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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

بعض األنظمة العربیة استغلت وبشكل بشع وسائل التواصل االجتماعي 
لصناعة رأي عام »خمتلق«، وتسويقه على أنه رأي عام حقیقي لشعوهبا، 
الذي ما كان ميیز بني  البعض،  الباطل مع احلق لدى  وبذلك اختلط 
االثنني بسبب القصف االعالمي املركز والذباب االلكرتوين الذي حتول 
اىل ما يشبه الفريوس الذي يقلل من مناعة املواطن العريب ازاء استكشاف 

احلقیقة عن غريها.
العديد منا بات يتساءل هذه االيام: أين الشعوب العربیة والشارع العريب 
األنظمة  بعض  قبل  من  إسرائیل  مع  للتطبیع  هرولة  من  جيري  ما  ازاء 
أن  التطبیع مع إسرائیل دون  العربیة؟ كیف جترأت هذه األنظمة على 
حتسب حسابا لشعوهبا أو ردأت فعلها؟ ملاذا مت تغییب الشعوب حىت 
باتت وكأهنا غري موجودة، يف الوقت الذي كان الشارع العريب ينتفض يف 
اللحظة اليت كانت يستجد فیها أي جديد وخاصة لو كان األمر يتعلق 

بالقضیة الفسطینیة؟
لوال متهیدها األرضیة  إسرائیل،  التطبیع مع  لتتجرأ على  ما كانت  اليت 
التمهید  لعملیة  األكرب  احلمل  وقع  وقد  سنوات،  مدى  على  لذلك 
مدى  على  جتنیدها  مت  حیث  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  هذه 
اليت مت حتويلها  إسرائیل،  مع  التطبیع  للحديث عن »حماسن«  سنوت 
اليت حلت  الكوراث  الفلسطینیني كل  حتمیل  مت  وديع، كما  إىل محل 
باملنطقة! وكذلك حتويل اجلارة املسلمة »ايران« اىل »عدو« و»بعبع« 
يتهدد العرب، وهذه الفكرة مت تروجيها بشكل مكثف من قبل الذباب 

اإللكرتوين لتلك األنظمة.
انطالقا من هذه األرضیة املزيفة اليت بنتها تلك األنظمة وتقدميها على أهنا 
متثل الرأي العام العريب، أقدمت هذه األنظمة على التطبیع مع إسرائیل، 

االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صاخبة  شهدنا حفالت  التطبیع  وبعد 
وأن  واإلسرائیلیني،  العرب  بني  »التارخيیة«  العالقات  عن  تتحدث  وهي 
ويف  األنظمة،  هذه  علیه  أقدمت  ما  تؤيد  استثناء  دون  املنطقة  شعوب 
يتوافق مع رؤية  ال  رأياً  أو طرح  أفواه كل من إعرتض  املقابل مت تكمیم 
الذباب اإللكرتوين، حیث مت سجن أو مالحقة كل من رفض رؤية الذباب 

اإللكرتوين اليت متت تقدميها على أهنا متثل الرأي العاام العريب.
الذي سوقته  املزيف  العريب«  العام  اليت كذبت »الرأي  الالفت أن اجلهة 
األنظمة العربیة وذباهبا اإللكرتوي هي إسرائیل! فقد كشف تقرير أعدته 
وزارة الشؤون اإلسرتاتیجیة اإلسرائیلیة، أن 90% من اخلطاب العريب على 

مواقع التواصل اإلجتماعي حول العالقات مع إسرائیل سليب.
»والال«  موقع  يف  ونشر  رافيد  باراك  اإلسرائیلي  للكاتب  مقال  وذكر 
تعزيز  إسرائیل  على  بأنه جيب  تقريرها  أوصت يف  الوزارة  أن  اإلسرائیلي، 
محلة توعیة على الشبكات اإلجتماعیة العربیة، مع الرتكیز على دول اخللیج 

والدول األخرى اليت قد توقع إتفاقیات معها.
ال نعتقد أن اإلستطالع اإلسرائیلي سیكون خربا سارّا لألنظمة اليت طبعت 
قدميا وحديثا مع إسرائیل وال لذباهبم اإللكرتوين، فهو ال يكشف زيف 
»الرأي العام« املختلق فحسب، بل يكشف أن الشعوب العربیة مازالت 
تعترب »فلسطني« قضیتها املركزية وكل ما يقوم به النظام الرمسي العريب ال 
ميثل إاّل نفسه وأن الشعوب العربیة منها براء، وهو ما سیُبقي إسرائیل يف 

مكاهنا الطبیعي وهو العدو األّول والوحید لالمتني العربیة واإلسالمیة.

https://ar.shafaqna.com/AR/225234/ :المصدر
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فيروز بغدادي

الحق ما شهدت به األعداء..
دعا املبعوث األممي إىل »الیمن«، مارتن غريفيث، اىل وقف فوري إلطالق 
النار مع تراجع حدة املعارك، مؤكداً امهیة التمسك باملفاوضات للتوصل 

التفاقات طموحة واجراءات انسانیة اخرى.
االزمة  طريف  ان  الدويل  االمن  جملس  أمام  احاطته  يف  غريفیث  وقال 
اطالق  للتوصل التفاقات طموحة تشمل وقف  باملفاوضات  متمسكان 
بالیمن  االزمة  ان مفاوضات أطراف  اىل  انسانیة، مشرياً  النار واجراءات 

بشأن اإلعالن املشرتك هتدف لوقف إطالق النار.
ويف وقت يواصل فیه غريفیث لقاءاته يف الرياض النتزاع موافقة مبدئیة على 
مبادرته املعدلة، ترفض صنعاء النسخة الرابعة من املبادرة، معتربة أهنا ال تزال 
تدور يف إطار »اخلداع السیاسي« اهلادف إىل وقف تقدم اجلیش واللجان 

الشعبیة يف مأرب.
الشعبیة يف  واللجان  الیمين  للجیش  الكبرية  العسكرية  اإلجنازات  فرضت 
حمافظة مأرب، يف خالل األسابیع املاضیة، حتركاً إقلیمیاً ودولیاً تُرجم يف 

األيام األخرية عرب مبادرة متجددة للمبعوث األممي إىل الیمن.
أقل من سنة، واليت حتمل اسم »مسودة  الرابعة يف  للمرة  املعدلة  املبادرة 
والرئیس  السعوديني  املسؤولني  على  غريفیث  املشرتك«، عرضها  اإلعالن 
حكومة  يف  آخرين  ومسؤولني  هادي،  منصور  ربه  عبد  املستقیل،  الیمين 
األخري، أثناء زيارته احلالیة للعاصمة »السعودية« »الرياض«. وهي تتضمن، 
إىل جانب اتفاق شامل لوقف إطالق النار، إجراءات اقتصادية وإنسانیة 
مثل إعادة تشغیل مطار صنعاء، وصرف رواتب املوظفني، ومعاجلة مشكلة 
خزان النفط العائم »صافر« وأزمة الوقود يف احملافظات اخلاضعة لسیطرة 

حكومة اإلنقاذ.
وتصف مصادر مطلعة يف حكومة صنعاء، مبادرة غريفیث بأهنا »مناورة 
الشرعية  ُيسمى  ما  يُوِجه  السعودي  النظام  أن  معتربة  خمادعة«،  سیاسیة 
برفض المبادرة في الظاهر، ولكن في الواقع ليس أمامه سوى خيار الموافقة 
عليها بسبب الخشية من أن يؤدي تحرير مأرب إلى تقليص خياراته مقابل 

تعزيز أوراق قوة أنصار اهلل.
وتتحدث املصادر عن »ثغرات جسیمة« يف املبادرة، ال ميكن لـ»اإلنقاذ« 
السكوت علیها؛ إذ إن بنودها ال تبدو كفیلة بوضع حد للحرب. صحيح 
أنها تشمل وقفاً شامالً إلطالق النار، ومعالجة للوضع االقتصادي، إال أن 

تلك المعالجة جزئية وال تفي باحتياجات الشعب اليمني.
واألسوأ من ذلك كله أنها ال تتضمن رفع الحصار، حبسب املصادر نفسها، 
اليت تضیف أن: المبادرة تُبقي الجانب السعودي متحكماً بالبلد، فضالً عن 
إمساكه بقرار السلم والحرب فيه، ومتى أتيحت له الفرصة سينقض على كل 

اإلنجازات التي َتحققت.
السعودي،  المزاج  رهن  اليمني  الشعب  إبقاء  املصادر  ترفض  هنا،  ومن 
متى شاء يفتح المطار والموانئ ومتى شاء يغلقها، وكذا التحكم بالمرافق 
من  المبادرة  ُتمكنها  التي  الدولية  الجهات  مع  عالقاته  عبر  االقتصادية 
والموازنات  بالرواتب  مروراً  والتصدير  اإلنتاج  من  النفطية  بالثروة  التحكم 

وغيرها.
وخري مثال على ذلك، كما تقول املصادر، ما حيصل من منع 

للمشتقات النفطیة واملواد الغذائیة والدوائیة عن میناء احلديدة، 

االمم المتحدة تدعو لوقف فوري الطالق النار في اليمن
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جددت »تونس« موقفها الداعم للحقوق الفلسطینیة داعیة إىل اإلقدام 
على خطوات عملیة دفاعاً عن احلق الفلسطیين.

وأكد رئیس احلكومة التونسیة، هشام المشيشي، يف بیان لرئاسة احلكومة 
عقب لقاء املشیشي بسفري »فلسطني« هايل الفاهوم، يف قصر احلكومة 
بالقصبة تأكید بالده وقوفها حكومة وشعبا إىل جانب الشعب الفلسطیين.
وشدد على ضرورة فتح آفاق تعاون اقتصادية بني رجال األعمال التونسیني 

والفلسطینیني، يف تونس وعموم أفريقیا.
من جانبه، قال السفري الفلسطیين إن: اللقاء تأكيد للعمل المشترك والموحد 
من أجل تطوير العالقات والدبلوماسية الفاعلة على الساحة الدولية، لما يسمى 

باستراتيجيات السالم.
وأشار الفاهوم إىل أنه ركز على: مراكمة الحلول والبحث ضمن دبلوماسية 

هادئة وفاعلة مشتركة تونسية فلسطينية على الساحة الدولية.
وأضاف أن: ذلك يأتي في إطار دعم خطة ومبادرة الرئيس محمود عباس 
في الجمعية العمومية لألمم المتحدة، بعقد مؤتمر للبحث في آليات تنفيذ 
المرجعيات الدولية لحل الصراع في الشرق األوسط، وإقامة دولة فلسطين 

وعاصمتها »القدس«.
وأواخر أيلول/ سبتمرب املاضي، طلب الرئیس الفلسطیين من أمني عام 
األمم املتحدة أنطونیو غوترييش، الدعوة إىل مؤمتر دويل للسالم مطلع 

2021م.
وكانت أحزاب سیاسیة ومنظمات تونسیة قد أدانت اتفاق التطبیع بني 
البحرين واإلمارات من جهة، وإسرائیل من جهة أخرى، حمذرة من خماطره 

على مسار القضیة الفلسطینیة.
ويف 15 أيلول/ سبتمرب املاضي، نظم عشرات التونسیني، وقفة احتجاجیة 
تنديدا بتوقیع »اإلمارات« و»البحرين« اتفاقیتني لتطبیع العالقات مع 

إسرائیل برعاية أمريكیة.
وانضمت اإلمارات والبحرين إىل مصر واألردن، اللتني ترتبطان مبعاهديت 

سالم مع إسرائیل منذ عامي 1979 و1994م. على الرتتیب.

المصدر: عربي 21.

عام  أواخر  وقع 
ُ
امل استوكهومل«  »اتفاق  حبسب  أنه  علماً 

2018م.، يفرتض أن ترسو السفن بشكل طبیعي يف املیناء، 
إال أن السعودية تمارس حصاراً قاسياً عليه، وتمنع دخول السفن إليه 

رغم حصولها على تراخيص من هيئة التفتيش التابعة لألمم المتحدة.

http://arabicradio.net/news/70623 :المصدر

تونس تدعو لخطوات عملية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

أدان األزهر »احلادث اإلرهايب« الذي وقع بالعاصمة الفرنسیة »باريس«، 
ودعا إىل سن تشريع عاملي جيرم اإلساءة لألديان ورموزها املقدسة.  

وتعرض مدرس تاريخ للقتل وقطع الرأس يف باريس عقب عرضه على 
تالمذته مؤخرا رسوما كاريكاتورية مسیئة للنيب حممد، فیما متكنت 

الشرطة من قتل منفذ اهلجوم.
وتعلیقا على احلادث، أكد األزهر يف بیان رفضه لهذه الجريمة النكراء 
ولجميع األعمال اإلرهابية، مشددا على أن القتل جريمة ال يمكن تبريرها 

بأي حال من األحوال.

وشدد البیان، الذي نشر باللغات العربیة واإلجنلیزية والفرنسیة، على ضرورة 
التحلي بأخالق وتعاليم الدين التي تؤكد على احترام معتقدات اآلخرين، ونبذ 

خطاب الكراهية والعنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه.
ورموزها  لألديان  اإلساءة  يجرم  عالمي  تشريع  سن  إىل  األزهر  دعا  كما 

المقدسة.

المصدر: قناة العالم

األزهر يدين حادث باريس اإلرهابي

ويدعو لتجريم اإلساءة لألديان
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على حدوث   والطهارة العصمة  بیت  أهل  عن  الروايات  تظافرت 
الغیبة، واحلرية يف اإلمام الثاين عشر احلجة بن احلسن، حىت اقرتنت 

احلرية بالغیبة يف كثري من رواياهتا.
 عشر الثاين  اإلمام  هو  وصاحبها،  الغیبة  مرجع  أن  الواضح  ومن 

لداللة األخبار املتواترة علیها.
أما الحيرة فیمكن تصوير البحث عنها وعن مرجعها على ثالثة مناهج 
إىل  فیهما  الضمري  وترجع  معا،  تقرهنما  الروايات  من  الكثري  أن  رغم 
صاحب األمر، منها ما ورد عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن 
حمّمد، عن آبائه، قال: قال رسول اهلل: »المهدي من ولدي، 
اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وُخُلقا، تكون له غيبة وحيرة 
حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها 

عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا.«1
ومنها ما ورد عن اُم هانئ الثقفية، قالت: غدوت على سیدي حمّمد بن 
علي الباقر فقلت له: يا سيدي! آية في كتاب اهلل عزوجل عرضت 

بقلبي فأقلقتني وأسهرت ليلي. 
قال: »فسلي يا اُم هانئ!« 

اْلَجواِر  بِاْلُخنَِّس  أُْقِسُم  »َفال  اهلل عزوجل:  قول  يا سيدي!  قلت:  قالت: 
اْلُكنَّس .«2 

قال: »نعم المسألة سألتيني يا اُم هانئ! هذا مولود في آخر الزمان هو 
المهدي من هذه العترة، تكون له حيرة وغيبة يضل فيها أقوام، ويهتدي 

فيها أقوام، فيا طوبى لك إن أدركتيه، ويا طوبى لمن أدركه.«3

المنهج األول: إرجاع الحيرة إلى األمة
وترددهم  والناس وحتريهم  األمة  إىل  احلرية  إرجاع  فهو:  األول  املنهج  أما 
وتوقفهم بعد شهادة اإلمام احلادي عشر، وهذا ما حصل بالفعل حىت 
 ،وصل األمر بالبعض منهم إىل اإلنكار ونفي الولد لإلمام العسكري
أي انه مل يتوقف عند حدود الرتدد واحلرية، بل أوصلته حريته إىل النفي 

واإلنكار كما يذكر ذلك التاريخ. 
قال النعماني يف »الغیبة«: 

الكثير  الخلق  التي أخرجت من هذا األمر  الحيرة  أُي حيرة أعظم من هذه 
والجم الغفير، ولم يبق عليه ممن كان فيه إال النزر اليسير...4

وقال الصدوق يف »كمال الدين«: 
... فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة، ودخلت عليهم 
في أمر القائم الشبهة، وعدلوا عن طريق التسليم إلى اآلراء والمقاييس...5

واستدل أصحاب هذا املنهج بالكثري من الروايات الصرحية يف وقوع احلرية 
عند بعض الناس، منها:

1. عن أبي علي بن همام، قال: مسعت محّمد بن عثمان العمري يقول: 
مسعت أيب يقول: سئل أبو حمّمد احلسن بن علي، فقیل له: يا ابن 

رسول اهلل، فمن الحجة واإلمام بعدك؟ 
فقال: »ابني محّمد، هو اإلمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات 
المبطلون،  فيها  الجاهلون، ويهلك  فيها  يحار  له غيبة  إن  أما  ميتة جاهلية. 
ويكذب فيها الوقاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى األعالم البيض تخفق فوق 

رأسه بنجف الكوفة.6
 :2. ورد يف توقیع اإلمام املهدي

اُنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من الشك  أنه   ...«
والحيرة في والة أمورهم، فغمنا ذلك لكم ال لنا، وساءنا فيكم ال فينا، ألن 

اهلل معنا وال فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا، ونحن 
صنائع ربنا، والخلق بعد صنائعنا. يا هؤالء، ما لكم في الريب تترددون، وفي 

الحيرة تنعكسون؟«7
3. ورد يف توقیعه أيضا: 

»كيف يتساقطون في الفتنة، ويترددون في الحيرة، ويأخذون يمينا وشماال، 
الروايات  به  أم جهلوا ما جاءت  الحق،  أم عاندوا  ارتابوا،  أم  فارقوا دينهم، 
الصادقة واألخبار الصحيحة، أو علموا ذلك فتناسوا ما يعلمون أن األرض ال 

تخلو من حجة إما ظاهرا وإما مغمورا...«8
أيضا  الواقع  املنهج والذي يعضده  وعلى هذا األساس واستنادا إىل هذا 
اآلخرين  عن  فضال  الشیعة  أوساط  يف  والشك  والرتدد  احلرية  وقوع  من 
سارع أعالم الطائفة إىل تألیف كتب إلثبات الوالدة والغیبة ورفع الشك 
»قرب  صاحب  القمي  جعفر  بن  اهلل  عبد  العباس  أبو  ألف  فقد  واحلرية، 
اإلسناد« )املتوىف سنة 300 هـ.ق.( كتابا أمساه »الغیبة واحلرية«؛ وألف 
الفقیه احملدث علي بن بابويه القمي )املتوىف سنة 329هـ.ق.( كتابا أمساه: 
بن  محّمد  بن  الحسن سالمة  أبو  وهكذا  احلرية«؛  من  والتبصرة  »اإلمامة 
وكشف  »الغیبة  له كتاب  هـ.ق.(   339 سنة  )املتوىف  اآلزوني  إسماعيل 
احلرية«، وكذلك أبو عبد اهلل محّمد بن أحمد بن عبد اهلل املعروف بـالصفواني 
الشريك مع النعماني يف القراءة على ثقة اإلسالم الكليني له كتاب »الغیبة 
وكشف احلرية«، وبادر الشيخ الصدوق إىل تألیف كتابه القیم والذي 
ألفه بإرشاد اإلمام املهدي كما يقول هو يف مقدمة الكتاب وأمساه: 
»كمال الدين ومتام النعمة يف إثبات الغیبة وكشف احلرية«، وكلهم صرحوا 
يف مقدمة كتبهم أو يف طیاهتا بوقوع احلرية والرتدد وحدوث موجة التشكیك 
لدى البعض من أبناء الطائفة أبان شهادة اإلمام العسكري، فكانت 

كتبهم ردا على هذه الشبهة وتثبیتا لعقائد األمة من الزيغ واالحنراف.

المنهج الثاني: إرجاع الحيرة إلى نفس اإلمام
 ،عشر الثاين  اإلمام  نفس  إىل  وحصوهلا  احلرية  إرجاع  الثاين:  املنهج 

وميكن أن ُيستدل ألصحاب هذا املنهج مبا يلي:
1. مجیع الروايات اليت تذكر أن له غیبة وحرية، حیث اقرتنت احلرية بالغیبة 
مع وحدة الضمري يف له، فهي إن مل تكن صرحية باملطلوب فعلى األقل هي 
ظاهرة فیه، وتقع الغیبة واحلرية لإلمام ظرفا لضالل األمة واحنرافها عن 
جادة احلق، ولیس سببا يف اإلضالل فهو خالف اللطف اإلهلي، وال نريد 

اخلوض فیه فهو خارج حمل الكالم.
 :2. ما روي عن أيب عبد اهلل الصادق

»... وهكذا يفعل اهلل تبارك وتعالى بالقائم الثاني عشر من األئمة، يصلح 
له أمره في ليلة كما أصلح أمر نبيه موسى، ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى 

نور الفرج والظهور.«9 
.وهي صرحية يف حدوث وحصول احلرية له

3. ما ذهب إلیه العالمة المجلسي يف »حبار«ـه بعد إيراده رواية األصبغ 
 :بن نباتة، عن أمري املؤمنني

»... هو المهدي الذي يمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما، 
تكون له غيبة وحيرة، يضُل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون.« 

فقلت: يا أمير المؤمنين! وكم تكون الحيرة والغيبة؟ 
قال: »ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين.« 

حیث علق علیها بقوله: ... ولعل المراد بالحيرة التحير في المساكن، وأن 

يكون في كل زمان في بلدة وناحية، وقيل: المراد حيرة الناس فيه، وهو 
بعيد.10

فاجمللسي استبعد إرجاع احلرية للناس وال أقل يف هذه الرواية، واستقرب 
.إرجاع احلرية إىل شخص اإلمام املهدي

المنهج الثالث: حصول الحيرة لهما معا
ولألمة كل   لإلمام أي  معا،  هلما  احلرية  حصول  الثالث:  املنهج 
حبسبه، أي مع اختالف احلیثیات مجعا بني املنهجني وأدلة الفريقني. فال 
ميكن قصر األمر على اإلمام وحده حلدوث احلرية عند األمة بال شك 
وال شبهة كما مر من الروايات، بل واقع احلال، وكذا ال ميكن قصر األمر 
على األمة وحدها مع وجود روايات حبدوث وحصول احلرية لشخص 
اإلمام أيضا، فاملنهج الثالث هو حماولة للجمع بني املنهجني من خالل 

عدم التعارض بني الروايات.
ولكن يبقى على أصحاب هذا املنهج والذي قبله أن جيیبوا على إشكالیة 
حصول احلرية عند اإلمام مع اعتقاد الطائفة بعصمة اإلمام وعلمه 
اللدين وتوكله على اهلل وثقته به والتسديد من قبله والكثري من مقامات 

اإلمام اليت ميكن أن تقف حائال لتقبل املنهج الثالث والثاين.
وميكن أن جياب عن هذه اإلشكالیة بأن املقصود باحلرية مبا ال ينايف 
هذه األمور العقدية، فلیس فیها داللة على عدم التوكل أو عدم الثقة 
قلقا  يستوجب  مما  املكاين  االستقرار  منها عدم  املقصود  إن  بل  باهلل، 
إىل  يسارع  فهو  يقصدها،  اليت  باألماكن  وعدم طمأنینة  دائما  وتنقال 
تغیري موضع سكناه وختفیه، وهذا كله يستوجب انشغال اإلنسان مبوضع 

سكناه بشكل دائم، أين سیكون؟ 
وأين ينام؟ 

و...
أمر  اإلطالق  لو صح  املعىن  هبذا  احلرية، وهي  من  املقصود  هو  وهذا 
طبیعي حادث لإلمام، فهو بأيب واُمي »الشريد الطريد الوحيد الفريد 

الموتور بأبيه...«11
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لقد صرح »القرآن الكرمي« بأن العهد التارخيي للبشرية قد بدأ بظاهرة 
وجود النبوات وبعث األنبیاء وإرسال الرسل. الذين مضوا يقودون 
جمتمعاهتم حنو حیاة أفضل ووجود إنساين أكمل؛ مما ميكن أن نستنتج 
بداية  يعترب  البشرية  األنبیاء يف اجملتمعات  النبوة وظهور  أن إشراق  منه 

العصر التارخيي للبشرية.
قال تعاىل: 

»كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فنَبنََعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن َو أَننَْزَل َمَعُهُم 
اْختنََلَف فيِه ِإالَّ  َما  اْختنََلُفوا فيِه َو  النَّاِس فيَما  بنَْيَن  لَِيْحُكَم  بِاْلَحقِّ  اْلِكتاَب 
الَّذيَن ُأوُتوُه ِمْن بنَْعِد ما جاَءتنُْهُم اْلبنَيِّناُت بنَْغياً بنَينْننَُهْم فنََهَدى اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا 
ِلَما اْختنََلُفوا فيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذنِِه َو اللَُّه ينَْهدي َمْن َيشاُء ِإلى  ِصراٍط ُمْسَتقيم «1

اإلنسانیة  إىل  حاملني  األنبیاء  بإرسال  ورمحته  اهلل  حكمة  قضت  لقد 
منهاج هدايتها الذي خيرجها من عهد الغريزة إىل عهد العقل، ومن منطق 
القانون.  النظام ومرجعه  منطق  إىل  والقوة  الغريزة  الذي مرجعه  الصراع 
بیولوجیا   - حیوانیا  تكوينا  عن كونه  بالنبوات  البشري  اجملتمع  وخرج 
إىل كونه ظاهرة عقلیة روحیة وحققت النبوات لإلنسان مشروع وحدة 
أساس  على  القائمة  الوحدة  البیولوجیة وهي  الدموية  من وحدته  أرقى 
املعتقد، وبذلك تطورت العالقات اإلنسانیة مرتفعة من عالقات املادة 
بعد  اإلنساين  النوع  يف  نشأت  اليت  واالختالفات  املعاين  عالقات  إىل 
إشراق عهد النبوات غدت اختالفات يف املعىن، واختالفات يف الدين 
واملعتقد؛ فإن أسباب الصراع مل تلغ بالدين الذي جاءت به النبوات بل 
استمرت وتنوعت، ولكن املرجع مل يعد الغريزة بل غدا القانون مرجعا 

يف هذا املضمار والقانون الذي يتضمنه الدين يكون قاعدة ثابتة لوحدة 
اإلنسانیة وتعاوهنا وتكاملها.2

وأوضح اإلمام علي بن أيب طالب يف اخلطبة األوىل من »هنج البالغة« 
- بعد أن استعرض تاريخ خلق العامل وتاريخ خلق آدم وإسكانه يف 
األرض - أن إشراق النبوة وتسلسلها على مدى العصور هو احملور يف تاريخ 
اإلنسان وحركته حنو الكمال كما صرح به القرآن الكرمي موضحا منهجه 

يف التعامل مع التاريخ.
 : قال

»...واصطفى سبحانه من ولد )آدم( أنبياء، أخذ على الوحي ميثاقهم،3 وعلى 
فجهلوا حقه،  إليهم،4  اهلل  أكثر خلقه عهد  بدل  لما  أمانتهم  الرسالة  تبليغ 
عن  واقتطعتهم  معرفته،6  عن  الشياطين  واجتالتهم  معه،5  األنداد  واتخذوا 

عبادته... 
فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه؛ ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم 
العقول، ويروهم  دفائن  لهم  ويثيروا  بالتبليغ،  عليهم  نعمته، ويحتجوا  منسي 
ومعايش  موضوع،  تحتهم  ومهاد  مرفوع،  فوقهم  سقف  من  المقدرة:  آيات 

تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم.
ولم يخل اهلل سبحانه خلقه من نبي مرسل، أو كتاب منزل، أو حجة الزمة، 

أو محجة قائمة. 
رسل ال تقصر بهم قلة عددهم، وال كثرة المكذبين لهم : من سابق سمي له 

من بعده، أو غابر عرفه من قبله.
على ذلك نسلت القرون، ومضت الدهور، وسلفت اآلباء، وخلفت األبناء. 

و بشرى عيسى دعوة إبراهيم

إلى أن بعث اهلل سبحانه محّمدا رسول اهلل، إلنجاز عدته، وإتمام نبوته. 
مأخوذا على النبيين ميثاقه، مشهورة سماته، كريما ميالده، وأهل األرض يومئذ 
ملل متفرقة وأهواء منتشرة، وطوائف متشتتة، بين مشبه هلل بخلقه، أو ملحد 

في اسمه، أو مشير إلى غيره.
فهداهم به من الضاللة، وأنقذهم بمكانه من الجهالة.

ثم اختار سبحانه لمحّمد لقاءه، ورضي له ما عنده، وأكرمه عن دار الدنيا، 
ورغب به عن مقام البلوى، فقبضه إليه كريما، وخلف فيكم ما خلفت 

األنبياء في أممها إذ لم يتركوهم همال بغير طريق واضح، وال علم قائم.«7
إن بشائر األنبیاء السابقني بنبوة األنبیاء الالحقني تنفع األجیال املعاصرة 
هلم وكذا األجیال الالحقة؛ إذ تفتح عیوهنم وجتعلهم على أهبة االستقبال 
الثقة  للنيب املبشر بنبوته، كما أهنا تزيل عنهم الريب وتعطیهم مزيدا من 

واالطمئنان.
على أن الیأس من اإلصالح إذا مأل القلب جيعل اإلنسان يفكر بطرق 
الیأس من  تزيل  املصلحني  األنبیاء  فالبشائر مبجي  واخلیانة،  الشر  أبواب 

النفوس اليت تنتظر اإلصالح وتوجهها إىل حب احلیاة وقرع أبواب اخلري.
من  شك  يف  الكافرين  وجتعل  نبیهم،  بنبوة  املؤمنني  إميان  البشائر  وتزيد 
لقبوهلم  ميهد  مما  احلق  إىل  النيب  دعوة  أمام  فیضعف صمودهم  كفرهم، 

الدعوة.
وإذا أدت البشارة إىل حصول الثقة فقد ال تطلب املعجزة من النيب، كما 
تكون النبوة احملفوفة بالبشارة أنفذ إىل القلوب وأقرب إىل اإلذعان هبا. على 
أهنا تبعد الناس عن وطأة املفاجأة أمام واقع غري منتظر، وخترج دعوة النيب 

عن الغرابة يف نفوس الناس.8
بالالحق،  يبشر  فالسابق  واحدا،  يشكلون خطا  األنبیاء مجیعا  أن  على 
والالحق يؤمن بالسابق. وقد تكفلت اآلية 81 من »سورة آل عمران« 

بالتصريح بسنة البشائر هذه. 
قال اهلل تعالی: »َو ِإْذ َأَخَذ اللَُّه ميثاَق النَِّبيِّيَن َلما آتنَْيُتُكْم ِمْن ِكتاٍب َو ِحْكَمٍة 
ثُمَّ جاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلما َمَعُكْم لَتنُْؤِمُننَّ ِبِه َو لَتنَْنُصُرنَُّه قاَل َأ َأقنَْرْرُتْم َو َأَخْذُتْم 

َعلى  ذِلُكْم ِإْصري قاُلوا َأقنَْرْرنا قاَل فَاْشَهُدوا َو أَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهدين «

بشارات األنبياء برسالة محّمد بن عبد اهلل
خامت  برسالة   الخليل إبراهيم  بشارة  على  الكرمي  القرآن  نص  لقد 
النبیني بأسلوب الدعاء قائال - بعد الكالم عن بیت اهلل احلرام يف مكة 
 املكرمة ورفع القواعد من البیت والدعاء بقبول عمله وعمل إمساعیل

وطلب حتقیق امة مسلمة من ذريتهما:
َو  اْلِكتاَب  ينَُعلُِّمُهُم  َو  آياِتَك  َعَلْيِهْم  ينَتنُْلوا  ِمننُْهْم  َرُسوالً  فيِهْم  ابنَْعْث  َو  »رَبَّنا 

اْلِحْكَمَة َو ينُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزيُز اْلَحكيم .«9
وصرح القرآن الكرمي بأن البشارة بنبوة حمّمد األمي كانت موجودة يف 
العهدين القدمي )التوراة( واجلديد )اإلجنیل(. والعهدان كانا يف عصر نزول 
القرآن الكرمي وظهور حمّمد ولو مل تكن البشارة موجودة فیهما جلاهر 

بتكذيبها أصحاب العهدين.
قال تعاىل:

»الَّذيَن ينَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ الَّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِفي التنَّْوراِة َو 
ْنجيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو ينَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيِحلُّ َلُهُم الطَّيِّباِت َو ُيَحرُِّم  اإْلِ

َعَلْيِهُم اْلَخباِئَث َو َيَضُع َعننُْهْم ِإْصَرُهْم َو اأْلَْغالَل الَّتي  كاَنْت َعَلْيِهم ...«10

السادسة من »سورة الصف« بأن عیسى صدق  وصرحت اآلية 
التوراة بصراحة وبشر برسالة نيب من بعده امسه أمحد. وقد خاطب 

عیسى  بين إسرائیل مجیعا ال احلواريني فحسب.
»َو ِإْذ قاَل عيَسى اْبُن َمْرَيَم يا بَني  ِإْسرائيَل ِإنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّقاً 
ِلما بنَْيَن َيَديَّ ِمَن التنَّْوراِة َو ُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأتي  ِمْن بنَْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد فنََلمَّا 

جاَءُهْم بِاْلبنَيِّناِت قاُلوا هذا ِسْحٌر ُمبيٌن«

أهل الكتاب ينتظرون خاتم النبيين
مل يكتف األنبیاء السابقون بذكر األوصاف العامة للنيب املبشر به، بل 
بشكل  معرفته  من خالهلا  املبشرون  يستطیع  اليت  العالئم  أيضا  ذكروا 
دقیق، مثل : حمل والدته، وحمل هجرته وخصائص زمن بعثته، وعالئم 
يتفرد هبا يف سلوكه وشريعته... وهلذا قال  جسمیة خاصة وخصائص 
القرآن عن بين إسرائیل بأهنم كانوا يعرفون رسول اإلسالم املبشر به يف 

العهدين كما يعرفون أبناءهم:
»الَّذيَن آتنَْيناُهُم اْلِكتاَب ينَْعرُِفونَُه َكما ينَْعرُِفوَن أَبْناَءُهُم الَّذيَن َخِسُروا أَننُْفَسُهْم 

فنَُهْم ال ينُْؤِمُنون «11
بل رتبوا على ذلك آثارا عملیة فاكتشفوا حمل هجرته ودولته فاستقروا 
فیها12 وأخذوا يستفتحون برسالته على الذين كفروا ويستنصرون برسول 
اهلل على األوس واخلزرج13 وتسربت هذه األخبار إىل غريهم عن 
طريق رهباهنم وعلمائهم فانتشرت يف »املدينة« وتسربت إىل »مكة«.14
وذهب وفد من قريش بعد إعالن الرسالة إىل الیهود يف املدينة للتثبت 
اختربوا هبا  النبوة وحصلوا على معلومات   النيب من صحة دعوى 

النيب15 واتضح هلم من خالهلا صدق دعواه.
وقد آمن مجع من أهل الكتاب وغريهم بالنيب حمّمد على أساس 
هذه العالئم اليت عرفوها من دون أن يطلبوا منه معجزة خاصة،16 وهذه 

البشائر حتتفظ هبا حلد اآلن بعض نسخ التوراة واإلجنیل.17
وهكذا تسلسلت البشائر بنبوة خامت النبیني حمّمد من قبل والدته، 
وخالل فرتة حیاته قبل بعثته، وقد عرف واشتهر منها إخبار حبريا الراهب 

وغريه إبان البعثة املباركة.18
قال يف  التأرخيیة حني  املؤمنني هبذه احلقیقة  أمري  وقد شهد علي 

إحدى خطبه:
»... إلى أن بعث اهلل سبحانه محّمدا رسول اهلل إلنجاز عدته وإتمام 

نبوته، مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته...«19
وقد جاء يف »طبقات« ابن سعد عن سهل موىل عتيبة انه كان نصرانیا 
من أهل »حريس«، وانه كان يتیما يف حجر أمه وعمه وأنه كان يقرأ 

اإلجنیل، قال: 
فأخذت مصحفا لعمي فقرأته حىت مرت يب ورقة فأنكرت كتابتها حني 
مرت يب ومسستها بیدي. قال: فنظرت؛ فإذا فصول الورقة ملصق بغراء، 

 :قال: ففتقتها فوجدت فیها نعت حمّمد
انه ال قصير وال طويل، أبيض ذو ضفيرتين، بين كتفيه خاتم يكثر االحتباء 
قميصا  ويلبس  الشاة  ويحتلب  والبعير  الحمار  ويركب  الصدقة  يقبل  وال 
مرقوعا، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكبر وهو يفعل ذلك، وهو من ذرية 

إسماعيل، اسمه أحمد. 
انتهیت إىل هذا من ذكر حمّمد جاء  قال سهل: فلما 
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عمي فلما رأى الورقة ضربين وقال: مالك وفتح هذه الورقة 
وقراءتها؟! 

 .فقلت: فيها نعت النبي أحمد
فقال: إنه مل يأت بعد.20 

خبر يوسف اليهودي بالنبي و بصفاته و عالماته 
روی عن أبان بن عثمان بإسناده قال: ولد رسول اهلل عام الفیل... 
رفع  و  ركبتيه  و  بيديه  األرض  اتقى  األرض  إلى  سقط  لما  آمنة:  فقالت 
رأسه إلى السماء و خرج مني نور أضاء ما بين السماء و األرض و رميت 

الشياطين بالنجوم و حجبوا عن السماء. 
و رأت قريش الشهب و النجوم تسري يف السماء ففزعوا لذلك و قالوا 
هذا قیام الساعة فاجتمعوا إىل الوليد بن المغيرة فأخربوه بذلك و كان 
شیخا كبريا جمربا فقال: انظروا إلى هذه النجوم التي تهتدون بها في البر 
و البحر فإن  كانت قد زالت فهو قيام الساعة و إن كانت هذه ثابتة فهو 

ألمر قد حدث. 
و كان مبكة يهودي، يقال له يوسف. فلما رأى النجوم يقذف هبا و 
تتحرك قال: هذا نبي قد ولد في هذه الليلة و هو الذي نجده في كتبنا أنه 

إذا ولد و هو آخر األنبياء رجمت الشياطين و حجبوا عن السماء. 
فلما أصبح جاء إىل نادي قريش، فقال: يا معشر قريش! هل ولد فيكم 

الليلة مولود؟ 
قالوا: ال. 

قال: أخطأتم و التوراة ولد إذا بن»فلسطين« و هو آخر األنبياء و أفضلهم. 
فتفرق القوم فلما رجعوا إىل منازهلم أخرب كل رجل منهم أهله مبا قال 
الیهودي. فقالوا لقد ولد لـعبد اهلل بن عبد المطلب ابن يف هذه اللیلة. 

فأخربوا بذلك يوسف الیهودي. 
فقال هلم: قبل أن أسألكم أو بعده؟ 

قالوا: قبل ذلك. 
قال: فاعرضوه علي. 

فمشوا إىل باب آمنة، فقالوا: أخرجي ابنك ينظر إليه هذا اليهودي. 
فأخرجته يف قماطه فنظر يف عینیه و كشف عن كتفیه فرأى شامة سوداء 
بني كتفیه و علیها شعرات فلما نظر إلیه وقع على األرض مغشیا علیه 

فتعجب منه قريش و ضحكوا منه. 
فقال: أ تضحكون يا معشر قريش؟! هذا نبي السيف ليبيرنكم  و قد ذهبت 
النبوة من بني إسرائيل إلى آخر األبد. و تفرق الناس و يتحدثون خبرب 
الیهودي و نشأ رسول اهلل يف الیوم كما ينشأ غريه يف اجلمعة و ينشأ 

يف اجلمعة كما ينشأ غريه يف الشهر.21

خبر بحيرى الراهب 
مثان  سنة  تاجرا  »الشام«  إىل  قال: خرجت   أبي طالب عن  روی 
من مولد النيب و كان يف أشد ما يكون من احلر فلما أمجعت على 
السري قال يل رجال من قومي: ما تريد أن تفعل بمحّمد و على من تخلفه؟ 
فقلت: ال أريد أن أخلفه على أحد من الناس أريد أن يكون معي. فقیل: 
غالم صغير في حر مثل هذا تخرجه معك؟! فقلت: و اهلل ال يفارقني حيثما 
توجهت أبدا فإني ألوطئ له الرحل. فذهبت فحشوت له حشیة كساء و 

كتانا و كنا ركبانا كثريا فكان و اهلل البعري الذي علیه حمّمد أمامي ال 
يفارقين- و كان يسبق الركب كلهم فكان إذا اشتد احلر جاءت سحابة 
بیضاء مثل قطعة ثلج فتسلم علیه فتقف على رأسه ال تفارقه و كانت رمبا 
أمطرت علینا السحابة بأنواع الفواكه و هي تسري معنا و ضاق املاء بنا 
يف طريقنا حىت كنا ال نصیب قربة إال بدينارين و كنا حیث ما نزلنا متتلئ 
احلیاض و يكثر املاء و ختضر األرض فكنا يف كل خصب و طیب من اخلري 
و كان معنا قوم قد وقفت مجاهلم فمشى إلیها رسول اهلل و مسح يده 
علیها فسارت فلما قربنا من بصرى »الشام«  إذا حنن بصومعة قد أقبلت 
متشي كما متشي الدابة السريعة حىت إذا قربت منا وقفت و إذا فیها راهب 
و كانت السحابة ال تفارق رسول اهلل ساعة واحدة و كان الراهب ال 
يكلم الناس و ال يدري ما الركب و ال ما فیه من التجارة. فلما نظر إىل 

النيب عرفه فسمعته يقول: إن كان أحد فأنت أنت. 
قال: فنزلنا حتت شجرة عظیمة قريبة من الراهب قلیلة األغصان لیس 
اهتزت   اهلل رسول  نزهلا  فلما  حتتها.  تنزل  الركبان  و كانت  هلا محل 
الشجرة و ألقت أغصاهنا على رسول اهلل و محلت من ثالثة أنواع من 
الفاكهة فاكهتان للصیف و فاكهة للشتاء. فتعجب مجیع من معنا من 
ذلك فلما رأى بحيرى الراهب ذلك ذهب فاختذ لرسول اهلل طعاما 

بقدر ما يكفیه. مث جاء و قال: من يتولى أمر هذا الغالم؟ 
فقلت: أنا. 

فقال: أي شي ء تكون منه؟ 
فقلت: أنا عمه. 

فقال: يا هذا! إن له أعمام ]أعماما[ فأي األعمام أنت؟ 
فقلت: أنا أخو أبيه من أم واحدة. 

فقال: أشهد أنه هو و إال فلست بحيرى. 
مث قال يل: يا هذا تأذن لي أن أقرب هذا الطعام منه ليأكله؟ 

فقلت له: قربه إليه و رأيته كارها لذلك و التفت إىل  النيب. فقلت: يا 
بني رجل أحب أن يكرمك فكل. 

فقال: »هو لي دون أصحابي؟« 
فقال حبريى: نعم هو لك خاصة. 

فقال النيب: »فإني ال آكل دون هؤالء.« 
فقال حبريى: إنه لم يكن عندي أكثر من هذا. 

فقال: »أ فتأذن يا بحيرى إلى أن يأكلوا معي؟« 
فقال: بلى. 

فقال: »كلوا بسم اهلل.« 
فأكل و أكلنا معه فو اهلل لقد كنا مائة و سبعني رجال و أكل كل واحد 
منا حىت شبع و جتشأ و حبريى قائم على رأس رسول اهلل يذب عنه و 
يتعجب من كثرة الرجال و قلة الطعام و يف كل ساعة يقبل رأسه و يافوخه 

و يقول: هو هو؛ و رب المسيح! و الناس ال يفقهون. 
... مث قال حبريى: يا غالم أسألك عن ثالث خصال بحق الالت و العزى 

إال ما أخبرتنيها. 
فغضب رسول اهلل عند ذكر الالت و العزى و قال: »ال تسألني 
بهما فو اهلل  ما أبغضت شيئا كبغضهما و إنما هما صنمان من حجارة لقومي.« 

فقال حبريى: هذه واحدة. مث قال: فباهلل إال ما أخبرتني. 
فقال: »سل عما بدا لك فإنك قد سألتني بإلهي و إلهك الذي  ليس 

كمثله شي ء.« 
فقال: أسألك عن نومك و يقظتك. فأخربه عن نومه و يقظته و أموره 
و مجیع شأنه. فوافق ذلك ما عند حبريى من صفته اليت عنده فانكب علیه 

حبريى فقبل رجلیه و قال: 
يا بني! ما أطيبك و أطيب ريحك. يا أكثر النبيين أتباعا! يا من بهاء نور الدنيا 
من نوره! يا من بذكره تعمر المساجد كأني بك قد قدت األجناد و الخيل و 
قد تبعك العرب و العجم طوعا و كرها و كأني بالالت و العزى و قد كسرتهما 
و قد صار البيت العتيق ال يملكه غيرك. تضع مفاتيحه حيث تريد كم من بطل 
من قريش و العرب تصرعه معك مفاتيح الجنان و النيران معك الذبح األكبر 

و هالك األصنام. 
أنت الذي ال تقوم الساعة حتى تدخل الملوك كلها في دينك صاغرة قميئة 
فلم يزل يقبل يديه مرة و رجليه مرة و يقول لئن أدركت زمانك ألضربن بين 
يديك بالسيف ضرب الزند بالزند. أنت سيد ولد آدم و سيد المرسلين و إمام 

المتقين و خاتم النبيين. 
و اهلل لقد ضحكت األرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا بك و 
اهلل لقد بكت البيع و األصنام و الشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة أنت دعوة 
إبراهيم و بشرى عيسى. أنت المقدس المطهر من أنجاس الجاهلية. 
مث التفت إىل أبي طالب و قال: ما يكون هذا الغالم منك فإني أراك ال 

تفارقه. 
فقال أبو طالب: هو ابني. 

فقال: ما هو بابنك و ما ينبغي لهذا الغالم أن يكون والده الذي ولده حيا و 
ال أمه؟ 

فقال: إنه ابن أخي و قد مات أبوه و أمه حاملة به و ماتت أمه و هو ابن 
ست سنين. 

فقال: صدقت هكذا هو و لكن أرى لك أن ترده إلى بلده عن هذا الوجه فإنه 
ما بقي على ظهر األرض يهودي و ال نصراني و ال صاحب كتاب إال و قد 
علم بوالدة هذا الغالم و لئن رأوه و عرفوا منه ما قد عرفت أنا منه ليبغينه شرا 

و أكثر ذلك هؤالء اليهود. 
فقال  أبو طالب: و لم ذلك؟ 

قال: ألنه كائن البن أخيك هذه النبوة و الرسالة و يأتيه الناموس األكبر الذي 
 .و عيسى كان يأتي موسى

فقال أبو طالب: كال إن شاء اهلل لم يكن اهلل ليضيعه. 
مث خرجنا به إىل »الشام« فلما قربنا من الشام رأيت و اهلل قصور الشامات 
كلها قد اهتزت و عال منها نور أعظم من نور الشمس فلما توسطنا الشام 
ما قدرنا أن جنوز سوق الشام من كثرة ما ازدمحوا الناس و ينظرون إىل وجه 
رسول اهلل و ذهب اخلرب يف مجیع الشامات حىت ما بقي فیها حرب و 
ال راهب إال اجتمع علیه فجاء حرب عظیم كان امسه نسطورا فجلس حذاه 
ينظر إلیه و ال يكلمه بشي ء حىت فعل ذلك ثالثة أيام متوالیة فلما كانت 
اللیلة الثالثة مل يصرب حىت قام إلیه فدار خلفه كأنه يلتمس منه شیئا فقلت 

له: يا راهب كأنك تريد منه شيئا. 
فقال: أجل إني أريد منه شيئا ما اسمه؟ 

قلت: محّمد بن عبد اهلل. 
فتغري و اهلل لونه مث قال: فترى أن تأمره أن يكشف لي عن ظهره ألنظر إليه. 
فكشف عن ظهره فلما رأى اخلامت انكب علیه يقبله و يبكي مث قال: يا 

هذا أسرع برد هذا الغالم إلى موضعه الذي ولد فيه فإنك لو تدري كم عدو 
له في أرضنا لم تكن بالذي تقدمه معك. 

فلم يزل يتعاهده يف كل يوم و حيمل إلیه الطعام فلما خرجنا منها أتاه 
بقمیص من عنده، فقال يل: أ ترى أن يلبس هذا القميص ليذكرني به؟ فلم 
يقبله و رأيته كارها لذلك. فأخذت أنا القمیص خمافة أن يغتم و قلت: 

أنا ألبسه و عجلت به حىت رددته إىل مكة.22
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2. »حركة التاريخ عند اإلمام علي«، ص 73-71.
3. أخذ علیهم املیثاق أن يبلغوا ما أوحي إلیهم، أو أخذ علیهم أن ال يشرعوا للناس 

إال ما يوحى إلیهم.
4. عهد اهلل إىل الناس : هو ما يعرب عنه مبیثاق الفطرة.

5. األنداد: املعبودين من دونه سبحانه وتعاىل.
6. اجتالتهم : صرفتهم عن قصدهم الذي وجهوا إلیه باهلداية املغروزة يف فطرهم.

7.»هنج البالغة« تصحیح الصبحي صاحل، ص 43، خطبة 1.
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الثانیة،  الطبعة  طهران،  النعمة«،  متام  و  الدين  »كمال  الصدوق،  الشیخ   .21
1395 ق.، ج 1، ص 196.
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اجلرب  مسألة  يف  واحلوار  احلديث  مبدأ  عن  حتدثنا  السابقة  األرقام  يف 
أقدم مسالة كالمیة حیث  واهنا كانت  اإلسالمیني  املتكلمني  قبل  من 
اهنم  اال  األول.  اهلجري  القرن  منتصف  احلديث حوهلا رمسیا عند  بدأ 
مل يستطیعوا أن يدركوا عمق ابعادها فاحنرفوا يف جماهلا عن الصواب إذ 
انقسموا اىل فريقني: أنصار اجلرب وانصار القدر. فانصار اجلرب كانوا يرون 

كل شيء بتقدير إهلي فقد
جعلوا االنسان جمربا، اما انصار القدر فإهنم ملا راوا االنسان خمتارا حرا 
فقد ظنوا أن لیس هناك ما هو مقدر. وذلك يعين ان علماء الكالم 
كانوا متفقني على ان التقدير يساوي اجلرب، وان احلرية االنسانیة تعين 

نفي القدر.
لدى  مقبوال  انه كان  رغم  معا -  واحلرية  بالقدر  االعتقاد  يستطع  ومل 
املسلمني بكل صفاء وسذاجة يف الصدر األول - أن يقع موقع القبول 
من الناس بعد أن اختذ له اطارا كالمیا ولوناً فلسفیا. وهكذا مل تستطع 
القرون األربعة عشر ان تنظر لألمر إال بوصفه مشكلة عويصة الميكن 

التسلیم هبا.
و»القرآن الكرمي« وكذلك الروايات الكثرية اليت التقبل االنكار الواردة يف 
هذا اجملال عن النيب أو االئمة من أهل البیت كلها تعلن بكل 
صراحة أن كل شيء بقضاء وقدر إهلي، وأن االنسان عامل مؤثر يف 
مصريه ومسؤول عن اعماله وافعاله.. وقد ذكرنا فیما مضى مناذج من 

اآليات الدالة على األمرين معا والداعي للتكرار.
وهنا ينربي كل من املتنازعني لتأويل وتوجیه بعض آيات القرآن اجملید.

فانصار اجلرب يؤولون اآليات املشعرة حبرية االنسان ومسؤولیته، يف حني 
يؤول انصار احلرية واالختیار االنساين اآليات املشعرة بالتقدير االهلي العام.
وبديهي انه بعد أن حلت املشكلة واتضح لنا ان ال مالزمة بني عمومیة 
التقدير وكون االنسان جمربا. وكذلك بني االختیار االنساين ونفي التقدير 
فان التناقض حيل بشكل طبیعي واليبقى أي تعارض أو حاجة إىل التأويل 

والتوجیه.
فمثال ما جاء يف القرآن الكرمي من نسبة اهلداية واالضالل والعزة والقدرة، 
والتقدير  اإلهلیة  املشیئة  اىل  والسیئات  والرزق والسالمة، وحىت احلسنات 

اإلهلي حیث يقول القرآن الكرمي:
»فنَُيِضلُّ اللَُّه َمن َيَشاُء َوينَْهِدي َمن َيَشاُء«1

أو: 
»ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تنُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتنَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ 

َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْلَخينُْر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«2
ِة اْلَمِتيُن«3  »ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

»َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن«4 
:أو على لسان ابراهيم

الَِّذي  َو  ٭  َيْشِفيِن  فنَُهَو  َمِرْضُت  ِإذا  َو  ٭  َيْسِقيِن  َو  يُْطِعُمِني  ُهَو  الَِّذي  »َو 
يُِميُتِني ثُمَّ ُيْحِييِن«5

أو حول احلسنات و السیئات: »ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه«6
كل هذه اآليات والنسب ال تستلزم نفي تدخل العلل واألسباب الطبیعیة. 
اهلداية  يف  االنسان  دور  تؤيد  اليت  واآليات  اآليات  هذه  فبني  وعلیه، 

منطق القرآن الخاص

القضاء والقدر

العزة والقدرة، أو الرزق والسالمة، أو احلسنات والسیئات  والضالل، او 
اليوجد أي تناف أو تكاذب مطلقا.

وتلك من مثل اآلية الكرمية القائلة:
»َوَأمَّا َثُموُد فنََهَدينَْناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْلُهَدى«7 

الذلیلة  املشؤومة  واتباعهم  الفراعنة  عاقبة  ذكر  بعد  تقول  اليت  تلك  أو 
وسقوطهم من اوج العزة إىل حضیض الذلة«

»ذِلَك بَِأنَّ اللََّه َلْم َيُك ُمَغيِّراً نِْعَمًة أَننَْعَمها َعلى قنَْوٍم َحتَّى ينَُغينُِّروا ما بِأَننُْفِسِهْم«8
أو تلك اآلية الشريفة اليت تتحدث عن عقیدة اجلربيني املشركني فتقول: 

»َوِإَذا ِقيَل َلُهْم أَْنِفُقوا ِممَّا َرزََقُكُم اللَُّه قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم«9 
أو اآلية اليت تقول: 

»َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبنَرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس«10 
وواقع األمر هو أن القضاء والقدر واملشیئة اإلهلیة والعلم اإلهلي والعناية 

الربانیة علة يف طول العلل الطبیعیة ال يف عرضها.
فإن كل النظام الالهنائي للعلل واألسباب مبين على اإلرادة واملشیئة والقضاء 
والقدر اإلهلي ومنبعث منها، وان تاثري هذه العلل واالسباب وعلیتها هو 

بنفسه - بنظر معني - عني تأثري القضاء والقدر وعلیته.
ومن هنا فانه من الباطل حقا ان يقال: ما الشيء الذي هو من فعل اهلل 
وما الشيء الذي هو لیس من فعله؟ ومن اخلطا أن يقال للشيء إنه لیس 
من فعل املخلوق بعد أن نسب إىل اهلل، او يقال: إن هذا الشيء من فعل 
املخلوقات - بعد أن نسب إلیها - ولیس من فعل اهلل. إن تقسیم العمل 
بني اخلالق واملخلوق أمر باطل.11 وان كل شيء هو فعل اهلل يف نفس 

الوقت الذي هو فعل الفاعل والسبب القريب له.
طويل  حديث  ضمن  بريوت  طبع   ۳۶۵ العقول« ص  »حتف  يف  جاء 
اجلرب  موضوع  االمام يف  رسالة كتبها  وكانه   اهلادي االمام  عن 
عباية سال  امسه  أن رجال  الشیعة،12  من  إىل مجاعة  والعدل  والتفويض 
اإلمام أمري املؤمنني عن االستطاعة اليت هبا يقوم ويقعد ويفعل؟ وهل 
إن االنسان ميلك االستطاعة والقدرة على أعماله؟ واذا كان األمر كذلك 
فسأله  واستطاعته؟  بقدرته  االنسان  يعمله  عمل  يف  اهلل  يتدخل  فكیف 
اإلمام أمري املؤمنني: إنك سالت عن االستطاعة فهل تملكها من دون 

:اهلل او مع اهلل؟ فسكت عباية فقال له أمري املؤمنني
»قل يا عباية.« قال: و ما أقول؟ قال: »إن قلت: انك تملكها مع اهلل 
قتلتك. وإن قلت: تملكها دون اهلل قتلتك.« قال عباية: فما اقول يا أمير 

 :المؤمنين؟ قال
»تقول إنك تملكها باهلل الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك 
من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بالئه وهو المالك لما ملكك والقادر 

على ما عليه اقدرك.«
وإمنا قال: »ان قلت انك تملكها مع اهلل قتلتك« فألن هذا القول جيعل 
مالك االستطاعة شريكا هلل وكفؤا له وهذا كفر، وكذلك قول من يقول 
إنه ميلك االستطاعة من دون اهلل ألنه يرى نفسه مستقال عن اهلل. وهذا 
كفر أيضاً ألن االستقالل يف أي شأن من الشؤون مستلزم لالستقالل يف 

الذات، ومناف لإلمكان الذايت، ومستلزم للوجوب الذايت.
وخالصة ما يتضمنه احلديث هي أن كل اثر ينسب فیه اىل مؤثره ينسب 
يف الوقت نفسه إىل اهلل ويستند إلیه، فإذا نسبناه إىل الفاعل واملؤثر العادي 
الطبیعي فقد نسبناه إىل فاعله غري القائم بالذات، وإن نسبناه اىل اهلل فقد 

نسبناه إىل الفاعل القائم بالذات.القضاء والقدر
العطاء  ولكن  وإمكانه،  التأثري  خاصیة  املوجودات  مينح  تعاىل  فاهلل 
فهذا  اإلنسانیة.  واهلبة  والتملیك  العطاء  عن  خيتلف  اإلهلي  والتملیك 
التملیك واإلعطاء اإلنساين يستلزم خروج ذلك الشيء عن ملك اململك 
أما  اآلخر.  يدخل يف ملك  لن  فإنه  ملکه  والواهب، ومامل خيرج عن 
التملیك واإلعطاء االهلي فانه ال يتناىف أبدا مع بقاء امللكیة اإلهلیة، بل 

هو شأن من شؤون امللكیة اإلهلیة ومظهر من مظاهرها.
ان اهلل مينح األشیاء كلها التأثري واألثر وميلكها، ولكنه يف الوقت نفسه 

هو املالك باالستقالل لكل التاثريات واآلثار.
وقد وردت اخبار كثرية هبذا املضمون أو ما يقرب منه حبیث ال نستطیع 

هنا التعرض هلا وشرحها كلها يف هذه الرسالة.

الهوامش:
1. سورة ابراهیم، اآلية 4.

2. سورة آل عمران، اآلية ۳۹.
3. سورة الذاريات، اآلية ۵۸.
4. سورة الذاريات، اآلية ۲۲.

5. سورة الشعراء، اآليات ۷۹-۸۱.
6. سورة النساء، اآلية ۷۸.
7. سورة فصلت، اآلية ۱۷.
8. سورة األنفال، اآلية ۵۳.

9. سورة يس، اآلية 47.
10. سورة الروم، اآلية 41.

11. من املستحسن مراجعة مقال »القرآن ومسألة من احلیاة« للمؤلف يف النشرة 
الفصلیة »مکاتب تشیع« الصادرة يف قم - إيران.

12. وقد نقل الطربسي يف »اإلحتاج« هذا احلديث وذكر أن االمام كتب هذه 
الرسالة يف جواب أهل األهواز.

المصدر: الشهيد مرتضی المطهري، »اإلنسان والقدر«، ترجمة محمد علي 
التسخيري، المشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، بالتلخيص.
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علم النبي قبل البعثة و بعدها
نص الشبهة: 

اليت كان ميلكها  املعارف اإلهلیة  النيب، قبل بعثته، ميلك  هل كان 
بعد بعثته؟!

الجواب: 
فقد صرحت الروايات أن النيب، قد كان نبیاً منذ بدو سنه، وقال 
اهلل تعاىل عن عيسى: »قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبيًّا 

٭ َوَجَعَلِني ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا «1
وقال عن يحيى: »... َوآتنَينَْناُه اْلُحْكَم َصِبيًّا«2

فإذا انضم إىل ذلك ما ورد يف الروايات الشريفة الكثرية، ومنها ما هو 
صحیح السند كرواية يزيد الكناسي يف »الكايف«، عن أن اهلل تعاىل مل 
 .األكرم نبینا  أعطاها  إال  معجزة  وال  وال كرامة،  فضیلة  نبیاً  يعط 
فإن النتیجة تكون هي أن اهلل سبحانه قد أعطى حممدًا النبوة منذ 
والدته، وأعطاه احلكم صبیاً.3 وقد أيد المجلسي هذا بوجوه كثرية 

فلرياجع.4
وقال اإلمام القرطبي يف تفسري قوله تعاىل: »َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال 

اأِليَماُن«5 نقالً عن القاضي عياض: 
... وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أخبرت أن نبينا محمداً صلى 
اهلل عليه وسلم ولد حين ولد باسطاً يديه إلى األرض، رافعاً رأسه إلى السماء، 
وقال في حديثه صلى اهلل عليه وسلم: لما نشأت بغضت إليَّ األوثان وبغض 

إليَّ الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إال مرتين فعصمني اهلل 
منهما، ثم لم أعد. ثم يتمكن األمر لهم، وتترادف نفحات اهلل تعالى عليهم، 
باصطفاء اهلل  الغاية، ويبلغوا  قلوبهم حتى يصلوا  المعارف في  أنوار  وتشرق 
تعالى لهم بالنبوة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة وال رياضة، 

قال اهلل تعالى: »َوَلمَّا بنََلَغ َأُشدَُّه َواْستنََوى آتنَينَْناُه ُحْكماً َوِعْلمًا«6
وهناك روايات كثرية صرحت بنبوته، قبل بعثته للناس وصريورته رسواًل 

.هلم حینما بلغ سن األربعني، وقد أشار إلیها العالمة اجمللسي
 أنه هذا باإلضافة إىل احلديث الذي روي عند السنة والشیعة، من 
قال: »كنت نبياً وآدم بين الماء والطين.«7 فإذا ثبت ذلك حبجة قاطعة 
للعذر فإنه يؤخذ هبا. ألن هذا األمر هو من األمور الغیبیة اليت حتتاج إىل 

النقل عن املعصوم.
منذ والدته، فال بد أن ميتلك  وبعدما تقدم نقول: إنه إذا كان نبیاً 

علوم النبوة.
وإذا كان، كما دلت علیه الروايات قد خلق قبل خلق اخللق بألف 

دهر، مث أشهده اهلل تعاىل خلق كل شيء.
وإذا كانت الزهراء كذلك أيضاً، وكانت حتدث أمها وهي يف بطنها 

وتواسیها. فإهنا إمنا كانت حتدثها بأمور معقولة، ومقبولة.
فإذا كانت الزهراء كذلك فذلك يدل على أهنا مل حيجبها عامل اجلنینیة 
عن معارفها اإلهلیة، وال كان مينعها من اإلشراف على عوامل أوسع، وأرقى، 

وأكمل، وأمت.
األسئلة واألجوبةفما ظنك بالرسول اخلامت، وأكرم، وأعظم ولد آدم وعلى مجیع األنبیاء 

علم وإيمان النبي قبل البعثة و بعدها

.واملرسلني، وعلى األئمة الطاهرين
رمبا يقال: إنه كان يف حالة ازدياد مستمر، من حیث املعرفة بأسرار 
امللكوت اإلهلي، وقد كان اإلسراء واملعراج من أجل أن يريه اهلل سبحانه 

من آياته.
وذلك لینال املزيد من التشريف والتكرمي، ومل يكن لیستوي يوماه، بل 
هو يف حالة ازدياد مستمر، وكدح متواصل إىل اهلل سبحانه، وينال من 

منازل القرب ما مل ينله أحد سواه من األنبیاء واملرسلني.
وكلنا يعلم أن األنبیاء واألئمة تتفاوت منازهلم، حبسب مسو معارفهم اإلهلیة 
اليت تسمو هبا نفوسهم، وقلوهبم وتزكو هبا أعماهلم، وإال فإن مجیع األنبیاء 
ال يقصرون يف العبادة، وال يقدمون على أي شيء يبعدهم أو حيجبهم عن 
اهلل بأية مرتبة أو مقدار كان ذلك، فتفاضلهم إمنا يكون مبا ذكرناه وهذا 

.باستثناء النيب حممد ،هو السبب أيضاً يف تفضیل أئمتنا علیهم
٭٭٭

إيمان النبي قبل البعثة
نص الشبهة: 

بأي دين كان النيب يتعّبد قبل بعثته الشريفة؟ أي هل كان ملتزماً 
بشريعة أحد من األنبیاء السابقني أم ال؟.. وهل كان ملتزما ومتعبدا 
ملتزما  أم مل يكن   أو عیسى موسى  أو  إبراهيم  أو  نوح  بشريعة  مثال 

وعامال بشرع أحد ؟

الجواب:
موحداً  يبعثه اهلل باإلسالم مؤمناً  حنن نعتقد أن حممدًا كان قبل أن 
يعبد اهلل، مل يعبد وثناً قط ومل يسجد لصنم قط. وإميان النيب وتوحیده 
والتزامه بشرع اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن يصبح نبیاً يعّد من املسّلمات اليت 

ال نقاش وال جدال فیها، لدى مجیع املسلمني.
ولكن اجلدال حصل يف أنه هل كان ملتزماً بشريعة أحد من األنبیاء 
السابقني أم ال؟ وهل كان ملتزما ومتعبدا مثال بشريعة نوح أو إبراهیم أو 
موسى أو عیسى؟ أم مل يكن ملتزما وعامال بشرع أحد؟ وقد نتج عن 
هذا اإلختالف عدة آراء من املؤرخني واحملدثني. وهنا نذكر منها بعضها.

اإلمام علي: ولقد قرن به من لدن كان فطيمًا
املثال، ما روي عن اإلمام علي يف  الروايات على سبیل  ومن هذه 
يتحدث عن رسول  البالغة«، وهو  خطبه، وهي مروية يف كتاب »هنج 

:اهلل
»ولقد قرن اهلل به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق 

المكارم ومحاسن أخالق العالم، ليله ونهاره.« 
ولكن ال ميكن احلكم مبضمون هذه الروايات إال بعد التأكد من أسانیدها 
وداللتها على املطلوب، وثبوت ذلك بشكل قطعي وجازم. وذلك ألنه يراد 
هبا إثبات أمر اعتقادي بنبوة النيب. واملطلوب يف األمور االعتقادية هو 

اإلثبات الذي يفید القطع واجلزم.

الرسول على ملة النبي إبراهيم
كهف غار حراء حني كان الرسول يذهب إلیه للتعبد قبل البعثة ومن 
هنا يذهب بعض احملققني إىل رأي أخر. وهو إمنا ما نستطیع أن جنزم به هو 

أن النيب قبل بعثته الشريفة وعلى مدى أربعني سنة قضاها من عمره 
قبل أن يصبح رسوالً كان مؤمناً موحداً يعبد اهلل ويلتزم مبا ثبت له أنه من 
شريعة النيب إبراهيم باعتبارها الديانة والرسالة العاملیة املمتدة إىل زمنه 
هو. كما أنه كان يعمل يف تلك املدة مبا يؤدي إلیه عقله الفطري السلیم 
باعتبار أنه أفضل اخللق وأكملهم ُخلقا وخلقا وعقال. وقد كان مؤيدا 
ومسددا من قبل اهلل. وكان امللك يعلمه ويدله على حماسن االخالق 

.واآلداب، كما ورد يف النص الذي ذكرناه عن أمري املؤمنني
نضف إىل ذلك، ذكر املؤرخون بأن النيب كان يلتزم يف تلك املرحلة 
الشرع. فقد كان يصلي وحيّج ويعتمر  بأمور ال تعرف إال من خالل 
بالتسمیة  ويلتزم  املیتة  أكل  ويتجّنب  الشريفة،  الكعبة  حول  ويطوف 
والتحمید على الذبیحة وغري ذلك مما كان معروفاً أنه من دين احلنیفیة، 
بأن  يصرّح  الكرمي  القرآن  جند  أننا  مثّ   .اخللیل إبراهیم  شرع  ومن 
قال  فقد   ،إبراهیم شريعة  باتباع  مأموراً  شخصیاً كان   النيب
سبحانه وتعاىل: »ثُمَّ َأْوَحينَْنا ِإلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبنَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن 
اْلُمْشرِِكيَن «. وهذا املضمون وإن كان ظاهره يشي بأن النيب قد أمر 
باتباع دين إبراهیم بعد البعثة، لكنه يثبت أيضاً أنه ال مانع أنه كان 
يتعّبد ويلتزم قبل البعثة مبا ثبت أنه من دين احلنیفیة ومن شريعة إبراهیم. 

ولیس يف ذلك أي إشكال.

آراء علماء أهل السنة
قال العالمة السفاريني:

لم يكن نبينا محمد قبل البعثة على دين قومه، بل ولد مسلماً مؤمناً، 
كما قال ابن عقيل وغيره، قال في نهاية المبتدئين: قال ابن عقيل: لم يكن 
صلى اهلل عليه وسلم على دين سوى اإلسالم وال كان على دين قومه قط، 

بل ولد نبينا مؤمناً صالحاً على ما كتبه اهلل وعلمه من حاله.8
وقال الحافظ ابن رجب يف كتابه لطائف املعارف: 

وقد استدل اإلمام أحمد رضي اهلل عنه بحديث العرباض بن سارية السلمي 
رضي اهلل عنه عن النبي أنه قال: »إني عند اهلل في أم الكتاب لخاتم 
النبيين، وإن آدم عليه السالم لمنجدل في طينته.« رواه اإلمام أحمد، وروي 
معناه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه، ومن وجوه أخر مرسلة، 
وخرج الحاكم أيضاً حديث العرباض، وقال: صحيح اإلسناد - على أن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يزل على التوحيد مذ نشأ وردَّ بذلك على من 
زعم غير ذلك. قال احلافظ: بل يستدل بذلك على أنه ولد نبياً، فإن 
نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق، حيث استخرج من ُصلب آدم فكان 
نبياً من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك 
ال يمنع كونه نبياً قبل خروجه كمن يولى والية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن 
مستقبل فحكم الوالية ثابت له من حين واليته وإن كان تصرفه متأخراً إلى 

حين مجيء الوقت.
قال احلافظ: قال حنبل: 

قلت ألبي عبد اهلل - يعني اإلمام أحمد رضي اهلل عنه - : من زعم أن 
النبي كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء، ينبغي 
لصاحب هذه المقالة أن يحذر كالمه وال يجالس. قلت: إن جارنا الناقد 

أبا العباس يقول هذه المقالة. قال: قاتله اهلل، وأي شيء أبقى إذا 
زعم أن رسول اهلل كان على دين قومه وهم يعبدون األصنام؟ 
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الحكایات

روی: نام  رجل  من  احلاج  يف »املدينة« فتوهم أن مهیانه سرق. فخرج فرأى 
جعفر الصادق مصلیا و مل يعرفه. فتعلق به و قال له: أنت أخذت 

همياني. 
قال: »ما كان فيه؟« 

قال: ألف دينار. 
قال: فحمله إىل داره و وزن له ألف دينار و عاد إىل منزله و وجد مهیانه. 
فعاد إىل جعفر معتذرا باملال. فأىب قبوله و قال: »شي ء خرج 

من يدي ال يعود.« 
 .فسأل الرجل عنه، فقیل: هذا جعفر الصادق

قال: ال جرم هذا فعال مثله. 

المصدر: ابن شهر آشوب المازندراني، »مناقب آل أبي طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379 ق.، ج  4، ص 274.

الصادق جعفر  هذا 
قال اهلل تعالى مخبراً عن عيسى: »َوُمَبشِّراً ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن 
بنَْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد«،9 ثم قال اإلمام أحمد رضي اهلل عنه: ماذا 
يحدث الناس من الكالم، هؤالء أصحاب الكالم من أحب الكالم 
لم يفلح، سبحان اهلل لهذا القول، واحتج اإلمام أحمد برؤيا أمه النور عند 
والدته حتى أضاءت له قصور الشام، قال: وليس ذلك عندما ولدت رأت 
ذلك. وقيل: وقبل أن يبعث كان طاهراً مطهراً من األوثان، ثم قال اإلمام 
أحمد: احذروا الكالم فإن أصحاب الكالم ال يؤول أمرهم إلى خير. أخرجه 

أبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة.
قال احلافظ ابن رجب: 

قبل  األنبياء من  بنبوته من  البشارة  بتقديم  اإلمام أحمد االستدالل  ومراد 
خروجه إلى الدنيا ووالدته، وهذا هو الذي يدل عليه حديث العرباض.

قال القاضي: 
نبئ واصطفي ممن عرف بكفر  ولم ينقل أحد من أهل األخبار أن أحداً 
بأن  بعضهم  استدل  وقد  النقل،  الباب  هذا  ومستند  ذلك،  قبل  وإشراك 
 القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله، وأنا أقول إن قريشاً قد رمت نبينا
بكل ما افترته، وعيَّر كفار األمم أنبياءهم بكل ما أمكنها واختلقته، مما نص 
اهلل عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعييراً لواحد منهم 
برفضه آلهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه، ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين، وبتلونه في معبوده محتجين، ولكان توبيخهم عمَّا 
كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آلهتهتم 
وما كان يعبد آباؤهم من قبل، ففي إطباقهم على اإلعراض عنه دليل على 
أنهم لم يجدوا سبياًل إليه، إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا 
عن تحويل القبلة وقالوا: »َما َوالَُّهْم َعْن ِقبنَْلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلينَْها«10 كما 

حكاه اهلل عنهم.
... وقوله في قصة بحيری حين استحلف النبي بالالت والعزى، إذ 
لقيه بن»الشام« في سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي، ورأى فيه عالمات 
النبوة فأخبره بذلك، فقال له النبي: »ال تسألني بهما، فواهلل ما أبغضت 
شيئاً قط بغضهما.« فقال له بحيری: فباهلل إال ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ 
فقال: »سل عما بدا لك.« وكذلك المعروف من سيرته عليه الصالة 
في وقوفهم  المشركين  يخالف  نبوته  قبل  أنه كان  له  اهلل  وتوفيق  والسالم 

.بمزدلفة في الحج، وكان يقف هو بعرفة؛ ألنه كان موقف إبراهيم

الهوامش:
1. سورة مرمي، اآليتان 30 و 31.

2. املصدر السابق، اآلية 12.
3. »البحار«، ج 18، صص 278 و 279.

4. املصدر السابق، صص 281-277.
5. سورة الشورى، اآلية 52.
6. سورة القصص، اآلية 14.

7. »الغدير«، ج 9، ص 287.
8. »لوامع األنوار البهیة« 305/2

9. سورة الصف، اآلية 6.
10. سورة البقرة، اآلية 142.

المصادر:
1. املقتبس من »خمتصر مفید« )أسئلة وأجوبة يف الدين والعقیدة(، السید جعفر 

األوىل،  الطبعة  للدراسات،  اإلسالمي  املركز  الثانیة«،  »اجملموعة  العاملي،  مرتضى 
1423ه.ق. / 2002م.، السؤال 103.

2. »بأي دين كان النيب يتعّبد قبل بعثته الشريفة وهل عبد األصنام يوما؟«، الشیخ 
علي دعموش، إذاعة النور.

3. »األدلة على أن النيب علیه الصالة والسالم ولد مسلماً مؤمنًا«، موقع إسالم ويب، 
بالتلخیص.

سلم أبو حممد احلسن العسکری إىل  نحرير و كان يضیق علیه و 
يؤذيه. 

فقالت له امرأته: اتق اهلل فإنك ال تدري من في منزلك و ذكرت له صالحه 
و عبادته و قالت: إني أخاف عليك منه. 

فقال: و اهلل ألرمينه بين السباع! 
 .مث استأذن يف ذلك فأذن له فرمى به إلیها و مل  يشكوا يف أكلها له
فنظروا إىل املوضع لیعرفوا احلال فوجدوه قائما يصلي و هي حوله.

فأمر بإخراجه إىل داره. 

على  اهلل  حجج  معرفة  في  »اإلرشاد  محّمد،  بن  محّمد  المفيد،  المصدر:  
العباد«، قم، الطبعة االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 334.

السباع بين  االمام 
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مؤلف کتاب »إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب «، الشيخ علي 
بن زين العابدين البارجيني ، اليزدي الحائري، المعروف بشهرنوي؛ نشأ و 
ترعرع رمحه اهلل يف قرية صغرية من قرى أردكان يف حمافظة يزد، و أكمل 
استمر يف  و  الصغرية،  القرية  بارجني  رأسه  البدائیة يف مسقط  دراسته 
دراسته مواظبا علیها حىت أهناها بتفوق و جناح، و لكنه من عائلة ذات 
أصول دينة عرفت بااللتزام و احملافظة فاستهوته دراسة احلديث و الفقه 
و األصول و اخلوض يف مضامريها خلدمة الدين اإلسالمي و املذهب 
احلنیف، فشد الرحال اىل كربالء- و هي من املراكز العلمیة يوم ذاك- و 
منها لقب باحلائري، ألن كربالء كانت تسمى باحلائر احلسیين، فدرس 
بدراسة  شرع  حىت  الفن،  هذا  أساتیذ  يد  على  السطوح  و  املقدمات 

البحوث العالیة.۱ 
كان من األجالء املشهورين يف كربالء، كانت له مكتبة كبرية فتح هلا بابا 
من خارج بیته، و عرضها لفائدة الناس و أهل الفضل، فكانوا يرتادوهنا 
بزيارة  لدى تشريف  فیها  املكث  أطیل  قد كنت  منها، و  يستفیدون  و 

.احلسني
:و قال عمر رضا كحالة يف ضمن ترمجته للمؤلف

علي بن زين العابدين البارجيني اليزدي الحائري المعروف بالشهرنوي، من 

األجالء في كربالء، توفي سنة 1333 ه ق.
مث سرد آثار املؤلف و ذكر منها كتابه هذا »إلزام الناصب يف أحوال اإلمام 

 .»الغائب
قال الیزدي يف مقدمة کتابه:

دونه  يحجبني  أن   العسكري الحجة  نجل  المهدي  المنتظر  فحاشا 
الحجاب قبل أوان فراغ غصون هذا الكتاب، فشرعت فيه على المعهود و 
صرفت إليه عنان المقصود و عكفت عنان الهمة إلى اجتماع فصول المهمة 
فها هو قد أتى، كتاب جامع و برهان قاطع و صحيفة حاولت النمط األوفى 
و معالم الزلفى و جنة المأوى، و لعمري قد تضمن هذه السطور كنوزا من 
آللئ المنثور و كتاب مسطور في رق منشور، كاشف الغمة عن المنتظرين، 
و الكافي عن عمدة ما أهم المسترشدين إلكمال الدين، بحيرة تضمن بحار 
األنوار و عجائب اآلثار و ينابيع األخبار بل عيون األخبار و كشف األستار 
و  األبيض  البحر  نحو  األبصار  شاخص  و  النوراء،  اإللهية  الغيبة  وجه  عن 
الجزيرة الخضراء، هداة إلرشاد الصراط المستقيم مبرهنا، براهين إحقاق الحق 
و در النظيم سيفا لفتوحات عوالم الغيبة، و حساما لقطع حبائل الناصب عن 
الشيعة، فروعه أبواب دار السالم و في ثمراته غاية المرام و فاكهة األنام، و 
الشتمالها على أغصان أنواره الزاهرة و أثمار وجوده الباهرة سميتها بالشجرة 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب

المباركة، و لما تضمن من خرق ما نسجته العامة العمياء و قلع ما أسسته أمة 
الطواغيت الطغيا من النقض و اإلبرام في وجوده و تصرفاته سميتها بن»إلزام 

الناصب في إثبات الحجة الغائب« و رتبته على أغصان.۲ 
يشتمل كتاب الزام الناصب علی اغصان:

1. أن األرض ال ختلو من حجة، حاالت اإلمام و كیفیاته و عالماته؛ 
2. جامع صفاهتم و معرفة اإلمام؛ 

بقیام  العامة  و  اخلاصة  طرق  من   األئمة و   النيب إخبار   .3
املهدي يف آخر الزمان؛

4. إمكان الغیبة و عدم استبعادها و من اتفقت هلم الغیبة من األنبیاء و 
األولیاء و األوصیاء و ذكر مجع من املعمرين؛ 

5. أخبار أمه و تولده و املعرتفني بوالدته من أهل السنة و اجلماعة؛
6. من ادعى رؤيته يف زمان غیبته الكربى؛

7. إخبار أهل السنة و اجلماعة بوجوده اآلن غائبا و أنه سیظهر و ميأل 
األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا؛

8. عالمات ظهور القائم من آيات القرآن و إخبار النيب و األئمة 
الطاهرين و أهل العرفان و احلساب و الكهنة من اخلاصة و العامة؛

9. ما يقع يف زمانه و رجعته و رجعة سائر األئمة بعد ظهوره؛
.10. رجعة األئمة

الهوامش:
1. الیزدي احلائري، »الزام الناصب«، ۱۴۲۲ ق.، ج ۱، ص ۸-۵.

2. نفس املصدر.
3.نفس املصدر، الفهرست.
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

مسألة  توجد  وإمنا  عاملیة  يهودية  مسألة  توجد  أنه ال  إىل  نذهب  حنن 
يهودية شرق أوربیة، وهي مشكلة أعضاء اجلماعات الیهودية يف شرق 
أوربة الذين كانوا يعیشون يف جمتمعات تعثرت فیها عملیة التحديث يف 
الوقت الذي حدثت فیها طفرة سكانیة بینهم فتحول أعضاء اجلماعات 
الیهودية من مجاعات وظیفیة تقوم بوظیفة حیوية إىل مجاعات وظیفیة 
بال وظیفة، وبذلك صاروا فائضیة بشرية. وبدؤوا يف اهلجرة إىل غرب 
يهدد  الذي كان  البشري  الفائض  إشكالیة هذا  أوربة  نواجهت  أوربة. 
أمنها االجتماعي، وبدأت تتخذ إجراءات للحد من هذه اهلجرة. فـلورد 
بلفور، على سبیل املثال، استصدر، حینما كان يشغل منصب رئیس 
الوزراء يف »بريطانیا« عام 1905م.، قانون الغرباء ملنع الیهود من دخول 

»إجنلرتا«، ولطرح احلل الغريب للمسألة الیهودية.
وال ميكن فهم هذا احلل إال يف إطار ما أمسیه »املسألة األوربیة«، وهو 
مصطلح قمنا بسکه لوصف ظاهرة هلا إنعكاسات عاملیة. وال ميكن فهم 
كثري من الظواهر يف كل أحناء العامل، ابتداء من منتصف القرن التاسع 
عشر، إال يف عالقتها باملسألة األوربیة. وميكننا بشئ من التبسیط غري 
املخل أن نرى القانون العام الذي كان يتحکم بأوربة يف القرن التاسع 
ثورة صناعیة غريت من عالقة  القارة  فقد تفجرت داخل هذه  عشر، 
من  وفرة  ينتج  أن  اإلنسان  فاأستطاع  جوهرياً  تغیرياً  بالطبیعة  اإلنسان 
السلع تفوق مبراحل ما ميكنه استهالکه. ولكن هذه الوفرة من السلع - 
هذا »اخلري« إن أردنا استخدام مصطلح أخالقي - مل حيسن استخدامه 
بأي شکل، فالثروة يف حد ذاهتا ال ننتج وال تثمر شیئا وما يهم هو كیفیة 

استخدامها وكیفیة توزيعها واستهالكها. ولذا فالثورة الصناعیة يف أوربة قد 
نتج عنها خلل اجتماعي رهیب. فالسلع الوفرية مل توزع بالعدل بني الناس 
مما أدى إىل انقسام اجملتمع إىل أغلبیة من الفقراء املعدمني الذين ينتجون 
وال يستهلكون إال النذر الیسري بسبب فقرهم، وأقلیة من األثرياء الذين ال 
ينتجون، وال يستهلكون إال النذر الیسري بسبب قلة عددهم. وقد تسبب 
هذا يف دورات من الكساد االقتصادي فتكدست السلع اليت ال يستهلكها 
العاطلون أضحوا غري قادرين على استهالك شيء. ولذا  أحد، والعمال 
الفائض  يتلخص يف تصريفه  الوقت كان  األوربیة يف ذلك  املسألة  فحل 
السلعي والفائض اإلنساين والتخلص منهما. بل إنه ظهرت مشكلة أخرى 
وهي احلاجة للمواد اخلام الالزمة للمصانع )أو الطواحني الشیطانیة كما 
مساها أحد الشعراء( حىت تدور وال تتوقف قط عن الدوران وتنتج السلع 
اليت ال يستهلكها أحد. ولكن الثورة الصناعیة ذاهتا سّخرت الطاقة خلدمة 
بیسر  ينتقل من مكان إىل مكان  أن  الیسري علیه  اإلنسان وجعلت من 
أصله  عن  النظر  بغض  إنسان،  ألي  املمكن  من  أصبح  وسهولة، كما 
القومي أو الثقايف، أن يقطن يف أي مكان خيتاره »حارا شديد احلرارة كان 

أو باردة شديد الربودة«.
هذه العوامل جمتمعة )الفائض السلعي - الفائق البشري - القدرة على 
التوسع واالنتشار يف كل بقاع األرض( تشكل جوهر املسألة األوربیة يف 
املطروح واحلل - يف  التاسع عشر، كما تشري إىل احلل األساسي  القرن 
اقتصاد مبين على اإلنتاج والتصدير - كان هو تصدير املشاكل األوربیة 
إىل شعوب آسیة وإفريقیة، وتصدير املشاكل هو يف جوهره االستعمار، 

واقتسمت  السالح  وأنتجت  األساطیل  وبنت  اجلیوش  أوربة  إذ جّیشت 
العامل كله )باستثناء بضعة جبوب صغربة نائیة مثل »الیابان« اليت كانت 
حتفا مبحاولة استعمارها بصاعب كبرية(، واالستعمار الغريب كان ضروريا 
وأصنافا، فحل مشكلة احلصول على املواد اخلام وتصريف السلع املباشرة 
للمواد  كان يتطلب أن تسري اجلیوش وختضع البالد اليت تشكل مصدراً 
واالقتصادية  السیاسیة  اإلرادة  فتسلبها  للسلع  حمتملة  سوقا  أو  اخلام 
وحتوهلا إىل مصدر أساسي للمواد اليت يريدها املستعمر، وحتطم صناعاهتا 
األساسیة التقلیدية واجلديدة لتحوهلا إىل سوق خصب للسلع، وهذا ما 
حدث يف »مصر« و»اهلند«، حیث حتولت مصر إيل مزرعة قطن ملصانع 
اليت  الصناعات  حطمت كل  قد  األوربیة  القوی  وكانت  »النكشري«، 
أسسها محمد علي وأغرقت معمر بالديون. هذا النوع من االستعمار ميكن 

أن نسمیه »االستعمار التقلیدي«.
أما مشكلة تصريف »الفائض البشرية« فتتطلب نوعا آخر من االستعمار. 
فبعد أن كانت جیوش أورية االستعمارية تسیطر على بلد ما كانت ختصص 
مناطق معینة لتوطني السكان األوربیني فیها، ومن هنا كانت تسمیة هذا 
فإذا كان  السكاين«.  أو  االستیطاين  بـ»االستعمار  االستعمار  من  النوع 
ما مث يستغله ككل  بلداً  التقلیدي يأخذه شکل جیش يغزو  االستعمار 
لصاحل البلد الغازي، فإن االستعمار االستیطاين يأخذ شكل نقل مستوطنني 
أوربیني من بالدهم إىل البلد اجلديد لیعیشوا فیه ولیتخذوه وطناً جديداً هلم. 
ورغم اختالف هذين النوعني من االستعمار إال أهنما مع هذا يشكالن 
للقارة األوربیة،  وحدة ال تنفصم ُعراها. فكالمها يشكل بعداً اسرتاتیجیاً 
واملستوطن  املستوطن،  حتمي  فاجلیوش  انطالق.  قاعدة  يشکل  وكالمها 
االستعمار  فصل  حال  بأية  ميكن  وال  للجیوش،  قاعدة سكانیة  يشكل 
الفرنسي يف الغرب و»تونس« حیث كان يأخذ شكال تقلیديا، عنه يف 
»اجلزائر« حیث كان يأخذ شک استیطانیاً. ولیس من قبیل املصادفة أن 
إىل »فلسطني« يف  الصهاينة وصلت  االستیطانیني  االستعماريني  طالئع 
عام ۱۸۸۲م. وهو العام نفسه الذي دخلت فیه اجلیوش الربيطانیة مصر.
األمناط  نتصور  أن  ميكننا  أننا  إال  االستعمار كلها  مظاهر  ترابط  ورغم 
اإلستعمارية املختلفة على شكل هرم، قاعدته »االستعمار اجلديدة« أو 
)وإن كان  االستعمار وضوحا  أنواع  أقل  وهو  اجلديد«،  العاملي  »النظام 
أكثرها شیوعا يف الوقت احلاضر بعد سقوط اهلیمنة اإلمربيالیة القدمية(، 
ألنه يلجأ إىل السیطرة االقتصادية والسیاسیة عن طريق بعض أبناء البلد 
ذاهتا، كما مينحهم شیئاً من االستقالل السیاسي ويغويهم حبلم املشاركة 
يف استغالل الشعوب. ويعلو هذا التمدد يف الدرجة االستعمار التقلیدي، 
ويتحكم  املباشرة،  واالقتصادية  السیاسیة  اهلیمنة  املستعمر  ميارس  حیث 
يف مقادير الشعوب عن طريق الغزو العسكري املباشر واالحتفاظ بقوات 
عسكرية حتمي مصاحله ضد القوي القومیة احمللیة. يعلو هذا النمط األخري 

االستعمار االستیطاين، بأشكاله املختلفة:
العنصر الدخیل،  1. االستعمار االستیطاين االندماجي، الذي يبدأ فیه 
أن  إىل  حني،  بعد  معهم  االندماج  مث  األصلیني  السكان  على  باهلیمنة 
ميتزج الطرفان كلیة مكونني كتلة إثنیة جديدة )كما هو احلال يف أمريكة 

الالتینیة(.
2. االستعمار االستیطاين )الذي يهدف الستغالل األرض ومن علیها من 
البشر( املبين على التفرقة اللونیة )كما هو احلال يف جنوب إفريقیة(، حیث 

السكان  إىل عزل  ويلجأ  باستقالله،  الدخیل  السكاين  العنصر  حيتفظ 
األصلیني داخل مناطق حمدودة حىت يسهل استغالهلم، كما أصبحت 
»الواليات املتحدة« ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي 

األخرى هلذا النمط.
هو  )كما  اإلحاليل  االستیطاين  االستعمار  يوجد  اهلرم  أعلى  يف   .3
احلال يف الواليات املتحدة يف سنوات االستیطان األوىل ويف إسرائیل( 
السكان  عن  باستقالله  حمتفظاً  الدخیل  البشري  العنصر  يظل  حیث 
ونقلهم خارج  إبادهتم  طريق  عن  منهم  التخلص  حياول  مث  األصلیني، 
مشكلة  حيل  ال  الكامل  اللوين  )االنفصال  فاألبارهتايده  احلدود، 
االستعمار الصهیوين مبنطلقاته األيديولوجیة )وإصراره على دولة يهودية 
خالصة(. واالستعمار اإلحاليل يضمن االستقرار العنصري واالجتماعي 
الداخلي للمجتمع االستیطاين، ويف الوقت ذاته يشوه بشكل كامل البناء 
االقتصادي واحلضاري للسكان األصلیني الذين مت طردهم. وبذا يكون 
االستعمار  مراحل  أعلى  اإلحاليل   / االستیطاين  الصهیوين  االستعمار 

وأكثر أشكاله شراسة وعنفًا
هذا هو اإلطار الذي مت من خالله حل مسألة أورية الیهودية: تصديرها 
إىل العامل العريب، وتأسیس دولة وظیفیة، استیطانیة إحاللیة، تقوم اجلماعة 
الوظیفیة الیهودية اليت َفقدت وظیفتها بوظیفة جديدة فیها، فبدال من 

التجارة والربا، تقوم الدولة الوظیفیة بالقتال دفاعا عن املصاحل الغربیة.

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

المسألة اليهودية والمسألة األوربية
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

واهلل لقد رأيتنا يوم اخلندق - وبنا من اجلهد واجلوع واخلوف ما ال يعلمه 
إال اهلل - وقام رسول اهلل يصلي ما شاء اهلل من اللیل مث قال: »أال 
رجل يأتينا بخبر القوم يجعله اهلل رفيقي في الجنة؟« فواهلل ما قام منا أحد 
- مما بنا من اخلوف واجلهد واجلوع، فلما مل يقم أحد دعاين فلم أجد 
بدا من إجابته. قلت: لبيك. قال: اذهب فجيء بخبر القوم، وال تحدثن 

شيئا حتى ترجع.
وأتیت القوم فإذا ريح اهلل وجنوده تفعل هبم ما تفعل - ما يستمسك 
هلم بناء وال تثبت هلم نار وال يطمئن هلم قدر - فإين لكذلك إذ خرج 
أبو سفيان من رحله - مث قال: يا معشر قريش! لينظر أحدكم من جليسه؟ 

فبدأت بالذي عن ميیين فقلت: من أنت؟ قال: أنا فالن.
مث عاد أبو سفیان براحلته فقال: يا معشر قريش! واهلل ما أنتم بدار مقام هلك 
الخف والحافر، وأخلفتنا بنو قريظة وهذه الريح ال يستمسك لنا معها شيء. 

مث عجل فركب راحلته، وإهنا ملعقولة ما حل عقاهلا إال بعد ما ركبها.
قد صنعت شیئا  قتلته. كنت  و  اهلل  رمیت عدو  لو  نفسي:  قلت يف 
أرمیه،  أن  أريد  وأنا  القوس  السهم يف كبد  فوترت قوسي. مث وضعت 
فأقتله فذكرت قول رسول اهلل ال حتدثن شیئا حىت ترجع. فحططت 
القوس، مث رجعت إىل رسول اهلل و هو يصلي. فلما مسع حسي 
أرسل على طائفة من مرطة فركع وسجد، مث قال: »ما الخبر؟« فأخربته.1

٭٭٭
 کان حذيفة بن اليمان أبوعبداهلل العبسي من عظماء الصحابة رسول اهلل
لقربه منه وثقته به وعلو منزلته عنده، وخیارهم وعلمائهم وفقهائهم، عامل 

بالكتاب والسنة، وشجعاهنم ذوي جندهتم، قدمي االسالم شهد املشاهد 
كلها مع النيب - عدى بدر، الن املشركني كانوا قد أخذوا علیه عهدا 
ان ال يقاتلهم فأمره النيب بالوفاء هلم  - ولكونه من علماء الصحابة 
كان صاحب حلقة جتتمع علیه الناس مبسجد الكوفة فیحدثهم و يسألونه 
فیجیبهم ويفتیهم. فوقع اختالف يف حیاة النيب بني قوم فأرسله رسول 
اهلل لیقضي بینهم فقضى فامضى ذلك رسول اهلل واستحسنه.2 

و کان من االركان االربعة يف االستقامة مع علي ومتابعته ومطاوعتة 
 والؤه وتشیعه ألمري املؤمنني علي وأهل البیت .اياه بعد رسول اهلل
أسهم يف أن يعده  عد علي إياه من السبعة الذين هبم ينصرفون وهبم 

3.ميطرون، وانه من مجلة الذين صلوا على فاطمة
ووىل عمر يف عهده، حذيفة على املدائن، وبقي فیها حذيفة حىت آخر 
عمره. وعندما نصب عمر بن الخطاب، حذيفة والیا على املدائن، بعث 

بكتاب إىل أهل املدائن، جاء فیه: أصغوا إليه وأطيعوه وامنحوه ما أراد.
وانطلق حذيفة مع كتاب اخللیفة، إىل املدائن. ووصل نبأ قدوم الوايل اجلديد 
إىل الناس. وجاء الناس إىل بوابة املدينة الستقباله، فرأوا شخصا ميتطي محارا 

ويأكل رغیف شعري، وهو يتحرك صوب املدينة.
مروا علیه دون اهتمام وسألوا األشخاص الذين كانوا يسريون خلفه: 

من هو الوالي من بينكم؟ قالوا: ذلك الذي يمتطي حمارا.
إن بساطة عیش حذيفة حینما كانت حاضرة ايران كبرية، تركت أثرا معمقا 

على أهايل تلك املنطقة. 
وبعد ان استقر به املقام يف املدائن، جاء الناس إىل حذيفة وقالوا: ماذا تريد؟

فقال حذيفة جمیبا: أسألكم طعاما آكله وعلف حماري ما دمت فيكم.
وبعد فرتة، حني حذيفة عن منصبه، وحل سلمان الفارسي حمله والیا على 
ثانیة حبكم من عمر، والیا  املدائن، وبعد رحیل سلمان، نصب حذيفة 

على املدائن. 
وعندما قتل عثمان وأصبح اإلمام علي خلیفة، وصل النبأ إىل حذيفة. 
و  علیها  فأقام حذيفة   أيب طالب بن  علي  استخلف  إذا  به.  فسّر 

كتب إلیه:
»بسم الّله الرحمن الرحيم من عبد الّله علي أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان 
سالم عليك.. أما بعد؛ فإّني قد ولّيتك ما كنت عليه لمن كان قبلي من حرف 
المدائن، و قد جعلت إليك أعمال الخراج و الرستاق و جباية أهل الّذمة فاجمع 
إليك ثقاتك و من أحببت مّمن ترضى دينه و أمانته و استعن بهم على أعمالك، 

فإّن ذلك أعّز إليك و لولّيك و أكبت لعدوك، و إّني آمرك... .« 
فلّما وصل عهد أمري املؤمنني إىل حذيفة مجع الناس فصّلى هبم، مثّ أمر 
بالكتاب فقرئ علیهم. مث إّن حذيفة صعد املنرب فحمد الّله و أثىن علیه و 

صّلى على النيب، مث قال:
الحمد هلل اّلذی أحيا الحّق و أمات الباطل و جاء بالعدل و أدحض الجور و کبت 
الظّالمين. أيها الّناس! إنّه والّكم الّله أمير المؤمنين حّقا حّقا،و خير من نعلمه بعد 
نبّينا و أولى الناس بالناس و أحقهم باألمر و أقربهم إلى الصدق و أرشدهم إلى 
العدل و أهداهم سبيال و أدناهم إلى الّله و سبيله، و أمّسهم برسول الّله صّلى 
الّله عليه و آله و سّلم رحما، أنيبوا إلى طاعة أول الناس سلما و أكثرهم علما، 
و أقصدهم طريقة، و أسبقهم إيمانا، و أحسنهم يقينا... أخي رسول الّله و 
ابن عّمه و أبي الحسن و الحسين و زوج الزهراء البتول سّيدة نساء العالمين، 
فقوموا - أيّها الناس - فبايعوا على كتاب الّله و سنة نبيه فإّن لّله في ذلك رضى 

و لكم مقنع و صالح، و السالم. 
فقام الناس فبايعوا أمري املؤمنني أحسن بیعة و أمجعها.4

وكان حذيفة سواء والیا أو غريه، يتمتع خبصائص ومیزات متیزه عن الكثري 
من األصحاب، إذ ميكن اإلشارة إىل اخلصائص التالیة:

1 المروءة
يف وقعة أحد حضر حذيفة وأبوه فقتل أبوه هبا قتله املسلمون خطا وهم 
يظنونه من املشركني فلم يزد حذيفة على أن استغفر هلم وتصدق بديته 
على املسلمني فزاده ذلك خريا عند رسول اهلل فأمر النيب أن يدفعوا 
الدية من بیت املال إىل ابنه حذيفة. فاخذها حذيفة ووزعها بني املسلمني. 

2. ضابط مقدام
رسول  بعد  و   اهلل رسول  مع  البدر  إال  املشاهد كلها  شهد حذيفة 
اهلل شهد فتح »العراق« و»الشام« و شهد احلرب بـ»هناوند« فلما قتل 
النعمان بن مقرن أمري ذلك اجلیش أخذ الراية وكان فتح »مهدان« و»الري« 

و»الدينور« على يده وشهد فتح اجلزيرة.5

3. تشخيص المنافقين
كان حذيفة صاحب سر رسول اهلل أخربه مبا كتمه عن غريه من أمثاله 
عن االسرار وأحوال الناس. يف غزوة تبوك ملا عاد رسول اهلل من غزوة 

تبوك واحندر يف العقبة، وكانت لیلة مظلمة وأراد مجاعة من املنافقني اثنا 
عشر أو أربعة عشر رجال ان ينفروا الناقة برسول اهلل كان حذيفة قد 
أخذ بزمامها يقودها وعمار يسوقها فهربوا ودخلوا يف غمار الناس. وبعد 
هذه الواقعة، قال النيب حلذيفة: »هل عرفتهم؟« فقال حذيفة: كال. 
فاخربه النيب بأمسائهم. وبعد هذه الواقعة، ُعرف حذيفة بصاحب 
امساء  عن  يسأله  أحدهم  وإن كان  باملنافقني.  وعارف   النيب سّر 
املنافقني، ما كان جيیب. وإن كان أحدهم يتوىف، ومل يكن معلوما إميانه 

ونفاقه، ما كان حذيفة يصلي على جثمانه.6
عن  سأل  و   - املنافقني  أمساء  علم  أو  علم  حذيفة   علی قال 

املعضالت حىت عقل عنها، فان سألتموه عنها جتدوه هبا عاملا.7 

4. راوي الحديث
أن  حبیث  اهلل؛  رسول  عن  الروايات  من  العديد  حذيفة  ونقل 

:صحیح« مسلم والبخاري نقال عنه 23 حديثا عن النيب«
۱. روی حذيفة قال النبی: »ضربة علی يوم الخندق، أفضل من أعمال 

اّمتی إلی يوم القيامة.«
۲. روی حذيفة قال النبی: »أنا مدينة العلم و علی بابها و ال تؤتی 

البيوت إاّل من أبوابها.«

5. بساطة العيش
وكما أسلفنا، فان حذيفة قال للناس أثناء دخوله إىل املدائن: أسألكم 
طعاما آكله وعلف حماري ما دمت فيكم، فأقام فیهم. مث كتب الیه عمر 
لیقدم علیه، فلما بلغ عمر قدومه كمن له على الطريق، فلما رآه عمر 
على احلال اليت خرج من عنده علیها أتاه عمر فالتزمه وقال: أنت أخي 

وانا أخوك... وبساطة العیش هذه مشهودة يف كالمه حیث قال: 
لما حضر حذيفة الموت قال: الّلهم انك تعلم لوال أني أرى هذا اليوم أول 
يوم من أيام اآلخرة وآخر يوم من أيام الدنيا لم أتكلم بما أتكلم به، اللهم انك 
تعلم اني كنت أختار الفقر على الغنى وأختار الذلة على العز وأختار الموت 
أفلح من ندم،  بالموت وأهال بحبيب جاء على فاقة ال  الحياة، مرحبا  على 
الّلهم إني لم أحب الدنيا لحفر األنهار وال لغرس األشجار ولكن لسهر الليل 
وظماء الهواجر وكثرة الركوع والسجود والذكر والجهاد في سبيل اهلل ومزاحمة 

العلماء بالركب.8 

6. تمّسکه بالوالية
)ص(  النيب  أوامر  حذيفة  نفذ  فقد  األحزاب،  معركة  حول  قلنا  وكما 
حبذافريها. وكان مطیعا خالصا لإلمام علي أمري املؤمنني )ع(، وتال كتابه 
على الناس وأخذ البیعة من الناس لإلمام. وفضال عن ذلك، فان حذيفة 

 :أوصى ابنیه صفوان وسعید باإلمام علي
احمالني وكونا مع علي عليه السالم فسيكون له حروب كثيرة فيهلك فيها 
خلق من الناس فاجتهدا ان تستشهدا معه فإنه واهلل على الحق ومن خالفه على 

الباطل، واستشهد ولداه صفوان وسعد مع علي عليه السالم بصفين. 
وقد فارق حذيفة بن الیمان، احلیاة يف املدائن، بعد أربعني يوما من 

.بدء خالفة اإلمام علي أمري املؤمنني

حذيفة بن اليمان
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1. »املیزان يف تفسري القرآ«، العالمة الطباطبائي، منشورات امساعیلیان، 

ج 16، ص 300.
2. »أعیان الشیعة«، السید حمسن األمني، ج 4، ص 591.

3. املصدر السابق، ص 598.
 4. »تنقیح املقال يف علم الرجال«، الشیخ عبد اهلل املامقاين، مؤسسة آل البیت
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6. »أعیان الشیعة«، ص 596.

اهلل  آية  مكتبة  التسرتي،  اهلل  نور  القاضي  الباطل«،  إزهاق  و  احلق  7. »إحقاق 
املرعشي النجفي، قم ، 1409ق.، ج 23، ص 103.

8. »أعیان الشیعة«، ص 606.
9. املصدر السابق، ص 594.

هناك مقولة تقرر أنه ال شيء جديد، كل شيء قد ُعمل أو قیل مسبقا، 
فإننا ال نذكر ماذا حدث قدميا وإن األجیال القادمة ال أحد منهم سوف 

يتذكر ماذا فعلنا حنن يف املاضي!
إنه عامل األسرار واخلفايا، فإذا أردمت أن تفهموا ما حيدث وتستوعبه علیكم 
البعید  باملاضي  معرفتكم  فمن خالل  وانقضى،  قد مضى  ما  تدركوا  أن 
تدركون احلاضر واملستقبل القريب، فإن الزمن يف الغالب يتكرر بأشكال 
وأحداث وأمساء متشاهبة وألننا كثريا ما ننسى، فإننا نشعر أن ما حيدث 

إمنا هو جديد.
ولكل زمان رجاله وكلماته وأيضا منظماته السرية، فاملنظمات والطوائف 
السرية اليت تزعم أهنا متلك املعرفة القدمية كانت موجودة يف الزمن املاضي 

والتاريخ السابق بأمساء أخرى وشخصیات خمتلفة.
وقد مزجت هذه املنظمات السرية بني األفكار الدينیة واألفكار الفلسفیة 
املنظمات  أو منظمة كما هو احلال مثالً يف  السرية لكل طائفة  والرموز 

املاسونیة الرمزية.
تقدم تالمیذ المسيح ابن مريم وسألوه: لماذا تكلمهم باألمثال؟

فأجاب: ألنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما أولئك - 
أي العامة - فلم يعط لهم ذلك، فإن من عنده المعرفة يعطى المزيد فيفيض، 
وأما من ليس عنده، فحتى الذي عنده ينتزع منه، لهذا السبب أكلمهم بأمثال، 

فهم ينظرون دون أن يبصروا، ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا.
بالرمز واملثل کی يفهموا ما  للیهود   لقد كان حديث وكالم املسیح

يقوله اهلم.

الناس على قدر عقوهلم كي يفهموا، ورغم  فالقاعدة هي أن خناطب 
أن أمثاله واضحة وأهنم فهموها جیدا إال أهنم رفضوا اتباعه، ألنه جاء 
هلم على غري ما كانوا يريدون، فهم يريدون رسوال ملكا حيكم ويسیطر 
ويقتل ويفعل األفاعیل من أجل السیطرة على الشعوب وحكمها، لذلك 
اآلخر  املسیح  ينتظرون  ومازالوا   مرمي ابن  باملسیح  يعرتفوا  مل  فهم 
حىت الیوم، ألن يف اعتقادهم اخلاطئ أن املسیح مل ينزل حىت اآلن وإهنم 

ينتظرون مسیحا آخر على شاكلتهم.
إهنم ينتظرون املسیح الدجال، مؤسس املاسونیة وراعیها وزعیمها األول 

واألخري.
لقد ظهر تنافس قوى بني أتباع املسیح ابن مرمي وابن خالته يحيى 
التنافس بني األتباع حول مفهوم  بن زكريا )يوحنا المعمدان( كان 
وعقیدة، لقد فهم أتباع يوحنا املعمدان أنه هو املسیح املخلص، ألنه كان 
يعمد الناس واألتباع يف »هنر األردن« وخيلصهم من الذنوب ويدخلهم 
ملكوت اهلل، ورغم اندثار هذا اخلالف وأنصاره إال أهنم مازالوا موجودين 

حىت اآلن يف أرض »العراق«.1 

الصراع القديم بين األصوليين المسيحيين
الیهود  املیالدي من  القرن األول  أتباع املسیحیة منذ ظهورها يف  كان 

.الذين اتبعوا املسیح
فلقد أُرسل املسیح إىل بين إسرائیل، فهو أحد أنبیائهم 

إال أهنم كعادهتم مع األنبیاء والرسل حاربوه وأنكروه وحاولوا 

ما حدث قديما يحدث حديثا

أصابع خفیة

قادة اإلسالم
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أصابع خفیة29

انتشروا يف  مث  واتبعته  به  آمنت  القلیلة  والقلة  قتله وصلبه، 
بقاع األرض يبشرون بدعوته ويدعون غري الیهود إىل اإلميان 

برسالته.
وظهرت طائفتان، إحدامها وهم املسیحیون من بين إسرائیل، واألخرى 

طائفة املسیحیني من الشعوب األخرى من »الیونان« وغريها.
وظهر الشقاق بني الطائفتني يف القرن األول، فقد هاجم الیهود األتقیاء 
غريهم من الغرباء النشغاهلم مبمارسة رياضة املصارعة الرومانیة واحلديث 

واجلدل حول مصارعیها وتركهم الصلوات يف املناسبات الدينیة.
وظهر اخلالف بني قادة كنیسة القدس جيمس يعقوب ومريم المجدلية 
وبني بولس الرسول الذي كان يبشر باملسیحیة إىل غري الیهودية، واخلالف 

يف مسائل قعد دينیة مثل اخلتان.
فلقد اعتقد املسیحیون األوائل أن طاعة الشراع الیهود الصارمة كلها مبا 

فیها اخلتان أمر واجب على املسیحیني حىت يتم هلم اخلالص.
من خالل  علیه  احلصول  ميكن  اخلالص  أن  يعتقد  فكان  بولس  وأما 
اإلميان وأن الشرائع الیهودية جيب أن ال يسمح هلا بإعاقة الناس عن أن 

يصريوا مسیحیني يف النهاية.
وألن بولس سهل املسیحیة كثريا فقد انتشرت دعوته بني الشعوب غري 
الیهودية ودخلوا يف الدين املسیحي اجلديد الذي أتی به بولس نفسه، 
جاء  ما  أما  وعقائدها،  بكل كنائسها  احلديثة  املسیحیة  مؤسس  فهو 
به املسیح نفسه فكلن مكمال ملا جاء به موسى وأنبیاء اهلل 
جئت  وإنما  الناموس  ألنقض  جئت  ما  للیهود:  قال  ولذلك  السابقون. 

ألكمله. 
وحبلول القرن الثالث تنامي عدد املسیحیني من غري الیهود إىل احلد الذي 
صار فیه املسیحیون الیهود األصل قلة قلیلة، مث هاجم املسیحیون الذين 

اتبعوا تعلیمات بولس غريهم باهلرطقة والكفر.
ويعقوب  يسوع  أتباع  وهم  بالناصرة،  الیهود  املسیحیني  اسم  وأصبح 
الثاين  القرن  منتصف  ايرينايوس يف  »لیون«  أسقف  إن  جیمس، حىت 
شجب وهاجم أتباع يسوع ويعقوب جیمس - الناصريني - واهتمهم 
بالكفر واهلرطقة وقال عنهم: إنهم بالمسيح ذاته، باإلضافة إلى اإليسيين 
والزادوكيين2 القرنين سابقين، يشرحون ويدافعون بالحجة على ضوء كتب 

النبوءات في العهد القديم.
وأضاف أيرينايوس: إنهم يرفضون رسائل بولس، ويرفضون بولس الرسول 

داعين إياه مرتّدا - رافضا - عن الشريعة.
وبالفعل فقد رفض الناصريون بولس باعتباره مرتّدا خارجا ورسوال زائفا 
زاعمني أن كتاباته الوثنیة جيب أن ترفض وهؤالء الناصريون القدماء هم 
اإلجنیلیون اجلدد يف أمريكا وأوربا الذين يقودون العامل إىل اهلالك بدعوی 
حتقیق نبوءات العهد القدمي وقیام حرب هرجمدون النووية مع الفارق أن 
الناصريني القدماء كانوا الیهود الذين اعتنقوا املسیحیة وآمنوا هبا وباملسیح 
على أنه جاء مكمال ملا أتى به موسى، وأن الناصريني اجلدد أو 
واملسیحیني  الیهود  من  منهم  العسكريني  اإلجنیلیني  اجلدد،  األصولیني 
من  خالفهم  من  أيضا  ويكفرون  والعقیدة  األهداف  متجانس  خلیط 

املسیحیني، فمن هو بولس الرسول؟

بولس الرسول
السید  عاصر  شاؤول  وامسه  بولس،  القديس  املسیحیون  علیه  يطلق 
املسیح وكان أصغر منه يف السن، ولد بولس يف »طرسوس« وكان 
مواطئا رومانیا تفقه ثقافة الیهود منذ الصغر وتعلم حرفة صناعة اخلیام، 
شارك يف عداوة املؤمنني برسالة املسیح وتعذيبهم من بداية األمر، وبعد 
 إىل السماء، وقیل أنه رأى رؤيا يف منامه أن املسیح رفع املسیح
قد تكلم معه وأمره باتباعه والتبشر بدعوته، فتحول بولس إىل املسیحیة 

وأصبح من أنصار الدين املسیحي اجلديد.
ومحل بولس رسالة التبشري باملسیحیة يف الشعوب الغري يهودية يف آسیا 
 ،الیهود كما حاربوا املسیح الصغرى والیونان و»فلسطني«، وحاربه 
به املسیح  الیهود ألنه دعى إىل دين جديد مل يأت  وحارب املسیحیني 

نفسه، وأطلقوا علیه رسول الكفار.
وجنح بولس يف نشر املسیحیة الغري مرتبطة بالیهودية والیهود، وطور علم 
الالهوت املسیحي وأصبحت رسائله وكتاباته اليت ألفها قسما كبريا من 
العهد اجلديد، ففي السبعة والعشرين إصحاحا يف العهد اجلديد هنالك ما 
ال يقل عن أربعة عشر إصحاحا تعزى إىل بولس، وكانت فكرته بالنسبة 
للمسیح: أن المسيح لم يكن مجرد نبی معهم بل كان فعال إلها وأن المسيح 
مات من أجل خطايا البشر وأن آالمه تخلصنا وتفتدينا وأن اإلنسان ال يمكن 
الكهنوتية.  باألوامر  تمسكه  بمجرد  الخطيئة  من  الخالص  على  يحصل  أن 
ولكن فقط بتقبل المسيح، وكذلك بالعكس إذا تقبل أحد المسيح فإن خطاياه 

سوف تغفرله.3
ومل يتزوج بولس وكانت وجهة نظره للجنس والنساء سببا يف ظهور مواقف 
يتزوجوا  لم  الذين  ألولئك  أقول  إني  ألتباعه:  وقال  بعد،  فیما  به  خاصة 
لم  إذا  ولكن  عشت،  يعيشوا كما  أن  لهم  العميم  الخير  من  إنه  ولألرامل 
يستطيعوا أن يطيقوا صبرا فليتزوجوا ألنه من األفضل أن تتزوج على أن تحترق.

وهكذا أصبح بولس املسئول األول عن حتويل الديانة املسیحیة من فرقة 
يهودية إىل دين عاملی.

ولذلك فإن علم الالهوت املسیحي مدين لبولس الرسول.
فاملسیح كما يقول مايكل هارت قدم رسالة روحیة ولكن بولس أضاف إلیها 
قسما كبريا مما يؤلف العهد اجلديد يف الكتاب املقدس وكان هو الداعیة 

والقوة املؤثرة يف نشر الدين املسیحي خالل القرن األول املیالدي.
وهكذا ظهر العداء بني أتباع املسیحیة اليت أسسها بولس وأتباع املسیحیة 
من الیهود أنفسهم، وانتصر املسیحیون أتباع بولس على غريهم وسادوا 
على  وسیطروا  عادوا  الیهود  املسیحیني  إن  إال  الزمان،  من  فرتات  العامل 
التلمودية لصاحل إنشاء احلكومة  التوراتیة  املسیحیة واملسیحیني بأفكارهم 

العاملیة الدجالیة.
كتب الدكتور إلينت بيجلز الذي ترأس قسم الدين يف »كلیة بارنارد« يف 

»جامعة كولومبیا«: 
ثمة أشكال مختلفة من المسيحية التي ازدهرت في السنوات األولى للحركة 
يزعمون  جميعهم  الذين كانوا  المتنافسين  األساتذة  من  المئات  المسيحية، 
بأنهم يُعلمون عقيدة المسيح الصحيحة وشجبوا بعضهم البعض، المسيحيون 
في الكنائس انتشروا من آسيا إلى اليونان و»القدس« و»روما« المنشقة إلى 
زمر وأحزاب يتنازعون حول قيادة الكنيسة، جمعهم كان يزعم أنه يمثل العقيدة 

والتقاليد الصحيحة.

وعن موقف الكنیسة الرومانیة من الصراع والتشاحن بني الكنائس احمللیة أصابع خفیة
يقول إدي: 

غير  الرومانية  الکنيسة  المحلية جلست  الکنائس  في  التشاحن  فوق  وعالياً 
أوربا،  التبشير في  العمل  متهمة غير منزعجة وربما غير متفهمة، ترکز علی 
وهو النشاط الذي قدم فوائد غير متوقعة، فإن منة الوثنيين انقذت الکنيسة 

الرومانية في النهاية.4

الهوامش:
1. توجد طائفة يف العراق حىت األن تؤمن بأن يوحنا املعمدان »نيب اهلل حيىي بن زكريا« 
هو املخلص واملسیح ويتبعون تعالیمه وهلم طقوس خاصة هبم ومعرتف هبا كديانة يف 

العراق مثلهم مثل الكثري من أصحاب الديانات الكثرية هناك.
2. هم أتباع رئیس كهنة سلیمان زادوك.

3. »املائة األوائل«، د. مايكل هارت
4. احلکم بشکل سري.

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية تقود العالم«، 
دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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الحرب السكانیة العالمیة31

إن قصة تطور الزراعة الصناعیة يف العامل ومعرفة كوالیس التیارات ذي 
أنه يف  بید  للغاية،  الوقع يف هذا املوضوع، أمر حمري ومثري لالستغراب 
وقت صیاغة التقارير ذات الصلة، كانت أيدينا وقلوبنا ترجتف. الن املواد 
املكتوبة حول موضوعات مبا فیها حنل آخر الزمان واملاسونیة والیهودية 
والصهیونیة ومفاهیم من هذا القبیل، قد امتزجت باإلسرائیلیات لدرجة 

أهنا تستحدث وضعا دفاعیا للمتلقي. 
ومن جهة أخرى، فإننا نواجه حقیقة ال ميكن كتماهنا: 

إن القسم األعظم من بنیة التوفري الصناعي للغذاء )الزراعة الصناعیة( 
متت  األخري،  القرن  خالل  العامل  يف  املوضوع  هبذا  املتصلة  واجملاالت 
هندسته على يد عدة عوائل امريكیة قوية؛ وهلذا السبب، فان املعرفة 
الدقیقة هلذا املوضوع، من دون اإلشارة إىل التیارات العاملیة، ستبقى بال 
نتیجة؛ لذلك البد من الكتابة يف هذا املناخ. وبعد إجراء مشاورات، 
مؤداها  نتیجة  إىل  توصلنا  ودقتها،  املوضوعات  تقبل  على  للمساعدة 
احلقائق  من  أي  مصادر  ذكر  جيب  الشكلیة،  األطر  على  عالوة  أنه 

واالقتباسات يف اهلوامش بدقة. 
ويف ضوء هذه املالحظات ندعو لدراسة هذا اجلزء املهم من دون حكم 

مسبق ونظرا إىل املستندات املقدمة.

التطورات االستراتيجية للعالم في القرن األخير
الدول، كانت  استغالل  وأدوات  للمیالد،  عشر  التاسع  القرن  حىت 
حمدودة من حیث الشكل واالنتشار اجلغرافیائي وكذلك ُمعامل النفوذ. 
وإبان هذا العصر، رمبا كانت »ممارسة النفوذ على احلكومات املركزية يف 

الحرب السكانیة العالمیة

املستعمرات« أسواء أدوات استغالل الشعوب؛ لكن ومنذ مستهل القرن 
النقل واالتصاالت  التحتیة لالتصال )وتشمل  البىن  توسع  العشرين ومع 
من  لالفادة  االستعمارية  االسرتاتیجیات  اختذت  والالسلكیة(،  السلكیة 
حدوث  إن  جديدا.  شكال  املعمورة،  وجه  على  البشرية  مجیع  طاقات 
املفهومیة1  الناحیة  من  العامل،  معادالت  متر  إىل  أدى  البنوية،  التطورات 

باحلقب التالیة: 
• وقبل القرن العشرين، كانت السلوكیات واخلطابات فوق الوطنیة، تتسم 

بطابع إيديولوجي أو قومي بشكل عام.
املعادالت  حتولت  قرون،  عدة  مدى  وعلى  الالحقة،  املرحلة  ويف   •
اجلیوسیاسیة2 إىل أهم العب يف املشهد السیاسي للعامل؛ إذ كانت  احلرب 

الباردة، الرمز البارز هلذه احلقبة.
البىن  يف  التطور  ظل  ويف  الباردة،  للحرب  األخرية  السنوات  وخالل   •
التحتیة، تغريت املعادالت األساسیة من اجلیوسیاسي إىل اجلیواقتصادي،3 

ويعترب ذلك تغريا مهما للغاية. 
• وأخريا، فان املعادالت، اختذت خالل السنوات األخرية طابعا اسرتاتیجیا. 
ويف هذه املقاربة، تعد األداتان املهمتان ومها »التكنولوجیا« و »االتصال« 

موضوعني مؤثرين ومهمني يف نیل السلطة. 
وقد تعرضت حقب املعادالت األساسیة للعامل، يف خضم هذه اهلیكلیات 
العمالقة  الشركات  متارسها  اليت  التأثري  وأدوات  أسالیب  بفعل  للتغري 
والفاعلني الرئیسیني يف العامل. وقد حتولت هذه األسالیب، من أسالیب 
بسیطة لشبكة متمركزة وسلطوية ومبركزية حمددة إىل »شبكة للمراكز فوق 
الوطنیة املعقدة واملصنفة« تدرجيیا. ويف ضوء متابعة مسار هذه امللفات - 
كمثال ومصداق حمدد - ستتضح میثودولودجیا مراكز السلطة هذه على 

املتلقني.
أدخل  فقد  العامل،  يف  احلكم  نظام  مقاربة  تطورات  مسار  عن  وفضال 
العشرين  القرنني  النظام يف  هذا  أدبیات جديدة يف  الزمان،  آخر  حكام 
واحلادي والعشرين. وقد وردت خالل هذين القرنني مفردات وعبارات مثل 
احلكومة العاملیة4 والعوملة5 والنظام العاملي اجلديد6 واحلكومة العاملیة للنخبة 
واملصرفیني7 وهرجمدون8 وحاالت من هذا القبیل، وهي مفردات وعبارات 
تكررت وتتكرر دائما يف قوامیس ومعاجم املتشدقني بزعامة العامل وفتحه.

وقد استولت النظرة إىل أحداث العامل من منظار آخر الزمان، لیس على 
األسر الثرية والنحل االمريكیة اخلاصة فحسب بل على العديد من أعضاء 
شبكة املتنفذين ورجاالت السیاسة بامريكا وحىت على رؤساء اجلمهورية 
االمريكیة. ومن أشهر األشخاص االمريكیني الذين يتسمون برؤية آخر 
وكتبت  االبن.10  بوش  وجورج  ريغن9  رونالد  إىل  اإلشارة  ميكن  الزمان 

»نیويورك تاميز« يف 20 أكتوبر 1984م.:11
وتحدث رونالد ريغن الرئيس االمريكي آنذاك عن نهاية العالم 11 مرة على 

األقل.12
وقال ريغن ذات مرة: 

أظن أنه عندما يحين زمان هرمجدون، فان أي جيل يعيش في ذلك الزمان، 
يجب عليه القيام بما يؤمن بانه صحيح.13

إن هذا النمط من التفكري يسود الكثريين من رجاالت السیاسة واالقتصاد 
هبذا  تتأثر  العامل،  يف  الفعل  وردات  األفعال  من  العديد  وأن  امريكا،  يف 
التحتیة  البىن  حتول  إىل  إضافة  أنه  التدقیق  جيب  فانه  وعلیه،  املوضوع. 
والتشكیل السیاسي والتجاري اجلديد يف العامل، فان األغراض اإليديولوجیة 
اجلديدة  اهلیكیات  نشأة  على  جاد  أثر  هلا  اخلاصة، كان  للمجموعات 
ومتعددة  الدولیة  واملعاهدات  واملؤسسات  الدول  أن  حبیث  للسلطة؛ 
اجلنسیات املختلفة مبا فیها تأسیس الكیان احملتل للقدس واألمم املتحدة 
وجملس األمن الدويل والبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملیة ومنظمة الفاو 
والیونسكو وصندوق النقد الدويل وحمكمة الهاي والناتو واالسیان وبريكس 
االقلیمیة  التعامالت   االحنیاز وكذلك  مثل حركة عدم  معاهدات  وحىت 
والثنائیة، تتأثر بعمق هبذه الرؤى اإليديولوجیة.14 إن هذه اهلیكلیة العاملیة، 
والسیاسیة  واالقتصادية  والثقافیة  االجتماعیة  العالقات  على  قسرا  أثرت 

للمجتمعات والدول باسرها.

نشأة مستعمرات حكم األثرياء فوق الوطنية
اليت كانت  السلطة  شبكة  تنتقل  أن  إىل  أدت  الذكر  آنفة  العناصر  إن 
مبا  الثرية  العوائل  من  حمدود  عدد  على  حكرا  املتمادية  العقود  خالل 
وملون19  دوبونت18  وروتشيلد17 والحقا  ومورغن16  مديتشي15  فیها 
وفورد20 وکارنيغي21 وروکفلر22 وبوليتزر23 وبوش24 وکندی25 خالل 
العقود األخرية إىل جمموعات ومستعمرات نائشة يف إطار الشركات الدولیة؛ 
وكأن النظام احلقوقي واملراقبة الدويل هو فعلیا بتصرف املؤسسات الدولیة 
اليت تأسست هي بقرار من هذه الشركات  العمالقة، ومت توجیهها وإدارهتا 
خالل العقود االخرية. ولقد رأينا أن أهم دلیل هلذه التطورات االسرتاتیجیة، 
الوطنیة -  فوق  البشرية  العالقات  أدوات  والتطور يف  التحول  يكمن يف 
املعطیات وكذلك  بتبادل  اخلاصة  التحتیة  البىن  توسع  وبالتحديد بسبب 

النقل.

الهوامش:
1. conseptual
2. geopolitics
3. geoeconomic
4. World government or global government
5. globalization
6. New World Order
7. The supranational sovereignty of an intellectual elite and 
world bankers

8. باالجنلیزية: Armageddon، بالعربية: מגידו
9. Ronald Reagan
10. George Walker Bush
11. https://www.nytimes.com/1984/10/21/us/religious-
leaders-tell-of-worry-on-armageddon-view-ascribed-to-
reagan.html
12. WASHINGTON, Oct. 20 – ”Ronald Reagan said it as 
Governor and as President, in his home in the White House, 
over lunch, over dinner, in the car and over the phone, to 
religious leaders and lobbyists, to his staff, a Senator and 
even to People magazine. On at least 11 occasions Ronald 
Reagan has suggested that the end of the world is coming, 
and it may be coming soon.”
13. He added that he had never considered Armageddon to 
the extent of throwing up his hands. ”I think that whichever 
generation and at whatever time, when the time comes, the 
generation that is there, I think, will have to go on doing 
what they believe is right.”

14. علی سبیل املثال، إن مقّر األمم املتحدة هو هبة من عائلة روکفلر.
15. Medici
16. Morgan
17. Rothschild
18. DuPont
19. Mellon
20. Ford
21. Carnegie
22. Rockefeller
23. Pulitzer
24. Bush
25. Kennedy

المصدر: الموقع اإللكتروني لمعهد الدراسات اليهودية.
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)Zionism( 3. الصهيونية
إن »صهیون«1 هو إسم تلة يف »اورشلیم« يقال أهنا خضعت لسیطرة 
النبي داود يف القرن العاشر قبل املیالد، وبعدها حتول لقب أورشلیم 
إىل لقب جممل أرض اسرائیل2 وأصبحت الصهیونیة عنوان حركة كانت 
بين اسرائیل  وطن  وتأسیس  »فلسطني«  أرض  إىل  الیهود  بعودة  تنادي 

اخلاص مرة أخرى. 
و »الصهیونیة« كمصطلح؛ 

وتطلق على رؤية يهودية محددة برزت في أوروبا. ووفقا لهذه الرؤية، فان 
يمتلكون  بحيث  الغربية،  الحضارة  هيكلية  من  عضويا  جزء  ليسوا  اليهود 
حقوقا وواجبات مثلهم مثل سائر المواطنين، بل ينظر إليهم كشعب مختار 
عليهم  في »فلسطين«، ويجب  المقدس  يوجد وطنهم  مقدسة  ومجموعة 
الهجرة إليه. وهذا التيار الذي ينادي بتوطين اليهود في فلطسين، استمر 
اإلصالح  حركة  مع  متالزما  الذي كان  الديني  اإلحتقان  تراجع  بعد  حتى 

الديني.3
فان  األرض،  أرجاء  يف  الناس  من  العديد  تصور  من  الرغم  وعلى 
»الصهیونیة« لیست تیارا سیاسیا واجتماعیا نابعا من التوجهات السیاسیة 
حلشد من الیهود املقیمني يف الغرب، بل إن هذا التوجه السیاسي اجلديد، 
يستند إىل توجه ديين ميكن حتديده، وجيب البحث عن أسسه النظرية يف 

القرن السادس عشر للمیالد يف عصر هنضة اإلصالح الديين. 
ويعود تاريخ الصهیونیة السیاسیة إىل أواخر القرن التاسع عشر للمیالد. 
بمدينة  1897م.  أغسطس  في  للصهاينة  العالمية  المنظمة  أرسيت  وقد 

هذه  أسست  بفترة،  وبعدها  للصهاينة.  األول  الدولي  المؤتمر  في  »بال« 
المنظمة »تروست اليهود للمستعمرات« الذي كان شركة دولية مساهمة.4

إن الیهود ومن حیث اخلصائص االخالقیة والروح القومیة، وبسبب أهنم 
كانوا يعتربون أنفسهم األفضل واملختارين، كانوا يعیشون دائما كجماعة 
أو  »الغیتوهات«  وكانت  اهلامش.  وعلى  اجملتمعات  سائر  بني  خاصة 
األحیاء الیهودية يف شرق العامل وغربه مالذا ومأمنا ومكانا للعیش املختلف 
والظن  الغموض  يكتنف  أن  إىل  أيضا  أدى  وهذا  للیهودي.  واهلامشي 

والتساؤل حیاهتم اخلاصة وتوجهاهتم وأدائهم بني سائر الشعوب. 
وهذا العیش على اهلامش، مل يكن خالیا إطالقا من التحديات بالنسبة 
للیهود والشعوب املستضیفة، بل كان سببا الندالع العديد من املشاكل يف 

املناسبات والتعامالت اإلجتماعیة واإلقتصادية والسیاسیة أيضا. 
ويف العصر احلديث وبعد تشكل الرأمسالیة يف أرجاء أوروبا ونشوء الشعور 
بضرورة حتطیم جدران اإلحتكار اخلاص وضرورة هضم مجیع اإلثنیات يف 
»الغیتوهات«  إزالة جدران  أظهر  فقد  إجتماعي وسیاسي موحد،  نظام 

واألحیاء الیهودية نفسه أيضا. 
وفي عصر الرأسمالية، انهار جدار الغيتو اليهودي ومهد الستقطاب اليهود 
العصور  في  نسبيا  لفترة وجيزة  انقطع  قد  الذي كان  )التيار  البيئة  مزاج  في 

الوسطى(: 
ومعتقدات  تقاليد  زوال  وكان  المجال:  هذا  في  الروس  العلماء  أحد  وكتب 
العصور الوسطى وبسط وتوسيع الحريات السياسية لليهود وتخليهم عن لغة 
»اليديش«5 لصالح اللغات الوطنية لألعراق التي كانوا يعيشون بينها وبصورة 

القسم األول

األولیغارشیة الحاخامیة

عامة إنخراطهم غير القابل لإلنكار والتقدمي في األناس المحيطين بهم، يتقدم 
بالتزامن في أرجاء أوروبا. 

ويقول ليونارد اشتين خالل دراسة هذه احلقبة يف كتابه بعنوان »الصهیونیة«:
إن يهود الغرب المحررين، لم يعودوا يعتبرون أنفسهم منفيين يعيشون في عالم 
منفصل. وقد ضرب هؤالء بجذورهم في أوطانهم األم، وتكرس إنتمائهم لهذه 
البلدان ليس بفعل اإلنتماء السياسي بل على إثر األواصر العاطفية المتينة... 
باتوا  وألمان،  وفرنسيين  بريطانيين  بل كمواطنين  يهود،  يعودوا  لم  هؤالء  إن 
يعيشون ويتصرفون كيفما يشاؤون، ولم يعودوا يرضون بمعتقدات العالم القديم 
فيما يخص »النفي« و »إعادة التأهيل« حيث كان ينظر إلى اليهود كأجزاء 

متفرقة من أناش متشردين.6
وعجز  الیهودية  يف  والتلمودية  احلاخامیة  اهلوية  أزمة  إندالع  تزامن  إن 
حلت  اليت  اجلديدة  الظروف  مع  نفسها  تطبیق  عن  التقلیدية  الیهودية 
باجملتمع الغريب )بدء من الثورة التجارية وصوال إىل الثورة الصناعیة( تسبب 
بظهور احلركات اإلصالحیة. وهذه احلركات اليت حاولت حترير الیهود من 
التقالید السابقة، أصبحت جاهزة ملواكبة التطورات اإلجتماعیة والسیاسیة 
يف الغرب وإزالة اجلدران اليت تفصل الیهود عن سائر األعراق. ويقول مؤلف 

كتاب »موسوعة الیهود والیهودية والصهیونیة« يف هذا اجملال: 
من  زاد  السياسي،  التحرير  حركة  اندالع  وبعدها،  »الغيتوهات«  إنهيار  إن 
اليهود  وعدت  قد  العصرية كانت  الوطنية  الحكومة  الن  األزمة،  هذه  شدة 
بالتحرر السياسي، شريطة أن يبقوا هم أوفياء للنظام السياسي الحاكم، ومواكبة 

المجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا ولغويا...
نشوء  وشكل  هذا،  الوطنية  الحكومة  طلب  على  باإليجاب  اليهود  رد  وقد 
اليهودية  وظهور  المجتمع  مع  والتجانس  التناغم  الى  والدعوة  التنوير  حركة 

اإلصالحية، جزء من هذا الرد.7
جدير ذكره أن عامة الباحثني يف جمال »الصهیونیة« يعزون إنعقاد هذه 
النطفة السوداء إىل السنوات األخرية بوصفها من أوائل ممارسات أشخاص 
مثل هرتزل، ويعتربوهنا بداية ومنطلقا لنشأة الصهیونیة، يف حني أن هذه 
الواقعة قابلة للدراسة ضمن سلسلة طويلة ومنعطفات أهم يف القرنني 15 
و 16 للمیالد. السنوات اليت مهدت الهنیار اسبانیا وخروج األندلس من 

أيدي املسلمني وهنضة اإلصالح الديين وحىت فتح القارة األمريکیة. 
األراضي  أبواب  وفتح  لـكولومبوس  اإلستكشافیة  البحرية  الرحالت  وبعد 
األمريکیة اجلديدة، بدأت اهلجرة التدرجيیة للیهود من البلدان األوروبیة إىل 

القارة اجلديدة. 
وقد اضطلعت ضغوط حماكم التفتیش املسیحیة يف ذلك احلني، بدور مهم 

يف هجرة الیهود إىل سائر مناطق العامل. 
ذاهتا على  أوروبا، يف حد  مناطق  إىل خمتلف  الیهود  انطوت هجرة  وقد 
موجة عاتیة من احملاوالت املالیة لألسر الیهودية. وكان هؤالء وأينما حلوا 
وإنتاج  القروض  والربا وإعطاء  التجارة والصرافة  يدخلون خمتلف جماالت 
الشرائح  بعامة  ضغوطا  بالتايل  ويلحقون  احلكولیة،  املشروبات  وجتارة 

املختلفة لشعوب أوروبا. 
للقرويين  الجائر  فاإلستغالل  صدى.  دون  من  ليمر  يكن  لم  الظلم،  وهذا 
المنتمين  اليهود  والمقاولين  والموجرين  األعمال  ووكالء  المرابين  قبل  من 
ألريستقراطية بولندا خالل السنوات 1648-1649م. تسبب بتمرد قروي 

واسع النطاق.8

إن األداء متعدد األوجه وغري الصائب للیهود، أثار تدرجيیا موهة من 
الكراهیة والسخط من الیهود يف قلوب األوروبیني.

إن ما يثري سكان أوروبا املسیحیة ضد الیهود، كان يعود بداية إىل تاريخ 
صلب المسيح، وبعده، 

وتجارة  الرقيق  وتجارة  المنتج  غير  االقتصادي  والعمل  والعنصرية  األنانية 
البغاء وأكل الربا وتعاطي الرشوة والتجسس وعبادة المال والثروة. 

إن حصیلة الدراسات الثقافیة حول مصدر »الصهیونیة« تشري من جهة 
اإلصالح  هنضة  نشأة  إىل  أدت  الغرب  يف  الثقافیة  التطورات  أن  إىل 
الديين يف القرن السادس عشر ونشأة الصهیونیة غري الیهودية وبالتايل أن 
تتحول فكرة عودة املسیحیني عن مسار املذهبني اجلديدين والناشئني 
بذل كل  قضیة  إىل  )البیوريتانیة(«  »التطرييهة  وبعده  »الربوتستانتیة« 
إىل  )بين اسرائیل(  املختار  الشعب  إلرسال  جهدهم  قصارى  أنصارها 
فلسطني، على أمل أن متهد هذه الواقعة لسلسلة حوادث تستمد منها 
عودة السید املسیح، لكن ومن جهة أخرى، فان التطورات السیاسیة 
يد  وإطالق  الوطنیة  احلكومات  وتأسیس  »اسبانیا«  فتح  بعد  ألروبا 
الیهود يف مجیع العالقات والتعامالت االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادية 
لسكان الغرب املسیحي، أدت إىل إذكاء موجة الكراهیة للیهود، وحثت 
العديد من قادة الدول األوروبیة للتفكري بدفع الیهود للهجرة يف خطوة 

للتخلص منهم وتوطینهم يف بلد أخر. 
وفیما خيص الوجه األول الذي أسفر عن تشكیل »الصهیونیة املسیحیة«، 

فیقول مؤلف كتاب »الیهود والصهیونیة«: 
إن هذه الفكرة كانت تؤكد أنه على الرغم من أن اليهود هم قوم قساة القلب 
ويتنكرون لعيسى المسيح، لكن كيانهم وبقائهم، أمر ال يمكن تجنبه، 
وبهدف  وذلك كواجب شرعي  مستقل،  بلد  في  لتوطينهم  العمل  ويجب 

.تحقيق الظروف الكفيلة بالظهور المجدد لعيسى المسيح
وهذه الفكرة كانت تبين األسس النظرية والعقائدية للمسيحيين. إلسكان 

اليهود في أرض »فلسطين« وتشكيل دولة يهودية.9
إىل  الیهود  عودة  يعتربون  املتصهینني«  »املسیحیني  أن  ذكره  جدير 
الیهود الكونیة وإعادة بناء »هیكل سلیمان«  فلسطني وتأسیس دولة 
وبالتايل واقعة هرجمدون، كشرط مسبق وحاجة ضرورية للعودة اجملددة 

.للـمسيح
ويقول حاييم وايزمن، زعیم احلركة الصهیونیة يف النصف األول من القرن 

املاضي، يف كتاب »التجربة واخلطأ«: 
تحقيق  وتبنت  تأسيسها،  منذ  الصهونية  الحركة  »بريطانيا«  رفدت  وقد 
أهدافها، وأبدت موافقتها على تسليم فلسطين التي تم إخالؤها من السكان 

المحليين لليهود لسنة 1933م. ...
من  أكثر  يخضعون  األصوليين،  البريطانيين  السيما  البريطاني  الشعب  إن 
جميع الشعوب ألثر »التوراة«. إن تمسك البريطانيين بمبادئ الديانة، هو 
الشئ الذي يلبي تطلعاتنا وطموحاتنا، الن البريطاني المتدين يؤمن بما ورد 
الكنائسي  الوسط  وقدم  فلسطين،  إلى  اليهود  عودة  حول  »التوراة«  في 

البروتستانتي البريطاني أكبر الدعم من هذه الناحية.10
السياسية  الوجوه  بين  آخرين  أنصار  المسيحية،  الصهيونية  للحركة  وكان 

تشرتشل«  هنري  »تشارلز  وأحدهم  ببريطانيا.  عشر  التاسع  للقرن 
البريطاني  الوزراء  رئيس  تشرتشل«،  لن»ونستون  األكبر  )الجد 
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إنّ  اجلزر نبات معروف، ينقسم أوال إىل بّريّ ، و بستاينّ . و جوهره فیه مائّیة 
و أرضّیة، يظهران إذا اعتصر، و يوقف من ذلك على مقدار كلّ  منهما. و 

فیه مع ذلك، ناريّة يسرية، و هبذه الناريّة يستفید احلرافة.
و أرضّیة الربيّ  حمرتقة، قويّة احلرارة، و لذلك هو إىل مرارة. و أرضّیة البستاين 
قابضا، بل هي إىل  بباردة، و إال كان يكون طعمه  أيضا -  لیست - 

االعتدال مع میل إىل احلرارة. و لذلك حتدث له احلالوة.
يتسّود عن  فهو  األرضّیة،  املائّیة و  اجلزر  الغالب على جوهر  ملا كان  و 
احلرارة؛ ألن جوهره إىل الرطوبة، و إن كان فعله يف بدن اإلنسان خالف 

ذلك.
و ما كان منه أكثر رطوبة، فإنّ  تسّوده عن احلرارة، يكون أكثر. و إذا 
الّسواد بقدر قّوهتا  كانت احلرارة لیست بشديدة، فإهنا حتدث میال إىل 
فلذلك حتدث احلمرة و حنوها. فما كان من اجلزر أكثر رطوبة، كان أمیل 

إىل الّسواد، فتكون محرته أشّد.
و ما كان أقلّ  رطوبة، كان أمیل إىل البیاض؛ فلذلك تكون محرته إىل صفرة. 

فلذلك، كان اجلزر األمحر أرطب من األصفر.

طبيعة الجزر
ملا كان اجلزر فیه حرافة يسرية ناريّة، و أرضّیة لیست باردة، بل إىل حرارة. 
أما يف الربيّ  فقويّة؛ و أّما يف البستاينّ  فضعیفة. و مائّیته لیست بكثرية 
جّدا، و إالّ كان يكون نباته منبسطا على األرض. فلذلك، ال بد و أن 
يكون مزاجه مائال إىل احلرارة - أّما الربّيّ  فكثرية، و أّما البستاينّ  فیسرية - 

و ذلك ألنّ  املائّیة اليت يف اجلزر تعّدل كثريا من أجزائه احلارة.
و جيب أن يكون - مع حرارته - يابسا. و ذلك، ألجل ما فیه من 

األرضّیة و الناريّة.

فعل الجزر 
في أعضاء الّرأس و الّصدر

• إنّ  أرضّیة اجلزر - خاصة البستايّن - ملا كانت غري شديدة احلرارة، 
فهي لذلك، لیست بشديدة الّلطافة. فلذلك إمنا يتصّعد بفعل احلرارة، 

إذا اشتّد فعلها فیها، حىت تلطّفها جّدا.
فلذلك، إذا ورد إىل داخل البدن، فإن أرضّیته إمنا تستعّد للتصّعد حبرارة 
األرضّیة ال  فلذلك هذه  مدة طويلة،  فیه  فعلها  دام  إذا  البدن،  باطن 
تتصّعد يف املعدة؛ ألن فعل حرارة البدن ال يكون - بعد - قد طال 
فعلها يف اجلزر. فلذلك ال يكون فعلها يف هذه األرضّیة قد اشتّد بعد، 
خاصة و اجلزر ألجل حرافته ينحدر عن املعدة سريعا، فال يبقى فیها 
مّدة، يف مثلها تقوى حرارة باطن البدن على تصعید أرضّیته. فلذلك 

لیس يتصّعد منها يف املعدة، قدر يعتّد به.
• فلذلك، كان أكل اجلزر ال حيدث عنه صداع و حنوه؛ ألنّ  ما يتصّعد 
منه و هو يف املعدة، إمنا يكون مائّیا خباريّا و قلیال جّدا. أّما أنّه يكون 

مائّیا؛ فألجل عسر قبول أرضّیة اجلزر للتصّعد، فیكون املتصّعد من 
املائّیة وحدها. و أّما أنّ  ذلك املتصّعد يكون قلیال؛ فألنّ  مائّیة 

الجزر

الطّب اإلسالمي

إلى  عام 1841م.  وجهها  رسالة  في  أعلن  والذي  األسبق(، 
معا،  وتشابكا  عامالن  تقاطع  إن  »لندن«:  يهود  جمعية  رئيس 
فان عودة الشعب اليهودي إلى »فلسطين« ستصبح ممكنة. األول 
أن يأخذ يهود العالم موضوع العودة إلى فلسطين على محمل الجد، وأن 
يصبحوا بصدد وضعها موضع التطبيق، والثاني أن تشمر القوى األوروبية عن 

سواعدها لتحقيق ذلك.11

الهوامش:
1. Zion.

2. »مفردات ثقافة الیهود«، ص 178.
لواء  ترمجة  والصهیونیة«،  والیهودية  الیهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .3
األوىل، 1374ه .ش.،  الطبعة  والدولیة،  السیاسیة  الدراسات  مكتب  رودباري، 

ص 9.
4. ايفانف، يوري، »الصهیونیة«، ترمجة إبراهیم يونسي، طهران، فرهنك للنشر، 

الطبعة االوىل، 1351ه .ش.، صص 13-12.
للیهود  الوحیدة  اللغة  لغة األم وأحیانا  لقرابة ألف عام،  لغة كانت  5. وهو إسم 
ويكیبیديا  )موسوعة  والوسطى.  الشرقیة  أوروبا  يف  يعیشون  الذين كانوا  األشكناز 

احلرة(.
يديش )Yiddish( هي لغة خمتلطة يتكلم هبا يهود أملانیا ودول أوروبا الشرقیة. 

)ايفانف، يوري، »الصهیونیة«، ص 14، اهلامش.( 
6. ايفانف، يوري، »الصهیونیة«، صص 41-40.

والصهیونیة«، ج 5، ص  والیهودية  الیهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .7
.405

8. شهبازي، عبدالّله، »حكومة أثرياء الیهود والفرس«، ج 2، ص 95.
9. كرميیان، أمحد، »الیهود والصهیونیة«، ص 300.

10. املصدر السابق، ص 302؛ نقال عن يوسف العادي الطويل، »الّصلیبیون 
اجلدد«، ص 60.

11. كرميیان، أمحد، »الیهود والصهیونیة«، ص 304.

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

الطبعة األولی، 1397ش.
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Medicinal Food« عام 2011م.، واليت مت إجراؤها على عدٍد من 
خاليا سرطان الدم يف املخترب، أّن تعريض هذه اخلاليا لـُمستخلص عصري 
اجلزر ملّدة زمنیة تصل إىل 72 ساعة، كان له دور يف موت اخلاليا وتقلیل 
منّوها، مما قد يُقلل من خطر اإلصابة بسرطان الدم، ولكن ما زالت هناك 

حاجة إلجراء املزيد من الدراسات لتأكید هذا التأثري.2
دراسة،   81 مشلت  ُمراجعٌة  أظهرت  املعدة:  بسرطان  اإلصابة  تقلیل   •
وُنشرت يف جمّلة »Journal of Gastric Cancer« عام 2015م.، 
أن تناول اجلزر قد ُيساهم يف التقلیل من خطر اإلصابة بسرطان املعدة 

بنسبة تصل إىل %26.3
• بّینت دراسة نشرهتا اجمللة األمريكیة للتغذية السريرية يف عام 2000م. 
واليت مت إجراؤها على عینٍة من االستبیانات اخلاّصة مبجموعة من الرجال 
والنساء الذين مت تشخیصهم باإلصابة األّولیة بسرطان القولون، أّن تناول 
اللوتني  ُمركّب  على  حتتوي  اليت  النباتات  من  جمموعة  جانب  إىل  اجلزر 
والكرفس،  والربتقال وعصريه،  والربوكلي،  واخلس،  والبندورة،  كالسبانخ، 
والورقیات اخلضراء بشكٍل عام، كان له دور يف التقلیل من خطر اإلصابة 

بسرطان القولون.4
 European Journal« أشارت إحدى الدراسات اليت ُنشرت يف جمّلة •
املخترب،  فئران  ُأجريت على  of Nutrition« يف عام 2003م. واليت 
حیُث مت إدخال اجلزر إىل نظامهم الغذائي الیومّي ملدة 3 أسابیع، وأظهرت 
نتائج الدراسة اخنفاضاً ملحوظاً يف مستويات الكولیسرتول والدهون الثالثّیة 
لدى  اجلسم  الكولیسرتول يف  امتصاص  نسبة  اخنفضت  الكبد، كما  يف 

الفئران.5

الجزر في کالم األئمة المعصومين
روی عن داود بن فرقد قال: دخلت على أيب عبد اهلل و بني يديه جزر 

فناولين جزرة. فقال: »كل.« 
فقلت: إنه ليس لي طواحن. 

فقال: »أ ما لك جارية؟« 
قلت: بلى. 

قال: »مرها فلتسلقه لك و كله فإنه يسخن الكليتين و يقيم الذكر« و 
قال: »الجزر أمان من القولنج و البواسير و يعين على الجماع.«6 

و عنه: »أكل الجزر يسخن الكليتين، و يقيم الذكر.«7 

الهوامش:
1. Amy Butalla, Tracy Crane, Bhimanagouda Patil And 
Others (2012), "Effects of a Carrot Juice Intervention on 
Plasma Carotenoids, Oxidative Stress, and Inflammation in 
Overweight Breast Cancer Survivors", Nutrition and Cancer, 
Issue 2, Folder 64, Page 331-341. Edited. 
2. Rana Zaini, Malcolm Clench And Christine Maitre (4-11-
2011), "Bioactive Chemicals from Carrot (Daucus carota) 
Juice Extracts for the Treatment of Leukemia", Journal of 
Medicinal Food, Issue 11, Folder 14, Page -. Edited. 
3. Hossein Fallahzadeh, Ali Jalali, Mahdieh Momayyezi And 
Others (12-2015), "Effect of Carrot Intake in the Prevention 
of Gastric Cancer: A Meta-Analysis", Journal of Gastric 
Cancer, Issue 4, Folder 15, Page 256–261. Edited. 
4. Martha Slattery, Joan Benson, Karen Curtin And Others 

(2-2000), "Carotenoids and colon cancer ", The American 
Journal of Clinical Nutrition, Issue 2, Folder 71, Page 575–
582. Edited.
5. Catherine Nicolle, Nicolas Cardinault, Olivier Aprikian 
And Others (2003), "Effect of carrot intake on cholesterol 
metabolism and on antioxidant status in cholesterol-fed 
rat", European Journal of Nutrition, Issue 5, Folder 42, 
Page 254–261.

6. النوري، حسني، »مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل«، قم، الطبعة االولی، 
1408ق.، ج  16، ص 428.

الثالثة، 1428 ق.، ص  الطبع  األئمة«، بريوت،  عبداهلل، »طب  7. شرّب، 
.188

المصادر:
ايران، طهران،  الطبیة«،  الصناعة  ابی حزم، »الشامل يف  ابن نفیس، علی بن   .1
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
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اجلزر كاملالزمة ألرضّیته، فلذلك ال تنفصل عنها بسهولة. و 
ألجل عسر قبول هذه األرضّیة للتصّعد، و مالزمة املائّیة هلا، 

حتتبس تلك املائّیة - أيضا - فال تتصّعد منها أجزاء كثرية.
فلذلك، إمنا يتصّعد عن اجلزر و هو يف املعدة، أجزاء يسرية جّدا مائّیة.

و هذه األجزاء لیس هلا من املقدار، و من القوة، حبیث حتدث صداعا، 
أو سدرا أو ظلمة يف البصر، و حنو ذلك.

فلذلك، كان أكل اجلزر ال حيدث شیئا من ذلك؛ هذا إذا كان اجلزر 
بستانّیا. و أما اجلزر الربّيّ ، فإنّ  أرضّیته قويّة احلرارة، شديدة اللطافة ألهنا 
حمرتفة، مرّة. فلذلك ال يبعد أن يكون أكل اجلزر الربّيّ  حيدث صداعا 
و سدرا، و حنو ذلك )و لذلك فإنّ  اإلكثار منه يسكر، و ينكى الدماغ 
و يكّرب و حيّمر الوجه. و ذلك ألجل كثرة تصّعد ما يتصّعد منه من 

الّدّخانّیة.
• إن اجلزر الربّي أكثر تقوية لشهوة الباه؛ و ذلك ألجل قّوة حرارته. و 
إمنا كان كذلك، ألن أرضّیة الربىّ  ملا كانت لطیفة، كانت قابلة بسهولة 

للتصّعد و هو يف املعدة.
فلذلك ال يتأّخر تكّون الرّياح و النفخ عن هذا اجلزر - إىل أن حيصل يف 
العروق - تأّخرا كثريا. فلذلك يكون ما يتكّون منه من الرياح يف العروق 
قلیال. فلذلك يكون قلیل اإلعانة على اإلنعاظ، خبالف اجلزر البستايّن.

• و مع أنّ  هذا اجلزر ال حيدث يف أعضاء الرّأس ضررا؛ فإنه يقلّ  تأثريه 
أيضا يف أعضاء الّصدر. و ذلك ألنه يقلّ  نفوذه جّدا إىل داخل الّصدر. 
أّما من مسام احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة، فألجل كثرة 

أرضّیة اجلزر و میله إىل الغلظ. 
• و أّما من مسامّ  احلجاب الفاصل بني آالت الغذاء و آالت التنّفس؛ 
فألجل قّلة تصّعد ما يتصّعد من اجلزر إذا كان يف املعدة، من األجزاء 
األرضّیة. و أّما بعد احندار اجلزر من املعدة، و نفوذه يف الكبد و العروق؛ 
فإنّ  ما يتصعد من أرضّیته ال ينفذ يف الّصدر؛ ألنه يكون يف العروق. 
فلذلك يقلّ  تأثري اجلزر يف أعضاء الّصدر جّدا. و أكثر تأثريه يف هذه 

األعضاء، إمنا هو مبا يصل منه إلیها يف العروق.
• و أما اجلزر الربّي فلّما كانت أرضّیته شديدة احلرارة، لطیفة. الجرم 
صار حيدث الّدّخانّیة و هو بعد يف املعدة، فلذلك يضّر الرأس و الّصدر 
احلارّين و حيدث الّصّداع و يسّخن الّصدر. فلذلك، ينتفع به يف حتلیل 
للّصدر،  بزره. و ألجل تسخینه  الّصدر، خاصة  الباردة من  األمراض 

حيدث الكرب.
• فلذلك، كان هذا اجلزر ينفع من الّسعال املزمن، و من ذات اجلنب 
الكائنة من مواّد باردة. و ذلك ألجل حرارته و حتلیله و تلطیفه و تلیینه.

في أعضاء الغذاء
• ملا كان اجلزر حارّا، فهو يسّخن املعدة و الكبد، و غريمها من األحشاء 
- و غريها - فلذلك هو نافع، مقّو ملا يكون من األحشاء باردا خاصة 

املعدة و الكبد. فبهذا الوجه يكون اجلزر مقّويا للمعدة الباردة.
الربّي منه. و مع  • و هو يقّوى على اهلضم؛ ألجل حرارته، خاصة 
ذلك، فإنّه يعسر هضمه؛ ألجل غلظه ، خاصة البستاىن؛ ألن أرضّیة 

البستاىن لیست بلطیفة.
فلذلك، كان اجلزر يؤكل مع األطعمة، فیعني على هضمها. و مع ذلك 

فإنه ال ينهضم بسهولة، بل حيتاج أن يتناول معه ما يعني على هضمه. 
فلذلك ينبغى أن يؤكل باملّرىّ  و اخللّ  و األبزار امللطّفة احلارّة، مع أنه يف 

نفسه حاّر.
• و هو يوّلد نفخا كثريا، و ذلك ألجل كثرة الرطوبة الفضلّیة اليت فیه. لكن 
نفخ البستاىنّ  أكثرها حيدث يف العروق و ما بعدها، و يقل جّدا يف املعدة.

منه  تتولّد  الذي  للتصّعد  اجلزر  من  البستاينّ   أرضّیة  قبول  لعسر  ذلك  و 
الرّياح.

و أما اجلزر الربّي فإنّ  أكثر نفخه يكون يف املعدة و نواحیها، و تقلّ  يف 
العروق. و ذلك ألجل لطافة أرضّیة الربّي، و سهولة قبوهلا للتصّعد دخانا 
يتوّلد منه الرياح. و رياح اجلزر الربىّ  يسهل حتّللها، ألجل لطافة مادهتا؛ و 

ال كذلك رياح البستاىن.
• و اجلزر يلّطف البلغم الغلیظ، و يقطع البلغم الّلزج. و ذلك، ألجل 
حرافته. و الربّي يفعل ذلك أكثر؛ ألنه أقوى قّوة، و أشّدها حرارة. و مع 
أنّ  اجلزر يفعل ذلك؛ فإنه يوّلد خلطا غلیظا. ألجل أرضّیته، خاصة اجلزر 

البستاىن ألن أرضّیته مع كثرهتا غلیظة.
• و كذلك اجلزر يفّتح سدد الكبد، مبا فیه من احلرافة، خاصة الربيّ ؛ فإنه 
مع حرافته، إىل حرارة ظاهرة. و خلطه لیس بردئ، ألنّه غري خارج عن 

االعتدال خروجا كثريا. و يوافق أكله مع حلم اجلداء، ألنه يتعّدل بذلك.
• و اجلزر املرىّب بالعسل، ينفع املعدة و الكبد الباردين، و جيّفف الّرطوبات 
فلذلك هو شديد  البلغم جّدا.  يقطع  املعدة، و  اليت تكون يف  الفضلّیة 

املوافقة للمعدة و اهلضم.
• و اجلزر املخّلل إذا عمل باخللّ  و امللح، ينفع املعدة جّدا و ينّقیها. و 
كذلك ينفع الكبد و الطحال، و يلّطف ما يكون يف الّطحال من الغلظ ، 
و يقّوى شهوة الطعام و يهضم؛ و كذلك املرىّب من اجلزر. و إذا كان هذا 
املرىّب فیه أفاويه حارّة كان أكثر تسخینا، و أكثر تنقیة للمعدة، و أكثر 

تقوية للهضم.
• و اجلزر يضّر احللق حبرارته، خاصة الربّي فإنه مع أنه أشّد حرارة، هو 
لطیف األرضّیة، فلذلك يتصّعد منه و هو يف املعدة دخانّیة، و ما ينفذ من 

الّدخانّیة يف فمّ  املعدة و املرئ إىل الفم، يضّر باحللق.
• و اجلزر ينفع من االستسقاء. و ذلك ألجل تفتیحه سدد الكبد، و 
تسخینه هلا و للمعدة، و تقويته للهضم، و حتلیله للبلغم و تقطیعه له. 
و معلوم أنّ  فعل الربّي لذلك كله أقوى؛ فلذلك يكون نفعه لالستسقاء 
أكثر. و نفع بزره أكثر ألنه ال حيدث عنه نفخ و ال ماّدة غلیظة، ألن جرمه 

لیس بغلیظ، خبالف اجلزر نفسه فإنه يوّلد خلطا غلیظا.

دراسات علمية حول فوائد الجزر 
 »Nutrition and Cancer« جمّلة  يف  نشرها  مّت  دراسة  أشارت   •
الـُمتعافیات من سرطان  امرأة من  يف عام 2012م. وُأجريت على 69 
الثدي، ويُعانني من السُّمنة وقد مّت تزويدهّن بعصري اجلزر الطازج ملدة ثالثة 
الطازج ساهم يف  اجلزر  استهالك عصري  أّن  النتائج  أظهرت  إذ  أسابیع، 
تقلیل اإلجهاد التأكسدي لدى النساء الالئي سبق عالجهن من سرطان 
الثدي من خالل زيادة الكاروتینات يف الدم، وبالتايل تقلیل خطر تكرار 

اإلصابة بسرطان الثدي.1 
 Journal of« جمّلة  يف  ُنشرت  اليت  الدراسات  إحدى  بّینت  الطّب اإلسالمي• 

الطّب اإلسالمي
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من العالمات املهمة اليت متیز داعي احلق من املدعي بالباطل حیازة إمام 
احلق لسالح رسول اهلل، ورغم أمهیة هذه العالمة إال أننا جند أن 
أتباع أحمد إسماعيل ال يكادون يذكروهنا، بل مل يتعرضوا هلا البتة حبسب 

تتبعي لكالمهم. 
وقد دل على أمهیة هذه العالمة مجلة من الروايات واألخبار، منها:

 قال: كان أبو جعفر ،صحیحة صفوان عن أيب احلسن الرضا
يقول: 

»إنها مثل السالح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل، حيثما دار التابوت 
أوتوا النبوة، وحيثما دار السالح فينا فثم األمر.« 

قلت: فيكون السالح مزايال للعلم؟ 
قال: »ال.«1 

وصحیحة عبد األعلى عن اإلمام الصادق، قال: 
»يعرف صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون في غيره: هو أولى الناس 
بالذي قبله، وهو وصية، وعنده سالح رسول اهلل ووصيته، وذلك عندي 

ال أنازع فيه.«2 
 :وما رواه العياشي عن جابر الجعفي عن الباقر

»و إياك وشذاذ من آل محمد، فإن آلل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات، 
فالزم األرض، وال تتبع منهم رجال أبدا حتى ترى رجال من ولد الحسين، معه 

عهد نبي اهلل، ورايته، وسالحه.«3 
وما رواه النعماني عن أبي سعيد المكاري عن الحارث بن المغيرة قال: 

قلت أليب عبد اهلل: بأي شيء يعرف اإلمام؟ 
قال: »بالسكينة والوقار.« 

قلت: بأي شيء؟ 
قال: »وتعرفه بالحالل والحرام، وبحاجة الناس إليه، وال يحتاج إلى 

4».أحد، ويكون عنده سالح رسول اهلل
وقد تكفلت روايات أهل البیت بذكر صفات السالح، وكیفیته؛ 
لیكون عالمة فارقة يستطیع كل مکلف متییزها ومعرفتها دون جهد أو 

عناء.
فقد روى الصفار بسند صحیح عن سعيد السيان، قال: كنت عند أيب 
عبداهلل إذ دخل علیه رجالن من الزيدية، فقاال: أفيكم إمام مفترض 

طاعته؟ 
فقال: »ال.« 

قال: فقاال له: فأخبرنا عنك الثقات أنك تعرفه، وتسميهم ]كذا، والظاهر: 
ونسميهم[ لك، وهم فالن وفالن، وهم أصحاب ورع وتشمير، وهم ممن ال 

يكذبون. 
فغضب أبو عبد اهلل، وقال: »ما أمرتهم بهذا.« 

فلما رأيا الغضب يف وجهه خرجا، فقال يل: »أتعرف هذين؟« 
قلت: نعم، هما من أهل سوقنا من الزيدية، وهما يزعمان أن سيف رسول 

اهلل عند عبد اهلل بن الحسن. 
بواحد  بعينيه، وال  ما رآه عبد اهلل  لعنهما اهلل، وال واهلل  فقال: »كذبا 
الحسين بن علي،  بن  أن يكون رآه عند علي  أبوه، إال  من عينيه، وال رآه 
مضربه؟  موضع  في  ترى  ال  وما  مقبضه؟  في  عالمة  فيها  صادقين  وإن كانا 
وإن عندي لسيف رسول اهلل، ودرعه، والمته، ومغفرة، فإن كانا صادقين 
عندي  وإن  المغلبة،   اهلل رسول  لراية  عندي  وإن  درعه؟  في  عالمة  فما 
ألواح موسی وعصاه، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود، وإن عندي 
الطست الذي كان يقرب بها موسی القربان، وإن عندي االسم الذي كان إذا 
أراد رسول اهلل أن يضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين 
إلى المسلمين نشابة، وإن عندي التابوت التي جاءت به المالئكة تحمله، 
ومثل السالح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل، فأي بيت وقف التابوت على 
باب دارهم أوتوا النبوة، كذلك ومن صار إليه السالح منا أوتي اإلمامة، ولقد 
لبس أي درع رسول اهلل فخطت على األرض خطيطا ولبستها أنا فكانت، 

وقائمنا من إذا لبسها مألها إن شاء اهلل.«5 
ومنها: ما رواه الكليني يف ذكر عالمات اإلمام بسنده عن زرارة عن 
أيب جعفر، قال: »وإذا لبس درع رسول اهلل كانت عليه وفقا، وإذا 
لبسه غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه شبرا، وهو محدث، إلى 

أن تنقضي أيامه.«6 
فهذه الروايات وغريها تؤكد لنا أمهیة السالح يف حتديد إمام احلق، وتعطینا 
احلق يف طلب إظهار السالح من كل من يدعي هذا األمر أخذا مبنهجم 

الذي بینوه لنا. 
ولعل من أبلغ ما يدل على هذا ما رواه ابن شهر آشوب عن عبد اهلل بن كثير 

يف خرب طويل أن رجال دخل املدينة يسأل عن اإلمام، فدلوه على عبد اهلل 
بن احلسن، فسأله هنیئة مث خرج، فدلوه على جعفر بن حممد فقصده، 
فلما نظر إلیه جعفر قال: »يا هذا! إنك كنت مغري. فدخلت مدينتنا 
هذه تسأل عن اإلمام، فاستقبلك فتية من ولد الحسن، فأرشدوك إلى عبد 
اهلل بن الحسن، فسألته هنيئة ثم خرجت، فإن شئت أخبرتك عما سألته وما 
رد عليك، ثم استقبلك فتية من ولد الحسين، فقالوا لك: يا هذا إن رأيت أن 

تلقی جعفر بن محمد فافعل.« 
فقال: صدقت، قد كان كما ذكرت. 

 اهلل رسول  درع  عن  فاسأله  الحسن  بن  اهلل  عبد  إلى  له: »ارجع  فقال 
وعمامته.« 

فذهب الرجل، فسأله عن درع رسول اهلل والعمامة. فأخذ درعا من 
کندوج له فلبسها، فإذا هي سابغة ]أي واسعة[، فقال: كذا كان رسول 
الدرع. فرجع إىل الصادق فأخربه، فقال: »ما  اهلل: يلبس 

صدق.« 
مث أخرج خامتة، فضرب به األرض، فإذا الدرع والعامة ساقطني من جوف 
اخلامت، فلیس أبو عبد اهلل الدرع، فإذا هي إىل نصف ساقه، مث تعمم 

بالعمامة، فإذا هي سابغة، فنزعهما، مث ردمها يف الفص. 
مث قال: »هكذا كان رسول اهلل يلبسها، إن هذا ليس مما غزل في 
األرض، إن خزانة اهلل في »ُکن«، وإن خزانة اإلمام في خاتمه، وإن اهلل عنده 
الدنيا کسکرجة، وإنها عند اإلمام كصحفة، ولو لم يكن األمر هكذا لم نكن 

أئمة،كنا كسائر الناس.«7 
الرواية وتدبر فیها،  الفقرة األخرية يف  القارئ ملا ورد يف  فالتفت يا أخي 

 :قال
»ولو مل يكن األمر هكذا مل نكن أئمة، وكنا كسائر الناس«، فكل من 
ال يفعل مثل ما فعله اإلمام الصادق فلیس بإمام، وحاله حال سائر 

الناس. 
فأين سالح رسول اهلل يا أمحد إمساعیل؟ 

لفتة أخيرة 
إن خروج اإلمام املهدي و وحركته املباركة لیست باألمر اخلفي الذي 
حيتاج جهد وعناء ملعرفته، بل إن ظهوره املبارك سیكون حدثا عاملیا 
ضخما، يبلغ صداه املشرق واملغرب، ويتنبه له كل أهل األرض، مسلمني 

كانوا أم أتباع ديانات أخرى. 
وقد صور لنا أهل البیت حقیقة هذا الظهور املبارك بصورة تبعث على 

األمل، وتزيح كل الشكوك والشبهات. 
فقد روى الكليني والصدوق والطوسي - قدس اهلل أسرارهم- عن المفضل 

بن عمر، قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول: 
ولتمحص حتى  دهركم،  من  سنينا  إمامكم  ليغيبن  واهلل  أما  والتنويه،  »إياكم 
يقال: مات، قُتل، هلك، بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأ 
کما تكفأ السفن بأمواج البحر، فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه، وكتب في 
قلبه اإليمان، وأيده بروح منه، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة، ال يدرى أي 

من أي.« 
قال: فبكیت، وقلت: فكيف نصنع؟ 

قال: »فنظر إىل مشس داخلة إىل الصفة.« 

فقال: يا أبا عبد اهلل ترى هذه الشمس؟ المدعون الكّذابون
قلت: نعم. 

قال: »واهلل ألمرنا أبين من هذه الشمس«8
نعم إخواين.. إن أمر إمامنا املهدي أبنّي من الشمس، فكما أن 
لن   املهدي اإلمام  فإمامة  ظهورها،  يف  اثنان  خيتلف  ال  الشمس 
خيتلف فیها اثنان؛ ألنه كالشمس الطالعة يف رابعة النهار، وکالكوكب 

الذري الساطع يف ظالت اللیل. 
أما أمحد إمساعیل فلم نر من الدالئل على إمامته إال ادعاءات وخطابات 
وكلمات  براقة  شعارات  رأينا  نعم،  برهان.  وال  دلیل  أي  من  خالیة 
علي  يمين  في  َحجر  أنا  الناس؛ كقوله:  عواطف  هبا  يستمیل  خالبة 
بن أبي طالب، ألقاه في يوم ليهدي به سفينة نوح، ومرة لينجي 
إبراهيم من نار نمرود، وتارة ليخلص يونس من بطن الحوت، وکلم 
به موسى على الطور، وجعله عصا تفلق البحار، ودرع ]كذا[ لداود، 

وتدرع به في أحد، وطواه بيمينه في صفين.9
وال خيفى أن هذا الكالم مضافة إىل أنه كله ادعاءات فارغة مل يقم علیها 
دلیل، بل إنه كالم ال معىن له؛ فكیف يكون أمحد إمساعیل حجرا؟! 
وهل تاهت سفینة نوح وفیها نيب مرسل؛ لتحصل هلا اهلداية حبجر يلقى 
 يف البحر هو أمحد إمساعیل؟ وكیف حتقق هبذا احلجر جناة إبراهیم
نار منرود، وخالص يونس من بطن احلوت، وكیف كلم اهلل  من 
موسى على الطور هبذا احلجر، وكیف حتول هذا احلجر إىل عصا 

تفلق البحار، ودرع لداود، وألمري املؤمنني ملا تدع به يف أحد. 
هذا الكالم مضافا إىل أنه مل يدل علیه دلیل، فإن من املعروف أن سفینة 
نوح مل هتتد حبجر، وأن إبراهیم مل ينج حبجر، وأن يونس مل 
ينج من بطن احلوت حبجر، وأن عصا موسى مل يكن أصلها حجر، 

و هكذا. 
ومن املعلوم أن كل من يدعي اإلمامة فإنه يطالب بإثبات إمامته باظهار 
معجزة أو كرامة، وقد طلب الكثري من أمحد إمساعیل إظهار معجزة أو 
كرامة، أو حىت الظهور يف مكان ميكن التواصل معه واختباره حىت يثبت 
الكلمات  صحة ما يدعیه ، لكنه مل يستجب لكل هؤالء، أما هذه 

املنمقة فهي سهلة ويف متناول أي شخص.

الهوامش:
1. »الکايف«، ج ۱، ص 238.

2. »بصائر الدرجات«، ص 202.
3. »تفسري العیاشي«، ج ۱، ص 65.

4. النعماين، »الغیبة«، ص 128.
5. »بصائر الدرجات«، ص 194.

6. »الکايف«، ج ۱، ص 88.
7. »مناقب آل ابی طالب«، ج ۳، ص 343.

347؛  ص  النعمة«،  متام  و  »کمال الدين  336؛  ص   ،۱ ج  »الکايف«،   .8
»الغیبة«، ص 337.

9. خطابة نصیحة إيل طالب احلوزة العلمیة کما يف موقعه الرمسي.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هن، صص 220-226؛

الشيخ أحمد سلمان

المدعون الكّذابون

أين سالح رسول اهلل؟
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إن موضوع غربلة الناس، يعد أحد العوامل املؤثرة يف واقعة الغیبة وإحدى 
ضرورات ومتطلبات التمهید للظهور وتذلیل العقبات.

إن أعمدة الدولة الكرمية حلضرة ويل العصر ال تقام على أساسات 
فاسدة ومواد مهرتئة، ومبا أن هذه الدولة هي حصیلة جماهدة مجیع األنبیاء 
مستضعفي  جممل  وحلم  والقرون  العصور  يف كل  واألوصیاء  والرسل 
ومظلومي التاريخ، وتقوم مسنودة باخلريطة اإلهلیة العامة إلمامة األئمة 
الصاحلني، فاهنا يتعني بالضرورة أن تكون عارية عن أي خلل وخالیة من 
األسباب اليت حالت على مدى القرون السالفة، دون قیام الدولة احلقة. 
والنساء  الرجال  وأكرب  ألضخم  سیسمح  الناس  غربلة  وبعد  ولذلك، 

احلضور فیها. 
الناس يف  املرحلة من غربلة  الباقر حول هذه  اإلمام حممد  ويقول 

عصر الفتور:
»و اهلل لتميزن و اهلل لتمحصن و اهلل لتغربلن كما يغربل الزؤان من القمح.«1 
روي عن جابر الجعفي قال: قلت أليب جعفر: متي يكون فرجكم؟ 
ثم  تغربلوا  ثم  تغربلوا  حتي  فرجنا  يكون  ال  هيهات  فقال: »هيهات 

تغربلوا يقولها ثالثا حتي يذهب الكدر و يبقي الصفو.«2 
إن هذه األقسام املتتالیة، تظهر حتمیة وقوع هذه الغربلة من جهة، ومن 

أن هذه الغربلة ستحصل على مراحل من جهة أخرى. 

إن جممل احلوادث واالبتالءات االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادية وحىت 
الطبیعیة العسرية، مبا فیها الزالزل والفیضانات واحلروب، تتوىل عملیة غربلة 
الناس، وتقلیص عدد السكان، وبعثرة التجمعات واالصطفافات املعادية 

واملناهضة وحىت إضفاء احلصانة على املؤمنني اجملاهدين.
أعناقكم حتي  إليه  تمدون   ما  قال: »ال يكون    الرضا احلسن  أيب  عن 

تميزوا و تمحصوا فال يبقي منكم إال القليل ...«3 
إن األرض املطهرة والدولة الكرمية لإلمام املبني، لیست مدينة بال بوابات 
حبیث يدخلها أي كان من أي موقع من دون سؤال وجواب وإذن، ويعمل 

كعقبة كأداء حتول دون إرساء دعائمها.
إن أحد أسباب وقوع الرجعة الشريفة وعودة املؤمنني اخللص من العصور 
األنبیاء  يد  على  وتربوا  نشأوا  رجال  إقحام  يف  يتمثل  السابقة،  والدهور 

والرسل السابقني لینضموا إىل حكام وقادة عصر الظهور.
وكأن رجال من بني األمم السالفة نشأوا وترعروا على يد األنبیاء والرسل، 

 .لیكونوا يف عصر الظهور، سندا لصاحب األمر
 إن أصحاب الكهف واألصحاب اخلاصني لإلمام علي أمري املؤمنني
والنيب األكرم مبن فیهم سلمان الفارسي ومالك األشتر النخعي وبالتايل 
لعصر  واملرافقني  األنصار  واقعة »كربالء« هم من ضمن هؤالء  شهداء 
الظهور، إذ سريجعون ويتولون مع 313 من األنصار اخلاصني، املناصب 

إسماعيل شفيعي سروستاني

لتغربلن، غربلة آخر الزمان

تكالیف المنتطرین

احلكومیة املهمة يف أقاصي األرض.تكالیف المنتطرین
عن أيب عبد اهلل قال: 

»يخرج القائم من ظهر الكوفة سبعة و عشرين رجال خمسة عشر من 
قوم موسي َكانُوا ينَْهُدوَن بِاْلَحقِّ َو ِبِه ينَْعِدُلوَن«4  و سبعة من أهل الكهف 
و يوشع بن نون و سلمان و أبا دجانة األنصاري و المقداد و مالكا األشتر 

فيكونون بين يديه أنصارا و حكاما.«5 
روي يف تفسري اآلية »ثُمَّ َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َو َأْمَدْدناُكْم بَِأْمواٍل َو بَنيَن 

َو َجَعْلناُكْم َأْكثنََر نَفيرا«:6
»خروج الحسين في سبعين من اصحابه عليهم البيض الذهب؛ لكل بيضة 

وجهان المؤدون الى الناس «7 
و روي يف رواية أخري:

»...خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل 
بيضة وجهان   المؤدون إلي الناس أن هذا الحسين قد خرج حتي ال يشك 

المؤمنون فيه و أنه ليس بدجال  و ال شيطان ...«8 
إن زمن الظهور األكرب حلضرة ويل العصر، هو زمن شروق الشمس 
القدسیة احلقیقیة واستجالء احلقائق وكشف وفضح احلقارة واخلسة والدناءة 

اليت تعشعش يف أوكار أرواح الكافرين واملشركني واملنافقني. 
ويف ذلك الزمن، وعلى إثر اشتداد الباليا واألزمات، تتفرق صفوف الناس. 
وينفصل صفا املؤمنني واملنكرين عن بعضهما البعض، لیستقر كل منهما 

يف صفه احلقیقي من دون تظاهر وتسرت وكتمان.  
إن افرتاق الصفوف هذا يبلغ أوجه، قبل الظهور وبني احلوادث وبداية وأثناء 

بزوغ الفجر املقدس وصبح احلقیقة.
بل أن كل انسان، يعلم بنفسه؛ رغم أنه يأيت باعذار له يف الظاهر.

روي عن عمر بن يزيد قال: إين ألتعشي مع أيب عبد اهلل إذ تال هذه 
 :ْنساُن َعلي  ننَْفِسِه َبصيَرٌة َو َلْو أَْلقي  َمعاذيَرُه«9 مث قال اآلية: »َبِل اإْلِ

»يا أبا حفص! ما يصنع اإلنسان أن يتقرب إلي اهلل   عز و جل بخالف ما يعلم 
اهلل تعالي - إن رسول اهلل كان يقول من  أسر سريرة رداه اهلل رداءها إن 

خيرا فخير و إن شرا فشر.«10 
وال بد أن يكون ضرب من التجانس والتساوق بني صاحب العصر والزمان 
الوجود والبقاء يف ذلك  أهلیة  لینالوا  العصر،  الظهور وأهل ذلك  وعصر 
العصر. وأن من ال ميلك يف ذاته أي تساوق وانسجام مع احلقیقة األصیلة، 
ال بد له أن خيرج من الدور. وهذا البحر الزالل لعصر الظهور الذي يلفظ 

كل اجلثث واجلیف والقذارة عنه.
إن واهين املعتقد الديين والفاسقني ذو النیات السیئة، والالهثني وراء الشهرة 

.والسلطة، سیبادون يف خضم االبتالءات وباشارة وإيعاز من اإلمام
 :قال الصادق

يصفو  و  محضه  عن  الحق  ليصرح  غيبته  أيام  تمتد  فإنه  القائم   »و كذلك  
اإليمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشي 
عليهم النفاق إذا أحسوا باالستخالف و التمكين و األمن المنتشر في عهد 

 11»...القائم
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فإنه السبب يف وجودك وكل موجود، ولواله ما خلقت أنت وال غريك، 
بل لواله ما خلقت أرض وال فلك، لواله مل يقرتن باالول الثاين.

ويدل على ذلك: قوله يف التوقیع الشريف املروي يف »اإلحتجاج«:
»ونحن صنائع ربنا، والخلق بعد صنائعنا.«1 ومعىن هذا الكالم جيري على 

وجهني: أحدمها ما ذكر يف توقیع آخر:
روي يف اإلحتجاج: انه اختلف مجاعة من الشیعة يف أن اهلل عز وجل 

فوض إىل األئمة أن خيلقوا ويرزقوا.
فقال قوم: هذا حمال، ال جيوز على اهلل تعاىل الن األجسام ال يقدر على 
خلقها غري اهلل عز وجل، وقال آخرون: بل اهلل عز وجل أقدر األئمة 
على ذلك وفوض إلیهم، فخلقوا ورزقوا، وتنازعوا يف ذلك نزاعا شديدا.

فقال قائل: ما بالكم ال ترجعون إىل أبي جعفر محّمد بن عثمان، فتسألوه 
 ،عن ذلك، لیوضح لكم احلق فیه، فإنه الطريق إىل صاحب االمر
فرضیت اجلماعة بأيب جعفر، وسلمت، وأجابت - إىل قوله - فكتبوا 

املسألة، وأنفذوها إلیه ، فخرج إلیهم من جهته توقیع نسخته:
»إن اهلل تعالى هو الذي خلق األجسام، وقسم االرزاق، الته ليس بجسم 

والحال في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
وأما األئمة فإهنم يسألون اهلل تعاىل فیخلق، ويسألونه فريزق، إجيابا 

املسألتهم وإعظاما حلقهم، إنتهى.2
وحاصل هذا الوجه: أنه وآباءه هم الوسائط يف إيصال الفیوضات 

اإلهلیة إىل سائر املخلوقات، وإلیه أشري يف »دعاء الندبة«:
»أين السبب المتصل بين أهل األرض والسماء«،3 

ونسبة الفعل إىل السبب والواسطة كثرية جدا يف العرف واللغة.
أنه املقصود األصلي والغرض احلقیقي من خلق مجیع ما  والوجه الثاني: 
أنشأه الباري تعايل شأنه، وكذا آباءه الطاهرين فهم العلة الغائیة، وخلق 

ما سواهم الجلهم.
ربنا،  قال: »نحن صنائع  أنه   املؤمنني أمري  ما روي عن  ويؤيد ذلك 

والخلق.«4 بعد صنائع لنا،5 واألحاديث الدالة علیه متظافرة:
موسى  بن  علي  عن  مسندة  »كمال الدين«  الصدوق يف  رواه  ما  منها: 
الرضا عن آبائه عن أبیه علي بن أيب طالب قال: قال رسول 

اهلل: »ما خلق اهلل خلقا أفضل مني، وال أكرم عليه مني.«
قال علي: فقلت: يا رسول اهلل، فأنت أفضل أم جبرئيل؟

فقال: »يا علي! إن اهلل تبارك وتعالی فضل أنبياءه المرسلين على مالئكته 
المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي 

ولألئمة من بعدك، فإن المالئكة لخدامنا وخدام محبينا.
يا علي! الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
للذين آمنوا بواليتنا، يا علي، لوال نحن ما خلق اهلل آدم وال حوا، وال الجنة 
وال التار، وال السماء وال األرض، وكيف ال نكون أفضل من المالئكة، وقد 

سبقناهم إلى التوحيد، ومعرفة ربنا عز وجل، وتسبيحه، وتقديسه، وتهليله! 
ألن اول ما خلق اهلل عز وجل أرواحنا، فانطقنا بتوحيده وتمجيده.

ثم خلق المالئكة، فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا، استعظموا أمورنا فسبحنا 
لتعلم المالئكة أنا خلق مخلوقون وأنه منزه عن صفاتنا، فسبحت المالئكة 
لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا، فلما شاهدوا عظم شأننا، هللنا لتعلم المالئكة أن 

حق الوجود

فوائد وجود االمام الغائب

ال إله إال اهلل وأنا عبيد ولسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه فقالوا:فوائد وجود االمام الغائب
ال إله إال اهلل ، فلما شاهدوا كبر محلنا، كبرنا اهلل، لتعلم المالئكة أن اهلل أكبر 

من أن ينال، وأنه عظيم المحل.
فلما شاهدوا ما جعله اهلل لنا من العزة والقوة، قلنا: ال حول وال قوة إال باهلل 
العلي العظيم لتعلم المالئكة أن ال حول وال قوة إال باهلل، فقالت المالئكة: ال 

حول وال قوة إال باهلل.
الحمد  قلنا:  الطاعة  فرض  من  وأوجبه  علينا،  به  اهلل  أنعم  ما  شاهدوا  فلما 
نعمه،  على  الحمد  من  علينا  ذكره  تعالى  هلل  يحق  ما  المالئكة  لتعلم  اهلل، 
فقالت المالئكة: الحمد هلل، فبنا اهتدوا إلى معرفة اهلل تعالى وتسبيحه وتهليله 
المالئكة  وأمر  صلبه  واودعنا  و   آدم خلق  تعالى  اهلل  إن  ثم  وتحميده. 
بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم هلل عز وجل عبودية، وآلدم 
إكرامة وطاعة، لكوننا في صلبه، فكيف ال نكون أفضل من المالئكة وقد 
سجدوا آلدم كلهم أجمعون، وإنه لما عرج بي إلى السماء أذن جبرئيل مثنی 

مثنی، واقام مثنی مثنى. ثم قال: تقدم يا محّمد! 
فقلت: يا جبرئيل، أتقدم عليك؟

فقال: نعم، ألن اهلل تبارك وتعالى اسمه فضل أنبياءه على مالئكته اجمعين، 
وفضلك خاصة. فتقدمت، وصليت بهم وال فخر.

فلما انتهينا إلى حجب النور، قال لي جبرئيل: تقدم يا محّمد! وتخلف 
عني، فقلت: يا جبرئيل! في مثل هذا الموضع تفارقني؟

فقال: يا محّمد! إن هذا إنتهاء حدي الذي وضعه اهلل لي في هذا المكان فإن 
تجاوزته احترقت أجنحتي، لتعدي حدود ربي جل جالله، فزخ بي6 ربي زخة 

في النور، حتى انتهيت إلى حيث ما شاء اهلل عز وجل من ملكوته.
فنوديت: يا محّمد! 

فقلت: لبيك ربي وسعديك، تباركت وتعاليت فنوديت: يا محّمد! أنت عبدي، 
وأنا ربك، فإياي فاعبد، وعلّي فتوكل، فإنك نوري في عبادي، ورسولي إلى 
خلقي، وحجتي في بريتي، لمن تبعك خلقت جنتي، ولمن عصاك وخالفك 

خلقت ناري، وألوصيائك أوجبت كرامتي ولشيعتك أوجبت ثوابي.
فقلت: يا رب! ومن أوصيائي؟ 

فنوديت: يا محّمد، إن أوصياءك المکتوبون على ساق العرش، فنظرت - وأنا 
بين يدي ربي - إلى ساق العرش، فرأيت إثني عشر نورا، في كل نور سطر 
اخضر مكتوب عليه إسم كل وصي من أوصيائي أولهم علي بن أبي طالب، 

وآخرهم مهدي أمتي.
فقلت: يا رب أهؤالء أوصيائي من بعدي؟ 

فنوديت: يا محّمد! هؤالء أوليائي وأحبائي وأصفيائي، وحججي بعدك على 
بريتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزتي وجاللي، ألظهرن 
بهم ديني، وألعلين بهم كلمتي، وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي، وألملکنه 
مشارق األرض ومغاربها، والسخرن له الرياح، وألذللن له الرقاب الصعاب، 
وألرقينه في األسباب، والنصرنه بجندي، وألمدته بمالئكتي حتى يعلن دعوتي 
ويجمع الخلق على توحيدي ثم ألديم ملکه، وألداولن االيام بين أوليائي إلى 
يوم القيامة، والحمد هلل رب العالمين والصالة على نبينا محّمد وآله الطيبين 

الطاهرين، وسلم تسليما.7
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ص 38، ح 6؛ »عیون أخبار الرضا«، ج ۱، ص 204؛ عنه »حباراالنوار«، 

ج 26، ص 335.
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أسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمان

ينبغي الدعاء للمؤمن مبقتضى اإلشرتاك يف اإلميان حبكم العقل والشرع؛ 
ففي »الكايف«: مسندة عن أيب عبداهلل قال:

قال رسول اهلل: »ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إال رد اهلل عز 
وجل عليه مثل الذي دعا لهم به، من كل مؤمن ومؤمنة مضى من أول الدهر 
أو هو آت إلى يوم القيامة، إن العبد المؤمن ليؤمر به إلى النار يوم القيامة 
لنا،  يدعو  الذي كان  هذا  رب!  يا  والمؤمنات:  المؤمنون  فيقول  فيسحب، 

فشفعنا فيه، فيشفعهم اهلل عز وجل فيه فينجو.«1
وفیه: مسندة عن عيسى بن أبي منصور، قال: كنت عند أيب عبداهلل أنا 
وابن أبي يعفور وعبداهلل بن طلحة، فقال ابتداء منه: »يا بن أبي يعفور، 
قال رسول اهلل: »ست خصال من كن فيه كان بين يدي اهلل عز وجل وعن 

يمين اهلل.« فقال ابن أيب يعفور: وما من، جعلت فداك؟
قال: »يحب المرء المسلم ألخيه ما يحب ألعز أهله، ويكره المرء المسلم 

األخيه ما يكره العّز أهله، ويناصحه الوالية.« 
فبكى ابن أيب يعفور وقال: كيف يناصحه الوالية؟ 

قال: »يا بن أبي يعفور! إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه، ففرح لفرحه 
إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرج عنه، فرج عنه، 

وإال دعا اهلل له.«
قال: مث قال أبو عبد اهلل: »ثالث لكم، وثالث لنا: ان تعرفوا فضلنا 
وأن تطأوا عقبنا، وتنتظروا عاقبتنا، فمن كان هكذا كان بين يدي اهلل عز وجل 
فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم، وأما الذين عن يمين اهلل فلو أنهم يراهم 

من دونهم لم يهنّثهم العيش مما يرون من فضلهم.«

قال: قلت: »ومن شرکائي يا نبي اهلل؟« 
قال: »األئمة من ولدك، بهم يسقي أمتي الغيث، وبهم يستجاب دعاؤهم، 
وبهم يصرف البالء عنهم، وبهم تنزل الرحمة من السماء، وهذا أولهم - وأومی 

».بيده إلى الحسن
مث أومی بیده إىل احلسني - مث قال: »األئمة من ولدك.«3

أقول: وهذا احلديث مبالحظة سائر عباراته صريح يف ما ذكرناه كما ال 
خيفی.

إحسانه إلينا 
هو إحسانه إلینا بالدعاء ودفع األعداء، وكشف البأساء، وسائر ما 

نشري إىل مجلة منها إن هو شاء اهلل . وقد قال اهلل تعاىل: 
»َهْل َجزاُء اإْلِْحساِن ِإالَّ اإْلِْحساُن.«4

واإلحسان باعث للدعاء حبكم العقل والشرع، ومقتضى اجلبلة اإلنسانیة 
أحسن إىل الناس تستعبد قلوهبم فطاملا استعبد اإلنسان إحسان. 

الهوامش:
1. »الکايف«، ج ۲، ص 507، ح 5.

2. نفس املصدر، ص 172، ح 9.
3. »بصائر الدرجات«، ص 167، ح 22؛ عنه »البحار«، ج 36، ص 232، 

ح 14.
5. سورة الرمحن، اآلية 60.

برکة االمام و احسانه علينا

فقال ابن أيب يعفور: وما لهم ال يرون وهم عن يمين اهلل؟!
فقال: »يا بن أبي يعفور! إنهم محجوبون بنور اهلل، أما بلغك الحديث أن 
رسول اهلل كان يقول: إن هلل خلقا عن يمين العرش بين يدي اهلل، وعن يمين 
اهلل، وجوههم أبيض من الثلج، وأضوء من الشمس الضاحية، يسأل السائل ما 

هؤالء؟ فيقال: هؤالء الذين تحابوا في جالل اهلل.«2

إستجابة دعائنا ببركة وجوده 
إعلم أن من مجلة نعم اهلل تعاىل العظیمة علینا إذنه لنا يف الدعاء ومسالة 
حاجاتنا منه تبارك وتعاىل، واستجابة دعائنا مبنه وكرمه، وملا ثبت أن وصول 
إجابة  أن  وثبت   زماننا امام  بربكة وجود  يكون  إمنا  إلینا  نعمه  مجیع 
النعم بل أعظمها، إذ به يتوصل إىل سائر نعمه حتقق  الدعاء من أجل 
علینا بسبب كون وجوده وسیلة   الزمان عظمة حق موالنا صاحب 
احلصول هذه النعمة اجلسیمة، واملوهبة العظیمة، فیجب علینا تاليف ذلك 

بالدعاء له و وبسائر ما حيصل به شکر ذلك اإلنعام.
ومما يدل باخلصوص علی کون وجود اإلمام سببا وواسطة حلصول هذا 

اإلنعام بالنسبة إىل كافة األنام: 
ما رواه الصّفار يف »بصائر الدرجات«، بإسناده عن أيب جعفر قال: 

قال رسول اهلل المري املؤمنني: »أكتب ما أملي عليك.«
قال علي: »يا نبي اهلل، وتخاف النسيان؟!« 

قال: »لست أخاف عليك النسيان، وقد دعوت اهلل لك أن يحفظك فال 
ينساك، لكن أكتب لشركائك.«

محّمدتقي الموسوي االصبهاني

٭ الرقم 72
٭ ربیع األّول

1442



٭ الرقم 72
٭ ربیع األّول

1442

٭ الرقم 72
٭ ربیع األّول 

1442

یة
ـان

یم
اإل

ة 
ـا

حی
ال

یة
ـان

یم
اإل

ة 
ـا

حی
ال

46

47

ولدت برسن بوايو عام 1960م. يف »إسبانیا« مبدينة »برشلونة«، مثّ 
تلّقت تعالیم الديانة املسیحّیة يف مدرسة للراهبات، وهذا ما غرس يف 
وتعاىل، وكان هذا  بالّله سبحانه  االّتصال  الدين، ودوام  ضمريها حمّبة 
األمر هو الذي دفعها فیما بعد لتوطید عالقتها مع بارئها وفق األسس 
العقائديّة املتینة البعیدة عن التقلید والتبعّیة العمیاء لدين اآلباء واألجداد.

تقديم
يف  داود  علي  األخ  املسلم  زوجها  يف كنف  حالیاً  بوايو  برسن  تعیش 
خالل  من  ـ  تقّدم  وهي  صاحلة.  إسالمّیة  أسرة  معه  لتبين  »بريوت«، 
روحّیتها ومتّسكها الشديد باألحكام الشرعّیة وباحلجاب الكامل، الذي 
يقّل نظريه حىّت بني النساء امللتزمات منذ النشأة واألصل، ومن خالل 
املعاناة اليت مّرت هبا لتتحّرر من بیئة الكفر، وبالصرب والقناعة املاّدية اليت 
ارتضتهما مثناً لتمّسكها باإلسالم، ونیل رضا الّله تعاىل مثاال رائعاً للمرأة 
املسلمة الراشدة، اليت حتّررت من إغراءات الدنیا املفتوحة أمامها، اليت 

كان أهلها وجمتمعها املنحرف يشّداهنا إلیها ويكّبالهنا هبا.
ويف منزل تغمره هبجة السعادة العائلّیة وحبضور الزوج املعتّز بزواجه من 
األندلس،  يف  املسلمني  هلزمية  الطويل  التاريخ  إرث  جتاوزت  اليت  املرأة 
األوىل  الفتح  أيّام  النقّي  لإلسالم  ومحاسها  إمياهنا  بصالبة  واستعادت 

لـ»أندلس« اإلسالم.

حياتها قبل اإلسالم
أفراد.  تسعة  مؤّلفة من  الدخل  متوّسطة  إسبانیة  عائلة  هي کانت من 
والديها ملتزمان التزاماً عاطفّیاً باملسیحّیة، ومها يعتربان من احملافظني قیاساً 
على ما هو السائد يف اجملتمع اإلسباين، ورمّبا أكثر من احلدود املتعارف 
المستبصرونعلیها يف إسبانیا، حیث إّن اجملتمع هناك بشكل عام ككّل اجملتمعات 

المستبصرون

الدين وكأنّه أساطري األّولني. ولكن ال ميكن أن  ينظر إىل  الغربّیة، بات 
نقارن احملافظة تلك مبا تعنیه فعال يف جمتمع إسالمّي حمافظ.

تابعت تعلیمها يف مدرسة  تلّقت دروسها األوىل يف مدرسة للراهبات مثّ 
خاّصة.

عالقتها بالدين في ذلك الوقت
مطابقاً  به كان  اعتقادها  ولكّن  الّله،  بوجود  تعتقد  صغري  منذ  كانت 
للتصّور املسیحي الشائع. ويف احلقیقة أّن التدين أو االعتقاد بدين ما يف 
املاديّة  احلضارة  أعمت  بعدما  غريباً،  وأمراً  نادراً  شیئاً  أصبح  البالد  تلك 
برشلونة  الناس هناك وال سّیما يف  أكثر  بربيقها وشهواهتا عقول وقلوب 
ومنطقتها، حیث إّن إسبانیا مكّونة من أربع حضارات وشعوب خمتلفة، 

فیها األندلسي مثال والكاتالين.
تقول برسن: 

أّن  كنت أعيش مع والدّي، ورغم أّن العالقات داخل عائلتي كانت جّيدة، إالّ 
الواحدة وال  األسرة  عادة ضمن حدود  تتوّقف  واالجتماعّية،  العائلية  العالقات 
تتعّداها إلى أكثر، فمثال إذا كان أحد يريد مقابلة والدي أو أّي صديق له، فإنّه 
يدعوه إلى المقهى ال إلى البيت، وفي بعض األحيان تتفّسخ حّتى األسرة الواحدة 
الصغيرة وال تدوم بعد أن يبلغ األوالد سّن الثامنة عشر. وإجماال يمكننا اعتبار 
المجتمع اإلسباني حالة وسطّية بين المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي في هذه 

النواحي.

صورة اإلسالم في مجتمعها
تتابع برسن:

يف الواقع هناك نظرتان خمتلفتان متاماً، هناك املثّقفون وهناك عوام الناس أو 
السطحّیون. املثّقفون الذين درسوا واطّلعوا على تاريخ إسبانیا حینما كانت 

تعیش يف ظّل اإلسالم، وعرفوا ما كانت حتفل به من رقي وازدهار، يف 
الوقت الذي كانت تتخّبط فیه دول أوروبا كاّفة يف دياجري اجلهل والتأّخر. 
هذه الطائفة من الناس تكّن التقدير للعرب أو اإلسالم ألهّنا ال تفصل بني 
االثنني: عرىب يعين مسلم، ويتمّنون لو أّن املسلمني مل يُطردوا من إسبانیا؛ 
ألهّنم يبدون متأّكدين من أّن إسبانیا كانت أو قد تكون حبالة خمتلفة جداً 
اآلن لو أّن املسلمني بقوا فیها، فهم قد اطّلعوا على علومهم يف اهلندسة 
يف  توجد  اآلن  حىّت  أنّه  مثال  ووجدوا  اخل،  والدين...  والفلسفة  والطّب 
»قصر احلمراء« يف »غرناطة« بعض األسرار العلمّیة واهلندسّیة، مل يستطع 
العلماء يف القرن العشرين تفسريها، وهناك طائفة أخرى وهي تلك اليت 
ال ثقافة لديها، أو ال علم هلا يف هذا الشأن، تعتمد على ما تسمع من 
شائعات وأقاويل مغرضة تزعم أّن العريب يعتاش على جهد زوجته، وهي 
اليت تتكّفل به وبأوالده رغماً عنها، وإنّه ذو »حرمي« قد يصل عددهّن إىل 
العشرات. وأّن املرأة تعاين من ظلمه الشيء الكثري، وأهّنا جمربة على وضع 

احلجاب؛ ألّن زوجها يغار علیها!
التخّلف  الدعايات املضّللة يف املسلمني إالّ صورة  هؤالء ال يرون حبكم 

واجلهل، وهم ال يتمّنون رؤيتهم يف إسبانیا ولو كسائحني.

كيفّية االستبصار
تقول برسن: 

لقد كنت على وشك االنتهاء من املرحلة الثانويّة والتحضري المتحانات 
إهلي  بتخطیط  أو  الصدفة،  بطريق  تعرّفت  عندما  اجلامعة  إىل  الدخول 
على بعض الطاّلب املسلمني الذين كانون يقیمون جبوارنا، وقد أعجبت 
بأداء  والتمّسك  لدينهم،  منهم اإلخالص  هبم وبتصرّفاهتم حیث ملست 
الفرائض، وامتناعهم طوعاً عن كّل احملّرمات مع أهّنا مبذولة أمامهم وهذا ما 
مل أكن أعهده يف جمتمعنا، حیث ال ميتنع أمثاهلم عن شيء مضّر أو حمّرم 

كاخلمر مثال بدون رقیب أو سبب خارجي مفروض علیهم.
املسیحّیة  معهم حول  أحتّدث  هبم، كنت  اللقاء  يل  يتسىّن  وعندما كان 
واإلسالم، وكان هديف أن أجذهبم حنو املسیحّیة؛ أليّن كنت أعتقد حینها 
مناقشات  بعد  ولكن  باالتّباع.  اجلديرة  والوحیدة  الصحیحة  الديانة  أهّنا 
و  أنا  تغرّيت  بل  أريد،  مبا  إقناعهم  من  أمتّكن  مل  معهم،  طويل  وجدال 
اقتنعت ببطالن وهتافت العقیدة املسیحّیة السائدة، خاّصة حول مسألة 
ألوهّیة المسيح، أو كونه ابناً لّله كما يّدعون! عندما علم والدّي مبعرفيت 
هلؤالء الشبان املسلمني دفعهما التعّصب إىل منعي من رؤيتهم، وكذلك 
اخلروج بغري مرافقة أحد أفراد األسرة، علماً بأهّنم يقبلون، بل يفّضلون أن 
أسلك أي سلوك منحرف على أن أمیل حنو اإلسالم. وبقیت يف منزيل سّتة 
أشهر كاحملكوم علیها باإلقامة اجلربيّة. يف هذه األثناء كنت قد أسلمت 
يكن  فوالدي مل  العائلة،  مع  املشاكل  لتجّنب  إسالمي؛  أخفیت  ولكيّن 
لیتقّبل هذا أبداً، وهو الذي كان طیلة حیاته يستهزيء باملسلمني وبالعرب 
ولكن بعد فرتة رأيت أّن حیايت معهم قد أصبحت صعبة جّداً فاختلفت 
معهم على بعض التصّرفات اليت يرفضها اإلسالم، ولكن دون أن أحتّج 
شديد،  إىل خالف  ذلك  أّدى  وقد  الرفض.  جملّرد  بل  نفسه،  باإلسالم 
املسلمة  العوائل  إحدى  إىل  وااللتجاء  املنزل  ملغادرة  أثره  على  اضطررت 
املوجودة يف إسبانیا. ومبجّرد وصويل إىل منزل تلك العائلة، قّررت أن أبدأ 
حیاة االلتزام اجلّدي باألحكام الشرعّیة من مأكل وملبس وعبادات. وبعد 

مسلمة  املرّة  هذه  ولكن  أهلي،  من  بطلب  املنزل  إىل  عدت  شهرين 
حمّجبة، ملتزمة باألحكام الشرعّیة، فقبلتين العائلة; ألّن والدي كان حيّبين 
كثرياً يف األصل، ولكّنه مل يرتح حلاليت اجلديدة، فما لبثت أن جتّددت 
اخلالفات وكانت يومّیة، وكنت أصرب علیها، ومل تؤثّر ولّله احلمد على 

عقیديت اجلديدة.

مصاعب مابعد االستبصار
تقول:

يرى  الذي  فاجملتمع  متنّوعة،  واجهتين صعوبات  ذكرت  ما  إىل  إضافة 
امرأة ملتزمة باحلجاب، تكاد تكون وحیدة بني نساء إسبانیا، ينظر إلیها 
باستغراب ودهشة، ومع أّن أحداً ال يسأل ملاذا. ولكن اجلمیع يستهزئون 
ويسخرون، وقد كنت عرضة للسخرية كّل يوم عندما كنت أخرج إىل 

الشارع لقضاء بعض شؤوين.
أّما مع األهل فكان مثّة مشاكل ومضايقات عديدة:

أّوهلا رفضهم للحجاب بشكل عنید، خاّصة عندما كانوا يسمعون انتقاد 
الناس وتعیريهم هلم بشأن إسالمي وحجايب، ولكّن ذلك واحلمد لّله مل 
يؤثّر علّي أبداً. مثّ بسبب الصالة وكیفّیتها، إذ إهّنم مل يفهموا ملاذا علّي 
أن أصّلي على السّجادة أو احلصرية، وملاذا الركوع والسجود وكثرة الكالم 
»القراءة والتسبیح« فكانوا يقولون إنّه ال حاجة إىل هذه احلركات إذا 

أردنا أن نطلب شیئاً من الّله!
ثیايب  أطّهر  أن  علّي  حیث كان  يل،  دائمة  مشكلة  والطهارة كانت 
باستمرار، وذلك بسبب مّس بعض أفراد العائلة هلا وهي رطبة. لقد كان 
كّل شيء يف البیت متنجساً، فكنت ال أستطیع احلركة حبريّة. فالطعام 
من جهة، ومن جهة أخرى اخلمر ووضع اخلمر على الطاولة، كان أيضاً 
مشكلة مستمرّة، فكان علّي أن أصنع طعامي وأن أطّهر آنیيت. واالمتناع 
عن املصافحة مع بعض األصدقاء القدامى عانیت منه الكثري، حیث 
كان علّي أن أشرح هلم دائماً ملاذا ال أصافحهم. هذا إضافة إىل كثري من 
العادات واملمارسات اليت تتناقض مع االلتزام باإلسالم واليت كان علّي أن 

أجتّنبها وأعاين يف سبیل رفضها؛ ألهنا مالزمة حلیاة العائلة.

كلمة أخيرة
تقول برسن: 

أود أن أوّجه نداًء إىل غري املسلمني، مّمن مل خيطر بباهلم حىّت اآلن أن 
اإلسالم عن كثب  إىل  التعرف  إىل  يعمدوا  أن  ديناً،  اإلسالم  يّتخذوا 
لیتبّینوا حقیقته وروعته، وال يأخذوا بالشائعات املضّللة أو ينظروا فقط إىل 
بعض مظاهر التطبیق اخلاطي الذي ميارسه بعض املسلمني. فال يرفضوا 
من بعید، بل علیهم أن يبحثوا ويّفكروا، وسیجدون حینئذ ما يضمن هلم 

سعادة الدنیا واآلخرة.
وأشكر الّله تعاىل الذي مّن علّي مبعرفة اإلسالم واتّباعه عن تعّقل وتدبّر، 
آله  ومعرفة   حمّمد األكرم  نبّیه  ومعرفة  لعبادته  يل  لتوفیقه  وأمحده 
األطهار، وأرجو أن يكون يف قّصيت مع اإلسالم عربة ونفع وهداية 

لآلخرين الذين هم قريبون أو بعیدون عن اإلسالم .

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية

برسـن بوايو 
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عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض من رواه، 
رفعه إىل أيب عبد اهلل قال: 

»املؤمن له قوة يف دين، وحزم يف لني وإميان يف يقني، وحرص يف فقه، 
رفق،  يف  وكیس  حلم،  يف  وعلم  استقامة،  يف  وبر  هدى،  يف  ونشاط 
وسخاء يف حق، وقصد يف غىن، وجتمل يف فاقة، وعفو يف قدرة، وطاعة 
رغبة، وحرص يف جهاد،  وانتهاء يف شهوة، وورع يف  نصیحة،  هلل يف 

وصالة يف شغل، وصرب يف شدة.
ويف اهلزاهز وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور. وال يغتاب وال 

يتكرب، وال يقطع الرحم، ولیس بواهن، وال فظ، وال غلیظ.

صفات المتقین - سیرة األخیار

سیرة األخیار

 علي بن إبراهيم بن مهزيار األهوازي، من املتشرفني بلقاء اإلمام احلجة
يف الغیبة الصغرى. هو ابن إبراهيم بن مهزيار، وابن أخ علي بن مهزيار 

.األهوازي أحد أصحاب األئمة
أبه، إبراهیم بن مهزيار األهوازّي، من أصحاب اإلمام اجلواد، وروى 
القرن  الشیعة يف  السالم ومن رواة  اهلادي والعسكريعلیهما  اإلمام  عن 
الثالث للهجرة. كان إلبراهیم بن مهزيار ولدان ومها: علي ومحمد وكانا 
م إالتقوا  من أصحاب اإلمام العسكري1 وذكرت بعض املصادر أهنهَّ

2.باإلمام املهدي
يروي الشيخ الطوسي أن علي بن مهزيار قال: حججت عشرين حجة، 
وكنت أريد بذلك رؤية اإلمام املهدي، ولكن مل أوفق لذلك، حىت 

رأيت يف املنام قائال يقول يل:
»يا علي بن إبراهيم! قد أذن اهلل لي في الحج.«

.وذهبت تلك السنة إىل احلج، وتشرفت بلقاء إمام العصر

المؤمن مدّبر في کل األمور
ال يسبقه بصره، وال يفضحه بطنه، وال يغلبه فرجه، وال حيسد الناس يعري 

وال يعري، وال يسرف ينصر املظلوم، ويرحم املسكني.
نفسه منه يف عناء، والناس منه يف راحة، ال يرغب يف عز الدنیا، وال جيزع 
من ذهلا، للناس هم قد أقبلوا علیه، وله هم قد شغله. ا يرى يف حكمه 
نقص، وال يف رأيه وهن، وال يف دينه ضیاع، يرشد من استشاره ويساعد 

من ساعده، ويكیع عن اخلناء واجلهل.«

المصدر: »بحار األنوار«، مؤسسةالوفاء ،ج 64، صص 272-271.

علي بن مهزيار األهوازي

تشرفه بلقاء اإلمام العصر
روی حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان الصنعاني قال: دخلت على 

 .علي بن إبراهیم بن مهزيار األهوازي  فسألته عن آل أيب حممد
فقال: يا أخي! لقد سألت عن أمر عظیم. 

حججت عشرين حجة كال أطلب به عیان اإلمام فلم أجد إىل ذلك 
سبیال. فبینا أنا لیلة نائم يف مرقدي إذ رأيت قائال يقول: »يا علي بن 

إبراهيم قد أذن اهلل لي ]لك [ في الحج!« 
فلم أعقل لیليت حىت أصبحت فأنا مفكر يف أمري أرقب املوسم لیلي 
و هناري فلما كان  وقت املوسم أصلحت أمري و خرجت متوجها حنو 
 املدينة فما زلت كذلك حىت دخلت يثرب فسألت عن آل أيب حممد
فلم أجد له أثرا و ال مسعت له خربا فأقمت مفكرا يف أمري حىت خرجت 
من »املدينة« أريد »مكة«، فدخلت »اجلحفة« و أقمت هبا يوما و 

خرجت منها متوجها حنو الغدير و هو على أربعة أمیال من اجلحفة. 
الدعاء و  اجتهدت يف  و  و عفرت  املسجد صلیت  أن دخلت  فلما 
ابتهلت إىل اهلل هلم و خرجت أريد عسفان فما زلت كذلك حىت دخلت 
مكة فأقمت هبا أياما أطوف البیت و اعتكفت  فبینا أنا لیلة يف الطواف 
إذا أنا بفىت حسن الوجه طیب الرائحة يتبخرت يف مشیته  طائف حول 

البیت فحس قليب به فقمت حنوه فحككته. 
فقال يل: من أين الرجل؟ 
فقلت: من أهل العراق. 
فقال: من أي  العراق؟ 

قلت: من األهواز. 
فقال يل: تعرف  بها الخصيب؟  

فقلت: رحمه اهلل. دعي فأجاب. 
فقال: رحمه اهلل فما كان أطول ليلته و أكثر تبتله و أغزر دمعته. أ فتعرف 

علي بن إبراهيم بن المازيار؟ 
فقلت: أنا علي بن إبراهيم. 

فقال: حياك اهلل أبا الحسن ما فعلت بالعالمة التي بينك و بين أبي محمد 
 .الحسن بن علي

فقلت: معي. 
أن رآها مل  فلما  فاستخرجتها  فأدخلت يدي يف جیيب  قال: أخرجها 
يتمالك أن تغرغرت  عیناه بالدموع  و بكى منتحبا حىت بل أطماره. مث 
قال: أذن لك اآلن يا ابن مازيار صر إلى رحلك و كن على أهبة من أمرك. 
حتى إذا لبس الليل جلبابه و غمر الناس ظالمه سر إلى شعب بني عامر 

فإنك ستلقاني هناك. 
فسرت  إىل منزيل- فلما أن أحسست  بالوقت أصلحت رحلي و قدمت 
راحليت و عكمته  شديدا و محلت و صرت يف متنه و أقبلت جمدا يف 
السري حىت وردت الشعب فإذا أنا بالفىت قائم ينادي: يا أبا الحسن إلي.

فما زلت  حنوه فلما قربت بدأين بالسالم و قال يل: سر بنا يا أخي.
فما زال حيدثين و أحدثه حىت خترقنا جبال »عرفات« و سرنا إىل جبال 
»مىن« و انفجر الفجر األول و حنن قد توسطنا جبال »الطائف« فلما 

أن كان هناك أمرين بالنزول و قال يل: انزل فصل صالة الليل. 
فصلیت و أمرين بالوتر فأوترت و كانت فائدة منه. 

مث أمرين بالسجود و التعقیب، مث فرغ من صالته و ركب و أمرين بالركوب 

و سار و سرت معه حىت عال ذروة الطائف. فقال: هل ترى شيئا؟ 
قلت: نعم أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقد البيت نورا فلما أن رأيته 

طابت نفسي. 
فقال يل: هناك األمل و الرجاء. 

مث قال: سر بنا يا أخي. 
فسار و سرت مبسريه إىل أن احندر من الذروة و سار يف أسفله. فقال: 

انزل فهاهنا يذل كل صعب و يخضع كل جبار. 
مث قال: خل عن زمام الناقة. 

قلت: فعلى من أخلفها؟ 
فقال: حرم القائم ال يدخله إال مؤمن و ال يخرج  منه إال مؤمن. 

فخلیت من  زمام راحليت و سار و سرت معه إىل أن دنا من باب اخلباء 
فسبقين بالدخول و أمرين أن أقف حىت خيرج إيل، مث قال يل: ادخل 

هنأك السالمة. 
فدخلت، فإذا أنا به جالس قد اتشح بربده و اتزر بأخرى و قد كسر 
الندى و  بردته على عاتقه و هو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف  علیها 
أصاهبا أمل اهلوى و إذا هو كغصن بان أو قضیب رحيان مسح سخي 
تقي نقي لیس بالطويل الشامخ و ال بالقصري الالزق بل مربوع القامة 
مدور اهلامة صلت اجلبني أزج احلاجبني أقىن األنف سهل اخلدين على 
خده األمين خال كأنه فتات مسك على رضراضة عنرب فلما أن رأيته 
بدأته بالسالم، فرد علي أحسن ما سلمت علیه و شافهين و سألين عن 

أهل العراق. 
فقلت: سيدي قد ألبسوا جلباب الذلة و هم بين القوم أذالء. 

فقال يل: »يا ابن المازيار!  لتملكونهم كما ملكوكم و هم يومئذ أذالء.« 
فقلت: سيدي لقد بعد الوطن و طال المطلب. 

فقال: »يا ابن المازيار! أبي ، أبو محمد عهد إلي أن ال أجاور قوما 
غضب اهلل عليهم و لعنهم  و لهم الخزي في الدنيا و اآلخرة و لهم عذاب 
أليم و أمرني أن ال أسكن من الجبال إال وعرها و من البالد إال عفرها و 
اهلل موالكم أظهر التقية فوكلها بي فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج.« 

فقلت: يا سيدي! متى يكون هذا األمر؟ 
فقال: »إذا حيل بينكم و بين سبيل الكعبة و اجتمع الشمس و القمر 

و استدار بهما الكواكب و النجوم.« 
فقلت: متى يا ابن رسول اهلل؟ 

فقال يل: »في سنة كذا و كذا تخرج دابة األرض ]من [ بين »الصفا« و 
»المروة« و معه عصا موسى و خاتم سليمان يسوق الناس إلى 

المحشر.« 
قال فأقمت عنده أياما و أذن يل باخلروج بعد أن استقصیت لنفسي- و 
خرجت حنو منزيل و اهلل لقد سرت من مكة إىل »الكوفة« و معي غالم 
خيدمين فلم أر إال خريا و صلى اهلل على حمّمد و آله و سلم تسلیما.3 

الهوامش:
۱. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »رجال الطوسي«، ص 402.

2. الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 442.
الطبعة  قم،  للحجة،  الغیبة  »الغیبة«، كتاب  احلسن،  بن  حمّمد  الطوسي،   .3

االولی، 1411ق.، ص 267-263.
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دور األئّمة في إحیاء الدین51

دور األئّمة في إحیاء الدین

المشهور  األموَي  محمد  بن  مروان  عهد  في   الكاظم اإلمام  ولد 
بالـحمار والذي تولى السلطة سنة 127هـ.ق. وهو آخر الحكام األمويین 
حیث قتل سنة 132هـ.ق. على يد العباسیین وبه انتهى الحكم األموي 

وتسلط على األمة بنو العباس.
وبذلك عاش اإلمام حوالي أربع سنوات في ظل الحكم األموي ولكنها 

كانت سنوات الغلیان الثوري والنقمة الشعبیة العارمة ضد األمويین.
العباسیون ثورة األمة وتولوا الحكم تحت شعار إلى الرضا من  وسرق 
آل محمد وكان أول حاكم عباسي هو أبو العباس السفاح والذي 
دخل »الكوفة« حاكماً في 12 ربیع األول سنة 132هـ واشتغل طوال 
فترة حكمه بتصفیة األمويین وإرساء دعائم الحكم الجديد وغفل عن 
العلويین لضعف سلطته آنذاك وألن الحكم قد قام باسمهم والستمالتهم 

وإرضائهم وقد توفي بتاريخ 12 ذي الحجة سنة 136هـ.ق.

المنصور وفي عهده  أبو جعفر  أخوه  منه،  بعده وبوصیة  السلطة  وتولى 
اتضحت معالم السیاسة العباسیة للناس والتي لم تكن تختلف عن سیاسة 
األمويین فهي قائمة على أساس الحكم الوراثي واالستبداد والظلم والفساد 

.واغتصاب األمر من أصحابه الشرعیین أهل البیت
وبینما استغل اإلمام الصادق فترة نهاية الحكم األموي وبداية الحكم 
وأصابها  طمست  والتي  اإلسالمیة  والمعارف  العلوم  نشر  في  العباسي 
التحريف والتشويه بواسطة أدعیاء الدين الملتفین حول السلطة وفي تربیة 

الكوادر والعناصر المؤمنة الملتزمة الواعیة بحقیقة الدين.. 
وكان لإلمام الكاظم دور كبیر في هذا المجال منذ حداثة سّنه.

الثورة  الثوار العلويین ممن شاركوا في صنع  في نفس الوقت كان بعض 
وإنجاحها يعملون ضد سرقة العباسیین للثورة وممارستهم لسیاسة ظالمة 
منحرفة عن اإلسالم وبالطبع لم تكن هذه الثورات بعیدة عن توجیهات 

األئمة بل كانوا يرعونها سراً..
يمارس  فبدأ  حكمه  ضد  العلويین  توجهات  العباسي  المنصور  وعرف 
نقمتهم  في  زاد  مما  والحرمان  والقمع  واإلرهاب  البطش  سیاسة  معهم 

وسخطهم..
أولها ثورة محمد بن عبد  العباسیین وكان  العلوية ضد  الثورات  واندلعت 
الله بن الحسن المسمى ذي النفس الزكية والذي كان من المفروض أن 
يستلم الحكم بعد األمويین ألن الهاشمیین قد بايعوه بالخالفة لذلك لم 
يعترف بالحكم العباسي ولم يبايع للسفاح وال للمنصور من بعده. وحینما 
تصاعد الجور واالضطهاد العباسي للعلويین أعلن الثورة ضدهم وسیطر 
على المدينة سنة 145هـ.ق. فأرسل المنصور جیشاً ضخماً يتكون من 
فرقتین األولى بقیادة عيسى بن موسى وفیها 4000 فارس والثانیة بقیادة 
المدينة  العباسي  الجیش  فارس وحاصر  حميد بن قحطبة وفیها 5000 
وقمعوا الثورة وقتل قادتها ونال أهل »المدينة« من بطش الجیش العباسي 

الشيء الكثیر.1
تلتها ثورة إبراهيم بن عبد الله العلوي في »البصرة« في ذات السنة وكان 

مصیرها نفس مصیر الثورة السابقة.
وبالطبع لم يقتصر القمع العباسي على الثوار العلويین بل امتد لیشمل كل 
العلويین وأتباعهم حتى الذين لم يشتركوا في الثورة مباشرة وهكذا بدأت 
الضغوط تتوالى على اإلمام الصادق من قبل السلطة العباسیة والتي 

كانت تعتقد بأنه محرك العلويین وباعث روح الثورة في نفوس األمة.
فأمر المنصور عامله على المدينة أن ينهي حیاة اإلمام الصادق بشكل 
غیر واضح فدس له سماً قطع أمعاء اإلمام والتحق بالرفیق األعلى سنة 

148هـ.ق.
وآلت اإلمامة إلى اإلمام الكاظم وكان عمره الشريف عشرين سنة. 
وظل اإلمام يمارس مسؤولیاته بعد أبیه بحذر وحكمة حتى هلك المنصور 
العباسي في ذي الحجة سنة 158هـ.ق. بعد 22 سنة من الحكم الموغل 

في الظلم واإلرهاب.
وعهد باألمر لولده المهدي والذي بدأ خالفته بإصدار عفو عن جمیع 
المعتقلین السیاسیین ورد األموال المصادرة من قبل أبیه إلى أهلها بما في 
الصادق فقد ردها  المنصور من اإلمام  التي صادرها  ذلك األموال 

.المهدي إلى اإلمام الكاظم
وكان المهدي ماجناً خلیعاً اشتغل باللهو والغناء والجواري والبذخ.. وقد 
استمر في الحكم إحدى عشر سنة 158هـ.ق إلى 169هـ.ق. وعزم مرة 
على اعتقال اإلمام الكاظم حینما رأى اتساع نشاطه والتفاف األمة 
حوله فجلبه من المدينة إلى عاصمته »بغداد« ولكنه أطلق سراحه على 

أثر رؤيا رآها في المنام كما سیأتي تفصیل ذلك.
وحكم بعده ولده، موسى الهادي بوصیة منه وكان شاباً يبلغ من العمر 25 
سنة وكان ماجناً طائشاً وهو أول خلیفة عباسي أولع بشرب الخمر وكان 
أعلن ضدهم  بداية حكمه  علیهم ومن  البیت حاقداً  ألهل  مبغضاً 
القمع والشدة فتفجرت تلك الثورة العلوية العظیمة بقیادة الحسين بن علي 
حفید اإلمام الحسن السبط في سنة 169هـ.ق. والتي انتهت بمقتله 

مع أصحابه في واقعة »َفخ« المشهورة.
وحینما أراد الحسین شهید فخ الخروج ودعه اإلمام الكاظم بقوله:

»إنك مقتول فأحد الضراب فإن القوم فّساق يظهرون إيماناً ويضمرون نفاقاً 

وشركاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون وعند الله أحتسبكم من عصبة.«2
وكانت السلطة العباسیة تعرف موقف اإلمام موسى المؤيد للثورة 
دون أن تمتلك أي مستمسك يدين اإلمام بوضوح ولذلك لما سمع 
إلى اإلمام  الخلیفة الهادي العباسي عن أخبار الثورة وجه اتهامه فوراً 

موسى الكاظم مهدداً له بالقتل حیث قال:
والله ما خرج حسين إال عن أمره، وال اتبع إال محبته ألنه صاحب الوصية 

في أهل البيت قتلني الله إن أبقيت عليه.
وأضاف يقول في تهديده:

ولوال ما سمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور ما كان به جعفر - يعني 
اإلمام الصادق - من الفضل المبرز عن أهله في دينه وعمله وفضله وما 
بالنار  وأحرقته  قبره  لنبشت  وتفضيله  تعريضه  من  فيه  السفاح  من  بلغني 

إحراقاً.
وكان في مجلسه القاضي أبو يوسف فانبرى إلیه قائاًل:

نساؤه طوالق، وعتق جميع ما يملك من الرقيق، وتصدق جميع ما يملك 
من المال، وحبس دوابه، وعليه المشي إلى بيت الله، إن كان مذهب موسى 
بن جعفر الخروج، وال يذهب إليه، وال مذهب أحد من ولده وال ينبغي أن 

يكون هذا منهم.
ولكن األنباء تناقلت تهديده الشديد مما سبب القلق واالضطراب في 
نفوس العلويین وأتباعهم خوفاً على حیاة اإلمام واقترحوا على اإلمام أن 
يختفي من وجه الطاغیة فتبسم اإلمام موسى وتمثل بقول كعب 

بن مالك:
زعمت سخينة أن ستغلب ربها

وليغلبن مغالب الغالب
ويقول اآلخر:

أبشر بطول سالمة يا مربع
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعًا

واتجه اإلمام نحو القبلة وأخذ يتضرع إلى الله ويتوسل إلیه لینجیه من 
شر الطاغیة.

والتفت اإلمام موسى بعد الدعاء إلى أصحابه قائاًل:
»ليفرج روعكم فإنه ال يأتي الكتاب من العراق إال بموت موسى الهادي.«

فقالوا جمیعاً: وما ذاك أصلحك الله؟
قال: »وحرمة صاحب هذا القبر ن مشيراً إلى قبر رسول الله قد 
مات موسى الهادي من يومه هذا، والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.«3

.فكان كما أخبر
وهلك موسى الهادي سنة 170هـ في شهر ربیع األول بعد سنة وشهرين 

تقريباً من تولیه السلطة.
أبیهما  من  بنص  العباسي  الرشيد  هارون  أخوه  السلطة  بعده  وتولى 
ومارس ضد العلويین وشیعتهم سیاسة القمع واإلرهاب وأقسم مرة على 

استئصالهم فقال: والله ألقتلنهم - أي العلويين - وألقتلن شيعتهم.
وأرسل طائفة كبیرة منهم إلى ساحات اإلعدام ودفن قسماً منهم وهم 
مرسوماً  وأصدر  السجون..  ظلمات  في  منهم  الكثیرين  وأودع  أحیاء 
إلى »يثرب« وأمر بهدم مرقد  من بغداد  العلويین فوراً  يقضي بإخراج 

اإلمام الحسین حینما رأى تهافت الشیعة على زيارته وهدم 
الدور المجاورة له وأمر بحرث أرض كربالء لیمحو بذلك كل 
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أثر للقبر الشريف.
العلويین وشخصیات  الرشید جماعة من زعماء  كما أعدم 
أهل البیت، منهم عبد الله بن الحسن أبي علي بن اإلمام زين 
 ،والعباس بن محمد بن عبد الله بن اإلمام زين العابدين ،العابدين
وإدريس بن الحسن ابن اإلمام الحسن السبط، ويحيى بن عبد الله بن 
الحسن بن اإلمام الحسن السبط، ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن 
الحسن بن اإلمام الحسن السبط، والحسين بن عبد الله بن إسماعيل 
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وإسحاق بن الحسن بن زيد بن 

4.اإلمام الحسن السبط

الدور القيادي
هناك ظاهرة مهمة تتمیز بها حیاة اإلمام الكاظم عن حیاة بقیة 
األئمة المعصومین هي شدة المعاناة التي واجهها اإلمام من حكام 
عصره.. فما عدا استشهاد اإلمام الحسین بتلك الصورة الفظیعة لم 
يحدث ألحد من األئمة ما حصل لإلمام الكاظم من المآسي واآلالم 
فقد قضى فترة طويلة من عمره في السجن وهدد بالقتل أكثر من مرة 
وعانى من التعذيب والتنكیل واستشهد غريباً في أعماق السجون ثم 
جرى على جثمانه الشريف بعد استشهاده من اإلهانة وتأخیر التجهیز 

.ما لم يحدث لسوى جده اإلمام الحسین
فلماذا تعاملت السلطات مع اإلمام الكاظم بهذه القسوة العجیبة؟

أن  بوضوح كیف  يرى   الكاظم اإلمام  حیاة  اإلنسان  يقرأ  حینما 
الحركة الرسالیة وصلت في عهده إلى درجة من القوة والنضج والتوسع 
بحیث أصبحت تشكل خطراً حقیقیاً وجدياً على السلطة ومن مظاهر 

هذه القوة ما يلي:

أواًل: تغلغل الحركة داخل النظام
فبخطة اإلمام احلكیمة وبانضباط كوادر احلركة والتزامهما بأقصى 
درجات السرية والكتمان استطاع اإلمام أن يزرع بعض تالمذته وأتباعه 

الثقات يف أهم أجهزة الدولة..
كـعلي بن يقطين والذي ولد بالكوفة سنة 124هـ.ق. وكان أبوه موالیاً 
ألهل البیت وعلى صلة بالعباسیني فقد تقلد ابن يقطني منصب 
أزمة األزمة أي إدارة األمور يف عهد املهدي ومن بعده، عینه هارون وزيراً 

له وقد استأذن اإلمام يف ترك منصبه فأجابه اإلمام:
»ال تفعل فإن لنا بك أنساً، وإلخوانك بك عزاً وعسى اهلل أن يجبر بك 

كسيراً أو يكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه.
يا علي! كفارة أعمالكم اإلحسان إلى إخوانكم، اضمن لي واحدة أضمن 
لك ثالثاً، اضمن لي أن ال تلقى أحداً من أوليائنا إال قضيت حاجته وأكرمته، 
وأضمن لك أن ال يظلك سقف سجن أبداً، وال ينالك حد السيف أبداً، وال 

يدخل الفقر بيتك أبداً.
يا علي من سر مؤمناً فباهلل بدأ وبالنبي ثّنى وبنا ثلث.«

ومرة أخرى ضاق صدر بن يقطني من معايشته لفساد السلطة واحنرافها 
 فشكا إىل اإلمام وطلب منه الرخصة يف ترك منصبه فنهاه اإلمام

قائالً:
»يا علي! إن هلل تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه وأنت 

منهم يا علي.«
وكان اإلمام حريصاً على سالمة بن يقطني واحتفاظه مبوقعه وتوجیهه 

إىل جتنب أي عمل يسبب انكشافه أمام السلطة..
فمرة أهدى الرشید لعلي بن يقطني ثیاباً كانت فیها دراعة فاخرة سوداء 
منسوجة بالذهب يلبسها اخللفاء.. فبادر ابن يقطني إىل إرساهلا لإلمام 
على يد أحد غلمانه وأخذها اإلمام من الغالم مث ردها إىل ابن يقطني على 

يد رسول آخر مع كتاب قال فیه:
احتفظ بها وال تخرجها عنك فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها.

وصادف أن غضب علي بن يقطني على ذلك الغالم الذي أرسل معه 
مع  يقطني  ابن  عالقة  أسرار  بإفشاء  منه  لالنتقام  الغالم  فسارع  اهلدية 
اإلمام وكانت الدراعة خري مستمسك لكالمه حیث قال للرشید: إن 
علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وأنه يحمل إليه في كل سنة 
زكاة أمواله والهدايا والتحف وقد حمل إليه في هذه السنة ذلك مع الدراعة 

السوداء التي أكرمته بها في وقت كذا.
فكان هذا الكالم صدمة هلارون فقال وقد استوىل علیه الغضب: ألكشفن 
عن ذلك فإن كان األمر على ما ذكرت أزهقت روحه وذلك من بعض جزائه.

وطلب ابن يقطني فوراً فلما مثل عنده سأله: ما فعلت بالدراعة السوداء التي 
كسوتك بها وخصصتك بها من بين سائر خواصي؟

علي: هي عندي يا أمير المؤمنين، في سفط طيب مختوم عليها.
الرشید: أحضرها الساعة.

علي: نعم على السمع والطاعة.
وأمر بعض خدمه أن يأيت هبا من املكان املعني فأحضرها فوراً فلما نظر 
إلیها الرشید سكن غضبه وهدأت ثورته وقال: ردها إلى مكانها، وخذها 

وانصرف راشداً فلن نصدق بعدها عليك ساعياً.
حىت  فضرب  سوط  ألف  الساعي  الغالم  يضرب  وأن  جبائزة  له  أمر  مث 

مخسمائة سوط وهلك.
وبقي يف منصبه خيدم حركته الرسالیة حىت اختاره اهلل إلیه سنة 182ه.ق. 

- وعمره 57 سنة وكان اإلمام ال يزال يف ظلمات السجون.5
الكبرية  »الرّي«  فمنطقة  اإلمام  تالمذة  حيكمها  األقالیم كان  وبعض 

.واملشهورة كان والیها من أتباع اإلمام
تقول الرواية التارخيیة أن شخصاً من أهايل الري كانت علیه أموال طائلة 
حلكومة الرّي فلم يتمكن من أدائها وعلم أن الوايل من أتباع اإلمام موسى 
بن جعفر فسعى ملالقاته يف احلج وطلب منه التوسط له إللغاء ما 
علیه من ديون فكتب له اإلمام رسالة إىل وايل الرّي جاء فیها بعد البسملة:

اعلم أن اهلل تحت عرشه ظاًل ال يسكنه إال من أسدى إلى أخيه معروفاً، أو 
نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سروراً، وهذا أخوك والسالم.

فلما سلم الرسالة إىل الوايل قّبلها وقام تكرمياً هلا واستجاب لطلب اإلمام 
بإعفاء الرجل من الديون بل وأعطاه من ماله الشيء الكثري.6

ثانياً: الكوادر الناضجة
آالف  أربعة  زهاء  تضم  واليت كانت   الصادق اإلمام  مدرسة  فبربكة 
طالب.. وباجلهود اليت بذهلا اإلمام الكاظم توفرت للحركة الرسالیة 
اجملاالت  الناضجة يف خمتلف  الكوادر  اإلمام جمموعة كبرية من  يف عهد 
حىت أحصى الشيخ القرشي يف كتابه القیم »حیاة اإلمام موسى بن 

جعفر« أكثر من ثالمثائة شخص من تالمذة اإلمام أغلبهم كان يف 
مستوى عظیم من الفضل والنضج..

ثالثاً: السّرية والكتمان
واحلركة اليت تتحلى هبذه الصفة تستعصي على ضربات السلطة ومتتلك زمام 
املبادرة وقد استفاد أتباع أهل البیت من جتارهبم السابقة يف الصراع مع 
السلطات الظاملة فأصبحوا يف عهد اإلمام الكاظم ملتزمني بأقصى 
درجات السرية والكتمان وكانت جهود السلطة تفشل غالباً يف اكتشاف 

أسرار هذا التحرك وأفراده ونشاطاته.
فمحمد بن عمير كان أحد خاصة اإلمام ولديه السجل العام الذي 
فیه أمساء شیعة اإلمام فاعتقلته السلطات وبقي يف السجون سبعة 
عشر عاماً وجيء به وهو مكبل بالقیود إىل هارون الذي طلب منه تسلیم 
ذلك السجل. واالعرتاف باألمساء اليت فیه! ولكنه رفض وأنكر فأمر بضربه 
أن أسمي  فكدت  يقول:  عظیماً  مبلغاً  القاسي  األمل  به  وبلغ  مائة سوط 
وأعترف إال أني سمعت نداء سجين آخر هو يونس بن عبد الرحمن يقول 
لي: يا محمد بن عمير اذكر موقفك بين يدي اهلل، فتقويت بقوله وصبرت ولم 

أخبر والحمد هلل.7
وعدم  السلطة  تعذيب  أمام  والصمود  الكتمان  ضرورة  على  وتأكیداً 
االعرتاف بشيء من أسرار التحرك يوصي اإلمام أحد أصحابه وهو صالح 

بن وافد الطبري فیقول له:
يا صالح إنه يدعوك الطاغية فيحبسك في حبسه ويسألك عني فقل: إني ال 

أعرفه.8

رابعاً: األموال الطائلة
فخطة السلطات حماصرة املعارضني اقتصادياً حىت ال يتمكنوا من تنفیذ 

أعماهلم ومشاريعهم.
 ويروى أن هارون الرشید يف إحدى رحالته للحج استقبل اإلمام الكاظم
حبفاوة بالغة ولكنه حینما وزع اهلدايا واهلبات على شخصیات املدينة أعطى 
لإلمام أقل مما أعطي اآلخرين فتعجب ولده املأمون من ذلك وسأل أباه 

قائالً:
يا أمير المؤمنين تعطي أبناء المهاجرين واألنصار، وسائر قريش وبني هاشم، 
ومن ال يعرف نسبه خمسة آالف دينار وتعطي موسى بن جعفر وقد عظمته 

وأجللته مائتي دينار أخس عطية أعطيتها أحداً من الناس.
فأجابه هارون موضحاً سیاسته املاكرة: اسكت ال أم لك، فإني لو أعطيت 
هذا ما ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي بمائة ألف سيف من شيعته 

ومواليه وفقر هذا وأهل بيته أسلم لي ولك من بسط أيديهم.
واحلقوق  األمخاس  دفع  على  أتباعهم  ربّوا  البیت كانوا  أهل  ولكن 
الشرعیة إلیهم ومنها كانوا ميّولون نشاطات الثورة والتغیري.. ويف عهد اإلمام 
الكاظم ولسعة رقعة املؤيدين له كانت تأيت لإلمام أموال طائلة فینفقها 

على نشاطاته وأتباعه.
 وهناك شواهد تارخيیة عديدة على كثرة األموال اليت كانت تصل لإلمام
اعتمدهم الستالم  الذين   ويكفي أن نعرف أن بعض وكالء اإلمام
احلقوق وتوزيعها فرتة سجنه قد طمعوا فیما مجعوا من احلقوق واحنرفوا عن 
خط اإلمام بعد شهادته وأنكروا موته ومل يسلموا األموال لوصیه اإلمام 

إمامته وأنكروا  الذين وقفوا على  الواقفة أي  الرضا ويطلق علیهم 
موته..

يقول يونس بن عبد الرحمن: مات موسى بن جعفر ولیس من قّوامه 
أحد إال وعنده املال الكثري، وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته، 
طمعاً يف األموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار. 

وعند علي بن أبي حمزة ثالثون ألف دينار.9

خامساً: التأييد الجماهيري الواسع
فلم يعد الوالء ألهل البیت مقتصراً على احلجاز والعراق بل اتسعت 

رقعته إىل »إيران« و»مصر« و»املغرب« وسائر البقاع.
بقیادة  الرسالیة  احلركة  وقوة  نضج  على  تدل  اليت  املظاهر  بعض  هذه 
جعل  مما  الظاهرية  الرمسیة  الدولة  داخل  دولة  لكأهنا  حىت   اإلمام
السلطة تستشعر اخلطر اجلدي واحلقیقي من إمكانیة استالم هذه احلركة 
ألزمة احلكم أي وقت تشاء ويعرب عن هذا القلق لدى السلطة ما قاله 
رأيت  خلیفتني حىت  األرض  أن يف  ظننت  ما  للرشید:  أحد عمالئها 
موسى بن جعفر يسلم علیه باخلالفة، وأن األموال حتمل إلیه من املشرق 

واملغرب!!
وهناك بعض الروايات تشري إىل أن اإلمام الكاظم كان مهیئاً ومعداً 
إلعالن الثورة واستالم احلكم فیكون القائم من آل حممد باألمر لوال 
حدوث بعض األخطاء يف صفوف احلركة مّكن السلطة من إجهاض 

التحرك واعتقال اإلمام وقتله.
:فعن أبي حمزة الثمالي قال: قلت أليب جعفر

إن علیًا كان يقول: »إلى السبعين بالء وبعد البالء رخاء.«
وقد مضت السبعون ومل نر رخاًء!!

:فقال أبو جعفر
قيام الحكم اإلسالمي  تعالى كان وقت هذا األمر )أي  ثابت إن اهلل  »يا 
أهل  على  اهلل  غضب  اشتد  الحسين  قتل  فلما  السبعين  في  الصحيح( 
األرض، فأخره إلى أربعين ومائة سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم 
قناع السر فأخّره اهلل ولم يجعل له بعد ذلك وقتاً عندنا ويمحو اهلل ما يشاء 

ويثبت وعنده أم الكتاب.«10
عن داود الرقي قال: ما يلج في صدري من أمرك شيء إال حديثاً سمعته 

!من ذريح يرويه عن أبي جعفر
قال يل: وما هو؟

قلت : مسعته يقول: سابعنا )أي اإلمام الكاظم( قائمنا إن شاء اهلل.
قال: صدقت وصدق ذريح وصدق أبو جعفر.

قال داود: فازددت واهلل شكاً.
مث قال يل: يا داود! أما واهلل لوال أن موسى قال للعالم: »ستجدني إن شاء 
اهلل صابرًا« ما سأله عن شيء. وكذلك أبو جعفر لوال أن قال إن شاء 

اهلل لكان كما قال فقطعت عليه.11
وهتیئها  استعدادها  من  اإلمام  حركة  إلیه  وصلت  الذي  املستوى  هذا 
لالنقضاض على سلطة اجلور والظلم هو الذي دفع السلطة احلاكمة 
 الكاظم القمع واإلرهاب مع اإلمام  أبشع أسالیب  إىل استخدام 

وشیعته املعاصرين.

دور األئّمة في إحیاء الدین
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خیر البرّیة

روی أحمد فی »املسند« بإسناده عن عامر بن سعد، عن أبیه، قال:
 :لعلی - و خّلفه فی بعض مغازيه - فقال علی مسعت رسول اهلل

 :أتخلفني مع النساء و الصبيان؟« قال«
»يا علی! أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة هارون من موسى إاّل أنّه ال نبّوة بعدي؟«

و مسعته يقول يوم خیرب: 
»ألعطين الراية رجال يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله.« 

فتطاولنا هلا، فقال: »أدعوا لی علياً.« 

جهاد اميرالمؤمنين في فتح خيبر

فأتی به أرحد، فبصق فی عینه و دفع الراية إلیه ففتح اهلل علیه، فلما 
نزلت هذه اآلية »َندُْع أَبنَْناَءنَا َوأَبنَْناءَُكْم« دعا رسول اهلل علیاً و فاطمة 

و حسناً و حسینًا، فقال: »الّلهّم هؤالء أهلی.«

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 209.


