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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

ال حدود إلجرام األمريكي، الراعي الرمسي لـ»داعش« واخواهتا يف املنطقة، 
هم امتهنوا لغة القتل، حيث تستمر اثار ما توصل اليه العقل الداعشي 
املتوحش من أساليب إرهابية، ومن جرائم، وأبرزها جتنيد األطفال، بعد 

ان حتجرت قلوهبم وعقوهلم، وحطموا كل منطق اإلنسانية. 
تعمل على  االمريكية  القوات  يغلق، ومازالت  ملف جتنيد األطفال مل 
استثماره، ضمن خمططها الحياء داعش اإلرهابية، ما يرجح ان ما يسمى 
بـ»أطفال اخلالفة« املزعومة، جاء وقت االستفادة منهم، حيث اكدت 
سجون  تشهد  2021م.  شباط  منذ  انه  العامل  لقناة  مطلعة  مصادر 
قسد يف احلسكة وريفها، اليت حتتجز ارهابيي داعش، زيارات من وفود 
قيادات  من  السجون  هذه  ادارة  مع  خالهلا  التقوا  بريطانية،  عسكرية 
مجاعة قسد، يف الوقت الذي اعلنت فيه القوات االمريكية نيتها توسيع 
سجن الثانوية الصناعية يف حي »غويران« يف مدينة »احلسكة«، وتعزيز 
االجراءات حول هذا السجن، ومضاعفة مساحته وانشاء مبان جديدة، 
املبان  العامل ان احد  بتمويل بريطاين، واوضحت مصادر خاصة لقناة 
الذي سيشهد توسع هو مهجع االطفال الذي يضم 300 طفل ويافع 
من داعش، والذين ترتاوح اعمارهم بني 14 عام و16 عام، معلومات 
توسيع  من  االمريكية،  القوات  هدف  يف  والتدقيق،  التأمل  تستدعي 
جديد، كحملة  من  استخدامهم  ميكن  الذين  داعش،  أطفال  مهجع 

سالح وارهابيني، يف البادية »السورية« و»العراق«.
املزعومة،  اخلالفة«  عليهم »اشبال  يطلق  او كما كان  داعش،  أطفال 
ظل  يف  خاصة  والعامل،  اإلقليم  يف  اجلميع  امهال  وينال  معقد،  ملف 
اليت تتحدث عن االف األطفال والنساء من اسر داعش،  املعلومات 
والذين حتتجزهم قسد والقوات االمريكية يف سجوهنا مشال شرق سوريا، 
عن  لإلرهابيني،  املصدرة  والدول  الدويل،  اجملتمع  تردد  الريبة  يثري  وما 
اما  واسعا  الباب  ليفتح  وعائالهتم،  األطفال  هؤالء  وإعادة  استقبال 
استغالل هذا امللف على املستوى السياسي، ومن املرجح على املستوى 
امليداين بعد القرار األمريكي لتوسيع مكان احتجازهم، حتضريا لتفريقهم 

يف سجن الثانوية الصناعية، ومن مث نقلهم اىل قواعدها يف ريف احلسكة، 
داعش  السورية، كون  البادية  داعش يف  انتشار خاليا  مناطق  اىل  ومنها 
كانت قد جهزهتم سابقا باختصاصات قتالية متعددة، ودربتهم ككّشافني 
وجواسيس وطهاة وزارعني للقنابل، ومقاتلني وانتحاريني، ولّقنهم التنظيم 

اإلرهايب أفكاره طوال أعوام، اىل جانب التدريبات العسكرية.
اىل  داعش  أيام  يقسمون  قسد، كانوا  حتتجزهم  الذين  األطفال  هؤالء 
عائالت  وصول  وترية  ارتفاع  بعد  عددهم  وتزايد  وأنصار،  مهاجرين 
االرهابيني اىل مناطق تواجد داعش يف سوريا والعراق، واحتل القوقازيني 
انشاء معسكرات  العمل على  املهاجرين، وبدأ  النسبة األكرب من هؤالء 
يسمى  ما  داعش  شكل  حيث  التنظيم،  بدايات  منذ  باألطفال  خاصة 
بأشبال األنصار، واعتمد على تدريب أطفال قتاله يف املعارك، باإلضافة 
اىل أطفال اإلرهابيني األجانب، ويف مرحلة الحقة، زج أطفال املناطق اليت 
سيطر عليها وسىب أهلها، كما حدث مع االيزيديني يف العراق وسوريا، 
ومبرور الوقت فرض ما يشبه التجنيد االجباري على األطفال يف املناطق 
اخلاضعة لسيطرته، واختذ من سن التكليف الشرعي، موعدا لدخول هؤالء 
األطفال اىل تلك املعسكرات، اال ان أطفال املهاجرين زجوا يف املعارك 
مبرحلة مربكة، كوهنم باألصل مشبعني عقائدياً، اما األطفال الذين اطلق 
عليهم لقب »االشبال األنصار«، فكانوا خيضعوا لدوران يف العقيدة وما 
التدريبات  وامتام  املراحل،  تلك  انتهاء  وبعد  اجلهادية«،  بـ»التنمية  امسوه 
العسكرية، يتجه التنظيم حنو انتقاء األطفال الختصاصات خمتلفة، فمنهم 
من كان حيضر كقادة شرعيني، ضمن اعتبارات يف مقدمتها السن والبنية 
اجلسدية، ومن لديه تفوق عسكري على اقرانه، كان يرسل اىل معسكرات 
منها  أخرى  مهام  على  يوزع  والباقي كان  لتدريبهم كانتحاريني،  خاصة 
الدعاة وخطباء املساجد، وكان املدعو حممد انتخاب مسؤول عن جتنيد 
األطفال وإعداد االنتحاريني يف تنظيم داعش اإلرهايب، وهذا كان اجلزء 
األهم من املخطط األمريكي بعيد املدى وهو بناء جيشه اخلاص من هؤالء 
الظروف  امليدانية، وظهرت هذه  الظروف  االطفال، يستخدمهم حبسب 

نقل مومياوات 18 ملكا و4 ملكات من عصور األسرة الفرعونية السابعة 
عشرة إىل العشرين على منت عربات مزينة على الطراز الفرعوين حتمل أمساءهم

بدأ »موكب املومياوات امللكية« مساء السبت 2021/4/3م. رحلته عرب 
»القاهرة« من املتحف املصري يف ميدان التحرير حيث مكثت ألكثر من 
قرن، اىل املتحف القومي للحضارة املصرية يف »الفسطاط« جبنوب العاصمة 

املصرية.
الفرعونية  األسرة  عصور  من  ملكات  وأربع  ملكا   18 مومياوات  وتُنقل 
الفرعوين  الطراز  العشرين، على منت عربات مزينة على  السابعة عشرة إىل 

حتمل أمساءهم، تباعا حبسب الرتتيب الزمين حلكمها.
وتستقبل املومياوات استقباالً عسكرياً بإطالق 21 طلقة تشريفية باملتحف 
القومى للحضارة املصرية بالفسطاط، وإضاءة على طول خط السري الذي 
شهد تطويراً كبرياً بضرورة تطوير املناطق املوجودة على خط سري املوكب بداية 

من ميدان التحرير وحىت الفسطاط.

السري،  الشوارع علي خط  التطوير رفع كفاءة مجيع  أعمال  وقد مشلت 
وتطوير ميدان التحرير، بوضع مسلة مبيدان التحرير كانت مقسمة على 
3 أجزاء مت ترميمها وتركيبها، وكذلك ترميم ووضع 4 كباش ليست من 
الكباش املوجودة بطريق الكباش ولكنها من خلف الصرح األول مبعبد 

آمون رع مبعابد الكرنك مبدينة األقصر.
وذلك باإلضافة إىل ترميم سور جمرى العيون، ورفع كفاءة حبرية عني الصرية 
وإعادة توظيفها، وإنشاء كوبري لربط عدد من الطرق لتسهيل الوصول إىل 

املتحف القومي للحضارة املصرية.
وأقدم هذه املومياوات مومياء سقنن رع ، آخر ملوك األسرة السابعة عشرة 
، الذي حكم يف القرن السادس عشر قبل امليالد ويعتقد أنه لقي حتفه 

بشكل عنيف.

المصدر: العربية نت

موكب مهيب في القاهرة لنقل المومياوات الملكية

بعد اهلزائم الكربى اليت حلقت بداعش يف سوريا والعراق.
هذه  ارتكبت  بل  داعش،  على  تقتصر  مل  األطفال  مشاركة  إّن  بالطبع، 
اجلرمية معظم اجملموعات اإلرهابية يف سوريا، ويف الوقت احلايل حيضر اجليش 
األمريكي الستغالهلم ضمن إعادة احياء داعش يف سوريا والعراق، ضاربا 
بعرض احلائط القانون الدويل اإلنساين، واملعاهدات الدولية املوقعة، واليت 
حترم مشاركة األطفال يف احلروب، وأماكن الصراع يف العامل حتت مسمى 
"الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف 
النزاعات املسلحة" وتنص املعاهدة على حظر جتنيد األطفال حتت سن 
18 عاماً يف اجليش، ضمان إعفاء املتطوعني العسكريني حتت سن 18 
عاماً من املشاركة مباشرة يف األعمال العدائية، واقرت اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة بروتوكول إضايف التفاقية حقوق الطفل، اليت صدرت يف القرار 
263/54 يف 25 أيار )مايو( 2000م. ودخل الربوتوكول حيز النفاذ 

يف 12 شباط 2002م.
يعبد  حرب،  جرمية  االطفال  جتنيد  الدولية  اجلنائية  حمكمة  اعتبار  إن 
الواليات  حملاكمة  واليمن،  والعراق  سوريا  يف  احلقوقيني  امام  الطريق 
األطفال، وجيب على  داعش، على جتنيد  االمريكية وداعمي  املتحدة 
اجملتمع الدويل حتمل مسؤولياته، والزام الدول الراعية لإلرهاب، اهناء ملف 

عائالت داعش يف سجون قسد، ضمن حماكمات علنية.

المصدر: قناة العالم
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ال حدود الجرام اميركا..حسام زيدان

الراعي الرسمي لداعش وتجنيد األطفال

حسام زيدان
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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

أثارت صحيفة »مكور ريشون« العربية جدال مبقال ألحد كتاهبا روج فيه 
حلاخام يدعى يعكوب يسرائيل هرتسوغ، يزعم أنه سيصبح احلاخام األول 

لليهود يف السعودية قريبا.
هرتسوغ  عن  تسفيكا كالين  املقال  فيها كاتب  نقل  العربية  الصحيفة 
قوله:إن السعودية فيها جالية يهودية كبيرة جلهم من اليهود األمريكيين في 

القوات المتواجدة بالمملكة.
وأضاف كالين يف مقاله أن: السعودية شهدت تواجد جالية يهودية قديمة، 
لكنها في القرن الماضي حظرت هذا الوجود اليهودي بالكامل تقريباً، ويعتزم 
يكون  أن  المحتلة،  القدس  في  يعيش  الذي  هرتسوغ،  يعكوب  الحاخام 
الحاخام الرئيسي للمملكة ومن المؤكد أنه سيفتح قريباً صفحة جديدة بين 

السعوديين واليهود.
عندما ُسئل يعكوب عن دوره يف اململكة، البلد الذي زاره كثريا على 
مر السنني، وصف نفسه بأنه حاخامها الرئيسي وأن مسؤويل اململكة 
يعرفونين على هذا النحو. وقال: اليهود لم يتمكنوا خالل حرب الخليج 
)الفارسي( من السير في المملكة، ألنهم اضطروا إلعالن دينهم لدى طلب 
الحصول على تأشيرة دخول، أما اليوم فقد ألغوا طلب إعالن الديانة، وهذا 
يغير األمر بشكل كبير فاليوم يمكن لليهود دخول المملكة دون مشكلة، 
والحظر الوحيد المتبقي هو منع اليهود من وصول مكة، أو في دائرة نصف 
قطرها 25 كم من الموقع المقدس للمسلمين في مكة... كيهودي إن أراد 
الوصول إلى هناك فلن تكون مشكلة حقيقية، ألن لحيتي الكثيفة هذه، إذا 

ارتديت مالبس محلية، وقلت إنني مسلم، يمكنني دخول مكة بسهولة.
تحاول  والحكومة  الوضع،  تغيير  تحاول  اآلن  السعودية  أن:  إىل  الفتا 
يحظر  قانون  خالل  من  باليهود،  الملتصقة  السلبية  الصورة  من  التخلص 

العنصرية ضد أي دين وأعتقد أن الوضع سيستمر في التحسن لصالحنا.
واستطرد احلاخام اإلسرائيلي يف حديثه: ال يزال هناك بعض مثقفي المملكة 
المتمسكين بالرواية الفلسطينية، لكنهم أقلية، وكثير منهم يفهم أنها أعاقتهم 
البضائع  يشترون  السعوديين  بعض  فإن  شيء  وبعد كل  عاما،   70 منذ 
يرغبون  أشياء  وهناك  ثالث  طرف  عبر  تمر  ألنها  أغلى  لكنها  اإلسرائيلية، 
بشرائها من إسرائيل، ولم يتمكنوا من شرائها حتى اآلن، رغم أنهم على بعد 

نصف ساعة من إيالت لكنهم بعيدون جًدا، مجازيًا.
وأكد احلاخام على أنه: على مدى السنوات الخمس الماضية، وصل عدد من 
اليهود العاملين بالتكنولوجيا العالية والشؤون المالية ما يزيد من أعداد الجالية 
المقبلة،  السنوات  في  بشكل كبير  تنمو  أن  وأتوقع  السعودية  في  اليهودية 
ولحسن الحظ أن مدينة نيوم ال تخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية، ما يفسح 
المجال لتواجد مزيد منهم فيها، وأنا اليوم على اتصال بمئات اليهود في جميع 

أنحاء المملكة، آمال االنتقال إليها في سبتمبر مع عائلتي.
وتابع هرتسوغ أنه: إذا سألت السفارة األمريكية بالرياض عن الحاخام الرئيسي 
في السعودية، فسيتم إحالتك إلي، كل المؤسسات السعودية تعرفني، بما فيها 

وزارتا الداخلية والخارجية.
وزعم احلاخام اإلسرائيلي أنه: حتى األماكن األكثر عزلة، لدّي إذن شخصي 
من السلطات لعقد صالة لـ120 يهوديا، والخطوة التالية هي الحصول على 
مكان لمعبد يهودي، وأعتقد أنه خالل عامين أو ثالثة أعوام سيبني السعوديون 

بمبادرتهم الخاصة مركًزا يهوديًا كالذي بنته اإلمارات العربية المتحدة.
موضحا: ولذلك يمكننا توفيره للجالية اليهودية في دبي والبحرين، واليوم يأتي 

هذا اللحم من الواليات المتحدة وإسرائيل.

المصدر: قناة العالم

أول حاخام لليهود في السعودية
تُعترب احلملة احلالية حلظر ارتداء احلجاب على أي فتاة دون سن 18 عاماً 
ضمن »مشروع قانون االنفصالية«، أحدث مظاهر عالقة فرنسا املتوترة 
بالزي اإلسالمي، وهي احلمالت اليت اكتسبت زمخاً متواصالً منذ أحداث 

11 سبتمرب/ أيلول 2001م.
ويف تقرير نشرته صحيفة »اإلندبندنت« )Independent( الربيطانية، 
تقول الكاتبة براغيا أغاروال، إن حماوالت حظر النقاب واحلجاب تتناقض 
متاما مع ما يّدعيه الفرنسيون حول متكني املرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا 
النساء  مجيع  أن  فكرة  يتبىن  والذي  لإلسالم،  املعادي  اخلطاب  على 
املسلمات مضطهدات ويلبسن احلجاب دون رغبة منهن، وأهنن حباجة إىل 

املساعدة ملواجهة السلطة الذكورية.
وتؤكد الكاتبة أن محالت »فرنسا« ضد احلجاب بدأت فعلياً يف فرباير/
سلسلة  الفرنسية  الوطنية  اجلمعية  أطلقت  حني  2004م.،  عام  شباط 
نقاشات لسّن قانون يهدف حلظر الرموز الدينية يف املدارس، مبا يف ذلك 
سبقها  وقد  املسيحية.  والصلبان  اليهودية  والقلنسوة  اإلسالمي  احلجاب 
إىل تلك اخلطوة عدد من الواليات »األملانية« اليت حظرت على املعلمات 

ارتداء احلجاب يف سبتمرب/ أيلول 2003م.
ويف عام 2011م.، أصبحت فرنسا أول دولة يف العامل حتظر على النساء 
النقاب  العامة. وأثار حظر  الوجه يف األماكن  ارتداء أي نوع من غطاء 

حينذاك كثريا من األسئلة حول موقف فرنسا من مواطنيها املسلمني.
وقد أطلقت أحزاب اليمني املتطرف يف تلك الفرتة - مبا يف ذلك اجلمهوريون 
بقيادة نيكوال ساركوزي وحزب اجلبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان - حوارا 
وطنيا يتمحور حول وضع املسلمني يف فرنسا، مع الرتكيز على »اإلرث 

املسيحي« للبالد.
حلقة  يعّد  احلجاب  ارتداء  حلظر  اجلديد  املقرتح  أن  الكاتبة  واعتربت 
بشكل  املسلمني  تستهدف  اليت  العنصرية  السياسات  هذه  من  أخرى 
عام، واملسلمات بشكل خاص، وتسلبهّن حقوقهن بدعوى احرتام قيم 

اجلمهورية الفرنسية وغريها من املربرات.
فرنسا  إرث  إىل  العقلية  هذه  من  جزء كبري  يُعزى  الكاتبة،  وحسب 
اإلمربيايل، حيث احتلت العديد من الدول املسلمة يف أفريقيا والشرق 
األوسط خالل القرن العشرين، وعملت على فصل الدين واللغة العربية 
عن الشأن العام، ومل تضمحل تلك العقلية االستعمارية مبرور الزمن، بل 
شكلت جذور اإلسالموفوبيا اليت متّيز توجهات الدولة الفرنسية يف الفرتة 

احلالية.
وحىت اآلن، مل يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، وذلك يف انتظار أن 
يتم التصويت عليه يف اجلمعية الوطنية. وإذا مت متريره، سيصبح سن الرشد 
للمرأة الفرنسية أقل من السن الذي تستطيع فيه أن ترتدي احلجاب، 
حيث تتمتع النساء يف سن 15 عاًما باالستقاللية وحرية إقامة العالقات 

اجلنسية، لكن لن تستطيع ارتداء احلجاب إال بعد سن الـ 18.
الدولة  شعار  مع  يتعارض  اجلديد  القانون  مشروع  بأن  الكاتبة  وختتم 
الفرنسية حرية.. مساواة.. أخوة، إذ يفتقر متاما ملبادئ العدل واملساواة، 

كما أنه حيصر حقوق املرأة يف مسألة التحرر اجلنسي!

المصدر: الجزيرة نت

وعنصرية متجذرة ضد المسلمين

مشروع تحديد سن الحجاب
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أوصى إمام املتقني أهل بيته بإخفاء قربه بعد وفاته لعلمه بأن األمر 
سيصري اىل أعدائه من بعده، إذ إهنم ال يتورعون عن نبش القرب بغضا 
وعداوة له. وقد أجاب اإلمام جعفر الصادق سؤال أحد أصحابه 
وهو صفوان الجمال عن السبب الذي منع أهل البيت من إظهار 
القرب، فقال: »حذرا من بني مروان والخوارج أن تحتال في أذاه.«1 
ونقل الشيخ جعفر محبوبه عن كتاب »منتخب التواريخ«: ان الحجاج بن 
 2.يوسف الثقفي حفر ثالثة آالف قبر في النجف طلبا لجثة أميرالمؤمنين
وبني السيد ابن طاووس سبب اإلخفاء قائال: فاقتضى ذلك أن أوصى 
بدفنه سرا، خوفا من بني أمية وأعوانهم والخوارج وأمثالهم، فربما إذا 
نبشوه مع علمهم بمكانه حمل ذلك بني هاشم على المحاربة والمشاقفة 
التي أغضى عنها في حال حياته، فكيف ال يوصي بترك ما فيه مادة 
لنا  النزاع بعد وفاته؟ وقد كان في طِي قبره فوائد ال تحصى غير معلومة 

بالتفصيل.3 
أهل  إال  عليه  يطلع  مل  سرا  النجف  يف  الشريف  القرب  مكان  يزل  ومل 
البيت واخلواص من شيعتهم، اقتداء بوصية أمرياملؤمنني من سنة 
أربعني من اهلجرة وحىت سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية يف 
عام 132هـ.ق./749م. وبعد زوال اخلوف واحلذر أظهر اإلمام جعفر 
الصادق القرب الشريف ودل عليه شيعته وأمرهم بزيارته عندما ورد 
العراق بطلب من اخلليفة األول لبين العباس أبي العباس السفاح، إذ التقاه 

يف احلرية، وبىن اإلمام على القرب دكة للداللة عليه. 
قال الشيخ المفيد هبذا الصدد: فلم يزل قبره مخفى حتى دل عليه 

الصادق جعفر بن محمد عليهما السالم في الدولة العباسية.4 
روى إسحاق بن جرير عن أيب عبداهلل الصادق انه قال: »إني لما كنت 
بالحيرة عند أبي العباس، كنت آتي قبر أميرالمؤمنين ليال، وهو بناحية 
نجف الحيرة، الى جانب غري النعمان، فأصلي عنده صالة الليل وأنصرف 

قبل الفجر.«5 
وقد تعددت زيارات اإلمام الصادق لقرب جده سيد األوصياء صلوات 
العباسي أيب جعفر املنصور، ويف إحدى هذه  اهلل عليه يف عهد اخلليفة 
الزيارات أعطى اإلمام صفوان اجلمال مبلغا من املال إلصالح القرب. 
قال صفوان: قلت: يا سيدي! أتأذن أن اخبر أصحابنا من أهل الكوفة به؟ 

قال: »نعم، وأعطاني دراهم، وأصلحت القبر.«6 
يف  وقعوا  قد  واملتأخرين  القدماء  من  املؤرخني  بعض  إن  له  يؤسف  ومما 
الروايات اخلاصة مبرقد أمرياملؤمنني بدون حتقيق  تناولوا  الوهم عندما 
ومتحيص، فابتعدوا عن احلقيقة عندما ذكروا ان هارون العباسي هو أول 
من أظهر القرب يف سنة 170هـ.ق./786م أو 175هـ.ق./791م عند 
تناوهلم حكاية حادثة الصيد يف منطقة النجف متجاهلني عن قصد أو 
دون قصد ما قام به اإلمام جعفر الصادق يف سنة 132هـ.ق. عندما 
كشف عن القرب وبىن دكة عليه، وحث الناس على زيارته كما بينا ذلك 
فيما سبق. فأىن ملن نصب العداء ألهل البيت وظلم شيعتهم وسجن 
اإلمام موسى الكاظم اىل أن تويف يف حمبسه مسموما أن يعظم مرقد 

 .أمرياملؤمنني
ذكر الشيخ املفيد يف »اإلرشاد« تفصيل هذه احلكاية بقوله: وروى محمد 

بن زكريا، قال: حدثنا عبداهلل بن محمد عن ابن عائشة، قال: حدثين عبداهلل 
بن حازم، قال: 

الغريني  ناحية  إىل  نتصيد، فصرنا  الرشيد من »الكوفة«  يوما مع  خرجنا 
والثوية فرأينا ظباء، فأرسلنا عليها الصقور والكالب فجاولتها ساعة، مث 
الظباء إىل أكمة فوقفت عليها فسقطت الصقور ناحية ورجعت  جلأت 
األكمة  من  هبطت  الظباء  إن  مث  ذلك،  من  الرشيد  فتعجب  الكالب، 
عنها  فرتاجعت  األكمة  إىل  الظباء  فرجعت  والكالب  الصقور  فهبطت 

الصقور والكالب، ففعلت ذلك ثالثا. 
فقال الرشيد هارون: اركضوا فمن لقيتموه فأتوني به. 

فأتيناه بشيخ من بين أسد، فقال له هارون: أخبرني ما هذه األكمة؟ 
قال: إن جعلت لي األمان أخبرتك. 

قال: لك عهد اهلل وميثاقه أال أهيجك وال أوذيك. 
فقال: حدثني أبي عن آبائه أنهم كانوا يقولون إن في هذه األكمة قبر علي بن 

أبي طالب، جعله اهلل حرما ال يأوي إليه شيء إال أمن.7 
أما فيما خيص ما ذكر من تعمري هارون للقرب الشريف فيحتاج اىل إنعام 
نظر وفضل تأمل. فقد نقل ابن طاووس رواية - ال ميكن االطمئنان إليها 

ألسباب عدة- جاء فيها: 
وفيما ذكر ابن طحال: إن الرشيد بىن عليه بنيانا بآجر أبيض أصغر من هذا 
الضريح اليوم، من كل جانب بذراع، وملا كشفنا الضريح الشريف وجدناه 
مبنيا، عليه تربة وجصا، وأمر الرشيد أن يبىن عليه قبة، فبنيت من طني 

أمحر، وطرح على رأسها جرة خضراء، وهي يف اخلزانة إىل اليوم.8 
ة«.  وقد ورد يف هامش كتاب »فرحة الغري« جاءت الكلمة »ِحربرْ

وضريح  مرقد  يف كتابه  الفرطوسي  صالح  الدكتور  األستاذ  شكك  وقد 
النظر  أعدنا  وإذا  فقال:  املنسوبة هلارون،  العمارة  أمرياملؤمنني حبقيقة 
برواية ابن الطحال فسنراها بدون سند أو مصدر يؤيدها، بل أراها متدافعة ال 
تقوى على الصمود، فالضريح المقدس بنيت عليه غير بناية ما بين القرنين 
الثالث والسادس، واشتهرت من عماراته عمارة بقبة بيضاء هي عمارة عضد 

الدولة.9 
ومن اجلدير بالذكر ان الدمريي يف كتابه »حياة احليوان الكربى« نقل عن 
ابن خلكان ما يشري اىل ان هارون العباسي قد حجر القرب ال غري، وال توجد 
يف روايته إشارة ألي عمارة فخمة قد مت إنشاؤها لتكون بديال عن الدكة 
اليت أقامها اإلمام جعفر الصادق، قال الدمريي: فأمر الرشيد أن يحجر 
الموضع فكان أول أساس وضع فيه ثم تزايدت األبنية فيه في أيام السامانية 

وبني حمدان، وتفاقم في أيام الديلم، أي أيام بني بويه.10
بناء  ان  اىل رفضها  ويدفع  الرواية  ما يضعف هذه  فان  فضال عن ذلك 
ان  املعروف  فمن  العهد.  ذلك  يف  معروفا  يكن  مل  القبور  على  القباب 
أول قبة شيدت على ضريح يف »العراق« كانت على قرب المنتصر باهلل 
بن المتوكل العباسي يف »سامراء« الذي تويف يف سنة 248 ه.ق. قالت 
الدكتورة سعاد ماهر هبذا الصدد: حرصت والدة الخليفة المنتصر - وهي 
إغريقية األصل- على بناء ضريح له بعيدا عن القصر الذي يسكنه عرف بإسم 

قبة الٌصليبية.11 

الهوامش:
1. »فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني علي«، دار التعارف، بريوت، لبنان، 

1431هـ.ق.، ص 226. 
2. »ماضي النجف وحاضرها«، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، الطبعة الثانية، 

1958 م.، ص 39. 
3. »فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني علي«، ص 226. 

 4. الشيخ املفيد  »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث، بريوت، لبنان، 1416هـ.ق. ص 10. 

5. »فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني علي«، ص 194. 
6. »فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني علي«، ص 232. 

7. الشيخ املفيد  »اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 1، ص 27. 
8. »فرحة الغري يف تعيني قرب أمرياملؤمنني علي«، ص 274-273. 

الشؤون  أمرياملؤمنني«، قسم  الفرطوسي، صالح مهدي، »مرقد وضريح   .9
الثانية،  الطبعة  األشرف،  النجف  املقدسة،  العلوية  العتبة  والثقافية/  الفكرية 

1431هـ.ق./2010م.، ص 144-143. 
10. »حياة احليوان الكربى«، ج 2، ص 177. 

مصر،  املعارف،  دار  النجف«،  يف  علي  اإلمام  »مشهد  ماهر،  سعاد   .11
1388هـ.ق.، ص 133. 
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من خصائص اإلمام الحسن القيادية

القائد أو اإلمام أو اخلليفة الذي خيلف رسول اهلل ينبغي أن يكون 
متصفا بأمثل الصفات وأفضلها. ويفهم من آراء العلماء والباحثني يف 

علم السياسة واالجتماع أهنم يقدمون األفضل. قال ج. كورتوا: 
الرئيس أن يكون أكثر يقظة من اآلخرين، وأكثر ذكاء، وأكثر دقة،  على 
وأسرع في اتخاذ القرار، وأشجع في األخطار، وأكثر صراحة، وأكثر ثباتا 

في العمل، وأكثر دماثة وغنى بالعواطف النبيلة.1 
ويرى الدكتور عبد العزيز القوصي أن يكون القائد شديد االميان باهلدف 
واخللق،  الفعل  يف  غريها؛  على  متميزة  شخصية  يكون  وأن  واخلطة، 
والقدرة البارزة على التأثري، وأن يتميز بذكاء نادر، وبصرية نافذة، وخلق 
عاٍل، ويتميز بقوة االرادة، ومتثيل آمال اجلماعة وطموحاهتم، وأن يتميز 
أعلى  إىل  تصل  تسلسلها  حال  يف  واألفضلية  الكاملة.2  بالتضحية 
املراتب، وهو ما يسمى بالعصمة، واإلمام احلسن باعتباره اإلمام 

والقائد املنصوص عليه فهو يتمتع خبصائص وصفات تؤهله للموقع الريادي 
يف حركة املسلمني، فقد كان عاقال حليما حمبا للخري فصيحا من أحسن 

الناس منطقا وبديهة.
وفيما يأيت أهم صفات اإلمام احلسن وخصائصه القيادية:

1. العصمة 
 وقد تقدم ما يدل عليها من كتاب اهلل العزيز ومن أحاديث رسول اهلل

وأهل بيته، وال حاجة إىل إعادة ذلك كله.

2. العلم
أخذ اإلمام احلسن العلم عن جده رسول اهلل كما تقدم حيث 

كان مالزما له يف أغلب جلساته ولقاءاته وحركاته، وكان يستمع للوحي 
 ،ويستمع إىل أحاديث جده ،وهو يلقى يف مسجد رسول اهلل
وأخذ العلم عن أبيه أمري املؤمنني الذي الزمه أكثر من أربعني عاما، 

وأبوه كان أعلم الناس بشهادة رسول اهلل حيث قال: 
»أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها«3 

وقال: »أعلم الناس بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب.«4
وقال عثمان بن عفان يف علم احلسنني: اولئك فطموا العلم فطما وحازوا 

الخير والحكمة. 
قال الشيخ الصدوق: معنى قوله: فطموا العلم فطما أي قطعوه عن غيرهم 

قطعا وجمعوه ألنفسهم جمعا«5 
اإلمام  يعني  رزقه  قد  وجل  عز  اهلل  كان  الشافعي:  طلحة  بن  محمد  وقال 
الحسن الفطرة الثاقبة في إيضاح مراشد ما يعانيه ومنحه الفطرة الصائبة 
مادتها  لها أخالق  التي درت  بالجبلة  ومبانيه وخصه  الدين  قواعد  الصالح 

بصور العلم ومعانيه.6 
وذوي  وحلمائهم  الصحابة  علماء  أحد  بن كثير:  إسماعيل  الحافظ  وقال 

آرائهم.7 
وكتب إليه الحسن البصري: أما بعد فانكم معشر بني هاشم الفلك الجارية 
واللجج الغامرة واألعالم الشاهرة، أو كسفينة نوح التي نزلها المؤمنون 

ونجا فيها المسلمون.8 
وقد تتلمذ على يديه جمموعة كبرية من الفقهاء والعلماء ورواة احلديث. 
وروى عن اإلمام احلسن املئات من الصحابة والتابعني وأشرفهم: أخوه 
 ،وابن أخيه اإلمام زين العابدين علي بن احلسني ،اإلمام احلسني
وجابر بن عبداهلل، وعبداهلل بن عباس، وعائشة، وابنه الحسن بن الحسن، 
والمسيب بن نجبة، وسويد بن غفلة، والعالء بن عبد الرحمن، والشعبي، 
مأمون،  بن  بن خالد، وعيسى  نباتة، وجابر  بن  بريم، واألصبغ  بن  وهبيرة 
وعمير ابن سعيد النخعي، وإسحاق بن يسار، وعبد الرحمن بن أبي عوف، 
وسفيان بن الليل، وعمرو بن قيس، ومعاوية بن حديج، وإسحاق بن بشار، 

ومحمد بن سيرين، وعكرمة، وجبير بن نفير وغريهم.9

3. االرتباط باهلل تعالى
كان اإلمام احلسن دائم االرتباط باهلل تعاىل، ودائم التوجه إليه، وكان 
مرتبطا به يف عقله ومشاعره وإرادته، وصار هذا االرتباط حقيقة اجيابية 
صورة  يف  واقع  إىل  وحتولت  والضمري  النفس  أغوار  يف  استقرت  متحركة 
أعمال وممارسات وحركات دائمة صادرة عن وعي ومتجهة إىل غاية، فهي 
ليست مظاهر وطقوس جمردة بل هي حركة وفاعلية تعرب عن اخالص هلل 

وجترد له تدفع إىل العمل الصاحل الذي هو انعكاس هلذا االرتباط الدائم.
 :عن المفضل بن عمر قال: قال الصادق

»حدثين أيب عن أبيه: أن الحسن بن علي بن أبي طالب كان أعبد 
مشى  وربما  ماشيا  إذا حج حج  وكان  وأفضلهم،  وأزهدهم  زمانه  في  الناس 
البعث  القبر بكى، وإذا ذكر  الموت بكى، وإذا ذكر  إذا ذكر  حافيا، وكان 
والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على اهلل 
تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صالته ترتعد فرائصه 
بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم 
ويسأل اهلل الجنة ويعوذ به من النار، وكان ال يقرأ من كتاب اهلل عز وجل: 

»يا أيُّها اّلذين آَمنوا« إال قال: لّبيك اللهم لّبيك، ولم ير في شيء من أحواله 
إال ذاكر اهلل سبحانه.«10 

أنه: حج مخس عشرة حجة ماشيا، وخرج هلل من ماله مرتني،  وروي 
وقاسم اهلل ماله ثالث مرات.11
 :وعن اإلمام حممد الباقر

»أن الحسن قال: إني ألستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، 
فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه.«12 

وكان إذا بلغ املسجد رفع رأسه وقال: »ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك 
المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم«13

وكان إذا فرغ من الفجر مل يتكلم حىت تطلع الشمس وإن زحزح.14 
وكان يقرأ كل ليلة »سورة الكهف« يف لوح مكتوب يدور معه حيث 
دار من بيوت أزواجه قبل أن ينام وهو يف الفراش.15 وكان إذا فرغ من 
الوضوء تغري لونه، فقيل له يف ذلك، فقال: »حق على من أراد أن يدخل 

على ذي العرش أن يتغير لونه.«16

4. الكرم
وهو صفة حممودة يف مجيع األحوال وسائر الناس، وانتصار على النفس 
الدنيا، فال  باثقال  مرتبطة  االنسانية  النفس  الشهوة؛ ألن  والغلبة على 
يدفع  والذي  واجلود،  بالكرم  إال  االثقال  هذه  على  اإلنسان  يتعاىل 
اإلنسان املؤمن إىل الكرم واالنفاق هو دافع أقوى من شهوة املال وقيود 
احلرص، والطمع وهو دافع التقوى وحب اخلري وحب الكمال والسمو، 

والتقرب إىل اهلل عزوجل.
الناس  يستهوي  فبها  الناجحة؛  الصاحلة  للقيادة  مالزمة  صفة  والكرم 
ويشدهم إىل ما ميليه عليهم من مفاهيم وقيم ومن نصائح وارشادات، 
أو  حياء  واصالحها  وممارساهتم  وعواطفهم  أفكارهم  ملراجعة  ويدفعهم 
 قناعة يف مقابل الكرم واجلود واإلحسان إليهم. وقد امتاز احلسن

هبذه الصفة وكان قمة يف الكرم واجلود واإلحسان إىل اآلخرين. 
فقد روى أنه: لم يقل لسائل قط: ال، وكان ال يأنس به أحد فيدعه حتى 
يحتاج إلى غيره، حتى عرف بكريم أهل البيت. واشترى حائطا من 
قوم من األنصار بأربعمائة ألف فبلغه أنهم احتاجوا ما في أيدي الناس فرده 

إليهم.17 
وهذه ممارسات نادرة مل حيدثنا التاريخ أن كرميا من غري أهل البيتمل 
يقل لسائل قط: ال. ومن كرمه وجوده أنه يوصل بعض الذين يكرمهم 
إىل مرحلة متقدمة من العيش الكرمی حبيث ال حيتاج إىل اآلخرين؛ ألن 

ما حيصل عليه يسعفه لالعتماد على نفسه وامكاناته. قال ابن كثير: 
وقد كان من الكرم على جانب عظيم، قال محمد بن سيرين: ربما أجاز 

الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف. 
وقال: وذكروا أن الحسن رأى غالما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم 

كلبا هناك لقمة، فقال له: »ما حملك على هذا؟« 
فقال: أني أستحي منه أن أكل وال أطعمه. 

فقال له الحسن: »ال تبرح من مكانك حتى آتيك«، فذهب إىل سيده 
فاشرتاه واشرتى احلائط الذي هو فيه، فاعتقه وملكه احلائط.18 

وروي أنه: وقف رجل على احلسن بن علي فقال: يابن أميرالمؤمنين! 
بالذي أنعم عليك بهذا النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه، بل إنعاما 
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يتصف بأعلى درجات الشجاعة، وكان اليرتدد يف قول احلق ويف فعل احلق 
وال تأخذه يف احلق لومة الئم.

الناس  الصلح أن خيطب  بعد   الطليق معاوية سأل احلسن أن  روي 
 :فامتنع، فناشده أن يفعل، فوضع له كرسي، فجلس عليه، مث قال
»وأيم اهلل ال ترى أمة محمد خفضا ما كانت سادتهم وقادتهم في بني أمية، 
ولقد وجه اهلل إليكم فتنة لن تصدروا عنها حتى تهلكوا؛ لطاعتكم طواغيتكم، 
ينتظر من سوء  وانضوائكم إلى شياطينكم، فعند اهلل أحتسب ما مضى وما 

دعتكم، وحيف حكمكم.«32
ويف رد له على معاوية قال: »هيهات! لشر ما علوت به يا ابن آكلة 
األكباد، المجتمعون عليك رجالن، بين مطيع ومكره، فالطائع لك عاص هلل، 
والمكره معذور بكتاب اهلل، وحاشا هلل أن أقول أنا خير منك ألنك ال خير 

فيك، فإن اهلل قد برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل.«33 
فخاطب   ،احلسن باإلمام  العاص  بن  عمرو  ملعاوية طعن  ويف جملس 
اإلمام معاوية قائال: »يا معاوية! ال يزال عندك عبد راتعا في لحوم الناس، 
أما واللهلو شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه األمور، وتحرج منه الصدور.«34

أما الشجاعة يف ميدان القتال فقد شهدت له معارك »اجلمل« و»صفني«، 
ففي معركة اجلمل قال اإلمام علي حملمد: »أي بني خذ الراية، فابتدر 

الحسن والحسين ليأخذاها، فأخرهما عنها.«35 
هممت  »ولقد  فقال:  بذلك   علي اإلمام  صرح  صفني  معركة  ويف 
الحسن والحسين  يعني  ابتدراني  قد  إلى هذين  فنظرت  القوم  باالقدام على 
يعني عبد اهلل بن جعفر ومحمد بن علي  إلى هذين قد استقدماني  ونظرت 
فعلمت أن هذين إن هلكا انقطع نسل محمد من هذه األمة، فكرهت ذلك، 

وأشفقت على هذين أن يهلكا.«36 
وكان علي قد جعل اإلمام احلسن على قلب جيشه، كما ورد يف 

كتب التاريخ.37

8. التواضع
مفاهيم  وتقرير  الناس واصالحهم  هداية  اإلمام هي  أو  القائد  مهمة  إن 
وقيم اإلسالم يف عقوهلم وقلوهبم وارادهتم وممارساهتم، وهذه املهمة تتطلب 
االختالط معهم ومشاركتهم يف نشاطاهتم وفعالياهتم، وهي بأمجعها تعبري 
وقلوب  عقول  القائد  ميتلك  التواضع  وهبذا  التعايل،  وعدم  التواضع  عن 
الناس بعد اطالعه على مهومهم ومشاكلهم وعلى درجة قرهبم وبعدهم عن 
املنهج اإلسالمي، وقد اتصف اإلمام احلسن هبذه الصفة حىت كانت 
خلقا دائما له، ومن تواضعه أنه: مر على فقراء وقد وضعوا كسريات على 
األرض وهم قعود يلتقطوهنا ويأكلوهنا، فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول اهلل 
إلى الغداء، فنزل وقال: »إن اهلل ال يحب المتكبرين«، وجعل يأكل معهم 
حىت اكتفوا والزاد على حاله بربكته مث دعاهم إىل ضيافته وأطعمهم 

وكساهم.38
مث  معهم،  وأكل  فنزل  فاستضافوه  اخلبز  من  يأكلون كسرا  بصبيان  ومر 
محلهم إىل منزله وأطعمهم وكساهم وقال: »اليد لهم ألنهم لم يجدوا غير ما 

أطعموني، ونحن نجد كثيرا مما أعطيناهم.«39

9. الحلم واستيعاب المخالفين
احللم وإستيعاب املخالفني صفة أساسية يف حركة القائد اإلسالمي، ألنه 

ومواقفهم،  وتصوراهتم  أفكارهم  يف  خيتلفون  الناس  من  أصنافا  يواجه 
أخطائهم  على  والصرب  باحللم  إال  وهدايتهم  عليهم  التأثري  ميكن  فال 
ومساوئهم، وقد اتصف اإلمام احلسن هبذه الصفة وكانت مالزمة 

له. 
روي انه: قدم املدينة رجل كان يبغض عليا فانقطع ومل يبق معه زاد 
 ،وال راحلة فشكى حاله إىل بعض أهل املدينة فدله على احلسن
وقيل له: ال تجد خيرا منه فجاءه وشكى إليه أمره، فأمر له بزاد وراحلة، 

فقال الرجل: »اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه«
بزاد  له  فأمرت  أباك!  ويبغض  يبغضك  رجل  أتاك   :للحسن وقيل 

وراحلة، فقال: أ فال اشتري عرضي منه بذلك؟40 
وروى المبرد وابن عائشة: أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه واحلسنال 
 :يرد، فلما فرغ أقبل احلسن۰ع( عليه فسلم عليه وضحك، وقال

»أيها الشيخ اظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو استعتبتنا أعتبناك ولو سألتنا 
أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا حملناك، وإن كنت جائعا 
أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك وإن كنت 
طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا 
وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك ألن لنا موضعا رحبا وجاها 

عريضا وماال كبيرا.« 
فلما مسع الرجل كالمه بكى مث قال: أشهد أنك خليفة اهلل في أرضه، اهلل 
أعلم حيث يجعل رساالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اهلل إلي واآلن أنت 
أحب اهلل إلي، وحول رحله إليه وكان ضيفه إىل أن ارحتل وصار معتقدا 

حملبتهم.41 
 وروي إن اللعني ابن اللعني مروان بن الحكم شتم احلسن بن علي
فلمافرغ قال احلسن۰ع(: »إني واهلل ال أمحو عنك شيئا، ولكن مهدك 
فلئن كنت صادقا فجزاك اهلل بصدقك، ولئن كنت كاذبا فجزاك اهلل  اهلل 

بكذبك، واهلل أشد نقمة مني.«42

10. الرفق والمداراة
الرفق بالناس ومداراهتم من أساسيات اصالحهم وهدايتهم؛ ألن اإلنسان 
غالبا ما يأنس بآرائه وأفكاره ومواقفه وممارساته حىت تصبح جزء من كيانه 
يرى فيها كرامته وكربياءه، وال يتنازل عنها أحيانا ؛ ألنه يرى يف ذلك 
تنازال عن كرامته، وهلذا فالتعامل ينبغي أن يكون هبدوء ورفق، حىت يتأثر 
باملوعظة فيصلح أفكاره أو ممارساته، وقد اتصف اإلمام احلسن هبذه 

الصفة وهي صفة الرفق ومداراة املستويات املتعددة. عن الروياين قال:
يف  فأخذا  وال حيسن،  يتوضأ  شيخ  على  مرا   واحلسني احلسن  إن 
 :الوضوء«، فقاال التنازع يقول كل واحد منهما: »أنت ال تحسن 

»أيها الشيخ كن حكما بيننا يتوضأ كل واحد منا فتوضئا.« 
مث قاال: أينا يحسن؟ 

قال: كالكما تحسنان الوضوء ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لم يكن 
يحسن وقد تعلم اآلن منكما وتاب على يديكما ببركتكما وشفقتكما على 

أمة جدكما.43 
ومن رفقه ومداراته ألصحابه الذين ال يدركون حقيقة املوقف الذي اختذه 

وهو موقف الصلح، إنه كان يقابلهم هبدوء ويرد على إساءهتم 
بلطف.

فإنه غشوم ظلوم، ال  انصفتني من خصمي  ما  إال  منه عليك 
يوقر الشيخ الكبير وال يرحم الطفل الصغير، وكان متكئا فاستوى 

جالسا. 
وقال له: »من خصمك حتى أنتصف لك منه؟« 

فقال له: الفقر. فأطرق ساعة مث رفع رأسه إىل خادمه وقال له: 
فقال:  درهم،  آالف  مخسة  فاحضر  موجود«،  من  عندك  ما  »احضر 
»ادفعها إليه«، مث قال له: »بحق هذه األقسام التي أقسمت بها علي متى 

أتاك خصمك جائرا إال ما أتيتني منه متظلما.«19 
بن  الحسن  سأل  أنه  روي  ما   سخائه ومن  شهرآشوب:  ابن  وقال 
علي رجل فأعطاه خمسين ألف درهم وخمسمائة دينار، وقال: ائت 
بحمال يحمل لك، فأتى بحمال فأعطاه طيلسانه، فقال: هذا كرى الحمال. 
وجاءه بعض األعراب، فقال: اعطوه ما في الخزانة، فوجد فيها عشرون ألف 

درهم، فدفعها إلى األعرابي.20 
وقيل له: ألي شيء نراك ال ترد سائال وإن كنت على فاقة؟ 

أن أكون سائال وأرد  فقال: »إين هلل سائل وفيه راغب وأنا أستحيي 
سائال، وإن اهلل تعاىل عودين عادة؛ عودين أن يفيض نعمه علي، وعودته 
أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى أن قطعت العادة أن يمنعني العادة، 

وأنشأ يقول:
إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا
بمن فضله فرض علي معجل

ومن فضله فضل على كل فاضل
وأفضل أيام الفتى حين يسأل«21

وقال عبداهلل بن عباس حول كرم اإلمام احلسن: قاسم اهلل ماله ثالث 
مرات، حتى أنه يعطي الخف ويمسك النعل.22
وهذا ما قاله علي بن يزيد بن جدعان أيضا.23 

وقال سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن بن علي رجال إلى جانبه يسأل 
اهلل أن يرزقه عشرة آالف درهم، فانصرف، فبعث بها إليه.24 

وقال القاسم بن الفضل الحداني: حدثنا أبو هارون قال: انطلقنا حجاجا، 
فدخلنا »املدينة«، فدخلنا على احلسن، فحدثناه مبسرينا وحالنا، 
فلما خرجنا بعث إىل كل رجل منا بأربعمائة فرجعنا فأخربناه بيسارنا، 
فقال: »التردوا علي معروفي فلو كنت على غير هذه الحال كان هذا لكم 

يسيرا، إن اهلل يباهي مالئكته بعباده يوم عرفة.«25

5. البالغة والفصاحة
من الصفات احملببة لدى القائد أن يكون بليغا وفصيحا يف أقواله وكلماته 
اليت خياطب هبا العقول، واملشاعر؛ لتنفتح أمام احلقائق وأنوار اهلداية. 
عناصر  ومطاردة  والصالح،  اخلري  عناصر  استجاشة  يف  ضرورية  وهي 
الشر واالحنراف، واستثارة حالة احلذر من مزالق الشيطان والنفس األمارة 
بالسوء، وكان اإلمام احلسن أفضل الناس بالغة وفصاحة يف زمانه؛ 
حيث الناس من خالهلا على تبين املفاهيم السليمة وممارسة القيم الصاحلة. 
اجلمعي  العقل  لتحريك  والفصيح  البليغ  اخلطاب  ميارس   وكان

وتوجيهه الوجهة الصاحلة. ويف هذا يقول ابن كثري: 
وكان علي يكرم احلسن اكراما زائدا ويعظمه ويبجله، وقد قال له 

يوما: »يا بني أال تخطب حتى أسمعك؟« 

فقال: »إني أستحي أن أخطب وأنا أراك، فذهب علي فجلس حيث 
اليراه الحسن«، مث قام احلسن يف الناس خطيبا وعلي يسمع، 

فأدى خطبة بليغة فصيحة، فلما انصرف جعل علي يقول:
»ُذرِّيًَّة بـَْعُضها ِمْن بـَْعٍض َو اللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ «26 

وروي أنه: طعن أقوام من أهل الكوفة يف احلسن بن علي، فقالوا: إنه 
عي اليقوم بحجة، فبلغ ذلك أمري املؤمنني فدعا احلسن فقال: 

يابن رسول اهلل إن أهل الكوفة قد قالوا فيك مقالة أكرهها؟ 
قال: وما يقولون يا أمير المؤمنين؟

قال: يقولون: إن الحسن بن علي عي اللسان ال يقوم بحجة، وإن هذه األعواد 
فاخبر الناس. 

فقال: يا أمير المؤمنين ال أستطيع الكالم وأنا أنظر إليك. 
الصالة جامعة،  فناد أن  املؤمنني: »إني متخلف عنك«،  أمري  فقال 
فضج  بليغة وجيزة  املنرب، فخطب خطبة   فصعد املسلمون  فاجتمع 

 :املسلمون بالبكاء مث قال
»أيها الناس اعقلوا عن ربكم إن اهلل عزوجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم 
وآل عمران على العالمين ُذرِّيًَّة بـَْعُضها ِمْن بـَْعٍض َو اللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ ، فنحن 
الذرية من آدم، واالسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والساللة من إسماعيل، 
وآل من محمد نحن فيكم كالسماء المرفوعة، واألرض المدحوة والشمس 
الضاحية، وكالشجرة الزيتونة، ال شرقية وال غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها، 
وعلي فرعها، ونحن واهلل ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها 

نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى.«27 

6. الهيبة
قبل  من  به  االقتداء  على  واضح  تأثري  هلا  القائد  هبا  يتصف  اليت  اهليبة 
الناس، فهم يسعون للتشبه مبن له هيبة وسلطان عليهم، وقد كان اإلمام 
احلسن يتصف هبذه الصفة إىل أقصى احلدود. قال محمد بن إسحاق: 
ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول اهلل ما بلغ الحسن كان يبسط له 
على باب داره، فإذا خرج وجلس انقطع الطريق، فما مر أحد من خلق اهلل 
الناس، ولقد رأيته في طريق مكة  بيته فمر  له، فإذا علم قام ودخل  إجالال 
ماشيا فما من خلق اهلل أحد رآه إال نزل ومشى حتى رأيت سعد بن أبي وقاص 

يمشي.28 
وقال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي عليه سيماء األنبياء وبهاء 

الملوك.29 
وكان مهابا من قبل الكثري من احلكام والوالة وعموم الناس، حىت أن 
معاوية الطاغية كان يهابه، وهلذا كرب عند موته، وقال: واللهما كبرت شماتة 
لموته، ولكن استراح قلبي وصفت لي الخالفة.30 وقال ابن عباس: أول ذل 

31.دخل على العرب موت الحسن

7. الشجاعة
إن هداية الناس واصالحهم حباجة إىل الشجاعة واالقدام، ألهنا تصطدم 
الذين  باجلاهلني  وتصطدم  هلم،  النفسي  وبالضعف  البعض  بشهوات 
حيسبون أهنم حيسنون صنعا، وباملنحرفني الذين يبغضون اهلداية والسمو، 
وباألعداء واملتآمرين؛ ومعاجلة كل هذا حباجة إىل التسلح بالشجاعة، دون 
خوف أو وجل أوتردد أو تراجع. واإلمام احلسن كإمام وخليفة كان 
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مذل  يا  عليك  السالم  الليل:  بن  سفيان  عامر  أبو  له  قال 
المؤمنين! فقال: »ال تقل ذلك يا أبا عامر، لست بمذل 

المؤمنين، ولكني كرهت أن اقتلهم على الملك.«44 
وقال له مالك بن ضمرة: السالم عليك يا مسخم وجوه المؤمنين، فقال 
له: »ال تقل ذلك، إني لما رأيت الناس تركوا ذلك إال أهله خشيت 
أن يجتثوا عن وجه األرض، فأردت أن يكون للدين في األرض ناع.«45 

وقيل له: يا مذل املؤمنني ومسود الوجوه، فقال: »ال تعذلوني فإن 
فيها مصلحة.«46

الهوامش: 
۱. ج. كورتوا، »حملات يف فن القيادة«، ص 23.

2. عبد العزيز القوصي، »علم النفس أسسه وتطبيقاته الرتبوية«، صص 396 و 398.

3. »املستدرك على الصحيحني«، ج 3، ص 127، و»كفاية الطالب«، ص 221.
4. »حبار األنوار«، ج 40، ص 150.
5. نفس املصدر، ج 43، ص 333.

6. الشافعي، حممد بن طلحة، »مطالب السؤول«، ج 2، ص 6.
7. »البداية والنهاية«، ج 8، ص 16.

8. »حتف العقول«، ص 166.
9. ينظر: »رجال الشيخ الطوسي«، ص 93 ومابعدها، أصحاب اإلمام احلسن 
السبط؛ »تاريخ مدينة دمشق«، ج 13، ص 163، و»أسد الغابة«، ج 1، 

ص 488، و»اإلصابة«، ج 2، ص 11.
10. »أمايل الصدوق«، ص 150، جملس 33.

11. ابن اجلوزي، »املنتظم«، ج 5، ص 164 165.
12. »حبار األنوار«، ج 43، ص 339.

13. نفس املصدر.

14. نفس املصدر.
15. »البداية والنهاية«، ج 8، ص 42.

16. ابن منظور، »خمتصر تاريخ دمشق«، ج 7، ص 25.
17. »إسعاف الراغبني«، ص 196، )مطبوع هبامش نور األبصار(.

18. »البداية والنهاية«، ج 8، ص 38.
19. »حبار األنوار«، ج 43، ص 350، ح 22.

20. »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 20.
21. الشبلنجي، نور األبصار«، ص 135.

22. »سري أعالم النبالء«، ج 3، ص 260.
23. »حلية األولياء«، ج 2، ص 42.

24. »سري أعالم النبالء«، ج 3، ص 260.
25. »هتذيب تاريخ دمشق الكبري«، ج 4، ص 218.

26. »البداية والنهاية«، ج 8، ص 37.
27. »حبار األنوار«، ج 43، ص 358، ح 37.

28. »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 10؛ و»ربيع األبرار«، ج 4، ص 209.
29. »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 13.

30. »خمتصر تاريخ دمشق«، ج 7، ص 23.
31. »شرح هنج البالغة«، ج 16، ص 10.

32. نفس املصدر، ص 28.
33. »حياة اإلمام احلسن«، ج 2، ص 306.

34. نفس املصدر، ص 307.
35. »اإلمامة والسياسة«، ج 1، ص 75.

36. »وقعة صفني«، ص 530.
37. »اإلمامة والسياسة«، ج 1، ص 104.

38. »حبار األنوار«، ج 43، ص 352، ح 28.

39. »اسعاف الراغبني«، ص 196.
40. »هتذيب تاريخ دمشق الكبري«، ج 4، ص 218.

41. »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 23.
42. »حبار األنوار«، ج 43، ص 352، ح 29.

43. نفس املصدر، ص 319، ح 2.
44. السبزواري، »جامع األخبار«، ص 709، الفصل 54.

45. »خمتصر تاريخ دمشق«، ج 7، ص 38.
46. »مناقب آل أيب طالب«، ج 4، ص 41.

المصدر: السيد سعيد كاظم العذاري، »اإلمام الحسن السبط سيرة وتاريخ«، 
الناشر: مركز الرسالة، صص 56- 69؛ بالتلخيص.

موجـود ذو أبعـاد

ويتضح مما قيل أن اإلنسان مع كل وجوهه املشرتكة مع سائر الكائنات 
احلية قد حصل له فاصل كبري معها، فهو موجود »مادي معنوي« ومع أن 
له وجوه مشرتکه کثرية مع سائر الكائنات احلية، فإن له عددا من الفروق 
الرئيسية املعمقة معها حبيث يهب له كل منها بعد منفصال تعترب سداة 

منفصلة يف نسج وجوده، وتتلخص هذه الفروق يف ثالث نواحی:
1. ناحية اإلدراك واكتشاف ذاته والعامل، 
2. ناحية اجلاذبات اليت حتيط باإلنسان، 

3. ناحية كيفية تأثره باجلاذبات و اختيارها.
• أما من »ناحية اإلدراك وكشف العامل«، ان حواس احليوان هي الطريق 
احليوانات األخرى  بالعامل، واإلنسان يشرتك مع  احليوان  الوعي  والوسيلة 
هبذه الناحية ورمبا يكون بعض احليوانات أقوى منه يف هذه اجلهة أحيانا، 
ظاهرية  احليوان  أو  اإلنسان  من  لكل  احلواس  هتبها  اليت  واملعرفة  فالوعي 

وساذجة، ومل تنفذ إىل عمق ماهية األشياء وذاهتا وعالقاهتا املنطقية.
ولكن قوى أخرى توجد لدى اإلنسان الكتشاف ذاته والعامل ال توجد يف 

الكائنات احلية األخرى وتلك هي قوة التعقل الغامضة.
الطبيعة  الكلية، ويستخدم  العامل  قوانني  التعقل  بقوة  يكتشف  فاإلنسان 
للعامل  الكلية  معرفتة  أساس  على  تصرفه  حتت  وجيعلها  عملية  بصورة 

واكتشاف قوانني الطبيعة الكلية.
إن ميكانيكية املعرفة التعقلية هي من أعوص ميكانيكيات وجود اإلنسان، 
العويصة لو حيافظ عليها بصورة دقيقة تفتح  امليكانيكية  وان نفس هذه 
النوع من  نفسه، واإلنسان يكتشف هبذا  اإلنسان  ملعرفة  مدخال عجيبا 

املعرفة كثريا من احلقائق اليت ال صلة هلا باحلواس مباشرة. فمعرفة اإلنسان 
ملا وراء احملسوسات السيما معرفة اهلل الفلسفية تتم بواسطة هذه القابلية 

الغامضة اخلاصة باإلنسان.
• أما من »ناحية اجلاذبات«، فإن اإلنسان كالكائنات احلية األخرى 
يقع حتت تأثري اجلاذبات املادية والطبيعية، يرغب يف الطعام، يف املنام، 
يف األمور اجلنسية، يف الراحة وأمثال ذلك وجتذبه هذه األمور حنو املادة 
والطبيعة، أما اجلاذبيات اليت جتتذب اإلنسان حنوها ال تقتصر على هذه 
األمور، جاذبات أخرى جتذب اإلنسان حنو مراكز غري مادية، أي إهنا 
أمور ال حجم هلا وال ثقل، وال ميكن قياسها باألمور املادية و قواعد 
اجلاذبات املعنوية املعروفة ليومنا هذا وأصبحت موضع قبول هي األمور 

التالية:

أ. العلم
ال يريد اإلنسان العلم من أجل سيطرته على الطبيعة ولصاحل حياته املادية 
فالعلم  والتحقيق،  احلقيقة  عن  البحث  غريزة  اإلنسان  ففي  فحسب، 

نفسه مطلوب اإلنسان ويبعث على اللذة.
فالعلم بغض النظر عن انه أداة للعيش وإجناز املسؤولية بصورة أفضل - 
يف حد ذاته مطلوب اإلنسان، ولو علم اإلنسان إن هناك سرا غامضا يف 

ما وراء اجملرات، وال يؤثر علم ذلك أو جهله يف حياته، يفضل أن 
يعلم ذلك، فهو يهرب من اجلهل بطبيعته ويسارع إىل العلم، 

بناء على هذا فالعلم احد أبعاد وجود اإلنسان املعنوية.

اإلنسان في القرآن
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ب. الخير الخلقي
يقوم اإلنسان ببعض األعمال ال لغرض الفائدة منها أو دفع 
الضرر بل جملرد تأثره بسلسلة من العواطف اليت تسمى بالعواطف 
أن  ولنفرض  بذلك،  حتكم  اإلنسانية  بأن  العتقاده  وينجزها  اخللقية. 
شخصا كان يف ظروف صعبة يف صحراء موحشة، الطعام له وال واسطة، 
ويهدده املوت يف كل حلظة، ويف هذه األثناء ظهر شخص آخر وساعده 
وأنقذه من املوت احلتمي، مث انفصل الرجالن، ومل يشاهد أحدمها اآلخر 
بعد ذلك، وبعد سنوات يرى الشخص املبتلى منجيه القدمی حبالة يرثى 
هلا، فيتذكر إن هذا هو الشخص الذي أجناه امل يأمره وجدانه هنا بأمر؟ 
امل يقل له »َهْل َجزاُء اإْلِْحساِن ِإالَّ اإْلِْحساُن«1 أمل يقل له: ان شکر 

احملسن واجب والزم؟ فاجلواب نعم.
فإذا ساعده هذا الشخص ماذا يقول وجدان الناس اآلخرين؟ وإذا مل 

يعنت به ومل يبد اقل رد فعل ماذا يقول وجدان اآلخرين؟
له  ويدعو  األوىل  الصورة  يف  اآلخرين  وجدان  يستحسن  الواضح  من 
الثانية ويدعو عليه، عندما حيكم وجدان  اإلحسان، ويلوم يف الصورة 
الناس  وجدان  وحيكم  اإلحسان،  جزاء  اإلحسان  أن  الشخص  ذلك 
ووجوب  باإلحسان،  اإلحسان  مكافأة  استحسان  بوجوب  اآلخرين 
توجيه املالمة ملن ال يعتين باإلحسان، وهذا ما ينتج من الوجدان اخللقي 

ويسمون مثل هذه األعمال بـ»اخلري اخللقي«.
وان معيار الكثري من أعمال اإلنسان هو اخلري اخللقي وبعبارة أخرى: 
أن اإلنسان ينجز كثرية من األعمال بسبب القيمة األخالقية ال لألمور 
املادية، وهذا أيضا من خمتصات اإلنسان، وله صلة باجلانب املعنوي من 
اإلنسان وأحد أبعاده املعنوية. ومل يكن لسائر احليوانات مثل هذا املعيار 
أبدا، وال مفهوم للخري األخالقي عند احليوان وال معنی للقيمة اخللقية 

عنده.

ج. الجمال
إن حب اجلمال أحد أبعاد اإلنسان املعنوية األخرى، واجلمال يشكل 
جزءا مهما من حياة اإلنسان. وهو يدخل اجلمال يف مجيع شؤون احلياة، 
يلبس الثوب للحر والربد ويهتم بذلك املقدار جبمال اللون واخلياطة. يبين 

دارا للسكين، فيعتين جبمال الدار أكثر من أي شيء،
حىت اخلوان الذي يفرشه لوضع الطعام عليه والصحن الذي يضع فيه 
وفق  يتم  ذلك  واخلوان كل  الصحون  الطعام يف  تنظيم  الطعام، وحىت 
أصول اجلمال، جيب أن يكون هيكله مجيال، امسه مجيال، ثوبه مجيال، 
مجيلة،  لعينيه  تلوح  اليت  واملناظر  مجيلة،  ومدينته  شارعه  مجيال،  خطه 

وخالصة القول جيب أن حتيط بكل حياته هالة من اجلمال.
وبالنسبة للحيوان فليس هناك موضوع مجال يعرض، والذي يهم احليوان 
قبيحة،  أو  اإلصطبل مجيال  يكون  أن  بعد  يهمه  اإلسطبل وال  حمتوى 
واجلالل اجلميل، املنظر اجلميل، واملسكن اجلميل وغري ذلك ال يهمه 

أبدا.

د. التقديس والعبادة
إّن أحد اثبت جتليات الروح اإلنسانية وأقدمها، وأحد أكثر أبعاد وجوده 

أصالة هو الشعور باألنابة والعبادة. وتدل دراسة آثار حياة اإلنسان على 
أن اإلنسان مىت ما كان وأينما كان، كان هناك اإلنابة والعبادة، إال إن 
نوع العمل خيتلف كما خيتلف الشخص املعبود، فمن ناحية النوع خذ من 
الرقصات واحلركات اجلماعية الرتيبة املصحوبة بعدد من األذكار واألوراد 
إىل أمسى اخلضوع واخلشوع وأرقى األذكار والثناء، ومن ناحية املعبود، خذ 
من احلجر واخلشب إىل ذات القيوم األزيل األبدي املنزه من املكان والزمان.

ابتكروها، بل إهنم عّلموا اإلنسان نوع  بالعبادة وال   مل يأت االنبياء
العبادة أي نوع اآلداب واألعمال اليت جيب أن تتم العبادة مبوجبها، ومينعون 

عبادة غري اهلل األحد )الشرك(.
فمن ناحية املسلمات الدينية وكذلك من وجهة نظر بعض علماء علم 
الدين2 كان اإلنسان يف البداية موّحدا ويعبد ربّا واحدا، ويعبد ربّه الواقعي، 
وإن عبادة الصنم أو النجم أو اإلنسان هي من االحنرافات اليت حدثت بعد 
ذلك. أي إن اإلنسان مل يكن هكذا، حبيث بدأ بعبادة الصنم أو اإلنسان 
أو خملوق آخر مث وصل بالتدريج مع تكامل املدنية إىل عبادة اهلل فالشعور 
بالعبادة الذي يعرب عنه أحيانا بالشعور الديين موجود يف مجيع أفراد البشر. 

وقد نقلنا قبل هذا عن اريك فروم:
يمكن أن يعبد اإلنسان الحيوانات أو األشجار أو األصنام الذهبية أو حجرا 
إلها ال يرى أو رجال ربّانيا أو إماما شيطانيا ويتمكن من عبادة أسالفه أو شعبه 
أو طبقته أو حزبه أو ثروته أو شهوته... ومن الممكن أن يكون على علم من 
تمييز مجموعة معتقداته باعتبارها دينا عن معتقداته غير الدينية ومن الممكن 
أن يفكر عكس ذلك بأنه ال دين له أبدا، فالموضوع لم يكن حول أن له دينا 

أو ال دين له، وإنما الموضوع هو حول أنه يعتقد بأي نوع من الدين.3
ويقول وليم جيمس بناء على ما نقله إقبال:

إن دافع اإلنابة نتيجة ضرورية لهذا األمر وهو انه في حالة وجود ذاتية اجتماعية 
في أقوى جزء من الذاتيات االختيارية والعملية لكل شخص مع ذلك يمكن أن 
يجد صاحب ذاته التام في عالم الفكر )التفكير الباطني( فقط... وأن أكثر 
الناس يراجعونه في قلوبهم بصورة دائمية أو بالصدف. وأن أحقر شخص على 

األرض يجد نفسه - بهذا االهتمام السامي - واقعيا ذا قيمة.4
ويقول حول وجود هذا الشعور لدى مجيع األشخاص كما يلي:

من المحتمل أن يوجد اختالف بين الناس في درجة تأثرهم بناظر باطني في 
وجودهم ويشكل هذا االهتمام عند بعض أكثر من البعض اآلخر أهم جزء 
من الشعور الذاتي، فالذين يكونون هكذا أكثر من غيرهم، يحتمل أن يكونوا 
متدينين بصورة أكثر، ولكني واثق من انه حتى األشخاص الذين يدعون بانهم 

يفتقدونه تماما فانهم يخادعون أنفسهم، وان لهم دينا إلى حد ما.5
إن إبداع اإلبطال األسطوريني من الرجال أو العلماء أو الشخصيات الدينية 
معلول لشعور التقديس عند اإلنسان حبيث يريد ان يكون له موجود للثناء 

والتقديس فيثنی عليه حمبا ويف حدود ما وراء الطبيعة.
املبالغ فيه لألبطال احلزبيني أو الشعبيني هو نزعة من  ثناء اإلنسان  وان 
عبادة احلزب املرام، املسك، العلم، املاء والرتبة، والشعور برغبة التضحية 
يف سبيل هذه األمور كلها معلولة هذا الشعور، وان الشعور باإلنابة شعور 
غريزي بالكمال الذي ال نقص فيه واجلمال الذي ال قبح فيه وان عبادة 
املخلوقات بأي شكل كانت هي نوع من احنرافات هذا الشعور عن مسريته 

األصلية.
العبادة ويتصل  أن يطري يف حال  يريد  احملدود  يريد من وجود  اإلنسان في القرآنفاإلنسان 

حبقيقة ال نقص وال حد وال فناء فيها. وعلى حد تعبري اينشتاين:
ويشعر  البشرية  واألهداف  اآلمال  يدرك صغر  الحال  في هذه  الشخص  إن 
بالعظمة التي تتظاهر في ما وراء هذه األمور والظواهر في الطبيعة واألفكار.6 

يقول إقبال:
إن اإلنابة عمل حيوي عادي، تكتشف جزيرة شخصيتنا الصغيرة عن طريقها 

وصنعها في الكل األكبر من الحياة.7
فالعبادة تدل على وجود »امکان« و»رغبة« يف اإلنسان: امکان اخلروج 
من حدود األمور املادية، والرغبة يف االتصال باألفق األعلى واألوسع. وان 
مثل هذه الرغبة واحلب هو من خمتصات اإلنسان، وهذا فإن اإلنابة والعبادة 

أحد األبعاد املعنوية لروح اإلنسان.
ولكن فرق اإلنسان يف كيفية تأثره باجلاذبة واختيار احدها موضوع يعرض 

يف املبحث القادم.
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األسئلة واألجوبة

على عضده: »وتمت كلمة ربك صدقاً وعداًل.« فهو الصدق والعدل وينصب 
له عمود من نور من األرض إلى السماء يرى فيه أعمال العباد، ويلبس الهيبة 
وعلم الضمير، ويطلع على الغيب، ويرى ما بين المشرق والمغرب فال يخفى 
عليه شيء من عالم الملك والملكوت، ويعطى منطق الطير عند واليته، فهذا 
الذي يختاره اهلل لوحيه ويرتضيه لغيبه ويؤيده بكلمته ويلقنه حكمته ويجعل قلبه 
مكان مشيته وينادى له بالسلطنة ويذعن له باإلمرة ويحكم له بالطاعة؛ وذلك 
ألن اإلمامة ميراث األنبياء ومنزلة األصفياء وخالفة اهلل وخالفة رسل اهلل، فهي 

عصمة ووالية وسلطنة وهداية، وإنه تمام الدين ورجح الموازين.«2
 : وأيضاً فيما روي عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا

»لإلمام عالمات، يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس 
وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس...«3

ويف اخلرب الصحيح الذي رواه الصفار يف »بصائر الدرجات« ومن طريقه 
 رواه الكليني يف »الكايف« عن محمد بن مسلم قال: مسعت أبا جعفر

يقول: 
»نزل جبرائيل على محمد برمانتين من الجنة فلقيه علي فقال له: »ما 
هاتان الرمانتان؟« قال: أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب، وأما هذه فالعلم، 
ثم فلقها رسول اهلل فأعطاه نصفها وأخذ نصَفها رسوُل اهلل ثم قال: 
»أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه.« فلم يعلم رسول اهلل حرفاً إالّ عّلمه 

عليًا ثم انتهى ذلك العلم إلينا ثم وضع يده على صدره.«4
وروى أيضاً بسند صحيح عن اإلمام الصادق أنّه قال: »إنّا لو كّنا نفتي 
الناس برأينا وهوانا لكّنا من الهالكين، ولكّنها آثار رسول اهلل وأصول علم 

نتوارثها كابراً عن كابر، نكتنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفّضتهم.«5
وبعد استعراضنا للنصوص املذكورة يف أعاله اتضح لدينا مبا ال يدع جمااًل 
للشك يف أن علم األئمة علٌم متوارث عن رسول اهلل، بداللة ما 
جاء يف الصحيح عن اإلمام الصادق يف قوله: »... فلم يعلم رسول 
اهلل حرفاً إال عّلمه عليًا ثم انتهى ذلك العلم إلينا...«6 وفيما جاء 
عنه أيضاً أن األئمة أُعطوا من علم ما كان وما يكون وأن األنبياء 
أُعطوا علم ما كان، وغاب عنهم علم ما يكون، فقال: »... ألن 
موسى والخضر أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن 

حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول اهلل وراثة.«7
علمه  عّلم  قد   النيب أن  والبيان يف  الوضوح  غاية يف  تقدم كان  وما 
علّيًا حىت انتهى ذلك العلم إىل األئمة، وهذا وجه يُردُّ به على 
 :املؤمنني أمري  فقول  جاهلون،  وهم  املتعاملني  الشبهة  هذه  مثريي 
»سلوني قبل أن تفقدوني...« ال داللة فيه على نفي العلم عن اإلمام احلسن 
اجملتىب واألئمة من بعده؛ بدليل ما أوردناه من قوله يف بيان 
ما خيص علم اإلمام إذ قال: »... وينصب له عمود من نور من األرض إلى 
السماء يرى فيه أعمال العباد، ويلبس الهيبة وعلم الضمير، ويطلع على الغيب 
ويرى ما بين المشرق والمغرب... فهذا الذي يختاره اهلل لوحيه ويرتضيه لغيبه 
ويؤيده بكلمته ويلقنه حكمته.« فهل يناسب هذا ما فهمه أصحاب الشبهة 
من قوله »سلوني قبل أن تفقدوني...« على نفي العلم عمن بعده من 
األئمة، على حني أنه يدل من كالمه املذكور يف أعاله أن مجيع 
األئمة من ولده يعلمون على السواء، فريون أعمال العباد، وقد أُلبسوا 
اهليبة وعلم الضمري، واطلعوا على الغيب، ويرون ما بني املشرق واملغرب، 
وهم من ارتضاهم اهلل عز وجل لغيبه وأيدهم بكلمته ولقنهم حكمته، فأين 

نفى علّي العلم عن ولده من األئمة املعصومني؟!
ودونك الشواهد واألدلة اليت تفند هذا الزعم بأن عليًا بقوله، نفى 

العلم عمن بعده من األئمة املعصومني، منها:
• مرفوعة علي بن إبراهيم عن أيب عبد اهلل قال: 

»أُتي أمير المؤمنين برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا 
المؤمنين: »ما تقول؟«  أمير  له  رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال 
قال: أنا قتلته، قال: »اذهبوا به فأقيدوه به.« فلما ذهبوا به أقبل رجل 
حملك  »ما  لألول:   المؤمنين أمير  فقال  قتلته،  أنا  فقال:  مسرع... 
على إقرارك على نفسك؟« فقال: وما كنت أستطيع أن أقول؟ وقد شهد 
بالدم، والرجل  الرجال، وأخذوني وبيدي سكين ملطخ  أمثال هؤالء  عليَّ 
يتشحط في دمه وأنا قائم عليه خفت الضرب، فأقررت، وأنا رجل كنُت 
ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل 
متشحطاً في دمه، فقمت متعجباً فدخل عليَّ هؤالء فأخذوني، فقال أمير 
له:  وقولوا   الحسن إلى  بهما  فاذهبوا  هذين  »خذوا   :المؤمنين
إلى الحسن وقصوا عليه قّصتهما، فقال  ما الحكم فيهما؟« فذهبوا 
الحسن: »قولوا ألمير المؤمنين: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا 
هذا، وقد قال اهلل عز وجل: »َوَمْن َأْحياها َفَكأَنَّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعًا« ُيخلَّى 

عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال.«8
• قال الشيخ: وروي أن رجالً سأل أمري املؤمنني فقال له: 

يا أمير المؤمنين إني خرجت محرماً فوطأْت ناقتي بيض نعام وكسرته، فهل 
علي كفارة؟ فقال له: »امض فاسأل ابني الحسن عنها، وكان بحيث يسمع 
كالمه، فتقدم إليه الرجل فسأله.« فقال له احلسن: »يجب عليك 
أن ترسل فحولة اإلبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو 
هدي لبيت اهلل عز وجل.« فقال له أمري املؤمنني: »يا بُني، كيف قلت 
 :ذلك وأنت تعلم أن اإلبل ربما أزلقت، أو كان فيها ما يزلق؟« فقال
»يا أمير المؤمنين، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق.« فتبسم أمري 
املؤمنني وقال له: »صدقت يا بُني.« مث تال: »ُذرِّيًَّة بـَْعُضَها ِمْن بـَْعٍض 

َواهللُ َسِميٌع َعِليٌم«9 و10
• ورواه المفيد أيضاً يف »املقنعة« مرساًل.11

الخطوة الثانية
الروايات المستفيضة الدالة على مصدر علم األئمة
• يقول الشيخ حممد رضا املظفر فيما خيص علم اإلمام املعصوم ما نصه: 
أما علمه، فهو يتلقى المعارف واألحكام اإللهية، وجميع المعلومات من 
طريق النبي أو اإلمام قبله، وإذا استجد شيء البّد أن يعلمه من 
طريق اإللهام بالقوة القدسية التي أودعها اهلل تعالى فيه، فإْن توجَّه إلى شيء 
ذلك  فيه، كل  يخطئ  ال  الحقيقي  وجهه  على  طريق  من  يعلمه  أن  وشاء 
إلى البراهين العقلية، وال يستند إلى تلقينات المعلمين، وإن كان  مستنداً 
»َوُقْل َربِّ   :األكرم الرسول  قال  ولذا  للزيادة واالشتداد،  قاباًل  علمه 

زِْدِني ِعْلمًا«12
وهنا نشري إىل بعض مصادر علم األئمة وهي كاآليت:

مصادر  عن  فضالً  الشيعة  مصادر  يف  روايات  عدة  وردت  السؤال: 
أن  قبل  قال: »سلوني   عليًا اإلمام  أن  فيها  جاء  اليت  السنة  أهل 
تفقدوني، سلوني عن طرق السموات فأنا واهلل أعلم بها من طرق األرض.« 
فقوله: »قبل أن تفقدوني...« فيه داللة على كون العلم منحصراً يف 
اإلمام علي دون األئمة من ولده الذين سيأتون من بعده، 

.فهم ال علم هلم بشيء حبسب حديث علي

أخالقيات  يف  والتجرُّد  اإلنصاف  من  ليس  هذا  احلقيقة  يف  الجواب: 
أن  إال  ميكن  ال  علمي  وجترد  مبوضوعية  الباحث  إذ  العلمي؛  البحث 
يعرتف بأّن عليًا ما كان بصدد نفي العلم عن األئمة، بل على 
العكس من ذلك إنه أراد أن يعلم الناس بأنه أعلم من الصحابة بأمجعهم 

وهذا علة طرح الشبهة يف املقام.
عدة  خالل  من  تناقش  أن  الشبهة  هذه  على  الرد  منهجية  اقتضت 

خطوات:

الخطوة األولى
إن اإلمامة هي منزلة األنبياء وإرث األوصياء لقوله تعاىل: »َوِإِذ ابـْتـََلى 
ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي 

قَاَل اَل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن«1 فالكالم يف علم األئمة فرع عن الكالم 
الصدور، فكما ال بد أن  املنبع وعنه  النيب؛ ألن علمه هو  يف علم 
العالم جل وعال، ما حييط باجلليل  العلم من لدن  للنيب من  يكون 
واحلقري والكبري والصغري؛ لكي يكون قادراً على تعميم اإلصالح ليشمل 
الداين والقاصي واحلاضر والباد، فكذلك اإلمام البد أن حيظى بتلك امللكة 
السامية القدسية من العلم مبا حيدث يف العامل من حوله؛ ليسري هبا على 

سنن العدل ومنهاج اإلصالح.
وكما أن علم الرسول بالعامل وإحاطته مبا حيدث فيه يعّد من أسس 
األمر  فكذلك  الشاملة،  الشريعة  لتطبيق  لزومية  وقاعدة  العامة،  الرسالة 
بالنسبة لإلمام؛ ألن اخلالفة أو اإلمامة وظيفة تنوب عن الرسالة وتنهض 

بعبئها الباهض- سوى مقام النبوة والتشريع.
إذا جتلى لديك ذلك فتأمل فيما روي عن أمري املؤمنني حول بيان أن 
اإلمامة أعلى املنازل وأجلها وأشرف الرتب وأفضلها وأن اهلل عّز ذكره حبا 

 : الالئق هبا بالعلم والعصمة، فقال
»اإلمام كلمة اهلل وحجة اهلل ووجه اهلل ونور اهلل وحجاب اهلل وآية اهلل يختاره 
اهلل ويجعل فيه ما يشاء ويوجب له بذلك الطاعة والوالية على جميع خلقه فهو 
وليه في سماواته وأرضه، أخذ له بذلك العهد على جميع عباده، فمن تقدم 
عليه كفر باهلل من فوق عرشه، فهو يفعل ما يشاء وإذا شاء اهلل شاء، ويكتب 

حول نفي العلم عن األئمة المعصومين
السيـد مهـدي الجـابـري
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1. تحديث المالئكة
فمن مصادر علمهم هو حتديث املالئكة هلم، وقد نصَّت 

على ذلك روايات مستفيضة وفيها ما هو معترب سنداً.
 ما ورد بسنٍد معترب عن محمد بن إسماعيل قال: مسعت أبا احلسن -

يقول: »األئمة علماء صادقون مفهمون محدَّثون.«13
 :ما ورد بسند معترب عن حمران بن أعين قال: قال أبو جعفر -

»إن عليَّاً كان محدَّثاً.« فخرجت إىل أصحايب فقلُت: جئتكم بعجيبة، 
فقالوا: وما هي؟ فقلت: سمعت أبا جعفر يقول: »كان عليٌّ محدَّثاً.« 
فقالوا: ما صنعت شيئاً، أال سألته من كان ُيحدِّثه، فرجعت إليه فقلت: 
إنِّي حدثت أصحابي بما حدثتني فقالوا: ما صنعت شيئاً، أال سألته من كان 
ُيحدِّثه؟ فقال يل: »ُيحدِّثه مَلك.« قلت: تقول إنَّه نبي؟ فحرك يده... 
مث قال: »أو كصاحب سليمان أو كصاحب موسى أو ذي القرنين، أو ما 

بلغكم أنه قال: »وفيكم مثله.«14
- ما ورد بسند معترب عن عبيد بن زرارة قال: أرسل أبو جعفر إىل 

زرارة أن يعلم احلكم بن عتيبة أن أوصياء حممد حُمدَّثون.15
 ما ورد بسنٍد معترب عن علي السائي عن أيب احلسن األول موسى -
قال: »مبلغ علمنا على ثالثة وجوه: ماٍض وغابر وحادث، فأما الماضي 
في  ونقر  القلوب  في  فقذف  الحادث  وأما  فمزبور،  الغابر  وأما  فمفسَّر، 

األسماع وهو أفضل علمنا وال نبي بعد نبينا.«16
أو  الغابر واملزبور  العلم  املراد من  تفسر وتبني  وقد وردت رواية أخرى 
المفضَّل بن عمر  القلوب والنقر يف األمساع، فعن  املاضي والنكت يف 
قال: قلت أليب احلسن : روينا عن أبي عبد اهلل: »إنَّ علمنا غابر 
ومزبور ونكت في القلوب ونقر في األسماع.« فقال: »أما الغابر فما 
تقدم من علمنا، وأما المزبور فما يأتينا، وأما النكت في القلوب فإلهام وأما 

النقر في األسماع فأمر المَلك.«
إذن فاملراد من العلم املاضي األمور اليت وقعت فيما مضى من الزمان، 
واملراد من العلم الغابر األمور احلاضرة الباقية - كما أفاد ذلك علماء 

اللغة - واملراد من النقر يف األمساع هو حتديث املالئكة.

2. الروح
حد  بلغت  روايات  وردت  فقد  الروح.  هو   علمهم مصادر  من 
االستفاضة بل فاقت ذلك تنّص على أن الروح مع األئمة إماماً بعد 
إمام، بعد ما كان مع النيب. والروح حبسب الروايات خلرٌْق من َخلرِْق 
اهلل تعاىل يقف به من كان معه على كثري من املعارف اإلهلية وبواسطته 

يكون التسديد والعصمة.17
وها حنن أوالء نورد طرفاً منها:

- ما ورد بسنٍد معترب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اهلل عن 
قول اهلل تعاىل تبارك وتعاىل: »وََكَذِلَك َأْوَحيـَْنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن َأْمرِنَا َما ُكنَت 
يَماُن«18 قال: »خلٌق من خْلِق اهلل عزَّ وجل  َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
أعظُم من جبرائيل وميكائيل، كان مع رسول اهلل ُيخبره وُيسدِّده، وهو 

مع األئمة من بعده.«19
- ما ورد بسنٍد معترب عن ابن مسكان عن أيب بصري قال: سألت أبا عبد 
اهلل عن قول اهلل عزَّ وجل: »َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر 
 خْلٌق أعظم من جبرائيل وميكائيل، مع رسول اهلل« :رَبِّي«20 قال

وهو مع األئمة، وهو من الملكوت.«21
- ما ورد بسنٍد معترب عن أبي أيوب الخزَّار عن أيب بصري قال: مسعت أبا 
 :يقول: »َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي« قال عبد اهلل
 خْلٌق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحٍد ممن مضى غير محمد«

وهو مع األئمة ُيسدِّدهم، وليس كل ما طُلب ُوجد.«22
تعاىل  اهلل  قول  أيب جعفر يف  زرارة عن  معترب عن  بسنٍد  ورد  ما   -
يَماُن  »وََكَذِلَك َأْوَحيـَْنا ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن َأْمرِنَا َما ُكنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ
َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نّـَْهِدي ِبِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدنَا« فقال أبو جعفر:»منذ 

أنزل اهلل تعالى ذلك الروح على نبيِّه ما صعد إلى السماء وإنَّه لفينا.«23

3. اإللهام
وهو اإللقاء يف الروع، يقال: أهلمه اهلل خرياً أي لقنه، و»فَأَْلَهَمَها ُفُجورََها 

َوتـَْقَواَها«24 أي بّينها.
واإلهلام قسم من الوحي، وهو واإلحياء اإلعالم يف خفاء، فيستعمل كل 
منهما مبعىن اإللقاء يف الروع لكونه نوعاً من اإلعالم يف خفاء، قال تعاىل: 
»َوَأْوَحى رَبَُّك ِإَلى النَّْحِل«25 أي أهلمها وقذف يف قلوهبا، وعلمها على 
وجه ال سبيل ألحد على الوقوف عليه، وقد ُفسِّر املراد من الوحي يف قوله 
تعاىل: »َوَأْوَحيـَْنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلِقيِه ِفي اْلَيمِّ َواَل 
َتَخاِفي َواَل َتْحَزِني ِإنَّا رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِليَن«26 باإلهلام والفيض 
اإلهلي، فَعَرفترْ به أنَّ ابنها موسى سريدُّه اهلل إليها وإنَّه سوف يكون 
الغيب، ومل تكن أمُّ  من املرسلني، وتلك من احلقائق املودعة يف مكنون 

موسى من األنبياء، ورغم ذلك أهُِلمت هذه احلقيقة الغيبيَّة.
وكذلك قوله تعاىل: »َوِإنَّ الشََّياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهْم«27 و28

وهذا الطريق هو املعربَّ عنه يف الروايات بالقذف والنكت يف القلوب.
هذا والروايات اليت أفادت أنَّ اإلهلام أحد وسائل املعرفة والعلم عند أئمة 

أهل البيت مستفيضة بل فاقت حد االستفاضة.
قلُت:  قال:    اهلل  عبد  أيب  عن  املدائين  إىل حيىي  مسنداً  ورد  ما   -
أخبرني عن اإلمام إذا سئل كيف يجيب؟ فقال : »إلهام وسماع وربما 

كانا جميعاً.«29
إىل علي بن يقطين قال: قلت أليب احلسن: علُم  - ما ورد مسنداً 
عالمكم إسماع أو إلهام؟ قال: »يكون سماعاً ويكون إلهاماً ويكونان 

جميعاً.«30
عبد  أليب  قلت  قال:  النضري  المغيرة  بن  الحارث  عن  بسند  ورد  ما   -
أذنه؟  في  ينكت  أو  قلبه  في  يقذف  جملة  عالمكم؟  علم  ما   :اهلل

فقال: »وحيٌّ كوحي أم موسى.«31
- ما رواه الصدوق بسنده إىل عبد العزيز بن مسلم يف حديث طويل حول 
صفات اإلمام عن الرضا ورواه الكليين والنعماني والطبرسي وغريهم. 

وقد جاء فيه: 
»... أنَّ األنبياء واألئمة يُوفِّقهم اهلل ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما 
ال يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان... وإنَّ العبد إذا اختاره 
اهلل عز وجل ألمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة و 
ألهمه العلم إلهاماً، فلم يعَي بعده بجواب، وال يحير فيه عن الصواب، فهو 
معصوم مؤيَّد، موفٌَّق ُمسدَّد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه اهلل 
تعالى بذلك ليكون حجَّته على عباده وشاهَده على خلقه، وذلك فضل اهلل 

يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.«32
 وبعد هذا ان ما سقناه من روايات وردت يف بيان مصادر علم األئمة

يقضي أبلغ قضاء ويدل أوضح داللة، ويفيد أجلى مفاد: 
أن األئمة األطهار يعلمون علم املاضي والغابر واحلاضر بواسطة حتديث 
 ،املالئكة هلم أو الروح أو اإلهلام فضاًل عن وراثتهم ذلك عن رسول اهلل
وهذا كما ال خيفى على من له فضل اطالع كاشف عن عدم نفي العلم 
 الذي استفاده أصحاب الشبهة من قول اإلمام علي ،عن األئمة
: »سلوني قبل أن تفقدوني..« فلُيتأمل هذا املوضع أشد التأمل وليعَط من 

اإلنصاف حقه، وال يُوَقف على ما َوقف عليه املعاندون واملكابرون.

الخطوة الثالثة
بتر الحديث وإيهام القرَّاء

غري خفٍي على من له أدىن اطالع أن أصحاب الشبهة برتوا كالم اإلمام 
علي ومل يأتوا به إىل آخره؛ ليتالئم مع ما يف أنفسهم! وبرت الكالم 
يتوخى من خالله إيهام القرَّاء من أن احلديث كان مسوقاً لنفي العلم عن 
األئمة ال لبيان سعة علم اإلمام علي وأنه أعلم الصحابة قضِّهم 
وقضيضهم، وذاك - كما ال خيفى - أسلوٌب ال يعمد إليه إال عاجز أو 
صاحب هوى، وليس من دليل أوضح من هذا على أن أصحاب الشبهة 
ليسوا أمناء يف نقلهم، وال صادقني مع نفسهم، وال مصيبني يف دعواهم، 
لذا كان لزاماً علينا أن نذكر املصادر السنية اليت ذكرت احلديث مث نعرج 

على ذكره بتمامه يف املصادر الشيعية، وإليك بسط الكالم يف ذلك:
يف  الحاكم  السنة:  أهل  علماء  من  أخرجه  واملبتور  املذكور  احلديث 
ابن كثير  وأخرجه  تلخيصه،33  يف  والذهبي  هو  وصححه  »املستدرك« 
يف تفسريه من طريقني،34 وأخرجه أبو عمر يف »جامع بيان العلم«،35 
»تاريخ  يف  السيوطي  وأورده  »الرياض«،36  يف  الطبري  المحب  وأخرجه 
اخللفاء«،37 و»اإلتقان«38 وذُكر يف »تـهذيب التهذيب«،39 ويف »فتح 

الباري«،40 ويف »عمدة القاري«41 وغريهم.
• وأما ما تضمنته مصادر الشيعة وورد عندهم فإنه يدل داللة واضحة على 
إثبات العلم لألئمة املعصومني وذلك بقرينة التتمة املقتطعة من احلديث 
اليت جاء فيها أن اإلمام عليًا أمر احلسن أن يعتلي املنرب ويلقي 
خطبة لُيطرْلع الناس من خالهلا على سعة علمه ومدى إحاطته باألمور، 
وكذلك فعل مع اإلمام احلسني، وإليك نص احلديث مع التتمة 

املذكورة:
فعن األصبغ بن نباتة قال: ملا جلس علي على اخلالفة وبايعه الناس، 
 البساً بردة رسول اهلل ،خرج إىل املسجد متعمماً بعمامة رسول اهلل
املنرب  فصعد   ،اهلل رسول  سيف  متقلداً   اهلل رسول  نعل  منتعالً 
 :وجلس عليه متمكناً وشبك أصابعه ووضعها أسفل بطنه. مث قال

»معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني...«
ويستمر باحلديث إىل أن يقول للحسن: »قم فاصعد المنبر وتكلم 
يحسن  ال  علي  بن  الحسن  إن  فيقولون:  بعدي  قريش  تجهلك  ال  بكالم 

شيئاً...«42
وهذا أمر ظاهر للمنصف إذ ال بّد من النظر إىل األمور كما هي بعيداً عن 
 - الظلم والتزوير والنظرة القاصرة، فالعيب ليس يف كالم أمري املؤمنني
حاشاه من ذلك - وإمنا العيب يف النقل والفهم، وال خيفى أن كل كالم 

حمكم إذا برت تغري معناه، بل قد يكون املعىن ضد املراد به، أال ترى كيف 
تغري معىن كالم اإلمام علي عند قوله »سلوني قبل أن تفقدوني« 
بعد اقتطاع الفقرة اليت ورد فيها أنه أمر احلسن واحلسني بارتقاء 
املنرب وإلقاء كل منهما خطبة على مسمع من قريش ومرأى منهم لُِتَصك 
وجوههم، وتُرَغم آنافهم، وُتدَحض أراجيفهم، بقوله لولده اإلمام 
بعدي  بكالٍم ال تجهلك قريش  المنبر وتكلم  فاصعد  احلسن: »قم 
فيقولون: إن الحسن بن علي ال يحسن شيئاً..« وال أدل على إثبات العلم 
 يف ذلك إظهار أهنما من قوله هذا، حيث توخى للحسنني
ورثة علم النيب ومها محاة الدين الواقعيني والنافني عنه حتريف الغالني 
وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، وأهنما أهٌل أن يرجع إليهما يف حل 
عقد املعضالت وإبطال الشبهات.. فليس من اإلنصاف اقتطاع ما يتم 
به معىن الكالم واإلغماض عنه مث االدعاء بأن احلديث جاء يف سياق 

نفي العلم عن األئمة من بعده.
وال خيفى على من له قلب سليم وعقل راجح أن السياق يف حديث 
اإلمام مع إيراد تتمته يدل داللة صرحية وواضحة على نفي املدعى 
وإثبات نقيضه، فكما أعلن أمري املؤمنني عن علمه باالستعداد عن 
إجابة كل سؤال يوجه إليه، كذلك هو إعالن منه أمام املأل أن احلسن 
واحلسني يعلمان كعلمه على السواء وكذلك سائر األئمة، وذلك 
واضح من خالل كالمه مع ولده اإلمام احلسن بقوله له: »قم 
واضح  واألمر  بعدي..«  قريش  تجهلك  ال  بكالٍم  وتكلم  المنبر  فاصعد 
وضوح الشمس يف رابعة النهار، ولكن عميت عنها عيون اخلفافيش، 
فجهالة قريش للحسنني ال من جهة حاهلما بل من جهة علمهما؛ 
إذ معرفتهما لدى القاصي والداين فضالً عن قريش أشهر من أن تذكر، 
وفضلهما أكثر من أن حيصر.. فما زعموه من فرية نفي العلم عن األئمة 
املعصومني حبديث اإلمام علّي ما هو إال السراب الباطل الذي 
.حيسبه الظمآن ماًء وكان مبعثه احلقد الدفني على أئمة أهل البيت

فمن يرتبص بشبهاته الضعفاء والسذج دون من كان شاهد اللب، يقظ 
الفؤاد، فيأيت هبا من وراء علمه، ومن فوق طور إدراكه وقد استسرت 
عليه أوضح الواضحات فغمت عليه معرفتها فكيف مبثله أن يفقه كالم 
أمري البالغة وسيد الفصاحة علي بن أيب طالب، وأىن له ذلك وهو 
من قوم أخّفاء اهلام، سفهاء األحالم، قد عميت عليهم وجوه الرشد، 

واستبهمت عليهم معامل القصد.
فقول أمري املؤمنني بعيد كل البعد عما ذهب إليه أصحاب الشبهة، 
وما زعموه إمنا هو من نفخ الشيطان ونفثه، سوله هلم وحّسنه يف قلوهبم 
تكدره  ال  فالبحر  هيهات  هيهات  ولكن  بذلك،  القول  إىل  ودفعهم 

الدالء.

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلية 124.

2. »حبار األنوار«، ج 25، ص 170.
3. املصدر السابق، ص 116.

4. »بصائر الدرجات«، ص 313؛ »الكايف«، ج 1، ص 263؛ »مناقب آل أيب 
طالب«، ابن شهر آشوب، ج 2، ص 70.

5. املصدر السابق، ص320.
6. »بصائر الدرجات«، ص 215.

7. املصدر السابق، ص 149.
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الحكایات23

10 رمضان کرمی، ذکری وفاة خدجية بنت خويلد
أبا عبد اهلل جعفر بن حممد يقول: 

ملا توفيت خدجية جعلت فاطمة تلوذ برسول اهلل و تدور حوله، 
وتقول: »يا أبت، أين أمي؟« 

قال: فنزل جربئيل فقال له: 
من  بيت  في  أمك  إن  لها:  تقول  و  السالم،  فاطمة  تقرئ  أن  يأمرك  »ربك 

الّســالم

21 رمضان کرمی، ذکری استشهاد علي بن أيب طالب
روی الكليني يف »الكايف« : 

أنه ملا تويف أمري املؤمنني جاء شيخ يبكي و هو يقول: 
»اليوم انقطعت عالقة النبوة« 

حىت وقف بباب البيت الذي فيه أمرياملؤمنني فأخذ بعضاديت الباب 
فقال: 

»رحمك اهلل! فلقد كنت أول الناس إسالما و أخلصهم إيمانا و أشدهم يقينا 
و أخوفهم من اهلل و أطوعهم لنبي اهلل و آمنهم على أصحابه أفضلهم مناقبا و 
أكثرهم سوابقا و أشبههم به خلقا و خلقا و سيماء و فضال و كنت أخفضهم 
و  قلبا  أشجعهم  منطقا و  أصوبهم  أقلهم كالما و  و  أعالهم طودا  و  صوتا 

أحسنهم عمال و أقواهم يقينا. 

قصب، كعابه   من ذهب، و عمده  ياقوت  أحمر، بين  آسية و مريم بنت 
عمران.«

فقالت فاطمة: »إن اهلل هو السالم، و منه السالم، و إليه السالم.« 

المصدر: طوسى، محمد بن الحسن، »األمالي«، قم، الطبعة االولی، 1414 
ق.، ص 175.

حفظت ما ضيعوا و رعيت ما أهملوا و شمرت إذ اجتمعوا و علوت إذ هلعوا 
و وقفت إذ شرعوا و أدركت أوتار ما ظلموا كنت على الكافرين عذابا واصبا 
و للمؤمنين كهفا و حصنا كنت كالجبل الراسخ ال تحركك العواصف و ال 
القواصف كنت للطفل كاألب الشفيق و لألرامل كالبعل العطوف  تزيلك 
قسمت بالسوية و عدلت في الرعية و أطفأت النيران و كسرت األصنام 
و أذللت األوثان و عبدت الرحمن...« يف كالم له كثري فالتفتوا فلم يروا 

أحدا فسئل احلسن من كان الرجل؟ 
».الخضر« :قال

 ،»المصدر: ابن شهر آشوب المازندراني، »مناقب آل أبي طالب
قم، الطبعة االولی، 1379 ق.، ج 2، ص 347.

15 رمضان کرمی، ذکری والدة احلسن بن علي اجملتبی
قال أبي حاتم : 

أن معاوية فخر يوما فقال: 
أنا ابن بطحاء »مكة«! أنا ابن أعززها جودا و أكرمها جدودا، أنا ابن من ساد 

قريشا فضال ناشيا و كهال. 
فقال احلسن بن علي: »أ علي تفخر يا معاوية؟! 

أنا ابن عروق الثرى، أنا ابن مأوى التقى، أنا ابن من جاء بالهدى، أنا ابن من 
ساد أهل الدنيا بالفضل السابق و الحسب الفائق، أنا ابن من طاعته طاعة اهلل 
و معصيته معصية اهلل، فهل لك أب كأبي تباهيني به و قديم كقديمي تساميني 

به تقول  نعم أو ال؟!« 
قال معاوية: بل أقول ال و هي لك تصديق. 

 :فقال احلسن

الحق أبلج ما يحيل سبيله 
و الحق يعرفه ذوو األلباب 

و قال معاوية للحسن بن علي: أنا أخير منك يا حسن! 
قال: »و كيف ذاك يا ابن هند؟« 

قال: ألن الناس قد أجمعوا علي و لم يجمعوا عليك! 
قال: »هيهات هيهات! لشر ما علوت يا ابن آكلة األكباد المجتمعون 
المكره معذور  فالطائع لك عاص هلل و  بين مطيع و مكره  عليك رجالن 
بكتاب اهلل و حاشى هلل أن أقول أنا خير منك فال خير فيك و لكن اهلل برأني 

من الرذائل كما برأك من الفضائل.« 

قم،   ،»أبي طالب آل  المازندراني، »مناقب  ابن شهر آشوب  المصدر: 
الطبعة االولی، 1379 ق.، ج 4، صص 22-21.

أنا خيـر منـك!

قد قتل علي المرتضی

8. »الكايف«، ج 7، ص 290، كتاب الديات.
9. سورة آل عمران، اآلية 34.

10. »وسائل الشيعة«، احلر العاملي، ج 13، ص 53.
11. »املقنعة«، الشيخ املفيد، ص 437.

12. »عقائد اإلمامية«، حممد رضا املظفر، ص 68.
13. »بصائر الدرجات«، الصفار، ص 339؛ »الكايف«، ج 1، ص 271.

14. »الكايف«، ج 1، ص 271.
15. املصدر السابق، ص 270.
16. املصدر السابق، ص 264.

17. »روضة املتقني«، اجمللسي، ج 5، ص 471.
18. سورة الشورى، اآلية 52.

19. »بصائر الدرجات«، ص 475؛ »الكايف«، ج 1، ص 273.
20. سورة اإلسراء، اآلية 85.

21. »بصائر الدرجات«، ص 482؛ »الكايف«، ج 1، ص 273.
22. »بصائر الدرجات«، ص 481؛ »الكايف«، ج 1، 271.

23. »بصائر الدرجات«، ص 477.
24. سورة الشمس، اآلية 8.
25. سورة النحل، اآلية 68.

26. سورة الشورى، اآلية 52.
27. سورة األنعام، اآلية 121.

28. »اللمعة البيضاء«، التربيزي األنصاري، ص 350.
29. »بصائر الدرجات«، ص 337 وعنه »حبار األنوار«،ج 26، ص 58.

30. املصدر السابق.

31. املصدر السابق.
202؛  ص   ،1 ج  »الكايف«،  778؛  ص  الصدوق،  الشيخ  »األمايل«،   .32

»الغيبة«، النعماين، ص 229؛ »االحتجاج«، الطربسي، ج 2، ص 229.
33. »املستدرك على الصحيحني«، ج 2، ص 466، املذيل بتلخيص املستدرك 

للذهيب.
34. »تفسري ابن كثري«، ج 4، ص 231.

35. »جامع بيان العلم«، أيب عمر القرطيب، ج 1، ص 114.
36. »الرياض النضرة«، ج 2، ص 198.

37. »تاريخ اخللفاء«، السيوطي، ص 124.
38. »اإلتقان يف علوم القرآن«، السيوطي، ج 2، ص 319.

39. »هتذيب التهذيب«، ابن حجر العسقالين، ج 7، ص 338.
40. »فتح الباري«، ابن حجر العسقالين، ج 8، ص 485.

41. »عمدة القاري«، العيين، ج 9، ص 167.
42. »إرشاد القلوب«، ج 2، ص 376؛ »حبار األنوار«، ج 10، ص 120؛ 

»غاية املرام«، البحراين، ص 242.

المصدر: العتبة الحسينية المقدسة
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قال عبد الغافر بن إسماعيل تلميذ املؤلف يف كتاب السياق ذيل »تاريخ 
نيسابور« الورق 38:

عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان  
أبو القاسم الحذاء الحافظ المتقن من أصحاب أبي حنيفة، شيخ فاضل 
مسن من بيت العلم و الوعظ و الحديث ينتسبون إلى عبد اهلل بن عامر 
بن كريز، و هذا تميز من بينهم بطلب الحديث و تحصيله و معرفته حتى 
تخرج عنه، و سمع الكثير عاليا و انتخب عن الشيوخ و جمع األبواب و 

الكتب و الطرق.
و تفقه على القاضي اإلمام أبي العالء صاعد بن محمد و حصل قدرا صالحا 
من العربية، و مال إلى مذهب العدل، و شيد أشياء من األصول فشرع في 
بعض المسائل في أثناء تصانيفه، و خير رأس ماله معرفة الحديث و رجاله، 
و رأيت فهرست تصانيفه بخطه، يبلغ الصغار و الكبار منها قريبا من المائة، 
و فيها فوائد، و لم يكن في أصحابه في زمانه و بعده من يبلغ درجته في 

معرفة الحديث و معرفة رجاله.
حدث عن أبيه وجده و السيد أبي الحسن و أهل بيته و الحاكم أبي عبد اهلل 
الحافظ و الزيادي و ابن مامويه ]كذا[ و طبقتهم من األئمة، و بعدهم من 
أصحاب األصم و ]ابن [ السقاء و ابن فتحويه و أبي الحسن بن عبدان، 

ثم بعد تلك الطبقة اختص بأبي بكر بن الحرث األصفهاني و أخذ منه العلم، 
و كذلك عن أحمد بن علي بن منجويه الحافظ عن أبي عبد اهلل و طبقته، و 
القاضي اإلمام أبي العالء صاعد و أوالده و الحرميين و أبي حفص بن مسرور، 

و الكنجرودي و الصابوني و طبقتهم.1
أبو القاسم عبيداهلل بن عبداهلل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن َحْسكان )قيل 

بفتح احلاء وقيل بضمها( النَّيسابوريُّ يعرف بـابن الحذَّاء.
قال عنه الذهبي: القاضي المحدث أبو القاسم عبيداهلل بن عبد اهلل بن أحمد 
بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشي العامري النيسابوري الحنفي 
الحاكم ويعرف بابن الحذاء الحافظ شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، 
وهو من ذرية األمير عبد اهلل بن عامر بن كريز الذي افتتح خراسان زمن عثمان 

وكان معمرا عالي االسناد، صنف في األبواب.2
وقال يف موضع آخر: االمام المحدث، البارع، القاضي.3

بن  أحمد  بن  أحمد  بن  عبداهلل  بن  عبيداهلل  الفارسي:  عبدالغفار  فيه  وقال 
محمد بن حسكان أبو القاسم الحذاء الحافظ المتقن من أصحاب أبي حنيفة 
فاضل مسن من بيت العلم والوعظ والحديث ينسبون إلى عبد اهلل بن عامر 

بن كريز.4
وقال فيه الصفدي: شيخ متقن ذو عناية تامة بالحديث أسن وعمر وهو من 

ذرية عبد اهلل بن عامر ابن كريز توفي في حدود الثمانين واألربع ماية.5

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

وسبب ذكرنا للحسكاين يف هذا الكتاب هو ما قيل عن ميله للتشيع، 
»شواهد  اخلصوص  وجه  وعلى  وبكتبه كثريا،  به  الشيعة  علماء  وإعتناء 

التنزيل«.
ذكر احلاكم احلسكاين احلنفي النيشابوري مائتين آية نزلت يف حق علي 
بن أيب طالب يف كتابه شواهد التنزيل بطرق أهل السنة ألف ومائتني 

رواية.
قال احلسکاين يف مقدمة کتابه:

أما بعد فإن بعض من ترأس على العوام، و تقدم من أصحاب ابن كرام قعد في 
بعض هذه األيام  في مجلسه- و قد حضره الجمع الكثير، و احتوشه  الجم 
الغفير، و هو يستغويهم بالوقيعة في نقيب العلوية- حتى امتد في غلوائه و 
ارتقى إلى نقص آبائه- فقال: لم يقل أحد من المفسرين- إنه نزل في علي و 
ْنَساِن« و ال شي ء سواها من القرآن! فأنكرت  أهل بيته سورة: »َهْل أََتى َعَلى اإْلِ
جرأته و أكبرت بهته و فريته، و انتظرت اإلنكار عليه من  العلماء- و األخذ 
عليه من الكبراء فلم يظهر من ذلك إال ما كان من القاضي اإلمام- عماد 
اإلسالم أبي العلى صاعد بن محمد قدس روحه من معاتبة بعض خواصه- 
الحاضرين ذلك المجلس بإغضائه عن النكير، مع ادعائه التشمر في األمر 
الشبهة- عن  دفع هذه  الحسبة  من  فرأيت  المناكير،  إنكار  و  بالمعروف- 
إنه  قيل  ما  فيه كل  أوردت  الكتاب، و  إلى جمع هذا  بادرت  األصحاب و 
نزل فيهم- أو فسر و حمل عليهم من اآليات، و أعرضت عن نقد األسانيد 
و الروايات- تكثرا ال تهورا- و سميته بشواهد التنزيل لقواعد التفضيل ، و 

حسبنا اهلل و نعم  الموفق و الوكيل .6

الكتاب يشتمل على 7 فصول:
الفصل األول:  يف كثرة خصائص أمري املؤمنني من قول السلف املتقدمني ؛

الفصل الثاين يف تقدمه بالتالوة و تفرده حبفظ القرآن ؛
الفصل الثالث يف سبقه األقران إىل مجع القرآن ؛

الفصل الرابع يف توحده مبعرفة القرآن و معانيه، و تفرده بالعلم بنزوله و 
ما فيه؛

الفصل اخلامس يف كثرة ما نزل فيه و يف أوالده و العرتة من القرآن على 
اجلملة؛

الفصل السادس يف أنه املعين، بقوله تعاىل: »يا أيها الذين آمنوا« يف كل 
القرآن ؛

الفصل السابع ذكر ما نزل فيهم من القرآن على التفصيل و على ترتيب 
السور.

الهوامش:
التفضيل«، طهران،  لقواعد  التنزيل  اهلل، »شواهد  بن عبد  اهلل  عبيد  1. احلسكاين، 

الطبعة االولی، 1411ق.، ج 1، صص 12-11.
2. الذهيب، »تذكرة احلفاظ«، ج 3، ص 1200.

3. الذهيب، »سري أعالم النبالء«، ج 18، ص 268.
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

»ترمجة  قضية  إجرائية،  تبدو  وإن كانت  املهمة،  املنهجية  القضايا  من 
املفهوم  موضحني  نرتمجه  أم  حرفيا  املصطلح  نرتجم  فهل  املصطلح«. 
الكامن وراءه؟ وهل يعين ذلك أننا نرتجم أم نفسر، أم نرتجم ونفسر معا؟

ترمجة  وهو  االكتشافات«،  »عصر  مثل  شائعا  مصطلحا  مثال،  خذ، 
ملصطلح Age of explorations، ويشري للحقبة املمتدة من أواخر 
الثامن عشر تقريبا، وهي الفرتة  القرن السادس عشر حىت أوائل القرن 
اليت توصف بأهنا شهدت »اكتشاف« اإلنسان الغريب ملا ُيسمى »العامل 
الغريب »اكتشف أرضا جديدة  اجلديد«. فاملصطلح يعين أن اإلنسان 
لفظة  إن  بشر؟  فيها  هل كان  ولكن  وأزهار«،  وأحجار  أشجار  فيها 
»اكتشف« تنكر وجود أي بشر، أو هتّمش هذا الوجود على األقل، رغم 
أن العامل اجلديد، أي األمريكتان، كان يعج باألمم واحلضارات املتنوعة. 

فكيف إذن ظهر مصطلح »عصر االكتشافات«؟
يعكس هذا املصطلح متركز اإلنسان الغريب حول ذاته، وجعرْلها معيارا 
وحيدا للحكم على ما حوله. وألنه مركز الكون، فالبد أن يهمل اآلخرين 
متاما وكانه ال وجود هلم. والعامل اجلديد هو »أرض بال شعب«، مثلما 
وقد »عثر«  الطبيعي،  من  الصهاينة عن »فلسطني«، وهلذا كان  قال 
اإلنسان الغريب على »اهلنود احلمر« هناك، أن يبيد غالبيتهم )ويقال إن 
عدد اهلنود احلمر يف أمريكة الشمالية كان يتجاوز ستة ماليني نسمة(، 

وأن يستعبد من بقي منهم حيا.
االستعماري  االكتشافات  »عصر  بعبارة  املصطلح  تُرجم  إذا  أما 
االستيطاين اإلبادي«، فسوف يتضح املفهوم العنصري اإلبادي الكامن 

وراء مصطلح يبدو بريئا وحمايدا.
والثانية« و»الرأي  العاملية األوىل  فإن مصطلحات مثل »احلرب  وباملثل، 
العام العاملي« تنبع من التمركز الغريب العنصري نفسه حول الذات. فاحلروب 
الغنائم،  واقتسام  اهليمنة  أجل  من  الغربية  الدول  بني  اندلعت  »العاملية« 
العام يف »اهلند« و»الصني«  بالرأي  له  العاملي« ال شأن  العام  و»الرأي 
و»إندونيسية«، أي ما يقرب من نصف البشرية! ولكن العامل بالنسبة إىل 
اإلنسان الغريب هو الغرب، وهلذا تصبح كل األحداث »عاملية« جملرد أهنا 
تنتمي إىل الغرب. ويف املقابل، ينبغي أن نقول »احلرب الغربية األوىل اليت 
الثانية«، حىت تتضح  الغربية(  العاملية )أي  يقال هلا عاملية«، أو »احلرب 

املفاهيم الكامنة.
وتتبدى املشكلة نفسها يف مصطلح »احلروب الصليبية«، الذي ما زال 
بعض الكتاب العرب يصرون على استخدامه دون وعي مبا ينطوي عليه 
تكون  قد  األقل  على  أو  ملنطلقاهتم  متاما  تكون مضادة  قد  مفاهيم  من 
ضارة أشد الضرر مبا يسعون إليه من أهداف. فاملصطلح هو ترمجة لكلمة 
Crusades اليت تعين بشكل عام أية محلة عسكرية عنيفة، ولكنه يتبىن 
يف الوقت نفسه الشعارات املخادعة اليت حاول الغزاة الفرجنة بني القرنني 
احلادي عشر والثالث عشر أن يتسرتوا هبا إلخفاء أغراضهم احلقيقية يف 
النهب والسيطرة. فقد رفع هؤالء الغزاة رايات املسيحية إلضفاء نوع من 
»القداسة« على محالهتم العسكرية ولزرع الفتنة بني املسيحيني واملسلمني 
يف الشرق والستمالة مسيحيي املشرق إىل جانبهم من خالل اإلحياء بأهنم 
إمنا جاؤوا إلنقاذهم من »االضطهاد اإلسالمي«. ومل يكن هلذه االدعاءات 

أن تنطلي على العرب آنذاك، فسرعان ما اتضح أن الغزاة براء من كل القيم 
املسيحية والدينية عموما، وأن العرب من مسلمني ومسيحيني يقفون صفا 
واحدا يف مواجهة تلك الغزوة اهلمجية. بل وميكن القول إن املؤرخني العرب 
القدامی كانوا على إدراك كامل بأبعاد الغزو وحقيقته، عندما استبعدوا صفة 
»الصليبية« واستخدموا بدال من ذلك تعبريات مثل »غزوات الفرجنة« أو 
إحدى حلقات  اليت شكلت  احلمالت  تلك  لوصف  الفرجنة«  »حروب 

السعي الغريب للهيمنة على املنطقة العربية.
وإذا ما انتقلنا إىل املصطلحات املتعلقة بالصراع العريب الصهيوين، لوجدنا 
أن طائفة كبرية من الرتمجات »البغبغائية«، اليت ُتسمى »ترمجات أمينة«، 
قد تبنت كثريا من املفاهيم الصهيونية املضللة، واليت حتاول إسباغ قدر من 
الشرعية أو العدالة على املخطط الصهيوين املتمثل يف اغتصاب األرض 
مصطلح  ترمجة  يف  ذلك  ويتضح  املنطقة.  على  اهليمنة  وفرض  العربية 
اإلجنليزي  للمصطلح  دقيقة  حرفية  ترمجة  وهو  العاملية«،  »الصهيونية 
املفهوم  أن  الرتمجة مل تدرك  أن  الواضح  »World Zionism«. فمن 
الكامن وراء املصطلح نابع من أيديولوجية شاملة، ال هي مبوضوعية وال 
حمايدة، وإمنا تعرب عن آمال وطموحات ومشاريع أصحاهبا. فالصهيونية 
تّدعي أهنا تعبري عن »القومية اليهودية«، أي أهنا قومية اليهود، كل اليهود 
أينما كانوا.وحيث أن اليهود موجودون يف كل بقاع األرض: يف »فرنسة« 

واهلند والصني و»تنزانية«، فهي »عاملية«.
ولكن، لو دققنا النظر الكتشفنا أن املصطلح الذي اختاره الصهاينة ملنظمتهم 
)املنظمة الصهيونية العاملية( يعكس هذا التحيز. فالصهيونية ليست ظاهرة 
عاملية، ألهنا ال توجد يف إفريقية )باستثناء اجليب االستيطاين السابق يف 
جنوب إفريقية(، وال يف آسية )باستثناء اجليب الصهيوين يف فلسطني(، وال 
يف أمريكة الالتينية )باستثناء »بيونس أيرس« يف »األرجنتني« ورمبا »ريو 
دي جانريو« يف »الربازيل«(. ويرجع هذا لسبب بسيط، وهو أن الغالبية 
الغريب  العامل  تركزت يف  باملئة(  )أكثر من 90  العامل  يهود  الساحقة من 
يوجد يف  فال  العشرين.  القرن  الرتكز يف  وازداد  التاسع عشر،  القرن  منذ 
الصني سوى عشرة يهود، وال يوجد يف اهلند سوى بضع مئات. ومن مث، 

فالصهيونية ظاهرة غربية متاما وليست عاملية.
اليت   ،)Settlement( »ستلمنت«  على كلمة  نفسه  القول  وينطبق 
»التوطني  من  مشتقة  وهي  »مستوطنة«،  بكلمة  مفرطة  حبرفية  ترمجناها 
استيطانية«.  بعبارة »مستعمرات  أن نرتمجها  املفروض  أن  والوطن«، مع 
ويزداد األمر سوءا ويبغائية حني نتحدث عن »املستوطنات غري شرعية«، 
وهي ترمجة العبارة »Illegal Settlements« اليت تستخدم يف اخلطاب 
السياسي اإلسرائيلي لإلشارة إىل املستعمرات اليت ُتشّيد دون تصريح من 
الصهيونية، وكأن هناك مستعمرات أخرى »شرعية«، وكأن هذه  الدولة 
الدولة هي صاحبة احلق املطلق فيها، وكأهنا مل تغتصب كل هذه األرض 

اليت تقام عليها املستعمرات من العرب أصحاهبا األصليني.

اإلرهاب في الخطاب الصهيوني
تتضح أبعاد قضية املصطلحات بصورة جلية من خالل النظر يف التعامل 

الصهيوين مع بعض املصطلحات.
واملالحظ أن الصهاينة يدركون متاما أمهية املصطلح وأمهية تسمية األشياء 
على حنو يعكس الرؤية الصهيونية ويؤكدها، فضال عن إشاعة املصطلحات 

والتسميات الصهيونية من خالل اإلعالم الغريب الذي يساند املشروع 
هذه  مثل  إخضاع  أمهية  تنبع  هنا،  ومن  حتيزاته.  ويشاركه  الصهيوين 
املصطلحات العملية تفكيك واعادة تركيب حىت ميكن كشف املفاهيم 

الكامنة خلفها.
والثوابت  املفاهيم  بكل  املشبعة  املصطلحات  هذه  مقدمة  يف  ويأيت 
الصهيونية مصطلح »اإلرهاب«، والذي قد ينساق بعض يف عاملنا العريب 
إىل استخدامه دون وعي بأبعاده ومضامينه اليت قد تكون مضادة متاما 

لتصوراهتم ومواقفهم.
املتحدة« مصطلح  »الواليات  وأصدقاؤهم يف  الصهاينة  استخدم  وقد 
اإلرهاب الذي يصور املقاومة على أهنا جمرد إرهاب جمنون نتيجة شر 
أو  قانوين  أساس  له  ليس  فيها  مفطور  العربية وكره  النفس  متأصل يف 
أخالقي. وهذا الشر والكره موجهان ضد اليهود الذين يودون أن يعيشوا 
يف أمان وسالم. بل يتمادى الصهاينة بالقول إن اإلرهاب العريب ضد 
واليهودية  اليهود  معاداة  لظاهرة  استمرار  هو  إمنا  الصهاينة  املستوطنني 
)»معاداة السامية« يف املصطلح الغريب(، وكره األغيار عرب التاريخ لليهود.
ومصطلح اإلرهاب هو إفراز للتصور الصهيوين واألمريكي الذي يرى أن 
الوجود الصهيوين يف فلسطني ليس احتالال وإمنا هو وجود شرعي البد 
للعرب من قبوله إن كانوا عقالنيني، أما إن قاوموه فهم يقومون بعمل 
إرهايب غري عقالين غري شرعي. وهكذا، يبدو الفلسطينيون الذين يدافعون 
الغزو والتغييب والتهميش وكأهنم جمموعة من  عن وجودهم ويقاومون 
»اجملانني«، الذين يتلذذون بإراقة الدماء وال ميلون من التضحية بأنفسهم 

وأبنائهم دومنا هدف سوى استمرار هذه احلالة
العبثية.

الشرعية  إىل مدى  األمريكيون  أو  الصهاينة  يتعرض  احلال ال  وبطبيعة 
احلقيقة  ويتجاهلون  بل  فلسطني،  أرض  على  نفسه  الصهيوين  الوجود 
املتمثلة يف أن هذه الشرعية ليس هلا سند سوى القوة العسكرية والدعم 
الغريب فحسب. ومن الطبيعي أيضا أن تتجاهل هذه الرؤية كثرية من 
للشعب  الثابتة  التارخيية  احلقوق  قبيل  من  واجلغرافية،  التاريخ  حقائق 
حريته  نيل  يف  وحقه  األوسع،  العريب  احمليط  إىل  وانتمائه  الفلسطيين، 

والعيش بكرامة على أرضه.
الفلسطيين  الفعل  أن  التأكيد على  الرتهات البد من  وللرد على هذه 
هو فعل مقاومة، فالظاهرة الصهيونية ليست ظاهرة يهودية وإمنا ظاهرة 
استعمارية إحاللية ومقاومة العرب هلا ال ختتلف عن مقاومة الشعوب 
املقهورة للمستوطنني الغزاة، ومن مث فهي جمرد فصل يف تاريخ طويل من 
مواجهة الشعوب لكل صور االستعمار واالضطهاد، ميتد من »اجلزائر« 

إىل »فيتنام«، ومن اهلند إىل جنوب إفريقية.
وجه  على  االستيطانية  والرؤى  االستيطانية  الصهيونية  الرؤية  وتتسم 
املستوطنون،  احتلها  اليت  األرض  تاريخ  تنكر  أن  حتاول  بأهنا  العموم 
ففلسطني - حسب تصورهم - هي أرض بال شعب. ولكن هذه الرؤية 
العنصرية أحيانا ما تتساقط يف حلظات صدق نادرة تتجاوز االعتذاريات 
الصهيونية البلهاء. ويف مثل هذه اللحظات يدرك الصهاينة أن األرض 

مأهولة وأهنم اغتصبوها من أهلها وأهنم سيشتبكون معهم.
ففي خطاب له يف يوليو/ متوز ۱۹۳6م. أمام اللجنة السياسية 

حلزب »املاباي«، عّرف موشيه شاريت الثورة العربية بأهنا ثورة 

هل الصهيونية عالمية؟
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أن  أضاف  مث  احلقة،  القومية  املصاحل  متليها  اليت  اجلماهري 
تضم  اليت  العربية  األمة  من  أهنم جزء  يشعرون  الفلسطينيني 
»العراق« و»احلجاز« و»اليمن«، ففلسطني بالنسبة إليهم وحدة 
مستقلة هلا وجه عريب؛ وهذا الوجه آخذ يف التغري. فـ»حيفا« من وجهة 
نظرهم كانت بلدة عربية وها هي ذي قد أضحت يهودية. ورد الفعل 
الفلسطيين - كما أكد شاريت - ال ميكن أن يكون سوى املقاومة. ويف 
۲۸ سبتمرب/ أيلول من العام نفسه، كان شاريت قاطعة يف تشخيصه 
للحركة العربية على أهنا ثورة ومقاومة قومية وأن القيادة اجلديدة ختتلف 
عن القيادات القدمية. كما الحظ وجود عناصر جديدة يف حركة املقاومة: 
اشرتاك املسيحيني العرب بل والنساء املسيحيات يف حركة املقاومة، كما 
الحظ تعاطف املثقفني العرب مع هذه احلركة، وبني أن من أهم دوافع 
الثورة الرغبة يف إنقاذ الطابع العريب الفلسطيين وليس جمرد معارضة اليهود.

وقد توصل بن جوريون للنتائج نفسها وبطريقة أكثر تبلورا عام ۱۹۳۸م. 
حني قال: 

نحن هنا ال نجابه إرهابا وإنما نجابه حرية، وهي حرب قومية أعلنها العرب 
علينا، وما اإلرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعّدونه اغتصابا لوطنهم 
من قَبل اليهود - ولهذا يحاربون. ووراء اإلرهابيين توجد حركة قد تكون 
بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات. يجب أال نبني 
اآلمال على أن العصابات اإلرهابية سينال منها التعب، ألنه إذا ما نال من 
أحدهم التعب سيحل آخرون محله، فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب 
البادئون  العرب هم  إن  نقول  التعب سريعا... وحينما  منه  ينال  لن  أرضه 
ومن  وحسب.  الحقيقة  نصف  نذكر  فإننا  أنفسنا،  عن  وندافع  بالعدوان 
الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم، إن 
األرض أرضهم ألنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن فيها 

ونأخذها منهم حسب تصورهم.
ولكن هذا اإلدراك الصهيوين يظل أمرا استثنائيا ونادرا، أما القاعدة فهي 
أن يلجا الصهاينة إىل وصم مجيع صور املقاومة الفلسطينية بأهنا تندرج 
ضمن أعمال اإلرهاب، أو إىل التقليل من شأهنا أو تشويهها وإسقاط 
صفة املقاومة عنها. فبعد اندالع انتفاضة عام ۱۹۸۷م.، على سبيل 
املثال، رفض السياسيون والكتاب الصهاينة استخدام كلمة »انتفاضة«، 
وكانوا يتحدثون بدال من ذلك عن »أعمال شغب« أو »أعمال عنف«، 
واهلدف من ذلك هو إنكار أن ما يقوم به الفلسطينيون هو تعبري عن 
مقاومة شعب احُتلت أرضه، وأن الصهاينة هم قوة احتالل ليس إال. 
ومع ذلك، فقد فرضت هذه االنتفاضة، ومن بعدها انتفاضة األقصى، 
كثرية من احلقائق على أرض الواقع، وأصبح من الصعب على الوعي 

الصهيوين غض الطرف عنها متاما.

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

إن كتابة وتبيان السرية العملية آليات اإليثار ومرايا الكرامة وحاملي راية 
الشرف والشجاعة، وينابيع احلكمة والفضيلة واألبناء اجلسديني والروحيني 
لقبيلة الكوثر ممن ارتوا من زالل القرآن واحلديث وأقدموا على إرواء مزرعة 
زهور أيتام حممد، بوسعهما أن يتحوال يف عصر غياب وقحط املعنوية، 
إىل أسوة آليتنا وراية حياتنا. إن ما نورده أدناه، شرح وسرية فضائل إنسانة 
 عاملة كانت بدورها معلمة لعشرات العلماء واملتعلمني لعلوم آل حممد
تتلو  احلياة وهي  القرآن ستة آالف مرة طوال حياهتا، وفارقت  وختمت 

القرآن صائمة. 

من هي السيدة نفيسة
 ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علّي بن أبي طالب السيدة نفيسة
هي من ربّات العبادة والصالح والزهد والورع، ولدت مبكة سنة 145ه.ق. 
ونشأت باملدينة، والدها هو احلسن بن زيد، فهو الذي كان وايل املدينة 
النبوية من قبل أيب جعفر عبد اهلل بن حممد املنصور على املدينة الّنبويّة مخس 
سنني، مثّ غضب املنصور عليه فعزله عنها وأخذ منه كّل ما كان ميلكه وما 
كان مجعه منها، وأودعه الّسجن ببغداد. فلم يزل به حىّت تويّف املنصور 
فأطلقه املهدّي وأطلق له كّل ما كان أخذ منه، وخرج معه إىل احلّج يف 

سنة مثان وستني ومائة، فلما كان باحلاجر توىف عن مخس ومثانني سنة.1
 وكان فاضال أديبا عاملا و أّمها أّم ولد، وأخوهتا علّي وإبراهيم وزيد. تزّوج 
بنفيسة إسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علّي زين العابدين 
بن الحسين بن علّي بن أبي طالب، وكان يقال له إسحاق املؤمتن، وكان 

من أهل الصالح واخلري والفضل والدين و روي عنه احلديث. وولدت 
نفيسة من إسحاق ولدين مها القاسم وأّم كلثوم. 

كانت نفيسة من الصالح والزهد على احلّد الذي ال مزيد عليه، جنيبة 
دهرها، وفريدة عصرها،وكانت تبكي بكاء شديدا وتتعّلق بأستار الكعبة 

وتقول: إلهي وسيدي وموالي مّتعني وفّرحني برضاك عّني.2
 :قالت زينب بنت يحيى المتوج و هو أخو السيدة نفيسة

خدمت عمتي نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت بليل و ال فطرت بنهار 
فقلت أ ما ترفقين بنفسك؟ فقالت: كيف أرفق بنفسي و قدامي عقبات ال 

يقطعهن إال الفائزون.3 
و قالت السيدة نفيسة كانت تأكل يف كل ثالثة أيام أكلة و كانت هلا 
سلة معلقة أمام مصالها فكانت كلما اشتهت شيئا وجدته يف السلة و 
كنت أجد عندها ما ال خيطر خباطري و ال أعلم من يأيت به فتعجبت 
من ذلك فقالت يل يا زينب من استقام مع الّله تعاىل كان الكون بيده 

و يف طاعته و كانت ال تأكل لغري زوجها شيئا.4 
إن سبب قدوم السيدة نفيسة إىل مصر أهنا حجت ثالثني حجة، ويف 
احلجة األخرية توجهت مع زوجها إىل »بيت املقدس«، فزارت قرب اخلليل 
إبراهيم، وأتت مع زوجها مصر يف رمضان سنة ثالث وتسعني ومائة وكان 
لقدومها إىل مصر أمر عظيم تلقاها الرجال والنساء من العريش، ونزلت 
أوال عند كبري التجار مبصر وهو مجال الدمی عبد اهلل بن اجلصاص وكان 
من أصحاب املعروف والرب، فأقامت عنده شهورا يأيت إليها الناس من 
سائر اآلفاق للتربك، مث حتولت إىل مكاهنا املدفونة به وهبه هلا أمري مصر 

السيدة نفيسة
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األربعة ألهل السنة( يأخذ عنها احلديث.26 وقد نقل عنه: 
بنت  بنفيسة  صلته  توثقت  198ه.ق،  سنة  مصر  إلى  الشافعي  وفد  لـّما 
في »مسجد  درسه  إلى حلقات  طريقه  في  وهو  يزورها  أن  واعتاد  الحسن، 

الفسطاط«، وفي طريق عودته إلى داره، وكان يأخذ الحديث عنها.
ذكرت بعض املصادر تلّمذ بعض كبار العلماء عليها وأخذوا منها العلم، 

منهم: 
• أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل املعروف بـأحمد بن حنبل حيث كان 

يروي عنها احلديث ويشرتك يف جمالسها العلمية.27
• ذو النون المصري28 وُبشر بن الحارث )احلايف( الذي قيل أنه اعتكف 

يف دارها مستفيدا من مراتب فضلها وكماهلا.29

وفات السيدة نفيسة
مرضت نفيسة بعد أن قامت مبصر سبع سنني، فكتبت إىل زوجها إسحاق 
املؤمتن كتابا، وحفرت قربها بيدها يف بيتها، فكانت تنزل فيه وتصّلي كثريا، 
فقرأت فيه مائة وتسعني ختمة، وما برحت تنزل فيه وتصّلي كثريا وتقرأ 
كثريا وتبكي بكاء عظيما، حىت احتضرت سنة 208ه.ق. وهي صائمة 
فألزموها باإلفطار وأحلوا وأبرموا، فقالت: واعجبا منذ ثالثين سنة أسأل اهلل 
تعالى ألقه وأنا صائمة أأفطر اآلن هذا ال يكون، مث قرأت سورة األنعام وكان 
الليل قد هدأ، فلّما وصلت إىل قوله تعاىل: »َلُهْم َداُر السَّاَلِم ِعْنَد رَبِِّهْم َوُهَو 
َولِيُـُّهْم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن« غشي عليها مث شهدت شهادة احلق وقبضت إىل 

رمحة اهلل.
وصل زوجها إىل مصر وأراد نقلها، إالّ أّن أهايل القرية استجاروا باألمري 
عند إسحاق لريّده عما أراد فأىب، فجمعوا له ماال جزيال حىت وسق بعريه 
الذي أتى عليه وسألوه أن يدفنها عندهم فأىب، فباتوا منه يف أمل عظيم، 
فلّما أصبحوا اجتمعوا إليه فوجدوا منه غري ما عهدوه باألمس، فقالوا له: 
إن لك لشأنا عظيما. قال: نعم رأيت رسول اهلل وهو يقول لي: رّد عليهم 

أموالهم وادفنها عندهم. 
املنزل الذي كانت تسكنه يف حملة كانت تعرف قدميا بدرب  فدفنها يف 
السباع، وقد بادت هذه املنطقه ومل يبقى سوى قربها. وألهل مصر إعتقاد 

هبا عظيم، فإّن الدعاء يستجاب عند قربها.30 
مبقامها  تربكا  الشريف  ضرحيها  تبين  الدولة  أرباب  صارت  وفاهتا  وبعد 

املنيف.31
نعم، إن هذه السيدة الكرمية بلغت مرتبة من الكمال مشلت أنوارها الناس، 

واستفاد الكثريون من علمها ومالت الكثري من األفئدة إليها. 
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السري بن احلكم وسبب ذلك ملا قدمت السيدة نفيسة إىل 
مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر نزلت باملنصوصة، وكان 
جبوارها دار فيها قوم من أهل الذّمة )يهودية(، وهلم ابنة مقعدة 
مل متش قط، فلما كان يف يوم من األيام ذهب أهلها يف حاجة من 
حوائجهم وتركوا املقعدة عند السيدة نفيسة، فتوضأت وصبت من 
تسعى  فقامت  تعاىل،  اهلل  ومست  املقعدة  الصبية  على  وضوئها  فضل 
على قدميها ليس هبا بأس البتة، فلما قدم أهلها وعاينوها متشى أتوا إىل 
السيدة نفيسة وقد تيقنوا أّن مشي ابنتهم كان بربكة دعائها وعند 
ذلك أسلمت البنت وأبواها ومجاعة من اجلريان يبلغ عددهم حنو السبعني 
نفرا، وملا شاع ذلك مل يبق أحد يف مصر، إال قصد زيارهتا وكثر الناس 
على باهبا فطلبت الرحيل إىل بالد احلجاز فشق على أهل »مصر« ذلك 
اإلقامة  الحكم وسأهلا  بن  السري  إليها  فركب  فأبت،  اإلقامة  وسألوها 
فقالت: إني امرأة ضعيفة وقد شغلوني عن عبادة ربي ومكاني قد ضاق بهذا 
الجمع الكثيف. فقال هلا السري: أما ضيق المكان فإن لي دارا واسعة 
بدرب السباع فأشهد اهلل أني قد وهبتها لك وأسألك أن تقبليها مني، وأما 
الوافرة فقرري معهم أن يكون ذلك يومين في كل أسبوع وباقي  الجموع 
أيامك في خدمة موالك فجعلت لهم السبت ويوم األربعاء إلى أن توفيت. 
وقد أقبل على زيارهتا يف احلياة وبعد املمات خلق كثري ال حيصون من 

العلماء واخللفاء واألولياء وغريهم.5
والزمىن  املرضى  إىل  وإحسان  مال  ذات   نفيسة السيدة  كانت 
الناس  استغاث  يعدل،  أن  قبل  بن طولون  أحمد  ولـّما ظلم  واجلذماء، 
من ظلمه وتوجهوا إىل السّيدة نفيسة يشكونه إليها، فقالت هلم: متى 
يركب؟ قالوا: في غد، فكتبت رقعة ووقفت هبا يف طريقه وقالت: يا أحمد 
بن طولون، فلّما رآها عرفها فرتّجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها 
فإذا فيها: ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخلوتم فعسفتم، ورّدت إليكم 
األرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أّن سهام األسحار نافذة غير مخطئة ال 
سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جّوعتموها، وأجساد عريتموها، فحال 
أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنّا صابرون، وجوروا فإنّا 
باهلل مستجيرون، وأظلموا فإنّا هلل متظّلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون، فعدل لوقته.6 
النيل عن الزيادة يف زمنها فحضر الناس إليها وشكوا إليها  اذا توقف 
ما حصل من توقف النيل، فدفعت قناعها إليهم وقالت هلم: ألقوه في 
النيل، فألقوه فيه، فزاد حتى بلغ اهلل به المنافع. وأسر ابن المرأة ذّمية يف 
بالد الروم، فأتت إىل السيدة نفيسة وسألتها الدعاء أن يرّد اهلل ابنها 
عليها، فلما كان الليل مل تشعر الذّمية إاّل بابنها وقد هجم عليها دارها، 
فسألته عن خربه فقال: يا أّماه لم أشعر إاّل ويد قد وقعت على القيد الذي 
الذي  فو  الحسن.  بنت  نفيسة  فيه  قد شفعت  أطلقوه  و  في رجلّي  كان 
يحلف به يا أّماه لقد كسر قيدي و ما شعرت بنفسي إاّل وأنا واقف بباب 
السيدة نفيسة وقصت  الذّمية أتت إىل  الدار. فلما أصبحت  هذه 

عليها اخلرب وأسلمت هي وابنها وحسن إسالمهما.7

خصائصها المعنوية
من  فكانت  الكرمی«  بـ»القرآن  الشديد  بأنسها  نفيسة  السيدة  عرفت 
احلفاظ كما ذكر ذلك أكثر من ترجم هلا؛ وإن ذهب البعض اىل القول 

بأهنا كانت من االميني ال جتيد القراءة والكتابة8 وقيل أهنا ختمت القرآن 
الكرمی 1900 مرّة.9

السَّاَلِم  َداُر  »َلُهْم  تعاىل  بقوله  متر  عندما  عليها  يغشى  أهنا كانت  وقيل 
ِعْنَد رَبِِّهْم َوُهَو َولِيُـُّهْم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن«.10 كما ذكروا أهنا حّجت أكثر 
اهلل  البكاء خشية من  أكثرها ماشية.11 وكانت كثرية  من ثالثني حجة 
تعاىل وكانت حتيي الليل بالعبادة والتضرع والتهجد، كثرية الصيام.12 وقيل 
أهنا حفرت قربها الذي ُدفنت فيه بيديها، وكانت تنزل فيه وتصلي كثريًا، 

وختمت فيه املصحف عشرات املرّات وهي تبكي بكاًء شديًدا.13
بأفضل كلمات  عليها  وأثنوا  األوصاف  املرتمجون هلا جبميل  وقد وصفها 
الثناء مدرجني هلا يف عداد النساء العارفات العابدات املتمسكات بأوامر 

اهلل تعاىل الزاهدات املتقيات العاملات؛ منهم:
الطاهرة والعابدة  الدارين ونفيسة  • أحمد أبو كف حيث وصفها: بنفيسة 

ونفيسة المصرية ونفيسة المصريين.14 ووصفها أيضا بقوله:
 كانت من العابدات العارفات العامالت وأنها نفيسة الدارين لطهارتها وعفتها 
وهي درة ثمين بين المصريين يلوذ إليها المصريون في طلبهم لطريق الحق 
وبعد  حياتها  إبّان  من كرامتها  المصريون  أدركه  لما  الدارين  وكانت كريمة 

رحيلها.15
• وقال الزركلي يف »األعالم«: 

بالتفسير  عالمة  زاهدة،  صالحة  تقّية  بمصر،  المعروف  المشهد  صاحبة 
والحديث... وللمصريين فيها اعتقاد عظيم.

• وقال العامل املصري الشيخ محمد ضبان: 
الرغيد  العيش  من  تمكنها  رغم  الدنيا  زخارف  عن  نفيسة  السيدة  اعرضت 
والحياة الهانئة، زاهدة في كل متاع الدنيا زينتها؛ ومن هنا مال إليها الكثير من 
الناس فكانوا يرجعون إليها في المحن والشدائد والمصائب التي تلم بهم.16

• صرح أبو نصر البخاري لبيان فضلها بقوله: 
وقد بلغ من سمو مرتبها وعلو مكانتها أن المصريين يقسمون باسمها إلثبات 

صدق مدعاهم.17
• وأشار جمال الدين بن تغري الُبردى اىل ما شوهد منها من كرامات كثرية 
مما يكشف عن عظم منزلتها وكوهنا من الفاضالت الروحانيات وقد ذاع 

صيت كراماهتا يف كافة األرجاء.18
• ووصفها اليافعي اليمني بصاحبة املناقب فريدة يف عصرها.19

• وقال محمود الشرقاوي يف ترمجتها: 
وصلت الى درجة من الكمال حتى نهل من نمير علمها الناس ومالت قلوب 

الكثيرين إليها.20
• ولـلمقريزي يف وصفها كالم جاء فيه: 

عرفت بتقواها وإعراضها عن زخارف الدنيا.21
• وقال ابن خلكان: 

عرفت بمهارتها بنقل الحديث وروى عنها الحديث مشاهير األعالم.22
• وقال صالح الورداني: 

كانت كثيرة البكاء من خشية اهلل تحفظ القرآن وعالمة بتفسيره.23

مکانتها العلمية
وكانت السيدة نفيسة ملمة بالتفسري واحلديث24 وكان بعض علماء 
األئمة  )أحد  الشافعي  إدريس  بن  محمد  عنها.25 وكان  ينقلون  احلديث 
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ظهور لينين كقائد ثوری

الثوريني التابعني جلماعة النورانيني املاسونية، وأنشأ جريدة االسيكرا ومعناها 
الشرارة كي تكون منربا حرّا آلراء حزبه الشيوعي، وكان يتم طبعها يف أملانيا 

ويتم هتريبها إىل روسيا.
ومن خالل الصحيفة اليت مت إنشاؤها دعا لينني لتوحيد اجلماعات املاركسية 

ليكون مركزها يف بروكسل عام 1903م.
واستمرت الثورة الشيوعية يف روسيا تواجه القيصر، واستطاع الثوار السيطرة 
على مدينة بطرسربج عام 1905م. ولكنها فشلت يف السيطرة على األمور 
اندلعت يف أحناء روسيا  العمالية  القضاء عليها، ولكن االضطرابات  ومت 
إىل  سلمية  ومت عمل مسرية  العام  اإلضراب  إىل  الثوريون  الزعماء  ودعی 
باب القيصر للمطالبة حبقوق العمال ولكن جنود القيصر تصدوا هلم وقتلوا 
الثورية،  الكثري من العمال مع عائالهتم وانضم ألوف العمال إىل احلركة 
وامتدت احلركة إىل مدن اإلمرباطورية، وحاول القيصر القضاء على تلك 
نيابی تشريعی دميقراطی عرف  الثورية، وأعلن عن تشكيل جملس  احلركة 

باسم الدوما وأعلن العفو الشامل على كل السجناء السياسيني.
وعلى إثر ذلك عاد لينني ورفاقه إىل روسيا من سويسرا، وامتدت نريان الثورة 
لتحرق كل شيء فأعلن عمال السكك احلديدية اإلضراب العام، واستوىل 

الشيوعيون على بطرسربج وكونوا حكومة ثورية.
بارقوس  ويدعى  الروس  اليهود  أحد  فقام  احلد  ذلك  عند  الثورة  تنته  ومل 
باالستيالء على السلطة يف إدارة ثورية جديدة يف بطرسربج وأعلن اإلضراب 
العام واستجاب لندائه أكثر من 90.000 عامل يف اليوم األول مث أضرب 
أخرى  إىل  مدينة  من  اإلضراب  وامتد  موسكو،  يف  عامل   150.000
يف روسيا. ولكن احلكومة الروسية استطاعت السيطرة على زمام األمور 

واستعادت السلطة.
ويف عام 1908م. أصدر البلشفيك صحيفتهم الربوليتاريا وكان املسؤول 
عن حتريرها لينني ودوبروفينسکی، وأصدر تروتسکی صحيفة أخرى أطلق 

عليها فيينا برافدا، وظهر جنم ستالين أحد تالمذة لينني يف تلك الفرتة.
واستمرت احلركة الثورية الشيوعية يف عمليات االغتياالت السياسية والسطو 
على كراهية  والفالحني  العمال  وحتريض  اإلرهاب  وإشاعة  البنوك،  على 
اليت  االغتياالت  قائمة  املالكة، وكان على رأس  احلاكمة واألسرة  الطبقة 
نسبت هلم يف أوربا؛ اغتيال اإلمرباطورة النمساوية عام 1898م. وامللك 
هوميرث عام 1900م. والرئيس ماكينلی عام 1901م.، وملك الربتغال 
الثورية  احلركة  يد  على  اغتياهلم  مت  وغريهم  1908م.،  عام  عهده  وويل 
اليهودية، وقد مت اغتيال امللك كارلوس ملك الربتغال لتأسيس مجهورية يف 

بالده.
الروسي  بالقيصر  لالطاحة  النهائية  اخلطة  وضع  مت  احملايدة  سويسرا  ويف 
نيقوال الثاني وأسرته وإمرباطوريته وإعالن اجلمهورية الشيوعية اجلديدة، وكان 
تروتسکی يتوىل تنظيم املئات من الثوريني الروس السابقني الذين جلؤوا إىل 

الواليات املتحدة.
وبالفعل مت إهناء التخطيط وتنفيذه بنجاح يف عام 1917م. ومت القضاء 
اجلمهورية  وإعالن  أسرته،  وأفراد  القيصر  وإعدام  القياصرة  حكم  على 

الشيوعية الروسية.
وصعد لينني إىل كرسي الرئاسة وحكم روسيا الشيوعية حكما ديكتاتوريا 
حىت أصابه اهلل بالشلل يف عام 1922م.، وتوىل حكم البالد جلنة من 
لينني يف مرضه هذا،  ثالثة هم زينوفييف، وكامينيف، وستالني، مث تويف 

واهتم تروتسکی وأصحابه ستالني بأنه كان السبب يف موت لينني عام 
1925م.

وحدث نزاع على السلطة بني تروتسکی وستالني ولكن ستالني استوىل 
على السلطة واحلكم عام 1925م. وظل حمتفظا به حىت وفاته، وحاول 
انتفاضته  ولكن  ستالني  ضد  وانتفاضة  مضادة  بثورة  القيام  تروتسكي 
السياسيني  خصومه  من  ستالني  وختلص  غريها  مثل  بالفشل  باءت 

بالسجن والقتل.1
عام  ستالني  عمالء  يد  على  املكسيك  يف  تروتسكي  اغتيال  مت  وقد 
حكم  أيام  روسيا  من  هروبه  خالل  يف  تروتسكي  وكان  1940م.2 
بريطانيني  عمالء  من  مطاردا  املتحدة  الواليات  يف  ووجوده  القياصرة، 

لوجود شكوك يف عمله مع املخابرات األملانية منذ إقامته يف النمسا.
وقد أيد رجال املال العامليون أمثال آل روتشيلد وروکفلر ومورغان ودو 
بونت، وكوهن، ولويب، وهاريمان الثورة الشيوعية البلشفية باملال حىت 
مت هلا النجاح وصرفت على هذه الثورة احلمراء ماليني الدوالرات، حىت 
إن الشركة األمريكية العاملية أمريكان انرتناشونال كوربوريشن لتمويل الثورة 
الشيوعية الروسية، وكان مدبروها ميثلون مصاحل آل روكفلر، وروتشيلد، 
الفيدرالی وجورج  ودو بونت، وكوهن وغريهم باإلضافة إىل االحتياط 

هربرت ووکسر - جد الرئيس جورج بوش األب.3
وقال غاری آلف: 

لدينا في الثورة البولشوفية بعض من أثرى وأقوى الرجال يمولون حركة تعلن 
أن وجودها ذاته مبنی على استراتيجية تجريدهم من ثرواتهم، رجال مثل آل 
روتشيلد وآل روكفلر وآل شيف، وآل واربرغ، وآل مورغان، وآل هاريمان 
وآل ميلز، ولكن على ما يبدو فإن هؤالء الرجال ليس لديهم أدنی خوف من 
الشيوعية العالمية، ومن المنطقى االفتراضي، أنهم إذا كانوا قد مولوا تلك 
الثورة وال يخافون منها، فالبد أن ذلك إنما كان بسبب أنهم كانوا يسيطرون 

عليها، وهل تمة أي تفسير معقول آخر؟
وذكرت نيويورك جورنال أمريكيان إن حفيد جاکوب، جون شيف، أن 
النهائي  النصر  أجل  مليون دوالر من  انفق حوايل 20  العجوز  لرجل 
للبولشفية يف روسيا، كما ساهم رووت الذي هو عضو يف منظمة جملس 
العالقات اخلارجية C. F. R أيضا بـ20 مليون دوالر أخرى حبسب 

سجل الكوجنرس لـ2 أيلول عام 1919م.4
طويلة كيف  لسنوات  والسياسيون  الغامضة  املؤامرة  باحثو  دهش  لقد 
وآل  روتشيلد  وآل  مورغان  آل  مثل  الكبار  الرأمساليون  هؤالء  استطاع 
روكفلر وغريهم أن يتغاضوا ويدعموا أيديولوجية هتدد مواقعهم وثرواهتم 
اليت  الشيوعية  الثورة  فإن  البساطة،  غاية  يف  واألمر  فكرهم،  وختالف 
قاموا بتمويلها وصناعتها هم أنفسهم الذين يقدرون على إطفاء نرياهنا 
والقضاء عليها يف الوقت املناسب، وهذا ما حدث بالفعل حني صدرت 
األوامر بإسدال الستار على اإلمرباطورية الشيوعية يف روسيا ودول أوربا 
الشرقية الشيوعية، قام الزعماء الشيوعيون أنفسهم بالقضاء على الثورة 
الشيوعية وحتطمت األصنام اليت كان يقف أمامها املاليني معظمني هلا 
يف امليادين احلمراء، ولعنوا لينني وستالني وغريمها من الزعماء الشيوعيني 
املاسونية  من  الكبار  الالعبني  أيدي  يف  الكل كالدمى  ألن  السابقني 

العاملية النورانيني السابقني اليهود الصهاينة.
أن  املؤامرة  فكر  الباحثني يف  الكثريون من  يؤكد  بل  ويعتقد 

أصابع خفیة

قام اليهود بإنشاء احلزب االشرتاكي الثوري وعهد بتنظمه إىل رجل قاس 
ال يعرف الرمحة يدعی جيرشونی وأنشیء بداخل جناح عسکري ثوري هو 
القطاعات املقاتلة وكان قيادته لليهودي يفنو أزيف، وأمر قواد احلركة الثورية 
من النورانيني على ضرورة ضم غري اليهود إىل هذا احلزب الثوری، واشرتطوا 

أن ميروا مبرحلة اختبار حىت ينالوا العضوية الكاملة.
ومن هؤالء الذين انضموا إىل احلزب االشرتاکی من غري اليهود الكسندر 
اوليانوف وقبل أن يعطى له العضوية الكاملة للحزب أمر أن يشرتك يف 
اغتيال القيصر الكسندر الثالث وقد فشلت حماولة االغتيال وقبض على 

أوليانوف وحكم عليه باإلعدام.
ونتيجة إلعدام الكسندر أوليانوف ظهر أخوه فالديمير الذي نذر نفسه 
للحزب  رئيسا  أصبح  حىت  احلزب  يف  وترقى  جنمه  وملع  الثورية،  للقضية 

البلشفى وأطلق على نفسه اسم لينين.
وقد ولد لينني يف مدينة مسريسك الروسية على ضفاف هنر الفوجلا وكان أبوه 
يعمل موظفا يف وظيفة استشارية لدى الدولة، وتلقى لينني تعليمه اجلامعي 
وحصل على الليسانس يف القانون ومسح له بالعمل مبهنة احملاماة ولكن مل 
يعمل هبا، وقام الطالب اليهود بإقناعه بأنه قد آن األوان لقلب نظام احلكم 
اإلمرباطوري الروسي إىل نظام آخر حيكم الشعب نفسه بنفسه وأن تسيطر 

طبقة العمال على احلكم وأن يكون احلكم شيوعا.
وبعد مقتل أخيه على أيدي السلطة احلاكمة بعد حماولته اغتيال القيصر 
اخنرط لينني يف العمل الثوري حبماس وأصبح من قادة النورانيني أنفسهم، 

وعمل لصاحلهم وبأمواهلم.

وسافر لينني إىل سويسرا وعمره 25 سنة ملالقاة بليخانوف الذي فّر عقب 
حماولة اغتيال القيصر الفاشلة، واجتمع معه ومع بعض اليهود وألفوا مجعية 
ماركسية على نطاق عاملي أطلقوا عليها اسم مجاعة حترير العمال واشرتك 
قاسية  إرهابية  بأعمال  لقيامه  واسعة  نال شهرة  لينني  مثل  معهم شباب 
هو تسديرباوم  الذي عرف باسم مارتوف والذي أصبح فيما بعد زعيم 

املبشفيك وأصبح لينني قائدا للبالشفة يف روسيا.
واختار النورانيون والصيارفة العامليون لينني لقيادة الثورة الشيوعية يف روسيا 
وهو من غري اليهود وذلك كواجهة هلم مقبولة لدى الشعب الروسي، وقام 
لينني بدراسة الثورة الفرنسية لالستفادة منها وعلم. من خالل دراسته هلا 
دور القوى السرية لليهود فيها، وارتضي بدوره الذي أسند إليه من قبلهم.

وعاد لينني إىل روسيا مع مارتوف وقاما بتنظيم محلة لتمويل خطط النورانيني 
من أجل الثورة الروسية، ومت التمويل عن طريق عمليات سرقة املصارف 
واالبتزاز وغريها من األعمال غري مشروعة، واستحل لينني هذه األموال 

لكوهنا من الناس الذين خيطط لقلب نظام حكومتهم.
وكون لينني جيشا من الشباب الروسي قام بعمليات إرهابية ضد الشرطة 
والبنوك ومنشات الدولة حىت إنه قال: كل شيء قانوني أو غير قانونی يفضی 

على تحقيق خططنا هو شيء صحيح.
وتعرض لينني ومارتوف للسجن مع عدد آخر من الثوريني وأفرج عنه عام 
1897م.، وأخذ لينني يف فرتة نفيه إىل سيبرييا زوجته اليهودية، مث أنشأ 
صحيفة مع مارتوف وشريك آخر امسه بوتريسوف بعد انتهاء فرتة منفاه يف 
1900م.، ومسح له بالعودة إىل سويسرا للزيارة واتصل بالزعماء والعمالء 

أصابع خفیة
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أصابع خفیة

النورانيني مازالوا موجودين حىت اآلن، وأن كتاب بروتوكالت 
شيوخ صهيون الذي نشر عام 1864م. كان يف احلقيقة وثيقة 
أليوميناتية بعناصر يهودية وال يزال اجلهاز املتماسك الذي وضعه 
وايزهاوبت موجودا حىت اليوم. وإن هدف املنظمة من إبطال احلكومات 
مجيعها، وامللكية اخلاصة واإلرث والقومية والوحدة العائلية والدين مازالت 
كلها أهدافا وغايات أساسية لدى أعضاء الفكر املاسوين العاملي الذي 
سيطر عليه النورانيون بعد أن صدرت أوامر وايزهاوبت هلم باالندماج يف 

املنظمات املاسونية منذ عام 1780م.

نشأته  منذ  السوفياتي  االتحاد  على  اليهود  سيطرة 
وحتى نهايته

من املعلوم أن الشيوعية صناعة يهودية صهيونية وضعها ماركس اليهودی 
الثوار  استيالء  وبعد  )األليوميناتية(،  النورانيني  مجاعة  من  بتكليف 
اإلمرباطور  وإعدام  الروسية  اإلمرباطورية  يف  السلطة  على  الشيوعيني 
اللجنة  تألفت  الشيوعي،  السوفييت  االحتاد  رئاسة  لينني  وتوىل  وأسرته، 
املركزية للحزب الشيوعي عام 1918م. وهي أعلى سلطة يف اجلمهورية 
اجلديدة من 12 عضوا منهم تسعة مجيعهم من اليهود وهم: تروتسكي 
)کامينف(،  روزبنفيلدت  فولودارسکی،  اوريتسکی،  الرين،  وزينوفينف، 

سفيرولوف )يانكل(، سيتكلوف.
وأضف إليهم لينني الذي كان متزوجا من يهودية وأمه يهودية أيضا، فهو 

يف القانون اليهودي يهوديا ألن أمه يهودية.
ويف عهد ستالني كانت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي عام 1936م. 
والثالثة اآلخرون كانوا  يهودا  تتألف من 59 عضوا منهم 56 عضوا 

متزوجني من يهوديات، منهم ستالني نفسه.
يف  الصهوين  بالكيان  تعرتف  دولة  أول  هي  الشيوعية  روسيا  وكانت 
إسرائيل بعد الواليات املتحدة فورا عام 1948م.، ومازالت تردد حىت 
اآلن إن إسرائيل وجدت لتبقى، رغم مواقفها املتعاطفة مع العرب.. إنه 
الصهيوين  الكيان  املؤثرة فهي مع  اإلجيابية  املواقف  أما  التعاطف فقط 
وال عجب يف ذلك بعد أن عرفنا أن اليهود هم الذين جاءوا بالشيوعية 

والنظام الشيوعي يف روسيا وأوربا وهم الذين أزالوه أيضا.

الهوامش:
1. تزوج ستالني أكثر من مرة وكانت إحداهن يهودية. 

2. عاد تروتسکی من منفاه يف أمريكا إىل روسيا عام 1917م. جبواز سفر أمريكي 
ومعه أنصاره من الثوار الروس وحاول الوصول إىل كرسى احلكم خالل حكم لينني 

وستالني ومل يفلح وانتهى األمر باغتياله. 
3. احلكم بالسر، جيم مارس.

4. املصدر السابق.

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

تسونامي الشيخوخة خلف النافذة
يرى مفكرون أنه جيب أخذ التطورات السكانية بنظر االعتبار إىل جانب 
والتهديدات  واألعراض  االقتصادية  والقضايا  البيئة  فيها  مبا  حتديات 
القضايا  جتاهل  الن  جمتمعنا،  مشاكل  أبرز  تشكل  واليت  االجتماعية 
السكانية، سيضاعف بال شك اآلثار السلبية والتداعيات النامجة عن باقي 

التحديات عدة أمثال.

ضرورة دراسة السياسات السكانية للبالد
إن أهم متغري يؤخذ بنظر االعتبار يف وضع السياسات كأساس للحسابات، 
هو السكان وتغرياهتم يف املاضي واحلاضر واملستقبل. وعليه فان صياغة 
السياسات السكانية ومقررات وقوانني هذا احلقل، يتطلب وعي ومعرفة 
البالد.  يف  السكانية  بالفاعلية  السياسات  وواضعي  املشرعني  من  الكثري 
وبذلك فان التطورات السكانية يف بعض البلدان على مدى العقود األخرية، 
لتغيري السياسات السكانية، ونظرا إىل أن الوضع السكاين هلذه  مهدت 
الدول يف حالة تغري، فان من الضروري إيالء األمهية باملسارات اجلديدة 

والناشئة للسكان والتنمية. 

اإلخفاق في تغيير السياسات السكانية
ورغم األمهية اليت يوليها صناع القرار جتاه موضوع السكان، لكننا شهدنا 
األفكار  وتبعثر  تشتت  الواقع،  أرض  على  األخرية  السنوات  خالل 
واإلجراءات املتعقلة بالسياسات وما تبعها من تدخالت ضئيلة األثر من 

قبل األجهزة ذات الصلة. ومثة عوامل عديدة هلا ضلع يف هذه القضية، 
ميكن اإلشارة منها إىل غياب املصادر اإلحصائية الوطنية واملعتمدة لرصد 
الدراسات املرحلية  وضع األسرة والسكان يف الدول. إن االستناد إىل 
واحمللية واليت تنجز بشكل عام هبدف تسليط الضوء على موضوع خاص 
أن  باألسرة( ال ميكن  املتعلقة  للسلوك والرؤية  املختلفة  األبعاد  )وليس 
تضع معطيات شاملة بتصرف صناع القرار وواضعي السياسات يف جمال 

السكان. 
كما أن الظروف االقتصادية غري املؤاتية وتغري فكرة الزوجني، قد غريا 
منوذج إجناب النساء لألطفال بوصف ذلك أهم متغري سكاين، ودفع 
مبثالية اإلجناب باجتاه التدين والرتاجع. ونظرا إىل تغري رؤية األسر، فانه 
يتوقع أن تتجه األسر حىت وإن كانت تتمتع بوضع اقتصادي أفضل، حنو 

حتسني جودة حياة أبنائها أكثر من زيادة عددهم. 
حتول  طفلني،  حنو  امتالك  منوذج  إىل  الوصول  فان  حال،  أي  وعلى 
لكن  األخري،  العقد  الدول خالل  بعض  املرأة يف  لسلوك  إىل خاصية 
جيب االنتباه إىل أن تثبيت ودميومة االجناب عند حدود مستوى النيابة، 
العوامل  فان  أخرى،  جهة  ومن  الشبان.  بني  زجيات  وقوع  يتطلب 
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية تضطلع هي االخرى بدور 
يف أثر عامل السكان على عملية التنمية املستدامة، ويف املقابل، فان 
عامل السكان يؤثر هو االخر على التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية. ويف الوقت احلاضر يتم اعتماد سياسة التشجيع 
على اإلجناب بناء على التخمينات اليت تتم إزاء شيخوخة 

الحرب السكانیة العالمیة
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جيب  السكانية  سياساتنا  إن  املقبلة.  العقوت  يف  السكان 
تقييمها اليوم على أساس اهليكلة والتطورات، إذ أن هذا األمر 
أننا  حني  يف  وسياسية.  وختصصية  األجل  طويلة  نظرة  يتطلب 
حاولنا خالل وضع السياسات العامة معاجلة القضايا املعقدة والشائكة 
بصورة سريعة ومرحلية، وهذه النظرة جيب أن تتغري وتتعدل لدى واضعي 

السياسات وصناع القرار لدينا.

إصالح السياسات السكانية وأثر المؤسسات
وبشكل عام فان القضايا االجتماعية مبا فيها السكان والفقر والعمل 
واليت متلك طبيعة متشابكة، ال ترتبط مبؤسسة وجهاز خاصني. وبناء على 
ذلك، فانه ومن أجل إصالح السياسات السكانية ال بد من استخدام 
املؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية والتشريعية. ويف احلقيقة، طاملا 
ال يتم سن القوانني امليسرة واملالئمة يف هذا اجملال، فانه ال ميكن حتقيق 
جناح يف مرحلة التنفيذ، الن البلدان متر يف الوقت احلاضر حبقبة »النافذة 
الذهبية للسكان«، واليت تعد أفضل فرصة للنمو والتنمية، لكنه مل يتم 
اعتماد سياسات مؤثرة يف هذا الوضع لإلفادة من هذه الفرصة الساحنة، 
وأن نظرة السياسات منصبة على فرتة شيخوخة السكان. بينما جيب 
التحرك باجتاه بناء القابليات واملهارات للنهوض بفرص العمل وكسب 

الدخل. 
وعلى أي حال ومبعزل عن مجيع اإلحصاءات واألرقام، طاملا مل نتمكن 
من الولوج إىل مرحلة متكني السكان وبناء القابليات لديهم، فاننا سنواجه 
اتباع  كارثة مرة أخرى. ومن أجل نيل األهداف املنشودة، فانه جيب 
آليات سياسية عديدة هبدف اإلبقاء على فتوة السكان. ومثلما أنه جيب 
االنتباه إىل أن حتسني وتطوير صحة إجناب األسر وأفراد اجملتمع، يعد 
من حقوقهم غري القابلة لالجتناب، فان التغري يف السياسات السكانية 
باجتاه زيادة أو خفض السكان، يتطلب مراجعة برامج وخطط الصحة 

اإلجنابية.
التدخالت   تداول  يتم  أنه  من  الرغم  على  أنه  هي  االخرى  والنقطة 
ونظرا  لكن  بالعامل،  املختلفة  البلدان  يف  األسرة  حقل  يف  السياسية 
واالقتصادية  االجتماعية  بالعوامل  يتأثر  األسرة  أعضاء  سلوك  أن  إىل 
والثقافية والسكانية املتعددة، فان من الضروري أن تتمتع القوانني وكذلك 
السياسات والربامج اليت تصمم وتوضع هبدف التدخل يف هذا احلقل، 
بالشمولية الالزمة واالعتبارات اخلاصة. إن هذه التدخالت جيب أن تتم 

تأسيسا على املعطيات اإلحصائية الوطنية واملعتمدة. 

تقييم السكان ومؤشراته
وعلى إثر شيخوخة السكان، يتوسع نطاق ظهور األمراض املزمنة وغري 
اإلبصار  نسبة  وانتخفاض  الدم  وضغط  والسرطان  )السكري  املعدية 
إن  الالزمة.  الرعاية  وتكاليف  فرتة  تزداد  و...( كما  والذاكرة  والسمع 
الشيخوخة  حنو  يتحركون  الذين  للسكان  الصحية  االحتياحات  إدارة 
وهي يف حالة تغري، حباجة إىل تغريات يف منظومة اخلدمات الصحية 
والتعليمية وإعداد القوى االنسانية املاهرة. كما أن تراجع الفوارق بني 
الدخل والعائد وإزالة التباينات املناطقية، يعد ضرورة بالنسبة للدول. ويف 
هذا اجملال، فان احلسابات املتصلة باحملافظات والوطنية وكذلك خارطات 

الحرب السكانیة العالمیة

الفقر، ميكن أن تستخدم يف إظهار مدى عدم املساواة يف املناطق املختلفة 
للبالد. واملقولة اليت تستحق التأمل هي غياب التناسب بني التدريب املهين 
والتخصصي واحتياجات سوق العمل و... والذي يعد من حتديات التعليم 
العام يف البلدان. إن توسيع تدريب املهارات إلعداد القوى االنسانية املاهرة 
مبا يتطابق مع احتياجات العمل، جيب أن ميثل إحدى األولويات املهمة 
التعليمية  التوجهات  تتحرك  ال  طاملا  احلقيقة،  ويف  للدول.  العام  للتعليم 
للدول صوب بناء القابليات ومتكني األشخاص، فاننا سنشهد استمرار 
هكذا وضع. وبالتايل وفيما خيص حتسني التدخالت السياسية يف جمال 
لرصد  الالزمة  املعطيات  توفري  فانه جيب  الوطين،  الصعيد  على  السكان 
يتم  أنه  ورغم  املستقبل.  املستدامة يف  والتنمية  السكان  مؤشرات  وتقييم 
مجع معطيات قيمة يف جمال السكان، بيد أنه ال تتوافر املعطيات الالزمة 
املناطقي  الصعيدين  على  السكان  مؤشرات  لتقييم  اجملاالت  بعض  يف 
واحملافظات. إن قياس بعض املؤشرات مبا فيها قياس الفقر والتضخم أو 
تكهنها، يواجه مشكلة. وفضال عن ذلك، فانه ال تتوافر معطيات نافعة 
وااليرانيني  املسنني  واحتياجات  ووضع  البطالة  مستوى  حول  ومنسجمة 
املقيمني يف خارج البالد ووضع وعدد الالجئني واملهاجرين الدوليني والبيئة. 
كما أن دراسة بعض موضوعات السكان مبا فيها الدراسة الدقيقة لتطورات 
التماسك  غياب  إن  طولية.  معطيات  وجود  يتطلب  واإلجناب  األسرة 
واالنسجام بني املعطيات السكانية مبا يف ذلك معطيات التسجيل والتعداد 
السكاين، أدى إىل حصول ارتباك يف بعض املؤشرات السكانية. إن بعض 
املعطيات املتاحة ال توضع بتصرف الباحثني ومراكز البحوث والدراسات 
والتخطيط بسهولة. لذلك فمن الضروري زيادة جودة املعطيات والتنسيق 
التطورات  لرصد  السكانية  املعطيات  إىل  والوصول  املتاحة  املعطيات  بني 

السكانية وتقييم جناح السياسات السكانية يف البلدان. 

الدراسات  مركز  باحثي  درودي، كبري  مسعود  الدكتور  مع  حوار  ٭ 
االسرتاتيجية بديوان رئاسة اجلمهورية يف اجلمهورية االسالمية االيرانية مع 

وكالة أنباء تسنيم. 

المصدر: صحيفة »القدس«

ظهور عيسی المسيح
وقد ولد النيب عيسى عندما كان هريودس الكبري، يعتلي عرش سلطنة 

يهودا ويأمتر بأوامر الرومان كقائد مرتزق هلم.
أيضا  اللقب  هذا  واستخدم   ،مرمی بن  عيسى  لقب  هو  املسيح  إن 
لبعض الشخصيات السياسية واالجتماعية لبين اسرائيل مبن فيهم طالوت 

.وداوود والنيب سليمان
ولم يكن المشياح أو المسيح ويعني الممسوح أو المدهون، شخصية معروفة 
لدى االسرائيليين قبل النفي، بل أن هذا المصطلح كان يرمز إلى تقليد ديني 
يتمثل في المسح أو سكب الدهون على الرأس أو التزييت مع ذكر أدعية 
وإنجاز طقوس خاصة، وكان في معظم الثقافات المجاورة السرائيل، يشير إلى 

نوع من التقديس واإلشادة.
مجتمع  من  المختارة  النخبة  دهن  أو  مسح  األولية  العصور  في  يتم  وكان 
»اسرائيل« ممن كانوا في الحقيقة يعتبرون الصفوة وممثلي يهوة وكذلك القضاة 
البارزين الذين كانوا يعدون القادة والمدراء األولين لبني اسرائيل و »شوفتين« 
وهم األمراء والقادة المميزون لدى يهوه والذين كانوا يسمون »نجيد«، وكبار 
إنتخابهم من  الملوك األوائل السرائيل، وذلك كعالمة على  الكهنة وبالتالي 
قبل يهوة، وكانوا يلقبون بـ»مسيح يهوه«. ولم يكن الدهن والتدليك مقتصرا 
على األفراد، بل كانت األشياء واألماكن، بما فيها المحراب والمذبح ووسائل 
العبادة، تقدس من خالل الدهن. وكان يتم في الطقوس الدينية، تمييز هؤالء 
األشخاص واألشياء عن االخرين من خالل الدهن وكانوا ينتمون إلى الرب، 
وكل ما ينتمي إلى الرب، كان يعد مقدسا، ويستمد السلطة والقوة من الرب.1

ومن غري الواضح على وجه الدقة تاريخ ميالد املسيح. ويرى املؤرخون ان 

النيب عيسى، ولد بنحو أربعة أعوام قبل امليالد أو بفارق سنة أو 
يتقبلوا  اليهود مل  فان  للميالد. ومع ذلك،  املذكور  التاريخ  سنتني عن 
عيسى املسيح بالرغم من إنتظارهم حلول فصل اخلالص والنجاة. 
وقد ظهر عيسى بن مريم وأرسى في ظل امتالكه شخصية مرموقة وروحا 
الهية، دينا كبيرا وهدى حشودا غفيرة نحو ملكوت السماء، لكن معظم 

اليهود، رفضوه.2
ومبا أن هيرودس، ملك يهودا، قرر قتل هذا الطفل ألسباب شخصية، 
إىل  عادا  فرتة،  وبعد  إلنقاذه،  »مصر«  إىل  ومريم  يوسف  هرب  فقد 

موطنهما »الناصرة«...
ويتضمن »إنجيل لوقا« إشارات تظهر الروح الدينية لعيسى منذ الصبا، 
في  نقلت  والتي  الطفولة  عهد  في  المعبد  إلى  عيسى  ذهاب  قصة  ومنها 
هذه اإلنجيل وتدلل على الكثير من النقاط. وفوق ذلك، فانه يسجل هذه 
القصة بانه كان مولعا بالقضايا الدينية منذ الصغر، وقد صقلت روحه في 
اإليمان االلهي لدرجة أنه لم يكن يفكر أبدا بغيابه ومدى تشجيع االخرين 

واألصدقاء له.3
وما أن بلغ المسيح الثالثين من العمر حتى غادر موطنه في الناصرة وقصد 
يحيى المعمدان4 الذي كان يلقي مواعظ في تلك الفترة في مناطق »نهر 
األردن«. وبعد أن تعمد على يديه، أمضى أربعين يوما في الصحراء صائما 

ومصليا. ومن ثم اشتغل في التعليم والوعظ...5
وكان عيسى املسيح رابع أنبياء أويل العزم وكلف من الّله 

تعاىل من خالل »اإلجنيل الشريف« بتبليغ الرسالة السماوية 

أطوار المسیحیة: عصر المسیح
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بني بين اسرائيل. وعلى مدى ثالث سنوات من العمل الدعوي، دعا 
عيسى، بين اسرائيل السيما كهنة املعبد إىل الطريق القومی واهلداية، 

ومنع اجلميع من سلوك جادة الضالل.
إن ما ورد في »التلمود« عن المسيح هو: إنه يهودي كافر وكل تعاليمه 
كفر سافر، والمسيحيون مثله، كفرة. كما يذهب التلمود إلى أن المسيح، 
هو ثمرة عالقة غير شرعية المه مع جندي رومي يدعى »بندارا"، وفضال عن 
ذلك، فانه أتى على ذكر محاكمة المسيح في »سنهدرين« ويقر بان 

اليهود صلبوا المسيح، ويتبنون المسؤولية كاملة عن ذلك.6

مواجهة أشرار بني اسرائيل لعيسى المسيح
وأعترب تاريخ اليهود، املسيح، بانه أحد الواعظني الذي كان يعظ الناس 

يف عصر إنتظار اليهود لظهور الماشيح املوعود واملبعوث من لدن الّله.
ويف خضم الوضع املزري الذي كان يعيشه اليهود يف ظل حكم الرومان، 
وكان امللوك املرتزقة واملدعومني من الرومان، يزيدون من ظلمهم، اختار 
ليشتغلوا  اثين عشر شخصا،  به،  املؤمنني  املسيح من بني  عيسى 

حتت امره يف إرشاد الناس.
النيب عيسى كانوا يزدادون يف »بيت املقدس« يوما  أتباع  ومبا أن 
بعد يوم، انتابت اليهود خشية، وحرضوا ملوك اليهود لوقف النشاطات 

الرتوجيية والتبشريية للنيب عيسى وانصاره )احلواريني(.
الماشيح،  ظهور  الدوام  على  ينتظرون  »فلسطين«،  وسكنة  اليهود  وكان 
إلنقاذهم... وبعد دخوله إلى اورشليم، توجه عيسى مباشرة إلى الهيكل، 
التعليم والتعلم اليومي. ولهذا السبب، حاول قادة الكهنة ورجال  ومارس 

الدين، القضاء عليه.7
وفي زمن ظهور المسيح كان رجل يدعى »بونتيوس بيالطس«7 )۲۶-
في  الحكم  يتولى  هيردوس  فيما كان  يهودا،  أرض  وحاكم  والي  ۳۶م.( 

مجمل مقاطعة الجليل.
األعمى  الزمن  على  الصاعقة  وقع كوقع  التحرري،   المسيح إن كالم 
واألصم و »الرومان« أصحاب القلوب الميتة والكهنة اإلنتهازيين، بحيث 
أنهم مارسوا النميمة والوشاية ضده وباشروا إيذائه ومضايقته. أما بيالطس 
وقد  المسيح.  على  بالقضاء  يرض  لم  لكنه  جائرا،  رجال  أنه كان  ورغم 
أدان مجلس السنهدرين8 أي أقوى سلطة يهودية في ذلك الزمن، عيسى 
بالموت. وأصدر بيالطس تحت ضغط المعارضين الذين كانوا يصرخون: 

اصلبه! اصلبه!، قرارا في النهاية باعدامه.9
إن ما كان يواجهه النيب عيسى، هو معابد اليهود اليت كانت بعد 
بالذهب  مكدسة   نون بن  يوشع  الالئق  ووصيه   موسى النيب 
واجملوهرات وملوثة بالربا والرياء. لقد كان أعضاء »جملس السنهدرين« 
والتوراة.  الدين  باسم  اخلزائن  ممن كدسوا  منازع  بال  اخلزائن  أصحاب 
السامري  العجل  عتبة  على  وسجدوا  احلالل  وحرموا  احلرام،  وأحلوا 
)إكتناز الذهب(. والكتب اليت خرجت من هذا اجمللس، تظهر بوضوح 
اإلله الذهيب لبين اسرائيل والذي استوطن املعبد، واهنمك بامتصاص دماء 

احملرومني يف ظل تقاليد الكهنة. 
ديين وسياسي  مرجع  أعلى  إىل  الزمن،  مر  على  »السنهدرين«  وحتول 
وفقهي وقضائي لليهود. وكان هذا اجمللس يتكون طوال تارخيه، من 71 
عضوا مسنودين بـاألليغارشية األريستقراطية والفوائد املتأتية من الربا ليضيقوا 

اخلناق على املستضعفني، واإلخالل خفية يف عمل املؤمنني ويتحولون إىل 
عامل فساد يف األرض. 

وسنرى مستقبال أن بزور احملافل اليهودية اخلفية، بثت يف أرض »السنهدرين« 
ورويت هناك. 

إن أكرب عار وخزي لن ميحى أبدا من جبني السنهدرين وقادة اليهود، هو 
حماكمة النيب املرسل عيسى املسيح والتمهيد لصلب هذا النيب االهلي 

الكرمی.
وبالرغم من أن هذا اجمللس كان يسمى دائما بـمحافظ الشريعة الموسوية، 
لكن »السنهدرين« كان يسعى يف ظل أفعاله اخلفية ونشاطاته السياسية، 
إلخرتاق األنظمة السياسية واإلجتماعية والتمهيد لتثبيت وتوطيد دعائم 

سلطة أشرار اليهود. 
وعلى مّر الزمن، أقدم الكهنة من أصحاب املناصب على حتريف الديانة 
املوسوية لإلستئثار بادارة »معبد اليهود« )هيكل سليمان(، ووقفوا بوجه 

 .الديانة التوحيدية للنيب عيسى
أما »الفريسيون« من أشباه العابدين، والذين كانوا قد اعتزلوا العمل الدنيوي 
قبل هذا، عندما رأوا أهنم عادوا خاليي الوفاض من كنوز هيكل سليمان، 
للنيب  الشفوية  بالتعاليم  رمسيا  واعرتفوا  )الكنس(،  صغرية  معابد  أسسزا 
موسى واليت زعموا أهنا انتقلت جيال بعد جيل، واهنمكوا بصياغتها، 
وعرضوا كل ما سولت هلم أنفسهم حتت مسمى التعاليم الشفهية، على 
مستضعفي بين اسرائيل. وهنا كانت جمموعة صغرية قد بقيت، إنضمت إىل 
النيب عيسى مع ظهوره وبعثته. وهذه اجملموعة الثالثة هي »األسينيون« 

الذين مل يتبق اليوم أثر عنهم. 
إن جذر مفردة إسني، تعني على االرجح، الشافي، بمعنى أنهم كانوا يفكرون 
بشفاء وعالج روحهم. وقد وجدت هذه المجموعة بنحو قرنين قبل الميالد، 
واضمحلت مثلها مثل الطوائف والفرق االخرى، بعد خراب »أورشليم« إلى 
إن تم قبل نصف قرن، وبعام 1947م. اكتشاف بعض أعمالهم المخطوطة 
في  فلسطين  في كهوف  قد كتبوها،  التي كانوا  العتيق  العهد  من  نسخ  مع 
ضفة »البحر الميت«، وأزالت بعض الغموض الذي كان يكتنف معتقداتهم 

ومجتمعهم.10
إن مجيع ما مت كشفه يف كهوف »البحر امليت« نقل إىل بيت املقدس من 
قبل اسرائيل الغاصبة، ويتم اإلحتفاظ به يف أماكن خاصة ال يستطيع أحد 

الوصول إليه. 

الهوامش:
1. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف الديانة املسيحية«، صص ۱۰۰-۹۹.

وتأليف  دراسات  مؤسسة  الكربى«،  الديانات  على  »التعرف  توفيقي، حسني،   .2
كتب العلوم االنسانية للجامعات، طهران، ۱۳۷۹ه.ش.، صص ۱۰۲-۱۰۱.

3. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«، ص 583.
 . وكان النيب حيىي من أنبياء بين اسرائيل، وورد امسه الشريف يف »القرآن الكرمی« 
أحكام  بتنفيذ  الّله  وأمره  عندما كان صبيا،  النبوة  مقام  تبوأ حيىي  وقد  مرات.  مخس 
»التوراة« بني الناس بقوة، لذلك توىل بعد أبيه النيب زكريا أمر الرسالة ونشر الديانة 
السماوية والتوحيدية. وهناك روايات خمتلفة عن استشهاد النيب حيىي، مبا فيها: أن 
هريودس، حاكم وملك »فلسطني« )بيت املقدس( وقع يف غرام هريوديا، إبنة شقيقه 

وقرر الزواج منها. 
وكان أقاربه قد أرتضوا ذلك له... وعندما وصل هذا النبأ إىل النيب حيىي، أعلن: 
اجملال.  هذا  يف  نضاال  وبدأ  التوراة.«  تعاليم  وخيالف  وباطل  حرام  العمل  هذا  »إن 

وانتشرت فتوى حيىي بني الناس. 
وهبذا النبأ، استحوذت هريوديا على قلب هريودس، ما دفعته إىل قتل حيىي. وقطعوا 
رأس النيب حيىي بأمر من امللك، وأحضروا رأسه عند هريودس وعشيقته. وعندما 
فصلوا الرأس املقدس ليحىي عن جسده، إنسكبت قطرة من دمه على األرض، وكلما 

أهالوا الرتاب عليها، مل تتوقف عن الغليان، وكانت تبدو للناظر تلة محراء.
ومل يدم الوقت طويال، حىت انطلق نبوخذ نصر، واستوىل على بين اسرائيل. وعندما 
سأل عن سبب غليان الدم، كشف رجل طاعن يف السن عن سبب غليان الدم. فقال 

نبوخذنصر: ألقتلن من هؤالء الناس هنا إىل أن يتوقف الدم عن الغليان.
وقد دفن رأس النيب حيىي يف املسجد األموي بـ»دمشق« يف »سورية«.

وللمزيد، راجع »القرآن الكرمی« سورة مرمی وسورة آل عمران وسورة االنعام؛ »قاموس 
القرآن«، ج 2، ص 216؛ »التفسري النموذجي«، ج 13، ص 30. 

4. ميلر، و. م.، »تاريخ الکنيسة القدمية«، »احلياة األبدية« للنشر، الطبعة الثانية، 
۱۹۸۱م.، صص ۲۶-۲۵.

5. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ص ۱۳۴.
للنشر،  أمري کبري  طهران،  أورشليم«،  »تاريخ  جعفر،  سيد  محيدي،  الدکتور   .6

۱۳۸۱ه.ش.، صص ۱۶۰-۱۵۹. 
7. Pontius Pilatus.
8. Sanhedrin.

9. الدکتور سّيد جعفر محيدي »تاريخ أورشليم«، ص ۱۶۱.
10. توفيقي، حسني، »التعرف على الديانات الكربى«، ص ۹۷.

المصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )الجزء الخامس(: أطوار المسيحية، 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.
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]سهل[ و ذلك ألجل شدة قبول البطّيخ لالنفعال. لكن الدم املستحيل 
إليه البد و أن يكون مائّيا؛ ألجل غلبة املائّية يف جوهر البطّيخ. فلذلك 

كان البطّيخ كثري التوليد للعفونة، ألن الدم املائى شديد القبول للعفونة.

أشهر أصناف البطيخ حسب اللون 
يُعترب لون قشرة البطيخ ولون لّبه من اخلصائص املهّمة اليت يتّم التحّكم هبا 

وراثياً، وهناك صنفان من البطيخ وفقاً للون لّبه، ومها كاآليت: 

اللّب األحمر
سويت  أوول  بطيخ  من  ويضّم كاّلً  شيوعاً،  األكثر  النوع  هذا  يُعترب 
سويت  وبطيخ كراميسون   ،)Jubilee( يوبيل  وبطيخ   ،)Allsweet(

 .)Crimson Sweet(

اللّب األصفر
)Summer Gold(، وبطيخ غولد سرتايك،  بطيخ مسر غولد  ويضّم 
دول  يلو  وبطيخ   ،)Yellow Baby( بييب  يلو  بطيخ  إىل  إضافة 

.)Honey Heart( وبطيخ هوين هارت ،)Yellow Doll(

فوائد البطيخ
فيما يلي نذكر لكم أهم فوائد البطيخ اليت تعود على الصحة:

1. تقوية المناعة
فوائد البطيخ متعددة بسبب احتواء البطيخ على مضادات أكسدة قوية 
مثل الكاروتني والليكوبني  وفيتامني C جيعل له دور يف تقوية املناعة وحماربة 

العديد من االمراض. ومواجهة االلتهابات وخاصة التهابات املفاصل.

2. التخلص من االمساك
حيث باحتوائه على االلياف القابلة للذوبان ونسبة مياه عالية يساعد على 
تسهيل حركة االمعاء وتعزيز صحة اجلهاز اهلضمي وعمله، والوقاية من 

االمساك ومحاية القولون وخاصة ضد سرطان القولون.

3. مفيد للحامل
يعترب البطيخ مصدرا حلمض الفوليك والذي يعد من العناصر املهمة جدا 
للحامل وخاصة يف الشهور االوىل من احلمل فهو يدخل يف تركيب اجلهاز 
العصيب للجنني وحيميه من التشوهات وخاصة تشوه احلبل الشوكي وذلك 

بنسبة 60% اذا ما حصلت األم على الكمية الالزمة والكافيه هلا.

4. مفيد لمرضى القلب والكلى
واحلمض  البوتاسيوم  ومعدن  املاء  من  عالية  نسبة  على  البطيخ  باحتواء 
االميين الستريولني فهو يلعب دورا كبريا يف خفض ضغط الدم ومساعدة 
االوعية الدموية على االسرتخاء والتوسع وبالتايل الوقاية من أمراض القلب 
والشرايني. وباعتباره مدر للبول ومفتت للحصى وخاصة حصى الكلى فهو 
يساعد كثريا يف عالج أمراض الكلى والتهاباهتا. واحتوائه على البوتاسيوم 

يساعد يف تقليل تركيز محض اليوريك يف الدم وازالة االمالح.

5. حماية الجلد والبشرة
احتواء البطيخ على مضادات االكسدة مثل الاليكوبني وفيتامني C جيعل 
منه ذو فعالية كبرية لوقاية اجللد من أشعة الشمس والعوامل اخلارجية 
ومحايته ومعاجلة التجاعيد ومفيد لنضارة البشرة. وهو يساعد على التئام 
اجلروح ومعاجلة احلروق وتسريع شفائها، وذلك الحتوائه على احلمض 
االميين الستريولني والذي يتحول اىل ارجنني والذي يشجع كريات الدم 
البيضاء على الوصول اىل مكان اجلروح لتسرع شفاءها وتساعد على 

تعويض االنسجة التالفة.

6. عالج االم العضالت
وفقا للعديد من الدراسات فقد وجد أن فوائد البطيخ  كبرية يف تقليل أمل 
العضالت وعالجه  وخفض معدل نبض القلب للرياضيني وخاصة بعد 
النشاط الرياضي، وذلك الحتوائه على مادة الستريولني وهي عبارة عن 

محض أميين يتم حتويله الرجنني يف اجلسم.
هو أحد أهم االمحاض االمينية املهمة لتحسني الدورة الدموية واسرتخاء 
األوعية الدموية . باالضافة اىل احتوائه على فيتامني B6 والذي يساعد 

اجلسم على جتديد الطاقة واستعادة النشاط.

البطيخ في کالم األئمة المعصومين
عن جعفر بن حممد قال: »كان النبي يأكل البطيخ بالتمر.«1 

عن حممد بن مسلم قال: دخلت علي أيب جعفر فمر عليه غالم 
له فدعاه فقال: »يا قين!« 

قلت: و ما القين؟ 
قال: »الحداد.« 

مث قال: »أرد عليك فالنة و تطعمنا بدرهم خربزا يعني البطيخ.«2 
عن أيب احلسن الرضا قال: »البطيخ علي الريق يورث الفالج.«3 

عن النيب قال: »تفكهوا بالبطيخ فإن ماءه رحمة و حالوته من حالوة 
الجنة.«4 

و عنه: »في البطيخ عشر خصال هو طعام و شراب و يغسل المثانة 
و يقطع اإلبردة و هو ريحان و أشنان و يغسل البطن و يكثر الجماع و 

ينقي البشرة.«5 

الهوامش:
1. الربقي، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ق.، ج 2، ص 557.

2. املصدر السابق، ج 2، ص 557.
3. املصدر السابق.

4. اجمللسي، حممد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ق.، ج 
63، ص 194.

5. نفس املصدر، ج 63، ص 195.

المصادر:
ايران، طهران،  الطبية«،  ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة   .1
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فصيلة  إىل  وينتمي  العصارة،  الفواكه كثرية  أنواع  أحد  البطيخ  يُعترب 
االستوائية،  أفريقيا  إىل  أصله  ويعود   ،)Cucurbitaceae( القرعّيات 
بفيتامني  البطيخ غيّن  أّن  العامل، كما  أحناء  تتّم زراعته يف مجيع  ولكن 
أ وفيتامني ج، وعادًة ما يؤكل طازجاً، كما قد خُتّلل قشرته يف بعض 
األحيان،وتُغطي نبتة البطيخ شعريات صغرية، تتفرّع لفروع صغرية، ومتلك 
الشكل،  وكرويّة  وكبرية  أزهار صفراء  إىل  إضافة  الشكل،  ريشّية  أوراقاً 
ويكون شكل الثمار كبرياً وُمغّطى بقشرة مسيكة، ويرتاوح لون مثرة البطيخ 
من اللون األخضر الفاتح إىل الداكن، وقد تكون خُمططًة أو غري خُمططة، 
ويكون اللّب إّما أمحر أو أصفر، وحيتوي على بذور تكون سوداء أو بنّيًة 

داكنًة، ومُيكن أن متتّد أغصان نبات البطيخ إىل طول ثالثة أمتار.

طبيعة البطّيخ
تفها  لّينا  بارد رطب، و ما كان منه  املائّية، فهو  البطّيخ كثري  ملا كان 
نضيجا، فكّل واحد من الربد و الرطوبة فيه كثري؛ و ذلك ألن ما يكون 
من البطّيخ كذلك، فمائّيته كثرية جّدا، و أرضّيته معتدلة، و ناريّته قليلة؛ 

فلذلك يكون قوّى الربد كثري الرطوبة.
و ما كان من هذا البطّيخ التفه صلب اجلرم، كما إذا كان فّجا؛ فإّن برده 
يكون قويّا، و أما رطوبته فتكون قليلة. ألن املائّية يف هذا، تكون قليلة 
و األرضّية فيه أكثر مما يف لنّي اجلرم. و ما كان من البطّيخ فجاّ، فهو 
قوّى الربودة و إىل يبوسة، ألن هذا تكون مائيته فّجة، غري تاّمة الّسيالن 

و الرّّقة يف القوام.
و ما كان من البطّيخ كثري احلالوة حاّدها، فإّن أرضّيته أكثر و أميل إىل 
احلرارة، و ناريته كثرية. و لذلك، فإّن ما يكون من البطّيخ كذلك فإنه 
أكثر جالء، و أكثر بثرا للفم، مما ليس كذلك. و هذا إذا كان نضيجا 
فهو كثري اجلوهر، ملّطف مبا فيه من الناريّة، و برده قليل جّدا، و إىل 

رطوبة.
و إذا كان فّجا، فإّن برده يكون برده معتدل و ال تكون له رطوبة يعتد 
هبا؛ و ذلك ألجل كثرة األرضّية يف هذا. و بزر البطّيخ، أقل مائّية و 

أكثر ناريّة.
و لذلك فإّن هذين أشّد إدرارا من البطّيخ و أكثر جالء، و أشد تقيئة و 
أقوى تفتيحا. اللهم إال بزر البطّيخ اهلندى فإّن هذا البزر كالفاقد للّنارّى و 

لذلك هو تفه الطعم، إىل مائّية؛ و لذلك هو موّلد للبلغم البارد.
و ملا كان جرم البطّيخ مائّيا، فهو غّسال ملنّي للبطن. و ملا كان فيه ناريّة، 
فهو جالّء مفّتح، و جيب أن يكون تفتيحه قويّا؛ ألنه مع جالئه غّسال 
لطيف، فلذلك هو مدّر للبول. و ملا كان البطّيخ فيه مع املائّية الكثرية، 
ناريّة؛ فهو يغّثى و يقّيئ.. و ذلك ألنه مبائيّته يقبل االنفعال و التصّعد، و 
بناريّته يتصّعد. و إذا تصّعدت أجزاؤه إىل فّم املعدة؛ بّلته و أرخته، و ذلك 

يلزمه حدوث الغثيان؛ و إذا كثر هذا التصّعد، لزم ذلك القئ.
فلذلك، كان البطّيخ مدرّا للبول مقّيئا، و البد و أن يكون مع هذا كله 
مغرّيا؛ ألنه بتفتيحه يفتح جمارى الرطوبات إىل ظاهر اجللد، و مبا فيه من 
الناريّة ينفذ سريعا و كثريا. فلذلك، تستعد الرطوبات احلادثة منه، و من 
غريه، لالندفاع إىل ناحية اجللد؛ ألجل انفتاح طرقها إىل هناك، و يلزم ذلك 

حدوث العرق. فلذلك، كان البطّيخ معرّقا، أيضا.
الطبائع  إىل   - لالستحالة  القبول  سريع  فهو  مائيا،  جوهره  ملا كان  و 
املختلفة. فلذلك، أىّ  خلط غالب وجده ، استحال إليه سريعا سواء كان 
ذلك اخللط يف املعدة أو يف غريها. اللهم إال البطّيخ الّلنّي الّتفه فإنه تقّل 
استحالته إىل السوداء، و ال تقل استحالته إىل غريها. و ذلك ألن هذا 
ببعيد عن جواهر بقية  البطّيخ يفيد جوهر غري جوهر السوداء، و ليس 

األخالط.
و أما الدم، فإّن استحالة مجيع أنواع البطّيخ إليه - على هذا الطريق - 
عسرة جّدا، و ذلك ألن الدم - ألجل قرب مزاجه إىل االعتدال - ليس 
يقوى على إحالة غريه إليه، بقوة قويّة. فلذلك تكون قّلة استحالة البطّيخ 
إليه هبذا الطريق، إمنا هو لضعف الفاعل، و هو الدم، ال لعسر قبول املادة. 
خبالف استحالة النوع الذى ذكرناه إىل السوداء، فإّن ذلك إمنا هو ألجل 
عسر قبول هذا النوع، هلذه االستحالة. و ذلك، ألجل شدة املباينة بينهما 

يف اجلوهر.
و أما استحالة البطّيخ إىل الدم بطريق اهلضم، فليس بعسري جّدا، بل هو 
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تعين  ال  الكربى  الغيبة  يف  والسفارة  النيابة  انقطاع  عقيدة  أن  ريب  ال 
قراءة  دوام  املؤمن  على  الالزم  بل   ،عنه واملعنوي  القليب  االنقطاع 
الزيارات املختلفة الواردة يف الروايات اليت يزار هبا هو، واإلكثار من 
الدعاء بالفرج، والقيام بالوظائف الشرعية يف فضاء وجو االعتقاد بإمامة 
املهدي، والتويل له، والتربؤ من خصومه ومناوئيه ومنكريه، ومعايشة 
 هذا االعتقاد واألمل بظهوره الذي ميأل األرض قسطا وعدال، وأنه

ويل األمر كله، وبقية اهلل اليت يقيم تعاىل هبا احلجة واهلداية.
وألجل ذلك فإن عقيدة الطائفة اإلمامية يف صالحية املرجعية للفقهاء، 
اجملتهد  منها  يستمد  باخلصوص،  ال  نيابة   عنه نيابية  هي كوهنا 
والفقيه األحكام من الكتاب وسنة النيب وأهل بيته عرب الروايات 
واألحاديث املروية عنهم، كما يستمد بعض الصالحيات للتصدي 

لبعض األمور من املأذونية من قبله يف التوقيع الشريف: 
»أما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا«.1

يِن  الدِّ ِفي  لَِيتـََفقَُّهوا  طائَِفٌة  ِمنـُْهْم  ِفْرَقٍة  ِمْن ُكلِّ  نـََفَر  ال  »فـََلْو  تعاىل:  قال 
َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن«2

وقال اإلمام موسى بن جعفر: »تفقهوا في دين اهلل، فإن الفقه مفتاح 
الجليلة في  الرفيعة والرتب  المنازل  إلى  العبادة، والسبب  البصيرة، وتمام 
العابد كفضل الشمس على الكواكب،  الفقيه على  الدين والدنيا، وفضل 

ومن لم يتفّقه في دينه لم يرَض اهلل له عمال.«3
وقال: »اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا.«4

وقال أبو عبد اهلل: »تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه في الدين 

فهو أعرابي.«5
ويف حديث آخر: »لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة، ولم يزّك له عمال.«6

أن  لو  »لوددت   :اهلل عبد  أيب  عن  تغلب،  بن  أبان  »صحيح«  ويف 
أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حّتى يتفّقهوا.«7

وروى بشير الدهان عنه: »ال خير فيمن ال يتفّقه من أصحابنا. يا بشير، 
إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في 

باب ضاللتهم وهو ال يعلم.«8
وقال: »الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد.«9

وقال: »إذا أراد اهلل بعبد خيراً فّقهه في الدين.«10
ويف حديث آخر: »الكمال كل الكمال التفّقه في الدين، والصبر على النائبة، 

وتقدير المعيشة.«11
ويف آخر أيضا: »كمال الدين طلب العلم والعمل به.«12

ويف حديث قال: »أال ال خير في عبادة ال فقه فيها.«13
وقال: »ما من أحد يموت أحب إلى إبليس من موت فقيه.«14

املقامات  إىل  الوصول  يدعي  الذي  أن  الشريفة  األحاديث  هذه  فمفاد 
النفسي أو حنو ذلك، مهما  النفسّية واالستعداد  الرياضات  الروحية عرب 
والرياضات واخلتوم يف دورات  األوراد واألذكار  وأنه طوى  متنسكا  كان 
الدين والشريعة فهو أعرايب ال  يتفقه يف  إذا مل  عديدة وأربعينيات كثرية، 
يزكي اهلل تعاىل له عمال، كيف وهو مل يتعرف على حدود اهلل، ومواطن 
رضاه، وموارد سخطه، إذ أنه ليس بنيب وال رسول، فمن ال يتقّيد حبدود 
الشريعة كيف يتصور أنه على قرب منه تعاىل، ومن مث كان الفقيه _ وهو 

املبني واملوضح حلدود الشريعة من الكتاب والسنة _ أبغض شيء إلبليس؛ 
ألنه ببيان حدود الشريعة تفشل خطط وحيل إبليس وشبكات تسويالته 
مرمى ومطمع  وأن  االستقامة،  ميزان  هو  بالشريعة  التقيد  الروحية؛ وألن 
إبليس يف غوايته لكثري من الفرق واجلماعات اليت تتقمص السلك الروحي 
وتدعي االرتباط مبنابع الغيب، هو فسخ تلك اجلماعات عن االلتزام حبدود 
الشريعة بارتكاب احملرمات والتنصل عن أداء الواجبات شيئاً فشيئاً، وبالتايل 

.إغراؤها يف االنسالخ عن دين خامت األنبياء
الشريعة وحدود  الدين وحدود  الفقه والتفقه يوّضح معامل  ومن هنا كان 
الطريق إىل اهلل تعاىل ومتايزه عن حدود الطريق إىل الغواية والضالل، كما 
أن الفقه يقف سداً منيعاً أمام التأويالت الباطلة الضالة لنصوص القرآن 
واحلديث، فإن تلك اجلماعات تعتمد ضمن وسائلها اإلقناعّية جلذب الناس 
إىل مسريها على تأويالت لنصوص الدينية ال تستند إىل ميزان وضابطة 
سوى الدعاوى وميول األهواء وادعاء املقامات الغيبية واالرتباط بالغيب 
كي تنطلي على أفراد اجلماعة، أن كل ما يقولونه هو إهلام غييب وإحياء لدين 

ال يقبل النقاش واملسألة، وهو فوق االستدالل والبحث والنقد..

نماذج قرآنية في القدرة التكوينية لرواد الضالل
على سبيل النبذة ال االستقصاء:

منها: إبليس اللعني، فإنه كما يصفه القرآن الكرمی بالتمكني الذي أعطاه 
اهلل له: 

»يا بَِني آَدَم ال يـَْفِتنـَنَُّكُم الشَّْيطاُن َكما َأْخَرَج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة يـَْنزُِع َعنـُْهما 
لِباَسُهما لُِيرِيـَُهما َسْوآتِِهما ِإنَُّه يَراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا 

الشَّياِطيَن َأْولِياَء ِللَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن«15
وقال تعاىل: »َواْستـَْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـُْهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك 
ِإالَّ  الشَّْيطاُن  يَِعُدُهُم  َوما  َوِعْدُهْم  َواألَْْوالِد  األَْْمواِل  ِفي  َوشارِْكُهْم  َورَِجِلَك 

ُغُرورًا«16
وقال تعاىل: »أََلْم تـََر أَنَّا َأْرَسْلَنا الشَّياِطيَن َعَلى اْلكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم َأزًّا«،17 »َوِإنَّ 

الشَّياِطيَن لَُيوُحوَن ِإلى َأْولِيائِِهْم لُِيجاِدُلوُكْم«18
وقال تعاىل: »َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحمِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطاناً فـَُهَو َلُه َقرِيٌن«19

وقال تعاىل: »َوزَيََّن َلُهُم الشَّْيطاُن َأْعماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل«،20 وغريها 
من اآليات اليت تتحدث عن املكنة والقدرة اليت أعطاها الباري تعاىل إلبليس 
من التأثري على نفوس بين آدم إالّ املخلصني، وهي درجة من امللكوت مل 
ترق إليها القوى العظمى للدول البشرية عرب التاريخ إىل يومنا احلاضر، هذا 
له ليسرتقوا السمع  الشياطني والعفاريت جنوداً  إىل تسخريه ملردة  مضافاً 

ويراقبوا مجع البشرية من لدن آدم إىل يوم الوعد املعلوم.
ويبني أمري املؤمنني أن هذه املكنة والقدرة مل تعط إلبليس اللعني جزافاً 

 :واعتباطاً، قال
»فاعتبروا بما كان من فعل اهلل بإبليس إذ أحبط عمله الطويل، وجهده الجهيد 
وكان قد عبد اهلل ستة آالف سنة، ال يدرى أمن ِسني الدنيا أم من ِسني اآلخرة، 
معصيته؟  بمثل  اهلل  على  يسلم  إبليس  بعد  ذا  فمن  واحدة.  ساعة  عن كبر 

كال.«21
فهذه الستة آالف سنة اليت ال يُدرى أهنا من سين األرض أو من سين 
السماء اليت عبد اهلل تعاىل فيها، هي اليت أوجبت اجلزاء له هبذا التمكني، 
فهو قد ارتاض هذه املّدة ومضى حقباً يف الرياضة الروحية لكن ابتغى هبا 

نتيجة خبسة، وهي التمكني يف دار الدنيا من سلطان امللكوت النازل، المدعون الكّذابون
وهو يف اآلخرة من األخسرين.

ومنها: العفريت من الشياطني، قال تعاىل: 
»قاَل يا أَيُـَّها اْلَمَلُؤا أَيُُّكْم يَْأتِيِني ِبَعْرِشها قـَْبَل َأْن يَْأُتوِني ُمْسِلِميَن؛ قاَل ِعْفرِيٌت 
ِمَن اْلِجنِّ أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِميٌن؛ قاَل 
الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب أَنَا آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فـََلمَّا رَآُه 

ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدُه قاَل هذا ِمْن َفْضِل رَبِّي«22 
فبني تعاىل أن القدرة اليت متّكن منها العفريت نظري املكنة اليت كانت 
لدى آصف بن برخيا، وصي النيب سليمان صاحب علم من الكتاب 
يف بعض جهاهتا، وإن كانت دوهنا بعض الشيء، مع أن العفريت هو 
من الشياطني املسخرين للنيب سليمان، وهذه القدرة مل تكن سحراً 
وختيياًل، بل قدرة حقيقية تتجلى بأن يأيت يف بضع دقائق بعرش ملكة 

سبأ من اليمن إىل فلسطني.
ومنها: بلعم بن باعورا، قال تعاىل: 

»َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَْيناُه آياتِنا فَاْنَسَلَخ ِمْنها فَأَتـْبـََعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن 
اْلغاِويَن * َوَلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِبها َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى األَْْرِض َواتّـََبَع َهواُه َفَمثـَُلُه 
َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن 

َكذَّبُوا ِبآياتِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّروَن.«23
واآلية اليت أوتيها بلعم بن باعورا هي حرف من االسم األعظم، كما 
يصّوت،  باللسان  قوالً  ليس  األعظم  واالسم  الروايات،  بذلك  وردت 
بل هو الروح األعظم، وإعطاء حرف منه يعين االرتباط الروحي بدرجة 
من التأييد منه، ومع كّل ذلك مل تكن نفس بلعم بن باعورا وشهوهتا 
قد مخدت، بل تغلبت يف النهاية عليه، وأرادت تسخري هذا االرتباط 
الروحي باالسم األعظم حتت إمرهتا، فكانت العاقبة أن انسلخت نفس 
بلعم عن هذا االرتباط والتأييد، فرغم القدرة التكوينية واملقام الذي وصل 
إليه، إال أن ذلك مل يضمن عدم وقوعه يف اخلطأ واملعصية، ومل مينعه من 

الشطط واخلطل.
ومن مث قال مجلة من احملققني من أهل املعرفة من اإلمامية أن الشطط 
الرياضات الروحية  والشطحات اليت تصيب وتعتور وتعرض على أهل 
الذات،  وأنانية  النفس  جبل  على  سيطرهتم  عدم  عن  وكاشفة  داّلة 
ففرعونيته بدل أن متوت تزداد قوة بقوة الرياضات اخلاطئة أو غري املتقّيدة 
بالشريعة، فالطريقة تكون بدون الشريعة طريقة شيطانية بدل أن تكون 
رمحانية، ومن مَثَّ كان الفقه أمان من الزيغ والضالل ألصحاب الرياضات 
الروحية، كما هو أمان لبقية شرائح األّمة عن االحنراف، وهو من معاين 

أن التمسك بالثقلني أمان عن ضالل األمة.
فتجتمع  غامض،  تركيب  على  النفس  طبقات  دفائن  أن  احلقيقة  ويف 
السوء  ذوات  الرذائل  هذه  مع  العالية  الفضيلية  الصفات  من  ظواهر 
الشديد، وإىل ذلك يشري ما رواه يف »االحتجاج« عن الرضا، قال: 

 :قال علي بن احلسني
»إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت في منطقه، وتخاضع في 
حركاته، فرويداً ال يغرنَّكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم 
منها؛ لضعف نيته ومهانته، وجبن قلبه، فنصب الدين فخاً لها، فهو ال يزال 

يختل الناس بظاهره، فإن تمّكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه 
يعف عن المال الحرام فرويداً ال يغرنَّكم، فإن شهوات الخلق 

دعـوي السفـارة:
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مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام، وإن كثر، ويحمل 
نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محّرماً، فإذا وجدتموه يعف 
عن ذلك فرويداً ال يغرنَّكم حّتى تنظروا ما عقدة عقله، فما أكثر من 
ترك ذلك أجمع، ثّم ال يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر 
مما يصلحه بعقله، وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً ال يغرنَّكم حّتى تنظروا 
أمع هواه يكون عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محّبته للرئاسات 
الدنيا  بترك  واآلخرة  الدنيا  من خسر  الناس  في  فإن  فيها،  وزهده  الباطلة 
للدنيا، ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة األموال والنعم المباحة 
المحللة، فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة حّتى إذا قيل له: اتق اهلل أخذته 
العزة باإلثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخبط خبط عشواء ويقوده 
أّول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمّده ربه بعد طلبه لما ال يقدر عليه 
في طغيانه، فهو يحلُّ ما حرَّم اهلل، ويحّرم ما أحلَّ اهلل، ال يبالي بما فات من 
دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقي من أجلها، فأولئك الذين غضب اهلل 

عليهم وأعّد لهم عذاباً مهيناً...« 
إىل أن قال: 

»ولكن الرجل كل الرجل، نعم الرجل، هو الذي جعل هواه تبعاً ألمر اهلل، 
وقواه مبذولة في رضا اهلل، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عّز األبد من العّز 
النعيم  الباطل، ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها يؤّديه إلى دوام  في 
في دار ال تبيد وال تنفد، وإن كثير ما يلحقه من سرائها إن اتّبع هواه يؤّديه 
إلى عذاب ال انقطاع له وال يزول، فذلكم الرجل نعم الرجل، فتمسكوا به، 
وبُسّنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه ال ترد له دعوة، وال تخيب له 

طلبة.«24
النفس  الروحية تكسب  الرياضات  أن  إىل  االلتفات  ينبغي  فمن ذلك 
قدرات خارقة، كطي األرض، وقراءة الضمري، والرتائي يف منام اآلخرين، 
والتصرف يف تلك الرؤى، وقراءة األعمال املاضية أو املستقبلية، وغريها 
اجلدد  والنفس  الروح  علماء  عليها  يطلق  قد  اليت  النفس  قدرات  من 

احملدثون: 
قوة التخاطر، واجلالء البصري والسمعي، والتنومی املغناطيسي، وغريها من 
قدرات وحركات الروح واالتصال مع أرواح املوتى، وأنه لتحكى أفعال 
خارقة عن مرتاضي اهلند أو ِفَرق الصوفية املختلفة يف الصني وشرق آسيا 
الرب  النجاة ورضا  ليس عالمة  أن كل ذلك  إالّ  املناطق،  وغريها من 

تعاىل، فإن موطن ذلك التقوى والطاعة له تعاىل.

الهوامش:
1. »غيبة الطوسي«، ص 290، ح 247.

2. سورة التوبة، اآلية 122.
3. »حتف العقول«، ص 410، عنه، ج »حبار األنوار«، ج 10، ص 247.

4. »رجال الكّشي«، طبع مؤسسة آل البيت، ج 1، ص 6.
5. »أصول الكايف«، ج 1، ص 31، باب فرض العلم ووجوبه، ح 6.

6. نفس املصدر، ح 7.

7. نفس املصدر، ح 8.
8. نفس املصدر، ج 1، ص 33، باب صفة العلم والعلماء، ح 6.

9. نفس املصدر، ح 8.
10. نفس املصدر، ح 3.
11. نفس املصدر، ح 4.

12. نفس املصدر، باب فرض العلم ووجوب طلبه واحلث عليه، ح 4.

المدعون الكّذابون

لقد تطرقنا يف القسم السابق إىل مخس حكم من األحكام  العديدة للغيبة 
الطويلة إلمام العصر. ونتناول يف هذا القسم عدة حكم أخرى.

6. إن اإلمام يف الفكر الوالئي الشيعي هو مظهر اسم اهلل الجامع، وحائز 
على مقام خليفة اهلل ومدبر أمور اخللق جليا وخفيا يف مجيع عوامل األرض 
والسماء، ويتم تنظيم مجيع شؤون الكائنات من البداية وحىت النهاية على 
يده بإذن اهلل. واالن جيب التساؤل، كيف ميكن أن جييز اهلل تعاىل تقييد 
صالحية خليفته باحلق يف الكون والوجود، ويف الوقت ذاته دميومة حياة 
وعيش الكائنات يف العامل، بينما مل حين بعد موعد القيامة الكربى؟ وهذا 
الشجرة  تواصل  أن  ونتوقع  جذورها  من  شجرة  باقتالع  نقوم  أن  يشبه 
وأغصاهنا وأوراقها احلياة. إن نضارة وحياة أغصان الشجرة وأوراقها وإمثارها، 

يرتبط بشكل مباشر جبذورها. 
إن اإلمام هو الركن الركين ومبادئ وأسس حياة ما سوى اهلل يف العامل، ومن 

دونه، ينقطع جذر وأساس مجيع الكائنات. 
وطاملا ال تتضح منزلة اإلمام يف الكون وشؤونه ومقاماته يف ظل االنطباعات 

العامة والوالئية، فانه لن يتضح سر دميومة احلياة وضرورة دميومة حياته.
إن غيبة جسم اإلمام وبقائه خافيا على أعني الناس، ال حيول دون تطبيق 
أي من واجبات اإلمام وحتقق شؤونه حول جل خلق العامل، إال إذا كان 
اإلمام معذورا يف اخلالفة الظاهرة على الناس وممارسة الوالية عليهم، كخليفة 
وأمري وإمام، وأن الناس هم السبب يف حرماهنم من هذا؛ وإال طاملا بقيت 
األرض والسماء ومل تقم القيامة الكربى، فانه سيبقى اخلليفة والقائم مقام 
وصاحب الوالية املطلقة يف الكون. وبعد ذلك ويف ضوء إقامة امليزان وفتح 
أبواب اجلنة واجلحيم، فان االنسان الكامل وويل اهلل على اإلطالق هو 
عامل اإلتصال بالذات االهلية ووسيط فيض احملشورين يف القيامة والشاهد 

واملشهود واحلاكم والقاضي باذن اهلل. 
7. وطاملا مل ينته األجل احملدد واملقدر حلياة إبليس اللعني وجنوده، أي 
أبناء آدم  الوقت المعلوم، فانه سينهمك بكل ما أويت من قوة يف إغواء 

وتضليلهم.
 :وقال اإلمام الرضا

»... يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا.«1 
 :ويقول اسحاق بن عمار إنه سأل اإلمام الصادق

يـَْوِم  ِإلى   اْلُمْنَظرِيَن  ِمَن  فَِإنََّك  »قاَل  الشيطان:  تعالى مخاطبا  أن يقول اهلل 
فی  اهلل كان  بعثه  فإذا  القائم  قيام  يوم  المعلوم  الوقت  اْلَمْعُلوِم«2  اْلَوْقِت 
»مسجد الكوفة« وجاء إبليس حّتی يجثو علی ركبتيه فيقول يا وياله من 
هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت المعلوم منتهی 

أجله.«3
إن منح املؤمنني والشيعة احلصانة يف احلصن املنيع وبعثرة وصد جنود 
إبليس وتقييد أيديهم يف التعرض ألرواح وأجساد املستضعفني وإحباط 
مفعول الكثري من خمططات وقرارات أعداء اإلنسان واألديان، كله يتم 

على يد ويل اهلل األعظم حىت إن مل يعلم أحد بذلك. 
امام املّتقني، علّی بن ابی طالب با اشاره به يکی از اقدامات 

ويقول اإلمام علي بن ايب طالب يف إشارة إىل أحد إجراءات إمام 
الزمان يف عصر الغيبة: 

فيها بسراج منير ويحذو فيها علی مثال  مّنا يسری  »أال وإّن من أدركها 
الّصالحين ليحّل فيها ربقا ويعتق فيها رقّا ويصدع شعبا ويشعب صدعا.«4

ويظن البسطاء أن حتقق احلاالت السبع آنفة الذكر وعشرات احلاالت 
ويل  وعهدة  واجبات  يف  ووردت  شيئا،  عنها  نعرف  ال  اليت  األخرى 
الناس.  املادي واجللي بني  الشهريين، رهن بوجوده  العصر ورجاله 
فاألمر ليس كذلك. فمن نقص العقل أن نظن أن ذلك اإلمام املبني، 
وإذن  الظهور  وينتظر حلظة  عاطال  زاوية  على عصا وجيلس يف  يتكئ 

القيام. 
إن التدبر واإلدارة واهلداية والعناية ومنح احلصانة واملراقبة واإلرتقاء و... 
األرض،  سكان  فيهم  مبن  العوامل  مجيع  يف  املقيمة  الكائنات  جلميع 
 ،رهن بتأسيس جهاز عظيم حتت إشراف وإدارة ويل اهلل األعظم
وبالتحديد يف عصر الغيبة وما بعده عصر الظهور، إن هذا اجلهاز العظيم 
تأسيسه وعمارته  يد اإلمام سيتوىل  اإلمكانات وإطالق  توافر  ويف ظل 

وقيام الدولة الكرمية العاملية. إن شاء اهلل.
ويف إطار دراسة حكم وقوع غيبة ويل اهلل وحجته وبقاء الناس 

تكالیف المنتطرین

13. »أصول الكايف«، ج 1، ج 36، باب صفة العلماء، ح 3.
14. نفس املصدر، ج 1، ج 38، باب فقد العلماء، ح 1.

15. سورة األعراف، اآلية 27.
16. سورة اإلسراء، اآلية 64.

17.سورة مرمی، اآلية 83.
18. سورة األنعام، اآلية 121.
19. سورة الزخرف، اآلية 36.

20. سورة النمل، اآلية 24؛ سورة العنكبوت، اآلية 38.
21. »هنج البالغة«، ج 2، ص 137، اخلطبة القاصعة، الرقم 192.

22. سورة النمل، اآليتان 38 - 40.
23. سورة األعراف، اآليتان 175 و176.

24. »االحتجاج«، ج 2، ص 53.

إعداد  الكبرى«،  الغيبة  في  السفارة  »دعوى  السند،  محمد  الشيخ  المصدر: 
.وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

إسماعيل شفيعي سروستاني

القسم الثاني

الحكم المتعلقة بابقاء آخر حجة

خلف ستـار الغيبة
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بعيدا عن نعمة حضوره، فان موضوع حصانة اإلمام وبقائه 
خلف ستار الغيبة، يكتسي أمهية خاصة. 

جدير ذكره أن الظروف التارخيية اليت مرت على األولياء واألنبياء 
السلف ختتلف اختالفا هائال عن كل ما سيقع يف عصر وزمان حضور 

وغيبة آخر حجة اهلل يف األرض.
وكان األمل والوعد مبجئ احلجة الالحق قائمني يف مجيع العصور اليت 
باحلجة  املتعلقة  األخبار  وأن  السابقني،  واألوصياء  األنبياء  على  مرت 
التايل )أكان الرسول أو اإلمام( قد وضعت بتصرف األنبياء. لكنه كان 
صاحب  أن   اهلدى وأئمة   اهلل لرسول  بالنسبة  وجليا  واضحا 
الزمان سيكون آخر حجة يف األرض وآخر وصي وإمام معصوم 
ومنصب، اإلمام الذي سيكون يف وقت الظهور صاحب اإلذن بابادة 
مجيع الطواغيب واألشقياء واملعاندين وعلى رأسهم إبليس اللعني وأشياعه. 
وتفيد األخبار الواردة، إنه يف وقت ظهور اإلمام فان أبناء املؤمنني 
خيرجون من صلب اآلباء وتتاح هلم إمكانية احلياة يف األرض، وحيسم 
األمر للجميع. إن األنبياء واألوصياء السابقني وبسبب الظروف التارخيية 
اخلاصة اليت مروا هبا، اضطروا أحيانا التباع التقية وحىت إبراهم معاهدة 
سالم مع احلكام الظاملني يف عصرهم أو اللجوء إىل الصمت جتاههم 
مثلما أن اإلمام علي بن أيب طالب اخنرط مضطرا للبيعة مع اخلليفة 
املنصب لنفسه واضطر اإلمام احلسن اجملتىب إلبرام معاهدة سالم 

مع معاوية و... .
لقد كان ستار الغيبة، غطاء وحصنا منيعا يصون اإلمام من البيعة مع 

اجلائرين، وأال تبقى يف عنقه ذمة أي طاغوت وظامل.
وقدوصف االمام علي أمري املؤمنني هذا املوقع بقوله: 

»إّن القائم مّنا إذا قام لم يكن ألحد فی عنقه بيعة فلذلك تخفی والدته 
ويغيب شخصه.«5

ويقدم بعض الباحثني والدعاة عن طريق اخلطأ أو بسبب عدم املعرفة، 
بانه مشحون  لإلمام  الكرمية  الدولة  وتأسيس  وقيام  خط مسار ظهور 
تارة  واللني  والعطف  السالم  مع  متالزما  أو  تارة،  والسيف  بالضرب 
أخرى. إن كال املسارين ونوعية وكمية فعل اإلمام وتعاطيه مع املؤمن 

والكافر حسب وصف البعض هلما، غري صحيحني.
النيب  وسنة  لسرية  وفقا  والقسط  العدل  مع  يتعامل   اإلمام إن 
األكرم وبطريقة »َأِشّداُء َعَلى الُكّفاِر رَُحماُء بَينـَُهم«6 لكن فيما خيص 
قضية رفع العقبات التي تعترض الظهور والتمهيد للواقعة وتأسيس الدولة 
الكريمة، فاهنا تتم عن طريق السنن اجلارية يف الكون والعمل واجلهد، 
ومن أجل إبادة األعداء الشريرين من اجلن واإلنس، ال بد له من القتال، 
وإال فان بقايا هؤالء األشرار سينصبون سدا كبريا أمام اإلمام واملؤمنني 
له، وحيولون دون حتقق اإلرادة االهلية يف تأسيس  املواكبني  واجملاهدين 

امللك العظيم والتحقق اخلارجي حلكمة اخللق. 
ومثة أحاديث عديدة حول الظهور، تشري إىل املراحل العصيبة اليت مير 
هبا اإلمام وأنصاره، العقبات واملراحل اليت يتم تذليلها يف ظل جماهدة 

اإلمام وأنصاره.
وعن موسی بن بكر الواسطّی عن بشير الّنّبال قال: 

 :ا قدمت املدينة قلت ألبی جعفر
ّ
قدمت »املدينة«... مل

إنّهم ]المرجئه[7 يقولون إّن المهدّی لو قام الستقامت له األمور عفوا وال 

تكالیف المنتطرین

يهريق محجمة دم.
 :فقال

 كاّل واّلذی نفسی بيده لو استقامت ألحد عفوا الستقامت لرسول اهلل«
حين أدميت رباعيته وشّج فی وجهه كاّل واّلذی نفسی بيده حّتی نمسح نحن 

وأنتم العرق والعلق.« 
مثّ مسح جبهته.8

العصر  وبعد قرون من الصرب والرتيث، ومع إمتام احلجة على اخللق ويف 
الذي تتجلى فيه إرادة اهلل لتأسيس دولة احلق، فلن يكون هناك جمال جملاراة 

الكفار الذي ينكرون حجة اهلل. 
عن سعد بن محّمد عن عيسی الخّشاب قال: 

قلت للحسني بن علّی: أنت صاحب هذا األمر؟ قال: 
»ال ولكن صاحب األمر الّطريد الّشريد الموتور بأبيه المكّنی بعّمه يضع سيفه 

علی عاتقه ثمانية أشهر.«9
وبعد الظهور وصدور اإلذن بالقيام من قبل اهلل تعاىل، ومع كسر شوكة 
الظاملني وإحباط حماوالت األنظمة االستكبارية، يقوم اإلمام بتطهري بقية 
السيف وبقايا آثار ومباين الشرك والنفاق لريسي دعائم دولته على أسس 

العدل والقسط والرمحة الواسعة. إن شاء اهلل. 

الهوامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن علي، »كمال الدين ومتام النعمة«، ج 2، ص 371.

2. سورة ص، اآليتان 80-81؛ سورة احلجر، اآليتان 38-37.
3. العّياشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، طهران، الطبعة األوىل، 1380ه 

.ق.، ج 2، ص 242.
4. »شرح هنج البالغة ابن أيب احلديد«، ج 9، ص 126، اخلطبة 150.

5. ابن بابويه، حمّمد بن علي، »كمال الدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 303.
6. سورة الفتح، اآلية 29.

القرن األول اهلجري. وتأيت  النصف األول من  7. املرجئه هم فرقة ظهرت يف هناية 
املرجئة من املرجئ، أي أهنم ال يعتربون من يرتكب الكبرية، خملدا يف نار جهنم، بل 

يوكلون أمره إىل اهلل وهلذا السبب مسوا باملرجئة.
وظهرت املرجئة بعد اخلوارج وكان سؤاهلم الرئيسي واألويل هو: هل إن مرتكب الكبرية 
سيكون خملدا يف نار جهنم أم ال. وجرى احلديث عقب هذا السؤال عن حدود اإلميان 
ومن هو املؤمن. وكانوا يقولون بان اإلميان مقدم على القول باللسان والقول باللسان 

مقدم على العمل، ومن ال ميلك عمال لكنه ميلك إميانا، سينال الفالح. 
وحتولت عقيدة املرجئة إىل مأوى ومالذ لألمويني الذين مل يتوانوا عن ارتكاب الكبائر 
يف السّر والعلن. وقيل أن املرجئة كانوا يقولون أن احلكم على مرتكيب الكبائر موكول 
إىل اهلل. ومل يعتربوا هؤالء خملدين يف النار وهم استندوا يف اعتقادهم إىل قوله تعاىل: 
يتوب عليهم واهلل عليم« )اآلية 106،  يعّذهبم وإّما  إّما  »وآخرون مرجون المراهلل، 

سورة التوبة(.
أبو حنيفة )صاحب املذهب احلنفي( وأبو مشر  ومن كبار املرجئة ميكن اإلشارة إىل 

القدري وغيالن القدري. )دهخدا، علي أكرب، »معجم اللغة«(. 
8. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، ص 284.

9. ابن بابويه، حمّمد بن علي، »كمال الّدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 318.

حق العامل فقد دل العقل والنقل على أنه ينبغي خدمة العامل.
يف »الكايف«1 بإسناده عن محمد بن سنان، رفعه، قال: قال عيسى ابن 

مرمی: »يا معشر الحواريين! لي إليكم حاجة اقضوها لي.« 
قالوا: قضيت حاجتك يا روح اهلل! 

فقام، فقبل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح اهلل؟ 
لكيما  هكذا  تواضعت  إنما  العالم  بالخدمة  الناس  أحق  »إن   :فقال

تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم.« 
مث قال عيسى: »بالتواضع تعمر الحكمة ال بالتكبر وكذلك في السهل 

ينبت الزرع ال في الجبل.«

و أما ما هي حقوق العامل؟
عن أيب عبد اهلل قال: كان علي يقول: 

»إن من حق العالم أن ال تكثر عليه السؤال و ال تجر بثوبه و إذا دخلت 
عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا و خصه بالتحية دونهم و اجلس بين 
يديه و ال تجلس خلفه و ال تغمز بعينيك و ال تشر بيدك و ال تكثر من قول 
قال فالن و قال فالن خالفا لقوله و ال تضجر بطول صحبته فإنما مثل العالم 

مثل النخلة ينتظر بها متى يسقط عليك منها شي ء و العالم أعظم أجرا من 
الصائم القائم الغازي في سبيل اهلل و إذا مات العالم ثلم في اإلسالم ثلمة 

ال يسدها شي ء إلى يوم القيامة.«2
وروی عن سعدان عن عبد الرحيم بن مسلم عن إسحاق بن عمار قال: 

قلت أليب عبد اهلل: من قام من مجلسه تعظيما لرجل؟ 
قال: »مكروه إال لرجل في الدين.«3

وقال أمري املؤمنني: »إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول و تعلم حسن االستماع كما تعلم حسن القول و ال تقطع 

على أحد حديثه.«4

الهوامش:
۱. الکليين، »الکايف«، ج ۱، ص ۳۷.

2. نفس املصدر.
3. الربقي، »احملاسن«، ج 1، ص 233.

4. نفس املصدر.

فوائد وجود اإلمام الغائب

حق العاِلم علی المتعلم
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أسباب الدعاء إلمام الزمان

يف »البحار« نقال عن »غيبة« النعماني 1 عن أمري املؤمنني: »كأني 
أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، و قد ضربوا الفساطيط، يعلمون الناس 

القرآن كما انزل.«2 
و عنه: »كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس 
القرآن كما انزل.« قال أصبغ بن نباتة: قلت: يا أمير المؤمنين! أوليس هو 

كما انزل؟ 
فقال: »ال، محي منه سبعون من قريش بأسمائهم و أسماء آبائهم، و 

ما ترك أبو لهب إال لإلزراء على رسول اهلل ألنه عمه.«3
و عن أيب عبد اهلل: »كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون 

الناس.«4
  إذا قام قائم آل محمد« :و عن »إرشاد« المفيد، عن أيب جعفر
ضرب فساطيط يعلم الناس القرآن، على ما أنزل اهلل عز و جل، فأصعب ما 

يكون على من حفظه اليوم ألنه يخالف فيه التأليف.«5
قرأ رجل على  قال:  أبي سالم  بن  سالم  بإسناده عن  و يف »الكايف«، 
أيب عبد اهلل و أنا أستمع حروفا من القرآن، ليس على ما يقرؤها 
يقرأ  إقرأ كما  القراءة،  هذه  اهلل: »كف عن  عبد  أبو  فقال  الناس، 
الناس، حتى يقوم القائم، فإذا قام القائم قرأ كتاب اهلل عز و جل على 

».حده، و أخرج المصحف الذي كتبه علي
و قال:

»أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه و كتبه، فقال لهم: هذا كتاب اهلل 
عز و جل كما أنزله اهلل على محمد و قد جمعته في اللوحين، فقالوا: 
هوذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن ال حاجة لنا فيه، فقال: أما و اهلل ما 
ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن اخبركم حين جمعته لتقرأوه.«6 

و يف »اإلحتجاج«: 
أنه ملا تويف رسول اهلل مجع علي القرآن و جاء به إىل املهاجرين 
و األنصار، و عرضه عليهم ملا قد أوصاه بذلك رسول اهلل فلما فتحه 
أبو بكر، خرج يف أول صفحة فتحها فضائح القوم، فوثب عمر و قال: يا 

علي، اردده فال حاجة لنا فيه. فأخذه و انصرف.
مث أحضروا زيد بن ثابت، و كان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء 
بالقرآن، و فيه فضائح المهاجرين و األنصار و قد رأينا أن نؤلف القرآن، و 
نسقط منه ما كان فيه فضيحة و هتك للمهاجرين و األنصار، فأجابه زيد إىل 
ذلك. مث قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم، و أظهر علي القرآن 

الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ 
قال عمر: فما الحيلة؟ 

قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة، فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله و نستريح منه 
فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد، فلم يقدر على ذلك.

فلما استخلف عمر سأل عليا أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما 
بينهم، فقال: يا أبا الحسن، إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي 

بكر، حتى نجتمع عليه. 
فقال علي: »هيهات ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر 
لتقوم به الحجة عليكم، و ال تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
تقولوا ما جئتنا به، إن القران الذي عندي ال يمسه إال المطهرون، و األوصياء 

من ولدي.«
فقال عمر: فهل إلظهاره وقت معلوم؟

عليه   الناس  يحمل  و  يظهره،  ولدي  من  القائم  قام  إذا  »نعم،   :فقال
فتجري السنة به صلوات اهلل عليه.«7 

أقول: ميكن أن يكون هذا هو السر يف تسمية القائم بالقرآن العظيم 
باعتبار أنه اآلمر به و حامل الناس على قراءته، و مظهره و مروجه.

روي يف »الربهان«: عن حسان العامري، قال: سألت أبا جعفر عن 
قوله تعاىل: 

»َو َلَقْد آتـَْيناَك َسْبعاً ِمَن اْلَمثاني  َو اْلُقْرآَن اْلَعظيم .«8 
قال: ليس هكذا تنزيلها، إمنا هي: »و لقد آتيناك السبع من المثاني، نحن 

هم، و القرآن العظيم: ولد الولد.«9 
و عن القاسم بن عروة، عنه عن قول اهلل تعاىل: »َو َلَقْد آتـَْيناَك َسْبعاً ِمَن 

 10».اْلَمثاني  َو اْلُقْرآَن اْلَعظيم « ، قال: »سبعة أئمة و القائم
تكون  و  أمسائهم  باعتبار  أنه  يقال  أن  فيمكن  سبعة  أما كوهنم  أقول: 
فاطمة مقصودة أيضا يف احلديث األول، و القرآن العظيم: ولد الولد، 

 .و هو القائم
و أما احلديث الثاين فبتسمية القائم باسم سابع و هو أمحد:

كما يف البحار: عن أمري املؤمنني قال: »له إسمان: إسم يخفى و إسم 
 11».يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد، و أما الذي يعلن فمحمد

و يؤيده ما رواه عن يونس بن عبد الرحمان، عمن ذكره، رفعه، قال: سألت 
َو  اْلَمثاني   ِمَن  َسْبعاً  آتـَْيناَك  َلَقْد  أبا عبد اهلل عن قول اهلل تعاىل : »َو 
اْلُقْرآَن اْلَعظيم «  قال: »إن ظاهرها الحمد و باطنها ولد الولد، و السابع 

 12».منها القائم
 و على هذا يكون عطف القرآن العظيم على سبع من باب ختصيصه

بالذكر المور مهمة.
و أما املثاين فيمكن أن يكون املراد به مجيع اآليات القرآنية، و يؤيده قوله 

تعاىل: »اللَُّه نـَزََّل َأْحَسَن اْلَحديِث ِكتاباً ُمَتشاِبهاً َمثاِنَي ...«13
و يؤيده أيضا قوله يف احلديث األول: إمنا هي السبع من املثاين.14 

عن غيبة النعماين: كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني.15
و التعبري بذلك لتكرر نزوله، فقد نزل إىل البيت املعمور مجلة واحدة يف ليلة 
القدر مرة اوىل مث نزل منه إىل النيب جنوما يف مدة عشرين سنة16 و 
 17 ميكن أن يكون املراد به خصوص فاحتة الكتاب كما عن أمرياملؤمنني
إما لتكررها يف كل فريضة، أو لتكرر نزوهلا على  باملثاين  التعبري عنها  و 
النيب و التعبري عن األئمة بذلك اللفظ إما باعتبار كوهنم ولد الولد 
فهم يف مرتبة ثانية بالنسبة إىل النيب حبسب عامل البشرية، و ترتيب  
اخللقة األنسانية، كما أن فاطمة يف املرتبة االوىل؛ و إما باعتبار كوهنم يف 

مرتبة ثانية بالنسبة إىل الكتاب الكرمی، كما يشهد به حديث الثقلني 
املتواتر املروي من طريق املخالف و املؤالف.

فمن طريق املخالفني: عن أبي سعيد الخدري، عنه قال: »إني تارك 
فيكم الثقلين، أال إن أحدهما أكبر من اآلخر: كتاب اهلل ]عز و جل [ حبل 
ممدود من السماء إلى األرض، و عترتي أهل بيتي، و إنهما لن يتفرقا حتى 

يردا علي الحوض.« 18 
بالنسبة إىل النيب حبسب  ثانية  و إما باعتبار كوهنم يف مرتبة 

العلوم الربانية، و املقامات العقالنية:
فقد قال: »أنا مدينة الحكمة و علي بابها.«19 

املؤمنني: »علمني رسول اهلل ألف باب، كل باب  أمري  قال  و 
يفتح لي ألف باب.«20 

الهوامش:
1. النعماين، إمسه حممد بن إبراهيم بن جعفر، قال يف »أمل اآلمل«: شيخ من 
أصحابنا، عظيم القدر شريف املنزلة، صحيح العقيدة، كثري احلديث، قدم بغداد و 
خرج إىل الشام، مات هبا، قاله العالمة و النجاشي، إىل أن قال: و هذا من تالمذة 
حممد بن يعقوب الكليين، و من مؤلفاته تفسري القرآن، رأيت قطعة منه، و رأيت 

»كتاب الغيبة«.
2. »غيبة النعماين«، ص 317، ح 3، عنه »البحار«، ج 52، ص 364، ح 

.139
3. »غيبة النعماين«، ص 318، ح 5، 

4. نفس املصدر.
5. »اإلرشاد«، ص 413.

6. »الكايف«، ج 2، ص 633، ح 23.
7. »االحتجاج«، ج 1، ص 225.

8. سورة احلجر، اآلية 87.
9. »تفسري العياشي«، ج 2، ص 438 ح 38 و 39، عنه »الربهان«، ج 2، 

ص 354، ح 10-9.
10. نفس املصدر.

11. »كمال الدين«، ج 2، ص 653، ح 17.
12.»تفسري العياشي«، ج 2، ص 438، ح 37.

13. سورة الزمر، اآلية 23.
14. »تفسري العياشي«، ج 2، ص 438، ح 106.

15. نفس املصدر، ح 102.
16. كما يف »الكايف«، ج 2، ص 629 بإسناده عن أيب عبد اهلل

17. »جممع البيان«، ج 1، ص 18.
18. »غاية املرام«، ج 2، ص 304 ح 2، عن »مسند أمحد«، ج 4، ص 371.
19. »فرائد السمطني«، ج 1، ص 101 ح 70، عنه »غاية املرام«، ج 5، ص 

216، ح 1.
20. »إمايل الصدوق«، ص 342 ح 804، عنه »غاية املرام«، ج 5، ص 236، 

ح 1.

»مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم«، صص 110-105.

تعليم الناس كتاب اهلل الكريم الذي جمعه أميرالمؤمنين
محّمدتقي الموسوي االصبهاني
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من مواليد دولة »مصر«، نشأ يف أواسط صعيد مصر يف اقليم »أسيوط« 
قرية »العقال«، واصل دراسته األكادميية حىت خترّج عام 1954م. من 

كلية احلقوق، »جامعة القاهرة«.

تصديه للمهام المختلفة
اشتغل فرتة باحملاماة، مث ُعنّي قاضياً يف وزارة العدل املصرية، وتدرج يف 

سلك القضاء إىل درجه مستشار مبحكمة استئناف »القاهرة«.
»السعودية«  يف  الداخلية  لوزارة  مستشاراً  1975م.  عام  حوايل  ُعنّي 

ومعاون فيها من قبل القضاء املصري.
مث عاد إىل مصر فلم متض فرتة حىت استقل من القضاء ألجل االشتغال 
عام  انتخب  حىت  املصري  العمل  حلزب  فانتمى  السياسي،  بالعمل 

1984م. بامجاع قواعد هذا احلزب نائباً لرئيس احلزب.
ويف عام 1986م. صدر قرار من قبل رئيس مجهورية مصر العربية بتعيينه 

عضواً يف جملس الشورى املصري.
ويف عام 1987م. رّشح نفسه يف انتخابات جملس الشعب املصري، 
فانتخب عضواً بعد حصوله على 127 ألف صوت وهي أعلى نسبة 
حصل عليها عضو مبجلس الشعب املصري أنذاك، فقام بعدها مبمارسة 

دوره يف هذا اجملال لتحقيق السالم االجتماعي لألمة.

رحلته الفكرية
واجه خالل عمله يف شىت األصعدة مجلة من القضايا دعته ألن يعيد 
النظر يف عقائده املوروثة، فتوجه إىل البحث ملتمساً سبيل احلق، حىت 
انار اهلل سبحانه وتعاىل قلبه، فوجد احلق عند أهل البيت ، فاسرع 

بعد ذلك إىل اتباع هنجهم والسري على خطاهم.

أول محطة جادة دفعته لالستبصار
يقول املستشار الدمرداش: 

لقد مّر علّي زمن استغرق عقدين من السنني حاولت خالهلا أن أتعرف 
المستبصرونعلى وجه احلق يف االعتقاد مبذهب أهل البيت، وكان منطلقي يف 

المستبصرون

البيت واعطائهم  البحث ريفٌي حيث ُجبلت على حب أهل  بداية 
الوالء القليب الكامل.

القضاء يف مصر أن وُِكل إيّل يف األعوام  اتفق يل ملا شغلت منصب  مث 
للمسلمني  الشخصية  االحوال  قضايا  يف  الفصل  1965-1967م. 
واملسيحيني يف احدى مدن الصعيد وهي مدينة »كومومبو« يف حمافظة 
»اسوان« حيث يتعايش املسلمون واملسيحيون يف سالم اجتماعي واحرتام 

متبادل.
فاتفق يل أن عرضت علّي قضية تطليق بني مسيحي ومسيحية، وكان مبىن 
الدعوة اليت اقامها الزوج على الزوجة هو الزنا، وهو السبب الوحيد لفصل 
العروة الزوجية عند االقباط االرثوذكس. وكان القانون ينص على أن القاضي 
عند نظره الدعاوي بني املسيحيني حيضر معه رجل الدين املسيحي، وكان 
القسيس الذي حضر معي اجللسة يبدو عليه التوتر واالزعاج مما يرمي به 
الزوج زوجته املدعى عليها، فاشفقت عليه مما يعانيه واردت أن  املدعى 
اداعبه، فقلت له: هال استطعتم أن تبحثوا عن طريق لتخفيف االنفالق في 
مسألة الطالق بحيث يستطيع الزوج عندكم أن يطلق من غير حاجة إلى اتهام 

زوجته بالزنا؟!
فجاء رد الرجل سريعاً منفعالً قائال: أتريد أن تجعل الطالق عندنا مثل ما 
عند المسلمين حيث تطلَّق المرأة من غير ضوابط؟! فرتكت هذه العبارة أثرها 

العميق يف نفس الدمرداش واورثته صدمه مل يكن متوقعاً هلا.

وعي أفضلية الفقه الجعفري
ذهب املستشار الدمرداش بعد تلقيه هذه الصدمة إىل فضيلة املرحوم الشيخ 
الطالق يف  اليه قواعد  له يف كلية احلقوق وشكى  أبو زهرة وكان استاذاً 
مذهب أيب حنيفة، فكان جواب الشيخ أبو زهرة: يا ولدي لو كان األمر 
بيدي ما جاوزت في القضاء والفتيا مذهب اإلمام الصادق، مث وجهه اىل 
أن يعود إىل أحكام الطالق عند مذهب أهل البيت. فراجع الدمرداش 
مصادر املذهب اإلمامي اجلعفري فتبني له أّن الطالق عندهم ال يقع إالّ 
بشروط وضوابط، فقال يف نفسه: سبحان اهلل كيف غاب هذا عن فقهاء 
خلفوا مذاهب يدين بها الناس وتتأثر بها العالقات ويصبح بها الحالل حراماً 

والحرام حالاًل.

فكانت هذه أول حمطة جادة وضعته مع نفسه، مث اتفق له أن قرأ كتاباً 
مطبوعاً على نفقه وزارة األوقاف املصرية يف عهد وزيرها الشيخ أحمد حسن 
الباقوري عام 1955م. عن الفقه اإلمامي الشيعي عنوانه »املختصر النافع 
يف فقه اإلمامية« للمحقق الحلي، فايقن مبقولة الشيخ الباقوري بأن األهواء 
هي اليت باعدتنا أهل السنة عن فقه اإلمامية رغم ما فيه من العالج األمثل 

لكثري من العلل االجتماعية.
يقول املستشار الدمرداش: 

كانت قراءيت هلذا الكتاب متعاصرة مع قراءيت لفتوى أصدرها فضيلة الشيخ 
حممود شلتوت - شيخ االزهر االسبق - حيث أفىت: إن مذهب الجعفرية 
المعروف بمذهب الشيعة اإلمامية االثنا عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعاً. 
فلهذا من يومها بدأترْ رحليت يف التعبد مبذهب االمامية مؤمالً أن يزيدين 

اهلل اطالعاً واستبصاراً على كتب أخرى.

طلب االستنارة من القرآن الكريم
عكف املستشار الدمرداش بعدها على القرآن الكرمی الذي كان قد حفظ 
 ،الكثري منه يف صغره، فجعل يتأمل يف آياته البينات معامل أهل البيت
وبدأ يراجع التفاسري املعتمدة عند العامة، فهاله ما وجد من مواقف قرآنية 
قطعية تبنّي أن هذا القرآن الذي أنزله اهلل بني حمكم ومتشابه البد لفهمه 
من أن يكون هناك دليل هاد يقود العقل بني آياته قيادة مربأة من اجلهل 

واهلوى.
ومن هذا املنطلق أدرك املستشار الدمرداش أّن األمامة حتتل مركزاً متميزاً يف 
القرآن، وبدوهنا يصبح القرآن عرضة للتحريف يف الفهم واخلطأ يف التأويل، 
ويظل القرآن كتاباً مستشكالً فيه بدون وجود اإلمام املعصوم الذي يدل 

على احلقيقة.
مث واصل املستشار حبثه حىت تبّينت له حقائق اطمأن اليها من مصادر 
البيان  املزيد من  الشيعة، فاستعان باهلل عزوجل طالباً  السنة قبل مصادر 

.واألدلة واملزيد من االطالع على فقه أهل البيت

ثاني محطة جادة دفعته لالستبصار
يف  الداخلية  لوزارة  املستشارية  مهمة  الدمرداش  املستشار  مباشرة  بعد 
السعودية وبعد تعيينه ومعاوناً فيها من قبل القضاء املصري، مت تعينه عضواً 
ضمن جلنة مهمتها االطالع على بعض الكتب اليت يتم ضبطها من قبل 
الشرطة السعودية من وفد احلجيج االيراين واصدار حكم مصادرهتا فيما 

لو كانت تستحق ذلك.
وكان غرض احلكومة السعودية من تعيني هذه اللجنة هو التظاهر حني 
مصادرهتا للكتب الشيعية بأن هذا األمر يتم عرب جلنة علمية وقانونية مشرفة 
عليه حبيث ال يتم أمر املصادرة إالّ عن وعي بضرر دخول هذه الكتب إىل 

البلد وكوهنا من كتب الضالل اليت جيب مصادرهتا.
فصادف ذات يوم بعد تكوين هذه اللجنة وقبل مباشرهتا لعملها أن مت 
ضبط كمية كبرية من الكتب من وفد احلجاج االيرانيني، فارتأت احلكومة 
السعودية أن يتم أمر مصادرة هذه الكتب من قبل هذه اللجنة اليت فيها 

الدمرداش.
فلم متض فرتة بعد قرار احلكومة السعودية، جاء رئيس اللجنة السعودي إىل 
املستشار الدمرداش وقّدم له كتاباً ينص على اطالع اللجنة على الكتب و 

وجوب مصادرهتا مث طلب منه أن يوّقع أسفل هذا التقرير كأحد اعضاء 
اللجنة. فيقول املستشار الدمرداش: 

قلت له: أخي العزيز كيف يأتي لي أن اصدر حكماً بمصادرة كتب لم اطلع 
على أي شيء منها؟

مث طلب منه الدمرداش أن يتيح له فرصة االطالع على هذه الكتب 
ليسعه بعد ذلك أن يوقع مؤيداً مفاد هذا التقرير.

فلم يقتنع مسؤول اللجنة بذلك فوقع هو وزميله السعودي، مث رفع التقرير 
إىل وكيل الوزارة طالباً بأن يكتفي بتوقيعها وُيستغين عن توقيع املستشار 

القانوين املصري. ويقول املستشار الدمرداش: 
وطيب  فاستدعاين  منصفاً،  التقرير  إليه  رُفع  الذي  الوزارة  وكيل  كان 
خاطري وقال يل: أنت حّر في أن تقرأ الكتب كما تشاء. فأعاد أعضاء 
اللجنة القول بأهّنم لن يقرؤوا شيئاً من هذه الكتب، ألهنم يعلمون ما 

فيها!.
ويضيف املستشار الدمرداش: 

فزاد اهلل من فضل وكيل الوزارة علّي، فاجازين عن العمل ملدة شهرين، 
ملراجعة هذه الكتب، ألنه كان رجالً مثقفا، أدرك أن البحث يف هذه 
الكتب يستغرق كل هذه الفرتة، فأخذت الكتب وعكفت على قراءهتا، 
انسان جديد!  أعماقي  يولد يف  اقرأه  عند كل سطر  نفسي  فوجدت 
وكانت آخر قراءة يل حول حديث الثقلني، فقلبت فيه النظر سواًء فيما 
هو وارد بشأنه يف مذهب أهل البيت أو مرويات العامة. فاودعين ريب أن 

ال أعجل إىل اختاذ قرار هو مصريي إىل اجلنة أو النار!

نهاية مطاف البحث
بعد ذلك توجه املستشار الدمرداش حول البحث اجلاد من أجل حتديد 
القرآن  من  العقيدة  استنباط  اهتمامه  معظم  وكان  العقائدي،  مصريه 
الكرمی، وبالتدريج اكتسب الرؤية الواضحة حىت أسفر الصبح وظهرت 
له مشس احلقيقة ساطعة، فلم جيد جمااًل للبقاء على املوروث العقائدي، 
فنبذ التقليد واالتباع األعمى واختار عن وعي اتباع مذهب أهل البيت 

.والتمسك هبديهم ومالزمة مستهم

مؤلفاته
1.دعائم املنهج االسالمي،

2. حماضرات عقائدية.

٭ جمموعة حماضرات ألقاها يف إيران عند زيارته هلا عام 1421ه.ق. وغريه، وذلك 
بدعوة خاّصة له من مركز األحباث العقائدية، وهي:

1. »الرحلة إىل الثقلني«، 2. »اإلمامة يف القرآن«، 3. »اإلمام احلسني يف 
هم  »من   .5 النور«،  إىل  الظلمات  من  الطريق  »انتخاب   .4 الشهداء«،  سفر 

الشيعة«.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية

المستشار الدمرداش بن زكي العقالي
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خطب الّناس احلسن بن علّيش فقال: 
»أيّها الّناس أنا أخربكم عن أخ يل كان من أعظم الّناس يف عيين و كان 
رأس ما عظم به يف عيين صغر الّدنيا يف عينه كان خارجاً من سلطان 
بطنه فال يشتهي ما ال جيد و ال يكثر إذا وجد كان خارجاً من سلطان 
من سلطان  رأيه  - كان خارجاً  له عقله و ال  فرجه - فال يستخّف 
اجلهالة فال ميّد يده إاّل على ثقة ملنفعة كان ال يتشّهى و ال يتسّخط و ال 
يتربّم  كان أكثر دهره صّماتاً فإذا قال بّذ القائلني  كان ال يدخل يف مراء 
و ال يشارك يف دعوى و ال يديل حبّجة حىّت يرى قاضياً و كان ال يغفل 
عن إخوانه و ال خيّص نفسه بشي ء دوهنم كان ضعيفاًمستضعفاً.1 فإذا 
جاء اجلّد كان ليثاً عادياً كان ال يلوم أحداً فيما يقع العذر يف مثله حىّت 
يرى اعتذاراً كان يفعل ما يقول و يفعل ما ال يقول كان إذا ابتزّه أمران  ال 
يدري أيّهما أفضل نظر إىل أقرهبما إىل اهلوى فخالفه كان ال يشكو وجعاً 

صفات المؤمن

صحیفة رضویة

أعظـم الناس 
إاّل عند من يرجو عنده الربء و ال يستشري إاّل من يرجو عنده الّنصيحة كان 
ال يتربّم و ال يتسّخط و ال يتشّكى و ال يتشّهى و ال ينتقم و ال يغفل عن 
العدّو فعليكم مبثل هذه األخالق الكرمية إن أطقتموها فإن مل تطيقوها كّلها 

فأخذ القليل خري من ترك الكثري و ال حول و ال قّوة إاّل باهلل.«

الهامش
سائر  و  بالصالة  القيام  و  الصيام  األول كثرة  منشأ  مستضعفا«  ضعيفا  »كان   .1
العبادات و منشأ الثاين تواضعه للمؤمنني و عدم جمادلته و تغلبه عليهم حىّت استضعفوه 

و عدوه ضعيفا و ان كان قويا يف نفس االمر.

المصدر: »الكافي«، الكليني، االسالمية، ج 2، صص 238-237.

:قال الرضا
ُد َعلی َمَردِّ نَوازِِل الرَْبالِء، َوُمِلّماِت  مرْ ِن الرَّحيِم، اَلّلُهمَّ َلَک احلرَْ ِم الّله الرَّمحرْ »ِبسرْ
ُد َربِّ  مرْ ِف نَواِئِب الَّألرْواِء، َوَتوالی ُسُبوِغ النَـّعرْماِء، َوَلَک احلرَْ الضَّرّاِء، وََکشرْ

َعلی َهنیِء َعطاِئَک، َوحَمرُْموِد َبالِئَک َوَجليِل االِئَک
ليِفَک الرَْيسرَي  _َکثرِي، َوَخريرَِْک الرَْعزيِز، َوَتکرْ ساِنَک الرْ ُد َعلی ِاحرْ مرْ َوَلَک احلرَْ
ُد يَا َربِّ َعلی تـَثرْمريَِک قَِليَل الشُّکِر َوِاعرْطاِئَک  مرْ َوَدفرِْعَک الرَْعسرَي، َوَلَک احلرَْ
ِر َوَوضرِْعَک باِهَظ  ِر، َوَحطَِّک ُمثرِْقَل الرْوِزرِْر، َوقـَُبوِلَک ضيَق الرُْعذرْ واِفَر االرَْجرْ

ِر َطَع االرَْمرْ هيِلَک َمورِْضَع الرَْوعرِْر، َوَمنرِْعَک َمقرْ ِر، َوَتسرْ االرْصرْ
الرَْمُخوِف،  َوَدفرِْع  الرَْمعرُْروِف،  َوواِفِر  الرَْمصرُْروِف،  الرَْبالِء  َعَلی  ُد  مرْ احلرَْ َوَلَک 

في المناجاه لطلب الفرج
فيِف،  التَّخرْ وََکثرـْرَِه  ليِف،  التَّکرْ ِقلَِّه  َعلی  ُد  مرْ احلرَْ َوَلَک  الرَْعُسوِف،  َوِاذرْالِل 

َوتـَقرْوِيَِه الضَّعيِف، َوِاغاثَِه اللَّهيِف
اِلَک َومَحيِد  ُد َعلی َسَعِه ِامرْهاِلَک، َوَدواِم اِفرْضاِلَک، َوَصررِْف ِاحمرْ مرْ َوَلَک احلرَْ
ُد َعلی تَأرْخرِي ُمعاَجَلِه الرِْعقاِب، َوتـَررِْک  مرْ ِفعاِلَک، َوَتوالی نَواِلَک، َوَلَک احلرَْ
هيِل طُُرِق الرَْماِب، َو اِنرْزاِل َغيرِْث السَّحاِب، اِنََّک  ُمغاَفَصِه الرَْعذاِب، َوَتسرْ

الرَْمّناُن الرَْوّهاُب.«

الرضوية  »الصحيفه  محّمدباقر،  االبطحی،  الموحد  مرتضی  نجل  المصدر: 
الجامعة«، تحقيق مؤسسة االمام المهدی، ص 153-152.
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واملظنون أنه قد كرس جهده - وما بقي من عمره - يف نشر التشيع وترويج 
أصوله وأسسه ومفاهيمه، من خالل ما مسعه ووعاه من أمرياملؤمنني؛ 
أحاديث يف  الرواة عنه من  نقله  ما  نتلمس ذلك ونتحسسه من خالل 
العقيدة والفقه، والتفسري واألخالق، والعرفان و... والذي أعتقده أنه مل 
يهاجر من الكوفة بعد استشهاد أمرياملؤمنني، وإمنا بقي فيها إىل آخر 

حلظات عمره.

مكانته العلمية
المفيد يف »االختصاص«8  كان األصبغ رجال فاضال - كما عرب عنه 
- وهو من األوصاف اليت تطلق على أهل العلم يف عرفهم، ويف معامل 
اإلسالم[  في  ]يعني  فيه  صنف  من  أول  إن  شهرآشوب:  لـابن  العلماء 

أميرالمؤمنين... ثم سلمان، ثم أبو ذر، ثم األصبغ بن نباتة...9
 واألصبغ هو من روى عهد مالك األشرت الذي عهده إليه أمرياملؤمنني
ملا واله مصر، وروى - أيضا - وصية أمرياملؤمنني إىل ابنه محمد بن 

الحنفية.10
. وروى الطوسي عنه أيضا مقتل احلسني

مذهبه ومعتقده
ال ينبغي التوقف يف القول بتشيع األصبغ ومواالته ألهل البيت، بل 
ال ينبغي الرتدد يف كونه من الناشرين ملذهبهم واملروجني لفكرهم، وميكن 
للقارئ الكرمی أن يتأكد من ذلك من خالل ما بثه األصبغ من روايات 

حتمل فضائل أهل البيت - ومناقبهم وفضائل شيعتهم وحمبيهم.
وحنن نكتفي هنا بإيراد رواية واحدة، رواها الصدوق - بإسناده إىل 

األصبغ بن نباتة أنه قال: 
خرج علينا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ذات يوم، ويده في يد ابنه 

الحسن، وهو يقول: 
»خرج علينا رسول اهلل ذات يوم، ويدي في يده هكذا، وهو يقول: 

»خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذا، وهو إمام كل مسلم، ومولى كل مؤمن 
بعد وفاتي.« 

»أال وإني أقول: خير الخلق بعدي وسيدهم ابني هذا، وهو إمام كل مؤمن، 
ومولى كل مؤمن بعد وفاتي، أال وإنه سيظلم بعدي كما ظلمت بعد رسول 
المظلوم  الحسين،  أخوه  ابني  الحسن  بعد  وسيدهم  الخلق  وخير   ،اهلل
بعد أخيه، المقتول في أرض كربالء، أما إنه وأصحابه من سادة الشهداء يوم 
القيامة، ومن بعد الحسين تسعة من صلبه، خلفاء في أرضه، وحججه على 
عباده، وأمناؤه على وحيه، وأئمة المسلمين، وقادة المؤمنين، وسادة المتقين، 
تاسعهم القائم الذي يمأل اهلل به األرض نورا بعد ظلمتها، وعدال بعد جورها، 

وعلما بعد جهلها. 
والذي بعث أخي محمدا بالنبوة واختصني باإلمامة، لقد نزل بذلك الوحي 
من السماء على لسان الروح األمين جبرئيل، ولقد سئل رسول اهلل - وأنا 
عنده - عن األئمة بعده، فقال للسائل: »والسماء ذات البروج، إن عددهم 

بعدد البروج، ورب الليالي واأليام والشهور، إن عددهم كعدد الشهور.« 
فقال السائل: فمن هم يا رسول اهلل؟ 

فوضع رسول اهلل يده على رأسي، فقال: »أولهم هذا، وآخرهم المهدي، 
من واالهم فقد واالني، ومن عاداهم فقد عاداني، ومن أحبهم فقد أحبني، 

فقد  عرفهم  ومن  أنكرني،  فقد  أنكرهم  ومن  أبغضني،  فقد  أبغضهم  ومن 
عرفني، بهم يحفظ اهلل دينه، وبهم يعمر بالده، وبهم يرزق عباده، وبهم نزل 
القطر من السماء، وبهم يخرج بركات األرض، هؤالء أصفيائي وخلفائي، 

وأئمة المسلمين، وموالي المؤمنين.«11
ينشره  مما كان  ونظائرها  الرواية -  الذي حتمله هذه  العقدي  واحملتوى 
األصبغ بني الناس - هو جوهر العقيدة اإلمامية وحمورها؛ ومن هنا عرب 
دالة على عمق تشيعه ورسوخ عقيدته يف أهل  بألفاظ  الرجاليون  عنه 
 - الطوسي  ذلك  على  ووافقه   - النجاشي  عنه  عرب  فقد  البيت؛ 

 12،»بقوله: كان من خاصة أميرالمؤمنين
تطلق  العبارة ال  وهذه  الخميس،13  من شرطة  وكان  املفيد:  عنه  وقال 
اجليش؛  باخلميس:  واملقصود   ،أمرياملؤمنني شيعة  خيار  على  إال 
وامليمنة،  والساقة،  املقدمة،  أقسام:  به؛ ألنه مقسوم على مخسة  مسي 
وامليسرة، والقلب، وهم ستة آالف رجل أو مخسة آالف، وهم أصحاب 
الجنة،  على  أشارطكم  فأنا  »تشرطوا  هلم:  قال  الذين   أمرياملؤمنني

ولست أشارطكم على ذهب وال فضة.«14
روى الكشي عن محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسين، عن 
مروك بن عبيد، قال: حدثني إبراهيم بن أبي البالد، عن رجل، عن األصبغ، 
قال: قلت له: كيف سميتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ قال: إنا ضمنا له 

الذبح، وضمن لنا الفتح.«15
هذا من زاوية أتباع مدرسة أهل البيت، أما من زاوية أهل السنة، 
فتكاد تتفق كلمتهم على تشيعه ونسبته إىل الشيعة، فهذا ابن قتيبة يعده 

من رجال الشيعة،16 وقال ابن سعد: كان شيعيا.17 
وقال ابن حجر: رمي بالرفض.«18 

وقال العقيلي: كوفي كان يقول بالرجعة،19 وهي من خمتصات الشيعة. 
وقال ابن حبان: وهو ممن فتن بحب علي«،20 وقال الخركوشي عنه 

إنه من الشيعة احملرتقني.21

وثاقته وعدالته
قلنا - فيما تقدم ـ: إن األصبغ من املعدودين من شرطة اخلميس، وقد 
حتدثنا عن معىن هذه العبارة وعن داللتها على تشيع من أطلقت يف 
حقه، ونريد أن نضيف اآلن بأهنا قد تدل على الوثاقة - أيضا - كما 
صرح به صاحب »مساء املقال« بقوله: ثم إنه ال يخفى أنها ]يعني عبارة 
إيمان من ذكر في حقه... كما أن  الخميس[ تدل على غاية قوة  شرطة 

الظاهر داللتها على الوثاقة، كما جرى عليه جمع من الطائفة...22
وال كالم يف كون األصبغ من املعدودين من شرطة اخلميس، كما نص 
على ذلك املفيد، بل نصت على ذلك مجلة من املصادر من الفريقني،23 
وإمنا الكالم كل الكالم يف داللة هذه العبارة على وثاقة من أطلقت يف 

حقه.
والواقع: أن العبارة ال تدل بذاهتا على التوثيق، وإن دلت على التشيع، 
خالل  من  التوثيق  على  تدل  وصارت  احلمولة،  هذه  اكتسبت  وإمنا 
الروايات املادحة لـشرطة اخلميس، وهي بأمجعها ضعيفة كما صرح بذلك 

السيد الخوئي.24
األصبغ،  عدالة  على  والطوسي  النجاشي  ينص  مل  هنا؛  ومن 

واكتفيا بالتعبري عنه بأنه: من خاصة أميرالمؤمنين، وهذا 

سیرة األخیار

سیرة األخیار

من  وكان   ،أمرياملؤمنني خاصة  من  المجاشعي،  نباتة  بن  األصبغ 
الذبح   ألمرياملؤمنني ضمنوا  الذين  اخلميس  شرطة  من  املعدودين 
وضمن هلم الفتح، وكان من ذخائر علي، ممن قد بايعه على املوت، 
وكان من فرسان أهل »العراق«، وكان علي يضن به على احلرب 

والقتال.1
إن والدته كانت يف حياة النيب، يدلنا على ذلك ما رواه ابن عساكر، 
بإسناده إىل األصبغ بن نباتة أنه قال: إنا لجلوس ذات يوم عند علي بن 
أبي طالب في خالفة أبي بكر، إذ أقبل رجل من حضرموت لم أر رجال 

قط أنكر منه وال أطول...2
فهذا النص يدل على أن األصبغ كان رجال أو صبيا مميزا - على أقل 
تقدير - يف زمان خالفة أبي بكر، ومبا أن خالفته مل متتد ألزيد من سنتني 
وعدة أشهر، فيكون األصبغ قد أدرك زمان رسول اهلل؛ ولذا عنون له 

ابن حجر يف »اإلصابة« يف ضوء هذا املؤشر.3
إحدى  بعد  المنقري -  مزاحم  بن  نصر  به  ما وصفه  يدعم ذلك  ومما 
فرجع األصبغ وقد خضب سيفه دما  مبارزاته يف صفني - حيث قال: 

ورمحه، وكان شيخا ناسكا عابدا.4
فإن لفظة الشيخ ال تطلق يف اللغة إال على من ظهر عليه الشيب، أو 
جتاوز الـ50 أو 51 عاما، وهذا يعين أنه قد بلغ هذا السن - أو قاربه أو 

جتاوزه - يف وقعة صفني اليت حصلت سنة 37هـ.
وعلى أية حال، فإن هذا النص الذي أسنده ابن عساكر إىل األصبغ 
يرشدنا إىل مالزمته ألمرياملؤمنني، ومتابعته له يف مرحلة مبكرة جدا 

والئه  وعمق  األصبغ  إخالص  يؤكد  مما  اخلالفة؛  توليه  قبل  حياته،  من 
أو  سياسي  أو  دنيوي  بدافع  يتحرك  يكن  مل  وأنه   ،ألمرياملؤمنني

مصلحي.
وقد بقي األصبغ - كما تشري النصوص - يف شرف هذه الصحبة إىل 
آخر حلظة من حلظات حياة أمرياملؤمنني، فقد انتقل معه إىل العراق، 
وشهد معه وقعة اجلمل وصفني، وحينما نزل أمرياملؤمنني يف »الكوفة« 
واختذها عاصمة للدولة اإلسالمية، استقر معه فيها، متتلمذا على يديه، 
مقتفيا أثره، مستضيئا بنور علمه، ويف هذا الصدد نقل عنه أنه قال: حفظت 
من الخطابة كنزا ال يزيده اإلنفاق إال سعة وكثرة، حفظت مائة فصل من مواعظ 

5.علي بن أبي طالب
الكوفة إىل »املدائن« يف  انتقال األصبغ من  النصوص إىل  وتشري بعض 
األيام األخرية من والية سلمان الفارسي عليها،6 وال تسعفنا النصوص يف 

حتديد املهمة اليت أنيطت باألصبغ يف املدائن.
وكيفما كان، فالذي يظهر من نصوص أخرى أن مكثه يف املدائن مل يدم 
طويال؛ إذ وجدناه حاضرا يف الكوفة يف شهر رمضان من عام 40 هـ، وهو 
الشهر الذي قتل فيه أمرياملؤمنني، وقد كان حاضرا يف الليلة اليت ضرب 

فيها أمرياملؤمنني معه يف بيته.7
رحيل  بعد  األصبغ  أمر  إليه  آل  ما  معرفة  إىل  النصوص  هتدينا  وال 
أمرياملؤمنني، وال نعرف شيئا كثريا عن طبيعة عالقته باألئمة - من 
بعده، كما أن األخبار ال تفيدنا بشيء عن نشاطه يف الكوفة بعد غياب 

أمرياملؤمنني عنها.

من ذخائر أميرالمؤمنين
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معاشر الناس! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي:
أدفع  أن  أمرني  وجالله  وكرمه  بفضله  اهلل  إن  أال  الجنان،  خازن  رضوان  أنا 
مفاتيح الجنة إلى محمد وأن محمدا قد أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي 
طالب ثم بعد ذلك يقول الملك الذي تحت ذلك الملك بمرقاة فيقول 

مناديا يسمع أهل الموقف:
معاشر الناس! من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي:

أنا مالك خازن النيران، أال إن اهلل بفضله ومنه وكرمه قد أمرني أن أدفع مفاتيح 
النار إلى محمد وأن محمدا قد أمرني أن أدفعها إلى علي بن أبي 
طالب فاشهدوا لي عليه أنه قد أخذ مفاتيح الجنان والنيران ثم قال: يا 

علي، فتأخذ بحجزتي، وأهل بيتك يأخذون بحجزتك.
وشيعتك يأخذون بحجزة أهل بيتك.

قال: إي ورب  يا رسول اهلل؟  الجنة  إلى  بكلتا يدي، وقلت  قال: وصفقت 
الكعبة.«

مث  احلديثني،  هذين  دون   موالي من  أمسع  فلم  األصبغ:  قال 
37.تويف
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املدح  من  أكثر  على   - الرجاليني  عند   - يدل  ال  التعبري 
واحلسن.25 

ونعته العالمة الحلي يف »اخلالصة« بـلفظ: وهو مشكور26 بعد 
ما ذكره يف القسم املخصص للرواة املعتمد عليهم، وهو من األلفاظ اليت 
السماوية،27  الرواشح  الثانية عشرة من  الراشحة  املدح، كما يف  تفيد 

واعتربه صاحب هناية الدراية من ألفاظ املدح من املرتبة الثانية،28 
القدر  جليل  وكان  عنه:  قال  حيث  املقال؛  فائق  به  وصفه  ما  ومثله 
السيد  وكذا صنع  التوثيق،  دون  أيضا  املدح  تعابري  من  وهو  خيرا،29 
اخلوئي؛ إذ وصفه بقوله: وهو من المتقدمين، من سلفنا الصالحين،30 
وهذه الكلمات ال تدل على غري املدح أيضا، كما ال خيفى على من تتبع 

كتب وكلمات أرباب الرجال ومصطلحاهتم.
ويتلخص مما تقدم؛ أن املستقر عليه هو أن الرجل من املمدوحني يف 
رجالنا، ومل يصرح أحد منهم بتوثيقه وتعديله، غري أن النفس غري راضية 

مبا قالوه، وحنن نرى وثاقته ونرجح عدالته لوجوه:
الوجه األول: أن الرجل قد تكرر امسه يف تفسري علي بن إبراهيم القمي 
كان حيا سنة 307هـ، وهذا الوجه حجة على من يذهب إىل وثاقة 

مجيع من وقع يف إسناد هذا التفسري.
الوجه الثاين: ورود امسه يف إسناد »كامل الزيارات«، فهو أيضا موثق عند 

من يرى وثاقة مجيع الواقعني يف سلسلة اإلسناد.
فإن كل مفردة وإن مل تفد الوثوق واالطمئنان النوعي، إال أهنا مبجموعها 
قد تفيد العلم - أو على األقل االطمئنان - بوثاقته، بل مبا هو فوق 

الوثاقة، أي الدرجات العالية منها.
 ،»فلو ضممنا قول النجاشي والطوسي: »كان من خاصة أمرياملؤمنني
وكذا عبارة: »مشكور«، و»كان جليل القدر خريا«، و»من املتقدمني 

من سلفنا الصاحلني...« وغريها.
وكذلك وقوعه يف إسناد كامل الزيارات، وتفسري علي بن إبراهيم - وإن 
مل نقل بوثاقة مجيع من ورد يف إسنادمها على املبىن فرضا مث ضممنا إىل 
ذلك كله ما وصفه به علماء الرجال من أهل السنة، كقول ابن حبان: 
وهو ممن فتن بحب علي«،33 وتوثيق العجلي له، بل وابن عدي، 

رغم أن ذلك على خالف القاعدة منهم.
وضممنا إىل ذلك أيضا ما ذكر له من األوصاف واألعمال واملواقف: 
 ،الشهداء سيد  ملقتل  راويا  وكونه  اخلميس،  من شرطة  مثل كونه 
لوصية  الراوي  وكونه   ،أمرياملؤمنني عن  األشرت  لعهد  الراوي  وكونه 
أمرياملؤمنني إىل ابنه حممد بن احلنفية، وروايته جملموعة من األخبار 
اليت تدل على مكانته وكمال معرفته، كروايته خلرب أويس القرني ومبايعته 

ألمرياملؤمنني،34 ورواية أبي الجارود عنه يف قوله: 
 ]أال إن سيوفنا على عواتقنا فمن أومي إليه ]أي من أومأ إليه أميرالمؤمنين«

ضربناه بها.«35 
     وقوله وروايته قضية دخول حارث الهمداني على أمرياملؤمنني

يا حار همدان من يمت يرني
من مؤمن أو منافق قبال...36

األصبغ و مواله علی بن ابی طالب
اليت كانت  الضربة   املؤمنني نباتة قال: ملا ضرب أمري  األصبغ بن 

وفاته فيها اجتمع إليه الناس بباب القصر، وكانوا يريدون قتل ابن ملجم - 
لعنه اهلل - قال: فخرج احلسني وقال: »معاشر الناس! إن أبي أوصاني 
أن أترك قاتله إلى يوم وفاته. قال: فإن كان له الوفاة، وإال نظر هو في حقه، 

فانصرفوا رحمكم اهلل.« 
قال: فانصرف الناس ومل أنصرف. قال: وخرج ثانية، وقال: »يا أصبغ! 

أما سمعت قولي عن قول أمير المؤمنين؟«
إليه، فأسمع منه حديثا،  النظر  إذا رأيت حاله أ حببت  بلى، ولكني  قلت: 
فاستأذن لي رحمك اهلل. فدخل ومل يلبث أن خرج، وقال: »ادخل.« 
فدخلت. فإذا أمري املؤمنني معصب بعصابة صفراء، وقد عال صفرة 
يف وجهه على تلك العصابة فإذا هو يرفع فخذا ويضع أخرى، من شدة 

الضربة، وكثرة السم.
فقال يل: »يا أصبغ، أما سمعت قول الحسين عن قولي؟«

قلت: بلى يا أمير المؤمنين، ولكني رأيتك في حالة، فأحببت النظر إليك، وأن 
أسمع منك حديثا. 

فقال يل: 
»اقعد، فال أراك تسمع مني حديثا بعد يومك هذا. اعلم يا أصبغ! أني أتيت 
أبا  يا  اخرج   :لي فقال  الساعة  إلى  جئت  عائدا، كما   اهلل رسول 
الحسن! فناد بالناس: الصالة جامعة، واصعد منبري، وقم دون مقامي بمرقاة 
وقل للناس: أال من عق والديه، فلعنة اهلل عليه. اال من أبق من مواليه، فلعنة 

اهلل عليه. أال من ظلم أجيرا أجرته، فلعنة اهلل عليه.
.يا أصبغ! فقلت: ما أمرني به حبيبي رسول اهلل

فقام من أقصى المسجد رجل، وقال: يا أبا الحسن! تكلمت بثالث كلمات 
وأوجزتهن، فاشرحهن لنا، فلم أردد جوابا، حتى أتيت رسول اهلل وقلت 

له ما قال الرجل؟«
يدك«  أبسط  أصبغ!  »يا  وقال:   علي بيدي  فأخذ  األصبغ:  فقال 

 :فبسطت يدي فتناول إصبعا من أصابع يدي وقال
»يا أصبغ! كذا تناول رسول اهلل إصبعا من أصابع يدي، كما تناولت إصبعا 
من أصابعك. ثم قال: يا أبا الحسن! أال وإني وأنت أبوا هذه األمة، فمن 
عقنا فلعنة اهلل عليه. اال وإني وأنت موليا هذه األمة، فعلى من أبق عنا لعنة اهلل. 

أال وأني وأنت أجيرا هذه األمة، فمن ظلمنا أجرتنا، فلعنة اهلل عليه.«
قال: فقل: »آمين«، فقلت: آمين.

مث قال األصبغ: مث أغمي عليه، مث أفاق، قال يل: »أ قاعدا أنت يا 
أصبغ؟« 

فقلت: نعم يا موالي! 
فقال: »أزيدك حديثا آخر؟«

قلت: نعم يا موالي، زادك اهلل مزيد خير. 
:قال

»يا أصبغ! لقيني رسول اهلل في بعض طرقات المدينة وأنا مغموم قد بين 
الغم في وجهي، فقال: يا أبا الحسن! أراك مغموما، أال أحدثك بحديث 

ال تغتم بعده أبدا؟ فقلت: نعم. 
قال: إذا كان يوم القيامة نصب اهلل لي منبرا يعلو منابر النبيين والشهداء 
ثم يأمرني اهلل أن أصعد فوقه، ثم يأمرك اهلل تصعد فوقه دوني بمرقاة ثم يأمر 
اهلل ملكين فيجلسان دونك بمرقاة فإذا استقللنا على المنبر، فال يبقى أحد من 

األولين اآلخرين إال يرانا، فينادي الملك الذي دونك بمرقاة:

31. ابن حبان، »اجملروحني«، ج1، ص174.
32. انظر: الطوسي، »اختيار معرفة الرجال رجال الكشي«، ج1، ص315.

33. املصدر السابق، ص320.
34. املفيد، »امايل املفيد«، ص5ـ6. الطوسي، آمايل الطوسي«، ص626ـ627.

35. شاذان بن جربئيل القمي، »الروضة يف فضائل أمري املؤمنني«، ص 135.
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دور األئّمة في إحیاء الدین

تعترب الرسالة اإلسالمية الكون مملكة هلل سبحانه، واإلنسان خليفة له 
وأمينا من قبله، ينبغي له أن يقوم بأعباء املسؤولية اليت محله اهلل إياها.

الطويلة  اإلنسان  مسرية  يف  قصريا  شوطا  تعترب  الدنيا  احلياة  ومادامت 
فاألهداف اليت ينبغي للمشرع احلكيم ولإلنسان املشرع إليه أن يستهدفها 
ال تتلخص يف حتقيق مآرب هذه احلياة الدنيا الفانية، وإمنا متتد بامتداد 

حياته الباقية يف عامل اآلخرة.
واإلسالم يريد لإلنسان أن يرتىب على هذه الثقافة اليت تصنع منه كائنا 

متكامال سويا دؤوبا يف حتقيق األهداف الرسالية الكربى.
وقد كان التخطيط الرباين لرتبية اإلنسان يف هذا االجتاه حكيما ومتقنا 
حني تزعم الرسول اخلامت اجملتمع اإلنساين وهيمن على كل العالقات 

االجتماعية وغريها ليصوغ من هذا اإلنسان منوذجا فريدا.

ومل يكن الطريق أمام عملية التغيري اجلذري اليت بدأها النيب يف اجملتمع 
اإلنساين طريقا قصريا ميكن حتققه خالل عقد أو عقدين من الزمن، بل 
كان طريقا ممتدا بامتداد الفواصل املعنوية الضخمة بني اجلاهلية واإلسالم.

ومل يكن كل ما حققه الرسول يف هذه الربهة احملدودة كافيا الجتثاث 
الدرجة  إىل  وإيصاله  األول،  اجليل  أبناء  عامة  من  اجلاهلية  اجلذور  كل 
الالزمة من الوعي واملوضوعية، والتحرز من كل رواسب املاضي اجلاهلي 

حبيث يؤهله للقيمومة على خط الرسالة.
وتكفي األحداث املرة اليت أعقبت وفاة الرسول، وما جرى بني صحابة 
الرسول من سجاالت سجلها املؤرخون يف املصادر اليت بأيدينا لتشهد على 
أن جيل الصحابة مل يرتق إىل درجة الكفاءة الالزمة ليخلف الرسول على 

رسالته.

أن يصون   الرسول على  يفرض  التغيريي  العمل  منطق  هنا كان  من 
جتربته الرائدة، اليت كان يريد هلا اخللود والبقاء، وهو الذي أعلن بأنه خامت 

املرسلني وأنه ال نيب بعده.
كان يفرض عليه أن يصون جتربته من كل ما يؤدي إىل ضعفها أو اهنيارها؛ 
لقيادة كفوءة معصومة قد  القيمومة والوصاية على جتربته  بإعطاء  وذلك 
أعدها بنفسه كما يريد وكما ينبغي؛ لتقوم باملهمة التغيريية الشاملة خالل 
فرتة طبيعية من الزمن حبيث حتقق للرسالة أهدافها اليت كانت تنشدها من 

إرسال الرسل وتقدمی منهج رباين كامل للحياة.

عقبات وأخطار أمام عملية التغيير الشاملة
مل يكن اإلسالم نظرية بشرية لكي تتحدد فكريا من خالل ممارسة جتارب 
اخلطأ والصواب يف التطبيق، وإمنا هو رسالة اهلل اليت حددت فيها األحكام 
هذه  لزعامة  بد  فال  العامة،  التشريعات  بكل  ربانيا  وزودت  واملفاهيم 
التجربة من استيعاب الرسالة حبدودها وتفاصيلها ووعي كامل ألحكامها 
ومفاهيمها، وإال كانت مضطرة إىل استلهام مسبقاهتا الذهنية ومرتكزاهتا 
إذا الحظنا  وخباصة  التجربة  مسرية  نكسة يف  إىل  يؤدي  وذلك  القبلية؛ 
أن اإلسالم كان هو الرسالة اخلامتة لرساالت السماء اليت متتد مع الزمن 
وتتعدى كل احلدود اإلقليمية والقومية، األمر الذي ال يسمح بأن متارس 
زعامته جتارب اخلطأ والصواب اليت ترتاكم فيها األخطاء عرب فرتة من الزمن 

حىت تشكل ثغرة هتدد التجربة بالسقوط واالهنيار.1
 وفاته بعد   الرسول آل  على  جرت  اليت  األحداث  برهنت  وقد 
استئثارا باخلالفة دوهنم على هذه احلقيقة املرة وجتلت آثارها السلبية بوضوح 
بعد نصف قرن أو أقل من ممارسة احلكم من قبل جيل املهاجرين الذين 
مل يرشحوا من قبل الرسول لإلمامة ومل يكونوا مؤهلني للقيمومة على 

الرسالة.
فلم ميض ربع قرن حىت بدأت اخلالفة الراشدة تنهار حتت وقع الضربات 
الشديدة اليت وجهها أعداء اإلسالم القدامى؛ إذ استطاعوا أن يتسللوا إىل 
مراكز النفوذ يف قيادة التجربة بالتدريج حىت صادروا بكل وقاحة وعنف 
تلك القيادة وأجربوا األمة وجيلها الطليعي الرائد على التنازل عن شخصيته 
وقيادته وحتولت الزعامة إىل ملك موروث يستهرت بالكرامات ويقتل األبرياء 
ويبعثر األموال ويعطل احلدود وجيمد األحكام ويتالعب مبقدرات الناس، 
وأصبح الفيء والسواد بستانا لقريش، واخلالفة كرة يتالعب هبا صبيان بين 

أمية.2

مضاعفات االنحراف بعد الرسول
التجربة  احنرافا خطريا يف صميم   النيب وفاة  بعد  اإلسالم  واجه  لقد 

اإلسالمية اليت أنشأها هذا النيب العظيم ألمته.
وهذا االحنراف يف التجربة االجتماعية والسياسية لألمة والدولة اإلسالمية 
كان حبسب طبيعة األشياء من املفروض أن يتسع ليتعمق بالتدريج على 
مر الزمن؛ إذ االحنراف يبدأ بذرة مث تنمو هذه البذرة، وكلما حتققت مرحلة 

من االحنراف؛ مهدت هذه املرحلة ملرحلة أوسع وأرحب.
فكان من املفروض أن يصل هذا االحنراف إىل خٍط منحٍن طوال عملية 
تارخيية زمنية طويلة املدى يصل به إىل اهلاوية حني تستمر التجربة اإلسالمية 
يف طريق منحرف لتصبح مليئة بالتناقضات من كل جهة، وتصبح عاجزة 

عن حتقيق احلد األدىن من متطلبات األمة ومصاحلها اإلسالمية وحينما 
يتسلسل االحنراف يف خط تصاعدي فمن املنطقي أن تتعرض التجربة 

الهنيار كامل ولو بعد زمن طويل.
إذن فالدولة اإلسالمية واجملتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية كان من 
املفروض أن تتعرض كلها لالهنيار الكامل؛ ألن هذه التجربة حني تصبح 
مليئة بالتناقضات وحني تصبح عاجزة عن مواجهة وظائفها احلقيقية، 
تصبح عاجزة عن محاية نفسها؛ ألن التجربة تكون قد استنفدت إمكانية 
البقاء واالستمرار على مسرح التاريخ، كما أن األمة ليست على مستوى 
محايتها؛ ألن األمة ال جتين من هذه التجربة اخلري الذي تفكر فيه وال 
بأي  ترتبط  فال  إليها  تصبو  اليت  اآلمال  التجربة  حتقق عن طريق هذه 
ارتباط حيايت حقيقي معها، فاملفروض أن تنهار هذه التجربة يف مدى 

من الزمن كنتيجة هنائية حتمية لبذرة االحنراف اليت غرست فيها.

انهيار الدولة اإلسالمية ومضاعفاته
ومعىن اهنيار الدولة اإلسالمية أن تسقط احلضارة اإلسالمية وتتخلى عن 
قيادة اجملتمع ويتفكك اجملتمع اإلسالمي، ويقصى اإلسالم عن مركزه 
كقائد للمجتمع وكقائد لألمة، لكن األمة تبقى طبعا، حني تفشل جتربة 
اجملتمع والدولة، لكنها سوف تنهار أمام أول غزو يغزوها، كما اهنارت 

أمام الغزو الترتي الذي واجهته اخلالفة العباسية.
وهذا االهنيار يعين: أن الدولة والتجربة قد سقطت وأن األمة بقيت، 
لكن هذه األمة أيضا حبسب تسلسل األحداث من احملتوم أن تنهار 
كأمة تدين باإلسالم وتؤمن به وتتفاعل معه؛ ألن هذه األمة قد عاشت 
اإلسالم الصحيح زمنا قصريا جدا وهو الزمن الذي مارس فيه الرسول 
األعظم زعامة التجربة وبعده عاشت األمة التجربة املنحرفة اليت مل 
تستطع أن تعمق اإلسالم وتعمق املسؤولية جتاه عقيدهتا ومل تستطع أن 
تثقفها وحتصنها وتزودها بالضمانات الكافية، لئال تنهار أمام احلضارة 
الغازي إىل بالد  اليت حيملها  اجلديدة والغزو اجلديد واألفكار اجلديدة 

اإلسالم.
ومل جتد هذه األمة نفسها قادرة على حتصني نفسها بعد اهنيار التجربة 
والدولة واحلضارة بعدما أهينت كرامتها وحطمت إرادهتا وغلت أياديها 
عن طريق الزعامات اليت مارست تلك التجربة املنحرفة، وبعد أن فقدت 
لزعامتها  إخضاعها  تريد  الزعامات كانت  تلك  ألن  احلقيقية؛  روحها 

القسرية.
إن هذه األمة من الطبيعي أن تنهار باالندماج مع التيار الكافر الذي 
غزاها وسوف تذوب األمة وتذوب الرسالة والعقيدة أيضا وتصبح األمة 
ينتهي دور  التاريخ وهبذا  أمرا حقيقيا على مسرح  خربا بعد أن كانت 

اإلسالم هنائيا.
لقد كان هذا هو التسلسل املنطقي ملسرية الدولة واألمة والرسالة، بقطع 
 النظر عن دور األئمة املعصومني الذين أوكلت إليهم من قبل الرسول

مهمة صيانة التجربة والدولة واألمة والرسالة مجيعا. 

مراحل الحركة الرسالية لالئمة الراشدين
وإذا رجعنا إىل تاريخ أهل البيت والظروف اليت كانت قد 

واخلاصة؛  العامة  ومواقفهم  سريهتم  والحظنا  هبم  أحاطت 

المسيرة الرسالية ألهل البيت
حتی عصر اإلمام الهادي منذ عصر الرسول
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استطعنا أن نصنف ظروفهم ومواقفهم إىل مراحل وعصور 
ثالثة يتميز بعضها عن بعض بالرغم من اشرتاكهم يف كثري من 
الظروف واملواقف، ولكن األدوار تتنوع باعتبار جمموعة الظواهر 

العامة اليت تشكل خطا فاصال ومميزا لكل عصر.
فاملرحلة األوىل من حياة األئمة وهي مرحلة تفادي صدمة االنحراف 
بعد وفاة رسول اهلل جتسدت يف سلوك ومواقف األئمة األربعة: علي 
الالزمة  بالتحصينات  فقاموا   احلسني بن  وعلي  واحلسني  واحلسن 
لصيانة العناصر األساسية للرسالة وإن مل يستطيعوا القضاء على القيادة 
املنحرفة، لكنهم استطاعوا كشف زيفها واحملافظة على الرسالة اإلسالمية 

نفسها.
وبالطبع إهنم مل يهملوا األمة أو الدولة اإلسالمية بشكل عام من رعايتهم 
واهتماماهتم فيما يرتبط بالكيان اإلسالمي واألمة املسلمة، فضال عن 

سعيهم البليغ يف بناء وتكوين الكتلة الصاحلة املؤمنة بقيادهتم.
وتبدأ املرحلة الثانية بالشطر الثاين من حياة اإلمام السجاد السياسية 

حىت اإلمام الكاظم وتتميز بأمرين أساسيني:
األول منهما: يرتبط باخلالفة املزيفة، فقد تصدى هؤالء األئمة لتعريتها 
عن التحصينات اليت بدأ اخللفاء حيصنون هبا أنفسهم من خالل دعم 
وتأييد طبقة من احملدثني والعلماء وهم وعاظ السالطين هلؤالء اخللفاء 
وتقدمی صنوف التأييد والوالء هلم من أجل إسباغ الصبغة الشرعية على 
زعامتهم بعد أن استطاع األئمة يف املرحلة األوىل أن يكشفوا زيف خط 
اخلالفة ويشعروا األمة مبضاعفات االحنراف الذي حصل يف مركز القيادة 

.بعد الرسول األعظم
دعائمه  أرسيت  والذي  الصاحلة  اجلماعة  ببناء  يرتبط  منهما:  والثاني 
املرحلة إىل  املرحلة األوىل، فقد تصدى األئمة املعصومون يف هذه  يف 
حتديد اإلطار التفصيلي وإيضاح معامل اخلط الرسايل الذي اؤمتن األئمة 
األطهار عليه، والذي متثل يف تبيني ونشر معامل النظرية اإلسالمية 
وتربية عدة أجيال من العلماء على أساس الثقافة اإلسالمية اليت استوعبها 
األئمة األطهار يف قبال اخلط الثقايف الذي استحدثه وعاظ السالطني.

اليت  الفرق  زيف  وكشف  الشبهات  لدفع  تصديهم  عن  فضال  هذا 
استحدثت من قبل خط اخلالفة أو غريه.

واألئمة يف هذه املرحلة مل يتوانوا عن زعزعة الزعامات والقيادات املنحرفة 
من خالل دعم بعض اخلطوط املعارضة للسلطة والسيما بعض اخلطوط 
الثورية منها، واليت كانت تتصدى ملواجهة من تربع على كرسي خالفة 

.بعد ثورة اإلمام احلسني الرسول
وأما املرحلة الثالثة من حياة األئمة من أهل البيت: فهي تبدأ بشطر 
بعد  فإهنم   املهدي باإلمام  وتنتهي   الكاظم اإلمام  حياة  من 
واخلطوط  املعامل  ورسم  الصاحلة  للجماعة  الالزمة  التحصينات  وضع 
التفصيلية هلا عقائديا وأخالقيا وسياسيا يف املرحلة الثانية قد بدا للخلفاء 
أن قيادة أهل البيت أصبحت مبستوى تسلم زمام احلكم والعودة 
باجملتمع اإلسالمي إىل حظرية اإلسالم احلقيقي، مما خلف ردود فعل 
للخلفاء جتاه األئمة، وكانت مواقف األئمة جتاه اخللفاء ختتلف تبعا 

لنوع موقف اخلليفة جتاههم وجتاه قضيتهم.
اليت أوضحوا هلا معامل خطها فقد  وأما فيما يرتبط باجلماعة الصاحلة 
عمل األئمة على دفعها حنو الثبات واالستقرار واالنتشار من جهة 

لتحصينها من االهنيار، وإعطائها درجة من االكتفاء الذايت من جهة أخرى.
وكان يقدر األئمة أهنم بعد املواجهة املستمرة للخلفاء سوف ال يسمح 
هلم باملكث بني ظهرانيهم، وسوف لن يرتكهم اخللفاء أحرارا بعد أن تبني 
الذين  املعصومني  لألئمة  الشعبية  املكانة  هلم  واتضحت  ودجلهم  زيفهم 

كانوا ميثلون الزعامة الشرعية والواقعية لألمة اإلسالمية.
ومن هنا جتلت ظاهرة تربية الفقهاء بشكل واسع مث إرجاع الناس إليهم 
وتدريبهم على مراجعتهم للعلماء السائرين على خط أهل البيت يف كل 
قضاياهم وشؤوهنم العامة؛ متهيدا للغيبة اليت ال يعلم مداها إال اهلل سبحانه 
واليت أخرب الرسول عن حتققها وأملت الظروف عليهم االنصياع إليها.

وهبذا استطاع األئمة ضمن ختطيط بعيد املدى أن يقفوا بوجه التسلسل 
بتنازل  تنتهي  القيادة اإلسالمية واليت كانت  الطبيعي ملضاعفات احنراف 
األمة عن اإلسالم الصحيح؛ وبالتايل ضمور الشريعة واهنيار الرسالة اإلهلية 

بشكل كامل.

موقع اإلمام الهادي في عملية التغيير الشاملة
واإلمام علي بن حممد اهلادي يصنف يف هذه املرحلة الثالثة من مراحل 
حركة أهل البيت فهو قد مارس نشاطا مكثفا إلعداد اجلماعة الصاحلة 
للدخول إىل دور الغيبة املرتقب، وحتصني هذا اخلط ضد التحديات اليت 

كانت توجه إليه باستمرار.
وسوف نقف على تفاصيل مواقف اإلمام اهلادي ونشاطاته وإجنازاته 
اليت اختص هبا عصره، بعد التعرف على مالمح عصره وأهم الظروف اليت 
كانت حتيط به وبشيعته وباألمة اإلسالمية مجيعا، ضمن الفصول القادمة 

إن شاء اهلل تعاىل.
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دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

روی الحاکم الحسانی بإسناده عن علی بن محمد النوفلی قال: حّدثنی أبی، 
قال: سمعت زياد بن منذر يقول:

كنت عند أيب جعفٍر حمّمد بن علّي و هو حيّدث الّناس - إذ قام 
إليه رجل من أهل »البصرة« يقال له عثمان األعشى كان يروي عن الحسن 

البصرّي فقال له: 
يا ابن رسول اهلل! جعلني اهلل فداك - إّن الحسن يخبرنا أّن هذه اآلية نزلت بسبب 
رجل - و ال يخبرنا َمن الّرجل »يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك...«؟ 

 :فقال
»لو أراد أن خيرب به ألخرب به، و لكّنه خياف، إّن جبرئيل هبط على 

الّنيّب فقال له: 
»إّن اهلل يأمرك أن تدّل أّمتك على صالتهم، فدّلهم عليها.« 

مثّ هبط فقال: »إّن اهلل يأمرك أن تدّل أّمتك على زكاتهم، فدّلهم عليها.« 
مثّ هبط فقال: »إّن اهلل يأمرك أن تدّل أّمتك على صيامهم، فدّلهم.« 

مثّ هبط فقال: »إّن اهلل يأمرك أن تدّل أّمتك على حّجهم، ففعل.« 
مثّ هبط فقال: »إّن اهلل يأمرك أن  تدّل أّمتك على ولّيهم، على مثل ما دللتهم 
في جميع  الحّجة  ليلزمهم  و حّجهم،  و صيامهم  زكاتهم  و  من صالتهم  عليه 

ذلك.«

داللة األمة علی وليها
فقال رسول اهلل: 

»يا رّب إّن قومي قريبو عهٍد بالجاهلّية و فيهم تنافٌس و فخٌر، و ما منهم رجٌل 
إاّل و قد وتره ولّيهم و إّني أخاف.«

فأنزل اهلل تعاىل: »يَا أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك - و إن مل 
تفعل فما بّلغت رسالته. يريد فما بّلغتها تاّمًة و اهلل يعصمك من الّناس . 
فلّما ضمن اهلل ]له [ بالعصمة و خّوفه  أخذ بيد علّي بن أيب طالب مثّ 

 :قال
»يا أيّها الّناس من كنت مواله فعلّي مواله، الّلهّم وال من وااله و عاد من عاداه، 
و انصر من نصره و اخذل من خذله  و أحّب من أحّبه و أبغض من أبغضه.«

... فقال عثمان: ما انصرفت إلى بلدي بشي ٍء أحّب إلّي من هذا الحديث.

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، صص 245-244.


