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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

على مّر التاریخ، كان إزالة العداء وتطبیع العالقات بني اخلصوم واملصاحلة 
بینهم أمرا منشودا؛ ألن هذا السلوك متوافق والطبیعة البشریة؛ لفّك عقدة 

املشكلة؛ وحّل األزمة وإهناء إراقة الدماء والقتل.
لكن ملاذا ال ینطبق هذا األمر على عملیة تطبیع العالقات األخرية بني 
بعض الدول العربیة وإسرائیل. السبب الواضح هو أن مثل هذا السلوك 
لیس له النتیجة املذكورة أعاله، إمنا حيمل يف طیاته تأثريا معاكسا. من 
هذا املنظور، فإن حّل جذور أزمة عمرها سبعني عاما تسمى الصراع 
تطورا حلل  تعّد  املصاحلة، ومل  متاما يف هذه  مّت جتاهلها  قد  الفلسطیين 
هذه األزمة اإلنسانیة اليت ترتبط هبا أزمات سیاسیة أخرى يف املنطقة. 
النزاع، أي  والقوي يف  الرئیس  الطرف  إقناع  العكس، ميكنها  بل على 
واحتالل  مصادرة  يف  واالستمرار  احلايل،  سلوكها  مبواصلة  إسرائیل، 
قرارات  أساس  على  فلسطینیة  دولة  إقامة  ومنع  الفلسطینیة،  األراضي 

األمم املتحدة.
هنا مّت جتاهل حقوق اجلانب الضعیف من املعادلة، أي الفلسطینیني. 
بینما كان بإمكان الدول العربیة نفسها أن جتمع على تطبیع العالقات 

مقابل احلصول على تنازالت من اآلخر، لكن هذا ما مل حيدث.

باإلضافة إىل ذلك، لن یؤدي املشروع إىل تعمیق أزمة الصراعات القدمية 
يف الشرق األوسط فحسب، بل سیعقد أزمات أخرى؛ منها، يف الصحراء 
الغربیة. ويف اخللیج، جاء التطبیع يف سیاق حتالف إقلیمي ضد »إیران« 

و»تركیا«، حیث ستزداد التوترات على املدى املتوسط والطویل.
لكن جانبا آخر هلذا التطبیع هو تعمیق االستبداد، وتقویة أسسه، وخلق 
حاجز آخر أمام الدميقراطیة يف املنطقة. وألن أحد الدوافع الرئیسیة لألنظمة 
العربیة من هذا النهج هو تقویة هیمنة احلكام احلالیني، وهذا ما یقلل فرص 

التغیري الدميقراطي يف اجملتمعات العربیة.
العالقات بإسرائیل لیس نتاج قرار  هناك سببان هلذا األمر؛ أوال، تطبیع 
دميقراطي وله جانب رمسي فقط ولیس شعيب. إذ یعارض السواد األعظم 
من اجلماهري العربیة تطبیع العالقات مع إسرائیل. والسبب الثاين أن تل 
املتحدة وأوروبا تستخدم  بالوالیات  أبیب وبسبب عالقاهتا اإلسرتاتیجیة 

هذه العالقات لتقویة هذه األنظمة االستبدادیة ومنع إضعافها.

المصدر: موقع ديبلماسي إيراني.

خيیم توتر مشوب باحلذر على »لیبیا«، وسط ترقب ملصري وقف إطالق 
قوات  به  تقوم  مستمر  عسكري  وحتشید  البالد،  عموم  يف  املعلن  النار 
اللواء املتقاعد خلیفة حفرت، وحلفائه من املرتزقة، وهتدید حكومة الوفاق 

باالنسحاب من اتفاق جنیف.
األمم  برعایة  النار  إطالق  لوقف  اتفاق  إىل  لیبیا  النزاع يف  طرفا  وتوصل 
اللجنة  مباحثات  املاضي، ضمن  أكتوبر  األول/  املتحدة يف 23 تشرین 

العسكریة املشرتكة يف مدینة جنیف السویسریة.
ويف آخر تطور میداين، أكد الناطق باسم غرفة سرت اجلفرة عبدالهادي 
اجلفرة  من  توجه  حفرت  لقوات  تابعا  مسلحا  رتال  اجلیش  رصد  دراه، 
للجنوب، إضافة إىل رصد هبوط طائرة شحن عسكریة بقاعدة القرضابیة 
السبت، متهما حفرت بالسعي لضرب االستقرار، بالعودة حلربه لالستیالء 

على السلطة.
یأيت ذلك بعد یومني فقط من إعالن وزارة الدفاع اللیبیة عن كشفها تسربا 
لقوات حفرت يف حمیط العاصمة طرابلس، حمذرة من أي خرق للهدنة املعلنة، 
بعد ساعات من هجوم شنته تلك القوات على موقع للجیش اللیيب يف 

أوباري جنوب البالد.
اللیبیة باإلنسحاب من اتفاق  وكرد على التحشید، هددت وزارة الدفاع 

جنیف لوقف إطالق النار.
وقال وزیر الدفاع، صالح النمروش: سنعتبر اتفاق وقف إطالق النار كأن لم 

يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري.
وأضاف النمروش: نحّذر األمم المتحدة والدول الداعمة للسالم والحوار في 
ليبيا: إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر وتوقف تهّوره فسننسحب من اتفاق 

1+5 العسكري.
وأوضح: ما فعلته مليشيات حفتر، لم يكن األول في أوباري )جنوبا( فقد سبقه 
قبل أسبوع اقتحام أحياء المدينة وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وغيرها 
من األعمال اإلجرامية التي تضاف إلى سجل مجرم الحرب حفتر وجرائمه في 

طرابلس وترهونة. 
طريف  بني  النار  إطالق  اتفاق  مصري  عن  تساؤالت  التطور  هذا  ویطرح 

الصراع، وأهداف حفرت من وراء هذا التصعید املیداين املفاجئ؟

للدولة، عادل  األعلى  قال عضو اجمللس  التساؤالت،  وجمیبا عن هذه 
كرموس، إنه رغم التحشیدات الكبرية حلفرت ومن خلفه املرتزقة الروس، 
فإن املنطق الذي یفرض نفسه یؤكد أهنا حتركات لكسب موقف سیاسي 

فقط.
وأضاف يف حدیث لـ»عريب21« أن: الوضع في ليبيا يشير إلى أن الحرب 
واالقتتال لم يعد حال مرضيا ألي طرف من هذه األطراف الدولية، نتيجة 

لتداخل مصالح بعض الدول، ما دفع باتجاه توقيع وقف إلطالق النار.
وحبسب رأي املسؤول اللیيب، فإن: وقف إطالق النار المعلن في البالد، 
أصبح دائما كونه أعلن منذ فترة طويلة نسبيا، رغم استعداد كال الطرفين من 

خالل بناء القوة والقدرات والتحشيد المستمر.
ويف السیاق، لفت كرموس إىل أن: الروس حريصون على االستمرار فى 
الحل السياسي وكذلك األتراك، باعتبار كل طرف منهما له وجود عسكري 
من حيث األفراد، وبالتالي فإن الدخول في صراع مسلح سيكلف كليهما 

خسائر مادية وبشرية.
بدوره، یرى الكاتب واحمللل السیاسي، عبد اهلل الكبري، أن حفرت یستعد 
جلولة جدیدة من احلرب إذا مل حيصل على مبتغاه من احلوارات السیاسیة 

بني أطراف األزمة اللیبیة.
هدفها  التحركات  من  جزءا  أن  عريب21  لـ  حدیث  يف  الكبري  وأشار 
يف  األكرب  النصیب  على  لیحصل  السیاسیة  األطراف  على  الضغط 

السلطة املزمع تشكیلها.
لكن الكبري استدرك بالقول، إن: قرار الحرب لم يعد بيد حفتر، ولكن 
داعميه لن يستسلموا بعد كل ما أنفقوه عليه في السنوات الماضية، وإذا لم 

تتحقق أهدافهم فقد يدفعونه لخوض مغامرة جديدة.
بإثارة  إال  بالمشهد  البقاء  في  له  أمل  فال  بالنسبة حلفرت شخصیا،:  أما 
غير  نتائجها  انتخابات  إجراء  إلى  يؤدي  قد  استقرار  أي  ومنع  الفوضى 

مضمونة، حبسب الكبري.

المصدر: عربي 21.

ما مصير الهدنة بعد تحشيد حفتر وتهديد الوفاق؟

اآلثار والتداعيات
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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

تعرض املسجد الكبري يف مدینة »أوترخت اهلولندیة« يف ساعات متأخرة 
من لیل السبت األحد 2020/12/13م.، العتداء عنصري.

وذكر جملس إدارة املسجد يف بیان، أن جمهولني رمسوا لیال على باب وجدار 
املسجد صلیبا معقوفا وكتابات تتضمن شتائم حبق املسلمني.

نفوس  في  والخوف  القلق  بعث  واالعتداء  الكراهیة  خطاب  أن  وشدد 
المسلمين بالمدينة، معربا عن أسفه يف هذا اإلطار.

وأكد أن االعتداء لن يثني إدارة المسجد من تقديم خدماتها للمسلمين، ولن 
يقوض وحدة صفهم وتضامنهم.

وأشار البیان إىل أن كنیسني یهودیني تعرضا يف نفس اللیلة إىل اعتداء 
مشابه، مؤكدا رفض كافة أشكال العنف.

أوقفت  اهلولندیة  الشرطة  أن  حملیة  إعالم  وسائل  ذكرت  جانبها،  من 
مشتبها به یبلغ من العمر 44 عاماً.

نفذ  من  هو  به  املشتبه  أن  من  التحقق  بعد  للشرطة  یتسن  مل  فیما 
االعتداءات الثالثة على املسجد وعلى الكنیسني الیهودیني.

المصدر:وكالة األناضول لألنباء

هاشم  العراق«،  »کردستان  إقلیم  يف  بـ»جامعة كرمیان«  األستاذ  قال 
كرمي، إن الرئیس األمریکي املنتخب جو بايدن سیستمر بإحتالل العراق 
الوالیات  حلفاء  مع  بالتنسیق  ذلك  سیفعل  ولکنه  أسالفه  هنج  علی 

املتحدة األمریکیة يف املنطقة.
وأشار إلی ذلك، املدرس يف جامعة كرمیان واخلبري يف العلوم السیاسیة 
الدولیة  القرآنیة  لألنباء  »إکنا«  لوكالة  الدولیة، يف حدیث  والعالقات 
قائاًل: تشرذم الشعب العراقي وتفرقه حول محور الطائفية جعله عاجزاً عن 

التعايش والوطنية.
وحول مستقبل العراق بعد فوز جو بایدن يف اإلنتخابات األمریکیة قال 
إنه لدیه فهم خمتلف من املصاحل اإلسرتاتیجیة األمریکیة يف املنطقة وهلذا 

سیمارس سیاسة خمتلفة مع سلفه دونالد ترامب.
وأضاف أن أکرب معاناة اجملتمع العراقي يف الوقت الراهن هي فقدان الدولة 

للتوافق اإلجتماعي والتعایش السلمي بني مکونات اجملتمع العراقي.
وأردف هاشم کرمي قائاًل: إن هذا التناحر اإلجتماعي بين الفئات العراقية 
جاء بسبب الحروب الداخلية المستمرة واإلنقالبات والممارسات العنيفة 

للحکومات السابقة.
وأکد  املدرس يف جامعة كرمیان أن لیس هناك أي حل أمام العراقیني إلهناء 

الفوضی يف املدی القصري سوی إلتزامهم بالدستور العراقي.
وقال إن األکثریة تسعی يف العراق إلی فرض هیمنتها علی األقلیة وهذا 

جعل دول أجنبیة تتدخل يف الشأن العراقي من خالل دعمها لألقلیات.
وتطرق إلی اإلحتجاجات األخرية يف العراق قائاًل: إن جذور اإلحتجاجات 
بالموارد  أنه يعيش في دولة غنية  العراقي يعلم جيداً  تعود إلی أن المجتمع 
الطبيعية والنفط ولکنه يفتقد ألي مستوی من الخدمات اإلجتماعية مثل المياة 

الصالحة للشرب والکهرباء ويعانی البطالة وغيرها.
املکونة  الفئات  تناحر بني  العراقی من  به اجملتمع  وعرب عن أسفه ملا مير 
قائاًل: إن الواقع العراقي مرير ألن األقوام والطوائف العراقية تتخاصم فيما 

بينها بشکل يحث علی القلق.

المصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية 

بايدن سيستمر بإحتالل العراق مع حلفاءه في المنطقة

اعتداء عنصري على مسجد في أوترخت 
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على األئّمة الجهة األولى: حّجيتها
اْلِجنَّ  َخَلْقُت  »َوَما  لقوله:  تعاىل  اللَّه  عبادة  هي  اخللق  عّلة  ملا كانت 
نَس ِإالَّ لِييَْعُبُدوِن«1 وال تتم العبادة إال مبعرفته تعاىل، ومعرفته ال تتم  َواإْلِ
إال برسله وأولیائه، إذ هم حججه على العباد يف كل زمان، فهم الطریق 

إلیه واملسلك إىل سبیله.
عن هشام بن الحكم عن أيب عبداهلل قال:

»إنما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك 
لم يجز أن يشاهده خلقه وال يالمسوه، فيباشرهم  متعالياً  الصانع حكيماً 
ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يُعبرون عنه إلى 
خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم، وما به بقاؤهم وفي تركه 

فناؤهم. 
فثبت اآلمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، 
وهم األنبياء وصفَوته من خلقه، حكماء مؤَدبين بالحكمة، مبعوثين بها، 
غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب - في شيء 

من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة.
الدالئل  من  واألنبياء  الرسل  به  أتت  مما  في كل دهر وزمان  ثبت ذلك  ثم 
والبراهين، لكيال تخلو أرض اهلل من حجة يكون معه علم يدل على صدق 

مقالته وجواز عدالته.«2
فاحلجة إذن هو الدلیل إىل اهلل تعاىل حيذر به عباده وینذرهم ویهدیهم. 

فمقام احلجیة إهلي تصل بوساطته العلوم اإلهلیة اللدنیة إىل عباده.

وإذا كان أهل البیت حجج اهلل على خلقه فإن أمهم فاطمة حجة اهلل 
 :علیهم، وهي ما صرحت به روایة العسكري

»نحن حجة اهلل على الخلق، وفاطمة حجة علينا.«3
والصحیفة  علومهم كاجلفر  مصادر  عن  ورد  ما  املعين  هلذا  ویشهد 
واجلامعة، وأن منها مصحف فاطمة مما یدل على كوهنا واسطة علمیة 
بني األئمة وبني الَله تعاىل يف العلم احملفوظ يف مصحفها املتعلق مبا 
 األئمة على  اجلم  العلم  هذا  فهي حجة يف  القیامة،  یوم  إىل  یكون 
النيب يف شأن »القرآن الكرمي« الذي هو  یأخذون به، نظري حجیة 

مصدر علوم األئمة كما يف الروایات اآلتیة.
ذلك  وخط  نقش  عرب  لیس  العلم  لذلك   وساطتها أن  خيفى  وال 
تنزیلي حلقائق ذلك  تنزيل  الكتيب ملصحفها وجود  الوجود  إذ  املصحف، 

.العلم الذي ألقي إلیها، فوساطتها بلحاظ عامل األنوار هلم
فقد روى فرايت الكويف يف تفسريه، قال: حدثنا حمّمد بن القاسم بن عبید 

معنعناً عن أيب عبداهلل أنه قال:
»ِإنَا أَنَزْلَناُه ِفي لَييَْلِة اْلَقْدِر« الليلة فاطمة والقدر اهلل، فمن عرف فاطمة حق 
القدر، وانما سميْت فاطمة، ألن الخلق فطموا عن  ليلة  معرفتها فقد أدرك 

معرفتها.
وقوله »َوَما َأْدرَ اَك َما لَييَْلُة اْلَقْدرِ  لَييَْلُة اْلَقْدرِ  َخييْرٌ  ِمْن أَْلِف َشْهرٍ « يعني خير من 

ألف مؤمن، وهي أم المؤمنين.
ِفيَها« والمالئكة المؤمنون الذين يملكون علم آل  َوالرُ وُح  اْلَماَلِئَكُة  »تيَنيََزُل 

.والروح القدس هي فاطمة محّمد
يخرج  حتي  يعني  اْلَفْجرِ «  َمْطَلِع  َحَتٰى  ِهَي  َساَلٌم  َأْمرٍ   ِمن ُكِل  رَ ِبِهم  »بِِإْذِن 

4».القائم
فقد روى زرارة عن حمران، قال: سألت أبا عبداهلل عما يفرق في ليلة 

القدر، هل هو ما يقدر اهلل فيها؟ 
:قال

»ال توصف قدرة اهلل، إال أنه قال »ِفيَها ييُْفرَ ُق ُكُل َأْمرٍ  َحِكيٍم« فكيف يكون 
حكيماً إال ما فرق، وال توصف قدرة اهلل سبحانه ألنه يحدث ما يشاء.

.وأما قوله »لَييَْلُة اْلَقْدرِ  َخييْرٌ  مِّْن أَْلِف َشْهٍر« يعني فاطمة
المؤمنون  الموضع  والمالئكة في هذا  ِفيَها«  َوالرُّ وُح  اْلَماَلِئَكُة  »تيَنيَزَُّل  وقوله 

.الذين يملكون علم آل محّمد
»َوالرُّ وُح« روح القدس، وهو في فاطمة.

»مِّن ُكلِّ َأْمرٍ  َساَلٌم« يقول من كّل أمر مسّلمة.
5».َحتَّٰى َمْطَلِع اْلَفْجِر« يعني حّتي يقوم القائم«

وكما هو احلال يف وساطة النيب الیصال القرآن هلم، ففي صحیحة 
زرارة قال: مسعت أبا جعفر یقول: »لو ال أننا نزداد ألنفدنا.«

قال قلت: تزدادون شيئاً ال يعلمه رسول الّله؟
قال: »أما إنّه إذا كان ذلك عرض على رسول الّله ثم على األئّمة 

ثم انتهى األمر إلينا.«
ويف روایة عن أيب عبدالّله قال:

»ليس يخرج شيء من عند الّله عّزوجّل حّتى يبدأ برسول الّله ثم بأمير 
المؤمنين ثم واحدا بعد واحد لكي ال يكون آخرنا أعلم من أولنا.«6

فالوساطة لیست يف خصوص الوجود الكتيب للقرآن، بل يف ایصال احلقائق 
النوریة للقرآن إىل أنوار أرواحهم، فاإللقاء والتلقي نوري بلحاظ نشأة 

امللكوت املطوي يف وجوداهتم وأرواحهم كما یشري إلیه قوله تعاىل: »ِإنَُّه 
َلُقرْ آٌن َكرِ يٌم ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوٍن«7

وقد بني اإلمام أبو عبداهلل الصادق ما یتضمنه هذا املصدر العلمي 
اإلهلي يف روایة بقوله:

»إن فاطمة مكثت بعد رسول اهلل خمسة وسبعين يوما، وكان دخلها 
حزن شديد على أبيها، وكان جبرئيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
في  بعدها  يكون  بما  ويخبرها  ومكانه،  أبيها  عن  ويخبرها  نفسها  ويطيب 

8».يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة ذريتها، وكان علي
ويف روایة أخرى یبني اإلمام جانبا آخر من جوانب ما یتضمنه هذا 

:املصدر اإلهلي، ففي حدیث قال أبو عبداهلل
»ومصحف فاطمة ما أزعم أّن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج الناس إلينا وال نحتاج 
إلى أحد حتى أّن فيه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة 

وأرش الخدش.«9
ولعل الروایة األخرى تفیدنا جانبا آخر مما یتضمنه مصحف فاطمة؛ 
يدريهم  وما   فاطمة لمصحف  عندنا  إن  »و   :عبداهلل أيب  عن 

مامصحف فاطمة؟«
قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟

قال: »مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهلل ما فيه من 
قرآنكم حرف واحد.«10

وقوله: »واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد« ليس المراد منه خلو 
القرآن الكريم عن ذلك العلم المودع في مصحف فاطمة؛ إذ القرآن 
تبيان كل شيء، بل المراد أنه ليس فيه من ألفاظ وآيات وكلمات القرآن 
شيء، إذ علمها بذلك بنزول جبرئيل عليها هو ما سيأتي بيانه من كونها 
مطهرة تمس القرآن الكريم في الكتاب المكنون واللوح المحفوظ الذي 
يستطر فيه كل غائبة ورطب ويابس وما كان وما يكون. فعلمها بذلك هو 
القرآن،  العلوية، ال هو شيء خارج عن حقيقة  القرآن  بحقيقة  العلم  من 
 غاية األمر أن تلك الحقيقة موجودة باأللفاظ بين الدفتين وما علمت به

كالشرح لبطونه وحقائقه التكوينية العلوية.«
ویشهد لذلك روایة أخرى عن مصحفها وهي ما رواه الطبري يف 
»دالئل اإلمامة« من معتربة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر حمّمد بن 
علي عن مصحف فاطمة فقال: »أنزل عليها بعد موت 

أبيها.«
قلت: ففيه شيء من القرآن.

فقال: »ما فيه شيء من القرآن.«
قلت: فصفه لي. 

قال: »له دفتان من زبرجدتين على طول الورق وعرضه حمراوين.«
قلت: جعلت فداك! فصفه لي ورقه. قال: »ورقه من در أبيض، قيل 

له: كن فكان.«
قلت: جعلت فداك فما فيه؟ 

قال: »فيه خبر ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وفيه خبر سماء 
سماء، وعدد ما في السماوات من مالئكة وغير ذلك، وعدد كل ما خلق 
وأسماء  إليهم،  أرسل  من  وأسماء  وأسماؤهم،  مرسل،  وغير  مرسال  اهلل 

المؤمنين  من  اهلل  خلق  من  جميع  وأسماء  أجاب،  ومن  من كذب 
والكافرين من األولين واآلخرين، وأسماء البلدان وصفة كل بلد 

وحجّيتها على األئّمة واألنبياء فاطمة
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وعدد  مؤمنين،  من  فيها  ما  وعدد  وغربها،  األرض  شرق  في 
ما فيها من كافرين، وصفة كل من كذب، وصفة القرون األولى 
وقصصهم، ومن ولي من الطواغيت ومدة ملكهم وعددهم، وأسماء 
األئمة وصفتهم وما يملك واحدا واحدا، وصفة كراتهم، وجميع من تردد في 

األدوار من األولين واآلخرين.«
قلت: جعلت فداك وكم األدوار؟ 

قال: »خمسون ألف عام، وهي سبعة أدوار فيها أسماء جميع ما خلق 
اهلل من األولين واآلخرين وآجالهم، وصفة أهل الجنة، وعدد من يدخلها، 
وعدد من يدخل النار، وأسماء هؤالء وهؤالء، وفيه علم القرآن كما أنزل، 
وعلم التوراة كما أنزلت، وعلم اإلنجيل كما أنزل، وعلم الزبور وعدد كل 

شجرة ومدرة في جميع البالد.«
جبرئيل  أمر  عليها  ينزله  أن  تعالى  اهلل  أراد  »ولما   :جعفر أبو  قال 
وميكائيل واسرافيل أن يحملوا فينزلوا بها عليها، وذلك في ليلة الجمعة، 
الثلث الثاني من الليل، هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي، فما زالوا قياما 
حتى قعدت، فلما فرغت من صالتها سلموا عليها، وقالوا: السالم يقرئك 

السالم ووضعوا المصحف في حجرها.
فقالت لهم: هلل السالم ومنه السالم، وإليه السالم، وعليكم يا رسل اهلل 

السالم.
ثم عرجوا إلى السماء. فما زالت بعد صالة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه 

حتى أتت على آخره.
ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق اهلل من الجن واإلنس 

والطير والوحش، واألنبياء والمالئكة.«
فقلت: جعلت فداك، فلما مضت إلى من صار ذلك المصحف؟

قال: »دفعته إلى أمير المؤمنين، فلما مضى صار إلى الحسن ثم 
».ثم عند أهله حتي يدفعوه إلى صاحب هذا األمر إلى الحسين

فقلت: إن هذا العلم كثير.
قال: »يا أبا محّمد! إن هذا الذي وصفته لك لفي ورقتين من أوله، وما 

وصفت بعد في الورقة الثالثة وال تكلمت بحرف منه.«11
إما  الروایات يف كیفیة مصحفها  ألسن  أن اختالف  التنبیه إىل  وجيدر 
راجع إىل تعدد صحفها أو اإلختالف يف أبعاض املصحف الواحد 
أو وجوه أخرى ال ختفى على القارئ بعد مالحظة جمموع الكالم يف 

هذا املقام.
ويف روایة ثالثة، قال أبو عبداهلل: »... وليخرجوا مصحف فاطمة فإن 

فيه وصية فاطمة.«12
فلم یكن مصحف فاطمة مصدرا جلانب علمي معني، بل یعم علوما 
عدة أشار إىل اإلمام؛ كاحلوادث الواقعة إىل یوم القیامة، أي ما كان 
وما یكون وما هو كائن إىل یوم القیامة، فضال عن األحكام اليت یتضمنه 

مصحفها لیشمل حىت أرش اخلدش.
فیه  فاطمة  مصحف  أن  من   اإلمام قول  عن  نغفل  ال  أنا  على 
وصیتها، ووصیتها هذه تتضمن أمرا خطريا هاما مل یصرح به اإلمام 
 قوله إذ  هذه،  وصیتها  خطورة  مدى  من كالمه  یشعر  أنه  إال 
»ولیخرجوا مصحف فاطمة« نوع هتدید وحتدي لبعض اجلهات یكمن 
من خالله أن يف وصیتها توصیات إهلیة تعني اإلمام الذي إمامته من 

عند اهلل تعاىل.

 األئمة بإمامة  العهد  أن  على  یدل  مما   ،األئمة بإمامة  فاإلیصاء 
من ذریتها هو من شؤوهنا؛ إذ متعلق الوصیة البد أن یكون مما یشمله 
والیة املوصي، ومن مث كان اإلمام السابق یوصي بإمامة الالحق، وكوصیة 

.واألئمة من ولده بإمامة علي النيب
ویصرح هبذا املقام هلا النص الوارد يف نزول اللوح األخضر علیها املتضمن 
لتعیني أمساء األئمة، ومن مث یصح أن األئمة من ذریتها أوصیاء هلا كما 

هو احلال يف كون اإلمام الالحق وصي اإلمام السابق.
وكما ورد يف زیارة احلسني وزیارة الرضا »السالم عليك يا وارث 

.فاطمة...« الدال على وراثة إهلیة بینها وبني األئمة
وعلى اإلمجال: فإن مقام الوصایة باإلمامة مقام خطري إهلي نظري ما كان 
ملرمي بنت عمران من مقام حیث ألقي إلیها كلمة اهلل عیسى، وكان هلا 
مسؤولیة البشارة بنبوة عیسى للناس، مما یعين أن ملصحف فاطمة شأنا 

يف حتدید منصب اإلمامة اإلهلیة.
ویدلل يف الوقت نفسه ما لفاطمة من صالحیة خاصة يف حتدید معامل 
ویؤكد   املعصومني إمامة  احلقة يف  زعامتها  املتمثلة  اإلسالمیة  القیادة 
الدین واألمة وهو  كذلك عظم حجیتها يف أخطر شأن من شؤون 
حتدید مناصب اإلمامة اإلهلیة، علما أن هذا التحدید سیكون على مستوى 

.لیحملها فاطمة الوصیة اإلهلیة اليت تلقى إىل النيب
قال أبو عبداهلل يف حدیث:

»... وخلفت فاطمة مصحفا ما هو قرآن ولكنه كالم من كالم اهلل أنزل عليها، 
13».إمالء رسول اهلل وخط علي

مضمون هذه الروایة أن بعض مصحفها هو من إمالء الرسول بعد 
وفاته على فاطمة ال من نزول جربئیل علیها نظري الروایة املتقدمة يف 
أصول الكايف من أن ما ینزل من العلم املتجدد من اهلل تعاىل على اإلمام 
احلي القائم باألمر یتنزل أوال على رسول اهلل يف نشأته األخرویة مث 
على أمري املؤمنني مث على اإلمام الالحق فالالحق إىل أن یصل يف تنزله 
على اإلمام احلي القائم باألمر، مما یدلل على وساطة النيب يف علوم 

املعصومني اللدنیة منه تعاىل.
 كان خيط ما ميلیه ویلقیه له بالنيب ويف الروایة إشارة إىل أن علیا
يف تلك النشأة على فاطمة، وهذا نظري ما كان من شأن علي من 
أنه كان یسمع مایسمعه النيب من الوحي ویرى ما یراه النيب، كما 
ورد ذلك يف روایات عدیدة وكما نقل ذلك عن النيب قوله: »إنك 
تسمع ما أسمع وترى ما أرى إال أنك لست بنبي« يف آخر اخلطبة القاصعة 

من »هنج البالغة«.
ویقتضیه مفاد حدیث املنزلة »أنت مني بمنزلة هارون من موسى« إذ كان ما 
یتنزل على موسى یسمعه ویراه هارون كما هو مفاد اآلیات الكرمية املشرتكة 

بینهما فیما ینزل.
.یراه ویسمعه علي فالذي یتنزل هو على النيب

ونظري ما سیأيت من نزول املالئكة على مرمي بل والوحي املباشر من اهلل 
تعاىل هلا، مع أهنا مل تكن نبیا ولكن كانت آیة من حجج اهلل تعايل.

مث إن يف التصریح بأن ما نزل علیها كالم من كالم اهلل تعاىل القدسي غري 
القرآين، تبیان ملقام حجیتها اإلهلیة، على أن مصحف فاطمة هو أحد دالئل 
 إمامة اإلمام عند حیازته له. عن أيب بصري قال: مسعت أبا عبداهلل

14».حتى قبض مصحف فاطمة یقول: »ما مات أبو جعفر

فمصحف فاطمة أحد المنابع العلمية اليت یتزود منها اإلمام إبان مهمته 
اإلهلیة، فضال عن كونه أحدى دالئل إمامته احلقة.

من هنا تبني أن حجیة فاطمة على أبنائها احلجج املعصومني، فهي 
الواسطة العلمیة بني اهلل تعاىل وبني األئمة ومن خالل العلم احملفوظ يف 
 مصحفها املتعلق مبا یكون إىل یوم القیامة، فحجیتها نظري حجیة النيب

يف شأن القرآن اجملید الذي هو مصدر علوم األئمة كما هو املقرر.

فهم من فاطمة وفاطمة منهم
كما تؤكد أن العلم الذي یتلقونه عن مصحف فاطمة غري مقتصر 
على ما نقش من وجود كتيب يف ذلك املصحف، بل هذا الوجود الكتيب 
تنزيل تنزیلي حلقائق ذلك العلم الذي ألقي علیها كما تقدم، فوساطتها إذن 

.بلحاظ عامل األنوار هلم
أنوارهم  اخللقة وخلقة  بدء  لعلومهم وحجیتها روایات  لوساطتها  ویشهد 
نور  اشتقاق  مث  علي،  ونور   النيب نور  من  الرتتیب  على  واشتقاقها 
 ،احلسنني من نورهم مما یدل على كون رتبتها بعد علي أمري املؤمنني
وأن بقیة أنوار األئمة أشتقت منها فهي واسطة فیض تكوینیة لوجودهم 

وكماالهتم وهو مقام رفیع وسر عظیم.
قال: دخلت على  سلمان  ففي حدیث عن رسول اهلل مسندا عن 
رسول اهلل فلما نظر إيل قال: »يا سلمان، إن اهلل عزوجل لم يبعث 

نبيا وال رسوال إال جعل له اثني عشر نقيبا.«
قال: قلت: يا رسول اهلل! قد عرفت هذا من الكتابين.

نقبائي اإلثني عشر الذين اختارهم اهلل  قال: »يا سلمان! فهل علمت 
لإلمامة من بعدي؟«

فقلت: اهلل ورسوله أعلم.
وخلق  فأطعته  فدعاني  نوره  صفاء  من  اهلل  خلقني  سلمان!  »يا   :قال
 علي ونور  نوري  من  وخلق  فأطاعه،  طاعته  إلى  فدعاه  عليا  نوري  من 
فاطمة فدعاها فأطاعته، وخلق مني ومن علي ومن فاطمة، الحسن والحسين، 

فدعاهما فأطاعاه.
فسمانا اهلل عزوجل بخمسة أسماء من أسمائه: فاهلل المحمود وأنا محّمد، واهلل 
العلي وهذا علي، واهلل فاطر وهذه فاطمة، واهلل اإلحسان وهذا الحسن، واهلل 

المحسن وهذا الحسين.
ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق اهلل سماء 
مبنية أو أرضا مدحية، أو هواء أو ماء أو ملكا أو بشرا، وكلنا بعلمه أنوارا 

نسبحه ونسمع له ونطيع.«15
فاخللقة واإلصطفاء كما جرى على رسول اهلل وعلي، جرى مثله 

على فاطمة، وهذا لعمري مقام خطري وشأن رفیع.
كما أن يف اشتقاق نور علي من نور حمّمد، ونور فاطمة من 
نور علي، ونور احلسن واحلسني من نور فاطمة، وأنوار التسعة 
من ذریة احلسني من نور احلسني، داللة على ترتیب النورانیة وكون 
املتقدم واسطة فیض للمتأخر، لذا فإن فاطمة تعد واسطة فیض نورانیة 
لألئمة لتقدمها علیهم بالنورانیة، وهذا معين كوهنا واسطة إفاضة على 

أوالدها املعصومني فهي بالتايل حجة علیهم.
:ومما یؤكد أهنم من نور واحد ما روي عن الرضا

أني واهب لك ذكرا، فوهب  إلى عمران:  تبارك وتعالى أوحى  »... إن اهلل 

له مريم، ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، ومريم 
وعيسى شيء واحد، وأنا من أبي، وأبي مني، وأنا وأبي شيء واحد.«16

فإذا كان عیسى من مرمي ومرمي من عیسى شيء واحد، 
فكیف مبن كانوا أنوارا یسبحون اهلل قبل اخللق بألفي ألف عام؟

عنهم: »إن اهلل خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام، فسبحنا فسبحت 
المالئكة لتسبيحنا.«17

فهم من فاطمة، وفاطمة منهم.
وكماالهتم  لوجودهم  تكوینیة  فیض  واسطة   أهنا قولنا:  دلیل  وهذا 

صلوات اهلل وسالمه علیهم وعلى أمهم سیدة نساء العاملني.

على األنبياء المرسلين الجهة الثانية: حجيتها
ویدل علیه من الكتاب وجهان:

األول: كوهنا مطهرة متس احلقیقة العلویة امللكوتیة للقرآن الكرمي يف اللوح 
احملفوظ كما تقدمت اإلشارة إىل السور القرآنیة الدالة على ذلك، وكما 
سیأيت يف مقامات أخرى الحقة والذي حيیط بعلم الكتاب املهیمن على 
بقیة الكتب السماویة السابقة یفضل على أصحاب تلك الكتب، حیث 
وصفت توراة موسى بأن فیه تبیانا من كل شيء ال تبیانا لكل شيء، 

فضال عن بقیة الكتب.
الثاين: قوله تعايل: 

»َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعرَ َضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فيََقاَل أَنِبُئوِني بَِأْسَماِء 
َهٰيُؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن؛ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتيََنا ِإنََّك أَنَت 
اْلَعِليُم اْلَحِكيُم؛ قَاَل يَا آَدُم أَنِبئيُْهم بَِأْسَمائِِهْم فيََلمَّا أَنَبَأُهم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم 
َوَما ُكنُتْم  تيُْبُدوَن  َما  َوَأْعَلُم  َواأْلَرْ ِض  السََّماَواِت  َغْيَب  َأْعَلُم  ِإنِّي  لَُّكْم  َأُقل 
َتْكُتُموَن؛ َوِإْذ قيُْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبٰى َواْسَتْكبيَرَ  

وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِ يَن«18
وقوله تعاىل: »قَاَل يَا ِإْبِليُس َما َمنيََعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبيَرْ َت 

َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِيَن«19
فظاهر هاتني اآلیتني واليت استعرضت كذلك يف سور أخرى، من أن 
هذه األمساء كانت موجودة حیة شاعرة عاقلة، ألن الضمري واسم اإلشارة 
املستخدم يف اآلیات املزبورة عائدة إىل العاقل احلي الشاعر، ومقتضى 
حصول آدم على شرف اخلالفة اإلهلیة واسجاد املالئكة كّلهم أمجعون 
خاضعني طائعني له كان بسبب تشریفه بالعلم بتلك املوجودات احلّیة 
الشاعرة، مما یفضي بشرافة مقام تلك املوجودات احلّیة الشاعرة العاقلة 

على مقام آدم فضالً عن مجیع املالئكة.
ومما یقضي أّن خلفاء الّله من األنبیاء ومجیع املرسلني أوصیائهم الذین 
یندرجون تعاقباً يف قوله تعاىل: »َوِإْذ قَاَل رَ بَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي 

اأْلَرْ ِض َخِليَفًة«20 
إمنا یشرفون ویؤهلون مبقام اخلالفة اإلهلیة يف األرض، إمنا هو بتوسط 
تشریفهم بالعلم بتلك الوجودات احلّیة الشاعرة العاقلة، واليت أشار إلیها 
تعاىل يف »سورة ص« بالعالني ألنّه تعاىل حصر ما سوى آدم يف قوله 
عدم سجود  فیكون  آدم  دون  اْلَعالِيَن« كونه  ِمَن  َأْم ُكنَت  »َأْسَتْكبيَرْ َت 
ابلیس استكبارا، أو هو من العالني الذین ال خيضعون آلدم واللطاعته 

بل یفوقونه، ولیس أولئك إال املوجودات احلیة الشاعرة العاقلة 
الذین بربكتهم شرف آدم بذلك املقام، فكیف یكونون دونه 
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خاضعني وطائعني له؟
بأنه  املوجودات  بتلك  آدم  لعلم  تعاىل  اهلل  ومقتضى وصف 
علما  املالئكة  حتط  مل  ذلك  وألجل  واألرض  السماوات  غیب 
بتلك املوجودات ألهنا بالنسبة إىل السماوات واألرض غیب، أي لیست 

مشهودة فیها.
ومقتضى كل ذلك كون تلك املوجودات الشاعرة احلیة العاقلة هي من 
األنوار املخلوقة قبل السماوات واألرض قبل املالئكة وقبل آدم، وهو 

قوله: »أول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر!« 
وأن تلك األنوار احلیة الشاعرة العاقلة لیست هي نور آدم وال نور األنبیاء 
واملرسلني، وإال لكان آدم عاملا بذاته وملا احتاج أن یعلم مبوجودات غري 

ذاته.
يف  اهلل  عن  استخالفهم  يف  واملرسلني  األنبیاء  بقیة  احتاج  ملا  وكذلك 
األرض إىل تعلم تلك األمساء مع أن اآلیات قاضیة بأن مقام اخلالفة 
اإلهلیة عن اهلل إمنا یستأهلها أفراد البشر من األنبیاء واملرسلني والذي كان 
آدم هو املصداق األول إمنا یستأهلوهنا بالعلم بتلك املوجودات كسنة 

إهلیة دائمة كلیة يف مقام جعل اخللیفة يف األرض.
وهذا املفاد هلذه اآلیات متطابق للروایات الواردة عنهم يف ذیل هذه 
اآلیات، وقد تضمنت تلك الروایات التنبیه على داللة وظهور اآلیات 
على مثل ذلك وأهنا يف األنوار اخلمسة كما يف روایات اشتقاق النور 

كما تقدم وسیأيت مفصال كذلك.
أما من السنة:

فاألوىل: روایات بدء اخللقة اآلتیة حیث دلت على أن أول ما خلق نور 
سید الرسل مث نور علي مث نور فاطمة مث احلسنني مث 
نور التسعة من ذریة احلسني مما یدل على تقدم خلقتهم النوریة على 

.سائر األنبیاء والرسل وبالتايل حجیة تلك األنوار علیهم
الثاني: أخذ والیتها وطاعتها على األنبیاء، وهو مستفاد من الوجه الثاين 
املتقدم يف الكتاب، وقد تقدم يف روایة دالئل اإلمامة حول مصحف 

:عن أيب بصري وقوله فاطمة
»ولقد كانت مفروضة الطاعة على جميع من خلق اهلل من الجن واإلنس 

والطير والوحش واألنبياء والمالئكة.«21
ويف روایة »بصائر الدرجات« عال اسنادها عن حذيفة بن أسعد قال: 
قال رسول اهلل: »ما تكاملت النبوة لنبي في األرض حتى عرضت 

عليه واليتي ووالية أهل بيتي فمثلوا له فأقروا بطاعتهم وواليتهم.«22
:الثالث: ما روي من قوهلم

»لوال أن أمير المؤمنين تزوجها لما كانت لها كفو إلى يوم القيامة على وجه 
األرض، آدم فمن دونه.«23

وقد أشار إىل ذلك المجلسي: 
إنه يستدل به على كون علي وفاطمة أشرف من سائر أولي العزم سوى 
نبينا إلى غير ذلك من الوجوه الروائية التي ال مجال لهذا المختصر 

من ذكرها.

إذا كانت النصوص األدبیة ال تتعدى حدود الوصف واحملسنات البدیعیة، 
ویكاد الكثري منها خيلو من احملتوى الرفیع واملعىن الشامخ والفكرة الراشدة، 
فیبدو فارغا من الذوق أحیانا، فإن بیانات أهل البیت - فضال عن 
االعتقادات  من  اجللیلة  املعاين  تضمنت  قد   - فصاحتها  وعلو  بالغتها 
احلقة والوصایا األخالقیة، والدعوات املوجهة إىل اخلري واجلهاد، معربة عن 
 أهداف الشریعة، وعن شجاعة املتحدثني هبا. فمن أحادیث املصطفى
 ..وخطبيت موالتنا فاطمة ،يف مكة املكرمة وخطب أمري املؤمنني
إىل خطب امامنا احلسن وامامنا احلسني. تأيت هذه السلسلة الشریفة 
لتعرب عن حكم اإلسالم يف صیغ هن غرر احلكم ولوامعه، ودرر الكلم 

وجوامعه.
إحدى  يف  جاء  حىت  الطاهر،  البیت  هذا  وریثة  هي   العقیلة وزینب 
الوحي  ومهبط  والتقى،  العصمة  معقل  في  المولودة  على  »السالم  زیاراهتا: 
الصالحة،  المرأة  على  سالم  والندى.  الفضل  عظيم  والموروثة  والهدى، 
المحّمدية،  الطالبية، والمعجزة  األبية، واللبوة  الناصحة، والحرة  والمجاهدة 

والذخيرة الحيدرية، والوديعة الفاطمية.«
:قال الشيخ جعفر النقدي

 يف الطراز املذهب، عن ناسخ التواریخ أنه قال: من معجزات رسول اهلل
أنه كان یضع لسانه يف فم أوالد فاطمة الرضع فیغنیهم عن اللنب. 

قال: واألوالد الرضع یشمل الذكور واإلناث، فزینب وأم كلثوم تشاركان 
احلسنني يف هذه الفضیلة.

ومن املعلوم أن من التقم لسان رسول اهلل - عقل العقول ووارث علوم 

العالیة،  املراتب  األولني واآلخرین - وارتوى مبصه، كیف حيصل على 
وكیف یأخذ مقامات العلم والشرف.«1

كانت فصاحة سیدتنا زینب جتمع - إىل قوة العبارة وحسن االسلوب - 
عنصرین شریفني: المعرفة والشجاعة، لذا هیمنت كلماهتا على السامعني 

وجعلتهم حیارى مب جيیبون، واألمثلة يف ذلك وافرة:
قال حذيم االسدي: لم أر واهلل خفرة قط أنطق منها، كأنها تنطق وتفرغ 

 .عن لسان علي
وقد أشارت إىل الناس: 

»أي أهل الكوفة بعد فاجعة كربالء وقد جيء بها سبية.« 
:بأن أنصتوا، فارتدت األنفاس، وسكنت االجراس، مث قالت

أتبكون..؟ فال  يا أهل الختل والغدر والخذل!  يا أهل الكوفة!  »أما بعد 
والعجب،  الصلف،2  إال  فيكم  هل  الزفرة..  هدأت  وال  العبرة،  رقأت 
والشنف،3 والكذب، وملق اإلماء، وغمز األعداء...4 قد ذهبتم بعارها، 
ومنيتم بشنارها، ولن ترحضوها5 أبدا، وأنى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة، 
ومعدن الرسالة، وسيد شباب أهل الجنة، ومالذ حربكم ، ومعاذ حزبكم؟! 
هتكتم؟  له  حرمة  وأي  فريتم؟   لمحّمد أي كبد   - ويلكم   - أتدرون 
وأي دم له سفكتم؟! لقد جئتم بها شوهاء6 صلعاء، عنقاء سوداء، فقماء 

خرقاء..«7 
مث أنشأت تقول:

ماذا تقولون إذ قيال النيبي لكيم
ماذا صنعتم وأنيتم آخير األميم
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واجلامعة ومصحف فاطمة، احلدیث 1، ص 150 من الطبعة القدمية وص 208 

من الطبعة احلدیثة.
الصحیفة  فیه ذكر  الباب 40:  احلّجة،  10. »الكايف«، ج 1، ص 239، كتاب 

واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة، احلدیث 1.
املسلسل  الرقم  الزهراء«، خرب مصحفها،  11. »دالئل اإلمامة«، يف باب »فاطمة 

للحدیث 34، ص 106-104.
الصحیفة  فیه ذكر  الباب 40:  12. »الكايف«، ج 1، ص 241، كتاب احلجة، 

واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة، احلدیث 4.
13. »بصائر الدرجات«، الباب 14 من اجلزء الثالث: باب يف األئمة أهنم أعطوا 
اجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة، احلدیث 14، ص 156 من الطبعة القدمية و 

ص 213 من الطبعة احلدیثة.
14. »بصائر الدرجات«، الباب 14 من اجلزء الثالث: باب يف األئمة أهنم أعطوا 
اجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة، احلدیث 23، ص 158 من الطبعة القدمية و 

ص 216 من الطبعة احلدیثة.
أبواب خلقهم  15. »حبار األنوار«، ج 25، ص 6، احلدیث 9، كتاب اإلمامة، 

وطینتهم وأرواحهم، الباب األول: بدو أرواحهم وأنوارهم ...
أبواب خلقهم  16. »حبار األنوار«، ج 25، ص 6، احلدیث 1، كتاب اإلمامة، 

وطینتهم وأرواحهم، الباب األول: بدو أرواحهم وأنوارهم ...
17. نفس املصدر، احلدیث 2.

18. سورة البقرة، اآلیات 34-31.
19. سورة ص، اآلیة 75.

20. سورة البقرة، اآلیة 30.
املسلسل  الرقم  مصحفها،  خرب  الزهراء«،  »فاطمة  باب  اإلمامة«،  »دالئل   .21

للحدیث 34، ص 106.
فضائلهم  سائر  أبواب  اإلمامة،  األنوار«، كتاب  »حبار  يف  اجمللسي  أورد  وقد   .22
ومناقبهم وغرائب شؤوهنم، الباب 6: باب تفضیلهم على األنبیاء وعلى مجیع اخللق 
...، 88 روایة ذكر فیها تفضیلهم على األنبیاء راجع »حبار األنوار«، ج 26، 

ص 319-267.
23. »حبار األنوار«، ج 43، ص 10، احلدیث 1، أبواب تاریخ سیدة النساء فاطمة 

الزهراء، الباب 2: أمساؤها وبعض فضائلها.

المصدر: الشيخ محّمد سند، »مقامات فاطمه الزهرا في الکتاب و السّنة«، 
قم، دارالغدير، ص 21-44؛ بالتخليص.
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بأهيل بيتيي وأوالدي وتكرمتيي
منهم أسارى ومنهم ضرجوا بيدم
ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم

أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي
قال حذيم: 

شیخ  إىل  فالتفت  أفواههم،  يف  أیدیهم  ردوا  قد  حیارى  الناس  فرأیت 
يف جانيب یبكي وقد اخضلت حلیته من البكاء وهو یقول: بأبي وأمي، 
كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب، ونسلهم 

نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم. 
مث أنشد:

كهولكم خيير الكيهول، ونسلكم
إذا عد نسل ال يبور وال يخزى8

رسول  عائلة  یستعرض  أخذ  زیاد  ابن  قصر  إىل  بالسبایا  جيء  وحني 
النساء؟  من هذه المنحازة عن  أفرادها، مث سأل:  بالسؤال عن   اهلل

 .فقیل: زينب بنت علي
فقال: الحمد هلل الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب أحدوثتكم. 

:فأجابته
»الحمد هلل الذي أكرمنا بنبيه محّمد، وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما 

يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وهو غيرنا.«9 
قال ابن زياد: كيف رأيت فعل اهلل بأهل بيتك؟ 

قالت: »ما رأيت إال جميال، هؤالء قوم كتب اهلل عليهم القتل فبرزوا10 إلى 
مضاجعهم، وسيجمع اهلل بينك وبينهم فتحاج وتخاصم. فانظر لمن الفلج 

يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجانة!«11 
فغضب ابن زیاد واستشاط من كالمها معه يف ذلك احملتشد.12

وحینما جيء بالسبایا إىل »الشام«، وأدخلن إىل قصر يزيد.. مسعت 
زینب یزید یتمثل بأبیات ابن الزبعرى:

لعبت هاشيم بالملك فيال
خبر جاء وال وحيي نيزل

لست من خندف إن لم أنتقم
من بني أحمد ما كان فعيل

املعروفة يف جملسه، وكان  وألقت خطبتها   العقیلة زینب له  فانربت 
منها: 

»أمن العدل يا ابن الطلقاء! تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول 
اهلل سبايا؟!.. وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد األزكياء،13 ونبت 
لحمه من دماء الشهداء.. فواهلل ما فريت إال جلدك، وال حززت إال لحمك، 
ولتردن على رسول اهلل بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من 
حرمته في عترته ولحمته.. أال فالعجب كل العجب، لقتل حزب اهلل النجباء، 
الطلقاء... فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك،  الشيطان  بحزب 
فواهلل ال تمحو ذكرنا، وال تميت وحينا، وال يرحض عنك عارها، وهل رأيك 
إال فند، وأيامك إال عدد، وجمعك إال بدد، يوم ينادي المنادي: أال لعنة 

اهلل على الظالمين...«
فقال یزید:

يا صيحة تحيمد مين صوائيح
ما أهون النوح على النوائح14

الهوامش:
1. »زینب الكربى«، ص 42.
2. املدح مبا لیس يف املمدوح.

3. البغض بغري حق.
4. الطعن.

5. لن تغسلوها.
6. قبیحة.
7. محقاء.

8. الطربسي، أمحد بن علي، »االحتجاج«، ج 2، ص 31.
9. أي أنتم.

10. لعل املعىن أن اهلل كلفهم باجلهاد فلبوا داعي اهلل »سبحانه.«
11. وكانت معروفة باحنرافها.

12. ابن طاووس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، ص 90.
13. وهي جدته هند اليت لفظت كبد محزة بعد شهادته يف أحد.

14. »االحتجاج«، ج 2، ص 34..

http://alhassanain. المصدر: شبکة اإلمامين الحسنين، التراث و الفکر اإلسالمي
org

ومن البحوث املهمة اليت تنبغي مالحظتها، البحث عن منشأ ظهور هذه 
األفكار والعقائد وانواع اجلدل والدوافع اليت دفعت املسلمني منذ النصف 
األول للقرن األول أو النصف الثاين منه على األكثر لیخوضوا البحث يف 

اجلرب والقدر.
ال ریب يف أن سبب شروع املسلمني يف اخلوض يف هذه املباحث هي آیات 
»القرآن الكرمي« وكلمات الرسول األكرم. إن مسألة املصري ومسألة 
احلریة واالختیار االنسانیني من املسائل اليت هي بالطبع مثار لتساؤل كل 

أحد.
املسلمني،  عند  اإلهلي  الكتاب  يف  مرارا  طرحت  قد  املسألة  هذه  وألن 
وجاءت تؤید بكل صراحة فكرة القدر وآیات تؤید بنفس الصراحة حریة 

االنسان واختیاره فإن هذا مما یدعو للتفكري والبحث واحلوار.
أما املستشرقون واتباعهم وأذناهبم فیدعون أن هلذه االفكار جذرا فكریا 
واجلرب  القضاء  مسألة  أن  یعتقدون  األوروبیني  املؤرخني  بعض  إن  آخر. 
املتكلمني  قبل  من  متأخر  وقت  يف  عنونت  اليت  املسائل  من  واالختیار 

املسلمني يف حني مل یكن هناك أي أثر هلذه املسائل يف القرآن والسنة!
املبين على اجلرب وعدم  البعض اآلخر املح إىل أن فكر األشاعرة  إال أن 
احلریة البشریة هو نفس ما أراده اإلسالم وبثه يف تعالیمه. إال أن املعتزلة مل 
یرضخوا هلذه الفكرة اإلسالمیة مثلها مثل باقي التعالیم االسالمیة األخرى 
اليت التنسجم مع العقل واملنطق، وقد كان موضوع احلریة واالختیار البشري 

قد عنون ألول مرة بني املسلمني من قبل هؤالء املعتزلة!
على ان املعتزلة انفسهم مل یبتدعوا هذا الفكر وامنا تنبهوا إىل هذا الفكر 
ومعاشرهتم وخصوصا  األخرى  باألمم  ارتباطهم  أثر  على  السامي  املبدع 

للمسیحیني.
جاء يف »التاریخ األديب الیران« تالیف ادوارد براون اجلزء األول صفحة 

413 قوله: 
يعتقد فن كرومر ان معبد الجهني قد روج فكرة حرية االرادة في اواخر القرن 
السابع )الميالدي( في »دمشق« وذلك بتقليد وتبعية لشخص ايراني إسمه 

سنبويه.
ويف صفحة 412 یقول: 

القوم هو دمشق  معتقدات هؤالء  ان مکان تكون وتكامل  ويری فن كرومر 

ثيودور  ومريده  الدمشقي  يحيی  وخصوصا  بيزانس،  متالهي  نفوذ  وتحت 
أبوقره.

ومن هنا یعلم أن فن كرومر یرى أن ذلك االیراين الذي یعتقد انه لقن 
فكرة احلریة واالختیار لعبد اجلهين، كان هو بدوره یستفید مما كان یفیضه 

املتأهلون املسیحیون الرومیني!
ولو كان األمر كذلك للزمنا من أجل البحث يف مسائل التوحید واملعاد 
بل الصالة والصوم أن نبحث عن مثل هذه اجلذور التارخيیة هناك. والبد 
أننا سنجد أن علة توجه املسلمني للبحث يف التوحید واملعاد والصالة 

والصوم هي البحوث السابقة يف هذه املواضیع لدى احملافل املسیحیة!

والحقيقة هي
واالفكار  العقائد  يف  التحقیق  صالحیة  هلم  لیست  املستشرقني  ان 
اإلسالمیة، كما اهنم ال یتمتعون - غالبا - حبسن النیة املطلوب. فنجدهم 
حینما حياولون حتلیل األفكار والعقائد االسالمیة، وینخرطون مثال يف 
حبث املسائل املرتبطة بعلم الكالم اإلسالمي أو العرفان والتصوف أو 
الفلسفة خيرجون خبلط غریب، ونسج خرايف ملهمالت تدعو إىل العجب 

واحیانا إىل السخریة. وكنموذج لذلك لنطالع مایلي:
يف اجلزء األول من »التاریخ األديب الیران« الدوارد براون ص 422 ینقل 
املعروف  اهلولندي  املستشرق  لـدوزي  تاریخ اإلسالم  املؤلف عن كتاب 

الراي التايل حول املعتزلة:
والتفكير في  التأمل  لما كانوا قد سلكوا مسلك  المعتزلة -  اي  إنهم - 
أحكام الشرع فقد ناصروا االسلوب العقلي االستداللي، ولهذا فقد كان 
أحد المواضيع األساسية لديهم هو القول بحدوث القرآن وانه مخلوق وإن 
كان هذا يخالف كالم النبي1 وكانوا يقولون إن الزم قدم القرآن وأنه غير 
مخلوق هو القول بموجودين أزليين أبديين، وبمجرد جعل القرآن أي كالم 

اهلل في زمرة المخلوقات، فإنه اليمكننا جعله متعلقا بذات اهلل التتغير.2
من  الكثري  وأعلن  الوحي  نزول  اساس  بالتدریج  تزلزل  االسلوب  وهبذا 

املعتزلة ان كتابة نظري القرآن أو األحسن منه ممكنة.
وعلیه فقد اعرتضوا على القول بأن القرآن كتاب مساوي نازل 

انظف وأمسی من  باهلل  اعتقاد هم  الوحي. وكان  مبدأ  من 

الجذور التاريخية

القضاء والقدر
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األسئلة واألجوبة17

القضاء والقدر

واملوازین  العامة  باملقبوالت  واملتمسكني  املتشرعني  عقیدة 
الشرعیة واهل السنة )األشاعرة( ذلك ألن املعتزلة مل یكونوا 
لیقبلوا أبدا الفكرة القائلة بأن خالق العامل ميكنه أن یظهر بصورة 
جسمانیة، ومل یكونوا مستعدین لسماع هذا الكالم: وقد جاء يف اخلرب 
»كما رأیت البدر التمام يف معركة بدر فانك سرتى ایضا ربك یوما ما«4 
وألن املتشرعني قد قبلوا هذا الكالم حبرفیته فقد شكلت هذه املسألة 
وتوضیحه  تفسريه  فقد حاولوا  ولذا  املعتزلة  عقبة كؤودا يف وجه  دائما 
وكانوا یقولون إن اإلنسان بعد املوت سوف یرى اهلل بعني الروح البصرية 

أي بدلیل العقل. كما أنكروا أیضا أن اهلل الكرمي هو خالق الكافرین.5
كان هذا منوذجا أردنا عرضه هنا، ومن املناسب أن نقول إن املستشرق 
ادوارد براون ینقل هذه التحقیقات! عن هذا املستشرق الكبري ویتجاوزها 

دون أي تعلیق.
وهل  أوصاف؟  من  السفاسف  هذه  على  نطلق  ماذا  ندري  ال  وحنن 
نسمیها جهال أم جنایة؟ وما یبعث على األسف اكثر فأكثر هو أن 
والعقائد  األفكار  مراجعة  من  بدال  أیضا  الشرقیني  وأذناهبم  أتباعهم 
أقوال  تكرار  إىل  یعمدون  عمیقة  فاحصة  مراجعة  واإلسالمیة  الشرقیة 

أساتذهتم وجيعلوهنا األساس الذي یبنون علیه نظریاهتم.

الهوامش:
1. حياول هذا املستشرق الكبري بأن بلوح إىل أن األشاعرة قد أخذوا اعتقادهم بقدم 
القرآن من كالم النيب وأن املعتزلة على الرغم من إمياهنم بأن النيب قال هذا املعىن 
رفضوه ألنه الینسجم مع العقل واملنطق. ويف صفحة 418 من نفس الكتاب یقول: 
... وكان عکس هذه العقیدة )عقیدة امکان رؤیة اهلل( وكذلك كون القرآن قدميا، 
وانکار خملوقیته، من عقائد السنة واجلماعة )األشاعرة( الذین كانوا یتبعون نصف 

القرآن يف كل األمور وميتنعون عن التأویل الذي كان دأب أعدائهم.
يف حني الجند ولو اشارة صغرية يف القرآن إىل قدمه أو عدم خلقه، ولیس هناك 
يف مجلة األحادیث املنسوبة للرسول حدیث حتتمل صحته لدى املعتزلة - يف 

اجلملة. 
۲. یذكر مرتجم هذا الكتاب إىل الفارسیة يف اهلامش فوال للسید فروزانفر هو: 

ان االعتقاد خبلق القرآن الربط له هبذه األمور واالستنباطات اجلوفاء هلذا الكاتب. 
3. ان املعتزلة - كما یشهد التاریخ - كانوا املدافعني األقویاء املؤمنني عن القرآن 
واهنم جادلوا الزنادقة وعقائد الفالسفة، ولو كانوا - كما یری دوزي - ال یعتربون 

القرآن من مبدأ الوحي فلماذا یلتزمون بالدفاع املستمیت عنه.
4. یقصد هنا احلدیث الوارد يف كتب الكالم واحلدیث هبذا املضمون: 

»انكم سرتون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر.« 
وقد تصور هذا املستشرق املعروف ان لفظة »البدر« يف هذا اخلرب واليت تعين القمر 
التمام، إشارة إىل معركة بدر ولذا ترجم كلمة »ترون« وهي بصیغة املضارع  لیلة 

بصیغة املاضي لیتم االنسجام يف املعين. 
وهلذا احلدیث تاریخ طویل، وإىل احلد الذي تدل علیه القرائن فإنه قد حرف مرة 
على ید بعض رواة احلدیث، مث مسخ ذلك احلدیث احملرف إىل شكل آخر على ید 
علماء الكالم وقد مت له احلصول على صیغة ثالثة مضحكة على ید هذا املستشرق 
الكبري! وقد نفى القرآن الكرمي بكل صراحة الرؤیة البصریة هلل )ال تدركه األبصار وهو 
یدرك األبصار وهو اللطیف اخلبري( يف نفس الوقت الذي ذكر فیه القرآن مرارا حقیقة 
باسم »لقاء اهلل« وقد نفت أخبار الشیعة والسنة أیضا بصراحة الرؤیة البصریة هلل، 
كما أهنا أیدت تلك احلقیقة القرآنیة األخرى اليت هي قطعا أمر غري حسي وجسمي. 
االعتقاد  مسألة  التجاوز  تقبل  ال  اليت  الكربى  األشاعرة  اشتباهات  اأحد  ویعترب 
بالرؤیة احلسیة هلل يف القیامة فهي باالضافة لالمتناع العقلي ختالف النص الصریح 

يف القرآن...
5. لیس هناك فرد واحد من املعتزلة يف التاریخ یقول بأن اهلل لیس خالقا للكافرین 

ذلك ان املعتزلة أنكروا خلق الكفر ال الكافر، إذ یقولون إن اهلل مل خيلق الكفر والظلم 
واملعصیة ال أن اهلل لیس خالقاً للکافر واظامل والعاصي.

علي  محمد  ترجمة  والقدر«،  »اإلنسان  المطهري،  مرتضی  الشهيد  المصدر: 
التسخيري، المشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، بالتلخيص.

السؤال: 
ورد يف »دعاء الندبة« العبارة التالیة: »أيَن َوجُه اهلِل الَّذي ِمْنه يُؤَتى« وورد 
أیضا العبارة التالیة: »أيَن َوجُه اهلِل الَّذي إلَيِه ييََتوجَُّه االَْْولِياُء« وورد يف بدایة 
»دعاء كمیل« العبارة التالیة: »َأْسأَُلَك ِبَرْحَمِتَك الَّتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء« وورد 
يف احلدیث الشریف: »أول ما خلق اهلل نور نبيك...« وهناك العدید من 
األحادیث اليت تشري بنحو أو بآخر بأن األئمة املعصومني هم وجه 
العبارات؟ كما ال خيفى على  الفلسفي هلذه  التخریج  اهلل، ولكن ما هو 
مساحتكم بأننا حنن العوام ال ندرك هذه املعاين إال بلحاظ ما نفهم من 
العبارات الواردة يف األدعیة وكل حبسب فهمه وإدراكاته، وأما الربط بني 

املعىن الظاهري واملعىن الباطين فهو غري متیسر فضالً عن كونه مستحیال.

الجواب: 
أوالً وقبل التطرق للمعاين الـُمشار إلیها يف األدعیة واألحادیث، نُورد بعض 

املعاين:

معنى الوجه في اللغة
ان الوجه يف اللغة ینقسم اىل عدة أقسام :

1. الوجه )الظاهر(
وهو املعروف املركب به عینان سواء من حیوان ناطق أو غريه، واملقصود 

باحلیوان الناطق هو االنسان.

2. هو أول الشيء وصدره بدليل قوله تعالى
کما جاء يف القرآن الکرمي:

»َوقَاَلت طَّآئَِفٌة مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا بِالَِّذَي أُنِزَل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوْجَه 
النيََّهاِر َواْكُفُروْا آِخَرُه َلَعلَُّهْم ييَْرِجُعون«1

أي أول النهار.

3. القصد بالفعل
بدلیل قوله تعاىل »َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مِّمَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلل«2

4. القدر والمنزلة
یقال فالن أوجه من فالن أي أعظم.

5. الرئيس المنظور اليه
یقال وجه القوم وهو وجه عشريته ووجه الشيء نفسه وذاته.

وبعد هذه التعاریف للوجه، نعرف املراد بالوجه كما ورد يف بعض األیات 
الكرمية إذ اننا ال نستطیع او ال یصح ان نضیف هذه الصفة هلل على 
وجه احلقیقة املعىن الوصفي، وهو ما یتوّجه إلیه. أي أن كل واسطة تلفت 
النظر إىل أصل الشيء تسمى وجهاً، واألمثلة على ذلك تستدعي الوهم 

والضالل.

األئمة المعصومين هم وجه اهلل
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األسئلة واألجوبة

»ُكلُّ َمْن َعَلييَْها فَاٍن ٭ َوييَبيَْقٰى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم« وإمنا مل یقل: 
ويبقى اهلل ذو الجالل.

وسیلة  جمرد  إلینا،  بالنسبة  الوجه  ألن  لنا،  املعىن  إدراك  تیسري  أجل  من 
إلدراك احلقیقة املاثلة اليت یقابلنا وجه من وجوهها، وال نرى منها إال بعض 

حاالهتا؛
ومن  هبم،  تعاىل  صفاته  ثبوت  نعرف  الذي  اهلل  وجه  هم   إهنم  .2
خالهلم، فنطلق علیها أمساءها. ألننا ال نعرف منها إال األمساء وال نعرف 
الكنه واحلقیقة، وذلك على حد قوله تعاىل: »اقيَْرْأ بِاْسِم رَبَِّك...«5 وقوله: 
ِن الرَِّحيِم«وحنو ذلك مما یشري إىل أن ما نعرفه هو األمساء،  »ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمَٰ

وال ندرك املعاين إال بتخیل ما تشرتك معه يف االسم.
إلیه من باب صفة الرحیمیة  فنحن من أبواب صفاته تعاىل نأتیه، فنأيت 
تارة، ومن باب صفة الشايف أخرى، ومن باب صفة اخلالق، أو اجلبار، 
أو الكرمي، أو... ثالثة، ونطلب حاجاتنا منه تعاىل، ونطرق باباً من هذه 

األبواب، حبسب طبیعة احلاجة اليت نریدها منه سبحانه وتعاىل؛
3. إهنم نور وجه اهلل، ونور وجهه تعاىل هو الذي یدخل الضوء يف 
عمق وجود األشیاء، فیصبح هلا ضوء نابع من عمق ذاهتا »َوبُِنوِر َوْجِهَك 
الَّذي َاضاَء َلُه ُكلُّ شيء« وقد قال تعاىل: »ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء 

َواْلَقَمَر نُورًا...«6
فأهل البیت هم نور صفات اهلل الذي أضاء له كل شيء.

اهلوامش:
1. سورة آل عمران، اآلیة 72.
2. سورة النساء، اآلیة 125.

3. سورة الرمحن، اآلیتان 26 و 27.
4. املصدر السابق، اآلیة 78.

5. سورة العلق، من بدایة السورة إىل اآلیة1.
6. سورة یونس، اآلیة 5.

املصادر: 
http://www.islam4u.com/ar :1. مرکز اإلشعاع اإلسالمي

facebook.com/Imamalmehdi/ :2. صفحة »اإلمام املهدی« يف فیسبوك

أما بعد...
إن كالم أهل البیت - كأمرهم - صعب مستصعب، ال 
یدرك مرامیه، وال ینال حقیقة معانیه، إال نيب مرسل، أو ملك 
مقرب، أو وصي، أو رجل امتحن اهلل قلبه للتقوى، والعلم، واملعرفة، وأفاض 
اهلل علیه من شآبیب رمحاته، وأنوار هدایاته، ما جعله أهالً لذلك أن یدرك 

معاين كالمهم، ویقف على بلیغ خطاهبم.
وإن يف كالمهم، احملكم واملتشابه، والعام واخلاص، والناسخ واملنسوخ.

إن كلمة »وجه« قد وردت يف القرآن الكرمي، يف أكثر من مورد، وذلك 
مثل قوله تعاىل: 

»ُكلُّ َمْن َعَلييَْها فَاٍن ٭ َوييَبيَْقٰى َوْجُه رَبَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِْكَراِم«3 
برفع كلمة »ذو« لتشري إىل مقام اجلالل والعزة اإلهلیة وتدل علیه باملباشرة، 

حیث إن املراد أن اهلل نفسه هو الباقي. وكل من على وجه األرض فاٍن.
ونرید هبا تارة أخرى ما یضاف إىل اهلل تعاىل، ویوصل به وإلیه، وما ميكننا 

أن ندركه ونتلمسه، من معاين ربوبیته سبحانه وتعاىل لنا.
وبعبارة أخرى إن مقام اجلالل اإلهلي، ال ميكن أن ُتْدَرك حقیقته، أو أن 
توصف ذاته. كما أن ما یعرفه اإلنسان من كل شيء، إمنا هو الوجه الذي 
یظهر له منه، فكان ال بد من معرفة اهلل مبا یظهر لنا منه ویواجهنا به، وهو 
هذه اآلثار والتجلیات لصفات ربوبیته لنا تبارك وتعاىل، على شكل خلق، 

ورزق، وشفاء، وهدایة، ورعایة، وما إىل ذلك.
فنحن نعرفه سبحانه من خالل ما نتلمسه من هذه اآلثار لصفات ربوبیته 

يف واقع حیاتنا. ويف كل ما حيیط بنا.
وال شك يف أن إرسال األنبیاء واألوصیاء هلدایة الناس، هو من أظهر 

جتلیات تلك الصفات، اليت نصل إىل اهلل تعاىل من خالهلا.
فهم إذن الوجه الذي نراه، والذي نعرف اهلل بالنظر إلیه، ونتلّمس فضل اهلل 
من خالله، من حیث إهنم جتلیات آلثار صفات الربوبیة، فهو من إطالق 
اسم املسبب، وإرادة السبب، أي أننا نتحدث عن أثر الصفة، ونرید به 

نفس تلك الصفة أعين صفة الربوبیة املؤثرة.
فهم إذن ذلك النور الكاشف والدال، واهلادي إىل أمساء صفات الربوبیة، 
واأللوهیة، وهم وجه اهلل تعاىل، ألن صفات اهلل ترى من خالهلم، فندرك 
والرازق،  واخلالق،  والرحیم،  واخلبري،  واللطیف،  املدبر،  مثل:  أمساءها، 
والشايف و... ونعرف أیضاً وجود صفة القادر والعلیم، واحلي القیوم و... 

فنصفه سبحانه وتعاىل هبذه األمساء.
فأهل البیت هم وجه اهلل الدال على صفات ألوهیته وربوبیته. واليت ال 
ندرك حنن منها إال ظواهرها وأمساءها، فإذا أردنا أن نتوجه إلیه، وأن نصل 
إلیه، فإننا نأيت إلیهم لنجد مظاهر قدرته، وأثر حكمته، و جتلیات هدایته، 

ودالئل نعمته، وخلقه، ورزقه، ورمحته و...
فإذا عرفنا: أن املراد بالوجه هو ما یعرف اهلل تعاىل به، وهو صفاته تعاىل، 
 ،وأن املراد بنور الوجه هو جتلیات تلك الصفات يف آثارها، أعين النيب

.وأهل بیته الطاهرین
وبذلك نعرف املراد بـ»نُوِر َوْجِهَك الَّذي َاضاَء َلُه ُكلُّ شيء« ویتضح لنا معىن 

أهنم: »َوجُه اهلِل الَّذي ِمْنه يُؤَتى«.
أّما كل ما على األرض من توجهات لغري وجودهم املقدس، فاٍن وباطل، 
ویبقى حممد وآله هم احلقیقة األوحدیة احلصریة للذات املقدسة ومن مث 

.األنبیاء واملالئكة هم آیات دالة علیهم

ويف حقیقة األمر إن العقول تبقى عاجزة ودون القدرة واالستطاعة على 
فهم وادراك حقیقة عظمة اهلل )تعاىل( وأمسائه وصفاته، ولكننا جند أنفسنا 
مضطرین ألجل استحصال اإلميان والیقني باهلل )جل جالله( ان نتمسك 
الناصعة،  احلقیقة  هذه  إىل  تشري  للمعصومني كما  القدسیة  باألنوار 
عبارة وردت يف الزیارة اجلامعة نقول »َمْن َأراَد اهلل َبَدَأ ِبُكْم«، وما أكّدوه 

أهل البیت يف قوهلم: »بنا ُعرف اهلل، وبنا ُعبد اهلل.«
وقد ورد عن اإلمام علي بن احلسني السجاد يف تفسري قوله تعاىل »َو 

ييَْبقى  َوْجُه رَبَِّك...«، أنه قال: »نحن الوجه الذي يؤتى اهلل منه.«
إذاً مما ال شك فیه أن أهل بیت العصمة والطهارة هم الوجهة اإلهلیة 
اليت ال یقبل اهلل وجهة إال من خالهلم ، ألن من أراد أن یّوحد اهلل ویؤمن 
به وجبت علیه معرفتهم، وألن من أحبهم أحّبه اهلل، وألهنم باب اهلل الذي 
ال یؤتى إال منه وعلیه أكّدت على حقیقتهم آیة »وأتوا البيوت من أبوابها«.
ونقرأ يف حدیث لإلمام الباقر يف تفسري اآلیة: »تَباَرَك اْسُم رَبَِّك ِذي 
العباد  أكرم  التي  اهلل وكرامته  قال: »نحن جالل  أنّه  اإْلِْكراِم«4  َو  اْلَجالِل 

بطاعتنا.«
ومن الواضح أّن أهل البیت ال یدعون لغري اهلل، والیأمرون بغري طاعته 

وهم هداة الطریق إلیه، وسفن النجاة يف حبر احلیاة املتالطم.
وبناًء على هذا، فإهّنم ميثّلون مصادیق جالل اهلل وإكرامه، ألّن اهلل تعاىل 

قد مشل الناس بنعمة اهلدایة بواسطة أولیائه.
فمن  وتعاىل.  سبحانه  هلل  املعنوي  الوجه  مصادیق  أرقى   فهم وعلیه 
توجه إلیهم فقد توجه إىل اهلل ومن أعرض عنهم فقد أعرض عن اهلل العلي 

العظیم.
 يف كل زمان یوجد حّجة يف األرض متّثل وجه اهلل من زمن رسول اهلل
اىل زمن اإلمام احلسن العسكري، كان املعصوم املوجود يف زمانه ميثل 
وجه اهلل. أما يف زمننا احلاضر، إن دعاء الندبة یدلّنا داللة واضحة على 
وجه اهلل. فنقرأ يف  دعاء الندبة: »أَْيَن َوْجُه الَلِه الَِّذي ييَتيََوجَُّه ِإلَْيِه ااْلْولَِياُء...«

 وجتدر اإلشارة اال إّن أحد االلقاب املباركة لبقّیة اهلل تعاىل اإلمام املهدي
هو وجه اهلل، حیث نقرأ يف زیارته: »السَّاَلُم علی َوْجِه الَلِه اْلُمتيََلقِِّب 

بيَْيَن َأْظُهِر ِعَباِدِه...«
وحصریة التوّجه اىل اهلل تتّم من خالله، فهو باب اهلل. وأشارت إىل ذلك 
العبارة الواردة يف دعاء ندبة واليت تقول: »اْيَن باُب اهلِل الَّذی ِمْنُه ييُْؤتی...«

مالحظة مهمة
اىل غريه  التوّجه  یعين عدم جواز  ، ال  احلّجة  اإلمام  اىل  التوّجه  حصریة 
إمام  إنه  یعين  إمنا  احلوائج،  وطلب  التوّسل  يف   واألئمة الرسول  من 
زماننا احلّي، الذي یستلم أعمالنا وعباداتنا، وتعرض أعمالنا علیه، وتنزل 
صحیفتنا يف لیلة القدر علیه، ویوم القیامة هو الذي یوقع صحیفة األعمال 
ویسّلمها لرسول، حیث أن یوم القیامة كل أمة حتشر حتت رایة إمام 
زماهنا ومن مث كل األمم تنضوي حتت رایة موحّدة وهي رایة احلمد لسید 

.اخللق من األولني واآلخرین حممد

٭٭٭
وبعدما تقدم فإننا خنلص إىل النتائج التالیة:

1. إن املراد بوجه اهلل الباقي هو نفس حقیقة الذات اإلهلیة، قال تعاىل: 
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الحكایات

تقدیم الكتاب

:قال جابر بن عبد اهلل األنصاري: قال رسول اهلل
»إذا كان یوم القیامة تقبل ابنيت فاطمة على ناقة من نوق اجلنة مدجبة 
اجلنبني خطمها من لؤلؤ رطب قوائمها من الزمرد األخضر ذنبها من 
املسك األذفر عیناها یاقوتتان محراوان علیها قبة من نور یرى ظاهرها من 
باطنها و باطنها من ظاهرها داخلها عفو اهلل و خارجها رمحة اهلل على 
رأسها تاج من نور للتاج سبعون ركنا كل ركن مرصع بالدر و الیاقوت 
یضي ء كما یضي ء الكوكب الدري يف أفق السماء و عن ميینها سبعون 
ألف ملك و عن مشاهلا سبعون ألف ملك و جربئیل آخذ خبطام الناقة 

ینادي بأعلى صوته: 
 »غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد«

إال غضوا  و ال شهید  و ال صدیق  و ال رسول  نيب  یومئذ  یبقى  فال 
أبصارهم حىت جتوز فاطمة فتسري حىت حتاذي عرش رهبا جل جالله 

فتزج بنفسها عن ناقتها و تقول: 

أبصاركم غضوا 
»إلهي و سيدي احكم بيني و بين من ظلمني اللهم احكم بيني و بين من 

قتل ولدي« 
فإذا النداء من قبل اهلل جل جالله: »يا حبيبتي و ابنة حبيبي! سليني تعطي 

و اشفعي تشفعي فو عزتي و جاللي ال جازني ظلم ظالم.«
فتقول: »إلهي و سيدي! ذريتي و شيعتي و شيعة ذريتي و محبي و محبي 

ذريتي.«
فإذا النداء من قبل اهلل جل جالله: »أين ذرية فاطمة و شيعتها و محبوها 

و محبو ذريتها؟« 
فیقبلون و قد أحاط هبم مالئكة الرمحة فتقدمهم فاطمة حىت تدخلهم 

اجلنة.«

المصدر: الشيخ الصدوق، »األمالي«، المجلس الخامس، ص 17.

یعترب الكتاب »بناء املقالة الفاطمیة يف نقض الرسالة العثمانیة« من خرية 
املصادر اليت ألفت يف الرد على »الرسالة العثمانیة« للـجاحظ، نقض فیها 
املؤلف كل االفرتاءات والتشكیكات الباطلة اليت حوهتا عثمانیة اجلاحظ، 

ببحوث عقائدیة وتارخيیة علمیة رصینة.
الرسالة  نقض  يف  الفاطمیة  املقالة  »بناء  نصنف كتاب  أن  لنا  إذا كان 
اليت  املعرفیة  املطارح  ألقمناه يف صدارة  طاوس،  ابن  للمحقق  العثمانیة« 
أمهیته  املذكور  الكتاب  مينح  ما  أما  اهلجري.  السابع  القرن  ثقافة  عرفتها 

املخصوصة، فإمنا لدواع ثالثة:
أوال: لطبیعته اجلدالیة، وانتسابه الصمیم إىل املوروث الضخم لعلم الكالم 

اإلسالمي؛
العامل  متكلمي  أشهر  من  واحد  على  الرد  سیاق  يف  جاء  ألنه  وثانيا: 
سنة 255  )املتوىف  الجاحظ  عثمان  أبو  وهو  زمانه  وأدبائه يف  اإلسالمي 

ه.ق.( صاحب كتاب »البخالء«؛
أما ثالثا: فیعود إىل املؤلف نفسه الذي ینتمي إىل أسرة علمیة عریقة يف 
السیادة والعلم، فضال عن املعارف اإلهلیة بشىت فنوهنا وتصنیفاهتا. قصدنا 
بذلك أسرة آل طاوس، وهي األسرة اليت ظهر فیها أكابر احلكماء والعرفاء 
واحملققني، ويف مقدمهم أخوه األكرب السید رضي الدین أبو القاسم علي بن 

موسى بن جعفر بن طاوس، صاحب كتاب »اإلقبال«.
لقد أورد احملقق حنوا من مائة وأربعة ومخسني إشكاال روائیا وكالمیا يف رده 
على اجلاحظ ورسالته. وهي كلها على اجلملة تتناول افرتاءات صاحب 

الرسالة العثمانیة على اإلمام علي بن أيب طالب وعهده. 
لثقافة  السلطوي  التوظیف  سیاق  يف  تندرج  فهي  اإلشكالیات  هذه  أما 
اجلاحظ ومكانته األدبیة والكالمیة. وهذا األمر الذي یبینه السید املؤلف 
بوضوح يف سیاق ردوده املنطقیة البلیغة على تلك االفرتاءات؛ بل أكثر من 
ذلك فإنه یشكك بتقواه، وإميانه حني یشري إىل أن أباعثمان اجلاحظ صنف 

الربیة، وال  فابتدأه غري حامد إلله  العثمانیة«  »الرسالة  املسمى  كتابه 
معرتف له بالربانیة، وال شاهد لنبیه بالرسالة اجللیة، وال ألهله وأصحابه 
باملرتبة العلیة. شاردا يف بیداء هواه، سامدا ]أي متحريا[ يف ظلماء عماه.

وإذا كانت أمهیة هذا الكتاب كامنة يف حمتواه اجلدايل الرفیع، فإنه سینال 
حظه الوافر من جانب احملققني جلهة الشكل الذي ظهر فیه إىل العلن. 
الكتاب الذي وصلنا، أهو  وسنرى كیف اختلفت اآلراء حول عنوان 
العنوان األصلي الذي وضعه املؤلف أم أنه عنوان جرى استبداله بعد 

وفاته.
يف هذا اخلصوص، ذكر مجاعة من احملققني ومنهم تلمیذ املصنف احلسن 
بن داود أن العنوان احلقیقي للكتاب هو »بناء املقالة الفاطمیة يف نقض 
الرسالة العثمانیة«. وذكر آخرون ومنهم آغابزرك الطهراني يف »الذریعة« 

أنه »بناء املقالة العلویة«. 
ویقول السيد محسن األمين يف »أعیان الشیعة« إن العنوان هو »بناء 
يف  نسخة  وهناك  عثمان...  أيب  لرسالة  نقض  وهو  العلویة«  املقالة 
»كرمانشاه« منقولة عن نسخة خبط الحسن بن داود صاحب »الرجال« 
تلمیذ املصنف، وعلیها إجازة من املصنف له، إال أن امسها »بناء املقالة 

الفاطمیة« بإبدال العلویة بالفاطمیة.
أما حمقق الكتاب الذي بني أیدینا، فیقول: 

ال مجال لتغيير اسمها بالعلوية بعد تصريح تلميذ المصنف وكاتب النسخة 
المقروءة على المصنف وعليها إجازة المصنف. إذ قال ابن داود في آخر 
النسخة: كتبت هذا الكتاب المعروف بي »كتاب بناء المقالة الفاطمية في 

نقض الرسالة العثمانية« ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.

المصدر: مجلة »شعائر«، الستة السادسة، العدد الواحد و الستون.

في نقض الرسالة العثمانية

بناء المقالة الفاطمية
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خیوط العنكبوت

الیهودیة؛ مث  الغربیة غري  الصهیونیة حركة سیاسیة بني اجلهات  نشات 
بني  الصهیونیة  تاریخ  تقسیم  وميكن  الیهودیة،  اجلماعات  إىل  انتقلت 

الیهود إىل عدة مراحل أیضا: 

1. صهيونية أثرياء الغرب المندمجين )النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر(

يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر مل تعد احلروب ضد دول آسیة 
على  یشكل  أمرا  أوربة،  يف  املذهلة  الصناعیة  التطورات  بعد  وإفریقیة، 
خزائن الدولة اإلستعماریة، بل إن العائد أصبح یفوق التكالیف )وكانت 
اإلمرباطوریة  تكالیف  أن  االستعماري  املشروع  أعداء  مقوالت  إحدى 
تفوق عائدها( ومما جتدر مالحظته كذلك أن الضغوط السكانیة واألزمة 
االقتصادیة داخل اجملتمعات الغربیة جعلتها تبحث عن حل ملشاكلها 
خارج أوربة. ولكل هذا طرحت اإلمربیالیة نفسها على أهنا املخرج من 

املأزق التارخيي.
ولكن املشروع اإلمربیايل مل یكن یتم يف ظل نظریات التجارة احلرة، إذ 
سیطر فكر احتكاري جدید یسمي »نیو - مركنتايل«1 )أي املركنتايل 
اجلدید( فتم تقسیم العامل إىل مناطق نفوذ واحتكارات، كل منطقة منها 
الدولیة  املؤمترات  اليت استعمرهتا )ومن هنا كانت  الدولة  مقصورة على 
املختلفة يف هذه الفرتة لتقسیم العامل إىل مناطق نفوذ( ومع منتصف القرن 
التاسع عشر كانت »إجنلرتة« ورشة العامل بال منازع، فإنتاجها الصناعي 
كان قد وصل إىل مستوی مل تعرفه البشریة من قبل، وإمرباطوریتها كانت 
مرتامیة األطراف حتمیها قوة عسكریة ضخمة وأسطول یسیطر على كل 

أكثر حدة،  إمربیالیاً  الربیطانیة شكالً  السیاسة  اختذت  العامل، وقد  حبار 
وال سیما یعد حتطیم مطامع »روسیة« يف حرب القرم، وحتول مشروعها 
االستعماري إىل أواسط آسیة وغريها من املناطق البعیدة عن إفریقیة والشرق 
األوسط اللذین تزاید االهتمام اإلمربیايل الربیطاين هبما، فاشرتت بریطانیة 
أسهم شركة »قناة السویس« عام 1876م.، واستولت على »قربص« عام 
۱۸۷۸م.، واحتلت »مصر« )الطریق إىل »اهلند«( عام ۱۸۸۲م. ونتیجة 
كل هذا أصبح مصري فلسطني جزءا من املخطط االستعماري الربیطاين. 
ومع هذا كانت بریطانیة ال تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانیة 
»من النیل إىل الفرات« اليت »وعد الرب هبا إبراهیم« ومن مث أصبحت 
منطقة نفوذ بریطانیة، ولكن يف عام ۱۸۸5م. قررت حكومة احملافظني أن 

من اخلري املوافقة على اقرتاح القيصر بتقسیم اإلمرباطوریة العثمانیة.
املشروع  نشط  ۱۸۷۱م.  عام  »أملانیة«  ید  على  »فرنسة«  هزمية  ومع 
اإلمربیايل األملاين، وبالتايل العالقة مع الدولة العثمانیة، فزاد حجم القروض 
األملانیة هلا، وزار القیصر وليام الثاني »القسطنطینیة« عام ۱۸۹۸م. وزار 
قوتني  أعلم  بني  متأرجحا  الصهیوين  املشروع  ولذا ظل  فلسطني،  بعدها 

إمربیالیتني يف ذلك احلني، الربیطانیة واألملانیة.
كانت الصیغة الصهیونیة حىت هذه املرحلة جمرد فكرة تبحث عن املادة 
التحدیث يف شرق  تعثر  اليت ستوظف. ومع  املستهدفة  الیهودیة  البشریة 
شرق  من  الیهود  املهاجرون  تدفق  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  يف  أوربة 
أوربة إىل غرهبا، األمر الذي هدد أمن هذه الدول مما هدد مكانة أعضاء 
یهود غرب  تشابك مصري  إىل  أدى هذا  وقد  فیها،  الیهودیة  اجلماعات 
الغرب  الیدیشیة، وحالً هلذه املشكلة، اكتشف یهود  أوربة ومصري یهود 

احلل الصهیوين دون أیة دیباجات قومیة أو سیاسیة )ومن هنا كان رفض 
فكرة الدولة الیهودیة واالبتعاد عن فلسطني مكاناً للتوطني وعدم االهتمام 
بالدولة الراعیة إذ ال حاجة هلا( وظهرت الصهیونیة التوطینیة بني الیهود يف 
غرب أوریة، وخصوصا بني أثریاء الغرب املندجمني، وعلى هذا، فهو أول 
اجتاه صهیوين یظهر بني الیهود، ومع هذا فهو یشبه صهیونیة غري الیهود يف 

أنه ینظر للیهود من اخلارج.
حركة  ظهور  مع  یبدأ  الیهود  غري  صهیونیة  تاریخ  إن  نقول  أن  وميكننا 
االستعمار االستیطاين، وتتبلور دییاجاته وتكتسب بعداً أساسیاً مع ظهور 
محمد علي وسقوطه )ویالحظ أن أعضاء اجلماعات الیهودیة ال عالقة هلم 
بتطور الفكرة الصهیونیة(. وال یبدأ تاریخ الصهیونیة إال مع تعثر التحدیث 

وتعاظم اإلمربیالیة رؤیة وممارسة.
ومن أهم الصهاینة التوطینني يف هذه املرحلة إدموند دي روتشيلد وهيرش 

ومونتفيوري.

2. إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود 
)العقود األخيرة في القرن التاسع عشر(

ال ختتلف اخللفیة التارخيیة هلذه املرحلة كثرياً عن سابقتها، فاإلمربیالیة الغربیة 
التقسیم  تعید  أن  حتاول  أملانیة  وكانت  بینها.  العامل  قسمت  قد  كانت 
لتوسیع الرقعة اليت هتیمن علیها. ومن هنا كان استمرار تذبذب الصهاینة 
بني بریطانیة وأملانیة، ورغم أن سیاسة بریطانیة الرمسیة كانت احلفاظ على 
اإلمرباطوریة العثمانیة وأمالكها إال أن القرار بتقسیمها كان تد مت اختاذه 
بالفعل، وكان التعبري عن كل هذه الصراعات هو احلرب العاملیة األوىل اليت 
انتهت بضم فلسطني )الساحة( إىل اإلمرباطوریة الربیطانیة واختفاء الدولة 

العثمانیة كقوة سیاسیة(.

أ( الصهيونية التسللية
اكتشف یهود شرق أوربة الصهیونیة حركة استیطانیة، ولكنهم مل یدركوا 
دون  االستیطان  حاولوا  رؤیتهم،  لقصور  ونظرا  اإلمربیايل.  احلل  حتمیة 
دعم إمربیايل، وحاولوا جتنید أثریاء یهود الغرب املندحمني لريعوا مشروعهم 
ویدعموه، وهذا ما مسیناه »الصهیونیة التسللیة« )اليت یقال هلا »عملیة«( 
وهي أول صهیونیة استیطانیة، وتتسم بأهنا نابعة من املادة البشریة املستهدفة، 
ویظل مفهوم الدولة شاحیاً بني دعاة الصهیونیة التسللیة، كما أن فلسطني 
التسللیة  الصهیونیة  دعاة  أهم  ومن  االستیطان.  بالضرورة ساحة  لیست 
ليلينبلوم وبنسكر، مث ظهرت مجاعات البیلو وأحباء صهیون. وميكن النظر 

إلیها إرهاصات لـهرتزل وللصیغة الصهیونیة األساسیة بعد هتویدها.

ب( إرهاصات الصهيونية اإلثنية الدينية والعلمانية
اإلثنیة  للصهیونیة  إرهاصات  تُعد  اليت  والقلعي  وظهرت كتابات كالیشر 
الدینیة، ونشر آحاد هعام کتابانه الصهیونیة اليت ترى أمهیة تأسیس دولة 
یهودیة يف فلسطني، ولكن وظیفتها مل تكن اإلسراع بعملیة دمج الیهود بل 

احلفاظ على هویتهم. 

ج( إرهاصات الصهيونية العمالية
وقد ظهرت كذلك كتابات هس يف منتصف القرن التاسع عشر اليت 

ساعدت مفكري الصهیونیة العمالیة على صیاغة أفكارهم.

3. مرحلة هرتزل )العقود األخيرة في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين(

فاكتشف  التوطینیني  املندجمني  الغرب  یهود  صفوف  بني  هرتزل  ظهر 
أوربة.  شرق  یهود  من  وبسرعة  للتخلص  الغرب  ویهود  الغرب  حاجة 
ولكنه اكتشف احلقیقة البدهیة الغائبة عن اجلمیع: حتمیة التحرك داخل 
إطار اإلمربیالیة الغربیة اليت ميكنها وحدها أن تنقل الیهود خارج أوربة وأن 
توظفهم لصاحلها نظري أن تزودهم بالدعم واحلمایة. وقد اكتشف هرتزل 
تستطیع  اليت  )فولك(  العضوي  والشعب  العضویة  القومیة  فكرة  أیضا 
أوربة العلمانیة اإلمربیالیة أن تدرك الیهود من خالهلا. وقد جنح هرتزل 
يف التوصل إىل »خطاب مراوغ« )صیاغة هالمیة، وتوظیف الصمت( 
وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بني احلضارة الغربیة واحلركة 
الصهیونیة بشأن یهود العامل ممكنا. وهو عقد یرضي یهود الشرق وال 
یفزع یهود الغرب، وجيعل بإمكان اإلمربیالیة أن تضع املشروع الصهیوين 
موضع التنفیذ، كما أنه فتح الباب أمام عملیة هتوید الصیغة الصهیونیة 
الیهودیة املختلفة، ویتمیز هرتزل عن  الدیباجات  األساسیة من خالل 
كل من شافتسربي وأولیفانت يف أنه هو نفسه یهودي ینظر إىل املادة 
البشریة املستهدفة من الداخل، ولكنه یهودي غري یهودي، ولذا فهو 
ینظر إىل هذه املادة من اخلارج و یراها مشكلة تبغي حالً ال قیمة إنسانیة 
تبغي حتُققاً، وبسبب ازدواجیته هذه، جنح هرتزل يف أن یكون جسراً 
بني التوطینني واالستیطانیني وبني الیهود والغرب، ولذا ميكن القول إن 
الصهیونیة حتولت من فكرة إىل مشروع استیطاين استعماري على ید 
هوتزيل يف »مؤمتر بال« الذي ولدت فیه الصیغة الصهیونیة األساسیة 
الشاملة. وقد فزع أثریاء الغرب الیهود من دعوة هرتزل يف بادئ األمر. 

كما رفضها معظم اجلماعات واملنظمات الیهودیة يف العامل 

4. تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود
أ( حتمية الحل اإلمبريالي

أدرك قادة یهود شرق أوربة حتمیة احلل اإلمربیايل من خالل هرتزل. 

ب( استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة
مت قبول الدولة الیهودیة الوظیفیة هدفاً أساسیاً للحركة الصهیونیة وإطاراً 
یتم توظیف الیهود من خالله، وأذى تقسیم الدولة العثمانیة إىل حسم 

األمور متاماً لصاحل دعاة االستیطان يف فلسطني.

ج( تهويد الصيغة الصهيونية
أحس قادة شرق أوریة أن الصیغة الصهیونیة األساسیة، وصیغة هرتزل 
االستعماریة، ال ميكن أن جتند یهود الیدیشیة، ولذا فقد أثاروا قضیة 

املعىن والوعي الیهودي وأضافوا دیباجات إثنیة دینیة وعلمانیة 
أدت إىل هتوید الصیغة الصهیونیة وجعلت الشعب الیهودي 

تاريخ الصهيونية: الصهيونية بين اليهود قبل بلفور

٭ الرقم 74
٭ مجادي األولی

1442



٭ الرقم 74
٭ مجادي األولی

1442

٭ الرقم 74
٭ مجادي األولی

1442

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

24

25

مرة أخریه مركزاً للحلول ومجاعة هلا قیمة يف حد ذاهتا، األمر 
الذي جعل بإمكان یهود شرق أوربة استبطان الصیغة الصهیونیة 
األساسیة، ویالحظ أن الصهیونیة اإلثنیة الدینیة والعلمانیة ال هي 
بالتوطینیة وال هي باالستیطانیة ألهنا تتوجه ملستوى اهلویة والوعي الذي 
یتجاوز ثنائیة االستیطان والتوطني وإن كان هلا ثنائیتها اخلاصة )دیين / 

علماين(، وهي صهیونیة تنظر إىل الیهود من الداخل. 

د( الديباجات والتيارات السياسية
أدخل بعض الصهاینة العلمانیني دیباجات لیربالیة )الصهیونیة العامة( أو 
اشرتاكیة )صهیونیة عاملیة( أو فاشیة )الصهیونیة التصحیحیة( لتحدید 
شكل الدولة املزمع إقامتها، أي أهنم حددوا شكل االستیطان وبذا تكون 
الفكرة الصهیونیة قد اكتملت وحتددت مالحمها وصیغت كل الدیباجات 
الالزمة لتسویقها أمام قطاعات وطبقات اجلماعات الیهودیة يف شرق 
التاریخ، كانت هناك صراعات كثرية داخل  أوربة وغرهبا، وحتی ذلك 

احلركة الصهیونیة: 
- صراع بني التسللیني والدبلوماسیني،

- بني الدینیني والعلمانیني،
- بني دعاة االعتماد على أملانیة يف مواجهة دعاة االعتماد على إجنلرتة،

- صراعات أیدیولوجیة بني دعاة اللیربالیة ودعاة االشرتاكیة. 
- صراع بني دعاة الصهیونیة اإلقلیمیة ودعاة الصهیونیة التوطینیة، أي 
بني دعاة االستیطان يف أي مكان ودعاة ما یسمي »صهیونیة صهیون« 

أي االستیطان يف فلسطني وحدها.

ه( تأسيس المنظمة الصهيونية
مل تكن بلورة الفكرة الصهیونیة كافیة، بل كان ضروریا أن یوجد إطار 
تنظیمي، وقد وضع هرتزل التصور األساسي يف كتابه دولة الیهود، مث 
دعا للمؤمتر الصهیوين األول )۱۸۹۷م.( ومت تأسیس املنظمة الصهیونیة.

الهامش:
1. new- mercantile

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

يف صبیحة یوم األربعاء األول من صفر عام 122 للهجرة، كلف القائد، 
اثنني من أصحابه للذهاب إىل »الكوفة« وإطالع الناس على بدء النهضة. 
لكن هذین املوفدین، قتال بالقرب من الكوفة على ید أزالم احلكم.1 وأوفد 
القائد، شخصا آخر یدعى سعيد بن خيثم الذي كان معروفا بصوته البلیغ، 
لتنفیذ هذه املهمة2 وجتمع اجلیش. وبینما كان القائد الشجاع، حيث جیشه 
على القتال، حترك صوب املدینة وبدأ العسكر بالتقدم. ووقع أول اشتباك، 
على مشارف الكوفة يف منطقة صائدین، وتوجه القائد بصحبة نصر بن 
الناس  خزيمة ومعاوية بن اسحاق وعدد من أصحابه إىل املسجد إلنقاذ 
احملاصرین يف املسجد من اجلنود األمویني. ورغم أهنم استطاعوا الوصول إىل 
املسجد ورفع رایاهتم وأعالمهم فیه، لكن أزالم السلطة األمویة حالوا دون 

تقدمهم، واندلعت حرب ضروس مع وصول جیش يوسف بن عمر يف 
أطراف املسجد والسوق. ويف النهایة، انتقل القتال إىل حي یدعى دار 

الرزق، وانتهت بفوز القائد وأنصاره يف الیوم األول من احلرب.3
 وقد ولد أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
قائد النهضة ضد األمویني بني سنة 75-79ه.ق. أّمه أم ولد، اشرتاها 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وأهداها إىل اإلمام السّجاد، وامسها 
حوريّة أو حوراء، وأجنبت لإلمام زیداً وعمراً وعلياً وخديجة.4 كان 

یقال لزید حليف القرآن.
نشأ زید وترّب يف أحضان العصمة واإلمامة يف أحضان أبیه 
السّجاد زین العباد مدة مخسة عشر عاماً، مثّ عاش فی 

زيد بن على بن الحسين

قادة اإلسالم

خیوط العنكبوت
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

6. »قرائت امرياملؤمنني«، 7. »کتاب الصفوة«، 8. »املسند« أو 
»اجملموع الفقهی واجملموع احلدیثی«، 9. »مناسک احلج«.

وأیضاً لزید قراءة مشهورة معروفة أوضحها يف كتابه حول القراءة. 
ويف ضوء ما تقدم، فان زیدا ترب وترعرع يف أحضان الوالیة وأخذ علمه 
وإميانه من الینبوع الرئیسي، ولذلك كان منوذجا بارزا لالنسان املستسلم 
للوالیة وكان یتصرف يف مجیع احلاالت باذن من إمام زمانه، ومل حيد عن 

الصراط اإلهلي املستقیم. 

الهوامش:
1. »تاریخ األمم و امللوك«، ابن جریر الطربي، ج 7، ص 182.

2. »مقاتل الطالبیني«، ابوالفرج اإلصفهاين، ج 1، ص 93.
3. »جتارب األمم وتعاقب اهلمم«، ابن مسكویه، ج 3، ص 143.

4. »مقاتل الطالبیني«، ابو الفرج اإلصفهاين، ص 124.
علیهم  طالب  ايب  بن  علي  بن  احلسني  بن  علي  ابن  الشهید  زید  »ابواحلسني   .5
السالم«، سید حمسن امني، ص 8؛ »اإلرشاد«، حممد بن حممد مفید، ج 2، ص 

.171
للزركلي«،  »االعالم  38-41؛  صص  التمیمي،  رافد   ،»علي بن  »زید   .6

خريالدین الزركلي، ج 3، ص 59.
7. »أعیان الشیعة«، السید حمسن األمني، ج 7، صص 120-112.

8. »اإلرشاد«، صص 173-172.
9. »أعیان الشیعة«، ج 7، صص 120-112.

10. »اإلرشاد«، صص 173-172.
11. »أعیان الشیعة«، ج 7، صص 120-112.

12. »عیون أخبار الرضا«، الشیخ الصدوق، ج 1، ص 249.
13. »اإلرشاد«، صص 173-172.

14. »ابواحلسني زید الشهید«، ص 34.
15. »زید الشهید«، عبدالرزاق موسوی مقرم، ص 20.

16. »االعالم للزركلي«، ج 3، ص 59.

باقر  مدرسته  عن  وأخذ  تعّلم  و   الباقر االمام  رحاب 
علوم األّولني واآلخرین، ومن بعده أخذ و خترّج من مدرسة 
ابن أخیه اإلمام جعفر بن حمّمد الصادق. كان عني أخوته 
بعد أيب جعفر وأفضلهم، وكان عابداً ورعاً فقیهاً سخّیاً شجاعاً، 
بثارات  ویطالب  املنكر،  عن  وینهى  باملعروف  لیأمر  بالسیف  وظهر 

5.احلسني
 كانت بیعته اليت أخذها من الناس الدعوة إىل كتاب اهلل، وسّنة نبّینه
و جهاد الظاملني، والدفع عن املستضعفني، وإعطاء احملرومني، وقسمة 

6.الفيء بني املسلمني بالسویّة، ورّد املظامل، ونصرة أهل البیت
نعم، استمّر قتال الزید فی یوم الثانی، ولكّن األعداء لكثرهتم مل یضّرهم 
القتل، وراح أصحاب زید ینقصون شیئاً فشیئاً، ویستشهد الواحد تلو 
اآلخر، حىّت قتل نصر بن خزمية، وكان خسارة جسیمة لزید وأنصاره، 
وكذا مقتل معاوية بن إسحاق، فبدأ زید وأصحابه یدركون أهّنم مغلوبون، 
ولكن مع ذلك أصّروا على املقاومة واجلهاد مهما كّلفهم األمر. ولـّما 

صار لیل اجلمعة كانت الفاجعة، والنهایة األلیمة حلركة زید وجهاده. 
فإنّه يف هذه اللیلة رمي بسهم، فأصاب جبهته ووصل إىل دماغه، فرجع 
ورجع أصحابه، وجاء أصحابه به فأدخلوه يف بیت حّران بن كريمة موىل 
لبعض العرب يف سّكة الربید، وجاؤوا بطبیب یقال له شقير اسمه سفيان، 
فقال الطبیب لزید: إن نزعته من رأسك مّت. فقال: الموت أهون علّي مّما 
أنا فيه، فانتزعه منه، فاستشهد رمحه اهلل ودفنه أصحابه ومعهم ابنه يحيى 

قرب ساقیة، وأجروا علیه املاء حىّت ال یعرف قربه.
وكان معهم غالم سندّي أفشى ذلك إىل وايل الكويف، فجاؤوا يف الیوم 
الثاين، فنبشوا قربه، وأخرجوه، واحتّزوا رأسه، مثّ صلبوه يف كناسة بين أسد 

أربع سنوات، مثّ أنزلوه وأحرقوه وذّروه يف املاء.7 

سبب خروج زيد
بدم  الطّلب  يف  غرضه  بعد   - زید  احلسني  أيب  خروج  سبب  كان 
احلسني - أنّه دخل على هشام بن عبد الملك، وقد مجع له هشام 
أهل »الشام« وأمرأن یتضایقوا يف اجمللس حىّت ال یتمّكن من الوصول إىل 
قربه، فقال له زید: إنّه ليس من عباد اهلل أحد فوق أن يوصى بتقوى اهلل، 
وال من عباده أحد دون أن يوصي بتقوى اهلل، وأنا أوصيك بتقوى اهلل - يا 

أمير المؤمنين - فاتّقه.
فقال له هشام: أنت المؤّهل نفسك للخالفة الّراجي لها؟! وما أنت وذاك 
- ال أّم لك - وانّما أنت ابن أمة. فقال له زید: إّني ال أعلم أحداً أعظم 
نبّي بعثه وهو ابن أمة، فلوكان ذلك يقّصر عن منتهى  منزلة عند اهلل من 
غاية لم يبعث، وهو إسماعيل بن إبراهيم،8 فالنبّوة أعظم منزلًة عند اهلل أم 
الخالفة، يا هشام؟! وبعد، فما يقصر برجل أبوه رسول اهلل9 وهو ابن علّي 

بن أبي طالب. 
فوثب هشام عن جملسه ودعا قهرمانه وقال : ال يبيتّن هذا في عسكري.

فخرج زید وهویقول: إنّه لم يكره قوم قّط حّر الّسيوف إال ذّلوا.10 

امام الزيدية
آل  من  الرضا  إىل  یدعو  خلروجه  اإلمامة  فیه  الشیعة  من  اعتقد كثري 
حممد فظنوه یرید بذلك نفسه ومل یكن یریدها به ملعرفته باستحقاق 

أخیه الباقر لإلمامة من قبله و وصیة أخیه الباقر عند وفاته إىل ولده 
الصادق. إّن زید بن علي كان دائماً يف فكر االنتقام واالخذ بثار 
جده احلسني ومن هذه اجلهة توهم بعضهم أنه إدعى اإلمامة لکنه 
أخیه  ووضع  أبیه  وصیة  وقت  يف  حاضراً  و كان  أخیه  برتبة  عارفا  كان 
وإن   11.للصادق وبعده  ألخیه  اإلمامة  ان  متیقنا  وكان  مكانه  يف 
كان ینجح يف هنضته وميسك باخلالفة، فانه كان سیسلمها حتما لإلمام 

.الصادق

في منظور اإلمام الصادق نهضة زيد
:قال جعفر بن حمّمد بن علّي

»رحم اهلل عّمي زيداً إنّه دعا إلى الّرضا من آل محّمد و لو ظفر لوفى بما دعا 
إليه و لقد استشارني في خروجه.« 

قال الراوي: يا عّم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك. 
فلّما وىّل قال جعفر بن حمّمد: »ويل لمن سمع واعيته فلم يجبه.«12
لـّما قتل زید بلغ ذلك من أيب عبداهلل كل مبلغ، وحزن له حزناً عظیماً 
حىّت بان علیه، وفّرق من ماله على عیال من أصیب معه من أصحابه ألف 

دینار. وأمر أن یقّسمها يف عیال من أصیب مع زید.13

عبادات زيد
نومة  نام  علیه  اللیل  فاذا جن  اهلل  ما شاء  زیداً كان یصلي يف هناره  إن 
خفیفة مث یقوم فیصلي يف جوف اللیل ما شاء اهلل مث یقوم قائماً على قدمیه 
یدعو اهلل تبارك وتعاىل ویتضرع له ویبكي بدموع جاریة حىت یطلع الفجر 
فاذا طلع الفجر سجد سجدة مث یصلي الفجر مث جيلس للتعقیب حىت 
یرتفع النهار مث یذهب لقضاء حوائجه فاذا كان قریب الزوال اتى وجلس 
يف مصاله واشتغل بالتسبیح والتمجید للرب اجملید فاذا صار الزوال صلى 
الظهر وجلس مث یصلي العصر مث یشتغل بالتعقیب ساعة مث یسجد سجدة 
فاذا غربت الشمس صلى املغرب والعشاء فقلت هل كان یصوم دائماً قال 

ال ولكنه یصوم يف كل سنة ثالثة اشهر ويف كل شهر ثالثة ایام.14
وعن شخصیة زید اإلميانیة قیل أنه مل یهتک اهلل حمرماً منذ عرق ميینه عن 

مشاله.15

شخصية زيد من حيث نقل الروايات
لقد نقل زید، روایات عدیدة من أجداده العظام، وفضال عن أن روایاته 
معتمدة ومعتربة يف كتب الشیعة، فان كتب الترمذي والنسائي وابو داوود 
وابن ماجه وابن حنبل وهي من الكتب املعتربة لدى أهل السنة، نقلت هي 

األخرى أحادیث عنه.

شخصية زيد العلمية
کان زید بن علی سیدا فقیها وعدال رضیا و لسنا خطیبا حبیث قال أبو 

حنيفه بشأنه: ما رأيت في زمانه أفقه منه وال أسرع جوابا وال أبين قوال.16
وقد ألفت كتب عدیدة على ید زید، مبا فیها:

1. »تثبیت االمامة«، 2. »تفسري الغریب من القرآن«، 3. »رسالة فی 
اخلاصة«،  »قرائته   .5 قرآن«،  من  القدریّه  علی  »رد   .4 اهلل«،  حقوق 
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یهود  مع  الشعيب  األمریكي  التعاطف  زاد  العشرین  القرن  مطلع  مع 
مجوع  إن  حىت  »فلسطني«،  أرض  على  هلم  دولة  التكوین  الشتات 
الشعب األمریکی رحبوا بقیام دولة یهودیة يف صالهتم وتوسالهتم، كانوا 
ینظرون إىل الیهود على أهنم شعب كادح مضطهد حمب للسالم، وأهنم 
مثل الشتات األوريب الذي جاء لیسكن القارة األمریكیة اجلدیدة ویطرد 
سكاهنا األصلیني من اهلنود احلمر املتخلفني حضاریّا، فالیهود مثلهم، 
والشعب العريب الفلسطیين مثل اهلنود احلمر واألرض الفلسطینیة مثل 

أراضي القارة األمریكیة املكتشفة.
لقد مهدت كتابات املفكرین الیهود هلذا الفهم اخلاطئ، حىت إن الشعب 
األمریكي تعرف على الیهود من خالل ما كتبه الیهود عن أنفسهم، فقد 
الدسم  الطعام  غنیة مشبعة لشعب حيب  الرباقة  املثالیة  الصورة  كانت 
واإلعالنات واألفالم اخلیالیة، لقد صوروا الیهود األوائل على أهنم أبطال 
تفانوا من أجل قیام إسرائیل الدولة اليت تؤمن بالعدالة االجتماعیة جبمیع 

مواطنیها العرب والیهود.
العداء القدمي للیهود يف أمریكا إىل حمبة وتصاحل وتعاطف  لقد انقلب 
وحلف مقدس، وبالذات يف الوالیات اجلنوبیة اليت نشأت فیها املسیحیة 
كربوتستانت  بأهنم  قناعة  على  فهم  الربوتستانت،  من  الصهیونیة 
والكاثولیك،  واهلنود  السود  من  أفضل  البشرة  بیض  أجنلوساکسون 

واهلندوس واملسلمني.
الیهود  فقد كان  األمریكیني،  اجلنوبیني  أمهیة  األمریكان  الیهود  أدرك 
اللیربالیني األمریكیني یعیشون يف املدن الشمالیة األمریكیة وهلم روابط 

وثیقة مع العمال األمریكیني، ومل یهتموا باألصولیني اإلجنیلیني اجلنوبیني، إال 
أهنم حني أدركوا احلقیقة وأن أوراق اللعب كلها كانت يف اجلنوب توجهت 
أفكارهم وأنظارهم إلیهم، وبعد أن أصبح الیهودی مضطهداً يف أمریكا 

أصبح احللیف والصدیق الوحید هلا.
ورغم أن اجلنوب األمریكي ميثل ثلث سكان الوالیات املتحدة إال أكثر قادة 
اجلیش من اجلنوبیني وأكثر القادة السیاسیني منهم وأیضا رؤساء اجلمهوریة 
حىت إن املرشح الدميقراطى للرئاسة كيري1 اختار نائبه من اجلنوب لیكسب 
تعاطف أهل اجلنوب معه ولعله یكسب االنتخابات فالریاح الطیبة املثمرة 

تأتی من اجلنوب األمریكي لصاحل الیهود فقط ومن یدعمهم.
يف خالل العام 1948 وحىت 1967م. كانت هناك اجتماعات متسقة 
ودائمة بني القاده الیهود األمریكان وقادة كل من مؤمتر األساقفة الكاثولیك 
الوطين  واجمللس  مسیحى كاثولیكي  ملیون   40 ميثل  والذي  األمریكي 
للكنائس والذي ميثل أیضا حوالی 40 ملیون مسیحي، مث كانت كنائس 
وكنائس  واألسقفیة  املسیحیة  الكنائس  متثل  اليت  اللیربالیة  الربوتستانت 
الطریقة املتحدة »میثودست« كانت األوىل اليت مشلت كتبها الدینیة منذ 
األربعینیات من القرن العشرین دراسات حول الالسامیة وهم الذین وافقوا 

بإیعاز من الیهود على فصل الكنیسة عن الدولة.
وسیطر الیهود األمریكیون أو ما یسمى باللويب الیهودي على وسائل اإلعالم 
املرئیة ونشأ التحالف مع األصولیني اإلجنیلیني املتطرفني أمثال جيري فويويل 
وجيمس سواجارت، وروبرتسون بعد أن فشل حتالف اللیربالیني املسیحیني 
الذین ختلوا عنهم وعلى رأسهم اجمللس الوطين للكنائس. ذكر احلاخام رابی 

الحلف مع داود الصغير

أصابع خفیة

مارك تانينبوم هذا التغیري قائال: أصابع خفیة
منذ حرب 1967م. شعرت المجموعة اليهودية أن البروتستانت تخلوا عنها، 
الوطني  المجلس  أيضا جماعات متحلقة حول  أنه تخلى عنها  كما شعرت 
للكنائس الذي وبسبب تعاطفه مع قضايا العالم الثالث أعطى االنطباع بأنه 
العام  الرأي  دعم  في  فراغ  حدوث  عند  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  يدعم 

إلسرائيل يبادر األصوليون والمسيحيون اإلنجيليون إلى مثله.2
وقد نفى أعضاء اجمللس الوطين للكنائس هذه االهتامات فقال د. تراس 

جونز: 
إن المجلس في سياساته ومواقفه الحقيقية بقى بقرار منه مواليا إلسرائيل.

وقال القس هافري والتس: 
إن عددا من القادة البروتستانت تورطوا في معاناة الشعب الفلسطيني المشردين 

وشمولهم في نداءاتهم حول العالم للحصول على الدعم.
وقال د. فرانك ماريا عضو جملس إدارة الوطن للكنائس عن تلك االهتامات: 
قبل حرب 1967م. كان الحاخام تونينهام يفاخر بأن المجلس كان ال يذيع 
المجلس كانت  هيئة  إن  نقول  أن  نريد  ال  إننا  موافقته،  دون  من  بيان  أي 
مجرد أداة ختم بيد إسرائيل، وكأنها كانت تتجاوب مع ضغوط ومع حماقات 
اليهودية األمريكية كما كانت أقل اكتراثاً مع استغاثات المسيحيين والمسلمين 

في الشرق األوسط.
وأضاف: 

إن المجلس لم يتخل عن الحاخام تونينهام وعن غيره من مؤيدي إسرائيل، 
غير أن إسرائيل ومؤيديها في هذه البالد قرروا أن باستطاعتهم الحصول على 
قيمة  ذات  أنها ستكون  معتقدين  األصوليين  اإلنجيليين  من  أخرى  مساعدة 

أكثر.3
وهكذا وضحت احلقیقة من حتول اللويب الیهودي إىل األجنیلیني األصولیني 
الوطين  وأغنیائهم أكثر فائدة من د. تراس جونز وغريه من قادة اجمللس 

للكنائس، فإهنم یدورون مع األقوى تأثريا واألكثر نفعا هلم.
وأضاف د. ماریا مفسرا هذ التحول الیهودي حنو اإلجنیلیني اجلدد: 

كل شيء تغير بعد حرب 1967م.، أصبح األمريكيون ينظرون بصورة عامة 
إلى إسرائيل نظرة مختلفة، حتى عام 1967م. كانوا يرون في إسرائيل داود 
الصغير تستهدفه قوی عربية متفوقة عليه، وفجأة هاجم اإلسرائيليون جيرانهم، 
مماثل  بهجوم  األرض  على  ودمروه  غرة  على حين  المصرى  الطيران  ضربوا 
لهجوم بيرل هاربور، ودخل اإلسرائيليون إلى »سيناء«، وسيطروا على الضفة 

الغربية والقدس العربية، وكل »قطاع غزة« ومرتفعات »الجوالن«.
وأضاف د. ماریا: 

أيام حرب 1967م. اإلسرائيليين  يوم من  التلفزيون كل  أشاهد على  كنت 
الجوالن  مرتفعات  في  إسرائيليين  نمل، وشاهدت  وكأنهم  المصريين  يقتلون 
يحملون  إسرائيليين  جنودا  وشاهدت  وأبي،4  أمي  يشبهون  سوريين  يقتلون 
الحراب وهم يدفعون بالنساء الفلسطينيات واألطفال عبر »جسر اللمبي« إلى 
»األردن«، لقد رأيت في هؤالء النسوة أمي وشقيقتي، ومع ذلك كنت أعرف 
أنه في الوقت الذي كان العرب يضطهدون ويقتلون على أيدي اإلسرائيليين 
كان الكثير من األمريكيين من المسيحيين واليهود يتفرجون على التلفزيون 

مصفقين!
وقد دعا د. ماریا يف عام 1967م. بعد حرب األیام السنة قادة مسیحیني 
أمریكیني آخرین إىل مؤمتر عقده يف »بوسطن«، ووجهوا نداء إىل الرئیس 

جونسون لیأمر إسرائیل باالنسحاب من األراضي اليت احتلها يف یونیو 
1967م.، وبالطبع مل یستجب جونسون ملثل هذه النداءات وقد علق 

ماریا على ذلك بقوله: 
بعض  نجعل  أن  استطعنا  األقل  على  ولكننا  يحدث  لم  االنسحاب  إن 

األمريكيين يدرك أن هناك ظلما تؤيده حكومتنا!
وحني طلب أحد القادة اإلسرائیلیني من الرئیس جونسون االعرتاف مبا 
أخذته إسرائیل يف حرب 1967م. واعتبارها جزءا من إسرائیل قال له: 

إنك تسألني االعتراف بحدودك، إنك لم تحدد حدود إسرائيل أبدا.5
ولقد واجهت إسرائیل بعد حرب 1967م. خیارین أوهلما العیش يف 
سالم مع جرياهنا بعد انسحاهبا من األراضي اليت احتلتها عام 1967م.، 
والثاين أن تواصل اعتمادها على القوة العسكریة، وقد اختار اإلسرائیلیون 

اخلیار العسكري وواصلوا التضخم العسکری.
االحتالل  إهناء  إىل  للكنائس  اللويب  اجمللس  دعا  عام 1967م.  ففي 
»واشنطن«  له يف  مكاتب  اجمللس  وافتتح  العربیة  لألراضي  اإلسرائیلي 
الشرق  قضایا  من  وممثلني  الشیوخ  أعضاء جملس  مع  أعضاؤه  وحتدث 
األوسط، وأدلوا بشهادهتم أمام جلان الكوجنرس حول ظروف الفلسطینیني 
يف غزة و»الضفة« وأرسل اجمللس وفداً إىل الضفة الغربیة لدراسة اهتامات 
الكنیسة األسقفیة بشأن انتهاك إسرائیل حلقوق اإلنسان هناك وأصدر 
اجمللس بیائا عام 1980م. انتقد فیه سیاسات االحتالل اإلسرائیلي وأید 

إقامة دولة فلسطني منفصلة يف غزة والضفة الغربیة.
املؤید إلسرائیل مل یستغل  القدمي  الطفیف يف اجلانب  التغري  ومع هذا 
یقرأون وال یسمعون  ال  املواقف لصاحلهم وكعادهتم دوماً  العرب هذه 
وینتظرون من یأتیهم حبلول وهم جالسون. وكان من الواجب علینا أن 
ننمى هذا االهتمام من قلة قلیلة ألكثریة مسیحیة لیربالیة أمریكیة ظهرت 
ونتیجة  1967م.،  عام  العربیة  لألراضي  اإلسرائیلي  االحتالل  بعد 
عدم اهتمامنا ظل الغالبیة اللیربالیة املسیحیة يف أمریكیا مؤیدة للكیان 

الصهیوين احملتل ألرض فلسطني.
ولقد أدرك القادة اإلسرائیلیون أهنم خسروا دعم اجمللس الوطين للكنائس 
واعرتفوا بذلك إال أن خسارهتم تلك مل تكن فادحة ألهنم كانوا على 
الكنیسة لن حيتجوا بشدة على  قادة  ثقة من أن الصف األمامي من 
احتالهلم لألراضي العربیة، وأهنم یشعرون باطمئنان إىل أنه رغم أن بعض 
معاناة  استهجنوا  والكاثولیك  الربوتستانت  قادة  من  اللیربالیني  األفراد 
الفلسطینیني وذكروا ذلك يف مناسبات نادرة، فإن القضیة بالنسبة هلم مل 
تكن أكثر أمهیة من قضایا أخرى مثل التمییز العنصري يف جنوب أفریقیا 

وسباق التسلح وانتهاك حقوق اإلنسان يف أمریكا الوسطى.
أضف إىل ذلك أن قادة اجمللس الوطين للكنائس وقادة كنائس أخرى 
لیربالیة أخرى حيتفظون بأوثق روابط الصداقة مع مؤیدي إسرائیل من 
وكهنة  مسیحیون  قساوسة  ویلتقى  األمریكیة،  املدن  معظم  يف  الیهود 
یهود بصفة مستمرة لتطویر التفاهم بني املسیحیني والیهود يف أمریكا 
اليت  األراضي  يف  العرب  واملسلمني  باملسیحیني  التزام  أي  ویتجاهلون 

حيتلها الیهود.
احملافظني  مع  التحالف  دعم  فضلوا  الصهاینة  الیهود  فإن  ذلك  ورغم 

من  أشد حرارة  آخر  دعم  لكسب  اجلدد  األصولیني  اإلجنیلیني 
دعم اللیربالیني القدماء، إضافة إىل أن اجمللس الوطين للكنائس 

وراء إنشاء الدولة العبرية الجديدة
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الحرب السكانیة العالمیة31

ميثل 40 ملیون مسیحي والكنائس األصولیة متثل عددا آخر 
مماثال.

الیمني  أحضان  يف  إسرائیل  ارمتت  1967م.  عام  بعد  وهكذا 
األمریكي املتشدد حىت دعا جيري فولويل الیهود اللیربالیني إىل تأییده ألنه 
یؤید إسرائیل، ألن فولویل وجد عدم توافق آرائه حول امتالك إسرائیل 

للمزید من القنابل النوویة مع رغبات الیهود األمریكان.
ففي كتابه »الالسامیة احلقیقیة يف أمریكا« یقول بير لمتر: 

لليمين  المحلية  األولويات  مع كل  يتعايشوا  أن  يستطيعون  اليهود  إن 
المسيحي التي يختلف معهم حولها اليهود الليبراليون ألنه ليس بين هذه 

الشئون ما هو في أهمية إسرائيل.
وأضاف: 

إن األصوليين اإلنجيليين يفسرون نصوص الكتاب المقدس بالقول: 
إن على جميع اليهود أن يؤمنوا بالمسيح أو أن يقتلوا في معركة هرمجدون... 

وأضاف: 
نحن نحتاج إلى كل األصدقاء لدعم إسرائيل، فإذا جاء المسيح فسوف 
نفكر بخياراتنا في ذلك اليوم، أما في الوقت الحاضر دعونا نصلى للرب 

ونرسل الذخيرة.6
هكذا أصبح املوقف السیاسي والدیين األمریكي من إسرائیل كما یقول 

املثل اكرهك ولكني أحبك.
ويف صحیفة »كومنرتي« كتب کريستول7 يف یولیو 1984م.:

الليبرالية هي في موقع دفاعي، وعلى اليهود أن يبتعدوا عنها، إننا مكرهون 
على اختيار حلفائنا حيث نجدهم وكيفما نجدهم.

ویعتقد کریستول أن أمام الیهود األمریكیني أولویة مطلقة هي إسرائیل، 
ومبا أن فولویل واألكثریة املعنویة تدعم إسرائیل فإن على الیهود األمریكیني 

باملقابل أن یؤیدوا تأییدا ساحقا احملافظني اجلدد.
ویطرح کریستول سؤاال على الیهود: كيف يكون األمر لو كانت األكثرية 

المعنوية ضد إسرائيل!
وأجاب بأن اجلواب سهل وال ميكن التهرب منه وهو: إن الفارق سيكون 

كبيرا جدا وسيكون األمر بالنسبة لليهود مرعبا حقا.

الهوامش:
1. جون كريي كان مرشح الرئاسة األمریكیة عن احلزب الدميقراطي عام 2004م. 
أمام جورج بوش االبن وقد فاز بوش االبن بوالیة ثانیة يف تلك االنتخابات بأصوات 

الناخبني العرب! 
2. انظر »النبوءة والسیاسة«.

3. املصدر السابق. 
4. دکتور ماریا والده والدته يف سوریا. انظر املصدر السابق.

5. املصدر السابق.
6. املصدر السابق. 

7. کریستول هو أستاذ جامعي للفكر االجتماعي يف كلیة إدارة األعمال جامعة 
نیویورك ویرى أن األكثریة املعنویة يف أمریكا مؤیدة إلسرائیل.

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

أصابع خفیة

لقد تطرقنا يف األعداد السابقة إىل موضوعني أساسیني: 
• وتطرقنا يف املقال األول بعنوان »التغري يف التشكیلة العاملیة للسلطة على 
مدى نصف قرن« إىل هذه املسألة وهي أنه يف أعقاب التغري احلاصل يف 
البىن التحتیة لالتصال، فان تغريات جادة طرأت على املعادالت املبدئیة 

للسلطة وكذلك تشكیلة التیارات والشركات العمالقة يف العامل.
مدى  على  العامل  سكان  »تغريات  على  الضوء  الثاين  املقال  وسلط   •

2000 عام«.
بید أن ذریعة »نقص املصادر واملوارد بسبب ازدیاد سكان العامل« حتولت 
التاسع عشر إىل مستمسك بید عوائل خاصة لتطبیق  القرن  منذ أواخر 
خطط وبرامج حتدید النسل؛ لكن كانت مثة أدلة أخرى وراء الكوالیس، 
وتبلورت خطط وبرامج حتسني النسل على املستوى العام، ملعاجلة قضیتني: 
1. التحدیات السكانیة - مبا فیها خفض معدالت اإلجناب واإلخصاب 
واليت حصلت بعد الثورة اجلنسیة - واليت نتجت عن تسارع احلداثة يف 

الغرب؛
2. ضرورة خفض سكان »األطراف املعادیة« للفرق اخلاصة بأفكار عاملیة 

وشاملة.
ويف ضوء تقارب هذین السببني، يف عقد السبعینیات من القرن املاضي، 
مرحلة  وبلغت  تسارعیا،  منحى  الغرب،  يف  النسل  برامج حتدید  اختذت 
املقال على طبیعة  الضوء يف هذا  استغراب أي مراقب؛ وسنلقي  أثارت 

وأسالیب الغرب حىت حقبة احلرب العاملیة الثانیة. 

ماضي استراتيجية تحسين النسل وخفض السكان
ویعود ماضي الربامج الدولیة لتحدید النسل وكذلك برامج التعدیل اجلیين 
وتصادف  للمیالد.  عشر  التاسع  القرن  منتصف  إىل  للبشریة  والوراثي 
ذلك مع بدء تطور النظرة املتصلة باألنثروبولوجیا )علم اإلنسان( واملعمقة 
تغريات  أدخلت  واليت  داروين،1  تشارلز  نظریات  إىل  باالستناد  للغرب 
شدیدة على سیاسة الغرب واقتصاده وعلومه االجتماعیة.2 إن ضرورة 
إدخال تغريات على الظروف الوراثیة للنوع البشري، أثريت للمرة األوىل 

من قبل ابن عم داروین غري الشقیق.3
يف  األوىل  للمرة  غالتون4  فرانسيس  یدعى  الذي  الشخص  هذا  وقام 
»الذكاء  مثل  خصائص  بتحلیل  الربیطانیة،  االنسانیة  العلوم  أكادميیة 
أن  بالتايل  وأوضح  وراثیة؛  هي  اخلصائص  هذه  بان  واستنتج  املمیز« 
الصفات املنشودة ميكن أن تنتقل باألسالیب الوراثیة. وهذه النظریة وإىل 
هنا، مل تكن تثري مشاكل، بید أن غالتون، أثار برناجما تربویا انتقائیا عام 

1869م. لالنسان يف كتابه بعنوان »العبقري الوراثي«5 وقال: 
من املرجح متاما، إمكانیة ختلیق »عرق أو شعب موهوب للغایة« عن 

طریق الزجيات املتتالیة املتحكم هبا لعدة أجیال.6

الحركات االجتماعية لتحسين النسل
وأرسى غالتون، الدعائم واألسس النظریة والفنیة حلركة شاملة انتشرت 

النسل«7  حتسني  »حركة  متابعة  ومتت  عدة.  بلدان  وطالت 
لتحسني  تروج  واليت كانت  ذاته،  غالتون  بقیادة  الربیطانیة 

نظرية تحسين النسل البشري
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الحرب السكانیة العالمیة33

وتكاثر  اإلجيابیة  واملیزات  اخلصائص  انتقاء  بطریقة  النسل 
العرق املمیز. 

يف  النسل  حتسني  حركة  نشطت  الربیطاين،  اجلزء  مقابل  ويف 
الوالیات املتحدة يف مطلع القرن العشرین، بقیادة تشارلز دافنبورت،8 
على  للحركة،  االمریكي  اجلزء  وركز  البارز.  االمریكي  األحیاء  عامل 
إزالة وحذف اخلصال الرذیلة والسلبیة واألشخاص الذین حيملون هذه 
القوانني املختلفة لإلعقام9 لوضع  الصفات واخلصال، وصادقت على 

هذا اهلدف موضع التنفیذ يف الوالیات املتحدة. 
وحظیت هذه احلركة بشعبیة كبرية خالل العقود االوىل حىت الثالثة من 
والنموذج  معمقة.  واجتماعیة  سیاسیة  آثارا  وخلفت  العشرین،  القرن 
البارز على هذه التأثريات یتمثل يف النشاطات االجتماعیة والسیاسیة يف 
إطار املؤسسات الشعبیة. على سبیل املثال، ميكن اإلشارة إىل نشاطات 
أشخاص مبن فیهم مارغريت سنجر.10 وقامت سنجر عام 1914م. 
مبتابعة النشاطات االجتماعیة يف جمال منع احلمل، وأصدرت جملة شهریة 
واليت  املتمردة«11  »املرأة  أي   »The Woman Rebel« بعنوان 

كانت تروج ملنع احلمل، حتت شعار »ال لآلهلة، ال لألرباب«.12 
النطاق  واسعة  واجتماعیة  ثقافیة  حركات  تفعیل  يف  متثلت  والنتیجة 

تأسیسا على نظریات غالتون. 

المستوى السياسي العالي لبرنامج تحسيل النسل
املدنیة،  احلركات  مستوى  على  تبق  مل  االجتماعیة  النهضة  هذه  إن 
وتقدمت إىل حیث متت متابعة أهدافها على أعلى املستویات السیاسیة 
الرئیس  روزفلت13  ثيودور  شدد  املثال،  سبیل  على  بامریكا.  واملعرفیة 
االمریكي الـ26 يف رسالة حادة وجهها يف 3 ینایر 1913م. إىل تشارلز 
دافنبورت - مسؤول الفرع االمریكي حلركة حتسني النسل - على ضرورة 
»اإلبقاء وراثیا على الناس اجلیدین«.14 وفیما یلي خالصة عن هذه 

الرسالة: 
إن لم يسمح مزارع ما، ألفضل ماشيته بالتكاثر ويكّثر أسوأها، فانه يجب 
إرساله إلى مستشفى المجانين. إننا لم نصل بعد إلى هذا الفهم بان هذا 
إزاء شعب  إجراء عقالئي  المجانين(، هو  إلى مستشفى  )إرسال  السلوك 
يسمح بتكاثر أسوا األشخاص. وننتبه ذات يوم إلى أن واجبا ال يمكن تجنبه، 
المالئم"  الصنف  ومن  الجيدين  األناس  يخلف  "أن  وهو  أال  يثقل كاهلنا 
دمائهم من بعدهم في العالم، وال يجب السماح بديمومة نسل األناس من 
الصنف "غير المالئم". إن القضية الكبرى لحضارتنا، تكمن في إمكانية 

زيادة األشخاص القيمين مقابل العناصر ضئيلة القيمة أو المضرة.15

مستوى االستثمار العلمي للموضوع
هذه  إن  احلركة.  هذه  بزمام  متسك  العمالقة،  التجاریة  الشركات  إن 
الشركات ومن خالل التعویل على املؤسسات املعرفیة الرائدة يف امریكا، 
سبیل  على  االنسانیة.  الوراثیة  املنظومة  على  واسعة  اختبارات  أجنزت 
لـ»مؤسسة  التكنولوجیة  اإلجراءات  بعض  إىل  اإلشارة  ميكن  املثال، 
كارنیغي الوقفیة«16 بدعم مايل من »مؤسسة روكفلر اخلريیة«17 يف 

جمال الوراثة النباتیة واالنسانیة. 

الحرب السكانیة العالمیة

تراجع فكرة »تحسين النسل« وإرساء مشروع جديد
ومل تدم فكرة حتسني النسلطویال. ففي عقد األربعینیات من القرن املاضي، 
وبعد أن أصر هتلر بصورة متطرفة على األفكار القومیة والعنصریة، فقدت 
هذه الفكرة شعبیتها يف أرجاء العامل، وجعلت الشركات الدولیة العمالقیة، 

تواجه حتدیات جادة ملواصلة هذا الربنامج.
وفضال عن أن السلوكیات العنصریة هلتلر أدت إىل أن تفقد فكرة حتسني 
النسل شعبیتها، فان الشركات االمریكیة العمالقة، وجدت أن احلرب - 
بوصفها جزء من اخلطة - لیس بوسعها هي األخرى، أن ترتك أثرا جادا 
الزمان؛ ولذلك،  أهدافها آلخر  توفر  للعامل، وأن  السكانیة  الرتكیبة  على 
وعلى الرغم من أن احلرب، بقیت كاحد اخلیارات املتاحة واستمرت، لكن 

كانت مثة حاجة خلطط وآلیات أخرى ملواصلة العمل. 

الهوامش:
1. Charles Robert Darwin (February 12, 1809 to April 19, 
1882)

إن نظریاته حول نشأة االنسان، شكلت بدایة لعصر جدید يف الغرب؛ وباالستناد إىل 
هذه النظریات، مت إطالق رصاصة الرمحة على باقي املكونات االجتماعیة املبنیة على 

األدیان اإلهلیة يف احلضارة الغربیة. 
2. وقد رسخت هذه النظریة بدایة »البقاء لألصلح« يف احلیاة؛ لكن وخالل السنوات  
النظریات  البقاء( يف  أجل  الصراع من  )قانون  املعدل  املبدأ وشكله  أثري هذا  التالیة، 
السیاسیة واالقتصادیة الغربیة وترسخ. وتسمح هذه الرؤیة لالنسان الغريب، بأن یدخل 
يف خصام مع بين نوعه يف خمتلف املیادین وبال هوادة، النه وبناء على ذلك »فان من 
یبقى يف هذا اخلضم والزمحة أو التنافس، فانه هو األصلح وجدیر بالبقاء«؛ وشكلت 
)األنثروبولوجیا(  االنسان  لعلم  أساسا  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  منذ  الرؤیة  هذه 

للحضارة الغربیة. 
3. وقد استخدمت املصادر االجنلیزیة عبارة " half-cousi" لتبیان نسبة القرابة 

هلذا الشخص.
4. Sir Francis Galton, FRS (/ˈfrɑːnsɪs ˈɡɔːltən/; 16 February 
1822 – 17 January 1911)

عامل بریطاين ومتخصص يف علم اإلحصاء والنفس واألرصاد اجلویة والوراثة. كما أنه 
نسیب )ابن خالة( تشالرز داروین.

[5] Hereditary Genius
[6] It would be quite practicable to produce a highly-
 gifted race of men by judicious marriages during several

consecutive generations.
[7] eugenics movement

 [8] Charles Benedict Davenport (June 1, 1866 – February
18, 1944)

[9] sterilization laws
 [10] Margaret Higgins Sanger (September 14, 1879 –

September 6, 1966)
[11] The Woman Rebel

[12] No Gods, No Masters”.
 [13] Theodore Roosevelt Jr. (October 27, 1858 – January 6,

1919)
 T. Roosevelt letter to C. Davenport :14. نص وصورة الرسالة بعنوان
اجلمیعة  مكتبة  يف  مشاركتها  ومتت   about “degenerates reproducing”

الفلسفیة االمریكیة. 
15. وهذا هو نص رسالته:

My dear Mr. Davenport: I am greatly interested in the two 
memoirs you have sent me. They are very instructive, and, 
from the standpoint of our country, very ominous. You say 

that these people are not themselves responsible, that it is 
“society” that is responsible. I agree with you if you mean, 
as I suppose you do, that society has no business to permit 
degenerates to reproduce their kind. It is really extraordinary 
that our people refuse to apply to human beings such 
elementary knowledge as every successful farmer is obliged 
to apply to his own stock breeding. Any group of farmers 
who permitted their best stock not to breed, and let all the 
increase come from the worst stock, would be treated as fit 
inmates for an asylum. Yet we fail to understand that such 
conduct is rational compared to the conduct of a nation 
which permits unlimited breeding from the worst stocks, 
physically and morally, while it encourages or connives at 
the cold selfishness or the twisted sentimentality as a result 
of which the men and women ought to marry, and if married 
have large families, remain celebates or have no children or 
only one or two. Some day we will realize that the prime 
duty the inescapable duty of the good citizen of the right type 
is to leave his or her blood behind him in the world; and that 
we have no business to permit the perpetuation of citizens of 
the wrong type.
16. Carnegie endowment for international peace
17. The Rockefeller Foundation

املصدر: املوقع اإللكرتوين ملعهد دراسات الیهود
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4. اليهود المحافظون
إن الیهودیة احملافظة1 هي طائفة یهودیة جدیدة نشأت يف أمریکا يف 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. وقد أوجدت الیهودیة 
هذه الطائفة من أجل مواكبة العامل، وهي أكرب وأهم حركة دینیة یهودیة 

يف العامل، فیما یعترب سولومون شختر أحد أهم منظریها.2
بين  صراع  في  واألرثوذكسية«  »اإلصالحية«  المجموعتان  وبينما كانت 
قبول التقاليد السالفة أو حداثة عصر التنوير، نشأت المجموعة المحافظة 
المعتدلة. المجموعة التي سلكت الطريق الوسط بين تلك المجموعتين، 

وسميت بي»اليهودية المحافظة«.3
وترى الیهودیة احملافظة أن هدفها الرئیسي یتمثل يف حفظ جوهر الرتاث 
فتستجد  واملعتقدات،  العبادات  أي  االخرى  احلاالت  لكن  الیهودي، 
يف أي زمن بصورة عضویة وآلیة. وبناء على ذلك، فان الیهودیة املعاد 
الیهودیة احملافظة، بالرغم من اعتقادها بان  انبثقت من صلب  بناؤها، 

الیهودیة، هي حضارة یشكل الدین جزء منها فحسب...
وعلى الرغم من أن الیهودیة احملافظة كانت مبنزلة ردة فعل جتاه الیهودیة 
اإلصالحیة، لكنها تقامست معها عنصرا مشرتكا مهما أال وهو أن هدف 
كالمها هو حل مسألة احللول االهلي يف الشعب الیهودي ومؤسساته 
الیهودي مقدسا ومطلقا  التقلیدیة، یعترب الشعب  العرقیة. ويف احللولیة 
ومستبدا برأیه، يف حني أن احلكومات الوطنیة اجلدیدة اليت تعترب نفسها 
العلم مطلقا، ال  یعترب  الذي  العصر احلاضر  مقدسة ومطلقة، وكذلك 
احملافظة،  والیهودیة  اإلصالحیة  الیهودیة  وتسعى  فكرة.  هكذا  یتقبل 
املطلق  القبول  خالل  من  الیهودیة  عن  جدیدة  صورة  لرسم  كلتامها، 
لعامل یدعى »الروح«. ویؤمن اإلصالحیون ب«روح الزمان« واحملافظون 
خمتلفة طوال  وأمناط  بأشكال  والذي جتلى  اجلسدي«  الشعب  بـ»روح 

التاریخ...
وكان احملافظون یؤمنون بان أمل العودة إىل »صهیون« یشكل حلما جیدا 
بالنسبة للیهود، وجيب حفظه. وهذا احللم، ال یتناىف بطبیعة احلال مع 

وفائهم للبلد الذي یعیشون فیه. 
ذلك،  عن  وبدال  املاشیح،  یدعى  بعودة شخص  احملافظون  یؤمن  وال 

دولة  تأسیس  أن  تدرجيیا. كما  تتحقق  واليت  املشیحاين،  فكرة  یطرحون 
»اسرائیل« ميثل أول خطوة بإجتاه حتقق هذا العصر...

وبالرغم من تشابه اجلذور الفكریة للمحافظني واإلصالحیني، فان شبههم 
تبایناهتم طفیفة وغري  البنیوي مع األرثوذكس، جلي وقوي أیضا، وتبدو 
جوهریة، الن كالمها یندرج يف إطار احللولیة التقلیدیة، وكانا على النقیض 
من اإلصالحیني غري مستعدین لتطویر وتوسیع إطارمها هبدف إستعیاب 

غري الیهود. 
وهلذا السبب نرى أن الیهود احملافظني واألرثوذكس، یؤمنون بالثالوث احللويل 
املتمثل يف اهلل والشعب واألرض، لكن األرثوذكس یؤكدون أیضا على أمهیة 
اهلل والوحي والتوراة، بینما یويل احملافظون إهتماما للشعب وتراثه وتارخيه. 
الیهود  حیاة  على  القدسیة  من  هالة  طبعا  اجملموعتني  أضفت كلتا  وقد 
احملافظني  لكن  القدسیة،  هلذه  اهلیة  األرثوذكس جبذور  ویقول  وتارخيهم. 

یرون أهنا ناجتة عن عنصر الشعب وروحه...
ويف النظام احللويل یتم ترجیح كفة الشعب على كفة اهلل تدرجيیا، لدرجة أن 
الشعب وتراثه، یتحول إىل مصدر للقدسیة، وبالتايل، یصبح بقاء الیهود 

أصل وجوهر الیهودیة أكثر منه من اهلیات البقاء.4
وماعدا احلاالت آنفة الذكر، ميكن احلدیث عن طوائف أخرى يف جمموعة 
التعالیم الیهودیة التقلیدیة واحلدیثة، إذ نتجنب اخلوض يف هذا اجملال للحد 
من إطالة الكالم واإلكتفاء بتناول املوضوع الرئیسي هلذه الرسالة أال وهو 

»قبیلة اللعنة«. 

الهوامش:
1. Conservative Judaism
2. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة«، ج 5، ص 427.
الدیين«، عبدالّرحیم كواهي، ج 2،  العامل  الیهودي يف  تیسیس، کایل، »الدین   .3

ص 659.
4. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة«، صص 430-42.

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

1397ش.
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المعاصرون: اليهوديون 

النباتات  البنجر، أو الشمندر )أو الّسلق يف النصوص القدمية( من  یُعّد 
العشبّیة ذات احلولني، وتنتمي إىل الفصیلة السرمقیة. ویبدأ قطاف البنجر 
يف الوقت ما بني شهر أیار إىل شهر تشرین الثاين، وعندها یكون حجم 
الثمار مناسباً، ومُيكن أن یتدرج لونه من األمحر أو البنفسجي القامت، إىل 
األمحر الباهت، وميتلك البنجر هذا اللون نتیجًة الحتوائه على البیتاسیانني 
األصناف  أّما  القلب،  لصحة  املهمة  األكسدة  مضادات  من  تُعّد  واليت 
املعدلة جینّیاً؛ فهي متتلك لوناً أبیض، أو ذهبّیاً، وميكن أن تكون محراء 

خمططة باألبیض.1

محتوى البنجر من العناصر الغذائية المفيدة 
األلياف الغذائية

الیومي  االحتیاج  من  من %8.81  أكثر  املقّطع  البنجر  من  یوّفر كوب 
من األلیاف وفقاً لوزارة الزراعة األمریكیة، ویُعّد استهالكه ضروریّاً لصّحة 
األمعاء، وسهولة اهلضم، كما أّن إضافة البنجر إىل النظام الغذائي یساعد 
قد  األلیاف  هذه  أّن  إىل  باإلضافة  املتناولة،2  األلیاف  زیادة كمّیة  على 
تساعد على تعزیز خسارة الوزن، من خالل تعزیز الشعور باالمتالء، وتقلیل 

الشهّیة، ممّا خيّفض كمّیة السعرات احلراریّة املتناولة.3

المركبات النباتّية
حيتوي البنجر على الكیمیائّیات النباتّیة اليت تعطي للشمندر لونه، ونكهته، 
كما أهّنا حتّفز جهاز املناعة، وتقّلل من اإلجهاد التأكسدّي، وتقلل من 
االلتهاب، باإلضافة إىل احتوائه على البیتالني اليت متتلك خصائص مضاّدة 
ُمهّماً  مصدراً  البنجر  ویعّد  لألكسدة،4  ومضادة  والسموم،  لاللتهاب، 

للنرتات املرّكزة، والعناصر الغذائّیة األخرى اليت حتّسن من الصّحة، وتُعّد 
بعض  يف  طبیعي  بشكل  توجد  اليت  الكیمیائّیة  األیونات  من  النرتات 
ویزید  تناوهلا،  عند  النیرتوجني  أكسید  أحادي  إىل  وحُتّول  األغذیة، 
شرب عصري البنجر من مستویاته يف اجلسم، وقد أشارت دراسة خمربیّة 
ُنشرت يف جملة »Nutrients« عام 2015م. إىل أّن أحادي أكسید 
النیرتوجني یزید من تدفق الدم، وحيّسن من وظائف الرئة، ویقوي انقباض 

العضالت.5و6

الفوالت
یُعّد البنجر األمحر من املصادر املهّمة حلمض الفولیك، وهو من العناصر 
الغذائّیة األساسّیة اليت تقّلل من خطر اإلصابة بأنواع معینة من العیوب 
القلبیة،  بالنوبات  اإلصابة  خطر  یُقلل  أنّه  والسرطان، كما  اخللقیة، 
یساعد  فهو  احلمل،  األوىل من  املراحل  أنّه مهم خالل  إىل  باإلضافة 
على تقلیل خطر اإلصابة بعیوب األنبوب العصيب الذي ُیصیب الدماغ، 

واحلبل الشوكي للجنني.7

فوائد البنجر
1. حسب درجة الفعالية احتمالية فعاليته

تعزيز أداء الرياضيين
أشارت الدرسات إىل أّن من املمكن ملکّمالت عصري البنجر أن حتسن 
كمّیة األكسجني اليت متتّصها العضالت خالل فرتة التمارین، كما بینت 

أّن  دراسة ُنشرت يف جملة »Nitric Oxide« عام 2019م. 
على  حيتوي  الذي  البنجر  عصري  من  عالیة  جرعات  شرب 

البنجر )الشمندر(
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الفئران اليت ُأخضعت لنظام غذائّي غيّن بالكولسرتول مّدة 10 أیام، ملا الطّب اإلسالمي
یقارب 250 ملیغراماً إىل 500 میلیغرام لكل كیلوغرام من الوزن، مدة 70 
یوماً على التوايل من مستخلص البنجر؛ قلل من مستوى الكولیسرتول، 

والدهون الثالثیة.26
 Journal of Nursing and Health« جملة  يف  دراسة  ُنشرت 
Science« عام 2013م.، ُأجریت على جمموعة من الفتیات املراهقات، 
وأظهرت النتائج أّن استهالكهّن لعصري البنجر حّسن من نسبة اهلیموغلوبني 
لدیهّن بشكل ملحوظ، ممّا یشري إىل إمكانیة تقلیله خلطر اإلصابة بفقر 

الدم.27

أضرار البنجر األحمر
یستخدم البنجر عادة يف عالج أمراض الكبد كما أنه یساعد على خفض 
من  العدید  لك  یسبب  قد  لكن  اجلسم،  الثالثیة يف  الدهون  مستویات 

األضرار الصحیة.
ال ميكن أن تكون اخلضار أو الفاكهة سیئة، ولكن قد تسبب لك بعض 
االثار اجلانبیة، والبنجر بشكل خاص، حیث یؤدي تناوله بكمیات كبرية 

إىل حدوث حصوات يف الكلى أو النقرس.
البنجر بكمیات كبرية، یسبب تراكم املعادن مثل  كما أن تناول عصري 
احلدید والنحاس واملغنیسیوم يف الكبد، بالتايل حدوث مضاعفات خطرية 

على اجلسم.

1. قد يسبب البيتوريا
إن االستهالك املفرط للشمندر ميكن أن یتسبب يف ظهور البول ذو اللون 
لدى  شیوًعا  أكثر  هو  التأثري  هذا  فإن  بریطانیة،  لدراسة  ووفًقا  الوردي، 

األفراد الذین یعانون من نقص يف احلدید.
وتقول دراسة واحدة على الرغم من أن بیتیتوریا لیست حالة صحیة ضارة 

يف حد ذاهتا، لكنها تستدعي احلاجة للتوجیه واملتابعة.

2. حصوات في الكلى
وفقا ملدونة الصحة يف جامعة هارفارد، فإن البنجر غين باألوكساالت اليت 
ميكن أن تسبب حصوات الكلى، لذلك یفضل عدم تناوله لألشخاص 

املصابني بأمراض الكلى.
البولیة، األمر  إفراز األوكساالت  یزید من  البنجر  الكالسیوم يف  كما أن 

الذي یؤدي إىل تطویر أكساالت الكالسیوم املسببة للحصوة.

3. الطفح الجلدي
تشمل ردود الفعل التحسسیة الستهالك البنجر ظهور الطفح اجللدي، 
واحلكة، والقشعریرة واحلمى، حیث أن بعض األشخاص یعانون من تقلص 

احلبال الصوتیة، على الرغم من أن هذا أمر نادر احلدوث.

4. براز ملون
البنجر حيتوي على مادة كیمیائیة تسمى betacyanin، وهي اليت تعطیه 

اللون األمحر القامت.

وعلى الرغم من أن معظم األطعمة تفقد لوهنا أثناء مرورها يف اجلهاز 
اهلضمي، إال أن لون الباتیسیانني ال یتغري بسهولة.

استشارة  دائًما  األفضل  من  ولكن  ضار،  غري  امللون  الرباز  یكون  قد 
الطبیب، حیث ميكن أن جيري لك اختبار الرباز الستبعاد وجود الدم.

يف حال كنت مترر براز ملون بشكل متكرر، ال تقم باستهالك البنجر 
لبضعة أیام، إذا استمرت املشكلة باحلدوث، استشر طبیبك على الفور.

5. االنخفاضات المفاجئة في مستويات ضغط الدم
متقلبة،  أو  بالفعل  منخفضة  لدیك  الدم  مستویات ضغط  إذا كانت 
فال یفضل أن تتناول البنجر، ألنه یسبب اخنفاضات مفاجئة يف تلك 

املستویات.
مستوى  أن خيفض  باعتدال، ميكن  البنجر  باستهالك  قمنا  إذا  ولكن 
ضغط الدم لدى األشخاص الذین یعانون من ارتفاعه املستمر، حیث 

انه حيتوي على النرتات اليت تساعد يف حدوث ذلك.

6. اضطراب المعدة
إذا كنت تعاين بالفعل من مشاكل يف اجلهاز اهلضمي، فإن تناول البنجر 
يف  معینة  تغیريات  باالضافة  واملغص،  االنتفاخ  لك  یسبب  أن  ميكن 

حركات األمعاء مثل اإلمساك واإلسهال.
وإن األشخاص الذین یعانون من حساسیة البنجر، اليت ميكن أن تسبب 

تقلصات املعدة.
كما أن احتواء البنجر على النرتیت یسبب اضطرابات يف املعدة، ووفقا 
التعرض قصري املدى  لتقریر نشرته وزارة الصحة يف والیة أوهایو، فإن 

ملستویات عالیة من النرتیت ميكن أن یسبب اإلسهال والقيء.

7. مشاكل في سكر الدم
واحدة من االثار اجلانبیة املتعلقة بالبنجر، أنه ميكن أن یكون مصدر 
قلق لألشخاص املصابني بالسكري، حیث أنه حيتوي على نسب عالیة 

من السكر.

8. مشاكل أثناء الحمل
حيتوي البنجر على النرتیت الذي یسبب تأثريات ضارة للحوامل، حیث 
أهنن األكثر حساسیة لتناوله، خاصة خالل األسبوع الثالثني من احلمل 

عندما یكون هناك زیادة يف اإلجهاد التأكسدي.

9. يمكن أن تسبب النقرس
محض  تراكم  بسبب   - املفاصل  التهاب  من  نوع   - النقرس  حيدث 
الیوریك املفرط، وتشمل أعراضه االًما شدیدة يف املفاصل خاصة عند 

قاعدة إصبع القدم، وارتفاع يف درجة احلرارة.
على  حتتوي  اليت  لألغذیة  ميكن  الطيب،  مريیالند  جامعة  ملركز  ووفقا 

أكساالت، مثل البنجر أن تساهم يف حدوث النقرس.

10. قد تضر الكبد

یساعد  وقد  الدراجات،8  راكيب  أداء  من  حيسن  النرتات 
أسرع،  بشكل  احلركة  على  األشخاص  بعض  البنجر  عصري 
وجبهد أقل، ومن جهة أخرى فإّن الكمیة اليت حيتاجها الشخص 
من هذا العصري غري واضحة، ومن احملتمل أنّه قّد یساعد األشخاص 
لتدریبات  الذین خيضعون  الریاضیني  من  أكثر  للتسلیة  یتمرنون  الذین 

عالیة.9

تخفيف آالم العضالت الناتجة عن ممارسة التمارين
قد یساعد شرب عصري البنجر عدة مرات خالل الیوم، مدة 48 ساعة 
بعد التمرین على التخفیف من آالم العضالت بعد القفز، والركض.10

2. لضغط الدم 
البنجر يف خفض ضغط الدم، فقد أظهرت دراسة  من احملتمل فعالیة 
ُنشرت يف جملة »Hypertension« عام 2008م. أّن البنجر خيفض 
من ضغط الدم بشكل ملحوظ، مبا یقارب 10 میلیمرتات زئبقّیة خالل 
 »Nutrition« عدة ساعات،11 وأظهرت دراسة أخرى ُنشرت يف جملة
عام 2013م، أّن مكّمالت عصري البنجر قّللت ضغط الدم االنقباضّي 
حاجة  هناك  ولكن  االنبساطي،  الدم  بضغط  مقارنة  ملحوظ  بشكل 
أن  البعید،12 وميكن  املدى  الدم على  البنجر يف ضغط  تأثري  لدراسة 
لزیادة حمتوى  النیئ، كما ميكن  البنجر  تناول  عند  أقوى  التأثري  یكون 
البنجر من النرتات أن یكون سبب اخنفاض ضغط الدم، إذ إّن أحادي 
أكسید النیرتوجني یساعد على توسیع األوعیة الدمویّة، ممّا یساهم يف 
خفض ضغط الدم، ومن اجلدیر بالذكر أّن مستوى النرتات يف الدم یبقى 
مرتفعاً مدة 6 ساعات بعد تناول األطعمة الغنیة به، لذا فإّن تأثري البنجر 
يف ضغط الدم مؤقت، ویلزم استهالكه بشكل منتظم ملعرفة تأثريه يف 

ضغط الدم على املدى الطویل.13

3. للحامل 
یتمیز البنجر مبحتواه من احلدید والفوالت، وهي عناصر غذائیة مهّمة 
للحامل، وميكن هلا تناوله نیئاً مع السلطات أو مطبوخاً،14 ولكن جيدر 
التنبیه إىل أّن من املهم االعتدال يف تناول البنجر خالل فرتة احلمل، 
استخدام  حماذیر  فقرة  قراءة  ميكن  ذلك  حول  املعلومات  من  وللمزید 

البنجر املوجودة أدناه. 

4. لألطفال 
عند  لألطفال  یكون مستساغاً  قد  والذي  احللو،  بطعمه  البنجر  ميتاز 
الغذائّیة  العناصر  من  بالعدید  غيّن  أنّه  هلم، كما  الطعام  بتقدمي  البدء 
والفوالت،  أ،  وفیتامني  واملغنیسیوم،  لصّحتهم، كالبوتاسیوم،  املفیدة 
وغريها، وینصح أطباء األطفال بالبدء بتقدمي البنجر لألطفال يف الفرتة 
العمریّة بني 8-10 أشهر، ویُنصح بعدم إعطائهم أكثر من ملعقتني 
صعبة  تكون  واليت  النرتات،  من  حمتواه  الرتفاع  وذلك  منه،  صغريتني 
اهلضم بالنسبة لألطفال الذي مل یصل عمرهم إىل سنة، ولكن عندما 
یتجاوز األطفال عمر السنة فیمكن زیادة هذه الكمیة، وجيدر التنبیه إىل 
أّن من األفضل جتّنب إعطاء األطفال البنجر يف حال كانوا یعانون من 

اإلسهال، واستشارة الطبیب يف حال كان الطفل یعاين من االرجتاع املعدي 
املریئي قبل تقدمي البنجر له، وباإلضافة إىل ذلك قد یعاين بعض األطفال يف 
حاالٍت نادرٍة من احلساسیة اجتاه البنجر، ولذلك یُفّضل استشارة الطبیب 

قبل تقدميه.15

5. لفقر الدم 
یُعّد البنجر غنّیاً باحلدید، والذي یُعّد مكّوناً مهّماً لكریات الدم احلمراء، 
ولذلك فإّن نقصه یؤدي إىل عدم قدرة كریات الدم على نقل األكسجني 
إىل أحناء اجلسم املختلفة، ویسبب ذلك حالة تُعرف بفقر الدم الناجم عن 
الوقایة من حدوث ذلك عن طریق إضافة مصادر  عوز احلدید، وميكن 

احلدید إىل النظام الغذائي.16

6. لمرضى السكري 
یُعّد البنجر غنّیاً باأللیاف، واليت ميكن أن تساعد على تنظیم مستویات 
هذه  إّن  الثاين؛ حیث  النوع  من  السكري  مرضى  لدى  الدم  السكر يف 
األلیاف تقي من ارتفاع مستویات السكر يف الدم بشكل سریع، وذلك 
التأثريات  من  العدید  للشمندر  أّن  اهلضم،17 كما  عملیة  تبطئ  لكوهنا 
األخرى، واليت من املمكن أن تساعد على التقلیل من اآلثار النامجة عن 

مرض السكري.18

دراسات حول فوائد البنجر 
 »Mediators of Inflammation« بّینت دراسة خمربیة ُنشرت يف جملة
عام 2014م. أّن استهالك مستخلص البنجر یُقلل من التهاب الكلى 
لدى الفئران، من خالل تقلیل اإلجهاد التأكسدي، واملوت املربمج للخالیا 
أّن  احملتمل  من  اليت  البیتالني  صبغة  على  البنجر  وحيتوي  الكلى،19  يف 
متتلك العدید من اخلصائص املضادة لاللتهاب، وهناك حاجة للمزید من 

الدراسات حول هذا التأثري يف البشر.20
 Nutrition and Dietary« جملة  يف  ُنشرت  أولیة  دراسة  أظهرت 
Supplements« عام 2014م. أّن استهالك األشخاص الذي یعانون 
من آالم يف الركبة للشمندر األمحر املرّكر الغين بالبیتالني حّسن من مشاكل 

الركبة، ووظائف املفصل بشكٍل ملحوظ.21
أظهرت دراسة ُنشرت يف جملة »Nutrients« عام 2015م. أنَّ النرتات 
املوجودة يف البنجر قد حُتّسن من الوظائف العقلیة واملعرفیة، عن طریق توسیع 
األوعیة الدمویة ممّا یزید من تدفق الدم للدماغ،22 وبّینت دراسة أخرى 
ُنشرت يف جملة »Nitric Oxide« 2014م.، أّن استخدام مكمالت 
غذائیة حتتوي على 7.5 ملیموالت من النرتات یومیاً مدة أسبوعني حّسن 
من زمن رد الفعل البسیط بشكل ملحوظ، لدى األشخاص الذین یعانون 

من مرض السكري من النوع الثاين.23
الدراسات ُنشرت يف »Molecules« عام  بّینت مراجعة جملموعة من 
حدوث  من  تقلل  أّن  البنجر  يف  املركبات  لبعض  ميكن  أنّه  2019م. 
الطفرات السرطانیة يف اخلالیا، ومنها البیتالني،24 ولكّن هذه الدراسات 
غري كافیة، وال زالت هناك حاجة للمزید من األدلة لتأكید تأثري البنجر يف 

تقلیل خطر اإلصابة بالسرطان.25
أظهرت دراسة ُنشرت يف جملة »Farmacia« عام 2011م. أّن استهالك 
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24. John F. Lechner and Gary D. Stoner (23-4-2019), "Red 
Beetroot and Betalains as Cancer Chemopreventative 
Agents", Molecules, Issue 8, Folder 24, Page 1602. Edited. 
25. Jamie Eske (5-4-2019), "What are the health benefits of 
beetroot juice?"، www.medicalnewstoday.com, Retrieved 
9-12-2019. Edited.
26. MOHAMMED AL-DOSARI ,SALEH ALQASOUMI 
,MAJID AHMAD And other (2011), "EFFECT OF BETA 
VULGARIS L. ON CHOLESTEROL RICH DIET-
INDUCED HYPERCHOLESTEROLEMIA IN RATS", 
FARMACIA, Issue 5, Folder 59, Page 669-678. Edited.
27. Gayathri Priya, M. Malarvizhi, Annal Jega Jothi (2013), 
"Beet root juice on haemoglobin among adolescent girls", 
Journal of Nursing and Health Science , Issue 1, Folder 2, 
Page 9-13. Edited.

28. الشیخ حر العاملي، حمّمد بن حسن، »الفصول املهمة يف أصول األئمة« )تكملة 
الوسائل(، قم، الطبعة االولی، 1418 ق.، ج 3، ص 66.

29. الربقي، امحد بن حمّمد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانیة، 1371 ق.، ج 2، 
ص 519.

30. نفس املصدر.
31. نفس املصدر، ص 519.

الثانیة، 1403ه.ق.،  الطبعة  باقر، »حبار األنوار«، بريوت،  32. اجمللسي، حمّمد 
ج  63، ص 217.

المصادر:
1. موقع ویب طب.

2. موقع املوضوع.

البنجر غين باحلدید واملغنیسیوم والنحاس والفوسفور،  یعد 
تراكم  املفرط ميكن أن یؤدي إىل  لكن يف حال االستهالك 

تلك املعادن يف الكبد، مما قد یضر بالبنكریاس أیضا.

البنجر في کالم األئمة المعصومين
أيب جعفر قال: 

»إن بني إسرائيل شكوا إلى موسى ما يلقون من البياض فشكى ذلك 
البقر  لحم  يأكلون  مرهم  إليه:  اهلل عز و جل  فأوحى  اهلل عز و جل  إلى 

بالسلق .«28
أيب عبد اهلل قال: 

»إن اهلل تعالى رفع عن اليهود الجذام بأكلهم السلق و قلعهم العروق.«29 
 :و عنه

»إن قوما من بني إسرائيل أصابهم البياض فأوحى اهلل إلى موسى أن 
مرهم أن يأكلوا لحم البقر بالسلق .«30 

:وروی عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبو احلسن الرضا
»يا أحمد! كيف شهوتك للبقل؟« 

فقلت: إني ألشتهي عامته. 
قال: »فإذا كان كذلك فعليك بالسلق فإنه ينبت على شاطئ الفردوس 
و فيه شفاء من األدواء و هو يغلظ العظم و ينبت اللحم و لو ال أن تمسه 

أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجاال.« 
قلت: من أحب  البقول إلي؟ 

فقال: »احمد اهلل على معرفتك به .« 
 :و يف حدیث آخر قال

»يشد العقل و يصفي الدم .«31 
و روی عن أيب احلسن الرضا أنه قال: 

»أطعموا مرضاكم السلق يعني ورقه فإن فيه شفاء و ال داء معه و ال غائلة له 
و يهدئ نوم المريض و اجتنبوا أصله فإنه يهيج السوداء.«32 
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بعد أن انتهینا من تفنید كل دعاوى القوم وبیان زیفها یبقى أمامنا هذا 
نفسه  أنصاره على  أن یطرحه كل واحد من  بد من  الذي ال  السؤال 

صباحا ومساء، وهو: هل أحمد إسماعيل اآلن حي أو ميت؟
وملاذا ال یظهر ظهور علنیا كي یتسىن للناس التعرف علیه؟

قد جيیبنا بعض املتفیقهني من أتباعه بأن غیبة إمامهم هي كغیبة إمامنا 
صاحب األمر، خوفا من أعدائه الذین یرتبصون به الدوائر!

أنه غائب عن األنظار؟ أال ميكن أن  الدلیل على  فنقول هلم: ما هو 
یكون قد مات أو قتل؟ فإننا بعد البحث مل جند دلیال واحدا یدل على 

أنه ال یزال حیا!!
ال یقال: إن مثل هذا الكالم ميكن أن یقوله القائل عن اإلمام املهدي 
املنتظر، بل هذا ما یقوله املخالفون يف النقض على الشیعة، وجواب 
الشیعة يف بقاء اإلمام املهدي املنتظر هو عني جوابنا يف بقاء أحمد 

إسماعيل.
واجلواب: أن األدلة الصحیحة قامت على أن الزمان ال خيلو من إمام، 
وقد اتفق الشیعة قاطبة على أن إمام هذا العصر هو اإلمام حممد بن 
احلسن العسكري، وقد أثبتوا ذلك يف كتبهم املعدة لذلك، وعلیه، 
فبقاء اإلمام حممد بن احلسن العسكري ال یشك فیه شیعي، وأما 
بقاء أمحد إمساعیل فهو مشكوك فیه، فیحتاج أتباعه إىل إقامة األدلة على 
وجوده، ولو بتسجیل یظهر فیه بصورته وصوته یشري إىل آخر األحداث 

اجلاریة يف هذه األیام، لیعلم الناس بوجوده وبقائه.
 وأما تشکیکات املخالفني يف بقاء اإلمام حممد بن احلسن العسكري
فهي مردودة بعدة أدلة، ویكفي حدیث الثقلني الذي یدل على وجود 
البیت يف كل عصر، وال یوجد إمام  إمام صاحل لإلمامة من أهل 
معصوم صاحل لإلمامة من أهل البیت يف هذا العصر إال اإلمام حممد 
ثبت  العصر  هذا  إمام   إنه قلنا:  فإن   ،العسكري احلسن  بن 
املطلوب، وإال فقد خال الزمان من إمام معصوم من أهل البیت، ال 

یفارق القرآن وال یفارقه القرآن، وهذا باطل بنص حدیث الثقلني كما قلنا.
مضافة إىل ما رواه مسلم يف صحیحه عن النيب أنه قال: »ومن مات 

وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.«1
وال شك يف أن غري الشیعة مل یبایعوا إماما واحدا هلم، فتكون میتتهم میتة 
جاهلیة بنص هذا احلدیث الصحیح عندهم، فإذا كان الشیعة أیضا ال إمام 
هلم أو أن إمامهم معدوم، فجمیع املسلمني يف هذا العصر وما سبقه ميوتون 
میتة جاهلیة، وهو باطل باالتفاق، فال بد من القول بأن بعض املسلمني 
- وهم الشیعة - میتتهم لیست جاهلیة؛ ألن هلم إمام مفرتض الطاعة، 
وال إمام یقول به الشیعة إال اإلمام حممد بن احلسن العسكري ، وهذا 

دلیل وجوده وبقائه.
ولكن رمبا یقال: إن أتباع أمحد إمساعیل یعلمون أنه حي یرزق؛ ألنه بني 
كل فرتة وفرتة یضع تسجیال يف موقعه الرمسي، وآخر تسجیل له كان يف 

حمرم الفائت من هذا العام، وهو سنة ۱۹۳۲ ه.ق.
واجلواب: أن التسجیل الصويت ال یعلم أنه له أو لغريه؛ ألننا مل نر له فیها 
بل  الصوت صوته،  أن هذا  نعلم  بالصوت والصورة حىت  سبق تسجیال 
حىت لو كنا نعرف صوته ومنیزه عن غريه من األصوات، فإن وجود تسجیل 
صويت ال یدل على حیاته فعال، ألن كل من كان عنده معرفة بشيء من 
وسائل التقنیة احلدیثة ميكنه أن یسجل كالما بأي صوت یریده، وهلذا ال 
یعترب العقالء التسجیل الصويت دلیال يف هذا العصر؛ الحتمال كونه مفربكا. 

سفيرغائب اإلمام غائب
حيق لكل باحث أن یسأل أتباع أمحد إمساعیل هذا السؤال: ما فائدة سفري 

غائب إلمام غائب؟
 غائب عنا، وحنن نرى أنه ال یصح منه فإن إمامنا املهدي املنتظر
أن یرسل سفرية هو اآلخر غائبا عنا؛ ألن سفريه ال فائدة فیه، إذ ال ميكننا 

التواصل معه، واالستفادة من علومه.
عرب  معه  یتواصلوا  أن  إمساعیل  أمحد  ألتباع  اآلن  ميكن  قائل:  قال  فإن 
وهبذا  وغريها،  والعقیدة  الفقه  يف  املختلفة  املسائل  فیسألونه  اإلنرتنت، 

تتحقق الفائدة من سفارته.
واجلواب: أن اإلنرتنت عامل افرتاضي، وحنن ال نعلم أن أمحد إمساعیل هو 
الذي جيیب على هذه املسائل أو غريه، فلعل بعض اجلهات املشبوهة اليت 
هتدف إىل إیقاع الفتنة بني الشیعة هي من وراء ذلك، وهي اليت جتیب على 
تلك املسائل، وتنسبها إىل أمحد إمساعیل، وهو إما مغیب يف السجن، أو 

مدفون يف القرب.
ومن املعلوم عند الشیعة أن وظیفة سفراء اإلمام املهدي هي إیصال 
خبطه  مكتوبة  منه،  اإلجابات  وأخذ   ،املهدي اإلمام  إىل  املسائل 
بالتوقیعات، وقد  املبارك، وهي ما تعورف علیه  الشریف، وخمتومة خبتمه 
الحظ الشیعة أن اإلجابات يف حیاة كل السفراء األربعة تصل إىل الناس 
بنفس اخلط، مل یتغري ومل یتبدل، وهو خط موالنا اإلمام املهدي، وهبذا 
اإلمام  عن  التوقیعات صادرة  تلك  بأن  أخرى  أمور  مع  یستدلون  كانوا 

املهدي، ال عن السفراء األربعة.
ولنقرأ بعض الروایات الدالة على أن اإلمام املهدي كان جيیب الناس 

خبطه الشریف.
فقد روى الشيخ الطوسي يف باب ما ظهر من جهته من التوقیعات، 
بسنده عن الشیخ املوثوق بدار السالم، قال: تشاجر ابن أبي غانم القزويني 
ومجاعة من الشیعة يف اخللف، فذكر ابن أيب غامن أن أبا حممد مضى 
وال خلف له، مث إهنم كتبوا يف ذلك كتابا، وأنفذوه إىل الناحیة، وأعلموه با 

تشاجروا فیه، فورد جواب کتابهم بخطه عليه وعلى آبائه السالم...2
وقال: وأخربين مجاعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري 
قال:  يعقوب،  بن  إسحاق  عن  الكليني،  يعقوب  بن  محمد  عن  وغريمها، 
سألت محمد بن عثمان العمري و أن یوصل يل كتابا قد سألت فیه عن 

3...مسائل أشكلت علّي، فورد التوقیع خبط مولینا صاحب الدار
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن همام، قال: مسعت حممد 
بن عثمان العمري یقول: خرج توقیع خبط أعرفه: من مساين يف جممع 
من الناس بامسي فعلیه لعنة اهلل. قال أبو علي حممد بن مهام: وكتبت أسأله 

عن الفرج متى يكون؟ فخرج إيل: كذب الوقاتون.4
قال الشیخ الطوسي: وذكر أبو نصر هبة اهلل بن محمد بن أحمد أن أبا 
جعفر العمري مات يف سنة أربع وثالمثائة، وأنه كان یتوىل هذا األمر حنوا 
من مخسني سنة، حيمل الناس إلیه أمواهلم، وخيرج إلیهم التوقیعات بالخط 
الذي كان يخرج في حياة الحسن إلیهم باملهمات يف أمر الدین والدنیا، 

وفیها یسألونه من املسائل باألجوبة العجیبة، رضي اهلل عنه وأرضاه.5
اإلمام  یستعمله  الذي  اخلط  الصدر: كان  محمد  السيد  قال  وهلذا 
املهدي يف توقیعاته وبیاناته، خطا موحدا یعرفه الناس املتتبعون لذلك، 
فهو ال خيتلف باختالف أشخاص السفراء واختالف خطوطهم، مما حيصل 
القطع بصدوره عنه کما سبق أن أشرنا وقلنا باستعمال اخلط يف معرفة 
صاحبه أمر عقالين متسامل علیه بني األمم. ولئن كان ميكن افرتاض أن 
أحد السفراء ذو فن يف مضاهات اخلط وتزویره، فهو بالنسبة إىل جمموعهم 

یكون عادة من احملاالت.6
وأما أمحد إمساعیل فنحن ال نعلم أنه جيیب على املسائل املوجهة إىل موقعه؛ 

إمساعیل، المدعون الكّذابون معروف ألمحد  أصحاهبا خبط  إىل  ترسل  ال  اإلجابات  ألن 
ولیست هناك أي قرینة أخرى تدل على صحة نسبة تلك اإلجابات إىل 

أمحد إمساعیل!!
ونود هنا أن ننبه القراء األعزاء إىل أنه إذا كان السبب يف اختفاء أمحد 
أتباعه،  یزعم بعض  الظاملون کا  إلیه  أن یصل  إمساعیل هو خوفه من 
وهلذا فإنه ال یظهر بصورته وصوته، فإن الظاملني إذا أرادوه لن یصعب 
علیهم الوصول إلیه، وإلقاء القبض علیه إذا كان هناك من یتواصل معه 
عرب اإلنرتنت؛ ألن اإلنرتنت مکشوف متاما للدولة اليت تقوم بتزوید هذه 
اخلدمة ولغريها من الدول األخرى، ولكن یظهر أن أمحد إمساعیل ال یعلم 

أن اإلنرتنت وسیلة سهلة للوصول إلیه، واصطیاده على فرض وجوده.

غائب يمّهد لغائب
املهدي  اإلمام  ألبيه  سیمهد  أنه  وأتباعه  إمساعیل  أمحد  یدعیه  الذي 

املنتظر، وسيوطى له سلطانه! 
وهذا االدعاء یثري االستغراب والدهشة؛ إذ كیف ميهد الغائب لغائب 

آخر؟
مع أن املكتوب يف املوقع الرمسي ألمحد إمساعیل أنه ظهر بادعاءاته يف 
شهر مجادى سنة 14۲۳ه.ق.، املوافق للشهر السابع سنة ۲۰۰۲م.، 
أي أنه مضى علیه حلد اآلن أكثر من تسع سنني، ومل نره صنع شیئا يف 

.التمهید لإلمام املهدي
 واملالحظ أن أمحد إمساعیل وإن كان یدعي أنه سفري اإلمام املهدي
أن  جيد  احلركة  هذه  على  یطلع  من  أن كل  إال  له،  واملمهد  ووصیه، 
أمحد إمساعیل یدعي اإلمامة لنفسه، ویأمر الناس بتقلیده هو، ویزعم أن 
الروایات الواردة يف اإلمام املهدي تشري إلیه، وأنه هو املعين هبا، بل 
األعظم من كل ذلك أن أمحد إمساعیل یزعم أنه هو الذي سیمأل األرض 
قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا، وأنه يف الواقع لن یكون ممهدا 
لإلمام املهدي، بل إنه سیقوم بالدور األكرب من عملیة اإلصالح 
العاملیة، وكل ما سیصنعه اإلمام املهدي أنه سیتوىل حكم هذه الدنیا 

بعدما یوطئها له أمحد إمساعیل.
وهذه كلها دعاوی باطلة قام الدلیل املتواتر على بطالهنا، فإن املسلمني 
قاطبة اتفقوا على أن اإلمام املهدي هو الذي سیمأل األرض قسطا 

وعدال، بعدما ملئت ظلما وجورا، ولن یقوم هبذه املهمة أحد غريه.
مع أن كل الروایات اليت ذكرت أحداث الظهور املبارك وما قبلها بینت 
أن األحداث ستكون متسارعة، وأن املمهدین لإلمام املهدي لن 
یكونوا أصحاب دعوات فكریة أو َعَقدیة یدعون الناس إىل أنفسهم، 
وإهنا  سبحانه،  اهلل  شرع  يف  إلیهم  والرجوع  هبم،  اإلميان  وجوب  وإىل 
 ستكون حركاهتم عسكریة فقط، غایتها هي نصرة اإلمام املهدي
قبیل ظهوره، وتوطئة بعض البالد له، وأن ظهورهم سیكون قبیل قیام 

اإلمام املهدي بأشهر قلیلة. 
وكل ما یصدر من أمحد إمساعیل وأتباعه خمالف للمتواتر من الروایات من 

نواح خمتلفة بیناها يف مطاوي كالمنا.
والنتیجة أنه ال یوجد دلیل واحد صحیح على حیاة هذا الرجل إال زعم 

بعض أتباعه وهذه التسجیالت الصوتیة اليت تنسب إلیه.
نعم، كان هناك شخص امسه أمحد إمساعیل موجود يف العراق، 

المدعون الكّذابون

الشيخ أحمد سلمان

هل أحمد إسماعيل حي أو ميت؟
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احلكومة  قبل  من  مالحق  وهو  األنظار،  عن  توارى  لكنه 
إحدى محالت  يف  قُتل  ورمبا  موجودا،  یكون  فرمبا  العراقیة، 

احلكومة، أو یكون قد مات موتة طبیعیة!
كل هذه االحتماالت واردة، فال نقطع حبیاته، وال نقطع بوفاته، وعلیه 
فال ندري كیف آمن به أتباعه ومل یروه، وكل آثاره منسوبة إلیه يف عامل 

افرتاضي هو اإلنرتنت، ال يف العامل احلقیقي.
مث كیف یصدقون من یدعي مقابلته أمثال العقيلي والزبيدي والسالم 

دون دلیل أو برهان، بل دون معرفة سابقة بصدق هؤالء القوم؟

الهوامش:
۱. »صحیح مسلم«، ج 3، ص 1478.

2. الطوسي، »الغیبة«، ص 172.
3. نفس املصدر، ص 176.

4. الشیخ الصدوق، »کمال الّدین و متام النعمة«، ص 483.
5. الطوسي، »الغیبة«، ص 366.

6. »تاریخ الغیبة الصغری«، ص 429. 

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هي، ص 233-239؛

المدعون الكّذابون

إن أحد أسباب وقوع ابتالء الغیبة على الناس، هو تنبیههم وتنبههم عسى 
أن یعودوا عن الطریق غري القومي الذي یسلكوه. 

ومثة مصطلح دیين بعنوان »االستدراج«. وأصل املفردة يف اللغة مأخوذ من 
الدرج. وهو: االقرتاب من أمر أو مكان تدرجيیا، ويف االصطالح: سنة من 
السنن اإلهلیة، ویراد به أن یعاقب اهلل عز وجل الطغاة والعصاة املتجرئني 
بالتدریج، فكّلما ازدادوا طغیانا زادهم نعما، حىت یؤدي هبم إىل الغرور، 

والغفلة عن العذاب، وبالتايل یكون عذاهبم أشد.1
إن السنن اإلهلیة هي قوانني ثابتة، وأدق من القوانني املادیة املوضوعة، وهذه 
السنن، تضفي معىن على مجیع املناسبات والتطورات والتقلبات اليت حتصل 
للشعوب واألمم يف مجیع األزمنة وهي تسري وجتري دائما مبنأى عن قید 

الزمان واملكان، على مجیع األمم ومجیع األوطان واألمصار. 
وميكن  واالجتماعیة  الفردیة  املناسبات  مجیع  يف  تسري  السنة،  هذه  إن 

رؤیتها. 
أیضا. وجاء يف »اآلیة  واإلمهال  اإلمالء  االستدراج مبعىن  لفظة  ووردت 

182 من سورة األعراف«: 
»واّلذين كّذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون، وأملی لهم إّن كيدی 

متين«
إن هذه السنة اليت تقع على سبیل التنبیه، تنطبق على املكذبني واملرتفني. 

:ویقول اإلمام علّی بن أيب  طالب
»أيّها الّناس ]ليراكم[ ليركم اهلل من الّنعمة وجلين كما يراكم من الّنقمة فرقين 
إنّه من وّسع عليه فی ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا...«2

إن عبارة »من حیث ال یعلمون« يف اآلیة الكرمية، تشري إىل أن املكذبني 
واملرتفني، یتعرضون للضرر من املوقع الذي یروه آمنا وموثوقا به وحمصنا أو 
یعدونه خطأ، نعمة. إن الناس، یعتربون أحیانا وعن طریق اخلطأ، التمتع 
واإلستقرار باهنما، نعمة ویعتربون الشدة والعسر، باهنما نقمة، على سبیل 
املثال، فانه یسمح للمریض الذي انتهى أمره أو أن قطع الطبیب املعاجل، 
األمل عنه، أن یكف عن اإللتزام بنظام احلمیة. واإلنسان الذي یشرف 
على النهایة يف الضالل وال یعیقه أي أمر أو هني عن سلوك الطریق غري 
القومي، فانه یصاب باالستدراج، ویغرق يف النعیم، وتدامهه الغفلة ویصبح 

جاهزا لتلقي العذاب اإلهلي. 

الغنى عن اإلمام
إن الروایات، تعترب أن أحد أسباب ابتالء الناس بغیبة اإلمام املعصوم 
وحجة اهلل یتمثل يف التنبیه والتنبه. وحيصل يف هذا االبتالء، ضرب 

من الشعور بالغىن عن اإلمام. 
عن ابن رئاب عن بعض أصحابه قال: 

 :عن االستدراج، فقال سئل أبو عبد اهلل
عن  فتلهيه  الّنعم  عندها  له  وتجّدد  له  فيملی  الّذنب  يذنب  العبد  »هو 

االستغفار من الّذنوب فهو مستدرج من حيث ال يعلم.«3
ویكون  الغیبة  من  األوىل  السنوات  اإلمام يف  بغیبة  الشعور  یشتد  وقد 
تركوا  أهنم  الناس  حيسب  السنني،  ومضي  الوقت  ومع  لكن  مضایقا، 
وشأهنم، ویظنون على غرار »بين اسرائیل« انه وبدال من طلب الصفح 
وأن  اإلمام،  بانفسهم حىت حيني فصل وصول  یلتهوا  أن  واالستغفار، 
ینظموا أمورهم من خالل االعتماد على انطباعاهتم غري الوحیانیة وعدم 

الرجوع إىل احلجة اإلهلیة.
وألیس أن الناس يف أقاصي العامل یعتربون يف العصر الذي نعیشه، أن 
الرئیسي ملعاجلة كل  املفتاح  التكنولوجیا، هو  العلم اجلدید ونتاجه أي 

املشاكل واملآزق؟

الهوامش:
1.  املوسوعة االفرتاضیة ملدرسة أهل البیت، »ویکي  شیعة«، التابعة للمجمع 

العاملي ألهل البیت، مفردة االستدراج.
2. ابن أيب احلدید، عبد احلمید بن هبة اهلل، »شرح هنج البالغة البن أبی احلدید«، 

قم، الطبعة األوىل، 1404ه  .ق.، ج 19، ص 275، حکمت 364.
3. الكلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج 2، ص 452.

إسماعيل شفيعي سروستاني

االستغناء عن اإلمام

تكالیف المنتطرین
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فوائد وجود االمام الغائب

لقد وردت آیات كثرية يف »القرآن الكرمي« حول شؤون ومنزلة ومقامات 
أهل بیت رسول اهلل. وقد أكد الكثري من املفسرین واحملدثني ورواة 
آل  ذریة  مع  اآلیات  هذه  انطباق  على  مصادرهم  يف  واخلاصة  العامة 
یاسني الكرمية واملعززة. وتعد »آیة املودة« يف »سورة الشورى« واحدة 

من هذه اآلیات. 
»ُقْل الَأْسئيَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربی  َو َمْن ييَْقَتِرْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه 

فيها ُحْسناً ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َشُكور«1 
وأورد »تفسري جممع البیان« شأن نزول هلذه اآلیة الكرمي، ما مضمونه 

هو:
ملا قدم رسول اهلل )ص( املدینة وترسخت دعائم احلكومة االسالمیة، 
قال األنصار: إن رسول اهلل )ص( تنوبه نوائب وحقوق ولیس يف یده 
لذلك سعة، فامجعوا له من أموالكم ما ال یضرّكم، فأتوه به لیعینه على 

ما ینوبه ففعلوا.
"ُقْل  الكرمية  اآلیة  نزلت  )ص(،  اهلل  رسول  عند  ذلك  قالوا  وعندما 
اْلُقْربی" وتالها النيب األكرم )ص(  اْلَمَودََّة يف  ِإالَّ  َعَلْیِه َأْجراً  الَأْسئـَُلُكْم 

علیهم، مث قال: 
أن حتبوا املقربني مين من بعدي. 

وبذلك فاهنم ارتضوا وفرحوا وامتثلوا وغادروا، بید أن املنافقني قالوا: إن 
هذا كالم افرتاه على اهلل كذبا ومقصوده هو أن یذلنا أمام قرباه من بعده. 

ومن مث نزلت هذه اآلیة:
»َأْم ييَُقوُلوَن افيَْتری َعَلی اهلِل َكِذبا«2 

وردا علیهم.
وأوفد النيب شخصا إلیهم لیتلوا علیهم هذه اآلیة؛ فندم فریق وبكوا 

وتأملوا كثريا. من مث نزلت هذه اآلیة:
»َو ُهَو الَّذي ييَْقَبُل التيَّْوبََة َعْن ِعباِده«3 

توبتكم  قبل  قد  تعاىل  اهلل  بان  لیبشرهم  إلیهم  النيب شخصا  وأرسل 
املخلصة.4

إن األنصار كانوا یظنون سواء من منطلق احملبة والشعور باملسؤولیة جتاه النيب 
األكرم وجماهدته أو أي غرض آخر، أهنم ومن خالل تقدمي أمواهلم 
لرسول اهلل ومساندته مالیا، قد أدوا جزء من التكلیف والواجب امللقى 

على عاتقهم؛ لكن رد القرآن، أثار اندهاش اجلمیع. 
»ُقْل الَأْسئيَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربی.«

ففي اخلطوة األوىل، جعل اهلل تعاىل، مودة أهل بیت رسول اهلل على 
قدم املساواة مع مودة رسول اهلل. وهو الشئ الذي مل حيصل مع أي 

من األنبیاء والرسل السابقني وذریتهم.
ويف اخلطوة الثانیة، فان اهلل تعاىل ومن خالل حتطیم ما كان یعد قیمة لدى 
الناس، أفهمهم بان املال واملادیات لیست املعادل لألمر املعنوي واإلهلي. 
ويف احلقیقة، فانه سبحانه وتعاىل قد غري املعایري وأظهر أن ما جاء به رسول 

اهلل إلیهم ال یعوض بالوسائل املادیة والدنیویة.
ويف اخلطوة الثالثة ويف هذه الفرصة، ثبت اهلل تعاىل، أسس ودعائم إمامة 
 ،اليت هي إدامة ملسرية نبوة ورسالة خامت األنبیاء ووالیة أهل البیت
وشدد علیها؛ لكن األهم من هذه اخلطوات الثالث، هو إضفاء احلصانة 

حق القرابة من رسول اهلل

فوائد وجود االمام الغائب

اآلمن  یاسني،  آل  والیة  إرشادهم حنو حصن  املسلمني عن طریق  على 
واملنیع.

 البیت باهل  واالرتباط  التواصل  سلم  باهنا  املودة  تعاىل،  اهلل  ویقدم 
ومواكبتهم يف السري إىل اهلل حىت الوصول إىل مقام القرب وكذلك مواكبتهم 

لتجاوز املنعطفات التارخيیة املهمة يف وقت السلم واحلرب. 
ویسعى املغفور له العالمة الطباطبائي لتبیان جزء من املفاهیم الكامنة يف 

هذه املفردة ذي املغزى حیث یقول: 
إن المودة تعني المحبة والصداقة الهائلتين جدا، وهي تفوق المحبة والصداقة 
العاديتين. إن المحبة قد تكون باطنية فقط؛ لكن المودة، هي إعالن وإبراز 
المحبة وتظهر كذلك في ممارسات وأفعال االنسان. وفي المحبة، قد يتمرد 
المحب على محبوبه؛ لكن المودة، تدفع المحب للطاعة واالمتثال؛ بل أن 
أفعال وممارسات المحب تتأثر كثيرا بالمحبوب. وفي المحبة، قد ال يتمسك 
المحب باي التزام تجاه المحبوب وال يراعي أحواله؛ لكن في المودة، يرى 

المحب أنه ملزم بالشخص الذي يكن المودة له ويراعي أحواله.5
الرسول األكرم روایة  املودة« عن  لـ»آیة  تفسريه  الزخمشري يف  وینقل 

مطولة، متیط اللثام عن جممل معىن ومفهوم »َأِمَن ِمْن َعَذاِبي« ویقول: 
»َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آلِ ُمَحمٍَّد َماَت َشِهيداً َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آلِ ُمَحمٍَّد 
َماَت  َمْن  َو  َأاَل  تَائِباً  َماَت  َماَت َعَلی ُحبِّ آلِ ُمَحمٍَّد  َمْن  َو  َأاَل  َمْغُفوراً  َماَت 
يَماِن َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ  َعَلی ُحبِّ آلِ ُمَحمٍَّد َماَت ُمْؤِمناً ُمْسَتْكِمَل اإْلِ
آلِ ُمَحمٍَّد َبشََّرُه َمَلُك اْلَمْوِت بِاْلَجنَِّة ثُمَّ ُمْنَكٌر َو َنِكيٌر َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ 
آِل ُمَحمٍَّد فُِتَح َلُه ِفي قيَْبرِِه بَابَاِن ِإَلی اْلَجنَِّة َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمٍَّد 
َجَعَل اهللُ قيَبيَْرُه َمَزاَر َماَلِئَكِة الرَّْحَمِة َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آلِ ُمَحمٍَّد َماَت 
َعَلی السُّنَِّة َو اْلَجَماَعِة َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی بيُْغِض آلِ ُمَحمٍَّد َجاَء ييَْوَم اْلِقَياَمِة 
َمْكُتوٌب بيَْيَن َعييْنيَْيِه آِيٌس ِمْن رَْحَمةِ اهلِل َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی بيُْغِض آلِ ُمَحمٍَّد َماَت 

َكاِفراً َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی بيُْغِض آِل ُمَحمٍَّد َلْم َيَشمَّ رَاِئَحَة اْلَجنَِّة.«6 
وتكمن املودة حملمد وآل حممد والتسلیم هلم وتفویضهم األمور، يف 

كلمة »الصلوات« النورانیة. 
تتمثل يف  املنیع،  اإلمياين  احلصن  للصدمة، يف جدار  املعرضة  النقطة  إن 
النفاق. إن املنافق الذي یتربى يف قلبه من آل یاسني، یظهر يف الكالم 
للبالء واالبتالء؛ ال بل  إنه یعرض نفسه  وعلى لسانه احملبة واملودة هلم. 

یؤدي إىل إیذاء املؤمنني وتعریضهم للبالء واالبتالء. 
إن إبداء احملبة العلنیة واالجتماعیة )ال اخلفیة واملرتافقة مع النفاق( والرضوخ 
للتعهدات جتاههم، تضفي يف معىن الصلوات الواضحة علیهم، احلصانة 

واألمن جملتمع املؤمنني. 
إن من یؤمن بآل طه ویس، یوجه كل حمبته ومودته القلبیة واللسانیة هلم، 
الساحة  واملادیة، حلمایة  الثقافیة  ممتلكاته  لتسخري كل  دائما  وهو جاهز 

القدسیة ألولیاء اهلل.

الهوامش:
1. سورة الشوري، اآلیة 23.
2. نفس السورة، اآلیة 24.
3. نفس السورة، اآلیة 25.

4. الطربسي، »جممع البیان«، ج 9، ص 29.
5. الطباطبایي، حمّمدحسني، »تفسري املیزان«، ج 18، ص 65.

 ،4 ج  »كّشاف«،  162؛  ص   ،1 ج  »حباراألنوار«،  حمّمدباقر،  اجمللسي،   .6

صص 221-220؛ »التفسري الكبري«، ج 14، ص 164.

المصدر: االقتباس من کتاب »آل يس« إلسماعيل شفيعي سروستاني.
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أسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمان

ومن ألقاب موالنا صاحب الزمان: املنتقم ويف »اإلكمال« بإسناده 
عن الصادق عن أبیه، عن آبائه عن أمري املؤمنني قال: 

:قال رسول اهلل
»ملا أسري يب إىل السماء، أوحي إيل ريب جل جالله، فقال:

»يا محّمد! إني اطلعت إلى األرض اطالعة، فاخترتك منها، فجعلتك نبيا 
وشققت لك من إسمي إسما، فأنا المحمود وأنت محّمد. 

ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا، وجعلته وصيك وخليفتك، وزوج ابنتك، 
وأبا ذريتك وشققت له إسم من أسمائي، فأنا العلي األعلى، وهو علي. 

وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركما، ثم عرضت واليتهم على 
المالئكة، فمن قبلها كان عندي من المقربين. 

يا محمد! لو أن عبدة عبدني حتى ينقطع، ويصير کالشن البالي، ثم أتاني 
جاحدا لواليتهم فما أسكنته جنتي، وال أظلته تحت عرشي. يا محّمد! تحب 

أن تراهم؟«
قلت: نعم يا رب.

فقال عز وجل: »إرفع رأسك.« 
فرفعت رأسي وإذا أنا بأنوار علي، وفاطمة واحلسن، واحلسني، وعلي بن 
احلسني، وحمّمد بن علي، وجعفر بن حمّمد وموسی بن جعفر، وعلي بن 
موسى، وحمّمد بن علي، وعلي بن حمّمد واحلسن بن علي، و م ح م د بن 

احلسن القائم يف وسطهم، كانه کوکب دري. 
قلت: يا رب! ومن هؤالء؟

قال: »األئمة، وهذا القائم الذي يحلل حاللي ويحرم حرامي، وبه أنتقم من 

أال إنه الناصر لدين اهلل، أال إنه الغّراف في بحر عميق.
أال إنه يسم كل ذي فضل بفضله، وكل ذي جهل بجهله. 

اال إنه خيرة اهلل ومختاره. اال إنه وارث كل علم والمحيط به. أال إنه المخبر 
عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه. 

اال إنه الرشيد السديد. 
أال إنه المفوض إليه. أال إنه قد بشر من سلف بين يديه. 

أال إنه الباقي حجة وال حجة بعده، وال حق إال معه، وال نور إال عنده. 
أال إنه ال غالب له، وال منصور عليه.

أال وإنه ولي اهلل في أرضه، وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعالنيته.« 
وقال: يف موضع آخر من هذه اخلطبة:

»معاشر الناس! النور من اهلل عز وجل في مسلوك ثم في علي، ثم في النسل. 
منه إلى القائم المهدي، الذي يأخذ بحق اهلل، وبكل حق هو لنا...«5

ويف »تفسري القمي« يف قوله تعالی »َفَمهِِّل اْلكاِفريَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدا«:6 
»لوقت بعث القائم، فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني 

أمية وسائر الناس.«7

الهوامش:
۱. الشیخ الصدوق، »کمال الدین و متام الننعمة«، ج 1، ص 252، ح2.

2.  الشیخ الصدوق، »علل الشرایع«ع ج۲، ص 579، ح 10.
3. اجمللسي، »حباراالنوار«، ج 52، ص 376.

4. الشیخ املفید، »اإلرشاد«، ص 411.
5. الطربسي، »االحتجاج«، ج 1، ص 80.

6. سورة الطارق، اآلیة 17.
7. القمي، »تفسري القمي«، ج 2، ص 412.

المصدر: »مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم«، ص 96-94.

إنتقامه من أعداء اهلل

أعدائي، وهو راحة ألوليائي، وهو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين 
والجاحدين والكافرين، فيخرج الالت والعزى طريين، فيحرقهما، فلفتنة الناس 

يومئذ بهما أشد من فتنة العجل والسامري.«1
ويف »البحار«، عن »علل الشرایع«: بإسناده عن عبدالرحيم القصير، عن 

أيب جعفر قال: 
»أما لو قام قائمنا، لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم 

البنة محمد فاطمة منها.« 
قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟ 

قال: »لفريتها على أم إبراهيم.« 
قلت: فكيف أخره اهلل للقائم؟ 

فقال: »إن اهلل تبارك وتعالى بعث محمدا رحمة، وبعث القائم نقمة.«2
 :وفیه: عن »املزار الكبري« بإسناده عن أيب عبداهلل

»إذا قام قائمنا انتقم هلل ولرسوله ولنا أجمعين.«3 
وفیه عن »إرشاد« المفيد: عنه: »وقطع أيدي بني شيبة، وعلقها على 

باب الكعبة، وكتب عليها: هؤالء سراق الكعبة.«4
ويف »اإلحتجاج« عن النيب يف خطبة الغدیر، قال:

»اال إن خاتم األئمة منا القائم المهدي أال إنه الظاهر على الدين ]كله[. 
اال إنه المنتقم من الظالمين. 

أال إنه فاتح الحصون وهادمها. 
أال إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك، اال إنه مدرك بكل ثار ألولياء اهلل عز 

وجل.

محّمدتقی الموسوي االصبهاني
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»هربیط«  بلدة  )1946م.( يف  عام 1365ه.ق.  حسن شحاتة  ولد 
التابعة ملركز »أبو كبري« مبحافظة الشرقیة بـ»مصر«، ونشأ يف أسرة حنفیة 
منذ  القرآن  بدراسة  بدأ حسن  أسرته  الدینیة يف  لألجواء  املذهب.نظراً 

.نعومة أظفاره، كما ربّاه والده على حب العرتة الطاهرة
 یقول حسن عن تلك الفرتة: نشات منذ صغري على حب آل البيت
ما  وكان كثيراً  حّبهم،  على  العائلة  أفراد  وكل  ربّاني  فوالدي  ومواالتهم، 
يحّدثني عن شخصّية اإلمام علي، وكان يقول لي: يا ولدي! إن أمير 

المؤمنين كان حامي حمى اإلسالم. 
اعتلى حسن منرب اجلمعة ألول مرّة يف حیاته وهو دون سّن اخلامسة 
عشر، وظّل خيطب اجلمعة يف مسجد األشراف ببلدته مخس سنوات، مث 
انتقل إىل مسجد األحراز ببلدة جماورة اثر فتنة فیها. وكان قد دخل يف 
المستبصرونتلك الفرتة كلیة األزهر، وخترّج من معهد القراءات، وحصل على شهادة 

المستبصرون

املاجستري يف علوم القرآن.

محّبة أهل البيت تقوده للدفاع عنهم
بسبب احملّبة اليت كان یكّنها ألهل البیت كان حسن یستاء مما یبثّه 
الوهابیة من التعّرض ألهل البیت والتنقیص من مكانتهم، وهم من 
شّوهوا صورة اإلسالم وبنوا فكرهم على الباطل، إذ أهنم ال یعرتفون بأحد 
ومن   ،اهلل رسول  من  أكثر  یقّدسونه  الذي  تيمية،  ابن  سوى  إماماً 
هنا قّرر - مبا یسعه - أن یقوم بأنشطة ضد هذا الفكر يف أحد معاقل 
الوهابیة. وهي مدینة »الدورامون«، فقام فیها بإمامة الناس وتثقیفهم دینیاً 

لرّد شبهات الوهابیة ملدة مثان سنوات.
عام  بني  ذلك  »القاهرة«، وكان  إىل  بسفره  الدیين  نشاط حسن  استمر 
1404 حىت 1416ه.ق.، وقد اكتّضت هذه الفرتة مبختلف األنشطة، 

اجلمعة  متعّددة، غري خطبة  يف مساجد  یومیاً  یقیم مخسة دروس  فكان 
له  الرمحن مبنطقة كوبري اجلامعة، كما كانت  الصالة يف مسجد  وإمامة 
أمسیات دینیة بإذاعة القرآن الكرمي، وبرامج يف إذاعة صوت العرب وإذاعة 
الشعب، وسّجل برناجماً أسبوعیاً تلفزیونیاً بعنوان »أمساء اهلل احلسىن«، كان 

یبث على القناة املصریة األوىل.

إعالن الوالية
بعد مرحلة شاّقة من البحث والتنقیب استمّرت ما یقارب السنتني توّصل 
حسن إىل أن جمّرد إظهار حمّبة أهل البیت ال تكفي، فالذین حاربوهم 
كانوا ميدحوهنم وادعوا حّبهم أیضاً، بل إن احملّبة ینبغي أن تالزم االتباع 
واالنقیاد إىل أوامرهم، فهم مصابیح اهلدى وسفن النجاة، الذین أمر 

اهلل ورسوله باتّباعهم.
وبعد أن ضاق صدره مبا كان حيمله من معارف، بدأ بإعالنه االستبصار 
وغري  والصحف  التلفاز  ويف  املنابر،  على   الطاهرة بالعرتة  والتمّسك 

ذلك، وكان ذلك عام 1417ه.ق. )1996م(.
یقول حسن: 

مضنیة،  حبث  برحلة  مررت  1996م.  إىل   1994 عام  من  الفرتة  يف 
انكشف يل احلق يف آخرها، ومتّسكت حببل اهلل املتني وصراطه املستقیم، 
بوالیة أهل البیت، فبدأت يف إعالهنا يف كل مكان، وقصدت بذلك 
أداء وظیفيت يف تعریف املسلمني بالواقع واحلقیقة اليت أخفیت لقرون طویلة.
إن موقعیتهم موقعیة اإلمامة العظمى، فهم أصل األصول يف وجود هذا 
الكون، وهم جنوم االهتداء، من اتّبعهم اهتدى لصراط اهلل املستقیم، ومن 

حاد عن طریقهم كان من املغضوب علیهم ومن الضالني.
النجاة، وهم أئمتنا وأولوا األمر  فأهل البیت مصابیح اهلدى وسفن 
الصراط، وهم أهل  القرآن، وهم كواكب  املفروض طاعتهم، وهم خزّان 
الدین  أهل  وهم  الدین،  يف  شيء  عن كل  سؤاهلم  مّنا  املطلوب  الذكر 
واملعاملة  العبادة  یّتبعهم يف  أن  الصحیح، فوجب على كل موّحد عاقل 

والعادة؛ إذ هم أهل القدس والطهارة، وأهل العصمة والنزاهة.

المضايقات والمصاعب
للتحقیق يف أمن  اقتید   الطاهرة العرتة  اتّباع  مبجرد إعالن حسن عن 
الدولة، فتّم اعتقاله وإیداعه يف السجن ثالثة أشهر، وكانت هتمته الوحیدة 
يف ذلك هي »إعالن الوالیة لعلي بن أيب طالب وتروجيها«، واهّتم 
رمسیاً بـ»ازدراء األدیان« ومل یسلم بعد ذلك أیضاً من املصاعب، فتعّرض 
لالعتقال ثانیة عام 2009م. مع أكثر من ثالمثائة من أتباع مذهب أهل 

.البیت

إقامة مجالس اإلمام الحسين
السجن تصّدى حسن  بعد خروجه من  اليت واجهها  رغم فرتة االخنناق 
إلقامة جمالس اإلمام احلسني، ما أثار غضب أتباع الفكر األموي، 

فشّبهوا إقامة تلك اجملالس بإعداده النقالب. یقول حسن: 
إن بين أمیة أّسسوا يف بالدنا مصر أن یوم عاشوراء یوم عید، وكذبوا على 
رسول اهلل يف ذلك أكاذیب من قبیل الدعوة إىل اإلطعام يف هذا الیوم. 

واالكتحال ولبس اجلدید والغسل والصیام، وزعموا بكذهبم أن هذا الیوم 
كان یوم السعادة جلمیع األنبیاء!

لقد كنت أنظر إىل هذا اهلراء الذي یضحك الثكلى ویؤمل قلوبنا يف نفس 
احللوى،  فیه  یوّزعون  الیوم عیداً  یّتخذون هذا  زالوا  ما  فالعوام  الوقت، 
ویطلقون علیها بالعامیة اسم »حالوة عاشوراء«؛ وذلك كّله ألن العلماء 
خرست ألسنهم فكتموا احلق و ماجوا يف الباطل، فلم یعرف الناس ماذا 
جرى للحسني یوم عاشوراء. لقد صرخت وبّح صويت وقلت: أيها 
 الناس.. كيف لكم أن تحتفلوا وتبتهجوا في يوم قتل فيه ابن رسول اهلل

وقّرة عينه؟
وبدأت أقیم جمالس عزاء اإلمام احلسني، فكّنا جنلس أیام حمّرم على 

شرفه صلوات اهلل علیه و نتذاكر سريته العطرة ورزیّته املفجعة.
ولـّما فعلت ذلك ولبست السواد وجلسنا عند مقامه )مسجد اإلمام 
احلسني( خافوا أن تنقلب مصر ففعلوا يب ما فعلوا... إين ألعجب 
ألمر  إنه  واهلل   .البیت آل  ذكریات  إحیاء  على  یعرتض  من  على 
عجیب يف هذه األمة! مل یكتفوا بقتلهم وتشریدهم ومطاردهتم ومّسهم 
وذحبهم، بل وحياولون أن ینسوا اخللق ذكرهم وینسفوا جمالسهم! فأي 

أمة هذه؟!
الكنائس،  ویقیمون   ،المسيح السید  آثار  یلتمسون  النصارى  إن 
وحيیون مولده، وحتتفل الدنیا كلها معهم.. والیهود یقفون عند حائط 
املبكى یبكون على اهلیكل.. وهؤالء یعرتضون علینا حني نبكي إمامنا 

احلسني ونندبه!
الشهادة في سبيل اهلل

 بعد عمر من املثابرة يف سبیل إعالء كلمة احلق ومذهب أهل البیت
شاء اهلل سبحانه وتعاىل أن ینال حسن وبعض رفاقه من أتباع املذهب 
الشیعي اجلزاء األوىف، فرزقهم الشهادة يف سبیله. وعلى أیدي شرذمة من 
النواصب املنتمني إىل الفكر السلفي التكفريي. كان ذلك یوم األحد 
الرابع عشر من شعبان لعام 1434ه.ق. املوافق 23 یونیو 2013م. يف 
 .مدینة اجلیزة، وعند إقامة مراسم مولد منجي األمم املهدي املنتظر

فالسالم علیه یوم ولد، ویوم استشهد، ویوم یبعث حیاً.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية
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عن  الرضا  مولى  مبارك  عن  سهل  عن  األسدي  عن  موسى  ابن  عن 
الرضا قال: 

»ال یكون املؤمن مؤمنا حىت یكون فیه ثالث خصال سنة من ربه وسنة 
من نبیه وسنة من ولیه:

فأما السنة من ربه فكتمان سره قال اهلل جل جالله »عاِلُم اْلَغْيِب َفال 
نبیه  من  السنة  وأما  َرُسوٍل«1  ِمْن  اْرَتضى  َمِن  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبِه  َعلى  يُْظِهُر 
فمداراة الناس فإن اهلل عز وجل أمر نبیه مبداراة الناس فقال: »ُخِذ 
اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلجاِهِليَن«2 وأما السنة من ولیه فالصرب يف 

صفات المتقین - سیرة األخیار

سیرة األخیار

روي أن أمرياملؤمنني قال لرجل من بين سعد: 
»أال أحدثك عني وعن فاطمة الزهراء؟ أنها كانت عندي فاستقت بالقربة 
حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت 
حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت ثيابها، فأصابها من 
ذلك ضرر شديد، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما 
أنت فيه من هذا العمل، فأتت النبي فوجدت عنده حداثا1 فاستحيت 

فانصرفت، فعلم أنها قد جاءت لحاجة، فغدا علينا ونحن في لحافنا. 
فقال: »السالم عليكم«، فسكتنا واستحيينا لمكاننا. 

ثم قال: »السالم عليكم«2 فسكتنا. 
ثم قال: »السالم عليكم«، فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف وقد كان 
يفعل ذلك فيسلم ثالثا فإن أذن له وإال انصرف، فقلنا: »وعليك السالم يا 

رسول اهلل ادخل!« 
فدخل وجلس عند رؤوسنا ثم قال: »يا فاطمة! ما كانت حاجتك أمس 

ثالث خصال في المؤمن
البأساء والضراء یقول اهلل جل جالله: »َوالصَّاِبرِيَن ِفي اْلَبْأساِء َوالضَّرَّاِء َوِحيَن 

اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولِئَك ُهُم اْلُمتيَُّقوَن«3

الهوامش:
1.سورة اجلن، اآلیة 27.

2. سورة األعراف، اآلیة 199.
3. سورة البقرة، اآلیة 177.

المصدر: »بحار األنوار«، العالمة المجلسي، مؤسسة الوفاء، ج 67، ص 280.

خادمة الزهراء

عند محّمد؟« 
فخشيت إن لم نجبه أن يقوم، فأخرجت رأسي فقلت: أنا واهلل أخبرك يا رسول 
مجلت  حتى  بالرحى  في صدرها، وجرت  أثر  حتى  بالقربة  استقت  إنها  اهلل 
يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دكنت 
ثيابها فقلت لها: لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه من هذا 

العمل. 
قال: »أفال أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما 
فكبرا أربعا وثالثين تكبيرة، وسبحا ثالثا وثالثين تسبيحة، واحمدا ثالثا وثالثين 
تحميدة، فأخرجت فاطمة رأسها وقالت: »رضيت عن اهلل وعن رسوله، 

رضيت عن اهلل وعن رسوله«3

طلب الخادم واستحياء الزهراء من أبيها 
جاء يف كتاب »مناقب آل أيب طالب«: ويف الصحیحني... وكان عند 
النيب أسارى فأمرها ]علي[ أن تطلب من النيب خادما، فدخلت على 

النيب وسلمت علیه ورجعت فقال أمرياملؤمنني: »ما لك؟« 
قالت: »واهلل ما استطعت أن أكلم رسول اهلل من هيبته«، فانطلق علي 

معها إىل النيب... وعلمها تسبیح الزهراء. 
 كتاب الشريازي: إهنا ملا ذكرت حاهلا وسألت جاریة بكى رسول اهلل
فقال: »يا فاطمة! والذي بعثني بالحق إن في المسجد أربعمائة رجل ما لهم 
طعام وال ثياب ولوال خشيتي خصلة ألعطيك ما سألت، يا فاطمة! إني ال أريد 
أن ينفك عنك أجرك إلى الجارية، وإني أخاف أن يخصمك علي بن أبي طالب 

يوم القيامة بين يدي اهلل عّز وجّل إذا طلب حقه منك.« 
مث علمها صالة التسبیح، فقال أمرياملؤمنني: »عليه مضيِت تريدين من 

رسول اهلل الدنيا فأعطانا اهللُ ثواب اآلخرة.« 
قال أبوهريرة فلما خرج رسول اهلل من عنده فاطمة أنزل اهلل على 
رسوله: »َوِإمَّا تيُْعِرَضنَّ َعنيُْهُم ابِْتَغاء رَْحَمٍة مِّن رَّبَِّك تيَْرُجوَها« یعين عن قرابتك 
وابنتك فاطمة ابتغاء، یعين طلب رمحة من ربك، یعين رزقا من ربك ترجوها 
ُْم قـَْوالً مَّْیُسوراً« یعين قوال حسنا، فلما نزلت هذه اآلیة أنفذ رسول  »فـَُقل هلَّ

اهلل جاریة إلیها للخدمة ومساها فضة.4 

فضة النوبية 
فاطمة  النوبية جارية  فضة  العسقالني:  لـابن حجر  اإلصابة  جاء يف كتاب 

الزهراء.5 
وأما ابن األثير فقد ذكر يف كتابه »أسد الغابة«: فضة النوبية جارية فاطمة 

 الزهراء بنت رسول اهلل
وذكر روایة نذر الصوم-اآلتیة- وأن فضة قالت: إن برأ سيداي صمت هلل 

عز وجل شكرا.6 

فضة ومرض الحسنين
عن ابن عباس قال يف قوله تعاىل: 

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه  ُمْسَتِطيراً  ييَْوماً َكاَن َشرُُّه  َوَيَخاُفوَن  بِالنَّْذِر  »يُوُفوَن 
ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيرًا« 

قال: مرض احلسن واحلسني فعادمها جدمها رسول اهلل وعادمها 
عامة العرب فقالوا: يا أبا الحسن! لو نذرت على ولدك نذرا. 

فقال علي: »إن برآ مما بهما صمت هلل عز و جل ثالثة أيام شكرا«، 
برأ  إن  نوبیة:  فضة  هلا  یقال  جاریة  وقالت  فاطمة كذلك،  وقالت 

سيداي صمت هلل عز و جل شكرا. 
فألبس الغالمان العافیة ولیس عند آل حمّمد قلیل وال كثري، فانطلق 
علي إىل مشعون اخلیربي فاستقرض منه ثالثة أصوع من شعري فجاء هبا 
مع  علي  واختبزته، وصلى  فطحنته  إىل صاع  فاطمة  فقامت  فوضعها 
رسول اهلل مث أتى املنزل فوضع الطعام بني یدیه إذ أتاهم مسكني 

فوقف بالباب فقال: 
السالم عليكم أهل بيت محّمد! مسكين من أوالد المسلمين، أطعموني 

أطعمكم اهلل عز و جل على موائد الجنة. 
فسمعه علي فأمرهم فأعطوه الطعام ومكثوا یومهم ولیلتهم مل یذوقوا إال 
املاء، فلما كان الیوم الثاين، قامت فاطمة إىل صاع وخبزته، وصلى 
علي مع النيب ووضع الطعام بني یدیه إذ أتاهم یتیم فوقف بالباب 
وقال: السالم عليكم أهل بيت محّمد! يتيم بالباب من أوالد المهاجرين 
استشهد والدي أطعموني فأعطوه الطعام، فمكثوا یومني مل یذوقوا إال املاء. 
فطحنته  الباقي  الصاع  إىل   فاطمة قامت  الثالث  الیوم  فلما كان 
واختبزته فصلى علي مع النيب ووضع الطعام بني یدیه إذ أتاهم أسري 
فوقف بالباب وقال: السالم عليكم أهل بيت النبوة! تأسروننا وتشدوننا وال 

تطعموننا أطعموني فإني أسير. 
 فأعطوه ومكثوا ثالثة أیام ولیالیها مل یذوقوا إال املاء فأتاهم رسول اهلل
فرأى ما هبم من اجلوع فأنزل اهلل تعاىل: »َهْل أََتى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن مَِّن 

الدَّْهِر« إىل قوله: »ال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َوال ُشُكورًا«7 

وصية الرسول بفضة ومعاملة الزهراء معها 
یذكر ابن مردويه يف روایة: مث غزا رسول اهلل ساحل البحر، فأصاب 
سبیا فقسمه، فأمسك امرأتني أحدمها شابة، واألخرى امرأة قد دخلت 
يف السن لیست بشابة، فبعث إىل فاطمة، وأخذ بید املرأة فوضعها 

 :وقال يف ید فاطمة
»يا فاطمة! هذه لك وال تضربيها، فإني رأيتها تصلي، وإن جبرئيل نهاني أن 

أضرب المصلين.«
وجعل رسول اهلل یوصیها هبا، فلما رأت فاطمة ما یوصیها هبا 
التفتت إىل رسول اهلل وقالت: »يا رسول اهلل علي يوم وعليها يوم.« 
َيْجَعُل  َحْيُث  َأْعَلُم  »الّلُه  وقال:  بالبكاء   اهلل رسول  عینا  ففاضت 

ِرَسالََتُه« و»ُذرِّيًَّة بيَْعُضَها ِمن بيَْعٍض َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم«8 

رسول اهلل يعلم فضة الدعاء
 :روى ابن حجر يف كتابه »اإلصابة«: عن علي

النوبیة  فضة  امسها  جاریة  ابنته   فاطمة أخدم   اهلل رسول  »أن 
وكانت تشاطرها اخلدمة فعلمها رسول اهلل دعاء تدعو به فقالت هلا 

فاطمة: أتعجنين أو تخبزين؟ 
فقالت: بل أعجن يا سيدتي وأحتطب، فذهبت واحتطبت وبيدها حزمة 

وأرادت حملها فعجزت فدعت بالدعاء الذي علمها وهو: »يا واحد 
ليس كمثله أحد تميت كل أحد وتفني كل أحد وأنت على عرشك 

واحد وال تأخذه سنة وال نوم.« 
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قائمة على رأسه. 
فقلت: يا فضة، أما تتقون اهلل في هذا الشيخ! أال نخلتم دقيقه؟ 

فقالت: إنا نكره أن نؤجر ويأثم، نحن قد أخذ علينا أال ننخل له دقيقا ما 
صحبناه.13 

كرامة لحفيدة فضة
لیس من البعید أن تنال فضة خلدمتها ألهل بیت النيب كرامة ورعایة 
خاصة، وأن حتظى حفیدهتا برعایة ربانیة كرامة جلدهتا فضة، ففضة هي 
اليت عاشت آالم الرسالة مبا للكلمة من معىن، حیث شاركت يف النذر 
والصوم واجلوع، وال زالت مع آل النيب إىل أن تشرفت خبدمتهم يف 

أشد املصائب على قلوهبم وهي مصیبة كربالء.
ومما یروى يف كرامة حفیدهتا، ما رواه مالك بن دينار قال: 

ینصحوهنا  والناس  حنیفة  دابة  على  ضعیفة  امرأة  احلج  مودع  يف  رأیت 
لتنكص، فلما توسطنا البادیة كلَّت دابتها فعذلتها يف إتیاهنا فرفعت رأسها 
إىل السماء وقالت: ال في بيتي تركتني وال إلى بيتك حملتني فوعزتك وجاللك 

لو فعل بي هذا غيرك لما شكوته إال إليك. 
فإذا شخص أتاها من الفیفاء ويف یده زمام ناقة فقال هلا: اركبي، فركبت 
وسارت الناقة كالربق اخلاطف، فلما بلغت املطاف رأیتها تطوف فحلفتها 

من أنت؟ 
فقالت: أنا شهرة بنت مسكة بنت فضة خادمة الزهراء.14 

فهرسة إجمالية لمآثر فضة النوبية 
املآثر لفضة  البحار« ما یشري إىل هذه  ورد يف كتاب »مستدرك سفینة 

النوبیة بنحو اإلمجال:
والیتیم  املسكني  على  تصدقها  الزهراء يف  فاطمة  جاریة  فضة  مدح 

واألسري مع أهل بیت النبوة، ونزول هل أتى فیهم وهي معهم. 
ذخرية  عندها  وكانت  الهند،  ملك  بنت  فضة كانت  أن  البرسي  روایة 
فأراها   ،النحاس سبیكة ذهب ألمرياملؤمنني اإلكسري، فصنعت  من 

أمرياملؤمنني كنوز األرض. يف أهنا ما تكلمت عشرین سنة إال بالقرآن.
منها: قصتها يف السفر وتكلمها بآیات القرآن. روایة ورقة بن عبد اهلل عن 

 .فضة كیفیة وفاة فاطمة الزهراء
أم  يا  ناديت:  الرداء  أعقد  أن  هممت  أمرياملؤمنني: »فلما  قال  وفیها 
كلثوم، يا زينب، يا سكينة، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا تزودوا من 

أمكم...« إخل. 
قال أمرياملؤمنني: »أخذت علي فاطمة عهد اهلل ورسوله إنها إذا توفت 
ال أعلم أحدا إال أم سلمة زوج رسول اهلل وأم أيمن وفضة، ومن الرجال 

ابنيها...« 
خرب فضة واألسد يف كربالء. جاللة شهرة بنت مسكة بنت فضة وطوافها 
وقصتها الدالة على كماهلا وفضلها. القضایا الراجعة يف تزویج فضة اخلادمة 

وأوالدها يف »البحار«. 
عن  إیاها  ومنعه  دقیقه،  وخنلها   أمرياملؤمنني مع  قضایاها  من  مجلة 

ذلك.15 
ویكفیها فخرا أن تكون خادمة لفاطمة الزهراء جتلس معها يف بیت 
 واحد، وتنظر إلیها كل غدوة وعشیة، ویكفیها أن جيعلها أمرياملؤمنني

يف عداد أبناء الزهراء، يف قوله ملا أراد تكفني الزهراء: »يا 
فالن يا فالن.. يا فضة.. هلموا تزودوا من أمكم.« 

 موضع قبر فضة خادمة الزهراء
وأما موضع قربها فقیل أنه يف »دمشق«، یقول الحموي يف معجمه: 
ويف قبلي دمشق قرب یزعمون أنه قرب أم عاتكة أخت عمر بن الخطاب، 
وعنده قرب یروون أنه قرب صهيب الرومي وأخیه، واملأثور أن صهیبا باملدینة، 
وأیضا هبا مشهد التاریخ يف قبلته قرب مسقوف بنصفني وله خرب مع علي 
بن أيب طالب ويف قبلي الباب الصغري قرب بالل بن حمامة وكعب 
األحبار وثالث من أزواج النيب، وقرب فضة جاریة فاطمة16 واحلمد 

هلل رب العاملني.
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باب  إىل  احلزمة  فحمل  أزدشنوءة  من  أعرايب كأنه  فجاء 
 9.فاطمة

دعاء علي لفضة
»أتى  قال:   ،آبائه عن   الصادق اهلل  عبد  أيب  عن  الروایة  يف 
أميرالمؤمنين منزل عائشة، فنادى: يا فضة، ائتينا بشيء من ماء نتوضأ 
به، فلم يجبه أحد، ونادى ثالثا، فلم يجبه أحد، فولى عن الباب يريد منزل 
الموفقة السعيدة الحوراء اإلنسية فاطمة، فإذا هو بهاتف يهتف ويقول: 
يا أبا الحسن دونك الماء فتوضأ به. فإذا هو بإبريق من ذهب مملوء ماء عن 

يمينه، فتوضأ، ثم عاد اإلبريق إلى مكانه. 
فلما نظر إليه رسول اهلل قال: يا علي ما هذا الماء الذي أراه يقطر كأنه 

الجمان؟ 
قال: بأبي أنت وأمي، أتيت منزل عائشة فدعوت فضة تأتينا بماء للوضوء 
ثالثا فلم يجبني أحد، فوليت، فإذا أنا بهاتف يهتف وهو يقول: يا علي 

دونك الماء. فالتفت فإذا أنا بإبريق من ذهب مملوء ماء. 
فقال: يا علي تدري من الهاتف؟ ومن أين كان اإلبريق؟ 

فقلت: اهلل ورسوله أعلم. 
فقال: أما الهاتف فحبيبي جبرئيل، وأما اإلبريق فمن الجنة، وأما 

الماء فثلث من المشرق، وثلث من المغرب، وثلث من الجنة. 
فهبط جبرئيل فقال: يا رسول اهلل، اهلل يقرئك السالم ويقول لك: أقرئ 

عليا السالم مني، وقل: إن فضة كانت حائضا. 
فقال النبي: منه السالم، وإليه يرد السالم، وإليه يعود طيب الكالم. 
عند  من  أتانا  جبرئيل  هذا  علي!  حبيبي  فقال:   علي إلى  التفت  ثم 
فقال  إن فضة كانت حائضا.  ويقول:  السالم  يقرئك  العالمين، وهو  رب 

علي: اللهم بارك لنا في فضتنا.«10 

فضة وحديثها بالقرآن
نقل احملدث الشيخ عباس القمي يف كتابه »بیت األحزان« روایة عن أبي 

القاسم القشيري يف كتابه، قال بعضهم: 
انقطعت يف البادیة عن القافلة فوجدت امرأة، فقلت هلا: من أنت؟ 

فقالت: »َوُقْل َساَلٌم َفَسْوَف ييَْعَلُموَن« فسلمت علیها. 
فقلت: ما تصنعين هيهنا؟ 

قالت: »َمن ييَْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُِّضلٍّ« 
فقلت: أمن الجن أنت أم من اإلنس؟ 

قالت: »يَا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم.«
فقلت: من أين أقبلت؟ 

قالت: »ييَُناَدْوَن ِمن مََّكاٍن بَِعيٍد.«
فقلت: أين تقصدين؟ 

قالت: »َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبيَْيِت.«
فقلت: متى انقطعت؟ 

قالت: »َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواأَلْرَض َوَما بيَييْنيَُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم.«
فقلت: أتشتهين طعاما؟ 

فقالت: »َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسداً ال يَْأُكُلوَن الطََّعاَم؟« فأطعمتها. 
مث قلت: هرولي وتعجلي. 

قالت: »الَ ُيَكلُِّف الّلُه نيَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها.«
فقلت: أردفك؟ 

فقالت: »َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال اللَُّه َلَفَسَدتَا.«
فنزلُت فأركبتها، فقالت: »ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا«، فلما أدركنا القافلة، 

قلت: ألك أحد فيها؟ 
قالت: »يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض«، »َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل«، »يَا 

َيْحَيى ُخِذ اْلِكَتاَب«، »يَا ُموَسى ِإنِّي أَنَا اللَُّه.«
فصحت هبذه األمساء، فإذا أنا بأربعة شباب متوجهني حنوها، فقلت: من 

هؤالء منك؟ 
نيَْيا.« قالت: »اْلَماُل َواْلبيَُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

فلما أتوها، قالت: »يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخييَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن.«
فكافوين بأشیاء، فقالت: »َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاُء.«

ما   ،الزهراء جارية  فضة  أمنا  هذه  فقالوا:  عنها،  فسألتهم  علي،  فزادوا 
تكلمت منذ عشرين سنة إال بالقرآن.11 

فضة وطعام علي
من كرم املرء أن یعرف الكرامة ألهلها، وهكذا كانت فضة، وهي اخلادمة 
 واألمة السوداء اليت تنور قلبها باهلدى، فالروایات حتدثنا عن أمرياملؤمنني
وأنه كان مستنا بسنة النيب األعظم يف أكله ومشربه.. وإن مقتضى 
العبودیة هو أن ميتثل هذا العبد ألمر مواله، وتطیع هذه اجلاریة سیدها يف 
أمره وهنیه، ولكن الكرامة هو أن یستشعر قلب هذه اخلادمة الرقة على 
الواجبات،  دائرة  إلیه يف غري  اإلحسان  تسعى يف  وأن  وموالها،  سیدها 
تطییب  عن   أمرياملؤمنني هناها  حیث  النوبیة،  فضة  وهكذا كانت 
طعامه، فامتثلت، مث أشفقت، مث بادرت باملعروف يف تطییب طعامه من 
غري أن یعلم كما هو ظاهر بعض النقوالت، وأخريا عرفت أن التزام أمره 

 .بعد إصراره على الزهد هو أفضل اإلحسان واملعروف إىل سیدها
يف الروایة عن األسود بن قيس قال: كان علي یطعم الناس بالكوفة بالرحبة، 
فإذا فرغ أتى منزله فأكل، فقال رجل من أصحابه: قلت يف نفسي: أظن 
أمرياملؤمنني یأكل يف منزله طعاما أطیب من طعام الناس، فرتكت الطعام 

مع العامة، ومضیت معه، فقال: »أتغديت؟« 
قلت: ال. 

قال: »فانطلق معي.« 
فمضیت معه إىل منزله فنادى: »يا فضة!« 
فجاءت خادم سوداء كذا فقال: »غدينا.« 

]قال[  اخلبز  فثردت  فصبتها يف صحفة  لنب  فیها  وجبرة  بأرغفة  فجاءت 
فإذا فیه خنالة، فقلت: يا أميرالمؤمنين لو أمرت بالدقيق فنخل. فبكى مث 
قال: »اهلل ما علمت أنه كان في بيت رسول اهلل منخل قط.«12 

ویقال أن عمرو بن حريث ترصد غداء أمرياملؤمنني فأتت فضة جبراب 
خمتوم فأخرج منه خبزا متغريا خشنا فقال عمرو: يا فضة! لو نخلت هذا 

الدقيق وطيبته! 
قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت أضع في جرابه طعاما طيبا فختم جرابه.13 
وروی عن سويد بن علقمة، قال: دخلت على علي بالكوفة، فإذا بني 
یدیه قعب لنب أجد رحيه من شدة محوضته، ويف یده رغیف، ترى قشار 
الشعري على وجهه، وهو یكسره، ویستعني أحیانا بركبته، وإذا جاریته فضة 
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الرضا كان  اإلمام  من  المأمون  به  قام  الذي  املوقف  هذا  وكان 
باإلمكان تفكريه على أساس الدوافع املنفعیة واإلميانیة عند املأمون خبط 
اإلمام علي؛ ألن املأمون كان ینطوي يف نفسه على اإلميان خبط 
اإلمام، لكنه لیس معىن تفكريه هبذا أن هذا كان هو الدافع املطلق 
احلقیقي الذي یعیش كل أبعاد نفس املأمون، باإلمكان أنه كان هناك 
زاویة يف خط املأمون تكشف بني حني وحني آخر عن تأثره خبط اإلمام 

.علي
لكنه كانت هناك زوایا أخرى أكرب وأوسع يف نفس املأمون، هذه الزوایا 
األخرى متثل املصاحل السیاسیة، واألغراض الوقتیة، وبناء صرح لدولته، 

تلك الزوایا األخرى ميكن أن نعرب عنها يف أربع نقاط:

النقطة األولى: يريد المأمون أن يلبس خالفته الثوب الشرعي
النقطة األولی هي أن املأمون كان یرید أن یلبس خالفته الثوب الشرعي، 
وكان یزعم أن خالفته حباجة إىل ثوب شرعي على أساس أن القواعد 
الشعبیة املؤمنة باخلالفة العباسیة كانت تنظر بریب إىل خالفة املأمون 
األمين،  هو  الذي  السابق  الشرعي  اخللیفة  بقتل  إال  إلیه  تنته  مل  اليت 
فانتقال اخلالفة عن طریق حكم اخللیفة الشرعي هذا كان فیه نوع من 
الریب والرتدد عند القواعد الشعبیة املؤمنة ببين العباس وخلفاء بين العباس 
والقواعد الشعبیة األخرى، أي اليت ال تؤمن خبط بين العباس وإمنا تدور 
هذه  املستویات.  مبختلف  وآخر،  مبستوى   علي اإلمام  فلك  يف 

القواعد الشعبیة األخرى مل تكن تنظر إىل اخلط الذي یعني املشروعیة، ال 
إىل خالفة املأمون وال األمني وال الرسول وال آباء الرسول، منهم من كان 
یشعر بأن اخلالفة اليت اغتصبها أو اليت سیطر علیها بالقوة وبقتل أخیه مثل 
هذه اخلالفة حتتاج إىل ثوب شرعي تعتمد علیه قواعده يف العامل اإلسالمي، 

وتقدر يف العامل اإلسالمي.
من هنا كان إلباس هذه اخلالفة الثوب الشرعي عن طریق استدعاء اإلمام 
الثامن الذي كانت اخلالفة حقا شرعیا له بدرجة وأخرى على مستوى 
إميان كثري من مجاهري العامل اإلسالمي، إما على مستوى أنه أفضل أوالد 
اإلمام علي، أو على مستوى من هذه املستویات یوجد هناك إرشاد 
واضح النقاط بأن اإلمام الرضا یتمتع حبق شرعي للخالفة. فحینما 
یبعث على اإلمام الرضا ویقول له: إين أنزع اخلالفة وأعطیها لك، أول 
األمر مل یطلب منه والیة العهد، وإمنا قال: أنا أنزع اخلالفة وأعطیها لك 
 ویكون هذا الرد من اإلمام الرضا ،لكي یردها علیه اإلمام الرضا

للخالفة علیه كسبا للثوب الشرعي هلذه اخلالفة.
لكن اإلمام الرضا مل یوافق؛ وهلذا حینما قام املأمون هبذه املناورة قال 
له »بأن الخالفة هل هي ثوب ألبسك اهلل إياه، أو ال؟ فإن كانت ثوبا ألبسك 
اهلل إياه فال يكون بإمكانك أن تنزعه لي وتلبسني إياه، وإن لم يكن شيئا أعطاك 

اهلل إياه إذن فكيف تعطني ما ال تملك.«1
فأكد يف هذا النص الصریح أنه هو ال یؤمن بشرعیة اخلالفة للمأمون، وأن 
رفض قبول اخلالفة لیس معناه إرجاع اخلالفة إلیه، بل معناه أنه ال یرى أن 
مثل هذا اإلعطاء له مدد، بعد أن كانت اخلالفة أجنبیة عن هذا الشخص 

املعطي. وهبذا سجل النصر الذي كان له أثره الكبري يف احلاضر وقتئذ ويف 
املستقبل يف نزع ثوب املشروعیة عن خالفة املأمون.

النقطة الثانية: يريد المأمون أن يشتري رضاء العالم اإلسالمي
الثانیة اليت كان باإلمكان افرتاض أهنا متثل زاویة أخرى من زوایا  النقطة 
الشعبیة  القواعد  تلك  مشاكل  یعیش  قلنا - كان  املأمون - كما  نفس 
لإلمام الرضا ومدرسة اإلمام علي يف كل أرجاء العامل اإلسالمي، 
كان یرید أن یثبت هذه القواعد الشعبیة، كان یرید أن یشرتي رضاءها 
واستسالمها ومواكبتها للوضع احلاكم عن طریق ضم قائدها األمثل، ضم 

إمامها الفكري، بضم أمثولتها العلیا إىل جانبه، إىل وضعه. 
وهذا املوضوع أیضا التفت إلیه اإلمام الرضا وأحبطه؛ وذلك أن سجل 
منذ الیوم األول أنه مل ینضم إىل جهاز املأمون، وإمنا هو جمرد قبول على 
أساس إصرار من قبل اخللیفة املأمون ال أكثر وال أقل؛ وهلذا اشرتط يف 
الوثیقة التأرخيیة اليت كتبها اإلمام الرضا: »أني ال أمارس أي نوع من 

أنواع السلطة في جهاز الدولة اإلسالمية.«2 
أنه غري  یومنا هذا معناه  العام اإلسالمي وقتئذ وإىل  بالفهم  وهذا معناه 
الوضع  وأن هذا  احلاكم كله،  الوضع  إعالن عن عدم رضاه عن  راض، 
احلاكم ال أمارس فیه عمال، وأنه حيتاج كله إىل تغیري، حيتاج كله إىل هدم 
مث البناء من جدید، فأنا ماذا أصنع يف قبال هذا الوضع احلاكم الذي حيتاج 

كله إىل تغیري وحيتاج إىل تبدیل؟!
وهلذا أشرنا فیما سبق إىل أن الفضل بن سهل بعث شخصا مبئة ألف دینار 
أو درهم - ال أتذكر - قال له: اذهب بالمال إلى الكوفة وخذ البيعة في 
الكوفة للمأمون بالخالفة ولعلي بن موسى الرضا بوالية العهد. یأيت هذا 
الرجل إىل الكوفة لیأخذ البیعة للمأمون، إىل ذلك الوقت مل یكن قد بویع 

بیعة رمسیة يف كل العامل اإلسالمي.
الصحیح يف الكوفة مل تكن قد أخذت له البیعة الرمسیة يف العامل اإلسالمي 
وهلذا كان یفتش املأمون عن ثوب املشروعیة خلالفته. فجاء مع مئة ألف 
درهم أو دینار إىل الكوفة لیأخذ البیعة للمأمون ولوالیة العهد لإلمام علي 
لإلمام علي  الشعبیة  القواعد  الكوفة من أضخم   ،الرضا بن موسى 
بن موسى الرضا لكن هذه القاعدة مل تبایع اإلمام علي بن موسى 

الرضا بوالیة العهد، وإمنا تبایعه باخلالفة.3
إذن فمن هذا یعرف بأن والیة العهد لإلمام الرضا لیس معناها أنه أصبح 
الطریق  هذا  من  املأمون  یستطع  فلم  للمأمون،  احلاكم  اجلهاز  من  جزءا 
أن یشرتي هذه القواعد الشعبیة، أن یرتبط والئیا وروحیا مبدرسة اإلمام 

.علي
يف مرة من املرات التجأ إىل اإلمام الرضا قال له: لو كنت تكتب إلى 

شيعتك الذي أخذ كل أرجاء العالم اإلسالمي أن يسكتوا عني. 
قال: »أنا ال أكتب.« 

امتنع عن الكتابة إىل قواعده الشعبیة بأن یسكتوا عن هذا الشخص 
الذي هو یعرب عن نفسه بأنه ويل العهد بالنسبة إلیه.3

النقطة الثانية: خطر اإلمام على المأمون
خطر اإلمام على املأمون كان یشعر بأن جميء اإلمام علي بن موسى 
الرضا إىل هذا اجلهاز احلاكم سوف لن یغري هذا اجلهاز؛ ألن هذا 

اجلهاز احلاكم كان قدرا أكرب من هذا الفرد بالذات، هذا اجلهاز احلاكم 
وهذا  اإلسالمیة كلها،  األمة  وتعرفه  احنراف كبري  من  مستمدا  كان 
االحنراف الكبري لن یتغري بیوم أو بیومني، كان یشعر هبذا، وحینما یأيت 
اإلمام الرضا حینئذ ميكن للخلیفة املأمون وميكن للمنطق احلاكم أن 
یقول وقتئذ بأن هؤالء جتار أطروحة ال أهنم أصحاب أطروحة حقیقیة، 
املسلمني،  وآالم  املسلمني  آمال  هبا  یهزون  بأطروحة  یتاجرون  هؤالء 
أبواب  أمامه  فتحت  حینما  وهلذا  حقیقیة؛  أطروحة  أصحاب  ولیسوا 
الدنیا، أبواب خالفة على البالد، أعطیناه أبواب خالفة على طریقتنا 

تركوا أطروحتهم وجاءوا إلینا.

النقطة الرابعة 
والنقطة األخرية: اليت كانت ذات دور كبري يف هذه العملیة هي حماولة 
عزل اإلمام الرضا عن قواعده الشعبیة ووضعه يف سیاج حيكم بعزله 
عن االتصال بشیعته، ويف الواقع أن عملیة العزل بني اإلمام وبني 
القواعد الشعبیة كانت من اخلصائص العامة للمرحلة الثالثة، املرحلة الثالثة 
العزل  العامة هذا  الرضا، كان من خصائصها  اليت بدأت باإلمام 
والتعذیب، ووضعوا حتت الرقابة املستمرة. والروایات عندنا تدل على أن 
اإلمام الرضا حینما انسحب من »املدینة« إىل »إیران« كان معه 
حاجبه، وهذا احلاجب كان من خواص اإلمام الرضا، وكانت جتمع 
األموال لإلمام الرضا من خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي على ید 
هذا احلاجب، إال أن هذا احلاجب كان یبدو أنه من أولئك األشخاص 
الذین یبیعون ضمريهم، یبیعون بطوهنم للدنیا، تعامل مع املأمون، اشرتاه 
املأمون، أصبح جاسوسا وعینا على اإلمام الرضا حلساب املأمون 
وحلساب الفضل بن سهل، كان ال ینطق اإلمام الرضا بكالم وال 

یتحرك ویتصل بأحد إال وتأيت األخبار للمأمون.5

الهوامش:
1. »عیون اخبار الرضا«، ج 2، ص 139.

2. نفس املصدر، ج ۲، ص 140.
3. راجع: »تاریخ الطربي«، ج 7، ص 143-144 و فیه مئة ألف درهم.

4. »عیون اخبار الرضا«، ج 2، ص 166.
5. نفس املصدر، ج ۲، ص 153.

المصدر: »أئمة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة اإلسالمية«، مركز 
األبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، صص 393- 399.

السّيد محّمد باقر الصدر
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56 الخیر البرّیة

روی احلاکم احلسکايّن بإسناده عن أبی سعید اخلدرّی، قال: 
لـّما أسری بالنبی یرید الغار، بات علي بن أب طالب على 

 :فأوحى الّله تعاىل إىل جبرئيل وميكائيل فراش رسول الّله
»إني آخيت بينكما و جعلت عمر أحدكما أطول من اآلخر، فأيكما يؤثر 

صاحبه بالحياة؟«
فكالمها اختاراها و أحباها احلیاة.

فأوحى الّله تعاىل إلیهما: 
»أفال كنتما مثل علي بن أبى طالب ،آخيت بينه و بين محمد فبات 

على فراشه يقيه بنفسه، اهبطا الى األرض فاحفظاه من عدوه.«

اهلل تعالى يباهى بعلّي المالئکة
و كان جربئیل عند رأسه و میكائیل عند رجلیه و ینادی: 

بخ بخ من مثلك يا ابن أبى طالب الّله عّز و جّل يباهى بك المالئكة، فأنزل 
َرُؤٌف  اللَُّه  َو  اللَِّه  َمْرضاِت  ابِْتغاَء  نيَْفَسُه  َيْشِري  َمْن  النَّاِس  ِمَن  تعالی » َو  الّله 

بِاْلِعباِد«1

الهامش:
1. سورة البقرة، اآلیة 207.

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 127.


