  في  إقبضها  علي!  »يا   :قال مث 
بعدي.«18

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل يف مرضه الذي 
قبض فیه لفاطمة: »بأبي وأمي أنت! أرسلي إلى بعلك فادعيه لي.«
فقالت فاطمة للحسني: »إنطلق إلى أبيك، فقل: يدعوك جدي.«

 فدعاه فأقبل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فانطلق إلیه احلسني
حىت دخل على رسول اهلل وفاطمة عنده وهي تقول: »واكرباه 

لكربك يا أبتاه!«
فقال هلا رسول اهلل: »ال كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة! إن النبي 
ال يشق عليه الجيب، وال يخمش عليه الوجه، وال يدعى عليه بالويل ولكن 
قولي كما قال أبوك على إبراهيم: تدمع العينان وقد يوجع القلب وال نقول 
ما يسخط الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون ولو عاش إبراهيم لكان نبيا.«

مث قال: »يا علي أدن مني.«
فدنا منه فقال: »أدخل أذنك في في.« ففعل.

فقال: »يا أخي! ألم تسمع قول اهلل تعالى في كتابه »ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو 
َعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك ُهْم َخيـُْر اْلَبرِيَّة«؟19 

قال: »بلى يا رسول اهلل.«
قال: »هم أنت وشيعتك يجيئون غرا محجلين، شباعا مرويين، أولم 
تسمع قول اهلل في كتابه »ِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َو اْلُمْشرِكيَن في  

ناِر َجَهنََّم خاِلديَن فيها ُأولِئَك ُهْم َشرُّ اْلَبرِيَّة«؟20 
قال: »بلى يا رسول اهلل.«

قال: »هم أعداؤك وشيعتهم، يجوزون يوم القيامة ظماء مظمئين، أشقياء 

معذبين، كفار منافقين، ذلك لك ولشيعتك، وهذا لعدوك ولشيعتهم.«21
وملا حضره املوت كان أمري املؤمنني حاضرا عنده فلما قرب خروج 
نفسه قال له: »ضع يا علي رأسي في حجرك فقد جاء أمر اهلل تعالى 
فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح بها وجهك، ثم وجهني إلى القبلة 
وتول أمري وصل علي أول الناس، وال تفارقني حتى تواريني في رمسي، واستعن 

باهلل تعالى.«
 رأسه فوضعه يف حجره فأغمي علیه فأكبت فاطمة فأخذ علي

تنظر يف وجهه وتندبه وتبكي وتقول:
وأبيض يستقى الغمام بوجهه
ثمال اليتامى عصمة األرامل

ففتح رسول اهلل عینه، وقال بصوت ضئیل: »يا بنية هذا قول عمك أبي 
طالب ال تقوليه ولكن قولي »َو ما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل 

َأ فَِإْن ماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم َعلى  َأْعقاِبُكم .«22
هتلل  شیئا  إلیها  فأسر  منه  فدنت  منه  بالدنو  إلیها  وأومأ  طویال  فبكت 

وجهها له.
مث قبض وید أمري املؤمنني حتت حنكه ففاضت نفسه فیها 
فرفعها إىل وجهه فمسحه هبا، مث وجهه وغمضه ومد علیه إزاره واشتغل 

بالنظر يف أمره.23
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مكانة اإلمام المجتبى في آيات الذكر الحكيم
مل تتفق كلمة املسلمني يف شيء كاتفاقهم على فضل أهل البیت وعلو 
مقامهم العلمي والروحي وانطوائهم على جمموعة الكماالت اليت أراد اهلل 

لإلنسانیة أن تتحلى هبا.
ویعود هذا االتتاق إىل مجلة من األصول، منها تصریح الذكر احلكیم باملوقع 
اخلاص ألهل البیت من خالل النص على تطهريهم من الرجس، وأهنم 
القرىب الذین جتب مودهتم كأجر للرسالة اليت أحتف اهلل هبا اإلنسانیة مجعاء، 
وأهنم األبرار الذین أخلصوا الطاعة هلل وخافوا عذاب اهلل وحتلوا خبشیة اهلل، 

فضمن هلم اجلنة والنجاة من عذابه.
واإلمام احلسن اجملتىب هو أحد أهل البیت المطهرين من الرجس بال 
ریب، بل هو ابن رسول اهلل بنص »آیة املباهلة« اليت جاءت يف حادثة 
يف  احلدث  هذا  الكرمي  القرآن  خلد  وقد  »جنران«،  نصارى  مع  املباهلة 

»سورة آل عمران« قوله تعاىل:
»َفَمْن َحاَجَك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا َندُْع أَبـَْناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم 

َعَلى  الَلِه  َلْعَنَت  فـََنْجَعْل  نـَْبَتِهْل  ثَُم  َوأَنـُْفَسُكْم  َوأَنـُْفَسَنا  َوِنَساءَُكْم  َوِنَساَءنَا 
اْلَكاِذبِيَن«1

 البیت أهل  نزلت يف  أهنا  مستفیضة  بطرق  احملدثني  وروى مجهور 
وهم: رسول اهلل وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني، واألبناء هنا مها 

احلسنان بال ریب.
األرض  أهل  خير  بأهنم   الرسول من  تصرحیا  احلدث  هذا  وتضمن 
وأكرمهم على اهلل، وهلذا فهو یباهل هبم، واعرتف أسقف جنران أیضا 

قائال: إني ألرى وجوها لو سألوا اهلل أن يزيل جبال من مكانه ألزاله.2
وهكذا دلت القصة كما دلت اآلیة على عظیم منزلتهم ومسو مكانتهم 
یدانیهم يف  ال  وأهنم  ورسوله،  اهلل  إىل  اخللق  أحب  وأهنم  وأفضلیتهم، 

فضلهم أحد من العاملني.
ومل ینص القرآن الكرمي على عصمة أحد غري النيب من املسلمني 

الرجس  أراد اهلل أن یطهرهم من  الذین   البیت سوى أهل 
 تطهريا،3 ولئن اختلف املسلمون يف دخول نساء النيب

انطباعات عن شخصیة

اإلمام الحسن المجتبى
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يف مفهوم أهل البیت فإهنم مل خيتلفوا يف دخول علي والزهراء 
واحلسنني يف ما تقصده اآلیة املباركة.4

ومن هنا نستطیع أن نفهم السر الكامن يف وجوب مودهتم وااللتزام 
خبطهم، وترجیح حبهم على حب من سواهم بنص الكتاب العزیز،5 
فإن عصمة أهل البیت أدل دلیل على أن النجاة يف متابعتهم حینما 
تتشعب الطرق وختتلف األهواء، فمن عصمه اهلل من الرجس كان داال 

على النجاة وكان متبعه ناجیا من الغرق.
القرىب«  املودة يف  النيب - كما عن ابن عباس - بأن »آیة  ونص 
حینما نزلت وسأله بعض املسلمني عن املقصود من القرابة اليت أوجبت 

على املسلمني طاعتهم قائال: إنهم علي وفاطمة وابناهما.6
وال یرتكنا القرآن احلكیم حىت یبني لنا أسباب هذا التفضیل يف »سورة 
الدهر« اليت نزلت لبیان عظمة الواقع النفسي الذي انطوى علیه أهل 

البیت واإلخالص الذي تقرتن به طاعتهم وعباداهتم بقوله تعاىل:
»ِإَنَما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الَلِه اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكورا؛ ِإنَا َنَخاُف ِمْن رَبَِنا 
َوُسُرورا،  َنْضَرة  َوَلَقاُهْم  اْليـَْوِم  َذِلَك  َشَر  الَلُه  فـََوقَاُهُم  َقْمَطرِيرا،  َعُبوسا  يـَْوما 

َوَجَزاُهْم ِبَما َصبـَُروا َجَنة َوَحرِيرا.«7
لقد روى مجهور املفسرین واحملدثني أن هذه السورة املباركة نزلت يف أهل 
البیت بعدما مرض احلسنان، ونذر اإلمام صیام ثالثة أیام 
شكرا هلل إن برئا، فوفوا بنذرهم أميا وفاء، وفاء فیه أروع أنواع االیثار، 

حىت نزل قوله تعاىل:
»ِإَن اأْلَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورا، َعْينا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الَلِه 

يـَُفِجُرونـََها تـَْفِجيرا، يُوُفوَن بِالَنْذِر َوَيَخاُفوَن يـَْوما َكاَن َشُرُه ُمْسَتِطيرا«8 
فشكر اهلل سعیهم على هذا اإلیثار والوفاء مبا أورثهم يف اآلخرة، ومبا 

حباهم من اإلمامة للمسلمني يف الدنیا حىت یرث األرض ومن علیها.

لدى خاتم المرسلين مكانته
لقد خص الرسول األعظم حفیدیه احلسن واحلسني بأوصاف تنبئ 

عن عظیم منزلتهما لدیه، فهما:
أ. رحیانتاه من الدنیا ورحیانتاه من هذه األُمة؛9

ب. ومها خري أهل األرض؛10
ج. ومها سیدا شباب أهل اجلنة؛11

د. ومها إمامان قاما أو قعدا؛12
هـ. ومها من العرتة أهل البيت اليت ال تفرتق عن القرآن إىل یوم القیامة، 

ولن تضل أُمٌة متسكت هبما؛13
من  النجاة  سفينتهم  لراكيب  یضمنون  الذین  البیت  أهل  من  ومها  و. 

الغرق؛14
ز. ومها ممن قال عنهم جدهم: »النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، 

وأهل بيتي أمان ألهل األرض من االختالف«؛15
ح. وقد استفاض احلدیث عن جمموعة من أصحاب الرسول أهنم 
قد مسعوا مقالته فیما خيص احلسنني: »اللهم إنك تعلم أني ُأحُبهما 

فأحَبهما«،16 و»أحب من يحبهما«.17
وعن سلمان أنه مسع رسول اهلل یقول: »الحسن والحسين ابناي، 
من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه اهلل، ومن أحبه اهلل أدخله الجنة، ومن 
أبغضهما أبغضني ومن أبغضني أبغضه اهلل، ومن أبغضه اهلل أدخله النار.«18

 :ط. وعن أنس: أن رسول اهلل سئل أي أهل بیتك أحب إلیك؟ قال
فيشمهما  ابنَى  لي  »إدعي   :لفاطمة یقول  وكان  والحسين«  »الحسن 

ويضمهما إليه.«19
ي. وروى أبو حازم عن أبي هريرة قوله: رأیت النيب ميص لعاب احلسن 

واحلسني كما ميص الرجل التمرة.20

مكانته لدى معاصريه
عن جابر عن النيب: »أن اهلل خلقني وخلق عليا نورين بين يدي العرش، 
نسبح اهلل ونقدسه قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما خلق اهلل آدم أسكننا في 
صلبه، ثم نقلنا من صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا في صلب إبراهيم، 
ثم نقلنا من صلب إبراهيم إلى صلب طيب وبطن طاهر حتى أسكننا في صلب 
عبد المطلب، ثم افترق النور في عبد المطلب، فصار ثلثاه في عبد اهلل وثلثه 
في أبي طالب، ثم اجتمع النور مني ومن علي في فاطمة، فالحسن والحسين 

نوران من نور رب العالمين.«21
وقد قال معاویة جللسائه: من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة 

وخاال وخالة؟ 
هذا  وقال:   بن علي احلسن  بید  فأخذ  أعلم.  المؤمنين  أمير  فقالوا: 
أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة ابنة محمد، وجده رسول اهلل وجدته 
 خديجة، وعمه جعفر، وعمته هالة بنت أبي طالب، وخاله القاسم بن محمد

22.وخالته زينب بنت محمد
وملعاویة اعرتاف آخر أمام عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وزياد بن أبيه 
بعد أن أكثروا الفخر، وأراد أن یرغم أنوفهم، فأحضر اإلمام احلسن بن 
علي، وملا دحض مقالتهم اليت أرادوا فیها تنقیص بين هاشم قال معاویة 
بعد أن خرج اإلمام من عنده: أ أفاخر رجال رسول اهلل جده، وهو سيد 
من مضى ومن بقي، وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ مث قال هلم: واهلل لئن 

سمع أهل الشام ذلك أنه للسوءة السوداء...23
عندما وقف أخوه محمد بن الحنفية على قربه لیؤبنه قال: لئن عزت حياتك 
فقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح تضمنه كفنك، ولنعم الكفن كفن تضمن 
بدنك، وكيف ال تكون هكذا وأنت عقبة الهدى وخلف أهل التقوى وخامس 
بالتقوى أكف الحق، وأرضعتك ثدي اإليمان،  أصحاب الكساء ؟! غذتك 
أنفسنا غير سخية  وربيت في حجر اإلسالم، فطبت حيا وميتا، وإن كانت 

بفراقك، رحمك اهلل أبا محمد.24
وأخوه أبو عبد اهلل احلسني بن علي قائال: 

عند  اهلل  وتؤثر  مظانه،  الحق  لتباصر  إن كنت  محمد،  أبا  يا  اهلل  »رحمك 
التداحض في مواطن التقية بحسن الروية، وتستشف جليل معاظم الدنيا بعين 
لها حاقرة، وتفيض عليها يدا طاهرة األطراف، نقية األسرة، وتردع بادرة غرب 
أعدائك بأيسر المؤونة عليك، وال غرو فأنت ابن ساللة النبوة، ورضيع لبان 
الحكمة، فإلى روح وريحان وجنة نعيم، أعظم اهلل لنا ولكم األجر عليه، ووهب 

لنا ولكم حسن األسى عنه.«25
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املخالفني  املسیحیني  بعض  )وكذلك  للدین  واملخالفني  املادیني  إن 
لالسالم( قد انتقدوا اإلسالم متخذین وجود فكرة القضاء والقدر فیه 
ذریعة للهجوم. وان الزم االعتقاد بالقضاء والقدر أن جيد اإلنسان نفسه 
مكبال جمبورا فینسی دوره يف اجياد احلیاة األفضل للمجتمع وتكوینها 

وبنائها، ویقضي عمره منتظرا القضاء احملتم
وإن هذا الغلط ناشئ عن اخللط بني االعتقاد بالقضاء والقدر واالعتقاد 
باجلرب، وعدم التفریق بینهما. فان اجلربیة تعين فقدان اإلرادة واالختیار، 
وأن اإلنسان لیس هو الفاعل احلقیقي ألفعاله. وأن الصفات والروحیات 
له  تأثري هلا يف مصريه. فهو الیردد كالببغاوات مایقال  اليت ميلكها ال 
من خلف الستار فحسب، بل ان الفاعل احلقیقي لرتدیده لیس هو يف 
الواقع ایضا. يف حني أنه طبقا لالعتقاد بالقضاء والقدر ال توجب االرادة 
االهلیة والعلم االهلي شیئا اال عن طریق جمری علله واسبابه، ومن احملال ان 
تتعلق االرادة اإلهلیة بشيء من غري جمری علله وأسبابه ألن ذلك مناف 
لوحدة اهلل وبساطته وعلو ذاته املقدسة. وعلیه فان العلم واإلرادة اإلهلیة 
تتعلقان بأفعال االنسان وأعماله، وسعادته وشقائه ایضا، من خصوص 

طریق العلل واألسباب املربوطة بذلك، وان القضاء والقدر اإلهلي هو الذي 
جعل االنسان مطلق الیدین، خمتارا، حرا مؤثرا يف مصريه. وألن األمر كذلك 
فلیس هناك فرق بني املدرسة اإلهلیة واملدرسة املادیة. فان كان احلدوث 
احلتمي الضروري ألي حادثة - ومن احلوادث افعال االنسان - عن طریق 
عللها وأسباهبا مستلزما للجرب وغل یدي االنسان فإن هذا االشكال یرد 
على املدرستني معا. وان مل یكن مستلزما للجرب )كما هو الواقع( فإنه ال 
فرق بینهما من هذه اجلهة أیضا. إذن فإشكال املادین وكل أولئك املؤمنني 
إنه  والقدر، يف غري حمله،  بالقضاء  االعتقاد االسالمي  العلیة على  مببدأ 

ناشئ عن اجلهل باحلقیقة وعدم املعرفة الكافیة.
أما اآلن فنضیف إىل ما سبق انه یوجد بني املدرستني فرق مهم مؤثر جدا 
من حیث اآلثار الرتبویة واالجتماعیة. ومبوجب هذا الفرق یكون االعتقاد 
بالقضاء والقدر من وجهة النظر اإلهلیة عامال مؤثرا خارقا يف اجياد األمل 
والنشاط والفعالیة وضمان النتیجة من السعي والعمل خالفا للنظرة املادیة 
العوامل  التفاوت األساس ینشأ من وجود  الفاقدة هلذه اخلصیصة، وهذا 

املعنویة.

اختالف المدرستین 

القضاء والقدر

له  وأسبابا  علال  تشكل كلها  واليت  الكون  عمل  يف  املؤثرة  العوامل  فإن 
هناك  إن  بل  املادیة،  باألمور  منحصرة  لیست  والقدر  للقضاء  ومظاهر 
جمموعة من األمور املعنویة اليت هي من مجلة العوامل املؤثرة يف العامل، واليت 

تؤثر حتما يف تغیري املصري.
فمثال یقال ان للدفاع عن احلق والعدالة حسابا آخر یتجاوز احلسابات 
املادیة احملسوسة، وإن العامل مبين على أساس احلق والعدل، وإنه یقف إىل 

صف من یدافعون عن احلق والعدل والیضیع أجرهم.
»... ِإْن تـَْنُصُروا اللََّه يـَْنُصرُْكْم َو يـُثَبِّْت َأْقداَمُكْم«1 »ِإنَّ اللََّه يُداِفُع َعِن الَّذيَن 
آَمنوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ َخّواٍن َكفوٍر«2 »... َولَيـَْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ 

اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيٌز«3
وان أحد األمور اليت حیسب هلا حساهبا هو »التوكل« واالعتماد على اهلل 
مبعىن أن اإلنسان يف سريه يف طریق احلق جيب أن الیدع أي جمال للخور 
والتزلزل والكسل لینفذ اىل عزميته سواء من اجلانب السليب أو من اجلانب 
أنه إن استمر يف سريه مستهدفا اهلدف احلق  االجيايب، وأن یطمئن اىل 
املرضي من قبل اهلل ال املنافع الشخصیة، ووجه كل نشاطه للقیام بواجباته 
الخلدمة ذاته، وأوكل كل اموره اىل اهلل، فإن اهلل سیحمیه وینصره و یوصله 

اىل هدفه.
النظر  أمثاهلا هلا حساب خاص الميكن تصوره إال من وجهة  كل هذه 

اإلهلیة حیث تعترب من العوامل املؤثرة ومظاهر القضاء والقدر.
وعلیه: فإن االعتقاد الراسخ الصحیح بالقضاء والقدر اإلهلي یدفع االنسان 
الطریق، ویبذل قصارى نشاطه، ویطمئن  أقدامه على  املؤمن ألن یرسخ 
للنتیجة املرجوة. ذلك انه من وجهة النظر املادیة لیس هناك للسنن التشریعیة 
أي القوانني اجلیدة اليت جيب على االنسان العمل هبا، تقومي خاص من بني 
السنن الكونیة. فاحلق والباطل، والصحیح وغري الصحیح، العدالة والظلم 
هلا حساب من منط واحد، وان العامل حیادي املوقف بالنسبة لفعل هذا أو 
ذاك، يف حني أنه لیس حیادیا بالنسبة هلذه األمور من الوجهة اإلهلیة - انه 

یقف اىل صف انصار احلق والعدل.
وإن املعتقد بالتقدیر اإلهلي معتقد أیضا باحلكمة والرمحة والعدالة اإلهلیة، 
ویعتقد أنه لو عمل االنسان على حتصیل الرضا اإلهلي أي سعي التباع 
تلك  ظل  يف  االحنراف  من  حمفوظا  سیظل  فانه  اإلهلیة  التشریعیة  السنة 
األمور. ومثل هذا االعتقاد بالتقدیر والتدبري اإلهلي ینتج التوكل واالعتماد 
على اهلل، وینفي اخلوف من املوت، والفناء والفقر والعوز، ویسد اكرب نقطة 

ضعف يف االنسان وهي اخلوف من الفناء أو الوجود املبتلى بالشقاء.
إن العقیدة بوجود مثل هذه احلسابات يف العامل هي اليت ربت املسلمني يف 
صدر االسالم على الفعالیة والنشاط، وغرست فیهم الشجاعة والتضحیة 
اليت ال نظري هلا يف العامل. یقول القرآن الكرمي يف وصفهم: »الَِّذيَن قَاَل َلُهُم 
النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإيَمانًا َوقَاُلوا َحْسبـَُنا اللَُّه 
َونِْعَم اْلوَِكيُل ٭ فَانَقَلُبوا بِِنْعَمٍة مَِّن اللَِّه َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَـّبـَُعوا ِرْضَواَن 

اللَِّه َواللَُّه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم «4 
وهبذا الذي ذكرناه تتضح املزایا السامیة لالعتقاد بالقضاء والقدر اإلهلي 
طبق تعلیمات القران الكرمي واليت هبا ميتاز على اعتقاد املادیني بالقضاء 

والقدر الذي هو طبق نظام العلیة واملعلولیة املادیة.
فإن املادي مهما كان مؤمنا مبذهبة واسلوبه الیتجاوز يف اعتقاده االميان بأنه 
سوف حیصل على النتیجة باملقدار الذي یسعى به يف جمال حتقیق أهدافه 
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املذهبیة، أما املسلم املؤمن بالقضاء والقدر اإلهلي فإنه یعتقد أن العامل 
قد أبدع على شكل حبیث لو ان املسلم سار يف سبیل العقیدة واإلميان، 
وضحى وجاهد بكل ما یستطیع، فإن نظام العامل العلي واملعلويل سوف 

یقف إىل جانبه وحیمیه بقوة تعادل آالف أضعاف قوته.
احلق  ان على نصري  یرى  املادي  أن  املادي وجدنا  باملنظار  نظرنا  واذا 
والعدالة أن یبذل نفس النشاط والفعالیة وميتلك نفس األمل الذي ميتلكه 
نصري الظلم و الباطل ألنه یعتقد ان اجلریان العام للعامل ال خيتلف جتاه 
االثنني، يف حني أن هناك اختالفا كبريا يف موقفي العامل جتاه الشخصني 

من وجهة النظر اإلهلیة.

الهوامش:
1. سورة حممد، اآلیة ۷.

2. سورة احلج، اآلیة ۳۸.

3. سورة احلج، اآلیة 40.
4. سورة آل عمران، اآلیتان ۱۷۳ و 174.

المصدر: الشهيد مرتضی المطهري، »اإلنسان والقدر«، ترجمة محمد علي 
التسخيري، المشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، بالتلخيص.
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السؤال: 
لـمعاوية وسامله، يف وقت كان جيتمع   بن علي احلسن  تنازل  لقد 
عنده من األنصار واجلیوش ما ميكنه من مواصلة القتال. ويف املقابل خرج 
أخوه احلسني على يزيد يف قلة من أصحابه، يف وقت كان ميكنه 
فیه املوادعة واملساملة. فال خيلو أن یكون أحدمها على حق، واآلخر على 
باطل؛ ألنه إن كان تنازل احلسن مع متكنه من احلرب »حقًا« كان 
خروج احلسني جمرداً من القوة مع متكنه من املساملة »باطاًل«، وإن 
كان خروج احلسني مع ضعفه »حقًا« كان تنازل احلسن مع 
قوته »باطاًل«! وهذا یضع الشیعة يف موقف ال حیسدون علیه؛ ألهنم 
إن قالوا: إهنما مجیعاً على حق، مجعوا بني النقیضني، وهذا القول یهدم 
أصوهلم. وإن قالوا ببطالن فعل احلسن، لزمهم أن یقولوا ببطالن 
إلیه،  أوصى  ألنه  وعصمته؛  أبیه  إمامة  یبطل  إمامته  وبطالن  إمامته، 
واإلمام املعصوم ال یوصي إال إىل إمام معصوم مثله حسب مذهبهم. وإن 
قالوا: ببطالن فعل احلسني لزمهم أن یقولوا ببطالن إمامته وعصمته، 
وبطالن إمامته وعصمته یبطل إمامة وعصمة مجیع أبنائه وذریته؛ ألنه 
أصل إمامتهم وعن طریقه تسلسلت اإلمامة، وإذا بطل األصل بطل ما 

یتفرع عنه! 

وصيغة أخرى للسؤال: 
ما الذي استفاده احلسني من اخلروج لـ»كربالء« واملوت هناك؟! 
أيب  بن  علي  أبوه  خيرج  مل  فلماذا  الظلم،  على  لیثور  خرج  قلت:  إن 

طالب على من ظلموه؟ إما أن احلسني أعلم من أبیه، أو أن 
أبیه مل یتعرض للظلم، أو أن علیًا مل یكن شجاعاً لیثور على الظلم؟! 
البالد  وملاذا مل خيرج أخوه احلسن على معاویة، بل صاحله وسلمه 

والعباد، فأي الثالثة كان مصیباً؟!

الجواب: 

األّول
 للشیعة، بل جيب أن توجهه للحسني إن هذا السؤال لیس موجهاً 
نفسه، فهو الذي یعرف السبب يف خروجه إىل كربالء، وما الذي استفاده 

منها.

الثاني
إن السائل حیاول هبذا السؤال أن خيطىء أحد الثالثة الذین نزلت يف حقهم 

..آیة التطهري، وهم: علي واحلسن واحلسني
فإن كان أحدهم خمطئاً، فكیف طهَّرهم اهلل مجیعاً من الرجس تطهرياً؟! 
إذن.. فیجب أن یعتب على اهلل سبحانه وتعاىل الذي حكم بطهارة غري 

الطاهرین من الرجس بزعمه..
فإمنا  یرید ختطئة علي، يف عدم خروجه على من ظلمه،  وإن كان 
خيطىء اهلل ورسوله الذي ال ینطق عن اهلوى، فإنه هو الذي یقول: »علي 

األسئلة واألجوبةمع الحق والحق مع علي.«1

وإن كان خيطِّىء احلسن أو احلسني، فإمنا خيطِّىء اهلل ورسوله الذي ال 
ینطق عن اهلوى أیضاً، فإنه هو الذي قال:

»الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا«، فكیف جيعلهما الرسول بأمر من 
اهلل إمامني للناس، ومها خيطئان أو خيطىء أحدمها قطعاً.

وكیف یصدر عن سیدي شباب أهل اجلنة األمور املتضادة يف موضوع 
واحد؟

اإلمام  دعت  اليت  الظروف  عن  یبحث  أن  علیه  ذلك كله  یوجب  أال 
 اإلمام احلسني اليت دعت  الظروف  الصلح.. وعن  إىل   احلسن

للخروج إىل كربالء، وعن الظروف اليت دعت علیًا للسكوت..

الثالث
من قال للسائل: إن جمرد خروج اإلمام احلسني إىل كربالء ولیس معه 
جیش، وال حشود، بل معه أوالده، وأصحابه الذین ال یزیدون على بضعة 
عشرات هل یعد ذنباً یبیح لیزید أو لغريه أن یقطع علیه الطریق باجلیوش 
وجيمع له ثالثني ألفاً، مث یبادر إىل قتله، وقتل أهل بیته حىت الطفل الرضیع، 

فضالً عن قتل أصحابه؟!

الرابع
أمل یكن املشركون، وأبو جهل یظلمون رسول اهلل وأصحابه يف »مكة«؟ 

فلماذا مل یبادر رسول اهلل إىل حرهبم؟
 مل یتعرض لظلمهم وهذا خالف الثابت، أو أنه إما أن یقول: إنه

مل یكن شجاعاً لیثور على الظلم..
وإذا كان عمر بن الخطاب قد هاجر ظاهراً معلناً، وهتدد املشركني بأن یقتل 

من یلحق به منهم لیمنعه من اهلجرة.
أنفسهما يف  أخفیا  أن  بعد  بكر مسترتین،  النيب وأبو  فلماذا هاجر 

الغار؟
هل كان عمر أشجع أو أقوى من النيب ومن أيب بكر ؟! فلماذا مل 
خيرج النيب ظاهراً؟ وملاذا مل یتهدَّد النيب وأبو بكر املشركني كما 

هتدَّدهم عمر بن اخلطاب؟

الخامس
بالنسبة لسكوت علي يف البدایة، مث قتاله اخلارجني علیه يف خالفته 

نقول:
ملاذا سكت عن ظلم املشركني له وللمسلمني يف مكة، مث حارهبم عدة 
سنني بعد أن هاجر إىل »املدینة«، مث صاحلهم يف احلدیبیة، وأعطاهم تلك 

الشروط اليت وافق علیها أبو بكر، واعرتض علیها عمر؟
هل أخطأ يف سكوته عن الظلم يف مكة، كما سكت علي عمن 
ظلموه بزعم السائل.. أم أخطأ يف حربه للمشركني يف بدر وأحد، 
وسواها؟ أم أخطأ يف صلحه معهم یوم احلدیبیة كما أخطأ بزعم السائل 
 احلسن اإلمام  أخطأ  وكما  إىل كربالء،  بذهابه   احلسني اإلمام 

بصلحه مع معاویة؟
ففي أي حالة من هذه احلاالت الثالث أخطأ رسول اهلل؟

أما حنن.. فإننا لسنا حباجة إىل التذكري بأننا نقول بكل حزم ویقني: إن 

النيب كان مصیباً يف كل ما فعل، وأن فعله حجة علینا وعلى مجیع 
اخللق..

وكان علي مصیباً يف سكوته، حني كان اإلسالم طري العود، وكان 
الناس َحِدیثي عهد باجلاهلیة، وكان األعداء ال یزالون أقویاء، وحییطون 

باملسلمني..
وكان اإلمام احلسن مصیباً أیضاً يف صلحه مع معاویة، حیث انتزع 
منه اعرتافاً مكتوباً، شهد علیه األعیان والرؤساء: بأن األمر من بعده 
لإلمام احلسن، مث لإلمام احلسني،2 وفوت على معاویة فرصة 
قتله، وقتل أخیه احلسني، وإبادة بين هاشم، ومحل معاویة على أن 

یبطل هو وخبط یده خالفة ولده یزید ومجیع بين أمیة من بعده.
ويف بعض املصادر: بل یكون األمر من بعده شورى بني املسلمني..

وحنن نعتقد: أن هذا األمر جمعول. ولكن حىت ما جعلوه مل یلتزموا به، ومل 
یذهب موضوع اإلنتزاء على حكم األمة من قبل األمویني.

ملتزمني  احلسنان  وبقي  اإلتفاق،  فنقض  معاویة  عاد  الصلح،  مت  فلما 
بعهدمها، ألهنما لو نقضاه -كما نقضه معاویة - لیقال: إن خالفة یزید 

كانت شرعیة، ألن النقض للصلح قد حصل من الطرفني.
فلما مات معاویة كان ال بد من العمل باإلتفاق الذي كان قد أبرم معه، 
ألن املعاهدات ال تنقض من طرف واحد، فاحلسني كان هو اخللیفة 
باعرتاف معاویة يف وثیقة الصلح، وكان یزید هو الغاصب، واخلارج على 

إمام زمانه، والقاتل له.
فكان ال بد لإلمام احلسني من املطالبة بالعمل بأحكام اهلل، ومن 
وطلب  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  للناس،  األمور  توضیح 
اإلصالح يف أمة جده رسول اهلل، كما صرح به يف كلماته املختلفة. 
حىت ال یقول قائل: إن حكم یزید واألمویني كان شرعیاً، ألهنم حكموا 

مبوافقة احلسنني، ومبقتضى أحكام الصلح.
فإن النيب كان مصیباً ومعصوماً يف كل مواقفه،

مث كان علي مصیباً يف سكوته،
مث كان احلسن مصیباً يف صلحه،

مث كان احلسني مصیباً يف خروجه إىل كربالء.

السابع
إن ما قاله السائل، من أنه كان مع االمام احلسن من اجلیوش ما 
ميكنه من مواصلة القتال، غري صحیح أیضاً.. ویكفي أن نذكِّره هنا، مبا 

قاله اإلمام احلسن نفسه يف وصفه حلال أصحابه.
فقد ذكر ابن األثير الجزري: 

أنه »عليه السالم« خطب أصحابه حين وفاة أبيه أرسل إليه معاوية بالصلح 
- وهذا إنما حصل حين كان في »المدائن« - وقال بعد حمد اهلل 

عز وجل:
»إنا واهلل ما ثنانا عن أهل الشام شك وال ندم، وانما كنا نقاتل أهل الشأم 
بالسالمة والصبر، فسلبت السالمة بالعداوة، والصبر بالجزع.. وكنتم في 
أمام  ودنياكم  اليوم  فأصبحتم  دنياكم،  أمام  ودينكم  صفين  إلى  منتدبكم 

دينكم. أال وإنَّا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم..
وقتيل  له،  تبكون  بصفين  قتيل  قتيلين:  بين  أصبحتم  وقد  أال 

بالنهروان تطلبون بثاره. فأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر.
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السيد جعفر مرتضى العاملي

صـلح الحسن وحرب الحسین متناقضـان..
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الحكایات

روي عن الحسن بن محمد النوفلي أنه كان یقول: قدم سليمان المروزي، 
متكلم »خراسان« على المأمون فأكرمه ووصله، مث قال له: إن ابن عمي 
علي بن موسی الرضا قدم علي - من »الحجاز«- يحب الكالم وأصحابه، 

فعليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته.
مثله في مجلسك في  أسأل  أن  أكره  إني  أميرالمؤمنين!  يا  فقال سلیمان: 
جماعة من بني هاشم، فينتقص عند القوم إذا كلمني وال يجوز االستقصاء 

عليه.
قال املأمون: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك، وليس مرادي إال ان تقطعه 

عن حجة واحدة فقط.
فقال سلیمان: حسبك يا أميرالمؤمنين! إجمع بيني وبينه، وخلني وإياه.

فوجه املأمون إىل الرضا فقال له: إنه قدم علينا رجل من أهل »مرو« 
- وهو واحد خراسان - من أصحاب الكالم، فإن خف عليك أن تتجشم 

المصير إلينا فعلت.
بینه وبني سلیمان  املأمون، وجرى  للوضوء مث حضر جملس   فنهض
املروزي كالم يف البداء مبعىن الظهور، لتغري املصلحة، واستشهد بآي 
كثرية من »القرآن« على صحة ذلك، مثل قوله تعاىل: »اللَُّه يـَْبَدُؤا اْلَخْلَق 
َو  َیشاُء  ما  اللَُّه  »مَيُْحوا  و  َيشاء«2  ما  اْلَخْلِق  ِفي  »يَزيُد  و  يُعيُدُه«1  ثُمَّ 
یـُْثِبت «3 و »ما يـَُعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َو ال يـُنـَْقُص ِمْن ُعُمرِه «4 و »آَخُروَن ُمْرَجْوَن 

أِلَْمِر اللَّه «5 وأمثال ذلك.
فقال سلیمان: ياأميرالمؤمنين! ال أنكر بعد يومي هذا البداء، وال أكذب به 

إن شاء اهلل.
عما  أباالحسن  سل  سليمان!  يا  املأمون:  فقال 

بدالك، وعليك بحسن االستماع واإلنصاف!
جعل  فيمن  تقول  ما  سيدي!  يا  سلیمان:  قال 
اإلرادة اسما وصفة، مثل حي، وسميع، وبصير، 

وقدير؟
األشياء  حدثت  قلتم:  »إنما   :الرضا قال 
حدثت  تقولوا:  ولم  وأراد،  شاء  ألنه  واختلفت، 
واختلفت؛ ألنه سميع بصير، فهذا دليل على أنها 

ليست مثل سميع وبصير وال قدير.«
قال سلیمان: فإنه لم يزل مريدا؟

قال: »يا سليمان! فإرادته غيره؟« 
قال: نعم.

قال: »قد أثبت معه شيئا غيره لم يزل!« 

أال وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز وال نصفة، فإن أردتم 
الموت رددناه عليه، وحاكمناه إلى اهلل عز وجل بظباء السيوف، 

وإن أردتم الحياة قبلناه، وأخذنا لكم الرضاء.
فناداه القوم من كل جانب: البقية، البقية.

فلما أفردوه أمضى الصلح.«3
ونقول:

1. إن لنا مالحظة على قوهلم: إنه قد خطب بذلك حني وفاة أبیه، 
استشهاد  بعد   احلسن االمام  إىل  بالصلح  إمنا كتب  معاویة  فإن 
االمام احلسن حینئذ  بأشهر عدیدة، وقد كان   املؤمنني أمري 
يف املدائن، وكان استشهاد اإلمام علي بـ»الكوفة«، فالصحیح ما 

أورده ابن طاووس حیث قال:
لما وجد الحسن بن علي »عليهما السالم« فترة من أنصاره.. وكتب معاوية 
في طلب الصلح إليه وإلى أصحابه، خطب خطبة منها: »ما ثنانا عن أهل 

»الشام« شك وال ندم، وإنما كنا نقاتلهم بالسالمة والصبر.. إلخ..«4
وأصرح من ذلك ما ذكره الذهبي، حیث صرح: بأن ذلك قد حصل في 

المدائن، فراجع.5
واملراد بإفراده: تركه فرداً وحیداً.

2. ما فائدة هذا اجلیش الذي یتخلى عن قائده وال یعمل مبا تفرضه 
علیه بیعته، وعهوده؟!

الثامن
أما سؤال السائل عن سبب مقاتلة اإلمام احلسني، مع أنه يف قلة 
بل  إنه مل جيمع جیشاً، ومل یأت حلرب،  قلنا  فقد  من أصحابه، 
ترك احلج خمافة أن یغتاله األمویون يف مكة، وتنتهك بقتله حرمة بیت 
اهلل، فخرج عنها متجهاً حنو »العراق«، فاعرتضه جیش یزید، ومنعه من 
دخول الكوفة، وجعجع به حىت بلغ به كربالء ومجع له یزید ثالثني ألفاً، 
وهو يف بضع عشرات من أهل بیته وأصحابه، فقتلوهم بتلك الطریقة 

الفظیعة.
 ومن جهة أخرى، فإننا قد علمنا أن من مجلة شروط االمام احلسن
 ..على معاویة أن یعود األمر من بعده إلیه، مث إىل أخیه اإلمام احلسني
وال یصح نقض العهد من طرف واحد.. فكان یزید هو الباغي على 

إمامه، واخلارج علیه، والقاتل له.
أما اإلمام احلسن فقد قلنا إنه قام باألمر، وحاول دفع الباغي 
علیه حىت ختلى عنه جیشه، فلما ختلى عنه ومتكن من حقن الدماء، 
بنحو حیصل فیه على اعرتاف من معاویة بأن احلق له وألخیه، وتعهد 
له بإرجاعه إلیه وألخیه من بعده رضي بالصلح - وإن كان كارهاً - ملا 

یعلمه من دخیلة معاویة اليت لن ترضى بالوفاء.

الهوامش:
1. راجع: »دالئل الصدق«، ج 2، ص 303؛ »شرح هنج البالغة« للمعتزيل، ج 
18، ص 72؛ »عبقات األنوار«، ج 2، ص 324؛ عن السندي يف »دراسات 
اللبیب«، ص 233؛ »كشف الغمة«، ج 2، ص 35 و ج 1، صص 141-

146؛ »اجلمل« البن شدقم، ص 11؛ »اجلمل« للمفید، صص 36 و 231؛ 
»تاریخ بغداد«، ج 14، ص 321؛ »املستدرك« للحاكم، ج 3، صص 119 و 
124؛ »ربیع األبرار«، ج 1، صص 828-829؛ »جممع الزوائد«، ج 7، ص 

234؛ »نزل األبرار«، ص 56 ويف هامشه عنه، وعن: »كنوز احلقائق«، ص 65 
وعن »كنز العمال«، ج 6، ص 157؛ »شرح إحقاق احلق« )امللحقات(، ج 5، 
صص 77 و 28 و 43 و 623 و 638 و ج 16، صص 384 و 397 و ج 4، 

ص 27 عن مصادر كثرية جداً.
2. راجع: »عمدة الطالب« البن عنبة، ص 67؛ »تاریخ اإلسالم« للذهيب، ج 4، ص 
5؛ »الوايف بالوفیات« للصفدي، ج 12، ص 68؛ »فتح الباري«، ج 13، ص 56؛ 
»اإلستیعاب« )ط دار اجلیل(، ج 1، ص 386؛ »تاریخ مدینة دمشق«، ج 13، 
ص 261؛ »هتذیب الكمال«، ج 6، صص 243-244؛ »هتذیب التهذیب«، ج 
2، ص 259؛ »اجلوهرة يف نسب اإلمام علي وآله«، ص 28؛ »البدایة والنهایة« )ط 
دار إحیاء الرتاث(، ج 8، ص 45؛ »ترمجة اإلمام احلسن« البن عساكر، ص 171.

3. »أسد الغابة«، ج 2، ص 13؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 21؛ وبتفاوت يف 
»الطرائف«، ص 198؛ »تاریخ مدینة دمشق«، ج 13، ص 268؛ »سري أعالم 
النبالء«، ج 3، ص 269؛ »شرح إحقاق احلق« )امللحقات(، ج 26، ص 472؛ 

»ترمجة اإلمام احلسن« البن عساكر، ص 179 ومصادر أخرى للخاصة والعامة.
4. »املالحم والفنت« البن طاووس، ص ؛ »أسد الغابة«، ج 2، ص 13؛ »سري 
أعالم النبـالء«، ج 3، ص 269؛ »ترمجـة اإلمـام احلسن« البن عسـاكـر، ص 178؛ 
الدین«، صص 292- تاریخ دمشق«، ج 7، صص 35-36؛ »أعالم  »خمتصر 

293؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 21 عنه؛ »تاریخ مدینة دمشق«،ج 13، ص 
268؛ »شرح إحقاق احلق« )امللحقات(، ج 26، ص 472، و ج 33، ص 507.
5. »تاریخ اإلسالم« للذهيب، ج 4، ص 6؛ »سري أعالم النبالء«، ج 3، صص 

145 و 263.

المصدر: »ميزان الحق« )شبهات وردود(، السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز 
الجزء  / 2010م.،  سنة 1431هـ.ق.  األولى،  الطبعة  للدراسات،  اإلسالمي 

األول، السؤال رقم 9.

قال سلیمان: ما أثبت؟
قال الرضا: »أهي محدثة؟«
قال سلیمان: ال، ما هي محدثة! 

فصاح به املأمون وقال: يا سليمان! مثله يعايى أو يكابر، عليك باالنصاف، 
اال ترى من حولك من أهل النظر؟!

املسألة  فأعاد علیه  فإنه متكلم خراسان.  أبااحلسن،  یا  قال: كلمه  مث 
فقال: هي حمدثة یا سلیمان، فإن الشيء إذا مل یكن أزلیا كان حمدثا، 

وإذا مل یكن حمدثا كان أزلیا.
قال سلیمان: إرادته منه كما أن سمعه وبصره وعلمه منه.

قال الرضا: »فإرادته نفسه؟« 
قال: ال.

قال: »فليس المريد مثل السميع والبصير.«
قال سلیمان: إنما أراد نفسه، وأبصر نفسه، وعلم نفسه.

قال الرضا: »ما معنى أراد نفسه، أراد أن يكون شيئا، أو أراد أن يكون 
حيا، أو سميعا، أو بصيرا أو قديرا؟« 

قال: نعم.
قال الرضا: »أفبإرادته كان كذلك؟« 

قال سلیمان: ال.
قال الرضا: »فليس لقولك أراد أن يكون حيا سميعا بصيرا معنى، إذ 

لم يكن ذلك بإرادته.«
قال سلیمان: بلى قد كان ذلك بإرادته.

فضحك املأمون ومن حوله، وضحك الرضا، مث قال هلم: إرفقوا 
بمتكلم خراسان!

فقال: »يا سليمان! فقد حال عندكم عن حاله وتغير عنها، وهذا مما 
ال يوصف اهلل عزوجل به.« فانقطع.

مث قال الرضا: »يا سليمان! أسألك عن مسألة؟«
قال: سل جعلت فداك!

تفقهون  بما  الناس  تكلمون  أصحابك،  وعن  عنك  »أخبرني   :قال
وتعرفون، أو بما ال تفقهون وتعرفون؟« 

فقال: بل بما نفقهه ونعلم.
قال الرضا: »فالذي يعلم الناس أن المريد غير اإلرادة، وأن المريد 

قبل اإلرادة، وأن الفاعل قبل المفعول، وهذا يبطل قولكم: إن اإلرادة 
والمريد شيء واحد.«

قال: جعلت فداك! ليس ذلك منه على ما يعرف الناس، وال 

عالم آل الرسول، الحجة البالغة
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»مكاتیب الرسول«، مجعها علی األحمدى الميانجي من كتب احلدیث 
والتفسري والتأریخ واألدب. قصد أن جيمع هبا آثار الرسول الكرمي من 
الكتب املطبوعة اليت وجدها مطبوعة وقد شرحها وفسرها بغیة فهم املراد 

منها. 
قال املؤلف يف مقدمة کتابه:

وقد وجد أن مکاتيبه - عليه الصالة والسالم - على قسمين مكاتيبه في 
علومه التي أمالها على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد جمعها 

من كتب الخاصة والعامة. 
وفي  وظائفهم  بيان  في  حكاية  وإلى  اإلسالم  إلى  الدعوة  في   ومکاتيبه

الوثائق والعهود واألمانات. 
وقد رتب املؤلف الكتاب يف جزءین: 

واجلزء األول يف تسعة فصول، الفصل األول يف افتتاحه كتبه بالبسملة 
واحلث على افتتاح كل األمور هبا. والفصل الثاين فیما كان یشرع به کتبه 
بعد البسملة وتقدميه امسه الشریف يف أول كتابه. ويف الفصل الثالث 

لبالغته يف كتبه وجتنبه عن اإلسهاب العمل واإلجياز املخل.
أما الفصل الرابع فهو للغرائب املوجودة يف كتبه وكتابته إىل األعاجم 
بالعربیة. الفصل اخلامس يف أنه كان یكتب ویقرأ وخصص املؤلف 
وبعد،  اإلسالم  قبل  العرب  عند  الكتابة  عن  للحدیث  السادس  الفصل 
وذكر الدواوین اليت أسسها الرسول وعدد كتابه يف تلك الدواوین وأفرد 
الفصل السابع لذكر كتبه إىل امللوك واألمراء واألقیال واألساقفة للدعوة إىل 

اإلسالم، ووصیته وعظته للرسل. 
أما الفصل الثامن فهو لذکر کتبه للدعوة إىل اإلسالم واملوضوعات 
املتفرقة كالعهود واملواثیق مث أورد يف الفصل التاسع كتب الرسول عند 
 بإمالئه األول يف كتبه  أقسام  املعصومني وقد جعلها يف  األئمة 

األئمة  عند  الكتب  هذه   إیداعه يف  الثاين  املؤمنني،  أمري  وخط 
املعصومني والثالث يف ألفاظ النصوص الواصلة من هذه الكتب

قال املؤلف يف مقدمة الکتاب:
أن مكاتیبه على قسمني:

األول: مكاتیبه يف علومه اليت أمالها على علي أمري املؤمنني و 
كتبها خبطه الشریف، و قد مجعنا منها ما عثرنا علیه يف كتب اخلاصة و 

العامة على ما یالحظه القارئ الكرمي.
بیان  يف  حكامه  إىل  و  اإلسالم  إىل  الدعوة  يف   مكاتیبه الثاين: 
و  اإلقطاعات  و  األمانات  و  العهود  يف  و  الوثائق  يف  و  وظائفهم، 
كتبه يف املواضیع املختلفة، و قد بلغ ما عثرنا علیه يف هذا القسم 
255 كتابا مما مل تصل إلینا ألفاظها و 229 مما وصلتنا ألفاظها، هذا 
إلیه، و الكتب اليت مل  عدا ما نقلنا من الكتب املفتعلة املنسوبة 
تكتب، و مسیناه »مكاتیب الرسول« و إن شئت فقل: »املكتوبات 

النبویة«. 
أن القارئ لسريته مجعاء و ال سیما يف كتبه إن دقق النظر و 
تأمل و تدبر جيد من تدبره يف سیاسته و إدارته شئون اإلسالم لطائف 
دقیقة قد یغفل عنها املؤرخون و أصحاب السرية، و نسأل اهلل تعاىل أن 

 .یوفقنا للعلم و العمل، و یعطینا فهما لكتابه و سنة نبیه

الهوامش:
1. األمحدى املیاجني، على، »مكاتیب الرسول«، قم، الطبعة االولی، 1419 

ق.، ج 1، ص 7.
2. نفس املصدر، ج 1، ص 8.

الحكایات

تقدیم الكتاب

مكاتیب الرسول

على ما يفقهون.
قال: »فأراكم ادعيتم علم ذلك بال معرفة، وقلتم: اإلرادة 
كالسمع والبصر إذا كان ذلك عندكم على ما ال يعرف وال يعقل. 

فلم يحر جوابا.«
مث قال الرضا: »هل يعلم اهلل تعالى جميع ما في الجنة والنار؟«

قال سلیمان: نعم.
قال: »فيكون ما علم اهلل عزوجل أنه يكون من ذلك؟«

قال: نعم.
قال: »فإذا كان حتى ال يبقى منه شيء إال كان، أيزيدهم أو يطويه 

عنهم؟«
قال سلیمان: بل يزيدهم.

قال: »فأراه في قولك قد زادهم ما لم يكن في علمه أنه يكون.«
قال: جعلت فداك! فالمزيد ال غاية له.

قال: »فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا لم يعرف غاية 
ذلك، وإذا لم يحط علمه بما يكون فيهما لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن 

يكون، تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا!«
لهذا، ألن اهلل عزوجل  يعلمه، ألنه ال غاية  إنما قلت: ال  قال سلیمان: 

وصفهما بالخلود، وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعا.
قال الرضا: »ليس علمه بذلك بموجب ال نقطاعه عنهم، ألنه قد يعلم 
ذلك ثم يزيدهم ثم ال يقطعه عنهم، ولذلك قال عزوجل في كتابه : »ُكلَّما 
وقال ألهل  اْلَعذاب «،6  لَِيُذوُقوا  َغيـَْرها  ُجُلوداً  ْلناُهْم  َبدَّ ُجُلوُدُهْم  َنِضَجْت 
الجنة: »َعطاًء َغيـَْر َمْجُذوذ«،7 وقال عزوجل: »َو فاِكَهٍة َكثيَرٍة ال َمْقُطوَعٍة َو 
ال َمْمُنوَعٍة«8 فهو عزوجل يعلم ذلك وال يقطع عنهم الزيادة، أرأيت ما أكل 

أهل الجنة وما شربوا، أليس يخلف مكانه؟«
قال: بلى.

قال: »أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلف مكانه؟«
قال سلیمان: ال.

بمقطوع  فليس  مكانه  أخلف  إذا  فيها  يكون  »فكذلك كلما   :قال
عنهم.«

قال سلیمان: بلى، يقطعه عنهم وال يزيدهم.
قال الرضا: »إذا يبيد ما فيها، وهذا يا سليمان إبطال الخلود وخالف 
َمزيد«9  َلَديْنا  َو  فيها  َيشاُؤَن  ما  »َلُهْم  يقول:  عزوجل  اهلل  ألن  الكتاب، 
ِمْنها  ُهْم  »ما  عزوجل:  ويقول  َمْجُذوذ«10  َغيـَْر  »َعطاًء  عزوجل:  ويقول 
ِبُمْخَرجين«11 ويقول اهلل عزوجل: »خاِلديَن فيها أََبدا«12 ويقول عزوجل: 

»َو فاِكَهٍة َكثيَرٍة ال َمْقُطوَعٍة َو ال َمْمُنوَعٍة.«13 
فلم حیر جوابا.

مث قال الرضا: »أال تخبرني عن اإلرادة، فعل أم هي غير فعل؟«
قال: بل هي فعل.

قال: »فهي محدثة، ألن الفعل كله محدث!«
قال: ليست بفعل.

قال: »فمعه غيره لم يزل؟«
قال سلیمان: اإلرادة هي اإلنشاء.

قال: »يا سليمان! هذا الذي عبتموه على ضرار وأصحابه من قولهم: 
إن كل ما خلق اهلل عزوجل في سماء أو أرض أو بحر أو بر، من كلب أو 

خنزير أو قرد أو إنسان أو دابة: إرادة اهلل، وإن إرادة اهلل تحيا وتموت، وتذهب، 
وتأكل وتشرب، وتنكح وتلد، وتظلم وتفعل الفواحش، وتكفر وتشرك، فتبرأ 

منها وتعاديها، وهذا حدها.«
قال سلیمان: إنها كالسمع والبصر والعلم.

والبصر  السمع  عن  فأخبرني  ثانية،  هذا  إلى  رجعت  الرضا: »قد  قال 
والعلم، أمصنوع؟«
قال سلیمان: ال.

أراد،  قلتم:  ومرة  يرد،  لم  قلتم:  فمرة  نفيتموه؟  »فكيف   :الرضا قال 
وليست بمفعول له.« 

قال سلیمان: إنما ذلك كقولنا مرة: علم، ومرة: لم يعلم.
قال الرضا: »ليس ذلك سواء؛ ألن نفي المعلوم ليس بنفي العلم، ونفي 
المراد نفي اإلرادة أن تكون، ألن الشيء إذا لم يرد لم تكن إرادة، وقد يكون 
العلم ثابتا وان لم يكن المعلوم، بمنزلة البصر: فقد يكون اإلنسان بصيرا وإن 

لم يكن المبصر، ويكون العلم ثابتا وإن لم يكن المعلوم.«
فلم یزل سلیمان یردد املسألة وینقطع فیها ویستأنف، وینكر ما كان أقر به 
ویقر مبا أنكر، وینتقل من شيء إىل شيء، والرضا ینقض علیه ذلك 
حىت طال الكالم بینهما، وظهر لكل أحد انقطاعه مرات كثرية، تركنا إیراد 
ذلك خمافة التطویل، فآل األمر إىل أن قال سلیمان: إن اإلرادة هي القدرة.

قال الرضا: »وهو عزوجل يقدر على ما ال يريده أبدا، والبد من ذلك 
ألنه قال تبارك وتعالى: »َو لَِئْن ِشْئنا لََنْذَهَبنَّ بِالَّذي َأْوَحْينا ِإلَْيك«14 فلو كانت 

اإلرادة هي القدرة، كان قد أراد أن يذهب به لقدرته.«
فانقطع سلیمان وترك الكالم عند هذا االنقطاع، مث تفرق القوم.15

الهوامش:
1. سورة الروم، اآلیة 11.
2. سورة فاطر، اآلیة 1.

3. سورة الرعد، اآلیة 39.
4. سورة فاطر، اآلیة 11.

5. سورة التوبة، اآلیة 106.
6. سورة النساء، اآلیة 56.
7. سورة هود، اآلیة 108.

8. سورة الواقعة، اآلیتان 33-32.
9. سورة ق، اآلیة 35.

10. سورة هود، اآلیة 108.

11. سورة احلجر، اآلیة 48.

12. سورة النساء، اآلیة 57.
13. سورة الواقعة، اآلیتان 33-32.

14. سورة اإلسراء، اآلیة 86.
الرقم2؛ »عیون أخبار  الباب 66،  15. رواه الصدوق يف »التوحید«، ص 441، 
الرضا«، ج 1، ص 179، الباب 13، الرقم1؛ ونقله العالمة اجمللسي يف »حبار 

األنوار«، ج 10، ص 329-338 مع شرح احلدیث.
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لعل أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور الصهیونیة مناقشة قضیة إعتاق 
الغربیة،  للمجتمعات  الیهود  املنفعة، ومدی نفع  الیهود يف إطار فكرة 

فالیهود يف التصور الصهیوين هم مجاعة هامشیة.
تدور حول  اليت  الدراسات  یستخدم يف  الیهود« مصطلح  و»هامشیة 
وضع أعضاء اجلماعات الیهودیة يف احلضارة الغربیة، وخصوصا شرق 
أوربة، وهو مصطلح یصف وجودهم االقتصادي واالجتماعي واحلضاري 
مجاعة وظیفیة وسیطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن خمتلفة، مثل التجارة 
البدائیة والربا، وقد كانتا عملیتني مرتبطتني بالنظام اإلقطاعي ولكنهما 
مل تكونا قط من صمیم العملیة اإلنتاجیة ذاهتا، بل إن احلرف اليت كان 
ميارسها الیهود أنفسهم، مل تكن مرتبطة بالفالحني، وإمنا كانت مرتبطة 
بالتجار الیهود أو األمراء اإلقطاعیني، ولذلك، فحینما ظهرت الرأمسالیة 
احمللیة يف شرق أوربة مع بدایات القرن التاسع عشر، مث الدولة القومیة 
والنظام املصريف احلدیث، وجد أعضاء اجلماعات الیهودیة أنفسهم بال 
دور اقتصادي أو إنتاجي یلعبونه، وبذلك صاروا عرضة الضطهاد اجملتمع 
الذي مل یعد يف حاجة إىل خدماهتم ومل یعد یرى هلم نفعا، األمر الذي 
إىل غرب  وزیادة هجرهتم  الیهودیة  املسألة  تفاقم  زیادة حدة  إىل  أدى 
اليت  النمساویة  احلكومة  وكذلك  الروسیة،  احلكومة  بذلت  وقد  أوربة، 
كانت تتبعها جالیشیا، جهودا شتی لتحویل الیهود إىل قطاع اقتصادي 
منتج عن طریق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم. وساهم يف هذه اجلهود 
ملیونريات الغرب من الیهود، مثل هيرش وروتشيلد، ألن هجرة الیهود من 
شرق أوربة إىل غرهبا كانت تسبب هلم احلرج الشدید كما كانت هتدد 

االندماج، وقد  اكتسبوها عن طریق  اليت  االقتصادیة واحلضاریة  مواقعهم 
تعثرت هذه احملاوالت وهو ما اضطر احلكومة الروسیة، على سبیل املثال، 
إىل أن تلجا للقمع اإلقتصادي عن طریق إصدار قوانني مایو، وهامشیة 
الیهود موضوع أساسي كامن يف كتابات الصهاینة العمالیني الذین یقرتحون 
والعمل  األرض  واقتحام  اهلجرة  منتج عن طریق  إيل شعبه  الیهود  حتویل 

واحلراسة واإلنتاج.
بعض  تصف  عبارة  وهي  الیهود«،  »الشذوذ  إىل  الصهاینة  أشار  كما 
السمات غري الطبیعیة، واليت یفرتض أهنا تسم أعضاء اجلماعات الیهودیة 
الغربیة، واليت ميكن إزالتها عن طریق إصالح الیهود أو حتویلهم إىل قطاع 
اقتصادي منتج أو عن طریق دجمهم أو تطبیعهم. ویرى الصهاینة أن وجود 
تسبب  شاذة  حالة  »فلسطني«(  )أي خارج  والشتات  املنفي  الیهود يف 
شذوذا للشخصیة الیهودیة، وبالفعل، وجه الصهاینة سهام نقدهم إىل هذه 

الشخصیة املریضة الشاذة غري السویة.
ولشذوذ الشخصیة الیهودیة، من وجهة نظرهم، مظهران أساسیان: أحدمها 
اشتغال  يف  فیتبدى  االقتصادي،  املظهر  أما  سیاسي،  واالخر  اقتصادي 
املنتجة،  غري  اهلامشیة  واألعمال  واملضاربات  السمسرة  بأعمال  الیهود 
مثل: التهریب واألعمال املالیة واالجتار يف العقارات وجتارة الرقیق األبیض 
والتسول، بینما یتمثل املظهر السیاسي فیما بطلق علیه إشكالیة العجز 
وعدم املشاركة يف السلطة. وقد انعكست الظاهرة يف ازدواج الوالء عند 
الیهودي، فهو نظرا الفتقاره إىل وطن قومي خاص به یضطر إىل أن ینتمي 
إىل جمتمعات غریبة حیاول أن یندمج فیها، ولكن نزعته القومیة احلقیقیة 

تستمر، رغم ذلك، يف التعبري عن نفسها رغم أنفه، فینقسم على نفسه 
وتتنازعه الوالءات املتناقضة، وقد الحظ املؤرخ الصهیوين العمايل دوف بير 
الیهود مشوه متاما، فبدال من وجود  بوروخوف أن اهلرم االجتماعي عند 
قاعدة عریضة من العمال والفالحني والطبقات املنتجة، وقلة من املفكرین 
جند  اجملتمعات،  معظم  يف  احلال  هو  والوسطاء، كما  واحملامني  واألطباء 
الیهود متلوب رأسا على  اإلنتاجي عند  فاهلرم  الیهود  العكس متاما عند 
عقب؛ إذ إن معظم الیهود یعملون وسطاء، وغين من القول إن السمات 
األمر مسات  واقع  هي يف  الیهودیة  اجلماعات  أعضاء  تسم  اليت  الشاذة 
أساسیة ألیة مجاعة وظیفیة، ومن مث فهي متثل ظاهرة إنسانیة اجتماعیة 
عامة ال تتسم بأي شذوذ. ولكن املعادین للیهود والصهاینة یروهنا كذلك 
ألهنم یعزلون أعضاء اجلماعات الیهودیة عن حمیطهم احلضاري واالجتماعي 
وینظرون إلیهم من خالل مناذج اختزالیة ال عالقة هلا بوضعهم املتعنّي، مث 

حیكمون علیهم بالشذوذ.
وقد طرح الصهاینة رؤیتهم للمجتمع الیهودي املثايل )اجملتمع الصهیوين( 
جزءاً من مشروع حضاري متكامل یهدف إىل تطبیع الشخصیة الیهودیة، 
أشخاص  إىل  الیهود  بتحویل  وذلك  املزعوم،  من شذوذها  ختلیصها  أي 
طبیعیني ینتجون ویستهلكون ویتحكمون يف مصريهم السیاسي ویشعرون 

بالوالء حنو دولتهم، شأهنم يف هذا شأن البشر كافة.
دافع الصهاینة عن الیهود من منظور نفعهم، ولكن هذا الدفاع یتضمن 
اإلنسانیة  هلم حقوقهم  بشراً  قبوهلم  رفضهم وعدم  من  قدرا كبريا  داخله 
املطلقة، فالعنصر النائع عنصر متوسل یستفاد منه طاملا كان نافعا ومنتجا، 
كما جيب التخلص منه إن أصبح غري نافع وغري منتج، والدولة االستیطانیة 
الصهیونیة، دولة نافعة للغرب مستخلص أوربة من الیهود وستحوهلم إىل 

عنصر نافع.
والتعبريات اجملازیة اليت تستخدم لإلشارة إىل الدولة الصهیونیة تؤكد كلها 
كوهنا أداة نافعة؛ فالدولة يف حصن ضد اهلمجیة الشرقیة )وضد األصولیة 
اإلسالمیة يف الوقت احلايل(، وهي مؤخرا حاملة طائرات األمریكة، وهي 
يف كلتا احلالتني لیس هلا قیمة ذاتیة، وإمنا تتبع قیمتها مما تؤدیه من خدمات 
له  مستقال  ولیست کیانا  ودور  وظیفة  هنا  فالدولة  منفعة،  من  وجتلبه 
على  مقدرهتا  مدی  من  بل ووجودها  استمرارها،  تستعد  وهي  حرکیاته، 
دولة  بتقدیرها  الصهیونیة  الدولة  إىل  نشري  فنحن  ولذا  الدور،  هذا  أداء 
مملوكیة، عالقتها بالغرب تشبه عالقة اململوك بالسلطان،؛ فهي عالقة نفعیة 
حمضة، مستمرة طاملا استمرت حاجة السلطان إىل األداء، وحنن نشري هلا 
بأهنا الدولة الوظیفیة، أي الدولة اليت تضمن استمرارها وبقاءها من خالل 
أدائها لوظیفتها، ورمبا یبني هال مدى أمهیة االنتفاضة اليت أثبتت أن الدولة 
الصهیونیة غري قادرة على أداء دورها ووظیفتها قاعدة اسرتاتیجیة يف الشرق 
األوسط، وأن نفعها لیس كبريا، وأن أداءها لوظیفتها أصبح أمرا مكلفا 

للغایة.
األسباب السابقة )وضع الیهود مجاعة وظیفیة، العقیدة األلفیة، هامشیة 
الیهود ونفعهم( هي األسباب األساسیة اليت أدت إىل ظهور االستعمار 
االستیطاين الصهیوين. وميكن أن تدرج األسباب األخرى التالیة على أهنا 

عوامل مساعدة
1. تزاید عدد أعضاء اجلماعات الیهودیة زیادة ملحوظة بشكل مل یسبق له 
مثیل يف التاریخ، وخصوصا يف شريف أوربة، ابتداء من القرن التاسع عشر.

2. وجود الیهود يف مناطق حدودیة متنازع علیها بني الدول الغربیة. 3. 
تعثُّر التحدیث يف شرق أروبة األمر الذي دفع باأللوف إىل أوربة الغربیة، 
وهو ما ولد الفزع يف قلوب حكومات غرب أوربة وأعضاء اجلماعات 
الیهودیة فیها، وحنن نذهب إىل عام ۱۸۸۲م. )تاریخ صدور قوانني مایو 
اليت کرست تعثر التحدیث يف اإلمرباطوریة القیصریة الروسیة( وهو تاریخ 

ظهور الصهیونیة بني الیهود.
وفشل  االستیطان  منطقة  يف  خباصة  ثقافیة  الیدیشیة  یهود  عزلة   .4

قطاعات كبرية منهم يف التكیف مع األوضاع اجلدیدة.
۵. أزمة الیهودیة احلاخامیة وظهور حركات اإلصالح والدمج.

6. سقوط القیادات التقلیدیة للجماعات الیهودیة )احلاخامات وأثریاء 
الیهود( وظهور املثقف الیهودي الذي فقد هویته ومل یكتسب هویة غربیة 

جدیدة.
وميكن القول إن كل العناصر السابقة أدت إىل وجود تربة خصبة لظهور 

احلل الصهیوين، وهذا ما أدى إىل حتول اإلمكانیة إىل حقیقة. 
7. ظهور اإلمربیالیة الغربیة رؤیة معرفیة وحركة سیاسیة مث قوة عسكریة 
اكتسحت العامل بأسره وحوله نظریا وفعلیا إىل مادة ال قداسة هلا توّظف 
أعضاء  الغربیة يف  اإلمربیالیة  وقد وجدت  الغربیة.  الشعوب  يف خدمة 
اجلماعات الیهودیة ضالتها ألهنا مادة استیطانیة تسبب مشاكل أمنیة 
إن بقیت داخل العامل الغريب، ولكنها تستطیع أن تزید نفوذه إن نُقلت 
نطاق  داخل  الغرب  حلساب  حتویل  قتالیة  مادة  إىل  وحتولت  خارجه 
الدولة الوظیفیة. ووجدات القیادات الصهیونیة بدورها أن مثة إمكانیة 
لوضع املشروع الصهیوين موضع التنفیذ من خالل تقبل الوظیفة القتالیة 

املطروحة.
إن األسباب اليت أدت إىل ظهور الصهیونیة أسباب مركبة، وكذا تاریخ 
األسباب  إىل  یعود  الصهیونیة  احلركة  تاریخ  تركیبیة  ولعل  الصهیونیة، 

السابقة وإىل تداخل مستویاته وسأحانه.

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

هامشیة الیهود ونفعهم
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

الشام  إىل   األكرم النيب  الغفاري صحايب  أبوذر  نفي  عندما 
والربذة جبریرة اإلخالص لإلمام علي أمري املؤمنني، ال أحد كان یظن 
أن تالمذة هذا الصحايب املخلص، یتحولون بعد 1400 عام إىل شوكة 
يف عیون أعداء االسالم واملسلمني، وأن یهزموا جیش اسرائیل خالل 
33 یوما )عام 2006م.(، ویتحولوا مذاك إىل مصدر خوفهم ورعبهم. 
إن األداء اهلادف والعادل أليب ذر يف فرتة النفي، كان السبب يف 

انتشار االسالم يف منطقة الشامات واملناطق احملیطة هبا. 
أیضا،  الرفيعة من بين غفار  أمه رملة بنت  الغفاري  جندب بن جنادة 
 مشهور بـأبی ذر الزاهد الصادق اللهجة كان یعبد اهلل قبل مبعث النيب
بثالث سنني.1 فلّما بلغ أباذر مبعث رسول اهلل بـ»مكة« فانطلق 
حىّت دخل على رسول الّله، وحّیي رسول الّله بتحّیة اإلسالم، 
فقال: الّسالم عليك يا رسول الّله، فكان أّول من حّیاه بتحّیة اإلسالم. 
فقال: »وعليك الّسالم، من أنت؟« قال: رجل من بني غفار. فعرض 
علیه اإلسالم فأسلم، وشهد أن ال إله إال الّله وأّن حمّمدا رسول الّله. 
أمرك عن  واكتم  فأخبرهم،  قومك  إلى  الّله: »ارجع  له رسول  فقال 
أهل مّكة، فإّني أخشاهم عليك.« فقال: واّلذي نفسي بيده ألصّوتّن بها 
بين ظهرانيهم. فخرج حىّت أتى املسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن 
ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا رسول الّله. فثار القوم إلیه فضربوه حىّت 
أضجعوه، وأتى العّباس فأكّب علیه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنّه من 
غفار، وأّن طريق تجارتكم إلى »الّشام« عليهم؟ وأنقذه منهم، مثّ عاد من 
الغد إىل مثلها، وثاروا إلیه فضربوه، فأكّب علیه العّباس فأنقذه مثّ حلق 

بقومه، فكان هذا أّول إسالم أيب ذر.2
بایع أبوذر النيب على أن ال تأخذه يف اهلل لومة الئم وعلى ان یقول 
احلق وان كان مرا3 و بعد اسالمه حني رجع اىل قومه، نفذ وصیة رسول 
برسالة  واالميان  األوثان  عبادة  ونبذ  عز وجل  اهلل  اىل  فدعاهم   ،اهلل
حممد، فكان أول من أسلم منهم أخوه أنيس، مث اسلمت أمهما، مث 
 أسلم بعد ذلك نصف قبیلة غفار، و نصفهم الباقي اذا قدم رسول اهلل

»املدینة«، أسلموا.4
رجع أبوذر بعد اسالمه إىل بالد قومه فأقام هبا حىت مضت بدر وأحد 

 5.املدینة فصحبه إىل أن مات واخلندق، مث قدم على النيب
وكان أبوذر ینام يف املسجد أحیانا. وكان متمیزا يف قول احلق، حبیث قال 
اإلمام علي: أن ال تأخذه يف اهلل لومة الئم وعلى ان یقول احلق وان 

كان مرا. 
ابوذر، هرگز از بیان حق باز نایستاد و هنگامى كه بدو گفتند: ألم ينهك 
أمير المؤمنين عن الفتيا؟ فقال أبوذر: والّله لو وضعتم الّصمصامة على هذه. 
وأشار إىل حلقه. على أن أترك كلمة مسعتها من رسول الّله ألنفذهتا 
قبل أن یكون ذلك.6 واعتربه النيب األكرم من أولئك الذین تتشوق 
النيب يف  أبوذر من أركان اخللق ومن حواریي  اجلنة لرؤیتهم.7 كما اعترب 

القیامة.8
وكان یتشدد يف عبادة اهلل، ویتكئ على العصا وميضي معظم اللیل واقفا يف 
العبادة والتهجد. ويف فتح »مكة«، کان حیمل رایة بين غفار9 ويف حنني، 
كان حیمل رایتهم ایضا، رغم أن البعض اعتربه بأنه كان خلیفة النيب باملدنیة 

يف هذه احلرب. وأم صالة اجلماعة يف املدینة بدال من رسول اهلل يف 
»عمرة القضاء« وغزوة »ذات الرقاع«.10

كان أبو ذّر أبطأ ىف غزوة تبوك من أجل بعريه ان نضوا أعجف، فعلفه 
أیّاما مث حلق برسول الّله. فنظر ناظر من الطریق فقال: يا رسول الّله، 
إّن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده. فجعل رسول الّله یقول: »كن 
فقام رسول  أبو ذر!  الّله، هذا  يا رسول  قالوا:  القوم  تأّمله  فلّما  أبا ذر!« 
الّله حىت دنا منه فقال: مرحبا بأبى ذر! يمشى وحده، و يموت وحده، 

و يبعث وحده!11 
 شدد أبو ذر على إمامة أمري املؤمنني علي ،ومع رحیل النيب األكرم
واعترب من شیعته، ألّن الشیعة یعتقدون بأن اإلمامة، ال تكون إال بالنص 
من اهلل تعاىل، على لسان النيب، أو على لسان اإلمام الذي قبله، وأن 
السهو واخلطأ  الرذائل، ومن  اإلمام ال بد وأن یكون معصوما من مجیع 
والنسیان، كما ال بد وأن یكون أفضل الناس بعد النيب ونظرا إىل حادثة 
 العهد واملیثاق من األمة االسالمة خلالفة علي الغدیر وأخذ النيب
من بعده، ونظرا إىل حدیث الثقلني، كان أبوذر واحدا من عدة أشخاص 
ممن أصروا على أمر رسول اهلل، وأوصى االخرین به حىت آخر عمره، 
ولذلك، فقد أنكر خالفة أبي بكر12 وكان ومعه عدد اخر من الصحابة، 
یطلب من علي أن ینهض ألخذ حقه، وألقى يف مواجهته للخلیفة 

.الثاين، خطبة يف أحقیة علي
خرج بعد وفاة أبى بكر إىل الشام، فلم یزل هبا حىت ويل عثمان13 وقام 
هناك بالدعوة للدین وإثبات أحقیة علي أمري املؤمنني. وكان أهايل 
جبل عامل قبل االسالم، یعتنقون املسیحیة، ومن مث اعتنقوا االسالم منذ 
بدء الفتح االسالم لبالد الشام، وعرفوا منذ ذلك احلني، ويف ضوء حضور 
التزامهم  على  وبقوا   ،علي لإلمام  واملواالة  بالتشیع  هناك،  ذر  أيب 
بالتشیع على مر الزمان وإىل یومنا هذا. وكان معاویة قد جعل من جنوب 
لبنان، مكانا لنفي معارضیه السیاسیني، وأبقى على أيب ذر بسبب افكار 
لدى  اشتكى  أنه  وحىت  النفي،  يف  هناك  واحلماسیة،  والثوریة  االسالمیة 

عثمان وطلب منه أن یبعد أبا ذر من الشام. 
وكان متشددا يف طریقة إنفاق بیت املال، ویطلب من املسلمني واحلكام 
السري على خطى النيب. وكان خالفه مع معاویة واخللیفة الثالث یعود 
إىل استخدامهما لبیت املال. وكان أبوذر یؤمن بان اآلیة 34 من سورة 
اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  يـُْنِفُقونـََها  َواَل  َواْلِفضََّة  الذََّهَب  َيْكِنُزوَن  َوالَِّذيَن   ...« التوبة: 
فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم« ال تقتصر على أهل الكتاب، بل أن مجیع من یكنز 
العذاب  یشمله  اهلل،  سبیل  يف  ینفقهما  وال  وخيفیهما،  والفضة  الذهب 
القصد من  إن  یقول:  منه إىل قول رسول اهلل كان  االهلي. وإستنادا 
اإلنفاق في سبيل اهلل، ليس الزكاة وحدها، بل ينطوي على معنى أوسع، ويغطي 
الزكان وكذلك النفقات الضرورية للمجتمع من قبل الجهاد والدفاع وحماية 
األرواح وما إلى ذلك. ونظرا إىل ظروف تلك احلقبة، حیث كان عدد من 
عن  حیجمون  األثریاء  وكان  قاسیة،  مالیة  ضائقة  من  یعانون  املسلمني، 
اإلنفاق يف سبیل اهلل، كان یقول: إن حكام الحكومة االسالمية يجب أن 
يصلحوا جميع شؤون حياة الناس، وأن جميع شرائح المجتمع يجب أن تتمنع 
بالمال العام، لذلك فانه احتج على معاویة لبنائه قصرا يف الشام، وتال علیه 
آیة الكنز، لكن هذا اإلحتجاج أدى إىل هتك معاویة حلرمته ومنع الناس 
املدینة حتت  التعامل معه وجمالسته، وبالتايل نفیه بشكل عنیف إىل  من 

ذریعة اإلفساد يف اجملتمع.14
املدینة أیضا، بل أن احتجاجه على  أبوذر إىل الصمت، يف  ومل یركن 
عثمان وإصراره على حقیقة التدین والتقوى، أدى إىل نفیه إىل الربذة، 

املكان الذي مل یكن حیبه أبدا.
وقد فارق أبوذر احلیاة يف ذي احلجة من عام 32 للهجرة يف الربذة إبان 
خالفة عثمان. ومل یكن عنده أثناء وفاته، سوى زوجته وابنه. کان ابوذر 
كريما ال يخزن من المال قليال وال كثيرا، ولما مات لم يكن في داره ما 

يكفن به.15 
إىل  املدینة  من  مقبال  یومئذ  انصاره كان  من  عدة  و  مسعود  ابن  إن 
»الكوفة« فدعى إىل الصالة علیه، فقال ابن مسعود: من هذا؟ قیل: 
أبوذر. فبكى بكاء طویال16 وبادر إىل غسله وكفنه، وصلى عبد اهلل بن 
مسعود على جثمانه، وهكذا حتقق وعد النيب من أن أبا ذر ميوت 

وحیدا.

الهوامش:
1. »أعیان الشیعة«، السید حمسن األمني، ج 4، صص 226-225.

2. »االستیعاب يف معرفة األصحاب«، ابن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، 
دار اجلیل، بريوت، الطبعة األوىل، 1412ق.، ج 4، صص 1654-1653.
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عاش هوتشي منه الزعیم الفیتنامي شبابه يف »فرنسا« واتصل باالشرتاكیة 
الفرنسیة وتعلم منهم الكثري، وبالتايل تأثر بالفكر املاسوين الذي كان 
اإلنسان يف »اهلند«  االشرتاكیون، ودعى إىل حقوق  به هؤالء  ینادی 
الصینیة، مث أنشأ عام 1930م. احلزب الشیوعي الفیتنامی وحاول إبعاد 
الشبه عن ارتباط حزبه باالحتاد السوفیايت، ودخل هوتشي منه »فیتنام« 

مع أنصاره وانشأوا عصبة فیتنام املتحدة عام 1941م.
وملا اجتاح الیابانیون اهلند الصینیة عام 1945م. عمل هوتشي منه مع 
املكتب األمریكي للخدمات االسرتاتیجیة لطرد قوات االحتالل الیابانیة.
»الیابان«  بعد خروج  »أمریكا« حىت  مع  منه  هوتشي  تعاون  واستمر 
من بالده، وشعر شارل ديجول باخلطر األمریكي يف اهلند الصینیة، فأمر 
جیشه بدخول »سایغون« الستعادة فیتنام، ووعد الفرنسیون اإلمرباطور 
الفرنسي مل  اجلیش  لكن  احلكم،  إىل  العودة  باوداي  السابق  الفیتنامي 
یستمر يف فیتنام وانسحب بعد هزمية عام 1954م. يف »دیان بیان فو«.

تقسیم  مت  الفرنسیة  االحتالل  قوات  خروج  بعد  جنیف«  »مؤمتر  ويف 
فیتنام قسمني الشمالیة واجلنوبیة، وقبل هوتشي منه هذا التقسیم على 
أمل التوحید لشطري البالد فیما بعد، ومل توقع الوالیات املتحدة على 

هذا االتفاق.
وبعد الصراع على السلطة بني الشمالیني واجلنوبیني، وتدخلت أمریكا مبا 
لدیها من مستشارین عسكریني يف فیتنام اجلنوبیة، وحذر کيندی وقتها 
وكان مل یعتل كرسي الرئاسة وذلك عام 1954م. من التدخل العسكري 

األمریكي يف فیتنام قائال: 

ال تستطيع أية كمية من المساعدات العسكرية األمريكية في الهند الصينية أن 
تهزم عدّوا في كل مكان، وفي الوقت ذاته ليس في أي مكان »عدو الشعب« 

الذي يمتلك تعاطف الشعب ودعمه السری.
للشؤون  امللكي  واملعهد  األمریكیة،  اخلارجیة  العالقات  جملس  وتدخل 
العاملیة بعد دراسة املوضوع بواسطة »مؤسسة روكفلر« ونصح بإجياد سیطرة 
بریطانیة أمریكیة يف اهلند الصینیة وذلك عام 1951م.، ومل تنجح حماوالت 
جون كیندي من السیطرة على »منظمة جملس العالقات اخلارجیة« بعد 
تولیه السلطة يف الوالیات املتحدة وانتهت معارضته هلم باغتیاله فیما بعد 

عام 1963م.
وقد أخربت زوجة املتهم باغتیال كیندي الكاتب »أیة جیه وبريمان« عام 

1994م. قائلة: 
الجواب على اغتيال كيندي هو بنك االحتياط الفيدرالي، ال تقللوا من أهمية 
انغلتون أو  لـ CIA جيمس  اللوم على مسؤول  ذلك، من الخطأ أن تضعوا 
CIA شخصيا إن هذا فقط أصبع واحد من اليد ذاتها، الناس يقدمون المال 

.CIA فوق الـ
وقد لقى الدكتور مارتن لوثر كنغ نفس املصري عام 1968م. نتیجة خطبة 
سیطرة  دلیل  وذلك  فیتنام،  واحتالل  أمریكا  املنظمة حول حرب  الناریة 

إمرباطوریة املال واملنظمات السریة الوراثیة يف أمریكا.
مث جاء جونسن لیقود احلرب األمریكیة يف فیتنام سنوات طویلة بعد أن خوله 

الكونغرس األمریكی سلطة االستجابة العسكریة بعد أن قال هلم: 
نريدهم - الفيتامين الشماليين - أن يعرفوا أننا لن نأخذ األمر ونحن مستغلين، 

ما أشبه اللیلة بالبارحة

أصابع خفیة

وإن بعض أوالدنا يطوفون حولهم في الماء.أصابع خفیة
ولكن األمر انتهی هبزمية الوالیات املتحدة وانسحاهبا من فیتنام!

فهل سینتهي األمر هبم أیضا يف الشرق األوسط باالنسحاب حلفظ ماء 
املقاومة  أیدي  على  من ضربات  األمریكي  اجلیش  یالقیه  ما  بعد  الوجه 

املستمرة واليت ال هتدأ أبدا حىت اآلن؟!
حقا ما أشبه اللیلة بالبارحة!

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية تقود العالم«، 
دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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الحرب السكانیة العالمیة29

الحرب السكانیة العالمیة

كواليس خطة خفض سكان العالم على لسان الساسة 
الغربيين

إن مثة وثائق كثرية، یعود قسم كبري منها إىل األمم املتحدة، تربهن أن 
خطة دولیة، وضعت قبل سنوات، على ید بعض القوى الغربیة خلفض 
سكان العامل. إن تصرحیات األشخاص واملؤسسات املختلفة تظهر أن 
أساس اخلفص  إن  األعمال.  مازالت مدرجة على جدول  اخلطة  هذه 
املقصود للسكان أو ما یعرف بتحدید النسل، هو صیغة حیرص علیها 
كثريا خواص الساسة الغربیني. إن جدلیة )دیالكتیك( هیجل، هي مبنزلة 
طریقة تفكري تقوم على ثالث مراحل: املشكلة، وردة الفعل واملعاجلة. 

اصنع املشكلة، وأوجد ردة الفعل وقدم احلل. 
الغربیني  املسؤولني  أعلى  أن  بوضوح كیف  التقریر  هذا  يف  وسرتون 
العامل، وبلوروا ردة  مستوى، أحدثوا املشكلة فیما خيص قضیة سكان 
الناس جتاه هذه  الفعل وقدموا حال قاتال. والالفت هو أن ردود فعل 
املشكلة املصطنعة، كانت واسعة لدرجة أنه ال ميكن البتة إنكار جناح 
السلطات الغربیة يف إجياد املشكلة. ونتطرق تالیا إىل تصرحیات ووجهات 
نظر عرضتها السلطات واملنظمات الغربیة والدولیة حول معضلة السكان 

يف العامل والتحدیات اليت تعیق حتقق أهدافهم. 
إن مفهوم العوملة وتوحید مجیع الدول والشعوب ويف اآلخر تشكیل ما 
یسمى الدولة العاملیة املوحدة، تعد من األهداف احملوریة واملهمة للسلطات 
الغربیة. إن هذا املفهوم، یعد من وجهة نظر إیلیومینايت واملاسونیة، هدفا 
هنائیا. وقال ويليام بنتون1 مساعد وزیر اخلارجیة االمریكي آنذاك أمام 

الیونسكو عام 1946م. يف تصرحیات تبني هذا اهلدف: 
فان  المسموم،  »الشوفيني«  هواء  في  يتنفس  حتى،  واحدا  طفال  أن  طالما 
تعليم وترويج فكرة »العولمة« سيفرز نتائج تنطوي على أخطار فحسب. وكما 
أسلفت، فان األسرة هي التي تورط في الغالب، الطفل بالشوفينية. وعليه، فان 
المدارس، تحارب معتقدات األسر المبنية على الوطنية أو التعنت تجاه الوطن. 
والتي  المتطرفة  القومية  في  الكائنة  العقبات  تشخيص  بسرعة  علينا  ويتعين 
تعترض تطوير »فكرة العولمة«. إننا في مستهل مشوار طويل لتحطيم جدار 
"السيادة الوطنية". ويتعين على  اليونسكو أن تكون الرائدة في هذا المجال.2

إن الكثري من اجلهود الرامیة خلفض السكان، تقوم على منطق أن املصادر 
الطبیعیة يف العامل، آخذة بالنفاد، وأن زیادة السكان، ستسرع من هذه 
الوترية وبالتايل، جتعل البشریة تواجه خطر االنقراض. ومن اإلجراءات اليت 
اتبعت لتسویغ هذه النظریة هي إصدار كتاب بعنوان »أول ثورة عاملیة«3 
لدى املعهد الدويل لنادي روما4 عام 1991م. وقد أصدر هذا املعهد 
كتابا آخر أیضا عام 1972م. بعنوان »قیود النمو«.5 وتضمن الكتاب 
سیناریوهات خمتلفة حول منو سكان العامل يف املستقبل. إن ما حیتوي علیه 
الكتاب الصادر عام 1991م.، یظهر أن ارتفاع حرارة األرض، ميثل ذریعة 

ومستمسكا ملكافحة السلطات الدولیة لـ»البشریة« لیس إال.
وحبثا عن عدو جدید جيمعنا، توصلت إىل هذه النتیجة وهي أن موضوع 
تلوث اهلواء، وخطر سخونة الكرة األرضیة ونقص املیاه واجملاعة وما إىل 
ذلك، هي أفضل اخلیارات. إن جممل هذه املخاطر، تندلع بسبب تدخل 
والسلوك.  الرؤیة  تغیري  طریق  عن  فقط  علیها  التغلب  وميكن  اإلنسان، 
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لذلك، فان العدو احلقیقي هو البشریة ذاهتا لیس إال.6
لكن ما احلل إلبادة البشریة؟ ویعطي الكاتب والفیلسوف االمریكي سام 

كين7 توضیحا يف هذا اخلصوص: 
من  والوقاية  الجنسية  العالقة  حول  الصراحة  من  بمزيد  نتحدث  أن  يجب 
الحمل واإلجهاض والقيم االخرى التي تؤدي إلى تحديد النسل، ألن األزمات 
البيئية ال سبب لها سوى أزمة السكان. وإن قمنا بخفض سكان العالم بنسبة 
90 بالمائة، فلن يكون لدينا سكان بذلك القدر الذي يمكنه من اإلضرار 

باألرض بيئيا.8
ویعد ألدوس هوکسلی9 الكاتب والفیلسوف الربیطاين الشهري من االشخاص 
الذین دعموا كثريا نظریات خفض السكان. وفضال عن إلقائه املداخالت 
املختلفة هبذا اخلصوص، أقدم على تألیف روایة »عاملك اجلمیل« الشهرية 
عام 1946. ونتعرف يف هذه الروایة وبصورة ضمنیة على أسالیب اتبعت 

خاصة يف السنوات األخرية لتحدید النسل: 
نظيراتها  تشبه  الجديدة  االستبدادية  الحكومات  يجعل  سبب  ثمة  وليس 
القديمة. فالحكومة بالهراوات وفرق اإلعدام والمجاعة المصطنعة والسجن 

والنفي الجماعي، ليس تعد غير انسانية فحسب بل غير فاعلة ايضا.10
وإن فشلت احلكومات السابقة يف خفض السكان، أمل تتحصل »حلول« 
السیاسي والعامل  أجدد ملعاجلة هذه »املشكلة«؟ ویقول باري کومونر11 

البیولوجي االمریكي يف كتابه بعنوان »السالم مع الكواكب«:
الموت. مشروعات  هاوية  إلى  الشعوب  تدفع  أن  يمكن  اقتراحات  وقدمت 
إلرغام األشخاص على امتالك عدد محدود من األبناء، أكان ذلك من خالل 
اإلفادة من األدوات الطبيعية أو االعتبارية. ويقولون لنا االن أن نقوم بتقييد 
وقال  توسيعها.  من  بدال  العالم  في  الجياع  الناس  لمساعدة  الرامية  الجهود 
ويليام كوهن وزير الدفاع االمريكي في شهادته أمام الكونغرس في 28 ابريل 

1997م.: 
ثمة تقارير تظهر أن بعض الدول تبذل جهودا لصنع ما يشبه فيروس إبوال إذ 
أن ذلك )هذه الحقيقة( تشكل ظاهرة خطيرة للغاية. وقد سعى بعض العلماء 
في مخابرهم، إيجاد أنواع خاصة من العوامل الُممرضة تشخص الخصائص 
العرقية، بمعنى أن صيغتها وضعت إلبادة مجموعات عرقية وعنصرية بعينها. 
وأقدم البعض على اإلرهاب البيئي، فيسعى لتغيير مناخ منطقة ما من خالل 
األمواج الكهرومغنطيسية، بما في ذلك إيجاد الهزات األرضية والبراكين عن 

بعد.12
وطبعا فان ويليام كوهن13 الیهودي ورغم ما ینقل عنه »كومونر« لیس 
لدیه مشكلة مع اإلرهاب البیئي. ویقول يف 28 ابرل 1997م. يف شهادته 

أمام الكونغرس: 
إن األصناف المتقدمة من األسلحة البيولوجية القادرة على استهداف أنواع 
اإلرهاب  نطاق  البيولوجية من  الحرب  إخراج  تستطيع  الجينات،  خاصة من 

وتحويلها إلى أداة سياسية مفيدة.14
ویقول جاك ايو كوستو15 الضابط يف القوة البحریة وعامل البیئة والباحث 
الفرنسي عام 1991م. يف مقابلة مع جملة »یونسكو كوریر« حول ضرورة 

خفض السكان: 
من السئ جدا أن نضطر لقول هذا، بيد أنه يجب تثبيت سكان العالم، ولهذا 

الغرض، يجب شطب 350 ألف شخص يوميا.16
وإن كنتم تظنون أن تصرحیات كوستو، لیس صرحیة مبا یكفي، فبوسعكم 

والناشط  واملؤرخ  الیهودي  الفیلسوف  راسل17  بيرتراند  أقوال  قراءة 
السیاسي واالجتماعي الربیطاين. ویقول يف كتابه »أثر العلم يف اجملتمع« 

)1953م.(:
زيادة  من  للحد  الوحيد  السبيل  يشكل  بالحمل،  التحكم  بان  أتظاهر  ال 
السكان. وكانت الحرب، مخيبة لآلمال لحد االن في هذا الخصوص، لكن 
قد تكون الحرب الجرثومية أكثر تأثيرا. وإن أمكن نشر »الموت األسود« 
)إشارة إلى وباء الطاعون الذي اجتاح العالم في القرن 14 وأدى إلى موت 
ما بين 75 إلى 200 مليون انسان( في كل جيل في أرجاء العالم، فان 
الناجين سيكونون قادرين على التوالد والتكاثر بحرية ومن دون أن يمتلئ 
العالم أكثر من الالزم. وثمة ثالثة أساليب لتثبيت السكان في مجتمع ما: 
التحكم بالحمل، وقتل األطفال حديثي الوالدة أو الحروب المدمرة للغاية 

أو إتعاس عامة الناس، ماعدا أقلية قوية.18
إن عبارة األقلیة القویة، قد تنقل إىل أذهاننا الیوم انطباعا حمدودا: عدد 
من األثریاء وكبار الرأمسالیني قد ال یتجاوز عددهم املائة شخص. ومع 
االمریكي  اخلارجیة  وزیر  الیهودي،  هنري كيسنجر  قاله  ما  فان  ذلك، 
آنذاك عام 1978م. )مخس سنوات بعد تسلم جائزة نوبل للسالم(، 

رمبا یبني أي من األشخاص قد خرجوا من األقلیة القویة: 
سياسة امريكا تجاه بلدان العالم الثالث، يجب أن تكون مبنية على تحديد 

النسل.19
ويف هذا املضمار، أعلن ديفيد روكفلر20 املصريف االمریكي الكبري عام 

2000م.: 
إننا نقف على عتبة تطور عالمي. والشئ الوحيد الذي نحتاج إليه هو »أزمة 

دقيقة« وكبيرة، تتقبل في أعقابها الشعوب، النظام العالمي الجديد.21
ویعد دیفید روكفلر واحدا من الشخصیات املفتاحیة يف جمال سیاسات 
العوملة وتشكیل الدولة العاملیة املوحدة. وال یعرتض على الكشف عن 
هذه احلقیقة، لدرجة أنه یتطرق يف كتاب مذكراته إىل التحكم بسیاسات 

املؤسسات السیاسیة واالقتصادیة االمریكیة ویقول: 
الهيكلية  ألوحد  العالم،  حول  المؤامرات  أدبر  أني  إلى  البعض  ويذهب 
السياسية للعالم، وباألحرى أن أصنع »عالما موحدا«. وإن كانت هذه هي 

التهمة، فان أقر بانها صحيحة، وأعتز بها.22
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المصدر: الموقع اإللكتروني لمعهد دراسات اليهود

إن »التشتت«1 هو قدر »بين اسرائیل« بعد جرمهم وذنبهم وحصیلة تركهم 
الذنب  إثر  على  ببين اسرائیل  حل  ما  وهو كل  االهلیة،  والنواهي  األوامر 

والعصیان، ومل یكن هناك مفر منه. 
إن موضوع »النفي والعودة«2 هو أحد املوضوعات العامة واحملوریة يف رؤیة 
الیهود جتاه التاریخ واملستقبل، وعلى عالقة وثیقة مبعتقدات أخرى مبا فیها 
التشتت والتفرق واملاشیح، فإن حالة النفي والتشتت هذه، ستستمر حىت 
ظهور الماشيح املنقذ، وحىت ذلك احلني، فان بين اسرائیل ال ميلكون تصرحیا 
لتأسیس القاعدة اإلجتماعیة يف جغرافیا األرض وأن »أرض املیعاد« تبقى 
بالضرورة يف منزل قلوهبم بصورة تطلع وهدف، إىل أن جيدوا حسب التقدیر 

السماوي وبعد ظهور املنقذ املوعود، جماال للنشأة والتشكل يف األرض. 
ویقول مؤلف كتاب »التاریخ الشامل لألدیان« جان بي. ناس: 

ومنذ أن وطأت أقدام الروم القدامى، أرض »اليهودية« وإلى أن دمروا مدينة 
»اورشليم« عام 70م.، تزايد إنتظار ظهور المسيح لدى الشعب اليهودي يوما 
والمظالم  الشدائد  أنواع  والمنهزم،  المقهور  الشعب  يوم، وتحمل ذلك  بعد 
التي مارسها الشعب المنتصر، على أمل ظهور المنقذ من غيبته، وكانوا يؤمنون 
إيمانا راسخا بان اهلل لن يبقي على شعبه المختار مقهورا وذليال هكذا. وفي 
من كتب  سلسلة  ظهور  إلى  أدت  المعنوية  االفكار  هذه  فان  الوقت،  هذا 
المكاشفات، وبعضها مثل »صحيفة النبي دانيال« يشتمل على ذكريات األيام 
السالفة والتاريخ القديم، ويتحدث عن فترة السبي البابلي، ويبين بلغة اإلشارة 
والكناية واستعمال المصطلحات واأللفاظ الغامضة من الحيوانات المجنحة 
باآلفات  الملئ  العالم  هذا  بان  ويبشر  مكاشفاته  الغريبة،  والصور  واالشباح 

والشرور، سينتهي عما قريب.3
املوعودة كانت  األرض  هذه  مكان  فان  الیهود،  قناعات  وحسب 
»أورشلیم اجلدیدة« وأن الشخصیة اليت ینتظرها الیهود، كانت تعرف 

باملاشیح )املسیح(. وكان املاشیح لقب ملوك بين اسرائیل. 
ویقول أبا إيبان، مؤلف كتاب »شعيب، تاریخ بين اسرائیل«:

البابلي، الن  الماشيح نشأت في زمن األسر  ... إن عقيدة وفكرة ظهور 
قلوب األسرى اليهود كانت تخفق لشخص منقذ، وينتظرون بفارغ الصبر 
االنسان الذي سيحرر بني اسرائيل ويعيدهم إلى وطنهم الرئيسي لكي يعودوا 
إلى األرض المقدسة إلى »اورشليم«، ويبنون هيكل »بيت المقدس« بيت 
إله السماء من جديد، وينشغلون فيه في العبادة. وهذا الفكر ضرب بجذوره 
بمرور الزمن وعلى امتداد القرون واألعصار، ونما وترعرع، وبلغ ذروته إبان 
النفي والطرد من اسبانيا في ذروة جور وظلم القرنين السادس عشر والسابع 

عشر للميالد وسيالن دماء القتلى اليهود في أوروبا.4
العودة  الیهودي وعلى أساس هذا اإلفرتاض )التشتت،  وكان االنسان 
وظهور املاشیح( یتجول دائما من هنا إىل هناك يف أقاصي األرض، إىل 
أن حفرت يف األذهان صورة املشردین التائهني عن الیهود. وبرزت عبارة 
»الیهودي التائه« على األلسن وحتولت إىل عنوان للعدید من األعمال 

األدبیة والفنیة. 
والتشتت  النفي  تقبلت  قد  احلاخامیة »األرثوذكس«  الیهودیة  وكانت 

جمتمع  تأسیس  أن  تقول  ولذلك، كانت  ونهائي،  مقدر  كـأمر 
متمركز واسرائیلي حقیقي يف األرض، یقع على طرف نقیض 

أرضیات وهمسات الهجرة والتوطین
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من األمر املقدر واملشیئة اإلهلیة، وكانت حتجم عنه. إن إحیاء 
الحب لـ»صهيون« وتكرمي ذكراه إبان التشتت والتفرق والنفي، 
كان یقیم التواصل املعنوي بني الیهود واألرض املقدسة املفقودة. 
وهذا التواصل اجملازي مل یكن یعين لدى الیهود، العودة العملیة والسعي 
السیاسیة  التطورات  من  جمموعة  لكن  املقدسة،  األرض  إىل  للعودة 
واالجتماعیة يف العصر اجلدید للغرب، من جهة، وظهور القلق واهلواجس 
العدیدة بني األوروبیني حول حضور وطریقة عمل وحیاة الیهود جبوار 
هذا  لیستفیق  مهد  أخرى،  جهة  من  املسیحیون  یقطنها  اليت  املناطق 
األسد النائم من نومه وميیل إىل إصطیاد األرض اليت مل یكن لدیه حق 
فیها من الناحیة الدینیة، وكان علیه بالضرورة إطاقة العیش يف النفي حىت 

عصر ظهور املوعود. 
ویقول آرثور کستلر يف هذا اخلصوص:

ونشأت في القرن الثاني عشر )للميالد( في »خزران« حركة كانت تؤمن 
على  اإلستيالء  بهدف  يهودي  جهاد  إليجاد  والسعي  المسيح  بظهور 
فلسطين بقوة السالح. وكان يهودي خزري يدعى »سليمان بن دوجی«5 
أو »روی«6 هو القوة الدافعة لهذه الحركة. وكان إبنه »مناحيم« ومدرس 
والبعيدين  القريبين  اليهود  جميع  إلى  برسائل  وبعثوا  يساعدانه.  فلسطيني 
في جميع البلدان المجاورة ... وقالوا إنه آن األوان لكي يجمع اهلل شعبه 
اسرائيل من جميع البلدان في المدينة المقدسة »أورشليم« وسليمان بن 
دوجي هو نفسه »اليزه«7 وإبنه هو المسيح نفسه. ]إليزه، خليفة إلي،8 
الهيودية في  للمجتمعات  أكثر  النداء كان موجها  اليهودي[. وهذا  النبي 
من  التالي  الجزء  الن  يذكر،  أثر  له  يكن  لم  أنه  ويبدو  األوسط،  الشرق 
الواقعة، حدث بعد عشرين عاما، عندما أطلق مناحيم الشاب على نفسه 

»داوود الروي« واتخذ من المسيح لقبا له.
إلى  انتقل بسرعة  لكن مركزها  بدأت من خزران،  الحركة  أن  وبالرغم من 
يهود  من  المرجح  ومن  ملفتة  قوة  بجمع  داوود  قام  وهناك  »كردستان«. 
المنطقة ممن تم تعزيزهم على يد الخزر، ونجح في اإلستيالء على حصن 
شرق  شمال  في  مهم  عسكري  بموقع  يحظى  الذي كان  »امادی«9 
»الموصل«. ومن هناك كان يأمل بارسال قواته إلى »ادسا«10 ويفتح طريقه 

إلى األرض المقدسة عن طريق »سورية«.
الجيوش  داخل  اإلنقسامات  اإلعتبار  بنظر  األخذ  ومع  الحركة  وهذه 
االسالمية وانهيار الصليبيين، كانت على طريقة دون كيخوتة أقل مما يتصور 
اليوم... ، وبناء على إحدى النظريات، فان نجمة داود السداسية المنقوشة 
اليوم على علم اسرائيل، تحولت إلى رمز وطني مع حركة داوود الروي.11

وماعدا داوود الروي، املعروف بـ David Reubeni الذي رفع علم املزاعم 
باسم املوعود املنقذ للیهود، أصر املغالون االخرون طوال تاریخ الیهود 

على هذا الزعم، ومجعوا حشدا من الناس حوهلم.
إن هذا الحلم والتشوق الجنوني للنجاة والخالص من التعاسة، بلغ أوجه 
وذروته مع ظهور شخص يدعى »شبتاي زوي«. وكان شبتاي زوي قد ولد 
غامض.  بشكل  يتصرف  وكان  »اسميرنا«.12  منطقة  في  عام 1626م. 
وتربى ونشأ على المدرسة التلمودية، وقرأ في عنفوان شبانه كتاب »القباال« 
]الكاباال[ واستنتج من محتوياته السرية والغامضة بان كل أبعاد وجوانب 
المنقذ  بانه هو ذلك  المنقذ، مجتمعة فيه. وصدق شيئا فشيئا،  االنسان 

الموعود الذي ورد ذكره في كتاب القباال بصورة سرية.

وفي عام 1648م. وصبيحة يوم أحد ما، اليوم الذي كان يجب حسب متنبئي 
كتاب القباال، أن يظهر فيه الماشيح، دخل إلى الكنيس، وبعد إعطائه شرحا 
مسهبا عن عظمة اهلل ومجده، زعم أن كبرياء اهلل حّل فيه وأنه هو ذلك المنقذ 
والماشيح الموعود. وبالرغم من أن شبتاي كسب في هذه الحقبة، ثقة وإهتمام 
الخارقة  مزاعمه  لكن  »اسميرنا«،  بمدينة  الشهيرة  الشخصيات  من  العديد 
وانتهاكه للمقدسات، دفع بالقادة والربانيين لطرده من المجتمع... وفي 16 
تام، اإلسالم  إعتنق شبتاي زوي بفخر واعتزاز، وبتكريم  سبتمبر 1666م. 
السلطان  حرملك  جدران  خلف  وتستر  أفندي«،  »محمد  إلى  إسمه  وغير 

والعمارة السلطانية في »تركية« واختفى عن األنظار.13
وفضال عن ذلك وحىت العصر احلدیث، برز أدعیاء كثر بني الیهود، أدعوا 

أهنم املاشیح وتسببوا بالكثري من املفاسد.
ولم تكن ذكريات شبتاي تمحى عن الذاكرة، حتى ظهر شخص اخر وادعى 
أنه خليفة نبي »اسميرنا«. وهذا كان يدعى »»جاکوب فرانک«14 ولد عام 
علمي  وتحصيل  متوسط  ذكاء  وصاحب  تركية،  رعايا  من  وكان  1726م. 
على  قائمة  القباال،  من كتاب  استنبطها  بفرضية  إدعائه  فرانك  وبدأ  جزئي. 
النجاة والفالح )بما يشبه المسيحية أو االسالم أو الديانة الموسوية(. وكان 
ينغمس في عالم الخلسة واإلنجذاب ويتخذ حالة عرفانية. وكان فرانك يقدم 
نفسه على أنه شبتاي زوي ويدعي بان روح االخير حلت فيه، وأمر أتباعه أن 

.Santo Senior ينادونه
وكان فرانك يدحض »الكتاب المقدس« وكتاب »التلمود« وعوضا عن ذلك، 
اإلستلهام من »زوهر«.  تأسيسا على  ويبرز عهدا وميثاقا جديدا  يعلن  كان 
وطردت حكومة بولونيا، فرانك من البالد في النهاية، فيما أعلنت هيئة القادة 
الكاذب،  النبي  هذا  ألتباع  سماحها  على  ندمها  »الربانيم«  اليهود  الدينيين 
لدخول اإلجتماع، وكانت تلعن األفراد الذين يحجمون عن التوبة، وكان البد 
من طردهم من بين المجتمع اليهودي. ومذاك، تم حظر تالوة كتاب زوهر على 

األشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما.15
ومل تكن هنایة فرانك، مبعىن هنایة الطوائف الناشئة واملشیحانیة بني الیهود، 
وبعدها، ظهرت فرق وطوائف اخرى مبا فیها »حاسیدمي« عندما كانت 
للمیالد،  الثامن عشر والتاسع عشر  القرنني  بتطورات  الغربیة، متر  أوروبا 

وعملوا على إهلاء یهود شرق أوروبا.
إن ما هو قابل للتأمل خالل دراسة التوجهات »املشیحانیة« هو حماوالت 
املتشدقني واألنبیاء الكاذبني الیهود، سواء »الشبتانیستیني« و »الدومنة« و 
»الفرانكیستیني« للتخطیط واحلیل االنسانیة، من أجل تقدمي املوعد الذي 
كان ميكن أن یتحقق على أرض الواقع يف وقت ظهور املسیح احلقیقي 
يف وقته املقدر، يف حني كان على بين اسرائیل، ختطي فرتة النفي والتفرق 
يف االرض متاما، واإلنتظار بصرب، لتحقق املشیئة االهلیة وظهور املاشیح. 

أحد  إىل  والصهیونیة«  والیهودیة  الیهود  »موسوعة  يف  المسيري  ویشري 
أكرب اإلحنرافات العقائدیة للیهود أي الحلولية، ویبني العالقة بني التوجه 

المشيحاني والتعاليم الكاباالئية. ویكتب قائال:
... وكان الماشيح وأتباعه ينتهكون الشريعة ويدوسون عليها باقدامهم لإلفادة 
اليهودية  هويتهم  ببقية  الخفاء  في  يعيشون  وكانوا  منها.  النابعة  الحرية  من 
وباألشكال التي لم تكن تمت لليهودية بصلة. وربما هذا يعود إلى أن لحظة 
بالكامل. وهكذا  )الماشيح(  اإلنسان  في  اهلل  لحظة حلول  المشيحاني هي 
لحظة، هي لحظة وحدة الوجود وبالتالي، تضاؤل دور اهلل وحتى موته، الن اهلل 

يتحول إلى مادة بشرية. وإن حصل ذلك، فان الشرائع التي أرسلت من قبله األولیغارشیة الحاخامیة
بوصفها اهلل، ستفقد مصداقيتها. 

وترتبط المشيحانية بالتجلي المفاجئ هلل والرموز العنيفة التي تتجسد أحيانا 
إنتفاضة عسكرية. وهذا األمر ينطبق على أبو عيسى اإلصفهاني  على هيئة 

وداوود الرائي وديفيد ريوفيني وياكوب فرانك، وفي النهاية »الصهيونية«.16
إن احللولیة تعد من املواصفات الرئیسیة للعرفان الیهودي أو الكاباال ذاته. 
إن فكرة حلول الّله يف التاریخ والطبیعة واالنسان، بدال من جتلیه، تعد من 
اإلحنرافات الكبرية اليت انبثقت من بني التعامل الشیطانیة والسحریة للكاباال. 
إن الكتابني الشهريین والكاباالئیني »باهري« و »زوهر«، حقنا هذه الفكرة 

يف روح الیهود وبعدها، يف الكثري من املثقفني وحىت السیاسیني. 
وفي التوجهات المشيحانية، وتأسيسا على المعتقدات الحلولية، فان اهلل حل 
في فرد محدد. وفي هكذا فكر شركي، فان موضوع الشعب المختار الذي 
اهلل وبكل  أن  يرون  فانه هؤالء  أخرى  بعبارة  العلن.  إلى  يبرز  اليهود،  يزعمه 

عظمته، حل في شعب مختار أو في أرض خاصة. 
وفي هذا التوجه، تم نبذ ورفض منظومة العقل والوحي والشريعة التي تؤدي إلى 

التواصل بين الخالق والمخلوق. 
إن اليهودية الحاخامية ومن أجل تهدئة خواطر التوجهات المشيحانية، بذلت 
قصارى جهدها وفي هذا المضمار ركزت على البعد اإللهي لعودة الماشيح 
ومن أن الماشيح هو »وسيلة اهلل« لتحقيق الخالص والتحرر. وبذلك، فان 
وان  الماشيح  بانتظار  النفس  وضبط  الصبر  ظل  في  يبقوا  أن  يجب  اليهود 

الجهود الفردية والجماعية لتقديم موعد نهاية العالم، يعتبر كفرا...
والطريف أن التوجه المشيحاني في الحقبة المعاصرة، وعلى الرغم من امتالك 
مبادئ السفارادية انتشر وراج في شرق أوروبا واألجزاء األوروبية للدولة العثمانية. 
إن المشيحانية التي كانت في األصل ]من وجهة النظر العقائدية[ سفارادية، 
اختصت الحقا باألقليات األشكانزية. إن »الفرانكية« و »الحسيدية« وبالتالي 
»الصهيونية« كانت في الوهلة األولى، حركات اشكنازية، ربما الن األشكناز 
في  اهلل  بحلول  تؤمن  المسيحية  وكانت  مسيحية،  بيئات  في  يعيشون  كانوا 
شخص واحد أي المسيح بن مريم. وكانت الحركات المشيحانية هكذا، 

ونقلت الحلول االلهي من الشعب اليهودي إلى الماشيح.17
عن  املنبثقة  املشیحانیة  العقیدة  إىل  اإلستناد  خالل  ومن  الصهیونیة  إن 
التعالیم الكاباالئیة )ولیس احلقیقة الدینیة املتمثلة بعودة املسیح املوعود، 
املربجمة  النهضات  التوحیدیة(، حتركت كتفا بكتف  األدیان  بنّي يف  وكما 
إلثارة مشاعر مظلومیة الیهود وعدم امتالكهم الوطن وحتریض التوقعات 
املشیحانیة لدیهم ما أدت إىل نشوء واقعة شغلت القرن العشرین وما بعده 
القرن الواحد والعشرین، وأدت إىل اندالع أزمات كربى يف الشرق االوسط 

ويف البلدان االسالمیة. 
ومع بدء العصر احلدیث واحلركة االمربیالیة ونشأة الفكر املادي والتجریيب 
للعهد  واحلرفیة  احللولیة  والتفسريات  واملادیة  للعلمانیة  املعريف  واألسلوب 
العتیق، ظهرت فكرة رجعیة بني املسیحیني الربوتستانت أثرت تأثريا معمقا 
على اجملموعات الیهودیة يف أوروبا، وظهرت احلركات المشيحانية تدرجيیا 
هبدف حتویل فكرة العودة من ظاهرة دينية مجازية إىل ظاهرة تطبيقية. إن 
هذه الفكرة جتذرت يف ظل نشوء النزعة القومیة يف الغرب وتقدمي تعاریف 

عرقیة وعنصریة عن اإلنسان. 
وبعد توسع نطاق الحركة االمبريالية وضعف اليهودية الحاخامية »األرثوذكس« 

التي كانت قد تقبلت النفي كأمر نهائي، ضربت األفكار الصهيونية بجذورها 
بين اليهود. وظهرت الصهيونية في نهاية المطاف في أواخر القرن التاسع 
الديني  التراث  بناء على مطالبها السياسية،  اليهود، واستثمرت  بين  عشر 
اليهودي وهيمنت على الخطاب الديني وحولت جميع المفاهيم المجازية 

الدينية إلى مفاهيم قومية تطبيقية.18
القسري  اإلرسال  إن  يظنون  المستائين، كانوا  المسيحيين  األوروبيين  إن 
أو اإلختياري لليهود المتفرقين في أوروبا إلى »اسرائيل« التي قامت على 
أساس الفكر الصهيوني، سيريحهم ويخلصهم من اليهود ومجمل المفاسد 
السياسية واالقتصادية والثقافية التي طالت حياةالمسيحيين. ولهذا السبب، 
بذلوا قصارى جهدهم إلرسال اليهود وجمعهم في أرض محددة. ومع ذلك، 
اليهود  النهائي والنفي والتفرق، منعت  السابقة حول األمر  القناعات  فان 
من الهجرة إلى اسرائيل الحقيقية الصهيونية. وفي هذا الخضم، تدفق يهود 
شرق أوروبا )اليديشيون( على هذه البالد الجديدة، ولذلك نرى أن اليهود 

اإلشكنازيين، شكلوا األغلبية الساحقة لليهود المهاجرين إلى اسرائيل. 
وتطلق عبارة اليهود اليديشيين أو يهود شرق أوروبا19 على المجموعات 
اليهودية بشرق »المانيا« )في بولندا و روسية(... وهذا المصطلح توسع في 
القرن التاسع عشر للميالد مع بدء الحركة القومية للسالف. وقد استخدم 
اليهود البريطانيون سواء السفاراد أو االخرون هذا المصطلح للداللة على 
اليهود  أصول  وتعود  وبولندا.  روسية  من  جاؤوا  الذين  الجدد  المهاجرين 
اليديشيين الذين يشكلون أغلبية يهود العالم، إلى القرن الثاني عشر للميالد 
والحروب الصليبية. وفي تلك الحقبة، بدأت مجموعات من اليهود األلمان 
وكان حكام  فيها.  وأقاموا  »بولندا«  إلى  الهجرة  مواطنيهم،  من  تجار  مع 
بولندا قد حفزوا هؤالء اليهود على الهجرة بهدف تشجيع وتفعيل التجارة 
في بلدهم. وقد ذهب هؤالء إلى ألمانيا بلغتهم وثقافتهم، واختلطت هذه 
المفردات السالفية والعبرية. ومن ثم استخدموا  اللغة األلمانية مع بعض 
عليه  أطلق  الذي  الشئ  إلى  ]بالتالي[  لكتابتها وتحولت  العبرية  الحروف 
اللغة اليديشية، وهي لكنة ألمانية ال أكثر. إنهم حملوا هذه اللكنة التي 

أطلقوا عليها لغة، معهم دائما كمواصفة ثقافية مهمة.
ويذهب آرثور كستلر إلى اإلعتقاد بان جذور اليهود اليديشيين هي تلك 
التي أطلق عليها إسم »الدياسبورا الخزرية« )تشتت أو تفرق يهود الخزر 

وانتشار عدد منهم في شرق أوروبا(.20 
وبعد التدمري الثاين ملعبد بين اسرائیل بعام 70م. وتفرق الیهود يف أقاصي 
التشتت،  واعترب  أبدا.  النفسي  واإلستقرار  الراحة  الیهود  یر  مل  العامل، 
أن  حبیث  اسرائیل،  بنو  اقرتفها  اليت  واملعاصي  اجلرم  مث  ومن  قدرهم 
عقابا على صلب  التشرد،  هذا  اعتربوا  الیهود،  من  جمموعات عدیدة 
المسيح ورأوا أن التفرق والتشتت مها مسار سیستمر حىت عودة 

املاشیح واحلكم على ما حصل يف املاضي.  
ويف هذا اخلضم ويف العصر احلدیث، إنتهجت جمموعة مشروعا جدیدا 

من خالل إیدیولوجیة »الصهیونیة« املزورة.
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طبيعة العّناب
إنه قد وقع بني األطّباء اختالف كثري يف طبیعة العّناب، فبعضهم جيعلها 
باردة رطبة، و هم األكثرون، و بعضهم جيعلها باردة یابسة، و بعضهم 

جيعلها باردة معتدلة يف الرطوبة و الیبوسة، و بعضهم جيعلها حارّة رطبة.
و احلّق إهنا حارّة یابسة، إال أّن یبوستها كثرية جّدا. و أما أهنا حارّة فألّن 
طعمها حلو مع حّدة یسرية، و لیس فیه قبض ال عفوصة و ال محوضة، 
و یلزم ذلك أن تكون هذه الثمرة حارّة، و أن تكون حرارهتا متوّسطة، إذ 
لیس يف طعمها حرافة و ال مرارة. فلذلك لیس يف جوهرها أرضّیة حمرتقة، 
و ال ناریّة كثرية، بل أرضّیتها معتدلة احلرارة. و فیها مع ذلك ناریّة یسرية 

جّدا، فلذلك تكون هذه الثمرة حارّة حرارة یسرية جّدا.
إذا كانت جاّفة  أما  مائّیتها.  أكثر من  أرضّیتها  یابسة، فألّن  أهنا  أما  و 
فظاهر؛ و أما إذا كانت بعد رطبة، فألّن عصارهتا حینئذ )تكون(أقّل جّدا 
من ثفلها. و مع ذلك فإّن هذه األرضّیة معها قلیل الناریّة، و ذلك ممّا یعني 
على یبوستها. و لكن هذه الیبوسة یسرية جّدا، و ذلك ألجل بقاء كثري 

من مائّیة هذه الثمرة يف جوهرها بعد جفافها.
و أجود هذه الثمرة ما كان طّیب الطعم، متوّسط العهد بالقطف. فإّن 
العتیق جّدا یتسّوس ألجل ما فیه من الرطوبة الفضلّیة، و تقّل غذائّیته جّدا.
و قریب العهد بالقطف، كثري الفضول. و أفضل ذلك ما كان مسینا، كبري 
املقدار فإّن هذا إمنا یكون إذا كانت املاّدة )فیه( كثرية جّدا، و القّوة قویّة.

و ملا كان جوهر هذه الثمرة أرضّیته حلوة، و أنه ال خيلو من جالء و حتلیل 
و إنضاج و تلیني. و ملا كان فیه ناریّة خفیفة جّدا، فتحلیل هذه الثمرة 
ال بّد و أن یكون قویّا. و ملا كان يف جوهرها رطوبة فضلّیة كثرية، فهي 

مفّتحة، موّلدة للریاح.
و ألجل قّوة حتلیل هذه الثمرة، هى حتّلل املائّیة الفضلّیة اليت ختالط الّدم 

فتعّده لقبول العفونة و الغلیان ألجل حتلیلها هلذه املائّیة. و هى تبطل 
غلیان الّدم ألجل إبطاهلا شّدة استعدادها لذلك، و إذا بطل ما یكون يف 
الّدم من الغلیان - و الغلیان حمدث للكدورة - فبطالنه حمدث للصفاء. 

فلذلك كان العّناب یصّفى الّدم، ألنه یبطل ما یكدره من الغلیان.
و مع ذلك، فإنه یغّلظ الّدم ألجل حتلیله لتلك املائّیة، فإّن تلك املائّیة 
ألجل رّقة قوامها، ترّقق قوام الّدم. فإذا فنیت، غلظ قوامه؛ خاصة و 
غلیان الّدم مما یرّقق قوامه أیضا، فإذا بطل غلظ قوامه قطعا. و إذ هو 
إذا كان رقیق  إمنا یكون حترّكه  یبطل شّدة حترّكه. و  فهو  الّدم،  یغلظ 
القوام جّدا؛ فإّن ذلك یكّثر جرمه، فتضیق عنه اجملارى، فیحتاج إىل كثرة 

التحّرك طالبا ملكان یّتسع له.
من  نافع  فهو  غلیانه؛  یبطل  و  یصفّیه  و  للدم،  مغلظ  العّناب  إذ  و 
األمراض اليت حتدث عن غلیان الّدم - له - لطافة، أو شّدة حترّكه، أو 

كدورته.
و أّما األمراض اليت حتدث عن غلیان الّدم، كالشرى و احلصبة و اجلدرىو 
احلمّیات - خاصة سونوخس - و حنو ذلك. و أّما األمراض اليت حتدث 
عن رقّته، فكاجلمرة و عرق الّدم، و كثرة حدوث الضعف لكثرة التحلیل 
و احلركات، و حنوها. و أّما األمراض اليت حتدث عن شّدة حتّرك الّدم، 
فكالرعاف و الرتف و األورام احلارّة الدمویّة، و حنو ذلك. و أّما األمراض 
اليت حتدث عن كدورة الّدم، فكاملالیخولیا و األخالق السوداویّة، و حنو 

ذلك.
فلذلك كان العّناب نافعا من مجیع هذه األمراض.

بقّية أحكام العّناب
تبخريه  مينع  هو  الّدم،  غلیان  تسكینه  ألجل  العّناب  إّن 

اب ـّ العن

الطّب اإلسالمي

األولیغارشیة الحاخامیة

5. Solomon Ben Duji.
6. Roy.
7. Elisee.
8. Elie
9. Amadi.
10. Edessa.

11. کستلر، آرثور، »القبیلة الثالثة عشرة«، صص 138-137.
12. Smyrna.

13. إیبان، أبا، »شعيب، تاریخ بنیاسرائیل«، صص 322-321. 
14. Jacob Frank.

15. إیبان، أبا، »شعيب، تاریخ بنیاسرائیل«، صص 323-322.
16. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة«، ج 5، ص 321.

17. املصدر السابق، ج 5، ص 321.

18. املصدر السابق، ج 2، ص 104.
19. Yiddish or East European Jews.

20. املصدر السابق، ج 4، ص 367.

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

الطبعة األولی، 1397ش.
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من قبل.

تحسين صحة المبيض
وجدت بعض الدراسات أن للمكمالت الغذائیة اليت حتتوي على خالصة 
العناب قدرة حمتملة على مكافحة أكیاس املبیض، يف تأثري مشابه لذاك 
الذي متتلكه حبوب منع احلمل واليت تستخدم عادة ملكافحة أكیاس الرحم 

واملبیض.

محاذير ومخاطر
تعترب مثار العناب خطراً إىل حد ما على مرضى السكري، وذلك بسبب 
احتوائها على أنواع معینة من الكربوهیدرات املعقدة واليت قد تؤثر سلباً على 

مستویات السكر يف الدم لدیهم.
عدا ذلك، تعترب مثار العناب امنة متاماً، ولكن قد یعاين البعض من حساسیة 
خاصة جتاه العناب، وهي حاالت نادرة، كما أن تناول العناب بإفراط قد 

یتسبب يف مشاكل هضمیة ودوخة ودوار.

العّناب في کالم األئّمة المعصومين
قال رسول اهلل : »العناب  يذهب بالحمى و الحكة و يجلي القلب.«1 

قال  علی : »فضل العناب  على الفاكهة كفضلنا على الناس.«2 
روی عن ابن أبي الخضيب  قال: كانت عیين قد ابیضت و مل أكن أبصر 
هبا شیئا. فرأیت أمري املؤمنني يف املنام. فقلت: يا سيدي! عيني قد 

أصابت  إلى ما ترى! 
فقال: »خذ العناب فدقه فاكتحل به فأخذت  العناب فدققته بنواه و 

كحلتها.« 
فاجنلت عن عیين الظلمة و نظرت أنا إلیها إذا هي  صحیحة.3 

الهوامش:
الطبعة االولی، 1385  النيّب« جنف،  املستغفري، جعفر بن حمّمد، »طّب   .1

ق.، ص 29.
االولی،  الطبعة  قم،  الشیعة«،  »وسائل  بن حسن،  حمّمد  العاملي،  حر  الشیخ   .2

1409 ق.، ج 25، ص 224.
3. اجمللسي، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانیة، 1403 ق.، ج  59، 

ص 232.

المصادر:
1. ابن نفیس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبیة«، ایران، طهران، طباعة 

دانشگاه علوم پزشکی ایران - مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، 1387ش.
www.webteb.com :2. موقع ویب طب

فلذلك هو مينع تصّعد األخبرة إىل الّدماغ، فلذلك هو نافع 
ألصحاب السرسام، و اجلنون احلادث من األخبرة احلارّة. و 
كذلك ینفع التنّفل به على اخلمر ألنه مينع تصّعد كثري من اخلمریّة 
إىل الدماغ، خاصة إذا كان قد نقع يف ماء الورد و طّیب بالسّكر و حنوه.
و ألجل تلیینه، هو یلنّي احللق و الّصدر؛ و لذلك هو نافع للسعال، 
و خشونة الصوت و ینفع جّدا من الربو الدموّى، و ذلك ألّن حدوث 
هذا الربو إمنا یكون ألجل متدید الّدم بكثرته - للعرق العظیم املمتّد على 
الصلب و الرّئة و إذا غلظ الّدم و سكن غلیانه بالعّناب، قل متدید الّدم 

هلذا العرق، فكان بذلك نافعا من الربو.
و إذا مضغ ورقه، أبطل الذوق مّدة لطیفة، حىت أن ماضغه ال حیّس  
بالطعوم البتة، و ال ميّیز بني الّسّكر و الرتاب! و لذلك یسهل معه شرب 

األدویة الكریهة الطعوم.
و إذا أكل الرطب منه، وّلد دما بلغمّیا. و إذا كان فّجا، حبس البطن.

و تسكینه حلّدة الّدم و غلیانه، أكثره إمنا هو بالربد و القبض. و أّما 
منه  الكائن  للّسعال، و خاصة  نافع  البطن، و  یلنّي  فإنه  منه  النضیج 
للنزالت ألجل تغلیظه املواد. و حیبس النزالت، و مينعها عن النزول إىل 

األعضاء.
و إذا كان الّدم كثري الرطوبة جّدا - كما یكون يف دم أصحاب القنیة 
- مل یكن العّناب مسّكنا لغلیانه، ألّن قّوته تعجز عن حتلیل مثل هذه 
تغلیظه  املصّفى، كان  العدس  العّناب مع  إذا طبخ  الكثرية. و  الرطوبة 
للدم و تسكینه هلیجانه و غلیانه أكثر، ألّن كّل واحد من هذین یفعل 
ذلك. لكن تفتیحه حینئذ یكثر، ألّن العدس منفخ أیضا. و هذا الطبیخ 
شدید النفع من الشرى و اجلدرى، و كثري من البثور. و هو یقّلل املىّن، 
و سبب ذلك حتلیله و إن كان قد یزید اإلنعاظ ألجل كثرة تفتیحه )ال( 

كما یقولون إنه یضعف اإلنعاظ!
إذا جّفف ورق  إذا شرب علیه اجلاّلب و حنوه، أحدره بسرعة. و  و 
العّناب و سحق ناعما و نثر على األكلة، كان هلا أنفع دواء. و قد 
تطلى به األكلة مطبوخا )أو( خملوطا بالعسل، طلیا بالریشة؛ فینفع كثريا. 
و إذا سحق قشر شجرة العّناب و خلط مبثله إسفیداجا و حشى هبما ما 
كان من اجلراحات خبیثا، كان ذلك شدید النفع. و قد ینفع من ذلك، 

سحیق هذا القشر وحده.
و إذا طبخ العّناب و شرب من طبیخه كّل یوم نصف رطل، و فعل 
ذلك أسبوعا؛ أذهب احلّكة أصال. و إذا طحن نواه، كان سویقه عاقال 

للبطن.
و إذا طحن جبملته، كان ذلك السویق نافعا لقروح األمعاء.

فوائد العّناب في اللمحة
تنظيم الدورة الدموية في الجسم

بسبب غىن العناب باحلدید والفسفور، فإن هذا جيعله عامالً مساعداً يف 
إنتاج خالیا دم جدیدة. لذا، فإن تناول العناب مفید جداً يف حاالت 

اإلصابة بفقر الدم.

تحسين صحة العظام
إن االستهالك املنتظم ملصادر طبیعیة غنیة بالكالسیوم والفسفور واحلدید 

)واملتواجدة بكثرة يف مثار العناب( یساعد على احلفاظ على عظام قویة 
وسلیمة.

تعزيز صحة جهاز المناعة
تساعد مثار العناب على تعزیز صحة جهاز املناعة وذلك بسبب حمتواها 
العايل من مضادات األكسدة، خاصة فیتامني أ وفیتامني سي. وتساعد 
مضادات األكسدة يف حماربة الشوارد احلرة وبالتايل مكافحة العدید من 
األمراض اليت تسببها هذه، كما یساعد فیتامني سي بشكل خاص على 
تعزیز إنتاج كریات الدم البیضاء واليت تشكل خط الدفاع األول يف اجلسم.

خسارة الوزن الزائد
عموماً، یساعد تناول اخلضراوات والفواكه على خسارة الوزن الزائد واحلفاظ 
على وزن صحي، ومن ضمن هذه اخلضراوات والفواكه تأيت مثار العناب.

بسبب حمتوى مثار العناب الشحیح من السعرات احلراریة وحمتواها العايل من 
الربوتینات واأللیاف، فإهنا تساعد على تعزیز الشعور بالشبع وبالتايل منعك 

من تناول كمیات كبرية من الطعام الضار بني الوجبات.

مكافحة السرطان
مع أن هذا األمر ال یزال قید البحث، إال أن النتائج األولیة لبعض الدراسات 
قد كانت إجيابیة، وأشارت إىل أن للعناب القدرة على حتیید الشوارد احلرة 

املسؤولة عن السرطان وانتشار اخلالیا السرطانیة.
كما أن اخلصائص املضادة لألكسدة لثمار العناب جتعلها مهمة كذلك يف 

مكافحة أمراض مزمنة أخرى، مثل أمراض القلب.

تخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم
أظهرت العدید من األحباث والدراسات أن للعناب قدرة على التأثري على 
هرمونات اجلسم، ال سیما عند استخدام زیته، إذ یعمل زیت العناب على 

ختفیف التوتر وحتفیز الشعور بالراحة واهلدوء.

تحسين الهضم
ینعكس تناول مثار العناب عموماً إجياباً على عملیات اهلضم يف اجلسم، 

وذلك بسبب حمتواها العايل من األلیاف الغذائیة.
ومكافحة  اهلضم  تنظیم  على  یساعد  بانتظام  العناب  تناول  فإن  لذا، 
اإلمساك والتشنجات املعویة والنفخة، كما أن العناب قد یلعب دوراً يف 

احلمایة من سرطان القولون واملستقیم.

مفيد للبشرة
یتم استعمال عصري العناب عادة بشكل موضعي لعالج العدید من حاالت 

االلتهابات واألمراض اجللدیة، مثل: األكزميا، حب الشباب، الصدفیة.

إنبات الشعر
أظهرت بعض الدراسات أن لزیت العناب قدرة على إعادة إنبات شعر 
الطّب اإلسالميالرأس عند تدلیك فروة الرأس به بانتظام لینمو الشعر أكثر طوالً وكثافة 

الطّب اإلسالمي
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القانون  اليت حدَّدت  الروایات  وأتباعه عن كل  أحمد إسماعيل  أعرض 
الذي یُعرف به احملق من املبطل واليت ذكرناها سابقاً، وجعلوا ألنفسهم 
على  جعلوه  إمساعیل،  أمحد  إمامهم  دعوة  مع  یتالءم  خاصا  منهجا 

مقاسهم، وحاولوا االستدالل علیه ببعض الروایات املتشاهبة.

1. الوصية
ادعى أمحد إمساعیل أن دلیل إمامته املزعومة هو الوصیة، وقال: إهنا کافیة 

التمییز احملق من املبطل. 
اليت نصت  الروایات  ببعض  أتباعه  له من  املروجني  استدل بعض  وقد 
على استدالل إمام احلق بالوصیة، كروایة الحرث بن المغيرة، قال: قلت 
أليب عبد اهلل: بم يعرف صاحب هذا األمر؟ قال: »بالسكينة، 

والوقار، والعلم، والوصية.«1 
املقصود  ألن  قطعة؛  باطل  هبا  استدالهلم  أن  هذا:  على  والجواب 
باالحتجاج بالوصیة يف هذا اخلرب لیس جمرد االدعاء بأن اسم »أمحد« 
املذكور يف روایة ضعیفة من روایات الوصیة هو أمحد إمساعیل، وانتهى 
األمر! بل إن أهل البیت ايل وضحوا لنا كیف یكون االحتجاج بالوصیة، 
وبینوا لنا شروطه، لكن القوم تعاموا عن كل ذلك، فصاروا من أجلى 

مصادیق قوله تعاىل: 
»َأ فـَتـُْؤِمُنوَن بِبـَْعِض اْلِكتاِب َو َتْكُفُروَن بِبـَْعٍض َفما َجزاُء َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم 
نْيا َو يـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن ِإلى  َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما اللَُّه  ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحياِة الدُّ

ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلون «2  
فالوصیة اليت حیتج هبا إمام احلق هي الكتب اليت نزلت من السماء لكل 
إمام، خمتومة بالذهب، وفیها تكلیف كل إمام، أو الوصیة اليت أمالها 

رسول اهلل، وكتبها أمري املؤمنني بیده الشریفة. 
مث إن الوصیة هلا شرط مهم قد غفل أو تغافل عنه أمحد إمساعیل وأتباعه 
الذین یدعون له، وهو أن الوصیة ال بد أن تكون ظاهرة، مشهورة، معروفة 
حبیث یعرف كل الشیعة أو جلهم أن هذا اإلمام هو وصي اإلمام السابق 

ال خيتلفون يف ذلك. 
فقد روى الكليني بسند صحیح عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، 
 :قال اإلمام؟  يعرف  بأي شيء  له:  قیل  قال:   اهلل عبد  أيب  عن 

»بالوصية الظاهرة، وبالفضل.«3 
 :وبسند صحیح أیضا عن ابن أبي نصر، قال: قلت أليب احلسن الرضا
إذا مات اإلمام بم يعرف الذي بعده؟ فقال: »لإلمام عالمات، منها: أن 
يكون أكبر ولد أبيه، ويكون فيه الفضل والوصية، ويقدم الركب« فیقول: إلى 

من أوصى فالن؟ فیقال: »إلى فالن.«4 
وبسنده عن عبد األعلى، قال: قلت أليب عبد اهلل: المتوثب على هذا 

األمر، المدعي له، ما الحجة عليه؟ 
قال: »يسأل عن الحالل والحرام.« 

 :قال: مث أقبل علي، فقال
»ثالثة من الحجة لم تجتمع في أحد إال كان صاحب هذا األمر، أن يكون 
الوصية  ويكون صاحب  السالح،  عنده  ويكون  قبله،  بمن كان  الناس  أولى 
الظاهرة، التي إذا قدمت المدينة سألت عنها العامة والصبيان: إلى من أوصى 

فالن؟ فيقولون: إلى فالن ابن فالن.«5
إن بعض الروایات أكدت على أن اإلمام ال یكون إمامة إال إذا نص علیه 
اإلمام السابق بامسه وعینه، ونصبه على للناس، کا نصب النيب أمري 

املؤمنني علّي بن ايب طالب يف غدیر خم. 
فقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر 
الباقر: بم يعرف اإلمام؟ قال: »بخصال، أولها: نص من اهلل تبارك 
 وتعالى عليه، ونصبه علما للناس حتى يكون عليهم حجة؛ ألن رسول اهلل
نصب عليا، وعرفه الناس باسمه وعينه، وكذلك األئمة ينصب األول 

الثاني.«6 
وروى الحميري بسنده عن أبي بصير، عن أيب احلسن املاضي قال: 
دخلت علیه، فقلت: جعلت فداك بم يعرف اإلمام؟ فقال: »بخصال، 
أما أولهن فشيء تقدم من أبيه فيه، وعرفه الناس، ونصبه لهم عأل حتى يكون 

حجة عليهم؛ ألن رسول اهلل نصب عليا، وعرفه الناس، وكذلك األئمة 
يعرفونهم الناس، وينصبونهم لهم حتى يعرفوه.«7 

2. العلم والمعرفة
وأنه كشف  قبله،  أحد  به  یأت  مل  بعلم  جاء  أنه  إمساعیل  أمحد  یدعي 
غوامض العلوم وأسرار املعارف، وقد نسب إلیه كتاب امسه »املتشاهبات«، 

ادعى أنه ال یوجد أحد من الناس استطاع أن یرد على ما فیه! 
فیه  بل  والرتّهات،  باخلزعبالت  ومليء  متهافت  الكتاب  هذا  أن  واحلق 

أكاذیب ذكرنا بعضا منها سابقا، وأثبتنا جهل الرجل وفساد أقواله. 
الذي  مبلغ علمه  للجمیع  لیتبني  الرجل  آراء  لبعض  مثاال  اآلن  وسنذكر 

یدعیه:
قال يف متشاهباته: 

القائم، قال:  فإبراهيم لما كشف له ملكوت السماوات، ورأى نور 
 قال: »هذا ربي«، فال رأی نور محمد هذا ربي«، فلما رأى نور علي«
قال: »هذا ربي«، ولم يستطع إبراهيم تمييز أنهم عباد إال بعد أن کشف 

له عن حقائقهم.8 
وهذا الكالم كما هو واضح للجمیع فیه نسبة الكفر إىل نيب من أنبیاء اهلل 
من أويل العزم! و نسبة احلرية والضالل والتیه إلبراهیم، حىت اعتقد 

بآهلة غري اهلل تعاىل، وهذا كفر صراح وضالل مبني. 
وإذا كان هذا هو حال نيب اهلل إبراهیم، فكیف بعوام الناس؟ 

ال  وهو  واألرض  السماوات  ملكوت   إلبراهیم ینكشف  مث كیف 
مل یعرف ربه بعد، ومل ميیز بینه وبني بعض خلقه؟ بل إنه رغم انکشاف 
عامل امللكوت له فإنه وقع يف هذا اخلطأ الفادح العظیم، باعتقاد آهلة غري 

اهلل تعالی. 
والروایات بنت معىن اآلیة املباركة، وأغتنا عن ما یتشدق به أمثال أمحد 

إمساعیل وغريه مما دل الدلیل العقلي والنقلي على فساده. 
قال:  الجهم،  بن  محمد  بن  علي  عن  بسنده  الصدوق  الشيخ  روى  فقد 
حضرت جملس المأمون وعنده علي بن موسى الرضا، فقال له املأمون: 

يا ابن رسول اهلل! أليس من قولك: إن األنبياء معصومون؟ 
قال: »بلى.« 

قال: فسأله عن آيات من القرآن، فكان فيها سأله أن قال له: فأخبرني عن 
قول اهلل عزوجل في إبراهيم: » فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى  َكوَْكباً قاَل هذا رَبِّي«9
فقال الرضا: »إن إبراهيم وقع إلى ثالثة أصناف: صنف يعبد الزهرة، 
وصنف يعبد القمر، وصنف يعبد الشمس، وذلك حين خرج من السرب الذي 
أخفي فيه، فال جن عليه الليل، ورأى الزهرة، قال: »هذا ربي؟!« على اإلنكار 
واالستخبار، فال أفل الكوكب قال: »ال ُأِحبُّ اآْلِفلين « ألن األفول من صفات 
المحدث، ال من صفات القديم، فلما رأى القمر بأزغا قال: »هذا ربي؟!« 
على اإلنكار واالستخبار، فلما أفل قال:»لَِئْن َلْم يـَْهِدني  رَبِّي أَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم 
الضَّالِّين.«10 فلما أصبح، و » رََأى الشَّْمَس بازَِغًة قاَل هذا رَبِّي هذا َأْكبـَُر«  
من الزهرة والقمر، على اإلنكار واإلستخبار، ال على األخبار واإلقرار، فلما 
أفلت قال لألصناف الثالثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس: »فـََلمَّا َأفـََلْت 
قاَل يا قـَْوِم ِإنِّي بَري ٌء ِممَّا ُتْشرُِكون ِإنِّي َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَّذي َفَطَر السَّماواِت 
َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِكين «،11 وإنما أراد إبراهيم بما قال أن  َو اأْلَْرَض َحنيفاً 
يبين لهم بطالن دينهم، ويثبت عندهم أن العبادة ال تحق لما كان بصفة الزهرة 

والقمر والشمس، وإنها تحق العبادة لخالقها وخالق السماوات واألرض، المدعون الكّذابون
و كان ما احتج به على قومه مما ألهمه اهلل عزوجل وآتاه، كما قال اهلل 

ُتنا آتـَْيناها ِإْبراهيَم َعلى  قـَْوِمه .«12  عزوجل: »َو تِْلَك ُحجَّ
فقال املأمون: هلل دّرك يا ابن رسول اهلل!13 

وهذا أمنوذج من العلم الذي یتحدى به أمحد إمساعیل مراجع الطائفة، 
العزم، وهذا  أويل  من  نيب کرمي  إىل  والضالل  واحلرية  الكفر  نسبة  وهو 
 من تنزیه أنبیاء اهلل یعارض متاما ما أكد علیه أئمة أهل البیت

عن كل ما یشینهم ویعیبهم فضال عن الضالل و الكفر. 
وال خيفى أن املراد بالعلم الذي ورد يف روایات أهل البیت، والذي 
جعلوه عالمة ودلیال على صدق من یدعي اإلمامة هو  العلم بالعظائم 
اليت ال یعرفها غري اإلمام، مثل املغیبات وما حیدث يف غد، مضافة إىل 
علمه بكل اللغات ومجیع أمور الشریعة وغري ذلك، حبیث ال یسأل عن 

شيء فیقول: ال أعلم. 
ومن مجلة الروایات املبینة لذلك ما رواه شیخنا الصدوق بسنده عن أيب 
إذا مضى  جعلت فداك،  له:  قال: قلت   ،اجلارود، عن أيب جعفر

عالمكم أهل البيت فبأي شيء يعرفون من يجيء بعده؟ 
قال: »بالهدى، واإلطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، وال يسأل 

عن شيء مما بين صدفيها إال أجاب فيه.«14 
فإذا كان إمام احلق ال یسأل عن شيء إال أجاب فیه، فإنه ميكن ملن 
من حیدد  هو  ولیس  یرید،  یسأله يف كل شيء  أن  إمامته  معرفة  یرید 
للسائل نوع السؤال، أو جماله، أو ما شابه؛ ألن اإلمام عنده علم املنایا 
والبالیا واألنساب، وعنده علم ما كان، وما یكون، وما هو كائن إىل یوم 

القیامة، وال یسأل عن شيء فیجیب بال أدري! 
ولكنا الحطنا أن أمحد إمساعیل لیس كذلك، فإنه بسبب اختفائه مل 
ميکن أحدة من سؤاله مباشرة، واألسئلة اليت ترد ملوقعه ال نعلم أنه هو 
الذي جيیب علیها أو غريه، كما أننا ال نعلم هل یعجز عن اإلجابة على 
بعضها أم ال، وحنن سألناه عرب موقعه بعض املسائل فلم نتلق أي جواب. 

3. حاكمية اهلل
من مجلة أدلة أمحد إمساعیل على صدق دعوته رفعه لشعار حاكمية اهلل، 
ومراده حباكمیة اهلل ما بینه يف الكتاب املنسوب إلیه املسمى »حاکمیة 
اهلل«، وهو أن واضع القانون الذي به حیكم الناس هو اهلل تعاىل، واحلاكم 
ال بد أن یكون منصوب من قبل اهلل سبحانه، ال من قبل الناس، وأن 
احلاكم الذي جيب أن یبایعه املسلمون وميّکنوه من تويل مهام املسلمني 

.يف هذا العصر هو اإلمام املهدي
وهذا الكالم ال نزاع لنا فیه معه، ومل خيتلف فیه الشیعة، ولكن أمحد 
إمساعیل بسبب حصول االنتخابات يف »إیران« و»العراق« اليت دعا 
بعض العلماء إىل املشاركة فیها، زعم أن القول حباكمیة اهلل من متفرداته، 

وأن كل العلماء قالوا باالنتخابات اليت هي حاکمیة الناس.
 وهذه العبارة وهي حاكمیة اهلل تذکرنا مبا فعله اخلوارج مع أمري املؤمنني

حني رفعوا شعار: ال لحكم إال هلل، وكفروا كل من یرفع شعار غريه! 
وهذا عني ما فعله أمحد إمساعیل، إذ أنه رفع هذا الشعار، وكفر كل من 

خالفه يف ذلك. 
فقد قال يف الكتاب املنسوب إلیه املسمى »حاكمیة اهلل«: 

المدعون الكّذابون

الشيخ أحمد سلمان

قانون معرفة اإلمام:

أدلة أحمد اسماعیل و أتباعه
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األساسي  المرتكز  العاملين  غير  العلماء  هؤالء  نقض  وهكذا 
اهلل  ولي  وخالفة  اهلل  حاكمية  وهو  اإللهي،  الدين  في  ]كذا[ 
أرضه  في  اهلل  خلفاء   البيت ألهل  يبق  فلم  وتعالى،  سبحانه 
وبقيتهم اإلمام المهدي وجود بحسب االنتخابات أو الديمقراطية التي 

سار في ركبها هؤالء العلماء غير العاملين.15
وال نعلم أحدا من علمائنا األعالم قال: إن احلاكمیة للناس، وإنه جيب 
على املسلمني أن ینتخبوا إمام املسلمني لتكون إمامته شرعیة. ومن دعا 
إىل املشاركة يف االنتخابات يف إیران أو العراق ال یقول: إن احلاكمیة 
للناس، وأن املنتخب هو إمام املسلمني يف قبال اإلمام املهدي، وإمنا 
ینتخبه الناس لیقوم بإدارة شؤون البالد، باعتبار أن احلل األمثل يف فرتة 
غیبة اإلمام املهدي هو أخذ رأي الناس يف اختیار احلاكم السیاسي، 
كما ینتخب أبناء القبیلة الواحدة من ميثلهم ویقوم بشؤوهنم من دون أن 

تكون له أي صفة دینیة أو أي مقام دیين. 
یدعون  علمائنا  وكل  إمساعیل  أمحد  یدعي  األمر كما  یكون  فكیف 
ویؤلفون  الفرج،  بتعجیل   والزمان العصر  لصاحب  ومساء  صباحا 
الكتب واملصنفات إلثبات وجوده، وأنه إمام هذا العصر، ورد شبهات 

املخالفني واملبطلني حوله؟! 
وكیف كان فإن من املضحك أن یقال: إن القول حباكمیة اهلل دلیل على 
إمامة أمحد إمساعیل، ودلیل على أنه رسول اإلمام املهدي ووصیه؛ 

ألن مجیع الشیعة علماءهم وعوامهم یقولون ذلك. 
اهلل والدعوة إىل  القول حباكمیة  الغرض األساس من  أن  والذي یظهر 
متكني اإلمام املهدي من احلكم هو متكني أمحد إمساعیل من تسلم 

السلطة باعتباره وصي اإلمام املهدي وسفريه. 
ولو راجعنا كل كلمات علماء الشیعة من بدایة الغیبة الصغرى إىل یومنا 
هذا فلن جند رجال واحدا ال من كبارهم وال من صغارهم وال حىت من 

عوام الشیعة ینفي ظهور اإلمام بعد غیبته الكربى. 
بل إن عندنا أن من یقول بذلك فهو خارج عن التشیع، إذ أن الزم هذا 

 .القول هو انکار اإلمام املهدي
فال ندري كیف یتبع مثل هذا الشخص؛ ألنه إن كان یتعمد الكذب 
يف كالمه فهو من أئمة أهل النار، وإن محلناه على حممل حسن وقلنا: 
»إنه أخطأ يف نقله« فقد سقط كل ما یدعیه من كونه إمامة معصوما.

4. األحالم
إمساعیل  ألمحد  املروجني  احتجاج  الثكلى  تضحك  اليت  األمور  من 
باألحالم والرؤى، حیث جعلوها من أهم أدلتهم على صحة عقیدهتم 

وصدق دعوهتم! 
بل إن أمحد إمساعیل نفسه احتج يف أكثر من مورد يف خطاباته وبیاناته 
وكتبه باألحالم، وحاول إثبات حجیتها، وأهنا كلمات اهلل إىل أنصاره، 

وشهادة امللكوت بصدق دعوته! 
فقد قال يف خطاب وجهه إىل طلبة احلوزة العلمیة: 

تقولون نحن نقبل شهادة العدلين؟ فها اهلل يشهد لي، ومحمد يشهد لي، 
وعلي يشهد لي، وفاطمة تشهد لي، والحسن يشهد لي، والحسين يشهد 
لي، وعلي بن الحسين، ومحمد وجعفر، وموسى، وعلي، ومحمد، وعلي، 
والحسن، و محمد، يشهدون لي. بمئات الرؤى التي رآها المؤمنون، أفال 

تقبلون شهادتهم وقولهم ونصحهم لكم؟! 
ألم يخبروكم أنهم يجتمعون على صاحب الحق إذا جاء، وقالوا ال : »فإذا 
رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فاشهدوا إلينا بالسالح«، تقولون: إن الشيطان 
يتمثل برسول اهلل محمد؟! »َلَقْد ِجْئُتْم َشْيئاً ِإدًّا َتكاُد السَّماواُت يـَتـََفطَّْرَن 

ِمْنُه َو تـَْنَشقُّ اأْلَْرُض َو َتِخرُّ اْلِجباُل َهدًّا«16 
واهلل يقول: »َو ما تـَنـَزََّلْت ِبِه الشَّياطيُن َو ما يـَْنَبغي  َلُهْم َو ما َيْسَتطيُعون «،17 
يتمئل  فكيف  القرآن،  من  بحرف  ينطق  أن  يستطيع  ال  الشيطان  فإذا كان 
بمحمد، وهو القرآن كله، »ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ ٍء َو ُهَو ُيجيُر َو 

ال ُيجاُر َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمون .«18
من بيده ملكوت السماوات واألرض، ما أنصفتم اهلل إذ جعلتم الملكوت بيد 
العلي  باهلل  إال  قوة  وانتهكتم حرمة رسول اهلل، وال حول وال  الشيطان، 
العظيم، تستخفون الناس وتقولون لهم: »وهل رأيتم رسول اهلل حتى تعرفونه 
بالرؤيا؟« سبحان اهلل، وهل كان أحد في زمن اإلمام الصادق رأى رسول 
اهلل؟! حتى يقول اإلمام الصادق: »من أراد أن يرى رسول اهلل بالرؤيا 
فليفعل كذا وكذا« ، والروايات كثيرة في هذا المعنى، فراجعوا »دار السالم« 
وغيره من كتب الحديث، تقولون: »الرؤيا حجة على صاحبها فقط«، فتردون 
 ،شهادة المؤمن العادل الذي رأى وسمع في ملكوت السماوات رسول اهلل
العالم  تقبلون شهادته فيما رأى وسمع في هذا  بالحق، فكيف إذن  وأخبره 

الجسماني؟! 
في حديث عن اإلمام الحسن العسكري بعد ما رآه الفضل بن الحارث 
في المنام، وقال له ما قال، قال: »إن كالمنا في النوم مثل كالمنا في 
اليقظة«، ألم يقبل رسول اهلل إيمان خالد ابن سعيد األموي؛ ألنه رأى رؤيا 
ألم يقبل رسول اهلل إيمان يهودي رأى رؤيا بموسی، وقال له: »إن 
محمد ]كذا[ حق«، ألم يقبل اإلمام الرضا إيمان الواقفية؛ ألنهم رأوا رؤي 
بأنه حق؟ ألم يقبل اإلمام الحسين إيمان وهب النصراني؛ ألنه رأى 
 إلى اإلمام اخسن العسكري رؤيا. ألم تأتي نرجس أم اإلمام المهدي

بسبب رؤيا رأتها؟ ألم ... وألم ... 
إنا هلل وإنا إليه راجعون! ما أثقل الدنيا في كفة ميزانكم، وما أخف ملکوت 
مع  سبقتكم  التي  األمم  حال  تدبروا  وآرائكم،  أهوائكم  عند  الساوات 

أنبيائهم.19 
هذا كالم منسوب ألمحد إمساعیل يف إثبات حجیة األحالم، ولنا مع هذه 

العبارات عدة وقفات تثبت جهل هذا الرجل: 
أوال: أن الرؤیا قد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة، ولیست كل الرؤى على 

نسق واحد، وهذا ما دلت علیه الروایات. 
منها: صحیحة سعد بن أبي خلف، عن أيب عبد اهلل، قال: »الرؤيا 
وأضغاث  الشيطان،  من  وتحذير  للمؤمن،  اهلل  من  بشارة  وجوه:  ثالثة  على 

أحالم.«20 
 :ومنها: ما رواه الكليني ايل عن أيب بصري، قال: قلت: أليب عبد اهلل
 :جعلت فداك، الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع واحد؟ قال
سلطان  في  ليلة  أول  في  يراها  الرجل  فإن  مختلفة،  الكاذبة  أما  »صدقت، 
المردة الفسقة، وإنما هي شيء يخيل إلى الرجل، وهي كاذبة مخالفة، ال خير 
فيها، وأما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول المالئكة، وذلك 
قبل السحر، فهي صادقة، ال تخلف إن شاء اهلل، إال أن يكون جُنبا، أو ينام 
على غير طهور، ولم يذكر اهلل عز وجل حقيقة ذكره، فإنها تختلف وتبطئ 

على صاحبها.«21المدعون الكّذابون
ومن أفضل ما ورد يف هذا الباب ما رواه الشیخ الصدوق و بسنده عن أيب 
بصري عن أيب جعفر، قال: مسعته یقول: »إن إلبليس شيطانا يقال له 
هزع، يمأل ما بين المشرق والمغرب في كل ليلة، يأتي الناس في المنام.«22 
والروایات يف ذلك كثرية، وهي تدل على أنه لیس كل الرؤى صادقة، بل 

منها ما هو من الشیطان. 
ولو اطلع أمحد إمساعیل على هذه الروایات ملا أكد على صحة كل األحالم 

من دون تفریق بني الرؤى الصادقة الكاذبة. 

ثانيا: قال أمحد إمساعیل: تقولون: »الرؤيا حجة على صاحبها فقط«، فتردون 
 ،شهادة المؤمن العادل الذي رأى وسمع في ملكوت السماوات رسول اهلل
العالم  فيها رأى وسمع في هذا  تقبلون شهادته  إذن  بالحق، فكيف  وأخبره 

الجسماني؟! 
وهذا كالم واضح البطالن؛ ألنا ال نقول: إن الرؤیا حجة على صاحبها 
فقط، وإمنا نقول: إهنا لیست حبجة مطلقة، ال على صاحبها وال على غريه! 
وأمحد إمساعیل قاس قبول ما یدعیه أتباعه من رؤیتهم للمعصومني على 
قبول شهادة املؤمن العادل يف األمور احلسیة، واحلال أن شهادة املؤمن يف 

الرؤیا ال قیمة هلا ألهنا لیست حبجة، ال أننا نكذبه يف رؤیاه. 

ثالثا: أن رؤیة النيب واملعصومني يف املنام دائما تكون رؤیا صادقة؟ 
أو فیها تفصیل؟ 

ذهب أمحد إمساعیل - كما يف التسجیل الصويت والكتب املنسوبة إلیه - 
إىل أن رؤیة النيب واملعصومني يف املنام ال بد أن تكون رؤیا صادقة، 

واستدل على ذلك بعدة أدلة:
لـمحمد بن أبي بكر: من تراه  منها: ما رواه سليم بن قيس، قال: فقلت 
 ،عن هؤالء الخمسة بها قالوا؟ فقال: رسول اهلل حدث أمير المؤمنين
وإنه يراه في منامه كل ليلة، وحديثه إياه في المنام مثل حديثه إياه في الحياة 
واليقظة، فإن رسول اهلل قال: »من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان 

ال يتمثل بي في نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة.«23
واستدالل أمحد إمساعیل وأتباعه املروجني له هبذه األخبار ال ینفعهم يف ما 
ذهبوا إلیه، إذ أن الروایات مل تطلق الرؤیا حبیث أن كل من رأى رجال ظنه 
النيب يف املنام فقد رآه حقیقة، وأن املرئي هو املعصوم فعال، بل إن 
الروایات وضعت قیدا مهما يف قوله: »ألن الشیطان ال یتمثل يف صوريت، 

وال يف صورة أحد من أوصیائي«. 
فلو  املعصوم، ومل متنع االدعاء  الشیطان بصورة  فالروایة منعت متثل 
جاء الشیطان يف املنام ألحد الناس بصورة زید، وقال: »أنا عمرو«، فهل 

یصدق أن هذا النائم رأي َعمرا يف املنام؟! 
طبعا ال، ألن املرئي یدعي أنه عمرو، وهو لیس بعمرو يف احلقیقة، وهكذا 
 فلو أن رجال معاصرة للرضا ،واملعصومني األمر بالنسبة للنيب
مثال رأي شخص يف املنام، وادعى أنه اإلمام الرضا، فإن هذا النائم 
اإلمام  صورة  أن  یعرف  ألنه  یقوله؛  ما  منه  یقبل  ولن  سیکذبه،  قطعة 

الرضا لیست هكذا. 
وهذا هو جواب الشيخ المفيد من على هذه الروایات، فإنه قال:

إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة أنه إله كفرعون ومن جرى مجراه، مع قله 

حيلة البشر وزوال اللبس في اليقظة، في المانع من أن يدعي إبليس عند 
النائم بوسوسته له أنه نبي، مع تمكن إبليس بما ال يتمكن منه البشر، وكثرة 

اللبس المعترض في المنام؟24 
أئمة  الشریفة دلت على وقوع مثل ذلك يف حیاة  الروایات  إن بعض 
أهل البیت؛ منها ما رواه الكشي بسنده عن زرارة، قال: قال أبوعبد 

اهلل قال: »أخبرني عن حمزة، أ يزعم أن أبي آتيه؟« 
قلت: نعم. 

قال: »كذب واهلل، ما يأتيه إال المتكون. إن إبليس سلط شيطانا يقال 
له: »المتكون«، يأتي الناس في أي صورة شاء، إن شاء في صورة صغيرة، 
وإن شاء في صورة كبيرة، وال واهلل ما يستطيع أن يجيء في صورة أبي.«25

فكل هذه الروایات املباركة تؤكد أن هناك شیطانا یرتاءى هلؤالء املنحرفني، 
ویدعي أنه أحد املعصومني ویدس هلم أفكاره املنحرفة ؛ اإلضالهلم، 

وإبعادهم عن الصراط املستقیم. 

5. االستخارات 
احتج أنصار أمحد إمساعیل باالستخارات، وجعلوها دلیال على إمامته، 

بل اّلفوا بعض الكتب يف إثبات حجیتها كما ألفوا يف األحالم! 
واحتجوا يف ذلك بروایتني اثنتني: 

 ،األولى: ما رواه النعماني يف روایة طویلة يف وصف اإلمام املهدي
جاء فیها: مث رجع إىل صفة املهدي، فقال: »أوسعكم كهفة، وأكثر 
کم علما، وأوصلكم رحمة، اللهم فاجعل بعثه خروجة من الغمة، واجمع به 
شمل األمة، فإن خار اهلل لك فاعزم، وال تنثن عنه إن وفقت له، وال تجوز 

عنه إن هديت إليه، هاه« - وأومأ بیده إىل صدره شوقا إىل رؤیته.26 
وموضع الشاهد يف هذه الروایة هو قول اإلمام ال: »فإن خار لك اهلل 

فاعزم.« 
قالوا: إن املقصود هبذه العبارة هو االستخارة املعروفة. 

والجواب على ذلك: أن العبارة ال داللة فیها على االستخارة، فإن اإلمام 
ان قال: »خار اهلل لك«، ومل یقل: »استخرت اهلل«، علما أن قوامیس 
ومعاجم اللغة قد تعرضت ملعىن هذه العبارة. فقد ورد يف »لسان العرب« 

لـابن منظور قوله: وخار اهلل لك: أي أعطاك ما هو خري لك.27
واملعىن واضح، فاملقصود من »خار اهلل لك« هو أنه إذا اختار اهلل لك أن 

تكون موجودة حني ظهوره، وفقت لذلك فال ترتدد يف نصرته. 
وقد ورد هذا التعبري يف عدة موارد أخرى.

الثاني: ما رواه الشيخ الطوسي عن علي بن معاذ، قال: قلت لـصفوان بن 
يحيى: بأي شيء قطعت على علي؟ قال: صليت، ودعوت اهلل، واستخرت 

عليه وقطعت عليه.«28 
إمامة  بطالن  على  الواقفة  به  استدلت  مما  الروایة  هذه  أن  والجواب: 
الرضا، وعدم وجود دلیل قطعي علیها، والشیخ الطوسي إمنا أوردها 
استدل  »أخبار  باب:  يف  ذكرها  فقد  فسادها،  وإثبات  علیها،  للرد 
هبا على أن اإلمام موسى الكاظم هو القائم، وأنه حي مل ميت، 

واجلواب عنها«. ومل یكتف هبا، بل عقب علیها قائال: 
فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد، وإن صح ذلك 

فليس فيه حجة على غيره، على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه 

المدعون الكّذابون
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وعلى أي حال، فان اجلّن واإلنس ابتلوا بغیبة حجة اهلل املتعال، وحاول 
أدلة  اكتشاف  السنني  مدى  على  الشیعة  املسلمني  الباحثني  من  الكثري 
وأسرار حدوث الغیبة. وبال شك، وكما قال اإلمام الصادق فان ال 
أحد یدري احلقیقة اخلفیة والسّر النهائي للغیبة. ورأى املعصومون يف 
بعض الروایات أن سبب غیبة إمام الزمان هو سر من األسرار اإلهلیة. 
 عن عبد اهلل بن الفضل الهاشمی قال: مسعت الصادق جعفر بن حممد

یقول : 
»إّن لصاحب هذا األمر غيبة ال بد منها يرتاب فيها كل مبطل.« 

فقلت: و لم جعلت فداك؟ 
قال: »ألمر لم يؤذن لنا فی كشفه لكم .«  

قلت: فما وجه الحكمة فی غيبته؟ 

قال: »وجه الحكمة فی غيبته وجه الحكمة  فی غيبات من تقدمه من 
حجج اهلل تعالی ذكره إن وجه الحكمة فی ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره 
كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر من خرق السفينة و 
قتل الغالم و إقامة الجدار لموسی إلی وقت افتراقهما  يا ابن الفضل 
إن هذا األمر أمر من أمر اهلل تعالی و سر من سر اهلل و غيب من غيب اهلل 
و متی علمنا أنه عز و جل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة و إن كان 

وجهها غير منكشف.«1 
ویتبني لنا من خالل بعض الروایات، جانب من األسباب والعلل املؤثرة 

يف غیبة حجة اهلل املتعال.
إن اهلل سبحانه وتعاىل یعرف ما عدد األسباب املذكورة واملؤثرة 

الرسول  وأمة  السالفة  األمم  بني  مشرتكة  الغیبة،  وقوع  يف 

تكالیف المنتطرین

فكيف  ودينه،  وزهده،  وفضله،  لموضعه،  المنزلة؛  هذه  فوق 
فيها  قال  إنه  علمية:  مسألة  في  الخصمه  يقول  أن  يستحسن 
باالستخارة، اللهم إال أن يعتقد فيه من البله والغفلة ما يخرجه عن 

التكليف، فيسقط المعارضة لقوله.29 
إذن الشیخ الطوسي رد هذا اخلرب من وجهني:

األول: أن صفوان أجل وأعلم من أن یعتقد بإمامة الرضا اعتمادا 
على االستخارة؛ 

والوجه الثاين: أنه لو صح ذلك عنه فال مطعن يف إمامة الرضا، بل 
الطعن يف صفوان بن حییی؛ إذ أن فعله هذا یكشف عن بالهته وغفلته، 

ومن كان كذلك ال یكون فعله حجة علینا. 
عن  ورد  وما  وجل،  عز  اهلل  علیه كتاب  دل  ما  هي  عندنا  فاحلجة 
املعصومني، ولیست احلجة ما فعله فالن أو عالن من الناس، حىت 

لو كان من أمثال صفوان. 
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27. »لسان العرب«، ج ۴، ص 267.
28. الشیخ الطوسي، »الغیبة«، ص 62.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هـ، ص 194-220؛ بالتلخيص. 

المدعون الكّذابون

إسماعيل شفيعي سروستاني

إمتـحان العبـاد

األسباب المؤثرة في حدوث غیبة اإلمام
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.األكرم

يمتحن عباده
واعترب موضوع امتحان وقیاس نسبة وفاء الناس واستقامتهم، كواحد من 

العوامل املؤثرة يف واقعة الغیبة.
:قال الکاظم

»إذا فقد الخامس من ولد السابع  فاهلل اهلل فی أديانكم ال يزيلنكم أحد عنها 
يا بنی   إنه ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة حتی يرجع عن هذا األمر من 

كان يقول به إنما هی محنة من اهلل عز و جل امتحن بها خلقه .«2 
ویستشف من هذه الروایة أن الغیبة، هي يف أحد أوجهها، ابتالء یعرتض 

املؤمنني لیتضح مدى ثباهتم وجهوزیتهم إلسداء اخلدمة والتضحیة. 
إن مجیع الناس طهر وأعفاء وأسخیاء وشجعان يف ظروف األمن والنعمة 

والرخاء وانعدام اخلطأ، وكما یقول الشاعر: 
ما أفضل أن یُعتمد معیار التجربة 

لیسود وجه من یغّش وخيدع
إن احلادثة واالبتالء مها مبنزلة حجر احملك الذي یقیس وخيترب مدى التزام 

اخللق بالعفة والعدالة والشجاعة.
وعندما أقام النيب موسى يف »جبل الطور« بامر اهلل للمناجاة ملدة 
أربعني یوما، اخندع معظم الناس بالسامري بسبب ضعف اإلميان والیقني، 

وختلوا عن الدیانة املوسویة.
 آبائه أبی عبد اهلل جعفر بن حممد عن  فرات بن أحنف عن  عن 
قال: زاد الفرات علی عهد أمري املؤمنني فركب هو و ابناه احلسن و 

احلسني فمر بـ»ثقیف« فقالوا: قد جاء علی يرد الماء. 
فقال علی: »أما و اهلل ألقتلن أنا و ابنای هذان و ليبعثن اهلل رجال من 
ولدی فی آخر الزمان يطالب بدمائنا و ليغيبن عنهم تمييزا ألهل الضاللة 

حتی يقول الجاهل ما هلل فی آل محمد من حاجة.«3 
ولیست قلة من الناس ومن بینهم الشیعة، ممن یسعون عرب كل منفذ 
ونافذة، لكشف زمن الظهور وإماطة اللثام عن غیبة اإلمام، من دون 

أن یكلفوا أنفسهم بالقیام مبا یلزم أو التحضري لذلك.
 محمد بن منصور الصيقل عن أبیه قال: دخلت علی أبی جعفر الباقر
و عنده مجاعة فبینا حنن نتحدث و هو علی بعض أصحابه مقبل إذ 

التفت إلینا و قال: 
»فی أی شی ء أنتم هيهات هيهات ال يكون الذی تمدون إليه أعناقكم حتی 
تمحصوا هيهات و ال يكون الذی تمدون إليه أعناقكم حتی تميزوا و ال 
يكون الذی تمدون إليه أعناقكم حتی تغربلوا و ال يكون الذی تمدون إليه 
أعناقكم إال بعد إياس و ال يكون الذی تمدون إليه أعناقكم حتی يشقی من 

شقی و يسعد من سعد.«4 

الهوامش:
النعمه«، طهران،  متام  الدین و  بن علی، »كمال  الصدوق، حممد  ابن بابویه   .1

الطبعة الثانیة، 1395ه .ق.، ج 2، ص 482.
2. نفس املصدر، ج 2، صص 360-359.

3. ابن أبی زینب، حممد بن ابراهیم، »الغیبة للنعماين«، طهران، الصدوق، الطبعة 
االولی، 1397ه .ق. ص 141.

4. ابن أبی زینب، حممد بن ابراهیم، »الغیبة للنعماين«، ص 209.

تكالیف المنتطرین

العادلة  العاملیة  الدولة  رئاسة  یتوىل  الذي  األعلى  احلاكم  نوعیة  به  وأعين 
بعده. ونوجه هبذا الصدد أطروحتني رئیسیتني:

 األطروحة األوىل: القول بالرجعة، أي االلتزام برجوع األئمة املعصومني
.إىل الدنیا لیمارسوا احلكم بعد املهدي

.األطروحة الثانیة: حكم األولیاء الصاحلني بعد املهدي

القول بالرجعة
حني ننظر إىل املفهوم على سعته، حیتمل أن یكون له أحد عدة معان:

المعنى األول: ظهور املهدي نفسه، فإنه قد یصطلح علیه بالرجعة، 
احلق  إىل  العامل  باعتبار رجوع  أو  الغیبة،  بعد  الناس  إىل  باعتبار رجوعه 

والعدل بعد االحنراف.
وهذا املعىن حق صحیح، إال أن اصطالح الرجعة علیه غري صحیح؛ ألنه 
یوهم املعاين األخرى اآلتیة اليت هي حمل اجلدل والنقاش، وحنن يف غىن عن 
هذا االصطالح بعد إمكان التعبري عن ظهور املهدي مبختلف التعابري، 

وقد مشینا يف هذا الكتاب على تسمیته بالـظهور؛
المعنى الثاني: رجوع بعض األموات إىل الدنیا، وإن مل یكونوا من األئمة 
املعصومني، وخاصة من حمض اإلميان حمضا، ومن حمض الكفر حمضا؛

 كأمرياملؤمنني علي المعنى الثالث: رجوع بعض األئمة املعصومني
واحلسني، ورمبا قیل برجوع النيب أیضا. وهم یرجعون على شكل 
خيتلف عن حال وجودهم األول يف الدنیا، من حیث الرتتیب، ومن حیث 

الفرتة الزمنیة أیضا؛

الرتتیب  ضد  عكسي،  بشكل   األئمة رجوع كل  الرابع:  المعنى 
الذي كانوا علیه يف الدنیا، فبعد املهدي یظهر أبوه اإلمام احلسن 
وهكذا.   ،اهلادي علي  اإلمام  أبوه  یظهر  وبعده   ،العسكري
وميارسون احلكم يف الدنیا ما شاء اهلل تعاىل، حىت إذا وصل احلكم إىل 
أمري املؤمنني كان هو دابة األرض، وكانت هنایة البشریة بعد موته 

بأربعني یوما.
أن نسرد األخبار الدالة على ذلك، وحنن خنتار مناذج مهمة وال نقصد 

االستیعاب:
قال:  مسلم،  بن  محمد  عن  باإلسناد  »البحار«  يف  المجلسي  أخرج 
مسعت حمران بن أعين وأبا الخطاب حیدثان مجیعا - قبل أن حیدث أبو 

اخلطاب ما أحدث - أهنما مسعا أبا عبد اهلل یقول:
»أول من تنشق األرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي. وإن 
الرجعة ليست بعامة، وهي خاصة، ال يرجع إال من محض اإليمان محضا، 

أو محض الكفر محضا.«1
وهبذا اإلسناد عن بكر بن أعين، قال: قال يل من ال أشك فیه، یعين أبا 

جعفر: »أن رسول اهلل وعليا سيرجعان.«
»َو يـَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوجا«2 فقال: 

من  أحد  وال  يموت،  حتى  وسيرجع  إال  قتل  المؤمنين  من  أحدا  »ليس 
المؤمنين مات إال سيرجع حتى يقتل.«3

ويف روایة أخرى عنه یقول فیها: »فلم يبعث اهلل نبيا وال 
رسوال إال ردهم جميعا إلى الدنيا، حتى يقاتلوا بين يدي على بن 

السيد محمد الصدر

قیادة ما بعد المهدي

دولة كریمة
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4».أبي طالب أمير المؤمنين
ويف روایة أخرى عن محران عن أيب جعفر، قال: »إن أول 
من يرجع لجاركم الحسين، فيملك حتى تقع حاجباه على عينيه 

من الكبر.«5
وعن أبي بصير عن أيب عبد اهلل، قال: 

»انتهى رسول اهلل إلى أمير المؤمنين وهو نائم في المسجد، وقد 
جمع رمال ووضع رأسه عليه. فحركه برجله ثم قال: قم يا دابة اهلل. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول اهلل، أنسمي بعضنا بعضا بهذا االسم؟ فقال: 
ال واهلل ما هو إال له خاصة، وهو الدابة التي ذكر اهلل في كتابه:»وإذا وقع 
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال 

يوقنون«6
ثم قال: »يا علي! إذا كان آخر الزمان أخرجك اهلل في أحسن صورة ومعك 

ميسم تسم به أعدائك...«7
األمم  في  ما كان  األمة كل  هذه  في  »يكون   :اهلل رسول  قال  وقد 

السالفة حذوا النعل بالنعل والقذة بالقذة.« 
فصلى  مريم  بن  عيسى  نزل  ولدي،  من  المهدي  خرج  »إذا   :وقال

خلفه.« 
وقال: »إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء.« 

قیل: يا رسول اهلل! ثم يكون ماذا؟ 
قال: »ثم يرجع الحق إلى أهله.«8
٭٭٭

حكم األولياء الصالحين
أيب  عن  حمزة،  أبي  عن  بسنده  »الغیبة«9  يف  الطوسي  الشيخ  أخرج 
عبداهلل - يف حدیث طویل - أنه قال: »يا أبا حمزة، إن منا بعد 

القائم أحد عشر مهديا.«
 وأخرج أیضا10 بإسناده إىل جابر الجعفي، قال: مسعت أبا جعفر

یقول: »واهلل ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثالثمئة سنة.« 
قلت: متى يكون ذلك؟ 

قال: »بعد القائم.« 
قلت: »وكم يبقى القائم في عالمه؟« 

 تسع عشر سنة. ثم يخرج المنتصر فيطلب بدم الحسين« :قال
ودماء أصحابه فيقتل ويسبي، حتى يخرج السفاح.«

وأخرجه النعماني يف »الغیبة«11 إىل قوله تسع عشر سنة، إال أنه قال 
ثالمثئة سنة ویزداد تسعا.

ويف عدد من األدعیة الواردة يف املصادر اإلمامیة الدعاء هلؤالء األولیاء 
الصاحلني بعد الدعاء للمهدي والسالم علیه. ففي بعض األدعیة 

املكرسة للدعاء للمهدي والثناء علیه، یقول يف آخره:
وأعز  آجالهم،  في  وزد  بعده،  من  واألئمة  عهده  والة  على  »اللهم صل 
نصرهم، وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك، وثبت دعائمهم، واجعلنا لهم 

أعوانا وعلى دينك أنصارا...«12
ويف دعاء آخر یذكر فیه املهدي ویثين علیه طویال، ویقال يف آخره:

»وصل على وليك ووالة عهدك واألئمة من ولده، ومد في أعمارهم، وزد 
في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة؛ إنك على كل شيء 

قدير.«

إىل غري ذلك من األدعیة.
أنه ثبت يف الفكر اإلسالمي أن األرض ال ختلو من حجة باستمرار ما 
دام للبشریة وجود، حىت لو كان اثنان كان أحدمها احلجة على صاحبه. 
نقل  ال  ما  احلجة،  من  ستخلو   املهدي اإلمام  بعد  األرض  ولكن 
بالرجعة، لريجع األئمة املعصومون لیكونوا هم احلجج بعده، تطبیقا 

هلذه القاعدة.
إال أنه من حسن احلظ أن یكون اجمللسي نفسه قد أجاب على ذلك.

وملخص اجلواب: إننا ال حنتاج إىل القول بالرجعة كتطبیق لتلك القاعدة، 
بل إن حكم األولیاء الصاحلني تطبیق هلا أیضا، قال اجمللسي ألن أوصياء 
مشغولة  تكون  فاألرض  أیضا؛  حجج   األئمة أوصياء  و   األنبياء

بصفتهم أوصیاء لألئمة، فال تكون خالیة من احلجة.
ومعه ال تكون هذه القاعدة مثبتة للرجعة، وال منافیة مع حكم األولیاء 

الصاحلني.
إن اإلمام املهدي لن یهمل أمر األمة الباقیة بعده، ال جملرد أن ال تبقى 
رهن االحنالل والضیاع، وإن كان هذا صحیحا كل الصحة، بل ألكثر 
من ذلك، وهو ما قلناه من أن إحدى الوظائف الرئیسة للمهدي بعد 
ظهوره هو: تأسيس القواعد العامة المركزة والبعيدة األمد لتربية البشرية في 

الخط الطويل، تربیة تدرجيیة لكي تصل إىل اجملتمع املعصوم.
وهذه الرتبیة ال ميكن أن یأخذ بزمام تطبیقها إال اإلنسان الصاحل الكامل 
حني یصبح رئیسا للدولة العادلة، ومثل هذا الرجل ال ميكن معرفته ألحد 
غري اإلمام املهدي نفسه، ولعله یولیه الرتبیة اخلاصة اليت تؤهله هلذه املهمة 

اجللیلة.
ومن هنا سیقوم اإلمام بتعیني ويل عهده أو خلیفته، خالل حیاته ورمبا 
يف العام األخري، لیكون هو الرئیس األعلى للدولة العاملیة العادلة بعده، 

واحلاكم األول لفرتة حكم األولياء الصالحين.
نعم، ال شك أن اإلمام املهدي قبل وفاته قد أكد وشدد، بإعالنات 
األولیاء  حكم  ترسیخ  وعلى  خلیفتة،  إطاعة  ضرورة  على  متكررة  عاملیة 
الصاحلني يف األذهان ترسیخا عمیقا، إال أن البشریة حیث ال تكون بالغة 
درجة الكمال املطلوب؛ فإهنا ستكون مظنة العصیان والتمرد يف أكثر من 

جمال.
ولكن وجود هذه املصاعب ال یعين الفشل حبال، بعد القواعد الرتبویة اليت 

تلقاها هذا احلاكم عن اإلمام املهدي بكل تفصیل.
العموم، وستبقى متارس  الدولة ستبقى مهیبة وحمبوبة للجماهري على  إن 
 ،الرتبیة املركزة باستمرار، متاما كما كانت علیه يف عصر اإلمام املهدي

أخذا باملنهج املهدوي العام.
وسیكون حكم األولیاء الصاحلني، فرتة متهیدیة أو انتقالیة، یوصل اجملتمع 
املتفق معصوما،13  العام  الرأي  العصمة، حیث یكون  العاملي إىل عصر 
وعندئذ سرتتفع احلاجة إىل التعیني يف الرئاسة العامة، كما كان علیه احلال 
خالل حكم األولیاء الصاحلني، وستوكل الرئاسة إىل االنتخاب أو الشورى، 

حني یكون األفراد كلهم من:
َو  ْثِم  اإْلِ َيْجَتِنُبوَن َكبائَِر  الَّذيَن  َو  يـَتـَوَكَُّلوَن  رَبِِّهْم  َعلى   َو  آَمُنوا  ِللَّذيَن   ...«
اْلَفواِحَش َو ِإذا ما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن َو الَّذيَن اْسَتجابُوا ِلَربِِّهْم َو َأقاُموا الصَّالَة 

َو َأْمُرُهْم ُشورى  بـَيـْنـَُهْم َو ِممَّا َرزَْقناُهْم يـُْنِفُقون...«14

دولة كریمة

دولة كریمة

ما هو عدد األولياء الصالحين؟
هذا ما البد يف تعیینه الرجوع إىل األخبار السابقة. قال اخلرب األول الذي 

نقلناه: »إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا.«
وقال يف خرب آخر »ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا.«

وموقفنا من هذا االختالف: أننا إما أن نعترب كال اخلربین، إذا نظرنا لكل 
واحد منهما مستقال، قابال لإلثبات التارخيي.

وإما أن نعتربمها معا غري قابلني له، أو یكون أحدمها قابال دون اآلخر.
نظریة حكم  أصل  یعين سقوط  لإلثبات، وهذا ال  قابلني  یكونا  فإن مل 
األولیاء الصاحلني؛ الستفادهتا من جمموع األخبار... إذا فیصعب اجلواب 
على هذا السؤال، فقد یكون عددهم كثريا وقد یكون قلیال، تبعا للمصلحة 
اليت یراها املهدي نفسه حني یؤسس هذا احلكم بعده، ومیزاته - كما 
عرفنا - تصل البشریة إىل عهد الشورى حني یكون الرأي العام معصوما، 

وال یبقى العدد مهما إىل درجة عالیة.
نعم، قد ینبثق من التفكري اإلمامي رجحان أن یكون األولیاء اثين عشر، 
كما كان األئمة املعصومون اثين عشر، غري أن هذا مبجرده ال یكفي 

لإلثبات كما هو واضح.
وإن كان كال اخلربین قابال لإلثبات دون اآلخر، أخذ مبدلوله دون اآلخر، 
القائل بعدد االثين عشر أصح وأثبت  وميكننا بدویا أن نقول: إن اخلرب 

فیؤخذ به، ویبقى اآلخر غري قابل لإلثبات.
وأما إذا كان كال اخلربین قابلني لإلثبات، فیمكن اجلمع بینهما برفع الید 
عن ظهور اخلرب القائل باألحد عشر ولیا، عن ظهوره باحلصر والضبط، 
بقرینة اخلرب اآلخر القائل باالثين عشر، تكون النتیجة هو االلتزام باالثين 

عشر بطبیعة احلال.
وبذلك یظهر أن الرقم االثين عشر راجح على كل التقادیر.

كم مدة حكم األولياء الصالحين بالسنين؟
إذا كان عدد األولیاء احلاكمني اثين عشر، وهم یتولون الرئاسة يف عمر 
العدل  دولة  االعتیادي يف  العمر  معدل  أن  احلال، غري  بطبیعة  اعتیادي 
الكامل يف جمتمع السعادة واألخوة والرفاه، لن یكون هو الستني أو السبعني، 
بل هو مئة على أقل تقدیر، ومن هنا ميكن أن یعیش الرئیس مثانني عاما 
الرئاسة؛ فإذا كان معدل بقاء الفرد منهم ستني  منها، وهو على كرسي 

عاما، كان جمموع مدة حكم األولیاء الصاحلني سبعمئة وعشرین عاما.
وهي مدة كافیة جدا لرتبیة البشریة تربیة مركزة دائبة ودقیقة، وإیصاهلا إىل 

جمتمع العصمة.

ماذا عن احتمال العصيان والتمرد خالل حكم األولياء الصالحين
اليت متارسها  املركزة  بالرتبیة  تدرجيیا،  یتضاءل  أن هذا االحتمال  ال شك 
الدولة باجتاه العدالة والكمال. حىت ما إذا وصل اجملتمع إىل درجة العصمة، 
ولو بأول أشكاهلا، ارتفع احتمال التمرد والعصیان ارتفاعا قطعیا؛ لربهان 
بسیط هو: منافاة العصمة مع العصیان، وال أقل من أن تكون األكثریة 
الساحقة للبشریة كذلك، حبیث من الصعب أن یفكر أحد يف حركة مترد 

أو بث دعایة باطلة.
عدة  الصاحلني،  األولیاء  حلكم  األوىل  الفرتات  عن  التساؤل  یقع  وإمنا 
ضمانات ضد مثل هذا االحتمال، ميكننا أن نتعرف على بعضها، حبسب 

مستوانا الذهين املعاصر:
الضمان األول: السعادة والرفاه واألخوة والتناصف بني الناس، هذا الذي 
أسسه ونشره اإلمام املهدي نفسه، األمر الذي جيعل الفرد، ومن مث 
اجلماعات متیل تلقائیا إىل حب هذا النظام واحرتامه والتعاطف معه، مما 
حیدو باألعم األغلب جدا من الناس بعدم التفكري بأي عصیان واضح، 
بل حیدو الكثريین إىل الوقوف تلقائیا جتاه أي مترد أو عصیان یفهمون 

به، وفضحه ولوم صاحبه لوما شدیدا.
الضمان الثاني: القواعد واألسس اخلاصة اليت علمها املهدي نفسه 
الطرق يف  التاریخ، وأفضل  اجملتمع وحركة  خللفائه، مما ميت إىل طبیعة 
 ،التصرف به ودفع شروره، وجلب مصاحله. األمر الذي كان هو

أكثر الناس علما به واطالعا على تفاصیله.
ومن أجل فوائد علمه بذلك، تزریقه إىل خلفائه الصاحلني، لیستطیعوا أن 

یبنوا دولتهم احلدیثة، ویدفعوا عنها الشرور بأیسر طریق.
من  جهتني  العنصر  هلذا  فإن  العادلة:  الدولة  عاملیة  الثالث:  الضمان 

الضمان:
1. اهلیبة اليت تكسبها الدولة العاملیة يف نفوس الناس وعقوهلم، بصفتها 

متارس حكما مركزیا مهما مل متارسه أي دولة أخرى يف التاریخ.
2. سیطرهتا على كل مصادر ومصانع األسلحة يف العامل ال یستثىن من 
ذلك شيء، وهلا الطرق املعقدة للحد من التهریب واخلتل واخلداع وحنو 

ذلك.
فهذه الضمانات وغريها، تنتج يف هذا الصدد، نتیجتني مهمتني:

التمرد والعصیان، بشكل  النتيجة األولى: أهنا تقف ضد احتمال كثرة 
یعیق عن تطبیق املنهج الرتبوي العام، إذ مع وجودها سیقل من یفكر 

من البشر باحلركات العصیانیة.
التمرد  حوادث  من  حیدث  قد  ما  ضد  تقف  أهنا  الثانية:  النتيجة 
هذه  طریق  وعن  بذلك،  یفكرون  قد  الذین  القالئل  من  والعصیان 
الدولة، ستستطیع أن تقضي على كل حركة. اليت متلكها   الضمانات 

الهوامش:
1. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 210.

2. سورة النمل، اآلیة 83.
3. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 53، ص 40.

4. نفس املصدر.
5. نفس املصدر، ج 13، ص 211.

6. سورة النمل، اآلیة 82.
7. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج13، ص 123.

8. نفس املصدر، ج 13، ص 214.
9. الطوسي، حمّمدبن احلسن، »الغیبة«، ص 285.

10. نفس املصدر، ص 286.
11.  النعماين، حمّمدبن ابراهیم، »الغیبة«، ص 181.

12. القمي، عّباس، »مفاتیح اجلنان«، ص 542.
13. الصدر، السّید حمّمد، »تاریخ الغیبه الکربی«، ص 480.

14. سورة الشوری، اآلیات 38-36.

الناشر  الظهور«،  بعد  ما  تاريخ   :المهدي اإلمام  »موسوعة  المصدر: 
دارالزهراء، الجزء 3، ص 627-655؛ بالتلخيص.
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الكـّرة

الكـّرة

ال خيفى، أنه ال یكاد یوجد حق خيلو من شبهة تعارضه، ولقد تعرضت 
عقائد أهل بیت النبوة احلقة لشبهات املعاندین على طول مسرية 
التاریخ، وواقع االحداث مليء بالشواهد اليت یطول بذكرها املقام، وما 
ذلك إال من حمض التعصب املقیت الذي أولده االمویون والعباسیون 
مبا كانوا حیقدون على أعدال وقرناء كتاب اهلل العاملني الصادقني عرتة 

.املصطفى االمني
العقائد  تلك  البیت، واحدة من  تعترب من أسرار آل  اليت  والرجعة 
اليت أحیطت بالشبهات واختذت ذریعة ووسیلة للتشنیع على شیعتهم 
من قبل بعض املخالفني، وفیما یلي أهم الشبهات اليت أثارها منكري 

الرجعة مع جواهبا.

الشبهة ااُلولى: الرجعة تنافي التكليف
الجواب: 

یتأولوهنا على وجه  الشیعة  للتكلیف جعل بعض  الرجعة  مبنافاة  القول 
إعادة الدولة ال إعادة أعیان االشخاص، ومبا أن هذا االمر من االمور 
الغیبیة، فال ميكن إصدار احلكم القطعي علیه، لكن عامة أعالم الطائفة 
یقولون إن الدواعي معها مرتددة، أي إهنا ال تستلزم التكلیف والتنافیه، 
وإن تكلیف من یعاد غري باطل، وقد أجابوا على ما یرتتب على ذلك 

من إشكاالت.
 :یقول السيد المرتضى

إن الرجعة ال تنافي التكليف، وإن الدواعي مترددة معها حتى ال يظن ظان أن 

تكليف من يعاد باطل، وإن التكليف كما يصح مع ظهور المعجزات واآليات 
القاهرة، فكذلك مع الرجعة النه ليس في جميع ذلك ملجىء إلى فعل الواجب 

واالمتناع من فعل القبيح.1
أما من هرب من القول بإثبات التكلیف على أهل الرجعة العتقاده أن 
التكلیف يف تلك احلال ال یصح، الهنا على طریق الثواب وإدخال املسرة 

على املؤمنني بظهور كلمة احلق. 
فیقول السید املرتضى: 

هو غير مصيب، النه ال خالف بين أصحابنا في أن اهلل تعالى ليعيد من سبقت 
ومحاربي  ناصريه  من  إخوانهم  وليشاركوا  ااِلمام  لينصروا  المؤمنين  من  وفاته 
أعدائه وأنهم أدركوا من نصرته ومعونته ما كان يفوتهم لوالها، ومن ُأعيد للثواب 

المحض فمما يجب عليه نصرة ااِلمام والقتال عنه والدفاع.2
وهؤالء املتهربون من القول باثبات التكلیف، تأولوا الرجعة على أهنا تعين 
إعادة الدولة واالمر والنهي ال عودة االشخاص، ذلك الهنم عجزوا عن 
 :نصرة الرجعة، وظنوا أهنا تنايف التكلیف، یقول الشیخ أبو علي الطبرسي
وليس كذلك، النه ليس فيها ما يلجيء إلى فعل الواجب واالمتناع من القبيح، 
والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة واآليات القاهرة 

كفلق البحر وقلب العصا ثعبانا وما أشبه ذلك.
والن الرجعة لم تثبت بظواهر االخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها، وإنما 
تعضده  االخبار  وإن كانت  ااِلمامية،  الشيعة  اجماع  على  ذلك  في  المعول 

وتؤيده.3
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الشبهة الثانية: توبة الكفار
إن قیل: إذا كان التكلیف ثابتا على أهل الرجعة، فیجوز تكلیف الكفار 

الذین استحقوا العقاب، وأن خيتاروا التوبة.
 :قال الشيخ المفيد

إذا أراد اهلل تعالى )رجعة الذين محضوا الكفر محضا( أوهم الشياطين أعداء 
اهلل عز وجل أنهم إنما رُدوا إلى الدنيا لطغيانهم على اهلل، فيزدادوا عتوا، فينتقم 
اهلل منهم بأوليائه المؤمنين، ويجعل لهم الكرة عليهم، فال يبقى منهم أحد إال 
ويكون  الطغاة،  من  االرض  وتصفو  والعقاب،  والنقمة  بالعذاب  مغموم  وهو 
الدين هلل، والرجعة إنما هي لممحضي ااِليمان من أهل الملة وممحضي النفاق 

منهم دون من سلف من االُمم الخالية.4
وأجاب السيد المرتضى عن هذا جبوابني:

أحدمها: إن من أعید من االعداء للنكال والعقاب ال تكلیف علیه، وإمنا 
قلنا إن التكلیف باق على االولیاء الجل النصرة والدفاع واملعونة.

واجلواب اآلخر: إن التكلیف وإن كان ثابتا علیهم، فیجوز أهنم ال خيتارون 
التوبة، النا قد بینا أن الرجعة غري ملجئة إىل قول القبیح وفعل الواجب وإن 
الدواعي مرتددة، ویكون وجه القطع على أهنم ال خيتارون ذلك مما علمنا 

وقطعنا علیه من أهنم خملدون ال حمالة يف النار.5 
قال تعاىل: 

»َوَعَد اللَُّه اْلُمناِفقيَن َو اْلُمناِفقاِت َو اْلُكفَّاَر ناَر َجَهنََّم«6 
وقال تعاىل: 

»َو لَْيَسِت التَـّْوبَُة ِللَّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحتَّى ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل 
ِإنِّي تـُْبُت اآْلَن َو الَ الَّذيَن َيُموُتوَن َو ُهْم ُكفَّار«7

الشبهة الثالثة: نفي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت
الظاهر من قوله تعاىل: 

»َحتَّى ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي َأْعَمُل صاِلحاً فيما تـَرَْكُت 
َكالَّ ِإنَّها َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َورائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإلى  يـَْوِم يـُبـَْعُثون «8

نفي الرجوع إىل الدنیا بعد املوت، فكیف ميكن التوفیق بني القول بالرجعة 
وبني ما یدل علیه ظاهر اآلیة؟

اجلواب من عدة وجوه:
أوال: إنه لیس يف اآلیة شيء من ألفاظ العموم، فلعل املشار إلیهم ال یرجع 

أحد منهم، الن الرجعة خاصة كما تقدم.
ثانیا: إن الذي یفهم من اآلیة أن املذكورین طلبوا الرجعة قبل املوت ال 
بعده، والذي نقول به ونعتقده هو الرجعة بعد املوت، فاآلیة ال تنايف صحة 

الرجعة هبذا املعىن.
ثالثا: إن الظاهر من اآلیة هو إرادة الرجعة مع التكلیف يف دار الدنیا، بل 
یكاد یكون صریح معناها، وحنن ال جنزم بوقوع التكلیف يف الرجعة، وأن 
الغیب، وال یفصح عنه إال  بعلم  أمر منوط  الدواعي معها مرتددة، وأنه 

املستقبل.9

الشبهة الرابعة: أحاديث الرجعة موضوعة
الجواب: هذه الدعوى ال وجه هلا، ذلك الن الرجعة من االُمور الضروریة 
فیما جاء عن آل البیت من االخبار املتواترة، وعلى تقدیر صحة هذه 

الدعوى، فإنه ال یعترب االعتقاد هبا هبذه الدرجة من الشناعة اليت هوهلا 
خصوم الشیعة، وكم من معتقدات لباقي طوائف املسلمني مل یثبت فیها 

نص صحیح، ولكنها مل توجب تكفريا وخروجا عن االسالم؟
أو عصیانه،   النيب االعتقاد جبواز سهو  منها  أمثلة كثرية،  ولذلك 
ومنها االعتقاد بقدم القرآن، ومنها القول بالوعید، ومنها االعتقاد بأن 

النيب مل ینص على خلیفة من بعده.10

الشبهة الخامسة: الرجعة محدودة في زمان النبوة
قیل: إن الرجعة ال جتوز إال يف زمن النيب لیكون معجزا له وداللة 

على نبوته.
قال الشيخ الطبرسي: 

وذلك باطل، الن عندنا بل عند أكثر االُمة يجوز إظهار المعجزات على 
أيدي االئمة واالولياء، واالدلة على ذلك مذكورة في كتب ااُلصول.11

الهوامش:
۱. »رسائل الشریف املرتضى«، ج 1، ص 126 املسائل اليت وردت من الري.

2. املصدر السابق، ج 3، ص 136 الدمشقیات.
3. »جممع البیان«، ج 7، ص 367.

4. »املسائل السرویة«، ص 35 وقد تقدم يف الفصل اخلامس جواب مفصل للشیخ 
املفید قدس سره عن هذه املسألة.

5. »رسائل الشریف املرتضى«، ج 3، ص 137 الدمشقیات.
6. سورة التوبة، اآلیة 68.

7. سورة النساء، اآلیة 18.
8. سورة املؤمنون، اآلیتان 99- 100.

9. راجع احلر العاملي، »االیقاظ من اهلجعة«، ص 422.
10. املظفر، »عقائد ااِلمامیة«، ص 110.

11. الطربسي، »جممع البیان«، ج 1، ص 242.

بعد  الدنيا  الحياة  إلى  العودة  أو  »الرجعة  موسی،  علي  الکعبي،  المصدر: 
الموت«، اصدار مرکز الرسالة، الفصل السادس: شبهات وردود، بالتلخيص.
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ولد السيد باسل عام 1969م. يف »سوریا« بـ»حلب«، نشأ يف أسرة 
تعتنق املذهب احلنفي، واصل دراسته األكادميیة حىت حصل على شهادة 

معهد متوسط للكهرباء بصفة مساعد مهندس.

تفتح آفاق الرؤية
یقول السید باسل حول بدایة انفتاحه على اآلفاق الواسعة من الوعي 

واملعرفة: 
كنت يف املرحلة اإلعدادیة حیث بدأت أعي ما حويل وبدأ معي شعور 
معرفة من أنا، مث بدأت بالتدریج حنو اكتشاف احلیاة ماضیها وحاضرها، 
خطوة  لكل  التحّسب  دأيب  وكان  السائد،  باملفهوم  متعّصباً  أكن  ومل 

أخطوها أو كل كلمة أقوهلا.
ویضیف السید باسل: 

ومن خالل البحث وجدت نفسي أنين أعیش يف أجواء قد هیمن علیها 
التعتیم والتضلیل واحتكار العلم، ورأیت املعتقد الذي أنا علیه مل یصل 
إيّل إالّ عن طریق الوراثة والتقلید والتبعیة، ورأیت نفسي مصداقاً لقوله 
تعاىل حول التبعیة العمیاء: »ِإنَّا َوَجْدنَآ َءابَآَءنَا َعَلى أُمَّة َو ِإنَّا َعَلى َءاثَـرِِهم 
مْهَتُدوَن«،1 فرفعت یدي بالدعاء إىل الباري عّزوجّل لینقذين مما أنا علیه، 
فسرعان ما جاءت االجابة، فتوفرت يل ظروف أدخلتين يف دائرة البحث 
واخلوض يف غمار تارخينا االسالمي، فدققت وتابعت وسألت وواجهت 

المستبصرونحىت انتبهت ألمور كنت بعیداً عنها وغافال عن عمقها.

المستبصرون

معرفة عودة نسبه إلى الشجرة النبوية
یقول السید باسل حول كیفیة تعّرف عائلته على صلة نسبهم بالشجرة 

احلسنیة املباركة: 
يف سنني مضت ذهبت مع والدي لزیارة أحد أقربائنا العائد من فریضة احلج، 
فتبنّي لنا أنّه قد اكتشف هناك أن اصولنا تنتهي إىل املغرب وترتبط بالشجرة 
احلسنیة الشریفة مث ذكر قریيب أنّه قّرر السفر إىل املغرب لالستطالع حول 
هذا األمر، وفعال سافر قریيب إىل املغرب وغاب مدة شهر، مث عاد وهو 

حیمل صكاً باالعرتاف من قبل اململكة املغربیة بتابعیتنا هلم.
ویضیف السید باسل: 

إن ما ّشد انتباهي هلذه القضیة أنّه كیف یعود نسبنا إىل الشجرة النبویة 
 احلسنیة املباركة! وما عالقة وجودها يف املغرب مع علمي أّن رسول اهلل
بـ»املدینة املنّورة«، وملاذا تشّتت هذه العائلة وتفرّقت بني الشرق والغرب؟ 

فسألت قریيب: فوجدته یتهّرب من اإلجابة!
مث سافر أيب أیضاً إىل املغرب للحصول على صك أخر، أو ما یقال يف 
العرف احلايل »اجلنسیة«، وكان ذلك عام 1980م.، وكنت أنا يف الصف 
الثاين االعدادي، ودام سفره شهراً إالّ بضعة أیام، مث عاد و معه اجلنسیة 
املعرتف فیها أننا من أنساب العائالت احلسنیة، ففرحت بذلك وال سیما 
حینما رأیت امسي مدّون معه، مث تبادر إىل ذهين السؤال القدمي، فوجهته 

إىل والدي ولكنه أیضاً مل جيبين على ذلك.

االهتمام بالكتب الدينية
بعد أن تبنّي للسید باسل أنه من ذریة رسول اهلل و من ساللة أهل 
البیت، حّفزه هذا األمر على البحث واالهتمام مبا له صلة بالدین، 
ویقول السید باسل حول كیفیة حصوله على أّول كتاب اسالمي والنتائج 

اليت اعقبت مطالعة هذا الكتاب: 
أنه صادف يف احدى جوالته يف دمشق أن وقع نظره على واجهة احدى 
الدمشقي.  لـابن كثير  الفنت واملالحم«  فرأى كتاب »النهایة يف  املكتبات 
فسأل البائع عن مضمون وحمتوى الكتاب، فقال له البائع: إن هذا الكتاب 
يحتوي على مجموعة من األحاديث النبوية حول األحداث التي سوف تحدث 
بعده إلى قيام الساعة. واضاف له قائال: إن هذا الكتاب يعّد من الكتب 

الموثقة والجيدة والكاتب من المعروفين القدماء.
یقول السید باسل: 

وقع حّب ذلك الكتاب يف قليب، وشعرت أنين ال استطیع االستغناء عنه، 
فسألت البائع عن مثن الكتاب فلما اخربين بذلك تراجعت قلیال إىل الوراء 
لعدم وجود ما یكفي لشرائه حیث كنت يف فرتة مل أعمل هبا، فتحرّيت 
يف أمري، وبدأت أفكر عن املصدر الذي ميّكنين من خالله احلصول على 
هذا املبلغ. فطلبت من والدي هذا املبلغ لشراء ذلك الكتاب، لكّنه حّبذ 
أن یكون اهتمامي بشراء املالبس أو بعض األطعمة اخلفیفة اليت یفّضلها 

الشبان.
الذي  املال  له  یوفر  عمل  عن  البحث  سوى  بُداً  باسل  السید  فلم جيد 
یریده، فذهب إىل أحد اقربائه الذي كان له دكان خاص باالصالحات 
الكهربائیة، وطرح علیه فكرة العمل عنده، فقبل قریبه ذلك، ومن هنا متّكن 

السید باسل من احلصول على ذلك املبلغ وشراء ذلك الكتاب.
ویقول السید باسل: 

اخذت الكتاب وانصرفت إىل املنزل وكانت فرحتين غامرة، حیث أنين كنت 
ألول مرة أشرتي هبا كتاباً اسالمیاً حیتوي على عدد من أحادیث رسول 
اهلل فقد كنت بالسابق أقرأ قصص وروایات تعين بالقضایا البولیسیة 

واألمور الصناعیة.

أّول حديث نبوي قّربني إلى التشّيع
یقول السید باسل: 

إّن أّول حدیث نبوي لفت انتباهي من الكتاب الذي اشرتیته، هو إشارة 
النيب إىل أّن اثين عشر خلیفة قرشیاً سیلون أمر األمة االسالمیة، ورغم 
وبدأت  خاطري  بقي يف  احلدیث  هذا  ولكّن  الكتاب  قراءة  اهنیت  أنين 
الحديث؟  عليهم حسب  المنصوص  خليفة  االثنى عشر  هم  من  استفسر: 
فتلقیت اجابات عدیدة من بعض مشایخ أهل السنة من قبیل مدیر معهد 
شرعي يف منطقيت »دوما« حیث أنين خضت معه حواراً حول هذا احلدیث 
وغريه، فلم یفصح يل عن مدى مصداقیة األحادیث أو نفیها، بل صاح 
يب وطردين من املسجد! وبدأت احث اخلطى يف مناقشة اعالم السنة مثل 
الدكتور محمد رمضان البوطي، والشيخ االرناؤوط، والشيخ االلباني عندما 
اقام يف سوریا لفرتة، والشيخ محمود الحوت مدیر معهد شریعة يف حلب، 
والشيخ زكريا خطیب أحد املساجد يف قرى حلب، وجرى احلوار حول 
األحادیث املوجودة يف »صحیح البخاري« ومدى مصداقیتها. إىل أن قّدم 
أحد األخوة اجلزء السادس من كتاب البدایة والنهایة البن كثري الدمشقي، 

وتساءلت يف نفسي: لماذا اختار لي هذا الجزء بالتحديد؟ وعندما قرأته 
 علي االمام  ومقتل  و61ه.ق.   40 سنة  حوادث  إىل  ووصلت 
ومقتل االمام السبط احلسني خنقتين العربة، وذرفت عیناي الدموع، 

وتبنّي يل أن خلف الستار أموراً كثرية مل تتضح لنا بعد.

مواصلة البحث
یقول السید باسل: 

واصلت حبثي حول اخللفاء بعد الرسول، إىل أن واجهت حدیث 
الثقلني وخطبة الرسول األعظم یوم غدیر خم و رزیة اخلمیس، فدفعتين 
شكوكي لطلب االستیضاح من هذه الروایات عند بعض علماء السنة 
أثبت، ومنهم من طلب مين عدم اخلوض يف  فمنهم من  املعاصرین، 
هذا اجملال، ألهّنا: أمور جرت يف املاضي، ولكن مل أجد من یشكك 

يف مصداقیتها.
ویضیف السید باسل: 

السادة  العلماء  بقیت على هذه احلالة إىل أن صادف أن زرت أحد 
من معتنقي مذهب أهل البیت وهو السيد عبدالمحسن السراوي، 
فسألته حول بعض الشبهات اليت تلقى حول عقائد الشیعة، فبنّي يل 
املنهج الصحیح والفكر الرشید عند أهل البیت مث قام بدرء الشبهات 
اليت ذكرهتا له، فهنالك حصص احلق، وتبني يل الواقع و اتضحت يل 
النهائي بشأن املذهب الذي  األمور، فلم أجد بداً سوى اختاذ قراري 

ینبغي يل اتباعه.

اعالن االستبصار في مقام السيدة زينب
یقول السید باسل: 

بعدما تبنّي يل احلق وعرفت املسلك الصحیح من اخلاطىء ذهبت إىل 
مقام السیدة زینب وطلبت االذن منها للدخول واعلنت والئي ألهل 
و  عیناي  فدمعت  ظلموهم،  والذین  أعدائهم  من  وبراءيت   البیت
ندمت على ما فاتين، ولكنين فرحت أن هداين اهلل وأحسن عاقبيت يف 

هنایة أمري.

السيد باسل أّلف کتاب »ومن النهاية كانت البداية« 
مخطوط

یذكر املؤلف يف هذا الكتاب كیفیة رحلته من املذهب احلنفي إىل املذهب 
الشیعي االثىن عشري، ویذكر قصة استبصاره من أّوهلا إىل آخرها مع 
تبینّي األدلة اليت اعتمد علیها والرباهني اليت أخذت بیده وانتشلته مما 
كان فیه. ویذكر ما القاه يف رحلته هذه، ویشرح احلوارات اليت جرت 
بینه وبني مشایخ أهل السنة، واملوانع والعقبات اليت القاها يف طریقه إىل 

االستبصار، وغري ذلك من األمور املرتبطة بقصة استبصاره.

الهامش:
1. سورة الزخرف، اآلیة 22.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية

السید باسل بن خضراء الحسني
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عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض من رواه 
رفعه إىل أيب عبد اهلل قال: 

فقه  یقني وحرص يف  وإميان يف  لني  دین وحزم يف  قوة يف  له  »املؤمن 
ونشاط يف هدى و بر يف استقامة و علم يف حلم و كیس يف رفق و 
سخاء يف حق و قصد يف غىن و جتمل يف فاقة و عفو يف قدرة ودطاعة 
هلل يف نصیحة و انتهاء يف شهوة و ورع يف رغبة و حرص يف جهاد و 
صالة يف شغل و صرب يف شدة. و يف اهلزاهز وقور و يف املكاره صبور و 
يف الرخاء شكور و ال یغتاب و ال یتكرب و ال یقطع الرحم و لیس بواهن 
و ال فظ و ال غلیظ. ال یسبقه بصره وال یفضحه بطنه وال یغلبه فرجه و 
ال حیسد الناس یعري وال یعري وال یسرف ینصر املظلوم ویرحم املسكني. 

صفات المؤمن

سیرة األخیار

ُحجر بن َعدي الكندي الكوفي، من فضالء الصحابة وزهادهم، وفد على 
النيب مع اخیه هانئ بن عدي وشارك يف معركة »القادسیة«، وفتح مرج 
عذراء بالشام، وهو من خواص أمري املؤمنني علي بن أيب طالب قاتل 
قبیلته يف كل  یرأس  معه يف »اجلمل«، و»صفني«، و»النهروان«، وكان 
املعارك. قتله معاوية بن أبي سفيان بعد ان عرض علیه الرباءة من اإلمام علي 
بن أيب طالب فأىب ذلك، فقتله ومعه أحد أبنائه، وعدد من أصحابه، 
وقطعوا رأسه وعّلقوه على بوابة الشام، وهو أول رأس یعلق على البوابات.

حجر، صاحب امير المؤمنين علی
املوالني لالمام، وكانت هذه  یـنـكر اي مؤرخ ان حجرا كان من  ال 
والؤه  یكن  ومل  واملرتمجني حلجر،  املـؤرخـیـن  باعرتاف  قتله،  سبب  املواالة 
الهداف مادیة، بل كان عن وعي وبدافع اهلي واسـالمـي، النـه كان یرجو 
يف ذلك الفوز باجلنة، وكان یرى يف اتباع االمام ووالئه، طریق الفالح 
الدنیا واالخرة، كما صرح حجر نفسه بذلك يف الكثري من احادیثه  يف 

ومواقفه، ومتثلت هذه احلقیقة يف حیاته وتضحیاته يف سبیل الوالء.
فـي صـفني حني استشار االمام اصحابه يف احلرب، قام له اصحابه 
واحدا بعد االخریبذلون الـطـاعـة والـنـصـر، وقام حجر وقال: يا امير المؤمنين! 
نحن بنو الحرب واهلها؛ الذين نلقحها وننتجها، وقد ضاربتنا وضاربناها، ولنا 
اعوان ذوو صالح وعشيرة ذات عدد، وراي بحرب وباس مـحمود، وازمتنا 
منقادة لك بالسمع والطاعة، فان شرقت شرقنا وان غربت غربنا. وما امرتنا به 

من امـر فعلناه. 

فقال علي: »اكل قومك يرى مثل رايك؟« 
قال: ما رايت منهم اال حسنا، وهذه يدي عنهم بالسمع والطاعة وحسن 

االجابة. فقال له علي خريا.1
ویـظـهر منه انه كان زعیم قومه، وانه كان شجاعا مقداما، وكذلك یظهر 
منه اميانه بالوالء اىل حد التضحیة. ويف شرح »هنج البالغة« قال نصر: 

فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي: 
ان اول فارسين التقيا في هذا اليوم - وهو اليوم السابع من صفر- وكان 
من االيام العظيمة في صفين، ذا اهوال شديدة حجر الخير، وحجر الشر؛ 
بن  علي  المؤمنين  امير  صاحب  عدي،  بن  حجر  فهو  الخير،  حجر  اما 
ابي طـالـب، واما حـجـر الشـر فابن عمه، كالهما من كندة، وكان من 
له  يقال  اسد،  بني  من  رجل  وخرج  بـرمـحـيهما،  فاطعنا  معاوية،  اصحاب 
خزيمة، من عسكر معاوية فضرب حجر بن عدي ضـربـة برمحه، فحمل 
اصحاب علي فقتلوا خزيمة االسدي، ونجا حجر الشر هاربا، فالتحق 

بصف معاوية.2

أساليت و ممارسات معاوية لتثبيت عرشه
كان حلجر دور ایضا يف زمان خالفة االمام احلسن. قال ابو الفرج 

االصفهاني:
فاجتمعت العساكر الى معاوية بن ابي سفيان، وسار قاصدا الى العراق، 

لذلك  فتحرك  منبج،  جسر  بلغ  وانه  سيره،  خبر  الحسن  وبلغ 
وبعث حجر بن عدي يامر العمال والناس بالتهيؤ للمسير.3

المؤمن الحقیقي
نفسه منه يف عناء والناس منه يف راحة ال یرغب يف عز الدنیا وال جيزع من 
ذهلا للناس هم قد أقبلوا علیه وله هم قد شغله. ال یرى يف حكمه نقص 
وال يف رأیه وهن وال يف دینه ضیاع یرشد من استشاره ویساعد من ساعده 

ویكیع عن اخلناء واجلهل.«

المصدر: »بحار األنوار«، العالمة المجلسي، مؤسسة الوفاء، ج 67، ص 271.

شهید الوالء حجر بن عدي 
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1. سوف یسلب من شخصیة حجر، او من قضیة مصرعه، تاثريها الدیين 
تاثريهم حبسب  هلم  الذین  واالفراد  الشیوخ  بعض  بشهادة  واالجتماعي، 

بعض االعتبارات االجتماعیة والقبلیة آنذاك؛ 
2. سوف ميلك معاویة املربر الشرعي، كما یتوهم لقتله، امام الراي العام، 
العمل على االطاحة حبكمه، لذلك حینما واجه  لبیعته، او  وهو نقضه 
حجر معاویة بانه باق على بیعته له اهنار امام هذا االعرتاف، اال انه سرعان 

ما وجد اخلالص، بان قال: زياد اصدق من حجر.
ويف كل ما تقدم، راینا ان زیادا عندما طلب من الشهود الشهادة امرهم 
ان یذكروا يف منت الشهادة عناصر هلا امهیتها يف تربیر قتل حجر ومجاعته، 
الشهادة،  هذه  ختدعهم  مل  الواعني  ان  ولو  االفراد،  بعض  ختدع  حبیث 
الصحابة و غريهم كما سیايت  الكثري من  استنكر جرمية معاویة  ولذلك 

ذلك، الن حجرا مل یقرتف ما یربر قتله هبذه الصورة الوحشیة. 
ویذكر املؤرخون يف هذا اجملال ان زیادا بعد ان مجع اثين عشر رجال من 
اصحاب حجر يف السجن، بعث اىل رؤوس االرباع الن »الكوفة« كانت 
تقسم اىل اربع مناطق فحضروا فقال: اشهدوا على حجر بما رايتموه. وهم 
عمرو بن حريث على ربع اهل »املدینة«، وخالد بن عرفطة على ربع »متیم« 
و»مهدان«، وقيس بن الوليد على ربع »ربیعة« و»كندة«، وابو بردة بن 
ابي موسى االشعري على ربع »مذحج« و»اسد«. فشهدوا ان حجرا مجع 
الیه اجلموع، واظهر شتم اخلیلفة، ودعا اىل حرب امري املؤمنني، وزعم ان 
هذا االمر ال یصلح االيف آل ايب طالب ووثب باملصر واخرج عامل 
امري املؤمنني، واظهر عذر ايب تراب والرتحم علیه، والرباءة من عدوه واهل 
حربه، وان هؤالء الذین معه رؤوس اصحابه، وعلى مثل رایه وامره؛ ولكن 
اراد  لذلك  ما یكفي،  الشهود  الشهادة، ويف عدد  زیادا مل جيد يف منت 
ان یذكر يف منت الشهادة بعض املربرات اليت تعطیها صفة شرعیة تسوغ 
ملعاویة قتلهم امام الراي العام، بان ینص فیها على نقضه للبیعة، ودعوته 
الناس لنقضها، وحتریضهم على االطاحة باحلكم االموي، وانه قد خرج من 
الدین وكفر بالّله، وان الیقتصروا يف الشهادة على استنكار حجر لسب 

االمام فحسب. 
ابو بردة بن ايب موسى وسیايت بعض احلدیث عنه صیغة  ولذلك وضع 

اخرى للشهادة ارتضاها زیاد، النه كتب فیها العناصر اليت ینشدها زیاد
فكتب ابو بردة: 

لّله  موسى  ابي  بن  بردة  ابو  عليه  اشهد  ما  هذا  الرحيم.  الرحمن  الّله  بسم 
رب العالمين، شهد ان حجرا بن عدي خلع الطاعة، وفارق الجماعة، ولعن 
الخليفة، ودعا الى الحرب والفتنة. وجمع اليه الجموع، يدعوهم الى نكث 

البيعة وخلع امير المؤمنين معاوية، وكفر بالّله كفرة صلعاء.9 
ومراده من »كفرة صلعاء« انه یوايل االمام علیا)ع ( كما سیايت توضیح 

ذلك وهذا یوجب الكفر عند زیاد وايب بردة. 
ومن الواضح ان هذه شهادة زور، ودعوى باطلة، اذ ان حجرا كان بریئا من 
هذه التهم، ومل یقم مبثل هذه االعمال اليت نص علیها يف هذه الشهادة، 
مع تصریح حجر نفسه، وتصریح سائر الصحابة واملستنكرین ملصرع حجر.

العدد  هبذا  زیاد  یكتف  ومل  الباقون،  االرباع  رؤوس  بردة  ايب  مع  وشهد 
مبستوى  مجاعیة،  صورة  الشهادة  هلذه  یعطي  ان  اراد  بل  الشهود،  من 
االستفتاءالشعيب، او على االقل مبستوى جملس اهل احلل والعقد، فجمع 
الناس وطلب منهم تایید هذه الشهادة، فسارع بعض املنتفعني حىت اجتمع 

له سبعون رجال.
لقد قال زیاد عن الصیغة االوىل للشهادة، وعن عدد الشهود وهم اربعة 

مااظن هذه شهادة قاطعة واحب ان يكون الشهود اكثر من اربعة. 
مث بعد ان وضع ابو بردة صیغة الشهادة الثانیة، وامضاها رؤوس االرباع 
الباقون قال زیاد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا، اما والّله الجهدن على 

قطع عنق الخائن االحمق. 
مث ان زیادا دعا الناس فقال: اشهدوا على مثل ما شهد عليه رؤوس االرباع. 
فقام عناق بن شرحبيل التيمي اول الناس، فقال: بينوا اسمي. فقال زیاد: 
ابداوا باسامي قريش. مث اكتبوا اسم عناق يف الشهود ومن نعرفه، ویعرفه 
امري املؤمنني بالنصیحة واالستقامة. وكان من مجلة الشهود، شداد بن 
المنذر اخو الحصين بن المنذر، وكان یدعى ابن بزيعة، فقال زیاد: ما 
لهذا اب ينسب اليه القوا هذا من الشهود. فقیل له: انه اخو الحصين وهو 
ابن المنذر. قال: فانسبوه الى ابيه فنسب. فبلغ ذلك شدادا فقال: ويلي 

على ابن الزانية، او ليست امه اعرف من ابيه؟ سمية!10 
اذن، فكان خيتار تلك االمساء املعروفة العتبارات اجتماعیة او قبلیة، 

ویرتك االمساء غري املعروفة، لتكون الشهادة اكثر وقعا يف النفوس. 
ان  دون  آنذاك،  الشخصیات  بعض  امساء  للشهود  اضافوا  اهنم  كما 
توافق على هذه الشهادة، امثال شريح بن الحارث، وشريح بن هانى، 
فاما شریح بن احلارث فقال: سالني عنه اي عن حجر؟ فقلت: اما انه 

كان صواما قواما. 
واما شریح بن هاىن، فقال: ما شهدت. ولقد بلغني ان قد كتبت شهادتي 

فاكذبته ولمته. 
وكتب كتابا اىل معاویة وبعثه الیه بید وائل بن حجر، ويف الكتاب: اما بعد 
فانه بلغني ان زيادا كتب اليك بشهادتي على حجر بن عدي، وان شهادتي 
على حجر، انه ممن يقيم الصالة، ويؤتي الزكاة، ويديم الحج والعمرة، ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر، حرام الدم والمال، فان شئت فاقتله، وان 
شئت فدعه. فلما قرا معاویة الكتاب قال: ما ارى هذا اال قد اخرج نفسه 

من شهادتكم.11 
وكتب ایضا شهادة السري بن وقاص الحارثي، وهو غائب يف عمله. 

فغضبت ربیعة على هؤالء الشهود الذین شهدوا من ربیعة وقالوا هلم: 
شهدتم على اوليائنا وحلفائنا؟12 

وحنن لو تاملنا يف الشهادة وظروفها، وشهودها لراینا:
العراق.  یفقد »رصیده« يف  لئال  بنفسه،  یقتل حجرا  زیادا مل  ان   .1
ذلك،  بعد  واستنكار  فعل  رد  فان حدث  زیاد،  ومركز  الشیعة،  مركز 
فسوف تتجه النقمة اىل معاویة، لیحتفظ هو مبركزه، كما توجه بالفعل 
استنكار االمة اىل معاویة، بل رمبا یعطي ملعاویة ایضا سبیل اخلالص 
اللوم على  یلقي  ان  النقمة واالستنكار، حیث ميكن ملعاویة  من هذه 
زیاد  یتجنب  وبذلك  واالستنكار،  الثورة  ریاح  نفسه  وجينب  الشهود، 

نفسه، ویتجنب معاویة ایضا الضجة اليت سیحدثها مصرع حجر؛
2. ان الشهادة اشتملت على العناصر اليت كان ینشدها زیاد، ملواجهة 
تقلیلها، من حیث زیادة عدد  الضجة اليت سیحدثها مقتل حجر او 
الشهود، وكوهنم من االمساء املعروفة لبعض االعتبارات، ومن حیث بنود 

الشهادة، حیث نص فیها على نقض حجر لبیعة معاویة وحتریضه 
الدین، وهذه  بالّله وخروجه عن  الناس على نقضها، وكفره 

سیرة األخیار

سیرة األخیار

العمال  يامر  بن عدي  فوجه حجر  الحديد:  ابي  ابن  وبتعبري 
باالحتراس ويذب الناس فسارعوا.4 

ادرك معاویة، من خالل جتاربه منذ بعثة االسالم، حىت توفرت 
الظروف الستیالئه على زمام اخلالفة االسالمیة، ان االسالم االصیل 
املتجسد حبملته الواعني وامللتزمني بوالیة اهل البیت یشكل العقبة 
استخدم  لذلك  واطماعه،  واهوائه  نظامه  مواجهة  الوحیدة يف  الكاداء 
خمتلف االسالیب من اجل القضاء علیها، حىت یستتب له االمر. واسالیبه 
كثرية يف هذا اجملال، ملا یتمتع به من دهاء، فانه كان من دهاة العرب، 
كما یقولون، وقد ذكرالباحثون هذه االسالیب، وحنن نشري الیها باجياز 
مع عدم ذكر الشواهد علیها، وحنن نالحظ انه استخدم اسالیب فرعون 

بل زاد علیها. وقد اشار »القرآن الكرمي« اىل اسالیب فرعون بقوله: 
»ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيـًَعا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـُْهْم يَُذبُِّح 

أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن«5 
والفساد  واالرهاب،  التفرقة  اسلوب  استخدم  انه  اىل  تشري  حیث 

االخالقي. 
وخالفته  سريته  يف  ميثل  الذي كان   ،لالمام املوالني  مطاردة   .1
االسالمي،  الوعي  مطاردة  اي  الصحیح،  واالسالم  العدالة  ومبادئه 

واالفراد امللتزمني به؛
اهل  فضائل  يف   الرسول عن  وردت  اليت  االحادیث  حماربة   .2
وكذلك  والفضائل،  االحادیث  هذه  یروون  الذین  ومطاردة   البیت
وضع االحادیث الكاذبة اليت متدح معاویة وامثاله وتدعم سلطته، وتذم 
اهل البیت واملؤمنني املخلصني، وكذلك سب االمام واتباعه 
على املنابر، ومتجید معاویة وبين امیة وزمرهتم، وفرض ذلك على العمال 
واخلطباء، وتنشئة اجلیل علیها، وقد یضاف لذلك عقیدة املرجئة اليت 
اخذت تتسرب اىل النفوس، وتشجیع احلكم االموي علیها، لیربر هبا 

منكراته واعماله املنحرفة؛ 
3. اغراء حميب الدنیا، ورؤساء القبائل وغريهم من االفراد الطامعني بالثروة 
االموال  من  املغریات  مبختلف  والضمري،  العقیدة  وضعاف  واملنصب، 

واملناصب، كما فعله مع زياد وعمرو بن العاص؛
4. اعادة النزعة القبلیة والعصبیة اجلاهلیة، وهذه تؤدي اىل التفرقة والتنازع 
بني طوائف االمة، االمر الذي یؤدي بدوره اىل الضعف والفشل، »َو ال 

تَناَزُعوا فـَتـَْفَشُلوا َو َتْذَهَب ريُحُكْم«؛6 
5. التشجیع على نشر اجملون والفساد االخالقي يف االمة االسالمیة، 
من اجل ختدیرهاوقتل العقیدة بل الوعي وروح الفتوة ایضا، وخاصة يف 
املراكز الدینیة املهمة كمكة واملدینة، وتلك البلدان اليت یتوقع منها الثورة؛

6. اتباع سیاسة االرهاب، من اجل امخاد االنفاس، وعدم التفكري يف 
التحرك، ومواجهة اي حترك باقسى مواجهة واشدها.

اجل  من  معاویة  استخدمها  وممارسات  اسالیب  باجياز،  وغريها  هذه 
تثبیت عرشه، والوصول الطماعه، وخنق الوعي االسالمي، واسكات 
االصوات الرافضة. لقد اراد معاویة ان ینشا اجلیل بل االجیال الالحقة 
من خالل اسالیبه هذه، على تربیة منحرفة بعیدة عن الروح االسالمیة، 
نفسه  فقد صرح هو  نفسه وعرضه بصورة مشوهة،  الدین  بل حتریف 
بذلك، حینما امر العمال واخلطباء ان یسبوا االمام على املنابر، 
وانه سیستمر يف ذلك حتى ينشا او يربو عليه الصغير، ويهلك او يهرم 

عليه الكبير،7 ولوال الدماء الزكیة حلجر وامثاله، ولوال التحدي الذي قام 
واالرهاب  التحریف  اسالیب  من كل  بالرغم  الواعني،  املؤمنني  بعض  به 

واالغراء، لتمكن معاویة وخلفاؤه وجالوزته، من حتقیق اهدافهم. 

حجر، من الذين قدموا دمائهم في سبيل الحق
مواقفهم  على  ثبتوا  الذین  الصحابة  اهم  أحد  الكندي  بن عدي  حجر 
ومبادئهم، وقدموا دمائهم يف سبیل الثبات على اجلادة القومية، ويف سبیل 
نصرة احلق رغم انه أسلم متأخرا قبل وفاة النيب بسنتني إال انه كان 
أحد رجاالت الدعوة اإلسالمیة الذین نصروا احلق ومل خيذلوه وكانت له 
مواقف عدیدة يف الذب عن حیاض اإلسالم، وكل كتب التاریخ والرجال 
ذكرت حجر بن عدي الذكر احلسن واعتربته من زهاد وأكابر الصحابة، 
وذكرت أسباب وكیفیة مقتله الذي كان ضریبة لوقفته مع احلق وهذه مجلة 

من روایات كتب املؤرخني:
روى أحمد بن حنبل يف كتابه باب »الزهد«، والحاكم يف »املستدرك« من 
طریق ابن سيرين قال: أطال زیاد اخلطبة، فقال حجر: الصالة! فمضى يف 
خطبته فحصبه حجر والناس، فنزل زیاد وكتب إىل معاویة بن أيب سفیان، 
فكتب إلیه أن سرح به إيل، فلما قدم قال: السالم عليك يا أمير المؤمنين! 
فقال: أو أمير المؤمنين أنا؟ قال: نعم. فأمر بقتله، فقال حجر: ال تطلقوا 

عني حديدا وال تغسلوا عني دما، فإني الٍق معاوية بالجادة، وإني مخاصم.8

الشهادة على حجر
او  عنهم،  السكوت  یعين  ال  واصحابه،  حلجر  االمان  زیاد  اعطاء  ان 
االكتفاء باعتقاهلم وحبسهم، فقد راى ان وجود حجر یشكل خطرا یهدد 
وجوده ووجود احلكم االموي لیس يف الكوفة فحسب، بل يف »العراق« 
ملاعرفته من قوة شخصیته،  تاثريه اىل سائر االوساط  عامة. بل قد ميتد 
وعدالة موقفه، واحقیة مطالبه، فاراد زیاد ان یقضي على حركة حجر قضاء 
تاما لیتخلص من هذا اخلطر، وذلك بالقضاء على حجر ومجاعته املؤمنني 
امرا یسريا كالقضاء على بعض  لیس  القضاء على حجر  الثائرین ولكن 

االفراد، اوالشخصیات االخرى لالسباب التالیة:
1. شخصیة حجر االجتماعیة بني املسلمني، بوصفه صحابیا وزعیما دینیا 
معروفا بالثقة والتقوى، فرمبا بعث قتله االستنكار والغضب بني املسلمني، 
وكذلك ملا لشخصیته من ثقل اجتماعي عند قبیلته كندة، مما یبعث فیهم 

الشعور القبلي وطلب الثار؛
2. ان حجرا اخذ االمان من زیاد، لذلك ال یستطیع زیاد قتله بعد هذا 

االمان واال ادى ذلك اىل نشوء تساؤل فتوتر واضطراب داخل الكوفة؛ 
3. ان حجرا اعلن مرارا انه باق على بیعته ملعاویة، فال یكون هناك سبب 
یربر قتله، سوى انكاره على والة معاویة يف سبهم لالمام يف خطبهم، 
وامره باملعروف وهنیه عن املنكر، فال ميلك ذلك املربر القوي املبیح لقتله. 
وهذه االسباب وغريها وضعت زیادا امام موقف حرج، فهو من جانب 
دعائم  وتثبیت  سلطانه،  لتوطید  وقتله،  على حجر  القضاء  یرى ضرورة 
احلكم االموي، ومن جانب آخر ال یتمكن من قتله لالسباب املذكورة، 
ففكر يف الطریق الذي یلزم علیه سلوكه يف هذا اجملال، ومل جيد افضل من 
الشهادة على حجر بانه قد ارتكب ما یربر قتله من نقضه لبیعة معاویة، 
ومن حتریضه على نقض البیعة، واالطاحة حبكمه، وكفره بالّله. فهو بذلك: 
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العناصر رمبا اثرت يف اسكات الغضب اجلماهريي الذي سینجم عن 
قتل حجر ومجاعته. 

مل  ولكنها  الواعني،  غري  االفراد  بعض  على  العناصر  هذه  اثرت  ورمبا 
تؤثر على اصحاب الوعي الذین عرفوا واقع الشهادة والشهود، ولذلك 
استنكروامقتل حجر، ومن مث تسرب هذا االستنكار اىل سائر االمة. 
اجلماعات  بعض  دفعت  اليت  احلوافز  مجلة  من  حجر  مقتل  فكان 

لالنتفاض بوجه احلكم االموي. 
وعلق الشیخ االمیين على هذه الشهادة، وهؤالء الشهود بقوله: 

هذه شهادة زور لفقها ابن ابيه او ابن امه على اصناف من الناس، منهم 
الصلحاءاالخيار الذين اكذبوا ذلك العزو المختلق، كشريح بن الحارث، 
عنهما.  ما كتب  بخالف  وشهدوا  حذا حذوهما،  ومن  هانى،  بن  وشريح 
االفك  يد  لكن  وساحتها،  الشهادة  ساعة  عن  من كانواغائبين  ومنهم 
اثبتتها عليهم كابن وقاص الحارثي ومن يشاكله. ومنهم رجرجة من الناس 
يستسهلون شهادة الزور، ويستسوغون من جرائها اراقة الدماء، ليس لهم من 
الدين موضع قدم وال قدم، كعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وشبث 
بن ربعي، وزجربن قيس، فتناعقوا بشهادة باطلة الجلها وصفهم الدعي بانهم 

خيار اهل المصر واشرافهم، وذوو النهى والدين. 
وان معاوية جد عليم بحقيقة الحال، لكن شهوة الوقيعة في كل ترابي.13 

الصلحاء  واصحابه  بحجر  والتنكيل  المزورة  الشهادة  قبول  له  حبذت 
االخيار، فصرم بهم اصول الصالح، وقطع اواصرهم يوم اودى بهم، ولم 

يكترث لمغبة ما ناء به من عمل غيرمبرور، فالى الّله المشتكى.14 

مرج عذراء
دفع زیاد، حجر بن عدي واصحابه اىل وائل بن حجر الحضرمي، وكثير 
بن شهاب، وامرمها ان یسريا هبم اىل »الشام«، وبعث زیاد اىل معاویة 

كتابا ارسله مع الركب ونص الكتاب: 
بن  زياد  من  المؤمنين،  امير  معاوية  الّله  لعبد  الرحيم.  الرحمن  الّله  بسم 
ابي سفيان. اما بعد فان الّله قد احسن عند اميرالمؤمنين البالء، فكاد له 
عدوه وكفاه مؤنة من بغى عليه. ان طواغيت من هذه الترابية السبائية راسهم 
حجر بن عدي خالفوا امير المؤمنين وفارقواجماعة المسلمين ونصبوا لنا 
الّله عليهم وامكننا منهم. وقددعوت خيار اهل المصر  الحرب، فاظهرنا 
واشرافهم وذوي السن والدين منهم فشهدواعليهم بما راوا وعملوا. وقد 
بعثت بهم الى امير المؤمنين وكتبت شهادة صلحاء اهل المصر وخيارهم 

في اسفل كتابي هذا.
فخرجوا عشیة، ولعل السري هبم لیال، وحتت ستار الظالم كان خوفا من 
اثارة اهل الكوفة لو ساروا هبم يف وضح النهار امام عیون الناس وقد حذر 

البعض زیادا ان هناك من حیاول اعرتاض الركب. ففي الطبري: 
بهم  خرج  اذا  هؤالء  ان  بلغني  قد  انه  فقال:  الوليد  بن  قيس  زياد  فاتاه 
عرض لهم. فبعث زياد الى الكناسة فابتاع ابال صعابا فشد عليها المحامل، 
العشاء قال زياد:  اذا كان  النهار، حتى  الرحبة اول  ثم حملهم عليها في 

فليعرض، فلم يتحرك من الناس احد.
وسار معهم صاحب الشرطة، حىت اخرجهم من الكوفة، فلما انتهوا اىل 
جبانة »عرزم«، نظر قبيصة بن ضبيعة العبسي اىل داره، وهي يف جبانة 
اهلي.  فاوصي  لي  ائذنا  لوائل وكثري:  فقال  بناته مشرفات،  فاذا  عرزم، 

فاذنا له، فلمادنا منهن وهن یبكني، سكت عنهن ساعة، مث قال: اسكتن. 
فسكنت. فقال: اتقين الّله عزوجل، واصبرن، فاني ارجو من ربي في وجهي 
هذا احدى الحسنيين، اما الشهادة وهي السعادة، واما االنصراف اليكن في 
عافية، وان الذي رزقكن ويكفيني مؤونتكن هو الّله تعالى، وهو حي اليموت، 
ارجو ان ال يضيعكن، وان يحفظني فيكن. مث انصرف فمر بقومه، فجعل 

القوم یدعون الّله له بالعافیة. 
فساروا حىت انتهوا هبم اىل »مرج عذراء« عند »دمشق«، وهم اثنا عشر 
بن  صيفي  شريك بن شداد،  االرقم بن عبدالّله،  رجال، حجر بن عدي، 
فسيل، قبيضة بن ضبيعة، كريم بن عفيف، عاصم بن عوف، ورقاء بن سمي، 
كدام بن حيان، عبدالرحمن بن حسان، محرز بن شهاب، عبدالّله بن حوية، 
واتبعهم زیاد برجلني مع عامر بن االسود، فتموا اربعة عشر رجال، حبسوا 

مبرج عذراء.
وملا علم معاویة بوصول ركب العقیدة والوالء اىل مرج عذراء، بعث اىل 
الیه،  یاتیا  ان  شهاب،  بن  وكثري  حجر،  بن  وائل  ومها  الركب،  قائدي 
وقرارسالة زیاد، اال ان معاویة جتاهل او جهل خطورة املوقف، كما كان 
سلطان  یهدد  حجرا  وان  ومجاعته،  حجر  وجود  وخطورة  زیاد،  یدركها 
زیاد، هتدد والیته،  مترد ضد  اىل ظهور حركة  ادى وجوده  معاویة، ورمبا 
وهتدد سلطان معاویة، فاستشار معاویة بعض حاشیته حول املوقف الذي 
بعض  اىل  بنفیهم  البعض  علیه  فاشار  ومجاعته،  حجر  ضد  اختاذه  یلزم 
قرى الشام، فرتدد معاویة يف قتلهم، ورمبا كان سبب الرتدد ما كان خيشاه 
من التذمر و االستنكار بني املسلمني، الذي یعقب قتله حلجر ومجاعته، 

فكتب اىل زیادرسالة ذكر فیها تردده: 
اما بعد فقد فهمت ما اقتصصت به من امر حجر واصحابه وشهادة من قبلك 
عليهم فنظرت في ذلك، فاحيانا ارى قتلهم افضل من تركهم واحيانا ارى العفو 

عنهم افضل من قتلهم. والسالم. 
حینئذ اضطر زیاد ان یكشف عن وجهه احلقیقي امام معاویة، وعن السبب 
مذكور يف منت  هو  دینیا، كما  دافعا  السبب  فلیس  قتلهم،  احلقیقي يف 
الشهادة، بل سببه اخلوف من اهنیار سلطته يف الكوفة، والعراق، فكتب 
الیه زیاد مع یزید بن حجیة: اما بعد. فقد قرات كتابك، وفهمت رايك في 
حجر واصحابه، فعجبت الشتباه االمر عليك فيهم، وقد شهد عليهم بما قد 
سمعت من هواعلم بهم، فان كانت بك حاجة في هذا المصر فال تردن حجرا 

واصحابه الي.15 
احلكم  سیطرة  حتت  العراق  بقاء  وهو  احلقیقي،  السبب  انكشف  وهنا 
بعذراء  مر هبم  بن حجیة حىت  یزید  فاقبل  زیاد  او حتت والیة  االموي، 
فقال: ياهؤالء اما والّله ما ارى براءتكم، ولقد جئت بكتاب فيه الذبح فمروني 

بمااجبتم مما ترون انه لكم نافع اعمل به لكم وانطق به. 
فقال حجر: ابلغ معاوية انا على بيعتنا ال نستقيلها وال نقيلها وانه انما شهد 

علينا االعداء واالظناء. 
قال ابن االثير: فوصل الیهم، وهم مبرج عذراء، الرجالن اللذان احلقهما 
زیاد حبجر واصحابه... من عذراءاىل معاویة لیعلمه هبما. فقام الیه حجر 
بن عدي یرسف يف القیود، فقال: ياعامر! اسمع مني، ابلغ معاوية ان دماءنا 
عليه حرام، واخبره انا قد اومناوصالحناه وصالحنا، وانا لم نقتل احدا من اهل 

القبلة فتحل له دماؤنا، فليتق الّله، ولينظر في امرنا.16 
الصلح صلح  االمان هلم، واراد من  زیاد  اعطاء  اىل  باالمان  اشار  ولعله 

 .وبنوده، ومنها عدم مطاردته لشیعة االمام االمام احلسن
يف »املستدرك«: فلما قدم حجر علیه معاویة قال: السالم عليك يا امير 
المؤمنين. قال: و امير المؤمنين انا؟ اني ال اقيلك وال استقيلك. فامر بقتله، 
فلما انطلقوا به طلب منهم ان یاذنوا له فیصلي ركعتني، فاذنوا له فصلى 
ركعتني مث قال: ال تطلقو عني حديدا والتغسلوا عني دما وادفنوني في ثيابي 

فاني مخاصم. فقتل.17

الهوامش:
۱. »شرح هنج البالغة«، ج 3، ص 182؛ و»الدرجات الرفیعة«، ص 423؛ و»وقعة 
صفني«، ص 104 وفـیـه بـدل ضـاربـتنا وضاربناها )ضارستنا وضارسناها( وفیه ایضا 

)وراي جمرب( بدل وراي حبرب.
الرفیعة«، ص 424؛  الـبـالغـة«، ج 5، ص 195؛ و»الـدرجات  نـهـج  2. »شـرح 

و»وقعة صفني«، ص 243. 
3. »مقاتل الطالبني«، ص 39.

4. »شرح هنج البالغة«، ج 16، ص 26 و 38.
5. سورة القصص، اآلیة 4.
6. سورة االنفال، اآلیة 46.

7. ابن ايب احلدید، »شرح هنج البالغة«، ج 13، ص 222.
8. العسقالين، »اإلصابة يف متییز الصحابة«، ج 1، ص 472.

9. »االغاين«، ج 16، ص 11، و»تاریخ الطربي«، ج 4، ص 200.
10. یراجع الطربي، ج 4، ص 201.

11. یراجع الطربي، ج 4، ص 201، و»االغاين«، ج 16، ص 13.
12. الطربي، ج 4، ص 200.

.13. نسبة اىل ايب تراب االمام علي
14. »الغدیر«، ج 11، ص 48.

15. الطربي، ج 4، ص 203.
16. »الكامل«، ج 3، ص 484.

17. »املستدرك«، ج 3، ص 470. 

المصدر: محّمد، هاشم، كتاب »شهيد الوالء حجر بن عدي الكندي«.
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دور األئّمة في إحیاء الدین59

دور األئّمة في إحیاء الدین

عاش اإلمام جعفر بن حممد بن علي بن احلسني يف مرحلة تعترب 
والفكریة  السیاسیة  نواحیها  يف  اإلسالمیة  التارخيیة  املراحل  أدق  من 
مرحلة  واالجتماعیة  السیاسیة  الناحیة  من  عاش  فقد  واالجتماعیة. 
خمضرمة ختتصر يف طیاهتا كل الظروف واألسالیب يف تشاهبها واختالفها 
لدولتني لعبتا دورا حساسا وخطريا يف التاریخ اإلسالمي، مها دولة بين 

أمیة مث دولة بين العباس.
ورغم االختالف يف سنة والدته بني سنة مثانني أو ثالث ومثانني للهجرة 
فقد عاصر اإلمام الصادق الدولتني يف هذه املدة الطویلة: مع جده 
وأبیه اثنيت عشرة سنة، ومع أبیه بعد جده تسع عشرة سنة وبعد 
أبیه أیام إمامته أربعا وثالثني سنة، وكان يف أیام إمامته بقیة ملك 
هشام بن عبدالملك، وملك الوليد بن يزيد بن عبدالملك، وملك يزيد بن 
الوليد الناقص، وملك إبراهيم بن الوليد وملك مروان بن محمد الحمار، مث 
صارت املسودة التخاذهم شعار السواد مع أبي مسلم سنة اثنتني وثالثني 
ومئة فملك أبو العباس امللقب بـالسفاح، مث ملك أخوه أبوجعفر امللقب 

بـالمنصور، وتويف الصادق بعد عشر سنني من ملكه.1
ومهما یكن من أمر فالبد من التوقف عند احلالة السیاسیة واالجتماعیة 
االنتقال ملعرفة  قبل   البیت أهل  اليت عایشها صادق  املرحلة  لتلك 

.احلالة الفكریة ودور الصادق

الحالة السياسية العامة
لقد آلت اخلالفة األمویة إىل ملك عضوض بعید عن اإلسالم وأحكامه 
منذ العهد املبكر ملعاویة بن أيب سفیان. ولقد بلغ - وكما هو معروف - 
من أمر حكام تلك الدولة أن حولوا الخالفة من موقع یقود األمة اإلسالمة 
ومصاحلهم  أهوائهم  خدمة  إىل  األمة  یقود  موقع  إىل  حولوه  اهلل،  إىل 
وسلطاهنم بشىت الوسائل غري الشرعیة، من قتل وهنب وسيب وظلم وترف 
واستبداد، وذلك حتت ظالل الشعارات اإلسالمیة الكبرية! حىت أضحى 
القتل سنة، وأضحى التالعب بالرؤوس بدعة مستساغة، ومل یقف األمر 
عند رؤوس الناس األبریاء ورؤوس الثائرین على النظام األموي احلاكم حىت 
أهلهم وإخوهتم وبين عمومتهم  برؤوس  األمویون  لیتالعب احلكام  تعداه 
من األمویني أیضا طمعا بسلطان أو خوفا من ضیاعه. ولقد تفاقم األمر 
هشام  وفاة  بعد  وبالتحدید  األموي  للحكم  األخرية  السنوات  يف  كثريا 
بن عبدامللك واستیالء الولید على اخلالفة مث مقتله، وما حدث من فنت 
واضطرابات واهتزاز ألركان احلكم األموي وبالتحدید بعد موت هشام بن 
عبدامللك واستیالء الولید على اخلالفة واهتزاز أركان احلكم األموي وحبل 
بين مروان حىت حكم آخر ملوكهم مروان احلمار وانتصار احلركة العباسیة 

علیهم يف »خراسان« و»العراق«.2
إذا كان عهد فنت واضطرابات وثورات  أمیة وبين مروان  فآخر عهد بين 

تضاف إىل حالة هتتك سیاسي وخلقي بلغ حدا من االستهتار والسقوط 
بـالطبري  ختجل منه صفحات التاریخ اإلسالمي نفسها، حىت بلغ األمر 
يف تارخيه إىل أن یقول: تركت األخبار الواردة عنه الوليد بذلك كراهة إطالة 
شروبا  أنه كان  أشهد  له!  بعدا  قتله:  بعد  عنه  أخوه  وعبر  بذكرها.  الكتاب 

للخمر، ماجنا فاسقا...3
ومل تكن بدایة دولة بين العباس إال مرحلة أخرى من احلروب واالضطرابات 
والثورات والعملیات العسكریة املتنقلة للقضاء على آخر ذیول احلكم البائد 
وتثبیت املواقع السیاسیة والعسكریة للعهد اجلدید. ویالزم ذلك بالطبع - 
مع عدم قداسة الغایة - البطش بكل مكامن اخلطر ورموزه احملتملني على 
الدولة الفتیة يف املدیني القریب والبعید. وهو هنا اخلطر الشیعي العلوي على 
الدولة اليت قامت وانتصرت يف ظل شعار دغدغ مشاعر الناس خصوصا 
اخلراسانیني الدعوة للرضا من أهل البيت4 ولذلك فقد كان یرى العباسیون 
أن املنافس األساسي هلم بعد عدوهم املشرتك بين أمیة هم أبناء عمهم 
العلویون من أبناء احلسن واحلسني وخصوصا يف شخصیة جعفر بن 
محمد الصادق ومحمد بن عبداهلل بن الحسن المثنى الذي كان قد 

بایعه السفاح واملنصور يف عهد بين أمیة5 و یروى ذلك مرتني.
ومما ال شك فیه أن الوضع السیاسي والعسكري املضطرب واملرتدي یرتك 
أثره اخلطري على اجلوانب االجتماعیة واالقتصادیة والفكریة والدینیة أیضا، 
فعدم انسجام الناس الكلي مع حكامهم إال بالرتهیب والرتغیب، وكثرة 
الفتوحات اإلسالمیة يف هذا القرن اهلجري األول، أدیا معا إىل اضطراب 
وتداخل فكري خطري تناول اجلوانب الفقهیة والعقلیة والروائیة والتفسريیة 

واملفهومیة اإلسالمیة وغريها.

الحالة الفكرية والعلمية
لقد بقي احلكام غري منسجمني وال مهتمني أصال بالقضایا الفكریة والعلمیة 
واألدبیة إال مبا خيدم سلطاهنم ویثبت زعامتهم، ولذا خال العهد األموي يف 
غالبه من منو وتطور للفكر والعلم الدیين وغريه، إال أن الفتوحات اإلسالمیة 
اليت أدخلت عناصر جدیدة غري عربیة وغري مسلمة إىل اإلسالم أحوجت 
وبدأت  والتعلیم،  التدریس  بأعمال  البدء  إىل  واملرتمجني  اجلدد  املسلمني 
حركة الرتمجة عن الیونانیة والفارسیة وغريمها.. فانصرف الناس عن احلكام 
بأنفسهم وبسلطاهنم يف آخر عهدهم - كما  وانشغل احلكام األمویون 
فلسفیة خطرية، ولذا  بوادر هنضة فكریة وعلمیة وحركة  أشرنا - فربزت 
فإن: احلركة العلمیة، واملذاهب الدینیة، والنظم االجتماعیة يف آخر الدولة 
األمویة أرقى من أوهلا6 و قد ساعد على التحرك الفكري السریع يف مطلع 
رقابة  الفكر من  اليت حررت  الدولتني  ما بني  الفرتة  قیام  العباسیة  الدولة 
احلكم وقیوده، بتأثري انصراف احلكم لرتمیم مواقعه، يف حماولة الستعادة 

السیطرة الشاملة.7
ولقد تلخصت خطوات احلركة الفكریة عامة يف تلك احلقبة الزمنیة باألمور 

التالیة:
1. بدء حركة الرتمجات املختلفة وإدخاهلا مواضیع جدیدة وخطرية على 

اجملتمع اإلسالمي؛
2. إقبال املسلمني اجلدد إىل التعرف على اإلسالم والقرآن وتعلمه ومعرفة 

أسراره ومعانیه وبالتايل استدعاء ذلك لوجود علماء وقراء؛
3. البدء مبرحلة تدوین احلدیث، بعدما داخله التشویه والدس خصوصا يف 

العصر األموي، ومن مث بعد الشقة عن مرحلة اإلسالم يف سنینه األوىل؛
سائر  لتشمل  العلمیة  احلركة  امتدت  حیث  والرواة  احملدثني  4. كثرة 

احلواضر اإلسالمیة الكربى يف انطالقة فریدة؛8
ومصطلحاهتا  ومفاهیمها  وشخصیاهتا  مبواضیعها  الفلسفة  انتشار   .5
اجلدیدة وال مشاحة أن انتشار العلم يف ذلك احلني، قد ساعد على فك 
الفكر من عقاله، فأصبحت املناقشات الفلسفیة عامة يف كل حاضرة 

من حواضر العامل اإلسالمي.9
وال نغفل هنا عن أن احلكام العباسیني - خبالف احلكام األمویني - قد 
نشأوا يف بیت علمي عریق حیث یعود نسبهم إىل عبداهلل بن عباس، 
املشهور بأنه حرب هذه األمة، ویعين ذلك تشجیعهم حلركة العلم والفكر 

الدیين باألساس ولو كان ذلك لغایات يف نفوس العباسیني..
 

دور اإلمام الصادق
اليت عاشها  املرحلة  أمام هاتني احلالتني اخلطريتني لألمة اإلسالمیة يف 
وحازم  وحاسم  واضح  موقف  من  البد  البیت كان  أهل  صادق 

یتخذه الصادق على الصعید الفكري والعملي.

أوال: موقفه من السلطة 
أدرك اإلمام الصادق أن الظروف السیاسیة والعسكریة واالجتماعیة 
أو  انتفاضة عسكریة  أو  ثورة  بأي  للقیام  لتساعده  تكن  به مل  احملیطة 
سیاسیة، وهو قد رأى وعلم ما جرى جلده احلسني وقبله ألخیه 
احلسن وألبیهما علي، وما جرى بعد ذلك من جتدید للموقف 
العاطفي واالنفعايل مع عمه زید بن علي حیث أیده احملبون ألهل 
البیت مث خذلوه كما خذلوا أجداده، وأدرك أیضا أن أي ثورة تنتهي 
ال بفشل صاحبها فقط وإمنا بضیاع اخلط والرسالة واملذهب أیضا، ولذا 
فقد كان یعلم، وهو وریث األوصیاء، بفشل حركة ابن عمه محمد بن 
عبداهلل المحض، وأدرك كذلك أن املرحلة تقتضي منه كما اقتضت من 
أبیه الباقر شق طریق العلم وسرب أغواره وتبیان خفایاه ورسم معامله. 
ومن أجل ذلك أي لعدم وجود بدیل آخر إن هو قتل لیؤدي الدور 
العلمي األساسي املطلوب يف تلك املرحلة، وحیث إن السلطان والثورة 
وسائل خلدمة الدین، فمع تعسرمها هناك الوسائل األخرى املهیأة خلدمة 

دین اهلل. وهذا ما وجده وقام به اإلمام الصادق خري قیام.

ثانيا: من مواقفه الشجاعة 
قبل احلدیث عن اجلهاد العلمي والفكري لإلمام الصادق البد من 
مواقف  يف   الصادق اإلمام  وجرأة  عند شجاعة  والتوقف  اإلشارة 
واألهواء  املذاهب  تذهنب  لبعضها حىت ال  نشري  هبا.  التاریخ  له  شهد 

بأفكار أحد، فمن ذلك:
أ( حكمة بسیطة واجه هبا املنصور العباسي عندما تسلط علیه الذباب 
بشكل متكرر فتضایق املنصور وسأل الصادق: ألي شيء خلق اهلل 
الذباب؟ فكانت وبشكل غري مباشر كلمة حق يف وجه سلطان جائر: 

»ليذل به الجبارين.«10
غفال  بن  شيبة  »املدینة«،  على  املنصور  وايل  من  موقفه  ب( 

وأهل  علیا  وشتم  بیته  وأهل  العباسي  احلاكم  مدح  الذي 

يوسف فخر الدين

سیـف العلم في عصر االضطراب الفكري والسیاسي
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قاله  مما  فكان   ،النيب مسجد  منرب  على  من   بیته
الصادق: »أما ما قلت من خير، فنحن أهله، وما قلت من 
سوء، فأنت وصاحبك )المنصور( به أولى، فاختبر يا من ركب غير 

راحلته وأكل غير زاده، ارجع مأزورا.«11
ج( كالمه للمنصور يف جملسه بعد أن قصد إحراجه بكلمات، فكان 
الرد احلاسم من اإلمام الصادق: »أنا فرع من فرع الزيتونة، وقنديل 
من قناديل بيت النبوة، وأديب السفرة، وربيب الكرام البررة، ومصباح من 
عقب  في  الباقية  الكلمة  وصفوة  النور  نور  فيها  التي  المشكاة  مصابيح 
المصطفين إلى يوم الحشر« وكان من جواب املنصور: »... هذا الشجى 

المعترض في حلوق الخلفاء...«12
بالسلطان  االرتباط  رفض  أصحابه   الصادق به  یعلم  مما  د( كان 
الظامل بأي نوع من أنواع االرتباط، ومل یرد عن الصادق حضوره عند 
حاكم إال عندما كان یستدعیه هؤالء بالقوة إىل قصورهم، كما فعل به 
السفاح واملنصور حني استقدماه مرات عدیدة من املدینة إىل »العراق«. 
وكان مما یقول ألصحابه: »إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار 
حتى يحكم اهلل بين العباد.«13 ورد على املنصور مرة بقوله: »... من أراد 

الدنيا ال ينصحك، ومن أراد اآلخرة ال يصحبك.«14
هـ( إن عالقة الصادق باحلكام - العباسیني باخلصوص - كانت 
عالقة الند للند، فلم یؤثر عنه مبایعته ألحد منهم، ومل یوجس منهم خیفة 
أبدا ومل خيضع هلم، بل ظلت العالقة سلبیة خصوصا من جانبهم خوفا 
من دوره وخطره علیهم ومعرفتهم حبقه وفضله ودوره بني الناس، ولذا مل 
یتجرأوا على قتله علنا بل دس له املنصور السم سرا حىت استشهد. ولقد 
هم املنصور بقتله غري مرة، فكان إذا بعث إلیه ودعاه لیقتله نظر إلیه 
وهابه ومل یقتله،15 ولقي جعفر بن حممد، أبا جعفر املنصور: فقال: 
اردد علي قطيعتي عين أبي زياد آكل من سعفها؟ قال: »إياي تكلم 
بهذا الكالم! واهلل ألزهقن نفسك.«16 وقال مرة للمنصور: »إنه لم ينل 
أحد منا أهل البيت دما إال سلبه اهلل ملكه«، فغضب لذلك واستشاط.17

وهناك مواقف أخرى كثرية تدل على شجاعته وجرأته واستعداده للجهاد 
لو كانت هناك إمكانیة وظروف مهیأة.

 ثالثا: الدور العلمي األساسي للصادق
قبل التطرق إىل اجلوانب األساسیة يف دور اإلمام الصادق الفكري 
نقتطف بعض األقوال والشواهد على أمهیة دوره وموقعه ونشاطه العلمي 

آنذاك.
لقد كان اإلمام الصادق ميثل العقیدة الدینیة اليت یقاس بفضائلها 
عمل احلكام يف اإلسالم. وهو بوجه خاص حجر الزاویة من صرح أهل 
علماء  حول  املتفقهة،  فیها  یتحلق  املدینة.  يف  مقیم  وهو   البیت
اإلسالم يف مسجد الرسول18 و ینقل عن الصادق من العلوم 
ما ال ینقل عن أحد، وقد مجع أصحاب احلدیث أمساء الرواة من الثقاة 
الذين حدثوا عنه على اختالفهم يف اآلراء واملقاالت، وكانوا أربعة آالف 

رجل.19 
و ال یفوتنا أن نشري إىل أن الذي تزعم تلك احلركة هو املسمى باإلمام 
الصادق، وهو رجل رحب أفق الفكر، بعید أغوار العقل، ملم كل 
الفقهیة  املدارس  أول من أسس  الواقع  ویعترب يف  بعلوم عصره،  اإلملام 

املشهورة يف اإلسالم، ومل یكن حیضر حلقته العلمیة أولئك الذین أصبحوا 
الفلسفة  طالب  حیضرها  بل كان  فحسب،  الفقهیة  املذاهب  مؤسسي 

واملتفلسفون من األحناء القاصیة؛20 حىت قال قائلهم:
أدركت في هذا المسجد - يعني »الكوفة« - تسعمائة شيخ كل يقول: حدثني 

جعفر بن محمد...21 
ولقد نقل عن ابن خلدون قوله: ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان 
نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه، فهم أهل الكرامات، وقد صح أنه 

كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصبح كما يقول22 
وعن تالمذة الصادق ینقل: كان تالميذ الصادق مدونين كبارا. ومن بعد 
وفاة الصادق في عام 148 دون أربعة آالف من التالميذ في كل علومه، ومن 
جملتها ما يسمى باألصول األربعمائة. وتالميذ الصادق المشهورون من كبار 
أهل السنة أشياخ للفقهاء في جميع المذاهب وشرفوا بالرواية عنه، ووقفت 

المذاهب األربعة موقف اإلجالل له.23
وعن زمان اإلمام الصادق ینقل: وقد ظهرت فجأة حركة علمية غير 
عادية، واألرض تهيأت ألن يعرض كل إنسان ما يملك من أفكار و برزت سوق 
لمعركة عقائدية حامية، و شرع في البحوث حول تفسير القرآن وقراءة آياته و 
 :ظهرت طبقات منتشرة باسم الفقهاء، و كل هؤالء قد واجههم اإلمام

جعفر بن حممد الذي مأل الدنیا علمه وفقهه.24
نكتفي مبا نقلنا عن مصادر خمتلفة لنكتشف أمهیة الدور الفكري والعلمي 

.الریادي للصادق
وال شك أن اخلطوات اليت سعى الصادق هبا لتأدیة دوره األساسي 
یرتك  مل  بل   ،جده رسالة  تبلیغ  يف  واحد  أسلوب  على  تقتصر  مل 
الصادق فرصة ساحنة وال وسیلة ممكنة أو مناسبة إال واتبعها لتحقیق 
ذلك الغرض. ویكفینا دلیال على ذلك مناظراته مع العلماء ومع املبتدعني 
من الزنادقة وامللحدین واملشككني بدین اهلل، وجلساته الوعظیة والتبلیغیة 
من على منرب جده لیعلم الناس علوم اإلسالم والقرآن من فقه وروایة 
وحدیث وتفسري وبیان وأخالق وعرفان، وكل ما حیتاجه املسلم يف حیاته، 
بعض  فكان  وغريمها،  والكیمیاء  احملضة كالطب  العلمیة  إرشاداته  إىل 
تالمذته أن برع به واشتهر كـهشام بن الحكم وجابر بن حيان وغريمها كثري.

فیمكننا إذا مما تقدم من األخبار وغريها من األحادیث اليت تبدي اإلعجاب، 
استنتاج النقاط التالیة عن الصادق ودوره وعصره وشخصیته:

1. شخصیة الصادق مرموقة عند كل املسلمني وكان منهم حرتامهم 
وتقدیرهم له؛

2. إن الصادق ما كان لیؤدي هذا الدور لكونه شخصیة عادیة وال 
لكونه صاحب مذهب نسب إلیه، وإمنا هو حلقة يف سلسلة األئمة االثين 
عشر املعصومني. ولو نسب له املذهب اجلعفري فإن النسبة جمازیة ألنه 

أكمل دور آبائه وأجداده.
3. إن الصادق حبر من العلوم مبختلف أنواعها، ولذا كانت الروایات 

املستفیضة عن تعلیمه ومناظراته ورسائله يف خمتلف اجملاالت؛
4. مل یقتصر دور الصادق العلمي على تالمذته من أتباع مذهبه، 

وإمنا كان مهه إیصال الفكر الرسايل إىل األمة مجعاء؛
إلیه واستغنائه عن  الكل  البارز لواضح من حاجة  العلمي  5. إن فضله 
الكل، فلم یتتلمذ الصادق عند أحد من علماء عصره سوى ما أخذه عن 

أبیه الباقر وجده زین العابدین؛

6. إن روایته كانت عن رسول اهلل مباشرة دون أن حیتاج ألن یسأل 
عن السند، ألن سنده يف الروایات إن احتاج إىل سند هم آباؤه املعصومون؛ 
 عن علي عن احلسني عن جده زین العابدین أبوه حممد

.عن رسول اهلل أو الزهراء
أمر  أول من  فكان حبق  احلدیث،  بتدوین  أمر  قد   الصادق إن   .7

بالتدوین؛25
لنهج  وإكماال   - والفكري  العلمي  بدوره   الصادق أعاد  لقد   .8
أبیه الباقر - االعتبار ملوقعیة أئمة أهل البیت ودورهم الطبیعي 
يف احلیاة اإلسالمیة العامة، بعد فرتة من الظلم واالضطهاد واإلجحاف 
واإلبعاد واإللغاء امتدت طیلة العهد األموي كما جتددت حماوالت أخرى 

قام هبا العباسیون إللغاء دورهم الحقا.
وباخلالصة: جعفر بن حممد الصادق علم آخر من أعالم اهلدى، قاد 
سفینة النجاة يف حبر الفنت رغم تالطم أمواج الظلم واالستبداد واالحنراف 

عند احلكام والضیاع عند األمة املسلمة.
وقف صادحا باحلق من على منرب جده جماهدا بالكلمة شاهدا على 
األمة واحلكام، غري بعید عن اجلهاد، ملقیا احلجة لیكون شهیدا آخر مع 
قافلة الشهداء األولیاء بسم دسه إلیه املنصور ظنا منه أنه خيرس صوت 

احلق، ولكن املنصور رغم دهائه غفل عن أن احلق ال یقتله السم. 
رحل الصادق إىل ربه بعد أن أدى األمانة وقال بصدق: 

»الحمد هلل الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للناس جميع ما تحتاج 
إليه.«26
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روی العالم الحسکانّی بإسناده عن أبی سعيد الخدرّی، قال :
لـّما أسري بالّنيّب یرید الغار، بات علّي بن أيب طالب على فراش 
آخيت  قد  »أّني  میكائیل:  و  إىل جربئیل  الّله  فأوحى   الّله رسول 
يؤثر صاحبه  فأّيكما  اآلخر،  أطول من  أحدكما  بينكما - و جعلت عمر 
بالحياة؟« فكالمها اختاراها و أحّبا احلیاة، فأوحى الّله إلیهما: »أ فال 
كنتما مثل علّي بن أبي طالب آخيت بينه و بين نبّيي محّمد؟« فبات 
على فراشه یقیه بنفسه، اهبطا إىل األرض فاحفظاه من عدّوه. فكان 
جربئیل عند رأسه و میكائیل عند رجلیه - و جربئیل ینادي: بخ بخ من 
مثلك يا ابن أبي طالب الّله عّز و جّل يباهي بك المالئكة. فأنزل الّله تعاىل: 
»َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَْفَسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه- َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعباِد«1

علي يفدی النبي بنفسه
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المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 205.


