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الذي كنا منلكه من  الكم  الصغري يستوعب ذلك  املستودع  طاملا كان 
البضائع اليت أنتجناها، فان إدارة املستودع كانت بعهدتنا، لكن عندما 
ازداد عدد البضائع وتنوعت، مل يبق أمامنا خيار سوى إجياد مستودع أكرب. 
ومذاك كانت إدارة املستودع مسالة تثقل كاهلنا، ومن أجل التخلص من 
هذا العبء إضطرران لتوظيف أمني مستودع. ومرت فرتة على هذه احلال، 
وانتبهنا بغتة ابن األمور قد خرجت عن سيطرة أمني املستودع وحلقت 
اعتماد األساليب احلديثة  لنا سوى  يبق سبيل  بنا. ومل  فادحة  خسائر 
يف إدارة املستودعات وتوظيف أمني مستودع متخصص يف عمله وملم 
توظيف،  إعالن  الصحف  إحدى  ونشران يف  احلديثة.  اآللية  ابألنظمة 
ويف أول يوم لنشر االعالن، و يف الساعات االوىل منه أبدى عدد كبري 
من الناس جهوزيتهم لتويل إدارة املستودع. وكان اإلملام ابألنظمة احلديثة 
إلدارة املستودعات أحد شروطنا للتوظيف. وهذا ما أدى إىل إنسحاب 

عدد كبري من املتقدمني هلذه الوظيفة.
وعندما كان املتقدمون للوظيفة يواجهون هبذا السؤال من أنه إن كانت 
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لديهم خربة ابألنظمة اآللية وبرجميات إدارة املستودعات، كانوا يردون على 
الفور: أوالدان يف املنزل يعرفون ذلك، نتعلم منهم. كانوا يعقدون األمل على 
شباهنم، وكنت أعرف املسافة اليت تفصل الرجل الكهل الذي غزا الشيب 
شعره وعاش ببسم هللا الكتاب، عن األنظمة الكومبيوترية احلديثة واإلملام 

ابدارة املستودعات اجلديدة و برجمياهتا اإلحرتافية!
واألنظمة اآللية ال تفهم لغة االنسان، وإن مل تتحدث إليها بلغتها، لن ترد 
عليك. و بلغ األمر حدا أنه عندما نتحدث وندردش معا، نستخدم من 
الرايضيات املستخدمة يف املكائن احلديثة واأللفاظ  دون إرادة وعلم لغة 
واملصطلحات اخلاصة هبا. و يبدو أن شبها كبريا حدث بيننا و بني املاكنة. 
العقل  صاحب  اإلنسان  من  أكثر  للروح  الفاقدة  الروبوطات  نشبه  إننا 

والذهن واإلحساس.
هايكسلي  لـألدوس  اجلديد«  اجلميل  »العامل  رواية  شخوص  يشبه  شئ 
املصانع،  انتاج  خط  طريق  عن  ينتجون  الذين  األانس  إن  الربيطاين. 
العامل واالنسان من منظار  آلية و تكنيكية وينظرون إىل  يعيشون بصورة 

ويفقدون  واآلليات،  املاكنة  و مصطلحات  بلغة  معا  ويتحدثون  املاكنة. 
جممل العواطف واإلحساسات واملشاعر و الذوق الشاعري وامليول الفطرية 

ويتحولون إىل روبوطات متنقلة.
و يف املدينة اليت يرمسها الدوس هايكسلي، يتم تسليم مجيع الناس يف هناية 
عمرهم إىل املصانع إلعادة تدوير الفسفور والكالسيوم والصوديوم وسائر 

األمالح املوجودة يف جسدهم وأال يتم ترك شئ منهم.
و قبل أربعني أو مخسني عاما، كان من الصعب قبول هذا الكالم وكان 
يشبه األسطورة والقصة اخليالية أكثر منه للعامل احلقيقي، لكن إن نظرت 
اليوم من منظار القروي الساذج الذي تطأ قدماه املدينة للمرة األوىل، ترى 
أن عدة ماليني من الروبوطات تسري بني السيارات واملكائن. وكلهم يف 
خدمة املاكنة الن أن تكون املاكنة يف خدمتهم. إن هذه املكائن هي اليت 

متسك بتالبيب االنسان وجتعله يكون يف خدمتها.
إن املكائن هي اليت دفعت االنسان للتخلي عن لغته وأدبياته والتحدث 
بلغة املاكنة ولغة األعداد واألرقام ولغة الصفر والواحد. إن هذه اللغة هي 

لغة مجيع األدوات والوسائل اليت يستخدمها االنسان يف الظاهر.
أدهبا ومنط عيشها وكيفية  االنسان  اليت فرضت على  املكائن هي  وهذه 
متضية الليل والنهار. إن تناقل أي عدد وأي زر واخلطأ يف استخدام أي 
أداة يعطل املاكنة بل يعطل االنسان يف واقع األمر. إن وجود االنسان هو 
رهن بوجود املاكنة. فإن حذفتم املاكنة فكل شئ سيحذف. وإن حذفتم 
التلفزيون نرى أن ال أحد لديه ما يقولوه وإن حذفتم الكومبيور عندها...

إن املاكنة عّلمت االنسان كيف ينظر إىل احلياة. نظرة أداة وتقنية خاصة 
استهالك  وأداة  ماكنة  ومنزل  منزلة شئ  وكائن،  على كل خملوق  تضفي 

وحتدد اتريخ اإلستهالك من أجل استهالكها.
ومل يكن يبدو أن قصة انسان العصر احلديث، ستكون هكذا. فكان الكل 
الذي سيحافظ على هويته  االنسان  املاكنة ستكون يف خدمة  أن  يظن 

ومنزلته االنسانية، لكن ويف طرفة عني ظهرت املسالة بشكل آخر.
لقد كان سكان الشرق، أكثر الناس انسانية. ال أريد أن أسئ األدب. بل 
أقصد أن سكان الشرق كانوا األقرب إىل النشأة الفطرية والشأن االنساين 

والتوجهات السماوية، لكن مل ميض وقت حىت وصل السيل إىل الشرق.
بداية وخالل سلسلة عمليات متعاقبة وطويلة، مت اجتياح اجلغرافيا الرتابية 
للشرق. فجاءت املاكنة العسكرية للمستعمرين لتمهد الطريق حىت يقرب 
الرجال املهندمني واألنيقني من الساحة السياسية جلعل األنظمة السياسية 
اخلاصة حتكم يف ظل البنادق مقدرات ومقدورات سكان الشرق. إن هؤالء 
مبغادرة  يهمون  وعندما كانوا  اجلماهري  على  ابلقوة  وأدبياهتم  أدهبم  أملوا 
املنطقة جمربين، أتوا حبكام وسالطني مكاهنم لكي ميسكوا ابلنيابة عنهم، 

بدفة سفينة الشعوب واألمم ويقودوهنا حنو منشأ ومنبت املستعمرين.
ومن مث وصل الدور إىل تغيري النسيج الثقايف.

وهذا التغيري والتبديل يف العالقات الثقافية لسكان الشرق، بدأ ابإلستهزاء 
والسخرية الثقافية يف ظل حضور رجال العسكر والسياسة، لكن توسع 
النظم  لبقاء  فرصة  أزال كل  الزايرات،  تبادل  وزايدة  الثقافية  النشاطات 
الثقافات واحلضارات املناطقية  الثقافية غري الغربية، إىل أن انصهر جممل 

والوطنية والدينية واحمللية يف الثقافة الغربية.
من  مرة  مبائة  أقوى  للشعوب  الثقافية  اجلغرافيا  اجتاح  الثقايف  التوحد  إن 
املاكنة العسكرية وأوامر رجال السياسة، فصار الكل مثل أحدهم االخر. 

وأزيلت  الغرب.  الفق  وفقا  واألمم  الشعوب  ساعة  عقارب  ونظمت 
احلدود اجلغرافية، وتضاءلت تبعا لذلك احلدود اجلغرافية الرتابية حبيث أن 
طفال صغريا كان قادرا على تغيريها، لقد كان هؤالء استولوا على قلوب 

وأرواح اجلماهري.
املرئية، عرش مملكة  الثقافة غري  اعتلى األجانب عن طريق جادة  لقد 
جسم وروح الناس. وألقوا حبباهلم على رقاب الناس وانتزعوا منهم كل 

صالحياهتم.
إن اإلستيالء على روح اجلماهري، حطم مقاومتهم ومعنوايهتم. وأصبح 
الغربيني. كانوا قد  الكل يشبه  اجلميع يشبهون أحدهم االخر وأصبح 
انبهروا ابلغرب الذي كان قد أذاب الكل فيه. ومل يكن واضحا من هو 
شرقي ومن هو غريب. كان ُخلق اجلميع قد تغري وأصبح غربيا ابمتياز. 
وحتول الغرب إىل منشأ ومنبت للجميع وأتسم العامل فجأة بطابع غريب يف 
مجيع سلوكياته الثقافية واحلضارية. ومن هنا كان مجيع املنبهرين ابلغرب 
إليه  يدعو  ابلذي  ويطالبون  واالنسان  العامل  إىل  املنظار  هبذا  ينظرون 

الغرب.
بداية  منذ  واقعة حتدث  أكرب  الثقافية، شكال  الثقايف والعوملة  التوحد  إن 
اخللقة وحىت القرنني التاسع عشر والعشرين رغم جتارب ألوف احلروب 
قام هبا االمرباطوريون  اليت  العسكرية  التبادالت واهلجمات واحلشود  و 

وامللوك.
ومل يكن مبقدور أي امرباطور وفاتح إجياد ثورة ثقافية وتوحيد الراي العام 

بعد فتح بواابت وقالع األمم واإلستيالء على األرض.
وعندما كان القرن العشرين على مشارف اإلنتهاء كان اجلميع يف الشرق 
و الغرب قد سلموا ابن العامل أصبح يشبه قرية أيكل مجيع سكاهنا مثل 
أحدهم االخر و يعيشون مثل أحدهم االخر وميوتون مثل أحدهم االخر.
تنظيم خاص  اعتماد  أو مؤسسة  يتوىل شخص  أن  الالزم  ومل يكن من 
الذات  الن  الثقافة،  وعوملة  الثقايف  التوحيد  أي  املهمة،  هذ  لتحقيق 
العدوانية للثقافة الغربية و منبتها النفساين والدنيوي البحت، كان حيمل 
يف طياته هذا الشئ ليتجاوز كل احلدود و يفرض نفسه على االخرين. 
كفريوس الطاعون الذي يصيب كل من مير عليه و يالقيه ابلطاعون. 
وكان يشبه كرة الثلج اليت تتدحرج وكلما تتقدم إىل االمام تكرب و تكرب 

و جترف معها كل شئ.
إن أحد أسباب غلبة الغرب وثقافته وحضارته على جسم وروح سائر 
الشعوب واألمم يعود إىل »حصان طروادة« قلعة مملكة وجود الناس. 
تناغم سحري  معه. وكان  للتماشي  اجلماهري  يدعو روح  الغرب  وكان 
ونفسه  واحلضارية  الثقافية  ميادينه  مجيع  يف  الغرب  بني  سائدا  خاص 
األمارة. وكانت هذه القوة اإلخرتاقية تفتح أبواب القالع أمام اجليش 
االفرجني اجلرار ليفعل ما يشاء. وكانت إشارة من الغرب لتدفع اجلماهري 

إىل احلركة والتصرف.
يوعز  الغرب وكلما كان  اإلنسان، كان جيده يف  يشتهيه  ما كان  وكل 
النفس اجلشعة تطلبه. وكان هذان اإلثنان يكمالن  إليه كانت  الغرب 
أحدمها االخر، إىل أن أجتيح الشرق واهنارت اجلدران وحل الُعري حمل 
السرت والتحجب. وأصبح الشرقي منبهر ابلغرب والغرب مسلط ومسيطر 

على مجيع مقدرات احلياة الثقافية واحلضارية لالنسان الشرقي.
متاما  الغرب  لوصاية  الشرقي  واالنسان  الشرق  رضخ  لقد 

في عصر وصاية التقنية
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واخنرط يف رعيته بينما كان الغرب يوسع من نطاق وصايته 
يف اجملاالت الثقافية واحلضارية ومجيع املناسبات والعالقات.

وكنت ذكرت يف مقال آخر ابن حكاية الغرب واالنسان الغريب 
هي حكاية »فاوست« بطل مسرحية غوتة األملاين الشهرية، وهو الذي 
عرض روحه على الشيطان لقاء احلصول على السلطة وأسباب املتعة 

النفسانية وأخذ عهد الشيطان و واليته على عاتقه.
الثقافية  و  املادية  العالقات  يف  الشرق  لسكان  التامة  التبعية  وأفضت 
خالل األعوام املائتني األخرية إىل قبول وصاية وقوامة الغرب واإلخنراط 
يف مجوع رعاايه ورقيقه، حىت وإن أنكر ذلك يف الظاهر. إن درك هذا 
األمر يبدو صعبا، لكن انسان اليوم رضخ لوصاية التكنيك والتكنولوجيا 

وجعلها حتل حمل والية ووصاية أي ويّل و وصّي آخر.
إن ما يهيمن اليوم على مجلة مقدورات ومقدرات الناس وحيدد توجهاهتم 
وعيشهم يف  حياهتم  عليهم كيفية  ميلي  و  اجملاالت  ميوهلم يف مجيع  و 
األرض، هو التكنيك والتكنولوجيا أكثر منه من إله السماء ورأي األنبياء 
اإلهليني. وهذا يعين غلبة األدب واألدبيات الغربية على جممل العالقات 
االجتماعية والسياسية و االقتصادية و الثقافية لسكان الشرق الكبري، 
وأن من ُيلي يف اإلنسحاب التدرجيي، الساحة للغرب والثقافة واحلضارة 

الغربية واألدب واألدبيات الغربية، هو الثقافة و احلضارة الشرقية.
وهلذا السبب قلت أن التوحد الثقايف وعوملة الثقافة يشكالن أكرب واقعة 
التاسع  القرنني  قبل  ما  إىل  األرضية  الكرة  التاريخ وسكان  يشهدها  مل 

عشر والعشرين.
القاهرة. إن  القوة  الثقافة مل حيداث عن طريق  الثقايف وعوملة  التوحد  إن 
الذات النافذة واملستكربة هلذا امليدان الثقايف ليست حباجة إىل أي قوة 
قاهرة لتتغلب على أنفس الناس، حبيث أن روح االنسان اليت تفتقد إىل 
الدرع احملافظ تستقبل السهام اليت يطلقها الشيطان. وهذا هو حصان 
العدو يف  القلب والروح جلنود  أبواب  الذي يفتح  طروادة اجملهز واملعد 

غياب وغفلة احلراس واحلماة.
وميكن القول بتجرؤ أن أرفع وأكمل صورة التباع األمم للوالية العامة طوال 
التاريخ جتلت يف العصر الغريب احلديث وابلتايل لدى انسان العصر احلديث. 
اإلستسالم املطلق واحلوار أمام التكنيك واحلداثة. وهذا األمر مل حيدث الي من 

األنبياء واألولياء السابقني.
إن احلديث عن التكنيك والتكنولوجيا جيعل املاكنة والصناعة يتبادران إىل 
الذهن على الفور. إن املاكنة والصناعة مها أوضح أشكال احلداثة اليت 
أصبحت عامة وشاملة. إن مقدمة ظهور التكنولوجيا يف جمال الصناعة 

واملاكنة، تتمثل يف حتول االنسان إىل كائن تكنيكي.
وبداية أصبحت نظرة االنسان إىل العامل، تكنيكية وحتولت رزمة العامل 

املادي ونتاج االنسان إىل تكنولوجيا ومنتج صناعي.
و بداية كانت نظرة االنسان إىل العامل واخلليقة، تتسم ابلكم واقتصرت 
رؤيته على املذهب التجرييب، وبعدها غري االنسان من جلده ليستويل 

وميلك على نطاق واسع.
والفكر  التكنيك  والثقافة،  الفكر  ميدان  يف  االنسان  تقبل  وبداية 
التكنولوجي، ومن مث صب جل اهتمامه على إستخدام التكنيك من 

أجل اهليمنة والتمتع الذي ال حد له ابلسلطة والثروة واللذة.
وإن أتيت على ذكر قبول وصاية التكنيك يف التاريخ املعاصر اآليل إىل 

الزوال، فاين كنت أقصد التذكري هبذه النقطة.
إن الوصاية وقبول الوصاية حيداثن بداية يف نفس االنسان ومن مث تتدخل 
الواقعة  التعهد والوصاية املرضوخ هلا. إن هذه  لتعرض  األعضاء واجلوارح 
حتدث من دون علم ودراية، أي أن انساان يضع ذاته من دون مالحظة 

وحساب حتت عمل وتصرف من رضخ لوصايته. وال جمال هنا للنفاق.
إن قلب االنسان هو مكان العهد وقبول الوصاية، والرضوخ لعهد صاحب 

الوصاية يف الظاهر والباطن، أكان ذلك فرداي أو مجاعيا.
وهل ميكن للحركة اجلماعية والعامة للخلق، بصالحية اتمة ورغبة واختيار 
اتمني وجبهد والتسابق حنو مركز وقطب والتقيد بعهد ذلك املركز والقطب 

أن يكون شيئا سوى ظهور وانعكاس الوصاية والتعهد الذي رضخ له؟
إمسحوا يل أن أقول:

إن العوملة تعين أهنا حتتضن بداخلها كل هذه النزعة وامليل حنو العامل الدنيا وترك 
عامل املعىن.

إن التوحد الثقايف وعوملة الثقافة ما هو إال إخراج عموم اخللق واألمم من 
دائرة التعهدات والوصاايت السابقة وإدخاهلم يف »وصاية جديدة.« وكأن 
سكان الشرق والغرب اتفقوا مجلة وتفصيال على وصاية الغرب أي وصاية 

التكنيك والتكنولوجيا.
ويف أعقاب الرضوخ لوصاية التكنيك واحلداثة وقبول شريعتها وأدهبا وسريهتا 
وسنتها املعلنة، فان جممل والية وأخالق وأدب وشريعة عموم امللل والنحل 
تصبح يف ذيل وصاية عصر احلداثة وتقع يف ظلها، حبيث أن شؤون سائر 
الوصاايت، لن يكون هلا إسهام أساسي يف احلياة الفردية واجلماعية ألمم 

الغرب والشرق.
أنظروا إىل أتدب الناس وحياهتم وأدبياهتم اجلارية يف أقواهلم وأفعاهلم. فاي 
منشأ ومبىن أصدر حكمه بشأن الوجود والوجهة وطريق الوصول إليها ودعا 

إىل التقيد املطلق والسافر بقوانينها؟
وينظمون  أنفسهم  الناس  يطابق  ما  لشريعة  موضوعة  وقوانني  أطر  وأي 

عالقاهتم معها؟
وأليس أن مجلة اخلالئق يبذلون جل جهدهم للتعرف على لغة التكنيك 
إمكانية  يوفر  والتكنولوجيا  املاكنة  وأدبيات  لغة  معرفة  إن  والتكنولوجيا؟ 
اإلشرتاك يف اللغة مع املاكنة. إهنا تفرض لغتها وأدبياهتا وأدهبا على الناس 

ال الناس عليها.
لنفسه  املاكنة  قد سخر  االنسان  أن  األوقات،  ُيظن يف وقت من  وكان 
وميتطيها، لكنه ما أن فتح عينيه حىت وجد أن املاكنة قد سيطرت عليه. 
إن املركب هو الذي وضع جلامه يف عنق االنسان ودجنه. وأصبح اجلميع 
يف خدمة التكنيك واملاكنة. إن االنسان هو الذي يبذل قصارى جهده 
ويعتمد جل مواهبه اخلفية واجللية لدميومة حياة وسيادة املاكنة والتكنولوجيا. 

وواضح من هو التابع ومن هو املتبوع؟
وهذا التوحد له خصائصه، مبا فيها:

العوملة، يفسرون حىت املفاهيم  التكنولوجيا املصابون بطاعون  • إن عباد 
الدينية والوحيانية ابلعقل الغريب واألدب اآليل. فالكل يبحثون عن العوملة، 
ويطلبون ويتبعون ثقافة العوملة. وتريب املدارس، الشبان لإلصابة بطاعون 

العوملة؛
• الكل يبحث عن العامل ويبحث عن السلطة؛

• إن عوملة االقتصاد وعوملة الفن واملوسيقى واألدب، تعين اإلستغراق يف 

ثقافة العامل الغريب وخلع ثوب املعىن واملعنوية والدين من اجلسد و الروح؛
• واليبقى يف عصر عوملة التكنيك و التكنولوجيا واحلداثة، جمال الي حمبة 

و والية؛
• ويتم يف عصر عوملة الثقافة، إعطاء تفسري حداثي ودنيوي وعلماين عن 

كل شئ وكل انسان؛
• إن ذلك الرأي والكالم يكون مقبوال لدى رعااي هذا العامل احلديث، أن 
يكرم قانون هذه الداير ويراعي حقوق مواطنيه. وهذا يعين أن انسان العصر 
اجلديد أصيب ابحلداثة يف امليادين الفكرية والثقافة واحلضارية. وهو الذي 
يقدم تفسريا حديثا وتكنيكيا عن العامل ويبين صرح احلداثة على أنقاض 
الثقافة واحلضارة التقليدية ويصبح يف أجواء العوملة، متاما يف خدمة احلداثة 
والتكنولوجيا لكي ال تتصدع جدران هذا التاريخ اخلايل من احملبة والوالية؛

• إن جل رعااي هذه الوصاية، يسعون متاما حلماية وحراسة قالع وصروح 
هذه املدينة احلديثة. ويزخرفوهنا ويبذلون كل غال ونفيس على طريق محاية 
التاريية للعهد  حرمي صورة وسرية هذه املدينة حىت ما تبقى من الصورة 

املاضي الذي ينطوي على أثر من الوالية السماوية؛
إن الصور املادية واحلضارية الي عصر، متيط اللثام عن حقيقة العهد والعصر 

الذي قبلته اجلماهري ورضخت ألوامره.
العهد  أبناء  هي  الشجرة،  مثرة  شأن  شأهنا  للحياة،  اخلارجية  الصور  إن 

وامليثاق والتعلق القليب للناس.
الغرب، مارسوا نقد أوجه  ورغم أن شعواب غري غربية وحىت مفكرين من 
من الغرب وثقافته وحضارته واحتجوا على أوجه من هذا الغول وشددوا 
على أفضلية وتفوق العامل املعنوي والفطرة القدسية للعامل واالنسان، لكنهم 
عجزوا عن تقدمي منظومة قادرة على طرح السؤال والنقد واخرتاق ساحاته 

املختلفة.
إن اعتماد هذا البحث والتذكري بشأن غلبة وصاية الثقافة واحلضارة الغربية 
الفاقدة للمحبة واللطف، وخنوع اجلماهري أمام احلداثة، يوفر فرصة ليقف 
املسلمون وشيعة آل حمّمد على النسبة القائمة بني الوالية والساحة 
الثقافية واحلضارية اخلاصة، عسى أن يتحرروا من قيد اإلنتقائية والنفاق 

ويصلوا إىل ضرورة التساؤل عن طبيعة الثقافة واحلضارة احلديثة.
رئيس التحرير
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كتب احمللل السياسي صابر تقي تبار يف موقع »ديبلماسي إيراين« مقااًل 
تطرق إىل املظاهرات اللبنانية من زاوية جديدة كلياً جاء فيه:

يشهد »لبنان« يف هذه األايم احتجاجات شعبية واسعة النطاق على 
األوضاع االقتصادية السيئة والفساد والبطالة والعجز احلكومي يف معاجلة 
املشاكل، لكن ما يلفت االنتباه هو أن هلذه املظاهرات طابعاً خاصاً 
أال وهو الطابع السلمي، إضافة إىل الفرحة البادية على وجوههم. إهنا 

امتزجت ابملوسيقي واحلماس إذ أطلق عليها بعضهم الثورة اجلميلة.
جيتمع الناس يف الشوارع ويرقصون ويتغلبون على خوفهم وأيسهم، لضخ 
دماء األمل يف احلركة االحتجاجية، إهنم قد حولوا سلسلة من ردود الفعل 
اإلعتيادية اليومية يف الساحة اخلاصة من احلياة إىل لعبة احتجاجهم يف 

الساحة العامة.
هيمنة احلكومة على الساحة رمز للهيمنة على السياسة واحلياة العامة، 
جتاهل  خالل  من  والرقابة  اهليمنة  هذه  على  متردوا  قد  الناس  لكّن 
والتقاليد.  العادات  من  بوحي  تقوم  اليت  اليومية  االعتيادية  املمارسات 
التخريبية والعنف، بل من خالل اجلمهرة والتجمعات  ليس ابألعمال 

واالستمتاع ابللحظة اليت يعيشوهنا.
يف لبنان نشاهد نوعاً من مترد احلياة على أوضاع تسعى إلقصاء الناس من 
الساحة السياسية وطردهم منها، وان ما يكتسب أمهية للناس احملتجني 

هو التأكيد على التواجد واملشاركة يف الساحة العامة.
شارك الناس متسلحني ابلضحك والفرح والرقص يف مسرحية السياسة، 
فتحدوا السياسة اليت لوثها السياسيون بتكوين اللوبيات، وادخلوها إىل 

العالقات اإلعتيادية واحلياة اليومية أي حلظات حياهتم اخلاصة.
والطائفي  والثقايف  القومي  ابلتنوع  يتميز  اللبناين  الفسيفسائي  اجملتمع  إن 
داخل اإلطار السياسي واحلكومي ومت تقسيم السلطة بني خمتلف الفئات 

الربملانية.
مادام التنوع واملوازنة السياسية يف صون وأمان، ال ميكن قمع احملتجني وهذا 
شاهد على أن هذه البقعة من األرض إذا ما ابتعدت عن التدخل اخلارجي 
ونفوذ األجانب ميكنها أن تقدم منوذجاً لـ»التعايش رغم التمايز«، كي يتم 
تلبية مطالب اجملموعات االجتماعية وتتوفر األرضية للمشاركة يف مسارها 

املعرتف به.
أجل ميكن أن تبقى هذه الثورة اجلميلة، مجيلة إذا بقيت بعيدة عن أايدي 

األجانب.

https://ar.shafaqna.com/AR/199906/ :املصدر
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الثورة الجميلة…

أسلوب جديد للمظاهرات في الشرق األوسط

أعلن ممثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف »اليمن«، أخيم شتاينر، أن 
طفال حتت سن اخلامسة ميوت كل 12 دقيقة يف اليمن، بسبب »نقص 

املياه والتغذية األساسية والرعاية الصحية«.
وكتب شتاينر، يف »تويرت«، أن:

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يعمل مع الشركاء واخلدمات اإلنسانية من أجل 
بناء السالم يف اليمن.

وأعلن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، قبل أسبوع، أن:
عام  خالل  ابملئة  بـ47  مقارنة  ابملئة   75 إىل  ارتفعت  اليمن  يف  الفقر  نسبة 

2014م.
من جهته، طالب رئيس اللجنة العليا لإلغاثة يف اليمن عبد الرقيب فتح، 
اجملتمع الدويل ببذل مزيد من اجلهود لدعم الشعب اليمين، وأكد يف لقاء 

نظمه مركز »امللك سلمان لإلغاثة« ابلعاصمة اإليطالية روما، أن:
الوضع اإلنساين حباجة إىل مزيد من الدعم.

وأوضح فتح، أن:
يعترب مدخال حقيقيا  اليمن،  اإلنسانية يف  املشكلة  الدقيق جلذور  التشخيص 

وصحيحا لوضع حلول هلا، 
مشريا إىل أن:

احلرب تسببت يف كارثة إنسانية حقيقية للشعب اليمين.
وأكد املسؤول اليمين، أن أكثر من 24 مليون شخص أصبحوا حباجة 
إىل مساعدات إنسانية خمتلفة، أي 80 ابملئة من تعداد السكان، و14.4 
مليون شخص يعانون صعوبة الوصول إىل مياه الشرب الصحية والصرف 
بينهم  التغذية،  الصحي، إضافة إىل 4.5 ماليني شخص يعانون سوء 

1.7 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة، يعانون سوء التغذية احلاد.

املصدر: اإلمارات اليوم

مسؤول أممي:

طفل يمني يموت كل 12 دقيقة
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مع توّسع اإلمرباطورية العثمانية يف أورواب، أخذ اإلسالم ينتشر ويرتك أثراً 
علی کتاابت الشعراء واملفکرين واألدابء هناك.

اإلمرباطورية  توسع  أن  )إکنا(  الدولية  القرآنية  األنباء  وکالة  وأفادت 
الوسطی  القرون  فی  الصليبية  احلروب  عهد  ويف  أورواب  فی  العثمانية 
وفتوحات العرب فی القرنني السابع والثامن للميالد أصبح هناك نوع من 

العالقة بني الثقافتني اإلسالمية واملسيحية.
وعلی ضوء هذه العالقات والتواصل بني الثقافات، ترك اإلسالم بثقافته 
وفنه أثراً علی الشاعر والرسام واألديب والکاتب األملانی الشهري يوهان 

ولفغانغ فون غوته.
ومل يتصر أتثري اإلسالم علی أورواب فی الشعر واألدب إمنا إنعکس فی 

أبعاد أخری منها الفن حيث ميکن العثور علی قطع فنية ترکية وعربية فی 
أملانيا.

ومن اآلاثر اإلسالمية األخری التی توجد فی أملانيا هي املسجد الذی بنی 
علی يد ترکيا يف 5 طوابق فی مدينة »کولونيا« األملانية.

وهلذا املسجد قبة ترتفع لـ 35 مرتاً وولديه مناراتن ترتفع کل منهما 55 مرتاً.

https://iqna.ir/fa/news/3850699/ :املصدر
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كشفت وكالة »أسوشييتد برس«، عن وجود كنيس يهودي سري يف أحد 
األحياء الراقية مبدينة »ديب« اإلماراتية، الفتة إىل أنه يعد أول كنيس يعمل 

بشكل كامل يف شبه اجلزيرة العربية منذ عقود.
وأعدت الوكالة األمريكية تقريرا عن الكنيس، الذي قالت إن مراسلها وافق 

على عدم نشر أي صور عنه أو وصف مكانه قبل أن يقوم بزايرته.
أبحد  املنازل  وسط  مكشوفة  غري  فيال  يف  يقع  الكنيس  أن  وأوضحت 

األحياء الراقية يف ديب.
املوافقة غري  أن  أعضائه ابلبوح عن موقعه،  الوكالة، رغم حتفظ  واعتربت 
املعلنة على وجوده من قبل املشيخة اإلسالمية، يعد مبنزلة إعادة ميالد بطيء 
للمجتمع اليهودي يف الدول اخلليجية الذي مت استئصاله على مر العقود بعد 

قيام إسرائيل، على حد قوهلا.
ويف تقريرها، لفتت الوكالة إلی: مساعي حكام اإلمارات إىل تعزيز جمتمعهم 
عرب استضافة فعاليات التعايش بني األداين، والتعهد ببناء جممع ضخم متعدد 

األداين يضم كنيسا، يف إطار جهودها لتلميع صورة بالدهم أمام الغرب.
العالقات بني  فيه  املساعي أتيت يف وقت تشهد  إن تلك  أيضا،  وقالت 

إسرائيل والدول اخلليجية حتسنا بطيئا.
ويقول زعماء الكنيس إنه حىت مع وجود التحدايت، إال أهنم ميثلون وجودا 

جديدا ومتزايدا، ميكن أن يكون ابرقة أمل للمستقبل.
ونقلت الوكالة عّما وصفته رئيس اجلالية اليهودية يف اإلمارات، روس كريل، 
قوله: وجدان ببطء مكاننا يف النظام البيئي لإلمارات، مضيفا أن ذلك: يعكس 

تفاؤلنا حول مستقبل اإلمارات كمكان لنا للتواصل واملسامهة واالزدهار.
الوكالة تطرقت إىل اتريخ أتسيس دولة اإلمارات وعالقاهتا إبسرائيل، وقالت 

إنه رغم عدم اعرتافها دبلوماسيا ابألخرية، إال أن املسؤولني اإلماراتيني 
الوطين  النشيد  وبعزف  بالدهم،  بزايرة  اإلسرائيليني  لنظرائهم  مسحوا 
اإلسرائيلي بعد فوز رايضي مبيدالية ذهبية يف مسابقة للجودو ابلعاصمة 

»أبوظيب«.
وحول حياة اليهود يف اإلمارات، قالت الوكالة األمريكية إهنا اآلن تدور 
حول فيال بديب، حيث جيتمع جمموعة منتقاة من الزائرين ألداء الصلوات 

األسبوعية، واالحتفال يف األعياد.
كما قدمت الوكالة بعض التفاصيل عن الكنيس من الداخل، وقالت إن 
غرفة اجللوس تعد مكان العبادة الرئيسي، يُقرأ فيه سفر التوراة، وتُؤدى 

الصلوات.
ويف الطابق العلوي للكنيس يتوفر غرف للمبيت للزائرين الذين حيتفلون 

ابلسبت.
وذكرت الوكالة أيضا، أن اجلالية اليهودية يف اإلمارات نصبوا خيمة مؤقتة 
يف الفناء اخللفي للكنيس، لالحتفال بعيد »السوكوت« اليهودي، الذي 
يستمر 7 أايم، وهو عيد حييي ذكرى اخليم اليت عاش فيها بنو إسرائيل يف 

تيه »سيناء« طوال أربعني سنة بعد خروجهم من »مصر«.
الرأس  الكيباه )غطاء  ارتداء  ميتنع عن  اآلن  إنه حىت  قال  الذي  كريل 
الطرقات، صرح للوكالة أن رؤيتهم املستقبلية هي جمتمع  اليهودي( يف 
يهودي ال يُعّد جمرد مسة طبيعية للحياة يف اإلمارات، لكنه يعترب مكاان 

يزدهر فيه اليهود.

https://ar.shafaqna.com/AR/199925/ :املصدر

ظهور الثقافة اإلسالمية في األدب والفن بألمانيا

كشف أّول كنيس يهودي سري في دبي
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اليك،  أحب  له: »أميا  فقال  البهدية   احلسن اإلمام  إىل  جاء رجل 
أفتح لك اباب  أو  ألف درهم،  بدهلا عشرين ضعفا، عشرين  أرد عليك  أن 
من العلم تقهر فالنة الناصيب يف قرينك، تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ إن 
أحسنت اإلختيار مجعت لك األمرين، وإن أسأت اإلختيار خريتك لتأخذ 

أيهما شئت؟!«
فقال: اي ابن رسول هللا! فثوايب يف قهري ذلك الناصب واستنقاذي ألولئك 

الضعفاء من يده، قدره عشرون ألف درهم؟ 
قال: »بل أكثر من الدنيا عشرين ألف ألف مرة.« 

قال: اي بن رسول هللا! فكيف أختار األذون؟! بل أختار األفضل، الكلمة 
اليت أقهر هبا عدو هللا وأذوده عن أوليائه. 

فقال احلسن بن علي: »قد أحسنت اإلختيار، وعلمه الكلمة وأعطاه 
عشرين ألف درهم.« 

فذهب فأفحم الرجل، فاتصل خربه به فقال له حني حضر معه: »اي 
ما  مثل  األوداء  من  أحد  اكتسب  وال  رحبك،  مثل  أحد  ربح  ما  عبدهللا! 
اكتسبت: مودة هللا أوال، ومودة حمّمد وعلي اثنية، ومودة الطيبني من اهلما 
اثلثا، ومودة مالئكة هللا تعاىل املقربني رابعة، ومودة إخوانك املؤمنني خامسة. 
واكتسبت بعدد كل مؤمن و کافر ماهو أفضل من الدنيا ألف مرة، فهنيئا 

لك هنيئة.«1 
هذه هي قيمة إحياء النفس ابملفهوم القرآين. واملهم أن نعرف مباذا يتم 

إحياء النفوس حىت حنيي أنفسنا وأنفس غريان؟
إن من أهم مصاديق إحياء األنفس تعريفها بعقائد اإلسالم خاصة إمام 

زماهنا، وذلك للحديث الصحيح عن رسول هللا: »من مات ومل يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية.«2

فإحياء النفوس يف عصران معرفته وتعريف الناس به، وإجياد اإلرتباط بني 
ايتام آل حمّمد وبني هذا األب احملجوب الغائب عن األنظار فإن 
اإلرتباط ابهلل تعاىل ال يتحقق إال عن طريق اإلرتباط هبم. اإلرتباط مبن 

منه الوجود ال يتحقق إال ابإلرتباط مبن به الوجود!
وعندما نريد التعرف على شخصيته وما حتتويه وما حييط هبا، تقف 
يف  يقول  ايل   الرضا واإلمام  ال،  وكيف  العمل،  عن  عقولنا  حمركات 
وصفه: »أبيب وأمي مسي جدي، شبيهي وشبيه موسی بن عمران، عليه جيوب 

النور تتوقد بشعاع ضياء القدس!«3 
إهنا األوصاف حتري العقل. وقد ورد يف صفة املسيح اال أن عليه جالبيب 

النور، ففي مناظرة اإلمام الرضا مع علماء النصاری:
مث قال للجاثليق: »اي نصراين! كيف علمك بكتاب شعيا؟« 

قال: أعرفه حرفا حرفا. 
قال هلما: »أتعرفان هذا من كالمه: اي قوم إين رأيت صورة راكب احلمار البسة 

جالبيب النور، ورأيت راكب البعري ضوؤه مثل ضوء القمر؟« 
 .فقاال: قد قال ذلك شعيا

قال الرضا: »اي نصراين! هل تعرف يف اإلجنيل قول عيسی: إين ذاهب 
إىل ربكم وريب والبارقليطا جاء، هو الذي يشهد يل ابحلق كما شهدت...«4 

لكن وصف اإلمام املهدي أبلغ من ذلك: »عليه جيوب النور تتوقد 
بشعاع ضياء القدس!« ومع ذلك فال نستطيع أن نعرف حقيقة جالبيب 

!وجيوب النور على اإلمام املهدي ،النور على نيب هللا عيسى
إن أحاديث أهل البيت اجلواهر مکنونة، مل نعرف اىل اآلن كنوزها يف 
معرفة هللا تعاىل، ومعرفة وسائط فيضه وعطائه! ونيل هذه الكنوز أمر 
صعب، ال حيصل ابلبحث والتعمق الفكري كما هو احلال يف بقية العلوم، 

بل هو عطاء يتص به هللا من يشاء من عباده.
إن معرفة ويل هللا األعظم ال حتتاج إىل أن يشمر خواص العلماء األتقياء 
تعابري  ويدرسوا  الفكرية،  املسائل  معاجلة  يف  طويلة  سنني  اشتغلوا  الذين 

املعصومني الواردة يف األدعية والزايرات، ويستخرجوا من كنوزها! 
کم قرأان هذه العبارة يف دعاء الندبة: »بنفسي أنت من عقيد عز ال يسامى«، 
لكن مهما فكران فيها لوعي معناها لكان قليال! فما معىن »عقيد العز« 
ومن أي دوحة تفرع، واىل أين بلغت رفعة هذا الفرع حبيث »ال يسامی«، 
هكذا بصيغة املطلق املبين للمجهول! فال ميكن لفضل وال شرف وال منقبة، 

!أن تسامي مقامه الشريف

نور املهدي
 ،املعصومني من  غريه  مع  مشرتكة  صفات   املهدي لإلمام  إن 

وصفات خاصة به، ويكفي أن نقرأ قوله تعاىل: 
ا َو ُوِضَع اْلِكتاُب َو جي َء اِبلنَِّبيِّنَي َو الشَُّهداِء َو  »َو َأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِّ

ُقِضَي بـَيـْنـَُهْم اِبحْلَقِّ َو ُهْم ال يُْظَلُمون «5 
فظاهر اآلية عن مشهد من يوم القيامة، لكن هل تشرق األرض قبل ذلك 

هبذا النور الرابين، وهل لآلية معىن آخر؟ 
بلى، فقد ذكر املفيد يف »اإلرشاد«، والشيخ الطوسي، والشيخ الصدوق، 
القمي،  إبراهيم  بن  وعلي  النيشابوري،  شاذان  بن  الفضل  الطائفة  وعظيم 

رواايت يف تفسريها. 
قال القمي: 

قوله: »َو  يقول يف  ان   أاب عبد هللا أنه مسع  بن عمر  املفضل  حدثنا 
ا«، رب األرض يعين إمام األرض.«  َأْشَرَقِت اأْلَْرُض بُِنوِر َرهبِّ

فقلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ 
بنور  القمر وجيتزئون  الناس عن ضوء الشمس ونور  قال: »إذا يستغين 

اإلمام.«6
اآلن تشرق األرض بنور الشمس، لكن سيأيت يوم قبل يوم القيامة تشرق 

!بنور هللا عز وجل من نور ولّيه وحجته
وقوله »إذا يستغين الناس عن ضوء الشمس ونور القمر وجيتزئون بنور 
اإلمام«، سواء تعبريا حقيقية أو رمزية، فهو يكشف عن حقيقة عظيمة؛ 
هي أن اإلمام املهدي رابين كبري، وأنه عندما حيضر من عامل الغيب 
إىل عامل الشهود تقوم أشعة بدنه وجيوب النور اليت خصه هللا هبا، مقام 
نور الشمس والقمر! كما أن أشعة نفسه املباركة تشرق على البشر فتخرج 
  :معادن اإلنسانية من القوة إىل الفعل، والناس؛ كما قال رسول هللا
معادن كمعادن الذهب والفضة! فكيف نستطيع معرفة شخصية من هذا 

النوع؟

مواريث النبوة عند املهدي
 ،درعان، ومها من مجلة مواريث النبوة عند األئمة كان الرسول هللا
وأحد الدرعني عالمة اإلمامة العامة، وقد كان األئمة يلبسوهنا فتستوي 

 !عليهم، ألن من عالمات اإلمام أن تستوي عليه درع رسول هللا
»وإذا البس درع رسول هللا اليت كانت عليه وفقا، وإذا لبسها غريه من الناس 

طويلهم وقصريهم زادت عليه شربا.«7
هذه هي الدرع األوىل، أما الثانية: فهي خاصة للمهدي القائم وال 
تستوي إال عليه! قال اإلمام الصادق: »ومن صار إليه السالح منا 
أويت اإلمامة، ولقد لبس أيب درع رسول هللا فخطت على األرض خطيطة، 

ولبستها أان فكانت وكانت، وقائمنا من إذا لبسها مألها إن شاء هللا.«8  
فهي درع جعلها هللا آية خاصة خلامت األنبياء رسول هللا وخامت األوصياء 
اإلمام املهدي وال تستوي على غريمها حىت على أمري املؤمنني علّی 

!أفضل األولني واآلخرين بعد النيب بن ابی طالب

سّر هللا
الذي  وما  أنت؟  رابنية  أي شخصية  أرضه!  سيدي! اي حجة هللا يف 
ضمته جواحنك من أسرار هللا تعاىل؟ أيها الكتاب املستور! ايصاحب 

الدين املأثور! 
الضياء  الزمان، صاحب  »سالم هللا وحتياته وصلواته على موالي صاحب 
والنور والدين املأثور، واللواء املشهور، والكتاب املنشور، وصاحب الدهور 

والعصور.«9
أنت الكتاب املسطور يف رق منشور، والنور على النور، وحامل سر هللا 

املستور يف قلبك الطاهر، املستسر عن قلوب اجلميع!
إن اإلمام املهدي وجه هللا تعاىل، لكن أي وجه هللا هو؟ نقرأ 

يف دعاء الندبة: 
»أين وجه هللا الذي يتوجه اليه األولياء.« 

ولفهم هذه الكلمة العميقة ينبغي أن نعرف هؤالء األولياء الذين يتوسلون 
اىل هللا تعالی بوجهه الذي هو اإلمام املهدي فلنقرأ من صفتهم يف 

القرآن: 
َعَلْيِهْم َو ال ُهْم حَيَْزنُوَن، الَّذيَن آَمُنوا َو كانُوا  َأْولِياَء اللَِّ ال َخْوٌف  »َأال ِإنَّ 
نْيا َو يف اْلِخَرِة ال تـَْبديَل ِلَكِلماِت اللَِّ ذِلَك  يـَتَـُّقوَن، هَلُُم اْلُبْشرى  يف احْلَياِة الدُّ

ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيُم«،10 
فال بد أن يبلغوا هذه الدرجة العالية حىت يكونوا أهال لشرف التوسل 
إىل هللا حبجته اإلمام املهدي! روحي وأرواح العاملني لك الفداء من 
جوهرة خمزونة ابألسرار... طاملا جهلناك وانشغلنا بغريك عنك، وابتعدان 
أبفكاران عنك! وسنبقى بعيدين ما مل تعطف علينا بنظرة، كما عطفت 
فهل   ،البيت أهل  قلبه حببكم  فعمر هللا  احللي،  الرجل  ذلك  على 

تكون قلوبنا كقلبه ونفوز منك بنظرة تكون إكسريا لقلوبنا!
إن اإلكسري من خواصه على ما يذكرون أنه حيدث انقالبة يف ماهية 

األشياء، لكنه انقالب حمدود؛ ال يصل إىل هذا اإلنقالب اجلذري.
نعم؛ لقد حصل ذلك، وهذا ما ميكن أن حيصل لك إذا خطوت إىل املوىل 
خطوة واستحقيت منه نظرة، حتدث انقالاب يف عامل ملكك وملكوتك! 
قال ذلك املؤمن: نظر إيّل نظرة! مث وضع يده على بدين وقال: قم، واسع 
إىل رزقك، وكل على عيالك! فلم يكن من الضروري أن ميسح بيده على 

بقية جراح بدنه، فتلك اليد: يد ويل هللا، يد هللا تعالی!
صلى هللا عليك. صلى هللا عليك، صلى هللا عليك عدد ما يف 

علم هللا، صالة دائمة بدوام ملك هللا تعاىل. اللهم صل على 
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حماضرة الشيخ علي الكوراين

وأشرقت األرض بنور اإلمام المهدي
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حمّمد وآل حمّمد.

اهلوامش:
1. الطربسي، »اإلحتجاج«، ج 1، ص ۱۱؛ اجمللسي، »حبار االنوار«، ج 2، ص 

8؛ »تفسري العسكري«،  ص ۳4۷.
2. ابن اببويه الصدوق، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 2، ص 4۰۹.

تقدم  وقد   ،9 1، ص  ج   ،»الرضا اخبار  »عيون  الصدوق،  اببويه  ابن   .3
بكامله. 

4. ابن اببويه الصدوق، »عيون اخبار الرضا«، ج ۲، ص 145.
5. سورة الزمر، اآلية ۱۹.

6. ابن اببويه الصدوق، »عيون اخبارالرضا«، ج 2، ص 145.
7. ابن اببويه الصدوق، »من ال حيضره الفقيه«، ج ۴، ص 418.

8. »بصائر الدرجات«، ص۱۹۵.
.9. »مصباح الزائر«، ص 312 يف زايرة موالان صاحب األمر

10. سورة يونس، اآلايت 64-62.

عاصر اإلمام احلسن العسكري ثالثة من خلفاء بين العباس. وتكفل 
هبداية األمة اإلسالمية يف تلك الظروف اخلطرية. وقد اجتمعت خصال 
له  فيما يوجب  الفضل يف أيب حمّمد، وتقدم على كافة أهل عصره 
اإلمامة، من: العلم والزهد وكمال العقل والعصمة والشجاعة والكرم وكثرة 
األعمال املقربة إىل هللا تعاىل، مث لنص أبيه عليه وإشارته ابخلالفة إليه.1
قد أتلق اإلمام العسكري كآابئه املعصومني، فاعرتف بفضله حىت 
إليه نظر احرتام وتوقري، واحتل  أعدى أعدائه - كـابن اخلاقان - ونظروا 
موقعا خاصا يف قلوب شيعته وحمبيه على الرغم من الضغوط الكبرية اليت 
تعرض هلا شيعته من قبل احلكام العباسيني، حىت ذكر املؤرخون - على 
سبيل املثال - أنه ملا ذاع خرب وفاة احلسن العسكري صارت »سر 
من رأى« )السامراء( ضجة واحدة، وعطلت األسواق، وركب بنو هاشم 
يومئذ شبيها  إىل جنازته، فكانت »سر من رأى«  الناس  والقواد وسائر 

ابلقيامة.2
 

اخلصائص السياسية لعصر اإلمام العسكري
عاصر اإلمام العسكري بقية حكم املعتز العباسي، مث حكم املهتدي، 
مث شطرا من حكم املعتمد العباسي، حيث قضى شهيدا ابلسم بعد مضي 
مخس سنني من حكم املعتمد، فالتحق بركب آابئه األطهار. ومن أبرز 

خصائص هذا العصر:

عصر االضطهاد
وقد امتاز العصر العباسي ابالضطهاد الذي مارسه حكام بين العباس يف 
حق معارضيهم، وخباصة يف حق الطالبيني والعلويني الذين توصل العباسيون 
إىل احلكم من خالل املطالبة إبعادة حقوقهم إليهم وابلثأر من ظامليهم، 

مضلال  عاما  شعارا  احلقيقية،  أهدافهم  على  التعمية  أجل  من  ورفعوا، 
».يدعو إىل »الرضا من آل حمّمد

وسرعان ما تنكر العباسيون هلذا الشعار، وقلبوا لبين عمومتهم ظهراجملن، 
والحقوهم وشردوهم وقتلوهم حيثما كانوا. ويعد عصر املنصور الدوانيقي 
)الذي عاصره اإلمام الصادق( وعصور من جاء بعده..ن أحلك 

.العصور اليت مرت على أئمة أهل البيت

التكالب على السلطة
قمع  حدود  السلطة  على  وتكالبهم  العباس  بين  حكام  جور  تعدى 
فقد  السلطة؛  أجل  من  اآلخر  البعض  بعضهم  مقاتلة  إىل  معارضيهم 
تربع  مث  األخري،  بقتل  انتهت  دموية  األمني حراب  أخاه  املأمون  حارب 
املأمون على عرش احلكم وجيء إليه برأس أخيه األمني مقطوعا موضوعا 

يف طست.
وتكرر األمر بني األب واالبن، فقد قتل املنتصر أابه املتوكل وجلس على 

العرش بعده، مث خلع أخويه املعتزواملؤيد من والية.
اخلالفة  عن  التنازل  على  فأرغم  العباسي،  املستعني  إىل  الدور  جاء  مث 
ونصب املعتز مكانه. مث إن املعتز أمر ابخلليفة املعزول فحبس يف دار 

ومنع عنه املاء والطعام، مث أمر البنائني فبنوا عليه جدارا.

نصب العداوة ألهل البيت
احلسن  اإلمام  الذين عاصرهم  العباسيني  للحكام  البارزة  السمات  من 
العسكري، نصب العداوة ألهل البيت. ولعل عصر املتوكل 

املتوكل هبدم قرب اإلمام  أمر  النصب؛ فقد  الذروة يف هذا  بلغ 
من  الناس  ومنع  آاثره،  وطمس  »كربالء«  احلسني يف 

الوضع السياسي في عصر اإلمام العسكري
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الناس من  ملنع  الطرق  واملفارز على  املساحل  زايرته، ووضع 
التوجه إىل قربه الشريف، حىت قال الشعراء يف ذلك:

تـاهلل إن كانت أمية قـد أتت
قتل ابن بنت نبيها مظلومـا

فلـقد أتـاه بنـو أبيـه مبثلهـا
هذا لعمرك قربه مهـدومـا

أسفوا على أن ال يكونوا شاركوا
يف قتله، فتتبعوه رميمـا!

وملا بلغ املتوكل أن نصر بن علي حدث: أن رسول هللا أخذ بيد 
احلسن واحلسني فقال: »من أحبين وأحب هذين وأابمها وأمهما، كان 

معي يف درجيت يوم القيامة«، أمر بضربه ألف سوط.3
ونقل املؤرخون أن املتوكل أمر عامله على املدينة و»مكة« )وهو عمر بن 
الفرج الرخجي( بتشديد الوطأة على العلويني، حىت كان القميص يكون 
يرقعنه  مث  األخرى،  بعد  الواحدة  فيه  يصلني  العلوايت  من  بني مجاعة 

وجيلسن على مغازهلن عواري حواسر!4
واملتوكل العباسي هو الذي وقف شاعره مروان بن أيب اجلنوب فأنشده 
شعرا انل فيه من آل علي وذم شيعتهم، فأمر املتوكل أن ينثر على 
رأسه ثالثة آالف دينار، وعقد له على إمارة »البحرين« و»اليمامة«، 

وخلع عليه أربع خلع!5
 وكان املتوكل قد أمر حيىي بن هرمثة إبشخاص اإلمام علي اهلادي
 ألنه بلغه مقام اإلمام اهلادي - ومعه ابنه احلسن العسكري -

ابملدينة وقيل الناس إليه، فخاف منه.6
 

ثورة صاحب الزنج وموقف اإلمام العسكري منها
 ،من احلوادث اهلامة اليت وقعت يف عصر اإلمام احلسن العسكري
ثورة صاحب الزنج، اليت بدأت سنة 255 هـ.ق. وانتهت سنة 270 
هـ.ق. اتفق املؤرخون على أنه ليس من العلويني، على الرغم من إصراره 
أن  املسعودي،  ومنهم  املؤرخني،  بعض  إليهم، وذكر  نفسه  نسبة  على 
صاحب الزنج من فرقة اخلوارج، واستدلوا على ذلك أبن شعاره مطابق 
لشعار اخلوارج: ال حكم إال هلل، وأبنه كان يعتقد أبن مجيع الذنوب من 

الشرك.
وكان صاحب الزنج قد دعا الزنوج اإلفريقيني الذين كانوا يتعرضون لظلم 
مرير من أصحاب األراضي الذين كانوا يقومون ابستصالحها يف جنوب 
العراق، دعاهم إىل الثورة، فاتبعه منهم مجع غفري، مث إنه استوىل على 
البحرين واألحساء، وأابح جلنده األموال والنساء، مث توجه إىل »البصرة« 
فأغار عليها سنة 257 هـ.ق. وأمعن يف أهلها هنبا وسلبا وقتال وحتريقا، 

مث سىب النساء، وفيهن الكثري من العلوايت، وابعهن أبمثان زهيدة.
أرسلها  اليت  احلمالت  وهزم  »األهواز«،  إىل  الزنج  صاحب  توجه  مث 
إىل  ابلتوجه  وهم  »واسط«  مدينة  قصد  مث  لقتاله.  العباسي  املعتمد 
»بغداد«، فجهز له املعتمد جيشا كثيفا قاده أخوه املوفق، فدارت بينهم 

معارك ضارية قتل فيها صاحب الزنج.7
الزنج مبا ال يدع  العسكري مبوقفه من صاحب  اإلمام  وقد صرح 
جماال لريب وال شبهة، فنفى صلته أبهل البيت يف بيان بليغ موجز، 

قال: »صاحب الزنج ليس منا أهل البيت.«8
 

املنهج السياسي لإلمام العسكري
عاصرها،  اليت  اخلطرية  الظروف  يف   ،العسكري احلسن  اإلمام  واجه 
عالوة  عليه،  فقد كان  والثقايف،  السياسي  املستوى  على  مسؤولية كبرية 
على االستمرار يف هنج آابئه الكرام يف نشر الثقافة اإلسالمية األصيلة 
وتثبيت القيم اإلسالمية، أن يتصدى جلملة من املخاطر اليت كانت هتدد 
املوالية خلط  املؤمنة  القواعد  استئصال  وتسعى جاهدة يف  اإلمامة،  خط 
اإلمامة؛ وأن ميهد فوق ذلك حلدث خطري كان على مشارف احلدوث، 
هو غيبة اإلمام املهدي، من أجل ختفيف الوطأة على القواعد الشيعية، 

ورسم اخلطوط العامة لوظائف وتكاليف تلك القواعد يف عصر الغيبة.
وكان اإلمام العسكري يفعل كل هذه املهام الصعبة يف ظروف دقيقة 
كان السلطان يبتغي له فيها الغوائل، وقد نقل املؤرخون أن املهتدي العباسي 
هتدد اإلمام العسكري بقوله: وهللا ألجلينهم عن جديد األرض،9 وأن 
اإلمام العسكري حبس مرة عند علي بن أواتمش  وهو كان شديد 
العداوة آلل حمّمد، غليظا على آل أيب طالب وقيل له: إفعل به 

وافعل.10
اإلمام  حبس  ملا  وصيف  بن  صاحل  على  خلوا  العباسيني  أن  ونقلوا 
العسكري عنده فقالوا له: ضيق عليه، فقال هلم أنه وكل به رجلني من 

شر من قدر عليه.11
ونقلوا أن اإلمام العسكري سلم مرة إىل أحد خدم بين العباس، وامسه 

حنرير، فقال: وهللا ألرمينه بني السباع! 
املوضع  إىل  نظروا  مث  إليها،  به  فرمى  له،  فأذنوا  ذلك  يف  استأذهنم  مث 

فوجدوه قائما يصلي والسباع حوله.12
وقد سطر لنا التاريخ أبحرف من نور االجنازات الرائعة اليت قام هبا اإلمام 
العسكري يف جمال حتصني القواعد املؤمنة، ويف التمهيد للغيبة، ويف 
التصدي لدعوات اإلحلاد والتشكيك اليت كانت تطرأ على اجملتمع املسلم 

يومذاك.
 

لغيبة اإلمام املهدي متهيد اإلمام العسكري
حدثنا التاريخ عن اجلهود الكبرية اليت بذهلا اإلمام العسكري من أجل 
من  عليها  احلفاظ  إىل  وصوال  وتثبيتها،  املؤمنة  الشيعية  القواعد  حتصني 
الضالل والتشتت، وتقليال للصدمة اليت تنجم عادة عن الغيبة مبا متثله من 
تقليل التواصل الفاعل بني اإلمام وقواعده املؤمنة إىل درجات أدىن، 
وحصر ذلك التواصل عن طريق السفراء املعينني )وهم أربعة سفراء: أوهلم 
عثمان بن سعيد العمري، مث ابنه حمّمد بن عثمان بن سعيد، مث احلسني بن روح 

النوخبيت، مث علي بن حمّمد السمري(.
ومن األمور اهلامة اليت قام هبا اإلمام العسكري يف التمهيد للغيبة:

1. تقدمي اهلوية الكاملة لإلمام املهدي وبيان دوره املستقبلي يف إقرار 
العدل واألمان يف ربوع البسيطة.

 قد أخرج ولده حمّمدا ونالحظ يف هذا اجملال أن اإلمام العسكري
يف اليوم الثالث من مولده، وعرضه على أصحابه قائال: »هذا صاحبكم 
من بعدي، وخليفيت فيكم، وهو القائم الذي متتد إليه األعناق ابالنتظار؛ فإذا 

امتألت األرض جورا وظلما خرج فيمألها قسطا وعدال.«13
كما أن اإلمام العسكري كتب إىل خواص شيعته وأطلعهم على والدة 
اإلمام املهدي. يروي الشيخ الصدوق عن أمحد بن احلسن بن إسحاق 

القمي قال:
اإلمام  هبا  لقب  اليت  األلقاب  من  )وهذا   الصاحل اخللف  ولد  ملا 
املنتظر( ورد عن موالان أيب حمّمد احلسن بن علي إىل جدي أمحد 
به  ترد  الذي كانت   يده فيه مكتوب خبط  فإذا  كتاب،  بن إسحاق 

التوقيعات عليه: 
»ولد لنا مولود، فليكن عندك مستورا، وعن مجيع الناس مكتوما، فإان مل نظهر 
عليه إال األقرب لقرابته، والويل لواليته؛ أحببنا إعالمك ليسرك هللا به مثل ما 

سران به، والسالم.«14
2. احملافظة على اإلمام املهدي، من خالل سرته عن أعني أعدائه، 

وإخفاء أمره والدته عنهم.
وقد جنح اإلمام العسكري يف هذين اجملالني جناحا كبريا، فلم يطلع 
أعداؤه على والدته، ومل يعرفوا مكانه. وحيدثنا التاريخ أن رجال السلطة 
أرسلوا بعد شهادة اإلمام العسكري من فتش داره، مث احتجزوا نساءه 
وإماءه، وأوعزوا إىل نساء يفتشن جواري اإلمام ونساءه، فمن كان هبا أثر 

احلمل ألقي عليها القبض.15
كما نالحظ يف هذا اجملال أن اإلمام العسكري يوصي إىل أمه من 
بن  أمحد  عن  الصدوق  روى  حيث   ،املهدي ابنه  على  السرت  أجل 
وراء  من  اجلواد وكلمها  اإلمام  بنت  حكيمة،  على  أنه دخل  إبراهيم 
احلجاب، مث إنه سأهلا عن ابن اإلمام احلسن، فقالت له أبنه مستور، 

فقال: فإىل من تفزع الشيعة؟
.قالت: إىل اجلدة أم أيب حمّمد

 ،فتساءل أمحد بن إبراهيم عن هذه الوصية، مبن اقتدى اإلمام العسكري
فقالت حكيمة: اقتداء ابحلسني بن علي بن أيب طالب. إن احلسني بن 
علي أوصى إىل أخته زينب بنت علي بن أيب طالب يف الظاهر، وكان ما 
خيرج من علي بن احلسني من علم ينسب إىل زينب بنت علي تسرتا على 

16.علي بن احلسني
 

منزلة اإلمام العسكري لدى مجاهري الشيعة
عاش اإلمام العسكري وسط مجاهري شيعته، يتعاهدهم وحيسن إليهم 
وأيمرهم ابلتآخي والتآلف، وقد ابلغ يف رعاية شيعته إىل احلد الذي كان 
حيذرهم معه من أعني السلطة اليت كانت ترصد حركاهتم وسكناهتم. وقد 
روى ابن شهرآشوب أن اإلمام العسكري قال للـحسن بن حمّمد العقيقي 

وحمّمد بن إبراهيم العمري، وكاان معه يف احلبس:
إىل   وأومأ عنكم،  يفرج  منكم، ألعلمتكم مىت  ليس  من  فيكم  أن  »لوال 

اجلمحي أن خيرج فخرج.« 
فقال أبو حمّمد: هذا الرجل ليس منكم فاحذروه؛ وإن يف ثيابه قصة )ورقة( 
قد كتبها إىل السلطان خيربه مبا تقولون؛ فقام بعضهم ففتش ثيابه، فوجدوا القصة 

يذكرهم فيها بكل عظيمة.17
ورأينا اإلمام العسكري يكتب إىل علي بن احلسني بن اببويه القمي:

»... عليك ابلصرب وانتظار الفرج، قال النيب: »أفضل أعمال أميت انتظار 
الفرج. وال يزال شيعتنا يف حزن حىت يظهر ولدي الذي بشر به النيب، ميأل 
األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما؛ فاصرب اي شيخي اي أاب احلسن 
يورثها من يشاء من عباده  فإن األرض هلل  علي، وأمر مجيع شيعيت ابلصرب، 
والعاقبة للمتقني، والسالم عليك وعلى مجيع شيعتنا ورمحة هللا وبركاته، وصلى 

هللا على حمّمد وآله.«18
وقد ابدل الشيعة إمامهم الود واحلب واالحرتام، ولذلك رأينا أمحد 
 بن عبيدهللا بن خاقان، وكان شديد النصب واالحنراف عن أهل البيت
يقول عن اإلمام العسكري: ما رأيت وال عرفت من العلوية مثل احلسن 
بن علي بن حمّمد بن الرضا يف هديه وسكونه، وعفافه ونبله وكرمه عند أهل 
بيته وبين هاشم كافة، وتقدميهم له على ذوي السن منهم واخلطر، وكذلك 

كانت حاله عند القواد والوزراء وعامة الناس.19
وروى ابن شهرآشوب أن جعفر الكذاب اجتهد يف أن يقوم مقام اإلمام 
ولقبوه  منه  برئوا  بل  أحد،  يقبله  فلم  وفاته  بعد   العسكري احلسن 
الكذاب، فورد على عبدهللا بن خاقان وقال: اجعل يل مرتبة أخي وأان 
إن  أمحق!  اي  وقال:  فزبره  دينار،  ألف  عشرين  سنة  يف كل  إليك  أوصل 
السلطان جرد سيفه يف الذين زعموا أن أابك وأخاك أئمة لريدهم عن ذلك 
فلم يتهيأ له؛ فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما، فال حاجة بك إىل 

مرتب؛ مث أمر أن حيجب عنه.20
صارت   العسكري اإلمام  وفاة  خرب  ذاع  ملا  أنه  الطربسي  وروى 
هاشم  بنو  وركب  األسواق،  وعطلت  واحدة،  رأى« ضجة  من  »سر 
والقواد، وسائر الناس إىل جنازته، فكانت »سر من رأى« يومئذ شبيها 

ابلقيامة.21

اهلوامش:
1. »اإلرشاد للمفيد«، ج 2، ص 313. 

2. »إعالم الورى للطربسي«، ج 2، ص 149. 
3. »اتريخ بغداد للخطيب البغدادي«، ج 12، ص 288-287. 

4. »مقاتل الطالبيني أليب الفرج االصفهاين«، ص 599. 
5. »الكامل يف التاريخ البن األثري«، ج 7، ص 38. 

6. »منهاج الكرامة للعالمة احللي«، ص 62؛ »تذكرة اخلواص لسبط ابن اجلوزي«، 
ص 359. 

اجلزء  من  األول  اجمللد  الرتمانيين«،  السالم  لعبد  اإلسالمي  التاريخ  »أحداث   .7
الثاين، ص 33 -34. 

8. »حبار األنوار للمجلسي«، ج 50، ص 293.
9. »إعالم الورى للطربسي«، ج 2، ص 145. 

10. نفس املصدر، ص 150.
11. نفس املصدر. 

12. نفس املصدر، ص 151. 
13. »كمال الدين للصدوق«، ج 1، ص 396، ح 8.

14.  نفس املصدر، ص 398، ح 16. 
15. »إعالم الورى للطربسي«، ج 2، ص 151؛ »كمال الدين للصدوق«، ج 

1، ص 430-431، ح 25. 
16. »كمال الدين للصدوق«، ج 1، ص 454، ح 27، الباب 45.

17. نفس املصدر. 
18. »املناقب البن شهرآشوب«، ج 4، ص 426. 

19. »إعالم الورى للطربسي«، ج 2، ص 147. 
20. »املناقب البن شهرآشوب«، ج 4، ص 422؛ »إعالم الورى للطربسي«، 

ج 2، ص 149. 
21. »إعالم الورى للطربسي«، ج 2، 149.

املصدر: شبکة االمامني احلسنني، للرتاث و الفكر االسالمی:
http://alhassanain.org/
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القضاء والقدر

القضاء والقدر

إّن اهلدف من طرح هذه املسألة هو:
اوال: التحقيق يف هذه اجلهة وهي: 

هل اإلعتقاد ابلقضاء والقدر كما تثبته القواعد الربهانية الفلسفية هو 
من نوع العقائد واالفكار اليت تدفع املعتقدين هبا حنو اخلمول والكسل 
واخلور، وأّن اجملتمع الذي يعتقد هبا سوف ينتهي به احلال - شاء ام 
ابی - الی االضمحالل والفناء؟ وهل هذه العقيدة اذا عرضت عرضا 

صحيحا فسوف لن يكون هلا هذا التأثري الّسيء؟
اثنيا: حماولة معرفة كيفية عرض اإلسالم هلذه املسالة وتعليمها ألتباعه، 
وماهية التأثري الذي تركه هذا التعليم االسالمي يف روحية أبنائه، أو ميكن 

أن يرتكه يف روحياهتم.
٭٭٭

الريب يف أّن املسلمني قد طووا عهداً مفعماً ابلعظمة والفخر واإلعجاب، 
العامل وحكامه  ال من حيث أهنم يف خالل زمن قصري أصبحوا سادة 
والتطور  الكربى  النهضة  تلك  حيث  من  اإلعجاب  بل كان  فراحوا، 
بنوها  اليت  العظمى  واحلضارة  األرض،  وجه  على  أوجدوه  الذي  الرائع 
إحدى  اآلن  تعد  وهي  للبشرية  النور  مشعل  حتمل  قروان  دامت  واليت 
اإلشعاعات احلضارية االنسانية اليت يتفخر هبا اتريخ احلضارات. فقد 
تفوق املسلمون على كل األمم من العامل يف العلوم والصناعات والفلسفة 
والفن واألخالق والنظم اإلجتماعية املتينة السامية حيث كان اآلخرون 
يستمدون من عطائهم زادا للمسري. وقد استمد التمدن األورويب اجلديد 
احملري للعيون والعقول واملسيطر على ارجاء العامل، إستمد مواده األوىل من 
احلضارة اإلسالمية أکثر من أي شيء وذلک ابعرتاف احملققني املنصفني 

الغرب.

»احلضارة  ابسم  وضاًء  ونورا  مشرقة  ظاهرة  هناك  أّن  به  املسلم  من  إّن 
اإلسالمية« قد عاش قروانً يف العامل مث امنحت هذه الظاهرة وانطفأ املصباح 

املنري.
إّن املسلمني اليوم قياساً اىل كثري من أمم العامل، والی ماضيهم اجمليد يعيشون 

حالة من التاخر واالحنطاط املذل.
التقدم والرقي  وهنا يربز سؤال وهو: كيف عاد املسلمون بعد كل ذلك 
يف العلوم واملعارف والصناعات والنظم ميشون القهقرى؟ وما أو من هو 
املسؤول عن هذا التقهقر؟ هل األفراد أو اجلماعات، أو احلوادث اخلاصة 
هي اليت سببت احنراف املسلمني عن الطريق املوصل هلم حنو الرقي والتكامل 
أو أنّه ليس هناك عامل معني ظهر فجأة وبدون توقع فحرفهم عن سريهم 
بل إن ذلك هو مقتضى احلتمية التاريية والطبيعة العامة للتاريخ اليت تفرض 
على األمة اليت طوت سبيل عالها ورقيها يف مرحلة معينة أن تتجه حنو 

الفناء والزوال واإلحنطاط بعد ذلك؟
واذا كان لإلحنراف املقيت عامل خاص فما هو؟ وهل من الصحيح أن 
من  الكثري  ذلك  فعل  املسلمني. كما  احنطاط  مسؤولية  االسالم  حنمل 
الغربيني )ال كلهم( حيث ابتلوا احياان ابلتعصب املسيحي او ُكّلفوا مبهمة 
استعمارية؟ أم أّن االسالم مربّا من ذلك وأّن املسؤول هم املسلمون؟ أم أن 
من تلقی عليه التبعة ليس هذا وال ذاك وإمّنا الذي سبب هذا اإلحنطاط 
هي األمم األخرى غري املسلمة واليت كان هلا نوع من التعامل والتالقي مع 

املسلمني خالل أربعة عشر قرانً؟
بل هو حباجة اىل حبوث  إّن اجلواب على هذه األسئلة ليس أمراً سهالً 

معمقة طويلة.
وبعد هذا املدخل يلزمنا حبث عميق وفلسفي حول »طبيعة الزمان« وهنا 

يرتبط بفلسفة التاريخ، ويركز على معرفة حقيقة ما يقوله البعض من أّن 
العامل الذي يسبب رقي شعب ما هو بنفسه يسبب احنطاطه. مبعىن أن أي 
عامل إمّنا يستطيع التأثري يف دفع اجملتمع حنو التقدم والرقي يف ضمن شرائط 
وظروف معينة ترتبط مبرحلة خاصة من التاريخ البشري املتطور ومع تغري 
تلك الشرائط والظروف، وطلوع فجر اتريي جديد، يفقد ذلك العامل 

قدرته احلركة، بل يعود بنفسه عامال على الركود والرتاجع واالحنطاط.
ولو صحت هذه الفلسفة، وصح أّن كل حضارة تلقی مصرعها على يد 
العامل الذي أولدها، ملا احتجنا للبحث عن عنصرا أجنيب يكون ظهوره 
سببا يف الكارثة، ذلك أّن نفس العوامل القدمية هي اليت تعرقل السرية، 
وترجع األمة دائماً، وأّن العوامل اجلديدة هي اليت توجد السري احلثيث حنو 

التقدم، وختلق حضارة جديدة ختالف تلك احلضارة القدمية.
ووفق هذه القاعدة - لوصحت - فإّن احلضارة اإلسالمية مندرجة حتتها، 
وال معىن للبحث عن علل احنطاط املسلمني كبحث مستقل منفك عن 
ايضا - وفقا  اليت شكلت احلضارة االسالمية من قبل. وال معين  العلل 
هلذا القانون - ألن نلقي تبعة االحنطاط على شخص أو مجاعة او أمة.. 
اذ يكون فناء احلضارة االسالمية - كفناء حضارة اخرى بل آية ظاهرة 
حية اخرى - نتيجة حلول األجل الطبيعي أو غري الطبيعي الذي هو البد 
حاصل لقد ولدت احلضارة االسالمية، ومنت، وصارت شابه مث هرمت 
وابلتايل ماتت. وليس هناك من رجاء يف عودهتا من جديد اال كرجاء عودة 
القوانني  من حيث  توجيهه  أمر الميكن  وهو  الدنيا،  احلياة  اىل  األموات 
الطبيعية وامنا يتم مبا يشبه املعجزة وخرق العادة الذي هو على أي حال 

خارج عن طاقة بين اإلنسان.
قاله اآلخرون سواء املسلمون وغريهم من جانب، والتوجه  ومبالحظة ما 
اإلحتمال  هلذا  ابلطبع  هي طرف  اليت  واحلوادث  واملسائل  للموضوعات 
من جانب آخر، ينقسم علل الرکود واجلمود واإلحنطاط والرتاجع يف األمة 

املسلمة إلی فصول ثالثة:
- اإلسالم،

- املسلمون،
- العوامل األجنبية.

العميق ابملصري  املسلمني هو اإلعتقاد  أّن سر احنطاط  احياانً  يقال  فقد 
والقضاء والقدر. وقد يقال: إّن االهتمام الكبري الذي يبديه اإلسالم أبمر 
اآلخرة والعامل األبدي، وحتقري احلياة الدنيا، قد صرف فكر املسلمني عن 
التوجه اجلدي ملسائل احلياة. كما قد يقال أّن اإلعتقاد ابلشفاعة املوجود يف 
كل العصور االسالمية )ااّل عند افراد معدودين واخرياً عند جمموعة خاصة( 
جعل املسلمني ال يهتمون ابلنسبة للذنوب اليت كان سر حترميها هو أتثريها 
السيء يف السعادة وعاد املسلمون ال يتورعون عن أي رذيلة وجرمية موكلني 

امورهم للشفاعة.
وما تتهم به الشيعة ابخلصوص يف افكارها هو التقية وانتظار الفرج، فيقال 
يف ابب التقية أهّنا أّواًل تقارب اإلنسان على النفاق والتلون. واثنيا تريب 
اإلنسان الشيعي جباان ضعيفاً خائر القوی يف قبال احلوادث. کما يقال يف 
ابب انتظار الفرج، أّن هذه العقيدة سلبت الشيعة کل النوااي اإلصالحية. 
فنجد الشيعة - يف حني تعمل األمم علی النهوض - منتظرين خاملني 

ينتظرون »يدا خترج من عامل الغيب وتصلح األوضاع«.
وقد اهتمت عناصر الزهد، والقناعة والصرب، والتسليم - و هي جزء من 

األخالق اإلسالمية - أبن هلا دورها يف احنطاط املسلمني.
العلة  بل  العلل  إحدى  والقدر  ابلقضاء  اإلعتقاد  جيعلون  الغربيني  إّن 

األساس يف احنطاط املسلمني.
قال كاتب أمريكي معروف امسه واشنطن أرفنج أّلف كتااب يف حياة نيب 
االسالم وشرح يف خامتته مبادىء االسالم وذكر - بعد أن تعرض 

لذكر االميان ابهلل واملالئكة والكتب السماوية واألنبياء ويوم القيامة: 
أن آخر القواعد وسادستها يف صف مبادئ اإلسالم هي عقيدة اجلرب، وقد 
كان حمّمد يستفيد منها يف شؤونه العسكرية ألنه مبوجب هذه القاعدة تكون 
ويف  العامل  وجود  قبل  هللا  علم  يف  قدرت  قد  العامل  يف  حتدث  حادثة  كل 
اللوح احملفوظ، وقد عنّي فيها مصري كل شخص وأجله بشلك اليقبل التغيري، 

والميكن تقدميه او أتخريه أبدا.
أثناء  فقد كانوا  هبا  األمور ويسّلمون  هبذه  متاماً  يؤمنون  املسلمون  وملا كان 
احلرب - وبدون وجل وخوف - يلقون أبنفسهم يف صفوف العدو. فان 
املوت يف احلرب - يف نظرهم - يعين الشهادة ويوصلهم إىل اجلنة. ولذا فقد 
اطمأنوا إىل أهنم أن قتلوا أو غلبوا العدو فهم منتصرون على أي حال. وقد 
عّد بعض املسلمني مذهب اجلرب القائل أبّن اإلنسان غري خمتار يف إجتنابه 
منافيا  وعدوه  اجملال،  هذا  يف  له  إرادة  فال  اجلزاء،  من  وخالصة  املعاصي 
للعدل والرمحة اإلهليني، كما وجدت فرق تسعى لتعديل هذا املذهب احملرّي 
وتوضيحه، ومازالت جتاهد يف هذا السبيل، ااّل أّن عدد أتباعها قليل وال تعد 

من أتباع سنة الرسول.
.. وهل هناك عقيدة أفضل من هذه العقيدة تستطيع أن حترك اجلنود اجلهلة 
املغرورين حنو ميدان احلرب وتطمئنهم أبهنم أن بقوا أحياء غنموا، وأن قتلوا 
دخلوا اجلنة. وقد جعلت هذه العقيدة اجليش اإلسالمي قواي ال يبايل ابلصعاب 
إىل احلد الذي مل يستطع أن يقابله جيش آخر.. ولكن هذه العقيدة كانت 
حتمل - يف الوقت نفسه - مسها الزعاف الذي قتل النفوذ اإلسالمي، وقد 
ظهرت خاصيتها اهلدامة منذ أن رفع خلفاء النيب أيديهم عن احلرب والتوسع 
العايل، وأغمدوا سيوفهم فقد أضعف السالم والراحة اعصاب املسلمني. كما 
أن االستمتاع ابألمور املادية - وهو االستمتاع الذي أابحه القرآن وشكل 
نقطة متايز بني االسالم واملسيحية )دين الطهارة والتضحية( - كان له أثره 

يف هذا اجملال.
وقد كان املسلمون يعدون االلم واملصاعب اليت تصب عليهم نتيجة للقدر، 
ويرون لزوم حتملها ألهنم يرون أن ال أثر للسعي واملعرفة اإلنسانية، ومل يكن 

اتباع حمّمد يعملون بقاعدة »أعن نفسك يعنك هللا« بل يعتقدون خبالفها.
وهلذا حما الصليب اهلالل، واذا كان نفوذ اهلالل ابقياً إىل الن يف اوراب فألن 
الدول  التنافس بني  تريد ذلك، وبعتبري آخر فإن  الدول الكربى املسيحية 
املسيحية هو سبب بقاء نفوذ اهلالل، ورمبا كان بقاء نفوذه ألجل إعطاء دليل 

آخر على قاعدة »ما أخذ ابلقوة ال يسرتد اال ابلقوة«.
أّوال: أّن هناك فرقا وبوانً شاسعاً بني القضاء والقدر اإلسالمي، والعقيدة 
اجلربية. وسنعرض بعض النماذج اليت توضح أّن أولئك اجلنود املسلمني 
األوائل الذين وصفهم واشنطن ترفنج - متجنيا - ابجلهل والغرور كانوا 
الذي عجز عن  الفرق  العظيم هذا  تعليمات معلمهم  يدركون يف ظل 

معرفته ارفنج نفسه.
مبوجب  واختياره  اإلنسان  حرية  أّيد  الكرمي«  »القرآن  أّن  اثنياً: 

آايت كثرية، وأّن أولئك الذين انصروا اإلختيار ونظروا للجرب 

عظمة المسلمين
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الشيعة  العدلية:  )أي  االهلية  والرمحة  للعدالة  كمخالف 
واملتعزلة( مل يثوروا ضد تعاليم القرآن - كما يدعي املستشرقون 
- ومل يكونوا يهدفون لتعديل كالم القرآن بل اقتبسوا آراءهم منه.

توجه  أّن عدم  انه مسيحي ويری  القدير رغم  الكاتب  فإّن هذا  اثلثاً: 
أتكيد  وأّن  والتضحية(  )الطهارة  دين  جعلها  احلياة  ملسائل  املسيحية 
 - يذكر  الكاتب  هذا  اإلسالم،  عيوب  من  هو  ذلك  على  اإلسالم 
بسخرية - العلم األزيل اإلهلي!! ترى هل من املمكن لشخص عارف 
ابهلل أن ينكر العلم القدمي األزيل بكل األشياء؟ وهل من النقص يف القرآن 

أن يرى هللا عاملاً من األزل بكل األمور واحلوادث.
رابعاً: أتكيده هذا على أّن املسلمني مل يعريوا أمهية لقاعدة »أعن نفسك 
مراجعة  عناء  نفسه  يكلف  مل  الكاتب  يعنك هللا« وهذا يكشف عن 
واحدة للقرآن الكرمي واال ملا ادعي ذلك - اذ إّن القرآن الكرمي يقول 

بكل صراحة: 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد مثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم  »َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعيـََها  هَلَا  َوَسَعٰى  اْلِخَرَة  َأرَاَد  َوَمْن  ٭  َمْدُحورًا  َمْذُموًما  َيْصاَلَها 
ُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك ۚ َوَما  ُؤاَلِء َوهَٰ فَُأولَِٰئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكورًا ٭ ُكالاًّ منُِدُّ هَٰ

َكاَن َعطَاُء رَبَِّك حَمُْظورًا«1
إّن أتباع حمّمد وفقوا إىل تعليم أمسى من تلك القاعدة إذ يقول القرآن 
»ِإن تَنُصُروا اللََّ يَنُصرُْكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكْم« فبدال من »اعن نفسك« الذي 
قد يلوح منه اهلدف الشخصي املنفعي واحلرص يقول االسالم »أنصر 

هللا« مبا هلذه العبارة من جانب إنساين عام وخدمة لألمة.
والينحصر األمر ابرفنج هذا، اذ أننا عندما نالحظ الكتاابت األخرى 
للكتاب الغربيني - حىت أولئك الذين يعانون موضوعيتهم يف هذا اجملال 
- جند ما يشبه هذه اآلراء. فهم مجيعاً يرون اإلسالم مسلكاً جربايً وإن 
كان البعض منهم ال يرى هذه العقيدة دخيلة يف احنطاط املسلمني كما 

رآها البعض اآلخر بل رآها أهم عامل يف هذا االحنطاط.
يقول ويل ديورانت بعد استعراض ملضمون آايت يف القرآن يف جمال العلم 
واملشية اإلهلية »وهذا اإلميان ابلقضاء والقدر جعل اجلربية من املظاهر 

الواضحة يف التفکري اإلسالمي... :
وبفضل هذه العقيدة الفی املؤمنون أشد صعاب احلياة جبنان اثبت، ولکنها 
أيضاً کانت من األسباب اليت عاقت تقدم العرب وعطلت تفکريهم يف القرون 

املتأخرة.2
أما غوستاف لوبون فيعتقد أبن اإلعتقاد ابلتقدير واجلرب ال أتثري له يف 

احنطاط املسلمني، بل جيب البحث عن هذه العلل يف جماالت أخری.
للبحث  طرحت  فقد  املسلمني.  عند  الغور  بعيد  اتريخ  املسألة  وهلذه 
واملتکلمون  املفسرون  حوهلا  وحبث  املسلمني،  بني  اإلسالم  صدر  يف 

والفالسفة والعرفاء وحتی الشعراء واألدابء.
عالوة علی هذا فإن هناک آايت ورواايت کثرية تعرّب عن عمق املعارف 
اإلسالمية يف هذا اجملال، وهذه اآلايت والرواايت هي اليت هدت الفالسفة 

وزودت الفلسفة اإلسالمية بطاقة ومادة ال توازيها الفلسفة اليواننية.

اهلوامش:
1. سورة االسراء، اآلايت ۲۰-18.

1. »قصة احلضارة«، ج 13، ص 55.

علي  حممد  ترمجة  والقدر«،  »اإلنسان  املطهري،  مرتضی  الشهيد  املصدر: 
التسخريي، املشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، ابلتلخيص.

القضاء والقدر

آاثر التقية
حنن نقف أبّن لکل عمل أثر أم آاثر، و هذه اآلاثر اتره تکون خارجية 
و اتره تکون ابطنية؛ مثالً القصاص أيثر احلياة کما قال هللا تعالی و »َو 
َلُكْم يف اْلِقصاِص َحياة«1 و هذا األثر للقصاص خارجی، أما أثر الباطنی 
للقصاص هو طهاره النفس من هذا الذنب. و کما کان لکل عمل أثر 
يف اخلارج و الباطن يکون للتقية أثر يف اخلارج و الباطن و نبحث حول 

کلی األثرين.

الاثر اخلارجية للتقية
اآلاثر اخلارجية للتقية ثالث:

1. حفظ النفس و النفيس
البطش  من  األقلية  يصون  املستبد  الظامل  مع  املداراة  و  التقية  ممارسة  إّن 
فانّه  ممارستها  عدم  خالف  به  األموال،  مصادرة  و  القتل  و  الکبت  و 
يعرِّضها للقتل و الفناء، و لذلک يعرب عنها ابلرتس و اجلُّنة، قال اإلمام 
و  له.«2  تقية  ال  ملن  إميان  ال  و  املؤمن،  ترس  التقية  »إّن   :الصادق
قال: »كان أبی يقول: »و أی شی ء أقّر لعيين من التقية، أّن التقية ُجّنة 

املؤمن.«3

2. حفظ وحدة األُّمة
ال شّک اّن وحدة الکلمة هي مصدر قوة األُّمة و ازدهارها، و هي حبل 
الّل الوثيق الذي ال بّد من االعتصام به، حيث قال يف حمکم کتابه: »َو 
يعاً َو ال تـََفرَُّقوا«4 فقد عّد سبحانه التفريق و التشرذم  اْعَتِصُموا حبَْبِل اللَِّ مجَِ
و التشتت عذاابً يستأصل األُّمة و يستنفد قواها، قال سبحانه: »ُقْل 
ُهَو اْلقاِدُر َعلى  َأْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعذاابً ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن حَتِْت َأْرُجِلُكْم َأْو 
يـَْلِبَسُكْم ِشَيعاً َو يُِذيَق بـَْعَضُكْم أبََْس بـَْعضٍ «5 إلی غري ذلک من اآلايت 
احلاثّه علی الوحدة و احملذِّرة من التفرق و التبدد. وتشريع التقية يعني 
علی الوحدة و ميسک األُمة عن التبدد، فلذلک يصفها اإلمام أبهّنا 
»رخصة تفّضل هبا الّل على املؤمنني رمحة هلم.« و هذا ال يعنی اإلفراط 
و  رأيه  عن  للتعبري  املناسبة  الفرص  توفرت  إذا  حّتی  التقية  ممارسة  يف 
منهجه، فعند ذلک حترم التقية، ألنّه يرتتب عليها طمس الدين و کتمان 

احلقيقة.6

3. احلفاظ علی القوی من االستنزاف
من  طاقاهتا  و  قواها  حتمی  التقية  مبمارسه  املهضومه،  اجلماعه  إّن 
علی  هّب  فإذا  ألهدافها،  واعيه  مجاعه  ترّبی  ابلتالی  و  االستنزاف، 
جمتمعها نسيم احلريه فيتيّسر عندها أن جُتاهر أبفکارها و آرائها دون أی 

خوف أو وجل و تطالب حبقوقها، و هذا من آاثر التقية حيث 
صانت اجلماعه الضعيفه من استنزاف قواها.7

األسئلة واألجوبة

حممدرضا شهمريی

والشبهات حولـها

آثـار التقّيـة
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الاثر الباطنية للتقية
إمّنا تکون اآلاثر الباطنيه للروح و حنن لن نعرف من الروح شیء 
ألنه تعالی قال: »َو َيْسئـَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّی َو ما 
ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليال«8 و فقط ميکننا أن نقول أبّن هللا تعالی حکيم 
و ال أيمر احلکيم به فعل ، ال يکون فيه کمال عبده و طهاره نفسه، 

ففقط نقول، يف التقية کمال العبد و طهاره نفسه.

متعلقات التقية و مستثنياهتا
حنن نری أّن الشارع خصص من التقية شرب النبيذ و املسح علی اخلفني 
و متعه احلج و إاّن قلنا أبّن التقية واجب عقال و ميکن أن يقال أّن حکم 
العقل ال ُيصص و هنا ُخصص حکم العقل فإنتفي احلکم العقلی علی 

وجوهبا. و قال الشهيد األول يف الذکری: 
و ميكن أن يقال: اّن هذه الثالث ال يقع اإلنكار فيها من العامه غالبا، ألهنم 
ال ينكرون متعه احلج، و أكثرهم حيّرم املسكر، و من خلع خّفه و غسل رجليه 
فال إنكار عليه، و الغسل أوىل منه عند احنصار احلال فيهما. و على هذا 
يكون نسبته اىل غريه كنسبته اىل نفسه يف أنّه ال ينبغی التقّيه فيه، و إذا قّدر 

خوف ضرر اندر جازت التقية.9

الشبهات حول التقية و مصاديقها و رّد الشبهات
ابلتايل جنيب بعض األسئلة املهمة والشبهات حول هذا املوضوع:

الشبهة األولی
السؤال: إن کان التقية واجبه فلماذا مل يعمل مثيم و ايسر و مسّيه ابلتقية؟ 
و بعد شهادهتم، أئمه األطهار مدحوهم فإذا کان التقية واجبه فلماذا 

مدح األئمه هؤالء املؤمنني؟
اجلواب: إّن التقية تنقسم به حسب األحکام الشرعيه الی مخسه أقسام و 
هي: واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح )و قد ذُکر تفصيلها 
يف املقالة السابقة(؛ و به حسب هذا التقسيم، نعرف أبّن تقية ميثم تکون 
من قسم املکروه ألّن تقية املکروه هي: إذا کانت املفاسد املرتتبه علی 
العمل هبا أقوی من ذلک الضرر، و إن کان َعِمَل ميثم ابلتقية لقد کان 
مفاسده أقوی من عدم التقية؛ ألنّه کان من األصحاب اخلاصه ألمري 
املؤمنني و إن کان عمل هبا لقد عدلوا عده من الشيعه عن دينهم و 
 ال سّيما الکوفيون؛ ألهّنم يقولون إنّه کان من أصحاب أمري املؤمنني
إذا برء ميثم عن أمري املؤمنني ملاذا حنن ال نربء عنه و بعد ذلک 
لـّما وجد يف »کوفة« شيعه علی بن أبی طالب. و لذا قال أبو 

 :عبدهللا
»ما ُمنع ميثم من التقيه فو هللا لقد علم أّن هذه الية نزلت يف عّمار 

وأصحابه - إاّل من أكره و قلبه مطمئن ابإلميان.«10
أّما عدم التقية ابلنسبة إلی ايسر و مسّيه و مدحهما؛ ألهّنما کاان جاهالن 

جبواز التقية و قال النبی األعظم يف حديث الرفع: 
»رفع عن أّمتی تسع اخلطأ و الّنسيان و ما أکرهوا عليه و ما ال يعلمون و 
ما ال يطيقون و ما اضطّروا إليه و احلسد و الّطريه و الّتفّکر فی الوسوسه فی 

اخللق ما مل ينطق بشفه و ال لسان.«11 

مها کاان من قسم »ما ال يعلمون« و مل يعلما جواز التقية.

الشبهة الثانية
التقية دينهم و  أّن  قالوا  إهّنم   البيت أئّمه أهل  السؤال: قد نقل عن 
دين آابئهم، و ال دين ملن ال تقية له. و ملاذا ُعدَّت التقية من ُأصول 
اّن اإلعتقاد  الرواايت  و ظاهر هذه  الدين؟ وقد ذکرها االستاذ سبحانی: 
ابلتقية و تطبيق العمل علی ضوئها من ُأصول الدين فمن مل يتق فقد خرج عن 
الدين و ليس له من اإلميان نصيب. يالحظ عليه: أبّن التقية من املوضوعات 
الفقهيه، ختضع کسائر املوضوعات لألحکام اخلمسة، فتارة جتب و ُأخری 
حترم، و اثلثة...، و معه کيف ميکن أن تکون من ُأصول الدين، و قد 

ذکرها فقهاء الشيعه يف ابب األمر ابملعروف و النهی عن املنکر؟
االستعاره  من ابب  فهی  الدين  من  اليت عدهتا  الرواايت  أّما  و  اجلواب: 
و  النفس  لصيانه  احلياه  يف  تطبيقها  و  أمهيتها  علی  التأکيد  غايتها،  و 
النفيس، و مبا اّن بعض الشيعه کانوا جياهرون بعقائدهم و شعائرهم، األمر 
الذی يؤدی إلی إلقاء القبض عليهم و تعذيبهم و إراقه دمائهم، فاإلمام 
و للحيلوله دون وقوع ذلک يقول أبّن »التقية دينی و دين آابئی« حلّثهم 
علی االقتداء به هم، و أّما ما ورد يف احلديث »ال دين ملن ال تقّيه له« 
فالغاية التأکيد علی االلتزام ابلتقّية، نظري قوله: ال صاله جلار املسجد إاّل 

يف املسجد.12

الشبهة الثالثة
الصادق: »التقية دينی و دين آابئی« ليس يف  السؤال: قول اإلمام 
التقية بل کانوا دينهم التقوا ال التقية. فلماذا تقول الشيعه أهّنم عملوا 

ابلتقية؟
اجلواب: إذا نشّک يف معنی کلمة أنّه هل يستعمل يف املعنی احلقيقية أم 
يف املعنی اجملازية هنا توجد قاعدة يف أصول الفقه و هي أصالة احلقيقة؛ و 
موردها ما إذا شک يف إرادة معنی احلقيقی او اجملازی من اللفظ، أبن مل 
يعلم وجود القرينة علی إرادة اجملاز مع إحتمال وجودها و هنا نعلم أّن قول 
اإلمام يف مورد الشک يف إرادة معنی احلقيقي او اجملازي و إذا مل تکن 

القرينة، تکون اإلصاله مع إستعمال اللفظ يف احلقيقة.

اهلوامش:
1. سورة البقره)2(، اآلية 197.

2. العاملی، 1409ق.، 16، 227.
3. املصدر السابق، 204؛ السبحانی، 1381ش.، 2، 334.

4. سورة آل عمران، اآلية 103.
5. سورة األنعام، اآلية 65.

6. السبحانی، 1381ش.، 2، 335.
7. املصدر السابق.

8. سورة اإلسراء، اآلية 85.
9. حممد بن مکی، 1419ق.، 2، 160.

10. الکلينی، 1407ق.، 2، 220.
11. احلرانی، 1404ق.، 50. 

12. السبحانی، 1381ش.، 2، 327.

األسئلة واألجوبة

األسئلة واألجوبة

املصادر:
القرآن الکرمي.

6. حر العاملی، حممد بن حسن، )1409ق.(، »وسائل الشيعه«، قم، مؤسسه آل 
البيت، ط 1 م 16.

9. سبحانی، جعفر، )1381ش.(، »اإلنصاف يف املسائل دام فيها اخلالف«، قم، 
مؤسسة اإلمام الصادق، ط 1 م 2.

14. عاملی، حممد بن مکی )شهيد األول(، )1419ق.(، »ذکری الشيعة يف احکام 
الشريعة«، قم، مؤسسة آل البيت، ط 1 م 2.

الکتب  دار  طهران،  »الکايف«،  )1407ق.(،  يعقوب،  بن  حممد  21.کلينی، 
اإلسالمية، ط 4.

http://pajoohesh.howzehtehran.com :املصدر
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الحكایات

الحكایات

17 ربيع األّول، ذکری والدة رسول هللا
روی عن أبی طالب حيدث عن عبد املطّلب قال: 

بينا أان انئم يف احلجر إذ رأيت رؤاي هالتين  فأتيت  كاهنة قريش و علي 
مطرف خز و مجيت   تضرب منكيب. فلما نظرت إيل عرفت يف وجهي 

التغري فاستوت و أان يومئذ سّيد قومي. 
فقالت: ما شأن سيد العرب متغري اللون هل رابه من حداثن الدهر ريب ؟ 

فقلت هلا: بىل إين رأيت الليلة و أان قائم يف احلجر كأن شجرة قد نبتت على 
ظهري قد انل رأسها السماء و ضربت أغصاهنا الشرق و الغرب و رأيت نورا 
يظهر منها أعظم من نور الشمس سبعني ضعفا و رأيت العرب و العجم ساجدة 
هلا و هي كل يوم تزداد عظما و نورا و رأيت رهطا من قريش يريدون قطعها 
فإذا دنوا منها أخذهم شاب من أحسن الناس وجها و أنظفهم ثيااب فيأخذهم و 
يكسر ظهورهم و يقلع أعينهم فرفعت يدي ألتناول غصنا من أغصاهنا فصاح 

أعظم من نور الشمس
يب الشاب و قال مهال ليس لك منها نصيب فقلت ملن النصيب و الشجرة مين 
فقال النصيب هلؤالء الذين قد تعلقوا هبا و ستعود إليها فانتبهت مذعورا فزعا 

متغري اللون. 
فرأيت لون الكاهنة قد تغري، مث قالت: لئن صدقت رؤايك ليخرجن من صلبك 
ولد ميلك الشرق و الغرب ينبأ يف الناس فسرى عين غمي   فانظر اي أاب طالب 

لعلك تكون أنت. 
فكان أبو طالب حيدث الناس هبذا احلديث و النيب قد خرج و 

يقول: كانت الشجرة و هللا أاب القاسم األمني. 

املصدر: ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الّدين و متام الّنعمة«، طهران، 
الطبعة الثانية، 1395ه.ق.، ج 1، ص 173.

8 ربيع األّول، ذکری والدة أبو عبد هللا جعفر بن حممد الصادق
روی عن معلى بن ُخَنيس قال: خرج أبو عبد هللا االمام الصادق يف ليلة 

قد رشت السماء و هو يريد ظلة بين ساعدة. 
فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شي ء. 
فقال: »بسم هللا اللهم رده علينا.«

قال: فأتيته، فسلمت عليه. 
فقال: »معلى؟« 

قلت: نعم جعلت فداك. 
فقال يل: »التمس بيدك فما وجدت من شي ء فادفعه إيل.« 

قال: فإذا أان خببز منتشر فجعلت أدفع إليه  ما وجدت فإذا أان جبراب من 
خبز. 

المـارة في الليـل
فقلت: جعلت فداك أمحله علي عنك. 

فقال: »ال أان أوىل به منك و لكن امض معي.« 
قال: فأتينا ظلة بين ساعدة، فإذا حنن بقوم نيام - فجعل يدس الرغيف 
و الرغيفني حتت ثوب كل واحد منهم حىت أتى على آخرهم مث انصرفنا. 

فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء احلق؟ 
فقال: »لو عرفوا لواسيناهم ابلدقة و الدقة هي امللح.« 

املصدر: اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 
ق.، ج 47، ص 20. 8 ربيع األّول، ذکری استشهاد احلسن بن علي بن حممد العسكري

قال إدريس بن زايد الكفرتواثئي:
کنت أقول فيهم قوال عظيما فخرجت إىل العسكر للقاء أيب حمّمد االمام 

احلسن العسکري فقدمت و على أثر السفر و وعثائه .  
فألقيت نفسي على دكان محام فذهب يب النوم فما انتبهت إال مبقرعة 
أيب حمّمد قد قرعين هبا حىت استيقظت. فعرفته فقمت قائما أقبل 

قدميه و فخذه و هو راكب و الغلمان من حوله. 
 :فكان أول ما تلقاين به أن قال

بل عباٌد مكـرمون
»اي إدريس!  بل عباد مكرمون ال يسبقونه ابلقول و هم أبمره يعملون .« 

فقلت: حسيب اي موالي و إمنا جئت أسألك عن هذا. 
فرتكين و مضى. 

 ،»املصدر: ابن شهر آشوب املازندراين، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب
قم، الطبعة االولی، 1379ق.، ج 4، ص 428.
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املشتغلني هبا على التوفيق بني املدرستني؛ مدرسة األنبياء - ودعوهتم التوحيدية 
اليت قررّها وبينها القران أبحسن التقرير وأكمل التبيني واليت يتفق الكل عليها 
وعلى ُاصوهلا القّيمة القومية، فلم خيتلفوا حىت يف أصل واحد - ومدرسة الفالسفة 
الذين اختلفوا يف ُاصوهلم اختالفا كثرياً فلم جيمعوا يف املبادئ األولية على كلمة 
ومل  والعملية  الفكرية  مببادئه  البشرية مسلكا مشخصا  أمام  واحدة ومل جيعلوا 

يهدوها اىل حّق اتفقوا عليه.
ولوال عناية مجاعة من العلماء األفذاذ ورجاالت التفسري واحلديث واملعارف - 
والذين مل يتتلمذوا إال يف مكتب القران واحلديث ومل يغرتفوا إال من حبار علوم 
الذين  الذكر، ومل اي خذوا إال من أولئك  البيت ومل يسألوا اال أهل  أهل 
علمهم من علم هللا تعاىل، وعندهم ما نزل إىل الرسل وما نزل به الروح األمني 

اىل النيب - الندرست آاثر النبّوة.
القران ومدرسة  نعم؛ هؤالء األعاظم - هم تالمذة مدرسة اإلسالم ومدرسة 
الرسول واإلمام أمري املؤمنني وسائر االئمة- هلم علينا حق كبري وعظيم، 
فقد حفظوا الاثر واملعارف االسالمية طول القرون واالعصار حىت وصلت الينا 

وهي منذ يومها االول وزمان بالغها؛ اقوم املعارف احلقيقية واالهلية واتقنها.
قسم منتخب االثر يف ثالثة اجزاء: اجلزء االول يف رد لفوائد اجلمة املستقلة 
ابمام املهدي، وداللته على عظم امر اخلالفة وشأن الوالية واالمامة؛ 
اجلزء الثاين يف إيضاح بطالن دعوى من اّدعى املهدويّة واإلمامة يف عصر 
الغيبة، وخصوصا األزمنة األخرية و اجلزء الثالث يف عالئم ظهور موالان 

صاحب الزمان وما يكون قبله وفيه أحد عشر فصال.

كتاب »منتخب االثر يف االمام الثاين عشر« حول املهدوية، ملؤلفه 
العالمة الورع احد علماء قم املقدسة آية هللا الشيخ صايف الكلبايكاين.

ومرجع  دين  عامل  فرباير 1919م.(   20( الكلبايكاين  الصايف  لطف هللا 
يف  خطواته  أّول  الصايف،  العظمي  هللا  آية  مساحة  وضع  إيراين  شيعي 
وادي العلم واملعنوية يعين احلوزة العملية منذ بداية شبيبته، وأكمل دراسة  
االداب وعلم الكالم والتفسري واحلديث وعلم األصول، وله الكثري من 

املؤلفات الفقهية وغريها وامتازت كتبه بسهولة األسلوب.
نقرأ يف املقدّمة الكتاب: 

الثاين عشر  الذي بني يديك كتاب منتخب االثر يف االمام  الكتاب  وهذا 
الديين، آية هللا يف االانم الشيخ لطف هللا  الفذ املرجع  العالمة  الذي كتبه 
الصايف الگلپايگاين، احد زعماء الطائفة الشيعية، حيث بني فيه االحاديث 
الواردة عن االمام املهدي، وقام بعرضها وبياهنا وشرحها أبحسن البيان، 
ودفع عنها الشبهات، وهو املتضلع يف فّن احلديث والفقه واالصول، فخرج 
هذا الكتاب يف غاية االتقان واحسن املرام فجزاه هللا عن الدين واملسلمني 

احسن اجلزاء.
يعترب هذا الكتاب فريد من نوعه ملا حيتويه من مطالب مهمة حول االمام 
العلمية  املطالب  الروائية وضمنها  االاثر  املهدي حيث مجع مؤلفه 

والرجالية فخرج كتااب حاواي لعلم الرواية والدراية.
کتب الشيخ الصايف يف مقدمة کتابه:

اإلنسان، فيجب علينا  إليه  ما حيتاج  تتّضمن مجيع  الشريفة  إّن االحاديث 
االهتمام هبا، بدراستها والتفّقه فيها يف مجيع املناسبات؛ يف الكليات واجلامعات 

ويف احملاضرات، ويف الصحف واجملالت واجلرائد واإلذاعات وغريها. وقد سعت 
السياسات- اليت ال ترى من مصلحتها عناية املسلمني ابالحاديث واهتمامهم 
حياة  واقع  عن  وابعادها  إلخفائها   - احلكيمة  والقواعد  العلمية  الثروة  هبذه 
املسلمني؛ عقيدة وسياسة ونظاماً وأخالقاً، حىت صار املسلمون سائلني بعد ما 
 :كانوا مسؤولني، وخادمني بعدما كانوا خمدومني، كما وصفهم بذلك النيب

أبهنم »يستخدمون وال يستخدمون.«
ففي الربهة ااُلوىل من الزمان حدثت؛ مصيبة املنع عن تدوين السّنة واحلديث، 
وحصلت إىل جانبها مصيبة االسرائيليات، وكان مثل كعب األحبار بطلها الفذ؛ 
من خواص ذوي السلطة ومرجعهم يف تفسري القران، وقصص األنبياء واإلخبار 

عن املالحم واملسائل املهّمة ااُلخرى.
أّن رسول هللا، ملّا رأى بعضهم يقرأ من كتب أهل  الرغم من؛  هذا على 
الكتاب قال: »لوكان موسى حيا ملا وسعه اال اتّباعي«، وعلى الرغم من وجود 
إمام مثل علي الذي هو؛ ابب مدينة العلم بنص الرسول وقوله فيه: 
»علي مع احلّق واحلّق معه وال يفارقه«، وعلى الرغم من وجود عرتته بينهم، 
واليت قال النيب فيها ويف القران: »إهّنما لن يفرتقا حىت يردا عليَّ احلوض.«
ويف الفرتة الثانية؛ اليت بدأت من عصر بين َامّية وتكاملت يف عصر بين العباس، 
اىل  االسالمية  للقوانني  املعارضة  احلاكمة  السياسات  جاءت  املأمون؛  سّيما 
ماهلم،  وبيت  هبم  يتعلق  وما  واملال  واإلدارة  احلكم  املسلمني؛ يف  ِاستضعاف 
وجاءت اىل جانب ذلك؛ ابلفلسفة اليواننية؛ مبا يوجد فيها من الراء اإلحلادية 
واملبادئ اليت ال تتفق يف النهاية مع رسالة هللا تعاىل وهداية األنبياء يف معرفة 
هللا تعاىل وأمسائه احُلسىن وصفاته الكمالية وأفعاله احلكمية، وإن أّصر بعض 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

منتخب األثر في اإلمام الثاني عشر
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الدميوجرافية اليهودية حىت العصر احلديث
جيدو بنا عند تناول املسألة اليهودية وظهور الصهيونية يف العامل الغريب أن 
ندع جانباً نظرية املؤامرة والشر اليهودي األزيل، ونبحث عن األسباب 
السياسية واإلجتماعية اليت أدت إىل تفشي الظاهرتني املتالزمتني: العداء 
لليهود والصهيونية يف هناية القرن التاسع عشر يف الغرب. ومن األسباب 
السياسية واإلجتماعية اليت مل ينتبه هلا كثري من الباحثني البعد الدميوجرايف 
اجلماعات  لتواريخ  األخرى  اجلوانب  من  ولكثري  الظاهرتني،  هلاتني 

اليهودية.
تقول التقديرات التخمينية إن تعداد العربانيني يف عام ۱۰۰۰ق.م بلغ 
العدد مبالغ  حنو 1.800.000. ولكن هناك من يذهب إىل أن هذا 
مكاهنا  تطور  ومستوى  فقرية،  مواردها  صغري،  بلد  فـ»فلسطني«  فيه، 
التكنولوجي آنذاك كان منخفضاً، فكيف كان من املمكن أن متد مثل 
آنذاك  العلم أبن عدد مكان »مصر«  احلياة )مع  العدد أبسباب  هذا 
بكل إمكاانهتا كان ستة ماليني( ولعل فقر فلسطني آنذاك ووقوعها بني 
اإلمرباطورايت العظمى يف الشرق األدىن القدمي جعلها نقطة عبور الكثري 
ارتكاز هلا. وقد أدى هذا إىل هجرة أعداد كبرية  من جيوشها ونقطة 
من العربانيني، ليعملوا جنوداً مرتزقًة يف البالد اجملاورة، أو جتاراً يف حوض 
البحر املتوسط، أي أن هذا هو بداية ما يسميه الصهاينة »الشتات« أو 

»الدايسبورا«.
مهما کان األمر، فقد تناقصت أعداد العربانيني حىت بلغ حنو مليون ومئة 
ألف نسيمة جوايل عام ۷۲۰ق. م، مث اخنفض هذا العدد مع التهجري 

اآلشوري والبابلي )۷۲۹ق.م و 517ق.م على التوايل( فلم يتجاوز عدد 
العربانيني 150 ألفاً. وهذا الرقم األخري يُلقي بظالل كثيفة من الشك على 
بتهجري  يقومون  والبابليني كانوا  اآلشوريني  السابقة، ألن  املليونية  األرقام 
أعضاء النخب احلاكمة لألقوام اليت يهزموهنا وحسب، مما يعين أهنم كانوا 
العربانيني يف  املهجرين  معظم  انصهر  وقد  مواطنهم.  أغلبيتهم يف  يرتكون 
العشرة  »األسباط  عن  احلديث  هنا كان  )ومن  إليها  ُهجروا  اليت  البالد 
املفقودة« واليت جيب أن تصبح يف واقع األمر »األسباط العشرة املنصهرة«( 
كما ازداد اندماج من تبقی من العربانيني يف فلسطني والشعوب احمليطة هبا.

إذ كان  امليالد،  قبل  األول  القرن  هناية  مع  متاماً  اختلفت  الصورة  ولكن 
عدد اليهود آنذاك - حسب بعض التقديرات التخمينية - يبلغ حوايل 8 
ماليني، بينما تذهب بعض التقديرات التخمينية األخرى إىل أن عددهم 
أن نشري إىل طفرتني سكانيتني  ينجاوز مخسمة ماليني، وميكن  مل يكن 
إىل عدة  تعود  أوالها، وهي  اليهودية وهذه  اجلماعات  أعضاء  يف اتريخ 
أسباب؛ من بينها قيام الدولة احلشمونية بتهويد بعض القبائل والشعوب 
اجملاورة اليت وقعت حتت سيطرهتا، كما أن الفريسيني قاموا حبركة تبشريية 
يف حوض البحر األبيض املتوسط، فقد طوروا مفهوماً لليهودية جعل منها 

داينة عاملية منفتحة.
ويبدو أن ازدايد العدد يرجع إىل عدة أسباب من بينها قيام الدولة احلشمونية 
»اإليطوريني«  مثل  حدودها،  داخل  اليهود  غري  السكان  بعض  بنهريد 
وبعض الشعوب اجملاورة مثل »األدوميني« الذين حكمت أرضهم. وقد قام 
الفريسيون حبركة تبشري ضخمة القت جناحاً غري عادي بسبب أن الوثنية 

الرومانية بدأت تدخل مرحلة األزمة اليت أّدت يف هناية األمر إىل سقوطها 
وإىل تبيّن الرومان للمسيحية ديناً رمسياً. و قد انتشرت اليهودية بني أعداد 
الفجوة  النخبة احلاكمة، يف  بينهم بعض أعضاء  الرومان، من  كبرية من 
الزمنية اليت تفصل بني بداية الضعف واالضمحالل وبني السقوط النهائي 
وتبيّن املسيحية من حيث هي دين وعقيدة تفسر الكون ألتباعها ومتنحهم 

اإلجاابت لألسئلة الكونية الكربى اليت جتاهبهم.
ويبدو أن ما يسمى »السالم الروماين«1 الذي ساد املناطق اليت كان يعيش 
فيها أعضاء اجلماعة اليهودية، قد وفر من األمن والطمأنينة ما شجع اليهود 
على التزايد. ورمبا كانت بداية اشتغال اليهود ابألعمال التجارية تعين ارتفاع 
مستوى املعيشة واالبتعاد عن املهام القتالية، وهو ما كان يعين تناقص نسبة 

الوفيات.
الفينيقية  الدايسبورا  انضمت  قرطاجنة،  سقوط  بعد  إنه  يقال  وأخرياً، 
والقرطاجية إىل أعضاء اجلماعات العربانية اليهودية بعدِّهم مجيعة ساميني 
ينتمون إىل التشكيل احلضاري نفسه وبعدِّهم مضطلعني ابلوظيفة نفسها.

مغايرة مع بداايت العصور الوسطى يف  وقد بدأت الصورة أتخذ شكالً 
الغرب والعصر اإلسالمي يف الشرق، حيث اختفت أعداد كبرية من اليهود 
من خالل عمليات االندماج واالنصهار. فمع ظهور املسيحية، تنّصرت 
أعداد ضخمة من اليهود، كما حدث يف اإلسكندرية على سبيل املثال. 
وحتولت  اجلديد،  الدين  منهم  أعداد كبرية  تبنت  اإلسالم،  انتشار  ومع 
اجلماعات اليهودية إىل مجاعات صغرية متناثرة. وكان من الصعب ختمني 
عدد اليهود يف العامل آنذاك إذ إن اإلحصاءات كانت متناقضة للغاية، ففي 
توجد  مل  أوربة  موثوق هبا، ويف  اإلحصاءات غري  اإلسالمي كانت  العامل 
سجالت إحصائية. ومع هذا، ترى معظم املراجع أن عدد اليهود يف العامل 
كان يرتاوح بني مليون ومليونني، وأن أغلبهم )85-۹۰٪( قد تركز يف العامل 
اإلسالمي مع هناية القرن الثاين عشر. ولكننا نفضل األخذ ابلرقم مليون، 
خصوصاً يف ضوء األعداد الالحقة، حيث أن عدد يهود أوربة مل يكن يزيد 
على حتر ۱۰۰-۳۵۰ ألفا )من جمموع سكان أوربة البالغ 53 مليوانً(، 
ووصل العدد إىل 400 ألفاً يف عام ۱۳۰۰ )۳۰۰ ألف فقط عند روبني( 
من جمموع ۵۳ مليوانً كان معظمهم ُمرکَّزاً يف إسبانية. وقد بلغ تعداد يهود 
العامل يف القرن اخلامس عشر حسب أحد التخمينات اإلحصائية حنو مليون 

ومخسمائة ألف.
الدميوجرافية اليهودية يف العصر احلديث كانت أغلبية يهود العامل من السفارد 
املتوسط: »روما«، »اإلسكندرية«،  األبيض  البحر  املستقرين يف حوض 
»إسبانية«، »املغرب« )التابعة للدولة العثمانية(، »سالونيكة«، »إيطالية«، 
»فرنسية«، ومن يهود العامل اإلسالمي، ومل يكن األشكناز من يهود أوربة 
سوى أقلية صغرية. مث تغرّيت الصورة مندرجًة ابتداء من هناية القرن اخلامس 

عشر حىت أصبح األشكناز هم األغلبية العظمی.
ولتفسري ذلك الوضع، جيب الوقوف عند ظاهرة تزايد عدد أعضاء اجلماعة 
اليهودية يف »بولندة« وحتوُّهلا إىل أكرب اجليوب اليهودية يف العامل. وتقول 
اإلحصاءات إن عدد يهود بولندة )يف عام ۱۵۰۰م.( كان يبلغ حنو ۱۰-
15 ألفاً، ولكنه زاد فجأة إىل 150 ألفاً بني عامي ۱۵۰۰ و۱64۸م. 
وتقول »املوسوعة اليهودية« إهنم أصبحوا بذلك أكرب جتمع يهودي يف العامل 

إذ كان قد مت طرد يهود إسبانية.
واستمرت الزايدة حىت بلغ عدد اليهود يف العامل يف أواخر القرن السابع عشر 

حنو مليونني، حسب رأي آرثر روبني، نصفهم سفارد ويهود من العامل 
اإلسالمي والنصف اآلخر إشكناز )يف اوربة( إذ إن عدد يهود أوربة كان 
أساسا يف بولندة وبلغ 500 ألف حسب هذه التقديرات، ولكن، مع 
العقود األخرية من القرن الثامن عشر )عام ۱۷۷۰م.(، بلغ عدد يهود 
العامل مليونني و ۲۵۰ ألفاً، غالبيتهم العلظمی )1.75 مليون( يف أوربة، 
منهم 1.۲ مليون يف بولندة وحدها، أي أن يهود أوربة أصبحوا يهود 
بولندة. ويف عام ۱۸۰۰م.، بلغ عدد يهود العامل وفقاً لتقديرات روبني، 
مليونني ونصف مليون، منهم مليون ومخسمائة ألف يف أوربة ومليون يف 

الشرق.|
وقد بني آرثر كوستلر يف كتابه عن يهود اخلَزر أنه ال ميكن تفسري هذا 
االنقالب السكاين إال مبا يسميه »الشتات اخلَزري«، أي انتقال هبود 
اخلَزر، بعد سقوط مملكتهم، إىل شرق أوربة وخصوصاَ بولندة. وال يتلف 
املؤرخون اآلن يف أن أعداداً من يهود اخلَزر استقرت يف بولندة، ولكنهم 

يتلفون حول حجم هذا العدد.
وقد صاحب زايدة يهود أوربة اخنفاض تعداد يهود العامل اإلسالمي الذين 
بلغ عددهم 600 ألف يف عام ۱۸۰۰م. ويذهب روبني إىل أن عددهم 
مل ينخفض وإمنا ظل علی ما کان عليه. ولذا، فهو يرى أن عددهم ظل 

يدور حول مليون.
ولكن بعدا انعقاد »مؤمتر فيينة« يف عام ۱۸۱۵م.، بدأت مرحلة جديدة 
اليهود يف  فإذا كان عدد  اليهود.  انفجار سكاين بني  إذ حدث  متاماً 
يف  يهودي  مليون  منهم  ألف،  ومخسمائة  مليوانن  هو  عام ۱۸۰۰م. 
الشرق ومليون ونصف يف الغرب، ويف عام ۱۸۸۰م. كان يبلغ عدد 
)أي ۵، ٪۸۸(  يوجد 6.558.000  العامل 7.750.000  اليهود يف 
يعيشون يف أوربة و 620 ألفاً فقط )أي 8٪ يعيشون يف آسية وإفريقية، 
و250.000 يعيشون يف أمريكة الشمالية واجلنوبية وأسرتالية. فقد بلغ 
هذا العدد عشية احلرب العاملية الثانية حنو 16.724.000. ومعىن ذلك 
أهنم زادوا ستة أضعاف يف أقل من ۱۵۰ عاماً. كما يعين أن الظاهرة 

اليهودية أصبحت ظاهرة غربية.
لكن الزايدة يف أوربة ال ميكن تفسريها إال على أساس زايدة نسبة املواليد 
وقلة نسبة الوفيات. ومع هذا، يالحظ أن نسبة زايدة أعضاء اجلماعات 
اليهودية كانت أعلى من النسبة العامة يف أوربة، ولعل هذا يعود إىل أن 
أعضاء هذه اجلماعات كانوا يعيشون حتت الظروف نفسها اليت أدت 
إىل زايدة سكان أوربة، وحتت ظروف أخرى خاصة هبم سامهت يف رفع 
النسبة عن النسبة العامة يف أوربة. فيالحظ أن حتسُّن األحوال الصحية، 
نتيجة الثورة الصناعية يف أوربة، قد ترك أثره اإلجيايب يف أعضاء اجلماعات 
اليهودية، ولكن يبدو أن املستوى الصحي داخل األحياء اليهودية كان 
أعلى من املستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم واألطعمة 

نظرة لتطبيق قوانني الطعام.
ويف شرق أوربة ، حيث ترَّكز معظم اليهود، كان دخل أعضاء اجلماعة 
اليهودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياهتم أكثر راحة ووفرة من دخل 
اجلماعة  أعضاء  الفالحية، كما كان  اجلماهري  معظم  حياة  وأسلوب 
يتمتعون مبستوی ثقاين أعلى. وقد انعكس هذا، بطبيعة احلال، على 

تنافس  أو  اختفاء  إىل  وأدى  يستهلكونه  الذي  الطعام  نوعية 
األمراض املرتبطة ابلفقر وسوء التغذية. وكانت األسرة اليهوية 

الديموجرافية اليهودية
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تتمنع بدرجة عالية للغاية من التماسك الناجم عن التمسك 
ابلقيم الدينية والتقليدية، بقدر يفوق كثرياً متاُسك األسر غري 
اليهودية. ويظهر هذا يف إحصاءات األطفال غري الشرعيني، حيث 
كانت نسبتهم إىل اليهود يف كثري من األحيان أقل بدرجة ملحوظة من 
السابقان يسهمان معاً يف خفض  اليهود. والعنصران  نسبتهم إىل غري 

نسبة الوفيات بني األطفال كما يشجعان على اإلجناب.
ومن أهم العناصر األخرى اليت ساعدت على هذا االنفجار زواج اليهود 

يف سن مبكرة للغاية. 
ومن العناصر األساسية األخری اليت سامهته يف تزايد عدد اليهود أن الفرتة 
من عام 1801 إىل عام 1914م. مل تشهد األماكن اليت يوجد فيها 

1800184018801900191419381948
1.5003.9506.8588.9009.1009.5003.700أروبة )تشمل روسية(

3003705105001.0001.300-آسية
1.000198250375400600700أفريقية، الشرق األوسط
502501.2003.5005.5005.800-أمريکا مشالية واجلنوبية

---21015-أسرتالية
2.5004.5007.73811.00013.50016.60011.500اجملموع

خیوط العنكبوت

قادة اإلسالم

أغلبية يهود العامل أية حروب، بل إن معارك انبليون وقعتة بعيداً عن مراكز 
التجمع اليهودي. وعالوة على مثل هذا، مل تكن هناك دول كثرية تقوم 
بتجنيد اليهود، ففي روسية القيصرية، مل يبدأ جتنيدهم إال عام ۱۸۲۷م.، 
ومل جُيّندوا يف بولندة حىت عام 1845م.، وال يف الدولة العثمانية حىت عام 
۱۹۰۸م. وأما املذابح اليت تطنطن هبا املراجع الصهيونية، فلم يقع ضحيتها 
سوى بضع مئات طيلة هذه الفرتة. وقد استمر تزايد أعضاء اجلماعات 

اليهودية حىت بداية القرن العشرين.
وقد تزايد عددهم منذ هناية القرن الثامن عشر حىت بداية القرن العشرين 

حوايل مخسة أضعاف، كما هو مبني يف اجلدول اآليت:

اهلامش:
romana pax 1. ابلالتينية: ابكس روماان

العنکبوت«، دمشق،  املسريي، »الصهيونية وخيوط  املصدر: د. عبدالوهاب 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.

إّن صفحات التاريخ تنعكس لنا حياة العظماء، وسريةالرجال اخلالدين، 
واليت تبحث عنهم بصدق وأمانة، الذين حياهتم ساحة البطوالت اخلالدة، 

ومسرح احلماسات العظمى على مر العصور.
التغيريات  و  الثوارات  خط  على  يعيشون  العظماء  أُولئك  لقد كان 
االجتماعية، جتد مصداقّيتها يف حياهتم، وتتجّسد يف مواقفهم، وأييت على 
رأس أُولئك الرجال التارييني والعظماء اخلالدين، رسول اإلسالم العظيم 
ابلسرعة  القلوب  أعماق  إىل  ينفذ  أن  مثله  أحٌد  يستطع  فلم   حمّمد
والسعة. إنّ مطالعة عميقة لسرية وحياة هذا ااِلنسان العظيم، قادرة على 
أن تعلمنا الكثري، وأن توقفنا على مشاهد متنوعة يف غاية النفع ومنتهى 

الفائدة.1 
و هلذا نطالع فی هذا املقال حول خمتصر حياة النبی و بعده أحناء قيادته 

علی الناس من املسلمني و املشرکني. 

خمتصر من حياة النبی
ولد النيب يف عام الفيل )570م.( إبتّفاق كّتاب السرية، ورحل عن 
الدنيا يف )632م.( عن 62 أو 63 عاماً، كما اتّفقوا على أنّه ولد يف شهر 
ربيع ااَلّول، يوم اجلمعة السابع عشر منه، عند الشيعة، أّما السّنة فقد عّينوا 
يوم ااِلثنني الثاين عشر من الشهر نفسه.2 أبوه کان عبدهللا بن عبداملطلب 

و أُّمه السيدة آمنة بنت وهب.
أنکح النبی ابلسيدة خدجية التی کانت من خرية نساء قريش شرفاً 
وأقواهن عقالً وأكثرهن فهماً و قد أجنبت خدجية لرسول الل ستة من 

األوالد، اثنني من الذكور، القاسم وعبدالل، وأربعة من اإلانث، رقية مثّ 
زينب مثّ أُم كلثوم، مثّ فاطمة، وكّلهن أدركن اإلسالم، أّما الذكور فقد ماتوا 

قبل البعثة.3 مث بعثه هللا ابلّنبوة حني مضت أربعون سنة من عمره.

خصوصيات قيادة النبّی
إن اإلدارة هي علم وفن التخطيط وتنسيق النشاطات املختلفة هبدف 
تدبر األمور يف خمتلف امليادين وابلتايل نيل اهلدف املنشود، إذ نشاهد 
هذا العلم والفن، ابهبى صوره يف سرية النيب. اإلدارة والقيادة اليت 
املرتبة  من  االنسان  إلخراج  العظام  واألولياء  األنبياء  هبا  يتحلى  كان 
إىل  الظلمات  من  اخلروج  وابلتايل  الرمحانية  املرتبة  إىل  ونقله  احليوانية 
العادية لألشخاص.  يتميزون عن اإلدارة والقيادة  النور،4 لذلك فاهنم 
وكان النيب حممد يتقيد يف إدارته وقيادته لألمة، مببادئ نشري إليها 

اتليا ابجياز:

1.مبدأ إصالح ما بينه وبني هللا
 :قال رسول هللا

»من أحسن فيما بينه و بني الّل كفاه الّل بينه و بني الّناس و من أصلح سريرته 
أصلح الّل عالنيته.«5

بربه.  قائم على إصالح عالقة االنسان  القلوب  إدارة  إن أساس 
سائر  وإصالح  ابهلل  عالقتهم  إصالح  ظل  ويف  االنبياء  إن 

العام املنطقة

تزايد عدد اجلماعات اليهودية منذ األعوام

زعيـم القادة - القسـم األّول
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أصابع خفیة33

قادة اإلسالم

العالقات أتسيسا عليها، كانوا يديرون شؤون الناس.6 ويف 
ظل إصالح العالقة ما بينه وبني هللا، فان املدير ومن أجل 
اجتذاب االخرين ال يلجأ إىل الرايء والتظاهر واخلداع والكذب 
الضغط  وممارسة  التهديد  إىل  حباجة  يكون  ولن  والرتغيب  والرتهيب 
الذات.7  وحب  ابألاننية  ابلتايل  يصاب  ولن  واإلستبداد،  واإلجبار 
ولذلك فان االنسان االهلي ينفذ يف القلوب.8 وحىت أن كالمه يكون 

مطاعا لدى أنصاره حىت بعد مضي القرون والعصور. 

2. مبدأ الرمحة واحملبة
»َلَقد جاءَُكم َرسوٌل ِمن أَنُفِسُكم َعزيٌز َعَليِه ما َعِنتُّم َحريٌص َعَليُكم اِبملُؤِمننَي 

رَءوٌف رَحيٌم«9 
احملبة  من  درجة  انل  االهليني  والفيض  الرمحة  وبسبب   النيب إن 
واللطف يف إدارته وقيادته ما أسهم يف تذليل العقبات اليت تعرتض اجملتمع 
ومشاكله العديدة. وإن كان رسول هللا قاسي القلب وسيئ اخللق 

لرتكوه وانفضوا من حوله.10
»فَِبما َرمَحٍة ِمَن اللَِّ لِنَت هَلُم َوَلو ُكنَت َفظاًّا َغليَظ الَقلِب اَلنَفّضوا ِمن َحوِلَك«11 

3. مبدأ مراعاة األهلية
إن الرائسة ال تصلح اال الهلها، فمن دعا الناس الی نفسه و فيهم من 

هو اعلم منه، مل ينظر هللا اليه يوم القيامة.12
لقد كان النيب متقيد جدا يف إنتخاب االفراد وتسليم األعمال إليهم، 
وينتخب األشخاص وفقا الهليتهم، حبيث  كان منتبها إىل أن األعمال 
الكربى واملهمة ال ترهق االنسان وتقهره، وأن كثرة االعمال والقضااي، ال 

تربك نفسة الفرد وال تتعبه، وكان حيول بذلك دون تشوش األمور.13
حّدثنا حمّمد بن العالء، حّدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب 

موسى رضي الّل عنه، قال: 
دخلت على الّنيّب أان ورجالن من قومي، فقال أحد الّرجلني: أّمران 

اي رسول الل، وقال اآلخر مثله، فقال: 
»إاّن ال نويّل هذا من سأله، وال من حرص عليه.«14 

له، قد حيدث جهال وتنافسا  الشخص يف موضع ال أهل  وإن وضع 
وحسدا وحقارة وخصومة وخيانة.15 إذ أن النيب كان حيول دون 

حصول ذلك من خالل تسليم األعمال إىل من هم أهلها.

4. مبدأ اإلنضباط واجلدية
»األمور املنتظمة يُفسُدها اخِلالف.«16

إن القيادة واإلدارة لن تؤيت أكلها من دون التمسك ابإلنضباط واجلدية، 
وإن تصرفت عناصر جمموعة ما بصورة منفلتة أو بتكاسل، فان األمور 
ستنفلت وتتالشى. ويف اتريخ اإلدارة اليت استمرت ثالثة وعشرين عاما 
أو ختلفوا  أوامره  تقدم االشخاص على  للنيب األكرم، مثة حاالت 
عنها، والمهم بذلك النيب بسبب عدم إنضباطهم.17 علی سبيل 
املثال يف غزوة أحد اصطف اجليش اإلسالمي أمام املشرکني، فجعل ظهر 
 املسلمني إىل جبل ُأحد كمانع طبيعي حيفظ اخللف، و رسول هللا
وضع مجاعة من الرماة عند ثغرة يف اجلبل، عليهم عبد الّل بن جبري وطلب 
منهم اإللتزام ابملوقع إلزموا مكانكم ال تربحوا منه إن كانت لنا أو علينا فال 

تفارقوا مكانكم.
إالّ أّن املسلمني اهنزموا بعد انتصارهم يف بداية املعركة نتيجة جتاهل هَوالء 
غرّي  ألنَّ  االسرتاتيجي.  املوقع  هذا  أخلوا  حني   النيب ألوامر  الرماة 
أهدافهم، فقد اجتهت أنظارهم إىل الغنائم يف أرض املعركة، ونسوا أوامر 
النيب و تركوا مواقعهم ونزلوا إىل الساحة يريدون مجع الغنائم قائلني وملَ 

نقيم هنا من غري شيء وقد هزم الّل العدو، فلنذهب ونغنم مع إخواننا.
وبذلك وبسبب تقاعس ومتاهل عدد من املسلمني، وعدم مراعاة اإلنضباط 

واجلدية يف تنفيذ أوامر رسول هللا حلت هزمية قاسية  ابملسلمني.18
يتبع...
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مقدمة
الشك أن اجلهل أحد العوامل اهلامة الرئيسية اليت تساعد القوى اخلفية 
من السيطرة على مقدرات الشعوب والدول، واجلهل بكل أنواعه السياسي 
السياسي عليه  املستقبلي  التاريخ  قراءة  أراد  والتاريي، فمن  واالقتصادی 
أن يبدأ أواًل بقراءة التاريخ القدمي، ولألسف فقد أصبحت القراءة إحدى 
للمعرفة مثل  الناس طرقا أخرى  استبدل  أن  بعد  املاضية  القرون  خملفات 
األنرتنت ووسائل اإلعالم املسموعة واملرئية، وهذا ما أثبتته اإلحصائيات 
اليت أجريت يف السنوات القليلة املاضية واليت تظهر أيضا جلياً يف برامج 

اختبار املعلومات الثقافية والتاريية عرب الربامج التلفزيونية.
لقد أعلن الرئيسي األمريكي السابق روانلد رجيان: أن مجيع النبوءات اليت 

جيب أن تتحقق قبل هرجمدون قد حتققت.
ففي الفصل 38 من »سفر حزقيال« أن هللا سيأخذ أوالد إسرائيل من 
بني الوثنيني حيث سيكونون مشتتني ويعودون مجيعهم مرة اثنية إىل األرض 

املوعودة.
لقد حتقق ذلك أخريا بعد ألفي سنة، وألول مرة يبدو كل شيء يف مكانه 

.ابنتظار معركة هرجمدون والعودة الثانية للـمسيح
وابلطبع مل يكن كالم الرئيسي األمريكي مصادفة وإمنا هو نتيجة طبيعية 

القراءات متعمقة يف »التوراة« والفكر التورايت الصهيوين احلديث، الذي 
يتزعمه اليهود والكنيسة العلمية وهو النتاج الطبيعي الخرتاق الصهيونية 
للمسيحية، وهذا ما دعا بعض الكتاب األمريكان والغربيني من إصدار 
كتب كثرية حتدثت عن خطورة هذا االخرتاق الصهيوين للمسيحية وأثره 
على العامل، رغم أننا يف عاملنا العريب نرفض فكرة أو نظرية املؤامرة ونتبىن 
نظرية النعامة فيضع الكثريون رؤوسهم يف الرمال انتظاراً حلصادها على 

يدي األمريكان والصهاينة.
لقد رد أصحاب القوة اخلفية أصحاب املؤامرة كل أمورهم وخمططاهتم إىل 
الدين والنبوءات التوارتية حىت إن إيفنز يقول: إن هللا يريد من األمريكيني 
داوود،  عاصمة  هي  القدس  ألن  القدس،  إىل  أبيب  تل  من  سفارهتم  نقل 

وحياول الشيطان أن مينع اليهود من أن يكون هلم حق اختيار عاصمتهم.1
لقد آن األوان أن نرفع رؤوسنا من الرمال ونقرأ ما حياربنا به أعداؤان أعداء 
هللا، وحنارهبم بنفس سالحهم، فلقد ظهرت مدرسة متأخرة يف الظهور 
والعلم تنكر األحاديث النبوية اليت تتحدث عن النبوءات وأحداث آخر 
 واملسيح الدجال وعودة املسيح ابن مرمي الزمان، فتنكر املهدي

وغريها من عالمات الساعة، وتنكر كل حديث ال يتوافق مع عقوهلم 
وتقول إن القرآن هو األساس وال وجود للسنة النبوية.

أداء  على  نظرة  هذه،  املقاالت  سلسلة  يف  سيأيت  ما  إن 

حكام العالم الخفيين 
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حكام العامل الرئيسيني ممن حيكمون العامل ويديرونه من وراء 
الكواليس وبصورة خفية. إن العوائل واملراكز العاملية الكربى 
واملنظمات واملؤسسات اليت ختتفي وراء شعارات طنانة مثل حقوق 
االنسان وإسداء اخلدمة للبشرية، لكنها تقوم مبمارسات مناقضة هلذه 
الشعارات الرمزية، وختطط جلميع أحداث ووقائع العامل. ورمبا يستطيعون 
حسب زعمهم خداع العامل، ونيل مآرهبم عن طريق احليلة واملكر، لكنهم 
يتجاهلون اليد األعلى و االقوى وهي خالق هذا الكون والوجود، وال 

ُ َخرُي املاِكريَن«. ُ َواللَّ يعرفون أنه: »َوَمَكروا َوَمَكَر اللَّ

اإلجنيليون اجلدد يقودون أمريكا إىل النهاية
ظهرت الطائفة اإلجنيلية األصولية يف القرن املاضي ممسكة مبقاطع من 
اإلجنيل تلك اليت تتحدث عن نبوءات آخر الزمان وابلتحديد »سفر 
املسماة  الزمان  آخر  معركة  عن  حتديداً  تتحدث  اليت  وهي  الرؤاي« 
حيث  يوحنا«،  لـ»إجنيل  عشر  السادس  الفصل  يف  بـ»اهلرجمدون«.. 
سيقاتل 200 مليون رجل من جيش الشرق ملدة عام وسوف يصل هذا 
اجليش إىل »هنر الفرات« بعد أن يدمر كل شيء .. إهنا احلرب النووية 
اليت ستنهي األخضر واليابس وتنهی عمر الكرة األرضية، وال يبقى إال 

قلة من اليهود يكملون ما تبقى من عمر األرض.
وجاء سفر حزقيال 38، 39 ليضيف أيضاً تلك احلرب النووية قائاًل:

ستنهمر األمطار وتذوب الصخور وتتساقط النريان وهتتز األرض وتتساقط 
أنواع  وجه كل  يف  األرض  على  اجلدران  وتتساقط  الصخور  وتنهار  اجلبال 

اإلرهاب.
ويف سفر زكراي 12 / 14 جند وصفاً آخر لتلك احلرب: 

تتآكل وهم واقفون على أقدامهم، وإن عيوهنم سوف  إن جلودهم سوف 
تتآكل ما فيها وأن ألسنتهم سوف تتآكل داخل أفواههم.

ويف سفر حزقيال: 
وتستمر سبعة أشهر حىت يتمكن بيت إسرائيل من دفنهم قبل أن ينظفوا 

األرض.
وال ننسى أن النصوص تشري إىل نزول املسيح لقيادة تلك املعركة 
 وميسك بزمام األمور، وهو ما يسمى احلكم األلفي للسيد املسيح
على األرض ويعرف عند املسيحيني ابجمليء الثاين، أما اليهود فإنه ميثل 

!عندهم اجمليء األول للمسيح
هذا هو ما يروج له اإلجنيليون األصوليون يف »أمريكا« وأوراي، أو احلركة 
القرن املاضي وحىت  الصهيونية املسيحية اليت تسيطر على أمريكا منذ 
العسكري  والتدخل  احلروب  من خوض  أمريكا  دعی  ما  وهذا  اآلن، 
يف منطقة الشرق األوسط وابلذات يف أرض الفرات، أرض »العراق« 
کي تكون مبقربة من أرض املعركة األخرية.. »اهلرجمدون« بـ»فلسطني«، 
حىت إن الرئيس السابق للقساوسة اإلجنيليني س. س. كريب كتب عام 

1977م. يقول: 
ماليني  يسحق كلّياً  سوف  امللك  املسيح  فإن  النهائية  املعركة  هذه  يف 

العسكريني املتألقني الذين يقودهم الديكتاتور املعادي للمسيح.
ويف كتابه »آخر أعظم كرة أرضية« يقول املؤلف هال ليندسي: 

إن دولة إسرائيل هي اخلط التارخيي ملعظم أحداث احلاضر واملستقبل.
ويضيف الكاتب: 

قبل أن يصبح اليهود أمة مل يكشف عن شيء، أما الن وقد حدث ذلك فقد بدأ 
العد العكسي - التنازيل - حلدوث املؤشرات اليت تتعلق جبميع أنواع النبوءات، 
وألنه جيب أن تظهر هناك دوائر لقوى سياسية معنية واستناداً إىل النبوءات فإن 
العامل كله سوف يتمركز على الشرق األوسط وخاصة على إسرائيل يف األايم 

األخرية، إن كل األمم سوف تضطرب وسوف تصبح متورطة مبا جيري هناك.
مكانه  وأيخذ  الوقت  هذا  يف  يتطور  ذلك  أن  نرى  أن  الن  ابستطاعتنا  إن 
يف  مواقعها  اليومية  األحداث  أتخذ  متاماً كما  النبوءات  جمرى  يف  الصحيح 

الصحف اليومية.2
وعن احلرب األخرية املدمرة هرجمدون يقول املبشر ليندسي يف كتابه:

عندما تصل احلرب الكربى إىل هذا املستوى، حبيث يكون كل شخص تقريباً قد 
قتل، حتني ساعة اللحظة العظيمة، فينقذ املسيح اإلنسانية من االنداثر الكامل.. 
ويف هذه الساعة سيتحول اليهود الذين ينجون من الذبح إىل املسيحية.. وسيبقى 
فقط 144 ألف يهودي على قيد احلياة بعد معركة هرجمدون، وسينحنی كل 
واحد منهم، الرجل واملرأة والطفل أمام املسيح، وكمتحولني إىل املسيحية فإن 

كل الناضجني سوف يبدؤون التبشري ببشارة املسيح.3
هذا هو فكر اإلجنيليني األصوليني يف أمريكا، وفكر قادهتم.

وقد ظهر جليًّا بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 2001م. ذلك 
الفكر التدمريي املنسوب إىل نبوءات التوراة و»اإلجنيل« فيما يفعله بوش 
األب واالبن يف أراضى الشرق من قتل وتدمري، وما يفعله إخوان القردة 
واخلنازير يف فلسطني من إابدة الشعب الفلسطيين أبكمله، وذلك ألن من 
مقدمات حدوث معركة هرجمدون اليت يؤمنون هبا أن يذبح املسلمني على 

أرض امليعاد، ويقدمون كقرابني للرب!
عام  أمريكا  لرائسة  املرشحني  أحد  ابت روبرتسون وهو  القس  أعلن  لقد 
1988م. يف االنتخاابت األولية للحزب اجلمهوري يف برانجمه التلفزيوين 
»اندي الـ700« أن شارون - رئيس وزراء إسرائيل - أخطأ احلل الصحيح، 
يقضى  أن  والصواب  الفلسطينيني ابلقطاعي،  يقضي على  أن  يريد  ألنه 

عليهم بضربة واحدة!
واملربر لدى هذا القس األمريكي الذي كان من املمكن أن يكون رئيساً 
ألمريكا أن املسلمني أشرار ونبيهم شرير وإهلهم شرير، ويقرأ ترمجة ما جاء 
يف القرءان الكرمي قوله تعاىل: »فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي 

َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد..«4
هذا هو الفكر الديين والسياسي لقادة ومفكري أمريكا الذين يتحكمون يف 

القرار السياسي والعسكري ألكرب دولة يف العامل.
لقد أصبح لديهم أن كل ما تفعله إسرائيل من غزو وقتل وإابدة جزًءا من 
إرادة الرب وحتقيقاً ملا جاء يف نبوءات اإلجنيل والتوراة، لقد وضعوا قدمي 
النهاية وربطوا مصريها مبصري دولة إسرائيل  املتحدة على حافة  الوالايت 
حىت أصبحت أمريكا إحدى والايت إسرائيل وليس كما يعتقد البعض إن 

إسرائيل إحدى والايت أمريكا!
ويوم كان للروس دولة عظمى وشوكة كربى ومكاانً يف ميزان القوى قبل فك 
االحتاد السوفييت يف القرن املاضي على أيدي املاسونية اليهودية، كان يظن 
اإلجنيليون األمريكان أن الروس هم أيجوج ومأجوج املذكورون يف الكتاب 

املقدس وأهنم هم الذين سيقودون جيش الشريف معركة هرجمدون.
ونظروا إىل حتالف بعض الدول اإلسالمية العربية مع االحتاد السوفييت على 
أنه مبشرات النهاية أو هناية املرحلة السابقة واألخرية من عمر الكرة األرضية 

أصابع خفیة

أصابع خفیة

وهي مرحلة الّذروة وإقامة مملكة املسيح األلفية حيث حيكم املسيح من 
مدينة »القدس« العامل ألف سنة وأن اليهود سوف يتحولون إىل املسيحية، 
وأن على العرب مغادرة أرض اليهود اليت يسكنوهنا من »النيل« إىل الفرات 

ألن هذه األرض ختص اليهود وهي عطاء الرب هلم كما يزعمون.
وقد يزعم البعض أننا نفرط يف حتليلنا جملرايت األمور أو أننا من عشاق 
نظرية املؤامرة اليت يرفضها البعض ويؤيدها الكثري، وليس دليالً أكرب من 
أفعال وأقوال أصحاب الشأن أنفسهم املسامهون يف صنع القرار األمريكي 
األسبق  األمريكي  الرئيس  اإلجنيلي ومستشار  املبشر  فولويل  جريي  أمثال 
جريس هالسل يف كتاهبا  الكاتبة األمريكية  فتقول  الراحل روانلد رجيان.. 

»النبوءة والسياسة«: 
كان روانلد رجيان واحدا من الذين قرؤوا كتاب »آخر أعظم كرة أرضية« فهل 
هو مثل لندسي يؤمن أبن هللا قد قضى أن على هذا اجليل ابلتحديد الذي يعيش 
يف الوقت احلاضر أن يدمر الكرة األرضية. وهل بدأان عملية العد العكسي 

)التنازيل( للقضاء على أنفسنا؟
وتضيف الكاتبة: 

يف وقت مبكر من عام 1986م. أصبحت »ليبيا« العدو الدويل رقم واحد 
لروانلد رجيان، فهل يعود ذلك إىل نبوءة توراتية، استنادا إىل جيمس ميلز الرئيس 
السابق جمللس الشيوخ يف والية »كاليفورنيا«، فإن رجيان کره ليبيا ألنه رأى أن 
ليبيا هي واحدة من أعداء إسرائيل الذين ذكرهتم النبوءات وابلتايل فإهنا عدو 

هلل.
ويف عشاء أقيم عام 1971م. يف مدينة »سكرمنتو« يف كاليفورنيا - حيث كان 
رجيان حاكما هلا - تكرميا لـجيمس ميلز بدأ رجيان فجأة يتحدث إىل ميلز الذي 
كان جيلس جبانبه حول النبوءات اإلجنيلية وحول قيمة مقاتلتنا لالحتاد السوفيايت 
الكتاب املقدس - ويذكر ميلز هذا احلادث يف عدد  - أيجوج ومأجوج يف 
شهر أغسطس 1985م. من جملة »سان دييغو« ويقول إن رجيان أخربه بتأكيد 
جازم: يف الفصل 38 من أصحاح حزقيال هناك نص يقول: إن أرض إسرائيل 
سوف تتعرض إىل هجوم تشنه عليها جيوش اتبعة إىل دولة ال تؤمن ابهلل، وتقول 

إن ليبيا ستكون من بينهم، هل تفهم ماذا يعين ذلك؟
لقد أصبحت ليبيا الن شيوعية، وهذا مؤشر إلی أن هرجمدون ليس ببعيد.5

ويقول الباحثان الری جونز من نيويورک وأندرو النغ يف العهد املسيحي 
اإلجنيلي يف مدينة »واشنطن«، إن دراستهما تقنعهما أبن رجيان قبل يف 
املاضي تفسرياً توراتياً لنبوءة تقول أبن هرجمدون نووية هي أمر ال ميکن جتنبه 

وأنه حتی عام 1986م.، رمبا يکون رجيان قد استمر هذا اإلعتقاد.

اهلوامش:
1. »النبوءة والسياسة«، جريس هالسل.

املبشرين  ليندسی وهو أحد  انظر كتاب »أخر أعظم كرة أرضية«، لكاتبه هول   .2
اإلجنيليني األمريكان وهو من املؤمنني أبن اجليل الذي ولد عام 1948م. هو جيل 

النهاية وهو الذي سيشهد حرب هرجمدون! 
3. أنظر »النبوءة والسياسة«، جريس هالسل.. وانظر كتاب »هناية أعظم كرة أرضية« 
بيع منها حنو 18 مليون نسخة خالل  العامل فقد  الكتب األكرب مبيعاً يف  وهو من 

السبعينيات.
4. سورة التوبة، اآلية 5.
5. »النبوءة والسياسة«.

املصدر: منصور عبداحلکيم، »من حيکم العامل سّرًا؟ أصابع خفية تقود العامل«، 
دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2005م.، ابلتلخيص.
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الحرب السكانیة العالمیة

مقّدمة
شيخوخته،  أو  وشبابه  ومنوه،  السكان  وتراجع  السكان،  مفهوم  إن 
يكتسي أمهية لكل دولة من حيث أمنها القومي، ويتم تصنيفه أساسا 
يف هذه الفئة. إن هذا املوضوع، حيظى مبكانة ملفتة يف النظرة العاملية 
االسالمية والنظرة العاملية الليربالية على حد سواء، لكن النظرة الغربية غري 
التوحيدية، تعترب إن السكان يشكلون هتديدا. يف حني أن الرؤية التوحيدية 
االسالمية، تنظر إىل السكان كفرصة، وعليه فان النمو السكاين وشبابه، 
يعد ابلنسبة لبلد اسالمي ما، القوة الفاعلة والدافعة لتحقيق التقدم يف 
مجيع اجملاالت واحلقول. لكن هذا املوضوع يعد يف النظرة الغربية، هتديدا، 
ألن النمو السكاين، هو رديف لإلرادة والقوة األكرب، وأن الدول اليت 
تريد بناء نظام عاملي جديد وفرض هيمنة على أساس الفكر الليربايل، 
ختشى هذا األمر. لذلك فان النموذج الذي ينتهجونه، يتمثل يف خفض 

النمو السكاين وشيخوخته.
ونعتزم يف هذا املقال، دراسة اإلرهاب السكاين بوصفه إحدى اجملموعات 
املنضوية حتت »اإلرهاب البيولوجي«، على أن يتم تسليط الضوء على 
و»التكتيك«  »اإلسرتاتيجية«  هي  مستوايت  ثالث  يف  املوضوع  هذا 
و»التكنيك«. إن رصد اإلسرتاتيجية احلالية، يقتصر على دراسة معسكر 
العدو فحسب، ومييط اللثام يف املستوى األول عن إجراءاته ونشاطاته، 
ويهتم يف املستوى التايل بدراسة جماالت وسيناريوهات التوغل يف البالد 

اإلسالمي هبدف إرهاب السكان. 
واهلدف يف النهاية يتمثل يف تقدمي خارطة طريق ملواجهة هذا التهديد 

يف املستوايت الثالثة االسرتاتيجية والتكتيك والتكنيك والقائمة على النظرة 
العاملية االسالمية. 

ماهية السكان والنظرة األمنية إليها
واسع  نطاق  على  االخرية  العقود  تنفذ خالل  اليت  السكانية  احلرب  إن 
مراكز  تتوالها  اليت  والقيادة  السياسات  حصيلة  هي  العامل،  صعيد  على 
عديدة يديرها أقطاب العامل وعلى رأسهم »أمريكا«. إن حكومة الوالايت 
املتحدة تلجأ هبدف التحكم العاملي ابلسكان إىل إجراءات غريبة وإجرامية 
من قبيل التسميم التدرجيي لألشخاص وإعقامهم واإلجهاض على نطاق 
اجلنسية  ابملثلية  الرغبة  وزايدة  األطفال  لدى  املبكر  البلوغ  وإجياد  واسع 
بني األشخاص وما إىل ذلك من إجراءات هدفها إخالل وإرابك مسار 
الزواج واإلجناب بني شعوب بعض البلدان، وابلتايل احلفاظ على موقعها 

االقتصادي وهيمنتها. 
اإلرهاب  جمموعة  حتت  ينضوي  السكاين،  اإلرهاب  موضوع  أن  ومبا 
البيولوجي، ويصنف اإلرهاب البيولوجي ضمن فئة اإلرهاب نصف اخلشن، 
نوعية  من  ستكون  اجملال،  هذا  يف  والنشاطات  االجراءات  فان  لذلك 
اإلجراءات الناعمة وكذلك اإلجراءات اخلشنة، واليت سندرسها ابسهاب 

يف جزء اإلجراءات والنشاطات ضمن قسم التكتيك والتكنيك. 
وقد استنتج نيكوالس ابرشتات الباحث يف »معهد انرتبرايز« االمريكي يف 
مقال له بعنوان »خفض اإلجناب يف العامل االسالمي؛ تغري هائل، والغريب 
الحرب السكانیة العالمیةأنه مل ينتبه إليه أحد« من خالل اإلفادة من املعطيات املتحصلة من 49 

بلدا واملناطق اليت تقطنها أكثرية مسلمة، ابن معدالت اإلجناب تراجعت 
خالل األعوام 1974 اىل 1980م. و 2005 اىل 2010م. بنسبة 41 
ابملائة، يف حني أن معدل اإلجناب تراجع يف جممل العامل بنسبة 33 ابملائة. 
شهدت  املسلمون،  يقطنها  اليت  واملناطق  الدول  من  ابملائة   22 وكانت 
تراجعا بنسبة 50 ابملائة أو كثر يف اإلجناب. وكانت أكثر نسبة من الرتاجع 
حصلت يف كل من ايران وسلطنة عمان واالمارات العربية املتحدة واجلزائر 
و»الكويت«  و»قطر«  و»البانيا«  و»ليبيا«  و»تونس«  و»بنغالدش« 

وبنحو 60 ابملائة أو أكثر على مدى العقود الثالثة املنصرمة.1 

دراسة الطبقة االسرتاتيجية لإلرهاب السكاين
القوات يف ساحة  العسكرية، تعترب اإلسرتاتيجية علم نشر  التعاريف  ويف 
القتال. وحسب هذا التعريف، فان نشر القوات يف ساحة القتال واحلرب 
هذا  يف  السياسات  وواضعي  اإلسرتاتيجيني  على كاهل  يقع  السكانية، 
روما«  »اندي  مثل  مراكز  الغربية،  اإلسرتاتيجية  الطبقة  وتضم  احلقل. 
و»بيلدربرغ« و»جملس العالقات اخلارجية« و»دافوس« و»اللجنة الثالثية« 
و»اللجنة 300« و... ، واليت تتوىل مهمة تصميم اإلسرتاتيجيات العمالقة 
واإلسرتاتيجيات العامة. ومؤسسات مبا فيها »رند« و»امريكن اينرتبرايز« 
بولسي سنرت« و...،  و»ترودوك« و»اوبن سوساييت« و»ابي ابرتيسان 
لتطبيق  املالئمة  اخليارات  وإعداد  اإلستشارة  تقدمي  مهمة  تتوىل  واليت 
أفكار  دراسة  فان  لذلك  الذكر،  آنفة  للمراكز  العامة  اإلسرتاتيجيات 
وتصورات األشخاص القابعني يف حلقة املصممني اإلسرتاتيجيني، ستكون 
قادرة على الكشف عن اإلرهاب السكاين يف الطبقة اإلسرتاتيجية وحتديد 

إجتاه سهم اهلجوم. 
وحتدث تد ترنر مالك »سي. ان. ان.« ومن ممويل »األمم املتحدة« عن 
سكان يرتاوح عددهم بني 250 و 300 مليون نسمة ويرى أن خفض 
السكان بنسبة 95 ابملائة يعد أمرا مثاليا. وقال االمري فيليب عضو العائلة 
املالكة الربيطانية وعضو بيلدربرغ أنه أن كان يتمىن يف يوم القيامة العودة 
إىل األرض، فانه أيمل أن يعود إىل األرض على هيئة فريوس ليقلص نسبة 
السكان. ويرى روبرت مك انمارا الرئيس األسبق لـ»صندوق النقد الدويل« 
أن خطر السكان، هو أكرب من خطر الدمار الذري ابلنسبة لألمن القومي 
للوالايت املتحدة! وتظهر الربوفيسورة جاكلني كاسون من خالل دراساهتا 
يف كتاب »احلرب ضد السكان« ان حتديد النسل يف العامل، يتطابق متاما 

مع عوامل العقيدة العسكرية واحلرب الضروس. 
من  مواقف  املراكز،  هذه  يف  العاملني  األشخاص  من  العديد  اختذ  وقد 
خفض السكان خالل األعوام اخلمسني املاضية، ال نريد هنا اخلوض يف 
تفاصيلها وذلك يف سبيل اإلختصار، ونتناول فحسب عقائد وسياسات 
إدارة  الغريب ووزير خارجية  التاريخ  هنري كيسنجر كبري اإلسرتاتيجيني يف 

كارتر وعضو جمموعة بيلدربرغ واندي روما. 
ويرى كيسنجر ان خفض السكان، جيب أن يشكل أعلى أولوية ابلنسبة 
للسياسة اخلارجية للوالايت املتحدة قبال بلدان العامل الثالث، وأن عقيدته 
القائلة ابن من يتحكم ابلنفط يتحكم ابلدول ومن يتحكم ابلغذاء يتحكم 
ابلسكان، تتطلب ذلك. إن كيسنجر وبعد إقناع ابقي زعماء اندي روما 
على هامش مؤمتر السكان مبدينة »بوخارست« عام 1974م.، أقدم على 
تشكيل جمموعيت »Ad Hoc« يف جملس األمن القومي و »مكتب شؤون 

السكان« بوزارة اخلارجية وهي مراكز لوضع السياسات هبدف خفض 
السكان. واملنطقة املستهدفة ابلنسبة له كانت الدول  االفريقية ومنطقة 

هالل األزمة السكانية، وهي إشارة إىل عقيدة برجينسكي.
وحسب اإلدعاءات املثارة، فان هذين املركزين استطاعا يف ظل اجلهود 
الثالثني  االعوام  طيلة  نسمة  مليار  والدة  من  احلد  املبذولة،  اخلارجية 
يف كتاب  بصراحة  اليه  أشري  املوضوع  وهذا  العامل،  أرجاء  يف  املاضية 
أن  الكتاب يرى  »The Abortion Explosion«، لكن مؤلف 

سبب ذلك يعود إىل اإلجهاض.2

دراسة الطبقة التكتيكية لإلرهاب السكاين
إن علم التكتيك هو علم إدارة القوات يف ساحة القتال للطبقة الوسطية 
واألفراد  التكتيكات  إىل  الطبقة  هذه  السكانية. وسنتطرق يف  للحرب 
عدة  على  الضوء  نلقي  وابلتايل  الساحة،  هذه  إدارة  يتولون  الذين 

مشروعات اتبعها هؤالء يف املاضي ويتابعوهنا يف الوقت احلاضر. 
أشخاص  عاتق  على  تقع  اجملال،  هذا  يف  التكتيكية  الطبقة  إدارة  إن 
وعوائل خاصة، يظهر كل واحد منهم يف هيئة شخص حمب لإلنسان 
واإلنسانية ومدافع عن مصاحل البشرية. ومن املراكز اإلدارية هلذه الطبقة 
ميكن اإلشارة إىل »مؤسسة روكفلر« و»مؤسسة بيل ومليندا غيتس« 
بلومربغ  ومايكل  ترنر  تد  مثل  و»مؤسسة جورج سوروس« وأشخاص 
قام ابإلستثمار  منهم  أن كال  إذ   ، واورفان وينفري ووارن ابفت و... 
دراسة  ميكن  عامة،  وبصفة  السكان.  وابجتاه خفض  جمال خاص  يف 
خمططاهتم وبراجمهم ضمن التصنيف التايل، على أن يتم تقدمي إيضاحات 

لكل حالة بصورة منفردة:

• إاثرة النزاعات العسكرية واملذابح االنسانية وإابدة النسل
الالتينية  امريكا  ملف  ضابط  فرغسون،  توماس  تصرحيات  على  وبناء 
مبكتب شؤون السكان بوزارة اخلارجية االمريكية، انه عندما تصبح برامج 
حتديد النسل جاهزة، فستمنح ملسؤويل الدول. وإن مل تبادر دولة ما إىل 
تطبيق هذا احلذف السكاين، فاننا سنكون مضطرين للتدخل عن طريق 

احلرب الداخلية يف ذلك البلد. 
وأتى فرغسون يف كالمه على ذكر أمساء عدة دول مبا فيها »السالوادور« 

و»املكسيك«.
ومن السبل املتعبة يف هذا اخلصوص ترويج اخلالفات العرقية والطائفية 
وابلتايل إاثرة احلروب الداخلية واخلارجية، إذ تندلع هذه احلروب بشكل 

رئيسي يف الدول الواقعة جنوب غرب اسيا.

• برامج التعليم اجلنسي ورواج اإلجهاض
ويتم تنفيذ هذا الربانمج بشكل رئيسي بواسطة املؤسسات التابعة لألمم 
 ،»UNESCO«و  »UNSEF«و  »WHO« فيها  مبا  املتحدة 
حبيث أن اليونيسف نظم براجمه يف ضوء هذه املعادلة: احلد من احلمل 

واإلجهاض واإلعقام.

• تطوير ونشر أمراض مثل اإليدز
ويتم اإلعقام عن طريق اللقاحات املضادة للحمل واللقاحات 

أمريحسني منتظر

اإلستراتيجية

دراسة اإلرهاب السكاني

والتكتيك والتكنيك
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تقوم ابإلعقام بشكل  )الشلل والكزاز و... واليت  املزدوجة 
متزامن(. 

ولعبت مؤسستا روكفلر وغيتس دورا فعاال يف هذا اجملال، حبيث 
يقال أن مشروع اللقاح املضاد للحمل ملؤسسة روكفلر يعود إىل عقد 
العشرينيات من القرن املاضي، واخترب يف عام 1990 وعلى نطاق واسع 
على حنو 40 مليون إمرأة ترتاوح أعمارهن بني 15 إىل 45 عاما يف 
نيكاراغواي واملكسيك والفليبني، ومن مث مت البوح عن ذلك. وحسب 
الباحثني، فان فاعلية هذا اللقاح املصنوع على أساس اجلسم املضاد، 

بلغت حنو 95 ابملائة.
جون  و»جامعة  االمريكي  اجليش  بني  ابلتعاون  الربانمج  هذا  ويطبق 
وحتت  االمريكي  ابجليش  احليوي  القسم  إدارته  ويتوىل  هوبكينز«. 
قيادة مؤسسات مثل القيادة الطبية للقوات الربية للوالايت املتحدة و 

USAMC و... . 

• الرتويج لشعار تقدم السكان على املواد الغذائية
إن طرح هذا الشعار وشعارات من هذا القبيل مبا فيها »أطفال أقل، 
حياة أفضل« استطاع أن يهيئ الرأي العام العاملي لتقبل موضوع احلذف 

السكاين.

• تنفيذ مشروع التغري اجليين للكائنات احلية هبدف إابدة النسل 
واإلعقام

وتنهمك مؤسسة غيتس جبمع البذور احمللية ملختلف مناطق العامل لتجعل 
املزارعني حباجة للبذور املعدلة وراثيا واليت تستعمل ملرة واحدة فقط. 

واملثال على مثل هذه املستودعات، هو مستودع يسمى »مستودع بذور 
القيامة« ويقع يف مشال النرويج وحيتوي على ثالثة ماليني بذرة، ويتم 
إختاذ اجراءات أمنية مشددة حلراسة ومحاية هذه البذور. إن هذه البذور 

هي النسخة الطبيعية وما يصطلح عليه البذور الربية. 

• مشروع »املعركة التكنولوجيا احليوية« هبدف إجياد »العرق املميز«
ويذهب الكثريون اىل اإلعتقاد ابن هذا املشروع بدأ على يد هتلر وأطباء 
مثل منغلة يف »معسكر اشويتس«، لكن ميكن وقبل سنوات من إمساك 
هتلر ابلسلطة، تتبع موطئ قدم هذا اإلجراء العنصري يف امريكا و»والية 
كاليفورنيا«، حيث قامت مؤسسة روكفلر ابستثمارات هائلة بشأن هذا 
املشروع، وطبعا فان البحوث كان يتم توجيهها من قبل أملانيا النازية يف 

بعض احلقب الزمنية. 
وقد بذلت مواقع اإلدارة هذه يف الطبقة التكتيكية، من خالل مشروع 
»يوجنيكس« أو علم التحسني العرقي، قصارى جهدها إلعقام شعوب 
بقوة  املشروع  هذا  وفرضت  التوالد،  وحتديد  اإلجناب  من  واحلد  العامل 
على الدول الشرقية والدينية. وهنا ال ميكن جتاهل دور »منظمة الصحة 
العاملية« بسبب مسعتها الطيبة واملوثوق هبا يف اإلحياء ابستخدام املنتجات 

والعقاقري املصنعة على يد هذه املؤسسات.3 

دراسة طبقة تكنيك اإلرهاب السكاين
والعوامل  واإلمكاانت  القوى  دراسة  إىل  الطبقة،  هذه  يف  وسنتطرق 

املستخدمة إلجياد هذه اهليمنة.
املنتج  املنتجات احملورة وراثيا، هي منتجات تشبه  الغذاء، فان  ويف جمال 
األصلي من حيث الشكل الظاهر متاما ، لكنها ومن خالل إحتوائها على 
جزيئات جديدة، ستكون هلا تداعيات ونتائج غري متوقعة وغري مدروسة، 
مبا يف ذلك إعقام النساء والرجال وسرطنة اخلالاي وكذلك إجياد اإلضطراابت 
النفسية الشديدة لدى االشخاص. ويتم إنتاجها يف خمتربات شركات مثل 
 »Monsanto Corporation« ،»Syngenta Foundatio«

و... .
إن املنتجات الدوائية مبا فيها اللقاحات املسببة للعقم والعوامل البيولوجية 
واجلرثومية اليت يتم تصنيعها بدعم مايل من املؤسسات آنفة الذكر، يتم التحكم 
 USAMRIID هبا يف طبقة التكنيك، بواسطة خمتربات حبوث وقيادة
ومركز األمراض املعدية والدراسات الطبية للقوات الربية للوالايت املتحدة 

ومراكز من هذا القبيل. 

اإلستنتاج
ومبا انه تتوفر إمكانية إجياد قفزة وتغريات جينية يف جمموعة العوامل الوراثية 
يد مراكز  ينفلت األمر من  البيولوجية على نطاق واسع، وقد  لألسلحة 
اإلنتاج والعالج، فاهنا متثل خماطرة كبرية للغاية وغري مقبولة للحذف الواسع 
للسكان. وبناء على ذلك، فانه يتم تقييد إنتاج وتوزيع هذه العوامل املسببة 
الكرة  يف  نقطة  من  العدوى  تنتقل  أن  وقبل  عواملها,  قبل  من  للمرض 
األرضية إىل نطقة أخرى، فان العالج يتم ابسرع ما ميكن يف تلك النقطة. 
ويبدو أن هذه العوامل، هي مبنزلة الغطاء وبث الرعب، لكي يتواجه الناس 
وبصورة طوعية مع أدوية تسبب العقم، وطبعا مثة نية سوء تكمن خلف 
البحوث يف  لنحو مائة عام من  املمتد  التاريخ  العالج. ونظرا إىل  قناع  
هذا اجملال، وإنفاق مليارات الدوالرات، فقد بلغ العدو اليوم موقعا، يعلن 
من  هائل  ميداينة وحذف كم  وإختبارات  فحوصات  تنفيذ  بصالفة  فيه 

السكان. 
لذلك فان الواجب امللقى على عاتق مسؤويل وجماهدي البالد اإلسالمي، 
سيكون أكثر جسامة من ذي قبل. وجيب بداية حتديد إجراءات العدو 
تصميم  جيب  الثانية،  املرحلة  ويف  وتكنيكاته،  وتكتيكاته  واسرتاتيجياته 
مستوى  لكل  املضاد  والتكنيك  املضاد  والتكتيك  املضادة  اإلسرتاتيجية 
يف  البدء  القومي،  أمننا  جتاه  الرؤية  ظل  ويف  علينا  وجيب  عملياته.  من 
الربجمة والتخطيط، ومبا أننا نعترب الشعوب اليت وضع هللا تعاىل هذه الفرصة 
بتصرفنا، فيجب علينا أن نفكر بباقي الشعوب املظلومة يف العامل - اولئك 
الذين ال يعرفون أصال ماذا حيل بشعوب بلداهنم من جراء هذه اإلختبارات 
احليوية والغربلة. لذلك جيب أن ننظر بنظرة عاملية إىل نطاق العمل، وجيب 
أن نعمل بنظرة عامة على املستوى الدويل. وأول خطوة يف هذا الطريق هي 

توعية الشعوب... . 
والعاقبة للمتقني. 

الحرب السكانیة العالمیة

الحرب السكانیة العالمیة

املصادر: 
1.http://www.hoover.org/research/fertility-decline-muslim-
world
2. http://educate-yourself.org/nwo/nwopopcnsaglobal2000r
eport10mar81.shtml
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics
http://knowgenetics.org/history-of-eugenics/
www.historynewsnetwork.org/article/1796
https://books.google.com/books?id=oy_VBgAAQBAJ&p
g=PT1&lpg=PT1&dq=The+Abortion+Explosion&source
=bl&ots=qX7AmpRJSg&sig=uOf6chQ39A5XYZnCGA6
UYn6ISQ8&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjFvcOP2b_LA
hUlJpoKHbTfD74Q6AEIJzAB#v=onepage&q=The%20
Abortion%20Explosion&f=false
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األولیغارشیة الحاخامیة

األولیغارشیة الحاخامیة

إن عامة األمم والدايانت اإلبراهيمية، أصيبت بسبب اإلبتعاد عن األنبياء 
واالوصياء االهليني ابإلنقسام إىل الفرق واجملموعات الدينية واإلجتماعية. 
وهذا الشئ ويف ظل متازج واختالط األفكار الوحيانية ابألهواء النفساية، 
الدايانت،  هذه  ألنصار  العقائدية  األعمدة  واهتزاز  تراخي  إىل  أدى 

وابلتايل حتريفها واحنطاطها.
ومل يبق املسلمون واملسيحيون واليهود مبنأى عن ذلك، واحتوى كل من 
منهم على فرق بداخله. وبعد حادثة السيب البابلي، فان تشتت األفكار 
واآلراء وتقدمي معان ومفاهيم خمتلفة عن التعاليم الدينية، جعل بين اسرائيل 
أكثر جهوزية لتقبل الفرق الدينية املختلفة. وكان بعض هذه الفرق كثري 

األتباع والبعض االخر منها قليل األتباع. 
القدمية  املصادر  إىل  اتريية«  ودراسة  »اليهودية  مؤلف كتاب  ويستند 
ليقول بوجود أربع وعشرين طائفة يف حقبة اخلراب األول ملعبد اليهود 

)ص 132(. ومعظم هذه الفرق1 نشأ بعد العودة من »اببل«. 

1. الصدوقيون2
جعله  الذي  اخيطوب«  بني  »صادق  إىل  الطائفة  هذه  إسم  ويعود 
النيب  املنصب لصادق يف عهد  الكهنة.3 وبقي هذا  داوود رئيس 

سليمان أيضا.4
وكان الصدوقيون يولون أمهية خاصة لتقدمي القرابن بدال من الصالة. وقد 
الكثري من كهنة »هيكل سليمان« وحاخامات »سنهدرين« من هذه  نشأ 

الطائفة. وكانت عالقاهتم جيدة مع والة الروم.

التقاليد املاضية، وكانوا  أنه لزاما عليهم احلفاظ على  وكان الصدوقيون يرون 
وتقاليد  آداب  وكذلك  الفريسيون  يقدمه  الذي  ابلرأي  التفسري  يعارضون 
الفريسيني. فكانوا يقولون جبسمية هللا وأن القرابني واهلدااي اليت نقدمها يف سبيل 
هللا، تشبه األشياء اليت تقدم مللك أو حاكم بشري. وكان الصدوقيون ينكرون 
قيامة األموات واإلميان ابحلياة األبدية، ويظنون أن مكافأة العمل الطيب وعقاب 
العمل السئ يعطيان يف هذه الدنيا، وكانوا يؤمنون ابإلختيار املطلق فيما خيص 

اإلرادة االنسانية.
وكان الصدوقيون شأهنم شأن الفريسيني، يعارضون السيد املسيح، وقد 
ورد إمسهم مرارا وتكرارا يف »األانجيل األربعة«. وبعد خراب أورشليم عام 

70 للميالد، مل يتبق أثر عن هذه الطائفة.5
وميكن اإلقرار ابن هذه الطائفة أرسيت على يد املتنورين من ذي النزعة 
اليواننية، ومن جممل »الداينة املوسوية« آمنوا بنبوة موسى فحسب، 

وأنكروا سائر األنبياء والكتب. 

2. الفريسيون6
العزلة  على  يدل  اللقب  وهذا  املعتزلة.  العربية،  يف  الفريسي  مفردة  وتعين 
واإلمتياز. وقد أتسست هذه الطائفة بقرنني قبل امليالد ومعظم اليهود يف الوقت 
احلاضر هم من هذه الطائفة. ويعود أصل هذه الطائفة إىل فرقة »احلسيدمي« 
)وتعىن الزهاد(. وقد أتسست فرقة احلسيدية بثالثة أو أربعة قرون قبل امليالد 
إلحماء تبعات وترسبات عبادة األواثن واإلحنراف بني اليهود. وشاركوا يف حروب 
من  الفريسيون  وخرج  شهداء.  وقدموا  الدين  أجل  من  وضحوا  »املكابيني« 

إنتشار الطوائف المخاتلة
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احلسيديني، بقرن واحد قبل امليالد. وكانوا يف تضاد وتناقض مع الصدوقيني 
فكراي. وكانت هذه الطائفة تنزه هللا من اجلسد والصفات اجلسدية. وانتهجت 
الوسطية من حيث إرادة اإلنسان احلرة، ويؤمنون بقيامة املوت وحمكمة العدل 

االهلية، ويولون اهتماما لعبادات من قبيل الصالة وغريها... .
»التوراة  يسمى  الذي كان  العتيق  العهد  إىل  وإضافة  الفريسيون  وكان 
األقوال  هي  الشفهية  والتوراة  أيضا.  الشفهية  ابلتوراة  يؤمنون  املكتوبة« 
اليهودي  الذين كانوا يؤمنون ابهنا بقيت للشعب  اليهود  املأثورة حلكماء 
منذ عهد النيب موسى جيال بعد جيل. ومت مجع هذه األقوال يف الفرتة 
الكائنة بني القرن الثاين والقرن اخلامس للميالد يف كتاب ضخم جدا يدعى 

»التلمود« الذي شكل احلجر األساس لفكر ومعتقد بين اسرائيل.7
وكان الفريسيون، خاضعني متواضعني أمام تعليمات احلاخامات ويتحاشون 
أي نقاش يف حضرهتم. وقد وقف الفريسيون أي املعتزلة بوجه امليول اليواننية 
للصدوقيني وأصروا بقوة وعزمية ال تلني على تطبيق الشريعة املوسوية. وبذل 
رجال الدين الفريسيون قصارى جهدهم من أجل حتذير اليهود من اإلميان 

ابملعتقدات الفلسفية الغريبة. 
اإلشرتاك  أوجه  بشأن  االجتماعي«  الفكر  »اتريخ  مؤلف كتاب  ويقول 

واإلفرتاق بني الطائفتني الصدوقية والفريسية: 
الصدوقيون  وكان  الت؛9  زي  وطائفة  والفريسيون  والسينيون8  الصدوقيون 
مولعني ابلثقافة اليواننية والرومانية، وكان معظمهم من الشرائح العليا يف اجملتمع 
احلضري منهم رجال الدين من أصحاب املناصب العليا واألثرايء الكبار. وكانوا 
حمافظني يف معتقداهتم الدينية ويتصرفون وفقا للنص الصريح للشريعة. وكانوا 
يُعرضون عن تفاسري الفريسيني، وال يؤمنون مبفهوم القيامة الذي استحدث مع 
القبلي البسيط. ويسريون يف األمور اليت ال  ترك ميش بت ]التقليد القدمي[ 
عالقة هلا مباشرة ابلشريعة، على النهج اليوانين. وال ميلكون نفوذا لدى الناس 
العاديني وال يوافقون على هنضة اليهود. وهلم ضلع يف السياسة وراضون عن 

الوضع القائم ويسعون إلقامة عالقات ودية مع الروم واإلنتفاع هبا. 
مثل  نعترب  أن  األفضل  لكن  للفريسيني،  متطرفا  وجها  األسينيني،  واعتربوا 
»يوسيفوس«10 هذه الفرقة ابهنا فيثاغورس الرواقيني اليهود واملتأثرين ابلنزعة 
اليواننية. وكانوا يصرون على طهارة اجلسم، وحيرتمون احلياة البتولية دون زواج، 
ويرتدون الثياب البيضاء ويتحاشون أداء القسم وتقدمي الذابئح. وكانوا يصلون 
مع شروق الشمس، ويرون أن الروح مستقلة عن اجلسد وكانت قبله، وستكون 

بعده أيضا. 
وأحجموا عن التجارة ونظام الرق واحلرب والقتل. ويرى بعض املؤرخني، 
أهنم كانوا يتشاركون يف األموال واملمتلكات وأيكلون من طعام مشرتك. 

وقد أتثر هبم عيسى على األرجح. 
وكانت الطائفة الفريسية إدامة احلسدمي أو زهاد عصر املكابيني. وكانوا ميارسون 
التعصب يف مراعاة الكتاب املقدس والتقاليد الدينية. وكانت حياة الفريسيني 
الذي  الكبري  املنقذ  أو  املسيح  إىل ظهور  ويتطلعون  والقانون.  ابلتقيد  حافلة 
سيأيت بدعوة من يهوه وخيلص اليهود من الذل واهلوان. ويؤمنون ابن التمسك 
ابلتقاليد واملراسيم الدينية، يعجل من ظهور املسيح. وال يتدخلون يف السياسة 
بل يهتمون أبفكارهم وأفعاهلم الدينية فحسب. إن األمل بظهور املنقذ، يؤدي 
إىل رواج وانتشار هذه الطائفة بني الناس؛ لكن مراسيمها وطقوسها القاسية، 
تلقى إحتجاجا من لدن عيسى. وطائفة »زي الت« تتكون من القرويني والفقراء 
احلضريني، واعتربت شأهنا شأن األسينيني، ابهنا ضمن طائفة الفريسيني. أانس 

فقط  ويريدون  والعقبات.  العدو  مواجهة  القوة يف  إىل  يلجأون  متحمسون 
طاعة هللا وعدم اخلضوع واخلنوع الي بشر كان. 

وحيتقرون كل فرد وجمموعة ال تنتمي إليهم، وهم جاهزون للتضحية يف 
سبيل املسيح املوعود. وليست هناك فرقة وجمموعة يف مدينة »اجلليل« 

11.تضاهيهم. وقد هنض هؤالء ملؤازرة ونصرة عيسى
النيب عيسى يف حرب وصراع معه  بعثة  أثناء  وكان »الفريسيون« 
وأنصاره، ويف النهاية، وجه الكهنة الفريسيون هتمة لعيسى متهيدا 
لصدور فتوى بقتله. واستمر نفوذ الفريسيني حىت عام 135 للميالد. 
إن التعصب واخلالفات بني الفريسيني والصدوقيني أدى زوال التماسك 

السياسي والديين لليهود. 
ظهور  قبل  ما  إىل  فلسطني  يف  طوائف كثرية  ظهرت  ذلك،  وماعدا 
بعض  يف  بينها  فيما  ختتلف  الطوائف  هذه  وكانت   .عيسى
املوضوعات الالهوتية أو التوجهات االجتماعية والسياسية. وكان البعض 
التوراة« فحسب  منها مثل »السامريون« يؤمنون خبمسة »أسفار من 
ويقبلون بكتاب يوشع ويرفضون ثالثة وثالثني كتااب اخر من »العهد 
العتيق«. وولدت طوائف أخرى مبا فيها »األسينيون« بقرنني قبل امليالد 

وزالت مع خراب »أورشليم«.12

 Essenes 3. األسينيون
وكانت هذه الفرقة اليت اختذت نظاما نسكيا خاصا، حصيلة عصر فاقة 

اليهود وسبيهم.
الطبيب  وتعين  الرامية،  اسيا  مفردة  من  مشتقة  »األسيين«  كلمة  إن 
واملعاجل... وكان األسينيون على ما يبدو فرعا متطرفا من الفريسيني وقريبني 
منهم من الناحية العقائدية. ويتضح هذا لكوهنم كانوا بعيدين عن اليهودية 
املقدس ]على  للهيكل  التابعة  الذبيحة  القائم على طقوس  الدين  بوصفها 
غرار الصدوقيني[. وكان األسينيون يؤمنون خبلود الروح والثواب والعقاب، 
ويرفضون نظام الرق وامللكية الفردية وحىت التجارة. وكانوا على النقيض من 
الفريسيني، قد اعتزلوا احلياة العامة ابلكامل... وكان األسينيون يعتمدون يف 
معيشتهم علي ما يزرعونه من احلبوب والفاكهه وكانوا أيكلون ما يزرعونه هم 
النبااتت  فقط. وكانوا حيرمون ذبح احليواانت، ولذلك فاهنم كانوا يقدمون 
وقد  الزواج.  عن  يعزفون  األقل  على  معظمهم  أو  وكانوا  للهيكل.  كنذر 

انقرض األسينيون يف مطلع القرن األول للميالد )68 م( ابلكامل. 
وكان الفكر األسيين قد اقتبس من فكر »اهليلينية« وأفكار »فيثاغورس« 

والرؤى »الربامهانية« و »البوذية«.13
وتنسك،  زهد  حياة  عاشت  اليت  املعتزلة  الطائفة  هذه  أفكار  وكانت 
قريبة إىل الرهبانية املسيحية اليت ظهرت يف احلقبة الالحقة مع بعثة النيب 

 .عيسى
ويقال أن املسيحية القدمية كانت قد أتثرت هبم أيضا.14

4. السامريون15
والسامريون هم طائفة أخرى من الطوائف اليهودية. وقد اشتقت هذه 

التسمية من منطقة تدعى »سامرة«. وحتولت هذه املنطقة بعد تقسيم 
النيب  بعد  البالد  حاضرة  وكان  السرائيل،  مركز  إىل  فلسطني 

سليمان. وقد ظهرت هذه الفرقة بعد العودة من السيب 
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على  وهم  إسرائيليا  ليس  عرقهم  أن  البعض  ويرى  البابلي 
األرجح خليط من اإلسرائيليني واالشوريني.16

والسامري هي معربة ملفردة شومريون وتعين سكان السامرية.17
إليها  وُيضاف  اخلمسة  املوسوية  األسفار  هو  للسامريني  املقدس  والكتاب 
أحياان سفر يشوع بن نون. ويف رأيهم فان هذا السفر قد نزل من لدن هللا. 
ومل يؤمنوا ابنبياء اليهود وكتب »العهد العتيق«. واألسفار املوسوية اخلمسة 

اليت يؤمنون هبا ختتلف مع األسفار املوجودة يف ستة آالف موقع تقريبا...
وكان السامريون يرون ابن اليهودية احلاخامية هي بدعة واحنراف وقد أضاف 
لكي  النصوص  وحرفوا  »التوارة«  إىل  موضوعات  اليهود،  الدينيون  القادة 

تكون متناسقة ومتناغمة مع آرائهم وأفكارهم. 
وقد انقرض السامريون تقريبا. ويعدون يف احلقيقة أصغر طائفة دينية يف العامل، 

وال يتجاوز عددهم اخلمسمائة نسمة.
تل  )ضاحية  »حولون«  يف  االخر  والبعض  »انبلس«  يف  بعضهم  ويعيش 

أبيب(.18
ومن الطوائف والفرق اليهودية االخرى، ميكن اإلشارة إىل »القراؤون« 
)السكاري(«20 و»الفقراء  اخلناجر  )قنائيم(19 و»محلة  و»الغيورون« 

)اإلبيونيون(«21 و»الدومنة« و... .

اهلوامش:
1. وقبل هذا متت اإلشارة بشكل مقتضب إىل بعض هذه الفرق يف مقال »الثقافة 

املعبدية وأسباط بنياسرائيل« وذلكب بسبب ضرورة ومقتضيات املوضوع.  
2. Saducess.

3. الكتاب الثاين لصموئيل 15: 24. 
4. كتاب امللوك األول 2: 34. 

الكربى«، طهران، مؤسسة دراسة  الدايانت  توفيقي، حسني، »التعرف على   .5
وأتليف كتب العلوم االنسانية، 1379ه .ش.، ص 96

6. Pharisees
7. املصدر السابق، ص 95.

8. Essones
9. Zealots
10. Josephus.

11. وبكر، ابرنز، »اتريخ الفكر اإلجتماعي«، ترمجة جواد ابوسفيان - علي اصغر 
جميدي، مؤسسة أمري كبري للنشر، 1370ه .ش.، صص 272-271

12. توفيقي، حسني، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص 97.
13. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ترمجة مؤّسسة 
دراسات وحبوث اتريخ الشرق االوسط، ترمجة أمانة املؤمتر الدويل لدعم االنتفاضة 

الفلسطينية، 1383ه .ش.، ج 5، صص 355-354.
14. املصدر السابق، ص 355. 

15. Samaritanss.
16. توفيقي، حسني، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص 97.

17. املسريي، عبدالوّهاب ، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ص 348.
18. املصدر السابق، ص 349.

19. Zealots.
20. Sicarit.
21. Ebionites.

املصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )اجلزء الرابع(: األوليغارشية احلاخامية، 
التلمود والكاابال، إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 

1397ش.

ماهّية الّزعفران
الزعفران )Saffron( هو أحد النبااتت االغلى يف العامل و ينتمي اىل عائلة 

.)Iris family( النبااتت القزحية
إّن طعم هذا الّدواء فيه مرارة، و قبض لطيف، ينفذ منهما حالوة خفيفة 
جّدا، مع لعابّية تكاد ختفى عن احلاّسة. فلذلك جيب أن يكون جوهره 

مرّكبا من أرضّية، و من مائّية.
و هذه األرضّية بعضها حاّر حمرتق، و هو الفاعل للقبض؛ و بعضها مائل 
احلالوة؛ ألّن هذه  به  الّذى  قليل حرارة، و هذا هو  إىل  االعتدال،  عن 

احلالوة يسرية جّدا كالّتفهة.
و جوهر هذا الّدواء شديد الّلطافة جّدا. و ذلك ألّن حدوث الّزهر ىف كّل 

نبات قد علمت أنّه من األجزاء املتبّخرة من ذلك الّنبات. 
و ملا كان جوهر هذا الّدواء كذلك، فهو شديد املخالفة جلواهر األعضاء، 
و مناسب جلوهر الّروح. فلذلك، كان الّزعفران يغذو الّروح، و ال يغذو 

األعضاء؛ فلذلك هو ابلّنسبة إىل األعضاء، دواء صرف.

فوائد الزعفران
إن املكوانت النشطة اليت حيويها الّزعفران والقيم الغذائية العالية جتعل له 
العديد من الفوائد والتطبيقات العالجية، وصناعات األدوية، تعرف فيما 

يلي على أهم فوائد الّزعفران:

1. مصدر لقيم غذائية عالية
لقد أظهرت بعض األحباث أّن املادة النشيطة اليت حيويها الّزعفران واملعروفة 
ابسم السافراانل Safranal ابإلضافة إىل جمموعة من مضادات األكسدة 
مادة  أهّنا  السرطاانت، كما  مكافحة  جمال  يف  قوي  دور  للّزعفران  جتعل 

مضادة للتشنجات واإلكتئاب واألرق.
وغناه ابملنغنيز Mn يساعد على تنظيم السكر يف الدم، وينظم إستقالب 

الكربوهيدرات، وإمتصاص الكالسيوم.
أنّه يساعد  تشكيل األنسجة والعظام واهلرموانت اجلنسية ويعد  كما 
تغذية  تعزيز  يف  ويساهم  اهليموجلوبني  لتكوين  املهم  للحديد  مصدراً 

اخلالاي يف اجلسم ونقل األكسجني والتخلص من الفضالت.
حمتواه من فيتامني C والكاروتينات جيعل له ميزة يف مكافحة العدوى. 
احلمراء  الدم  خالاي  تكوين  على  يساعد   B6 فيتامني  من  حمتواه  أما 
ويعزز عمل األعصاب. والبواتسيوم يساعد على توازن السوائل يف اجلسم 

والسيطرة على ضغط الدم، وتعزيز عمل األعصاب.

2. عالج الربو
يعاين عادة مرضى الربو من ضيق يف التنفس وعدم القدرة على إدخال 
اهلواء. وتناول الّزعفران قد يساهم يف توسع القصبات اهلوائية يف مريض 

الربو مما يساهم يف جعل عملية التنفس أسهل.
إاّل أّن األدلة يف هذا اجملال ال زالت غري كافية، فما أثبتته بعض األحباث 
كان يدور حول أن تناول شاي خليط من األعشاب اليت حتوي كل 
من الّزعفران وحبة الربكة واليانسون والبابونج واهليل وعرق السوس هو 

ما ساهم يف القليل من اعراض الربو لدى املصابني ابلربو التحسسي.

3. مكافحة اإلكتئاب 
إّن تناول الزعفران بشكل سليم قد يعود بتأثريات إجيابية على مزاجك، 
وقد يساهم يف عالج اإلكتئاب ولعل ذلك يعود بشكل أساسي إىل 

.B6حمتواايته من مواد فعالة وكمية من البواتسيوم و
ابالضافة إىل كونه يعمل على زايدة تدفق الدم إىل الدماغ مما يساهم يف 
زايدة انتاج مادة السريوتونني Serotonin املعروفة هبرمون السعادة يف 

اجلسم، مما يساهم يف حتسني املزاج. 
الطبية  الزعفران يف تركيب بعض األدوية والوصفات  يدخل 

الّزعفران
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الشعبية املوصوفة لعالج اإلكتئاب.

4. إضطراابت النوم 
تناول الّزعفران يساعد اإلسرتخاء وهتدئة األعصاب، مما يساهم يف عالج 
األرق وإضطراابت النوم وذلك بفضل حمتواه من البواتسيوم وبعض املواد 

ذات اخلصائص املهدئة.

5. مكافحة السرطان
مكافحة  يف  فعال  دور  ذا  يكون  قد  الّزعفران  فإّن  للبحوث،  وفقا 
السرطاانت، وذلك بسبب حمتواه من مواد نشيطة ومضادات أكسدة 

قوية.
ففي دراسة مكسيكية حبثت أتثري خالصة الزعفران من مواد فعالة مثل 
مادة تدعى كروسني Crocin وهي املادة املسؤولة عن إعطاء الّزعفران 

اللون الذهيب وأتثري هذه املواد على اخلالاي السرطانية.
السرطانية  اخلالاي  على  القضاء  يف  فعالة  أبنه كانت  الدراسة  وجد 
وتدمريها عن طريق ارسال اشارت معروفة ابسم »املوت اخللوي املربمج 
- Apoptosis« مما يدفع اخللية السرطانية إىل اإلنتحار ومينعها من 
اخلالاي  على  أتثريات  دون  اجللد،  سرطان  حالة  يف  خاصة  اإلنتشار 

السليمة يف اجلسم.
الّزعفران قد تعمل على قتل  اليت حيويها  الكاروتينات  كما يعتقد أبن 
ألنواع معينة من اخلالاي السرطانية، مثل: خالاي سرطان الدم، وسرطان 

اجللد، والسرطاانت الليمفوية.

6. مرض الزهامير
أظهرت دراسة ايرانية أبن تناول الزعفران عن طريق الفم وملدة 22 أسبوعاً 
الزهامير. ويرجح ان يعود ذلك اىل مادة  قد حتسن من أعراض مرض 

الكروسني Crocin ذاهتا.
يشتهر استخدام الّزعفران يف »الياابن« لعالج مشاكل األعصاب املرتبطة 

بتقدم السن مثل فقدان الذاكرة والباركنسون والزهامير.

7. تعزيز الصحة اجلنسية
بعض  يساهم يف عالج  قد  الّزعفران  تناول  أبن  األدلة  بعض  وجدت 

املشاكل اجلنسية ومشاكل العقم لدى الرجال.
ضعف  من  يقلل  قد  الّزعفران  تناول  أن  البحوث  بعض  اشارت  اذ 

اإلنتصاب ويزيد من مدته وعدده.
كما أشارت دراسات أخرى أّن الزعفران قد يساهم يف حتسني وظائف 
احليواانت املنوية. ويعاجل مشكلة القذف املبكر. إاّل أنّه ال زال هذا اجملال 

حباجة إىل املزيد من اإلثبااتت واألدلة الواضحة.

8. عالج إضطراابت الدورة الشهرية
وجد أبن تناول الّزعفران ممكن أن يساهم يف ختفيف اعراض متالزمة ما 
قبل احليض PMS وآالمها، كما أنه قد يساعد النساء اللوايت يعانني 

من عدم انتظام الدورة الشهرية على تنظيم دورهتن.
كما وجد أبن تناول أعشاب الّزعفران كمكّمل قد تساهم يف احلد من 

النزيف الرمحي املزمن.

9. فوائد الزعفران للقلب والشرايني
قد يكون تناول الزعفران مفيد جّدا ملرضى القلب وضغط الدم إن مّت ذلك 
ابعتدال، فمحتواه العايل من النحاس والبواتسيوم واملنغنيز واحلديد والزنك 

واملغنيسيوم جيعل له دور مهم يف ذلك.
البواتسيوم عنصر مهم إلنتظام ضغط الدم واحلفاظ عليه كما أنّه املسؤول 
عن إتزان السوائل يف اخلالاي، وضروري لعمل القلب وتنظيم معدل دقاته. 
كما أّن حمتوى الزعفران من مضادات األكسدة والسيلينيوم يساهم يف منع 
القلب  امراض  إىل  تودي  قد  اليت  اإللتهاابت  ومينع  الكولسرتول  أتكسد 

والشرايني.
ينصح من هم عرضة لإلصابة بتصلب الشرايني بتناول الّزعفران إذ انّه يقلل 
من فرص تصلب الشرايني، فالزعفران يعمل كمضاد لألكسدة ويعزز تدفق 

الدم والدورة الدموية يف مجيع أحناء اجلسم.

10. فوائد الزعفران للعني
جامعة  يف   »ARC« مركز  من  االيطاليني  العلماء  من  جمموعة  وجد 
 Excellence in Vision Science and University of«
L’Aquila«، أبن الّزعفران ميكن أن يكون عالجاً لفقدان البصر الذي 

يسببه تقدم العمر، كما ويساهم يف عالج بعض أمراض العيون.
اذ وجد أّن للزعفران أتثري ملحوظ على اجلينات اليت تنظم خالاي الرؤية 
األساسية للعني وحيمي املستقبالت الضوئية من التلف. كما وقد يكون 
 )AMD( له دور يف الوقاية من الضمور البقعي املرتبط ابلتقدم ابلعمر

والتهاب الشبكية.
ويف جتارب سريرية متت مع مرضى يعانون من الضمور البقعي، وجد أبن 
تناوهلم للزعفران على شكل مكمل غذائي قد ساهم يف تعزيز عملية شفاء 

خالاي العني املصابة.
 The Vision( أسرتاليا«  يف  الرؤية  »مركز  اإلدعاء  ذلك  ويعزز  كما 
جمرد  فقط  ليس  الزعفران  أّن  حول كون   ،)Centre in Australia
مضاد لألكسدة ولكنه أيضا ميلك خصائص تساهم يف محاية الرؤية عن 
طريق أتثريه على اجلينات اليت تنظم حمتوى األمحاض الدهنية يف غشاء اخللية 

وهذا جيعل خالاي الرؤية أكثر مرونة وصالبة.

11. فوائد الزعفران للحامل
قد ميكن القول أبن الزعفران قد يكون ذو أتثريات إجيابية للمراة احلامل إن 

مّت تناوله ابعتدال وبشكل سليم كخلط القليل منه مع احلليب.
إاّل أّن العديد من التحذيرات قد تدور حول مدى امانه للحامل، فاألدلة 
ال زالت غري كافية وواضحة بشأن أتثرياته، فضالً عن عدد من التأثريات 
اجلانبية واخلطرية اليت قد حتدث إن مت تناول كميات كبرية منه وعن طريق 

الفم.
وأشهر فوائد الزعفران اليت قد يسّوقها مشجعني تناوله خالل احلمل تشمل:

• املساعدة على اهلضم الذي عادة ما يكون بطيء خالل احلمل،
• هتدئة محوضة املعدة،

• حتسني املزاج،
• خفض ضغط الدم،

• عالج بعض املشاكل اهلضمية مثل اإلمساك،
• التخلص من النفخة والغازات،

• حماربة غثيان الصباح،
• مينع التشنجات،

• حيارب فقر الدم بفضل حمتواه من احلديد،
• يعزز النوم ومينع األرق،

• يفف االلتهاابت وحيارب السعال والربو وبعض إعراض احلساسية اليت 
قد تصيب احلامل،
• يعزز منو الشعر.

• مصدر لبعض القيم الغذائية الضرورية خالل احلمل مثل محض الفوليك، 
.C و A الثيامني، الريبوفالفني، النياسني، فيتامني

فوائد أخرى للزعفران
قد  الزعفران  تناول  أن  االحباث  بعض  أظهرت  الرايضي:  األداء  تعزيز   •
الرجال  عند  ابالجهاد  الشعور  وتقيلل  الرايضي  األداء  تعزيز  يف  يساهم 
أثناء ممارسة الرايضة، وذلك بسبب مادة كيميائية حيويها الزعفران تعرف 

بـ Crocetin. لكن هذه امليزة حباجة اىل املزيد من األدلة اليت تدعمها.
• عالج الصدفية: أشارت بعض الدراسات أن تناول شاي الزعفران يوميا 
جبانب نظام غذائي صحي غين ابخلضار والفواكه قد يقلل من أعراض 
الصدفية. لكن ال زال هناك احلاجة اىل املزيد من الدراسات اليت تدعم 

ذلك.
• عالجات أخرى: كما وتوجد بعض العالجات االخرى اليت قد يدخل 
فيها الزعفران لكن حباجة اىل املزيد من االدلة العلمية اليت تدعم دوره يف 
ذلك مثل: طرد الغازات والتخلص من نفخة البطن، عالج االمل، عالج 

الثعلبة.

الاثر اجلانبية والتفاعالت
تناول كميات كبرية من الزعفران عن طريق الفم غري آمن، فإذا زاد عن 
الكمية املوصى هبا فقد تالحظ بعض اآلاثر اجلانبية احملتملة واليت تشمل:

• القلق والتوتر،
• النعاس والغثيان،

• جفاف الفم،
• تغريات يف الشهية،
• الدوخة والصداع.

األعراض اخلطرية
األشخاص.  بعض  لدى  حساسية  تفاعالت  حيدث  أن  وميكن  كما 
واجلرعات الكبرية قد تسبب التسمم ابالضافة إىل بعض األعراض اخلطرية 

مثل:
• اصفرار اجللد والعيون واالغشية املخاطية،

• الدوخة والغثيان،
• اخدرار،
• التقيؤ،

• نزيف األنف والشفتني واجلفون،

• اإلسهال الدموي.
• كما وإن تناول جرعة من 12-20 غراماً ميكن أن يسبب املوت.

حتذيرات
تشمل حتذيرات االستخدام ما يلي:

• احلمل والرضاعة: ال ينصح للحامل أو املرضعة بتناول كميات عالية 
من الزعفران عن طريق الفم فهي غري آمنة وغري معروف أتثرياهتا السلبية 
على اجلنني أو الرضيع، حيث أن تناول احلامل لكميات عالية منها قد 

تكون مرتبطة حبدوث االجهاض.
• احلساسية: قد جتد بعض األشخاص لديهم حساسية لبعض النبااتت 
القريبة من الزعفران مثل نبتة الزوان Lolium، هؤالء يسجب عليهم 

جتنب تناول الزعفران ايضاً. 
• مرضى القلب: قد يؤدي تناول الزعفران إىل زايدة يف دقات القلب 
والتأثري على قوهتا، لذا فيجب مبريض القلب احلذر من الكميات اليت 

يتناوهلا من الزعفران.
• مرضى ضغط الدم: قد يؤدي تناول الزعفران إىل خفض ضغط الدم، 
لذا فمن يعانون من منشاكل اخنفاض ضغط الدم جيب عليهم توخي 

احلذر. 
• اإلضطراابت العصبية ثنائية القطب Bipolar disorder: قد يؤثر 
اجلانبية  األعراض  بعض  يضاعف  قد  مما  املزاجية  احلالة  على  الزعفران 

كاهلوس ملن يعانون مشاكل ثنائية القطب.

الّزعفران يف کالم األئّمة املعصومني
عن أيب احلسن الثالث قال: »خري األشياء حلمى الربع أن يؤكل يف 
يومها الفالوذج املعمول ابلعسل و يكثر زعفرانه و ال يؤكل يف يومها غريه.«1

... عن أمحد بن بشارة قال: 
حججت فأتيت املدينة فدخلت مسجد الرسول فإذا أبو إبراهيم 
جالس يف جنب املنرب فدنوت فقبلت رأسه و يديه و سلمت عليه فرد 
علّي السالم و قال: »كيف أنت من علتك؟« قلت: شاكيا بعد و كان 
يب السل. فقال: »خذ هذا الدواء ابملدينة قبل أن خترج إىل مكة فإنك 
تعاىف فيها و قد عوفيت إبذن هللا تعاىل.« فأخرجت الدواة و الكاغذ و 
أملى علينا يؤخذ سنبل و قاقلة و زعفران و عاقرقرحا و بنج و خربق 
أبيض أجزاء ابلسوية و إبرفيون جزءين يدق و ينخل حبريرة و يعجن 
بعسل منزوع الرغوة و يسقى صاحب السل منه مثل احلمصة مباء 
مسخن عند النوم و إنك ال تشرب ذلك إال ثالث ليال حىت تعاىف 

منه إبذن هللا تعاىل ففعلت فدفع هللا عين فعوفيت إبذن هللا تعاىل.2

اهلوامش:
1. »طب األئمة«، ص 52.

2. املصدر السابق، ص 85.

املصادر:
https://www.webteb.com/articles :1. موقع ويب طب

ايران،  الطبية«،  الصناعة  يف  »الشامل  ابی حزم،  بن  علی  نفيس،  ابن   .2
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ 

پزشکی، 1387ش.
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اخلط  هلذا  ابملرصاد  زالوا  وال  آل حمّمد كانوا  وأعداء  الدين  أعداء 
املنتسبني  أتباعه، وحماربة  التاريخ قتل  اإلسالمي األصيل، فحاولوا عرب 
إليه، إال أهنم مل يصلوا إىل ما يريدون، بل إهنم مل يزيدوا الشيعة إال قوة 

ورسوخ يف املعتقد وإميان ابملذهب.
 ،ويف هذا العصر تواصلت اهلجمات املسعورة ضد مذهب أهل البيت
ملا سبق، وهو زرع  مغايراً  وانتهجت خطاً  ثواب جديداً،  لبست  لكنها 
ني يف صفوف شيعة أهل البيت بغرض تفريق  بعض العمالء واملندسِّ

صفهم وتشتيت مشلهم.
للشيعة،  انتسبت زورا وهبتاان  ولذلك فقد ظهرت مؤخرا عدة حركات 
التشيع وحقيقته، وكل  لّب  فاسدة، جعلوها  مقاالت وعقائد  وأظهروا 
قد ادعى منصب إهليا لواحد من الناس، فبعضهم نصب نفسه قاضيا 
للسماء، وأشاع آخر أبن هللا اصطفاه واجتباه؛ لكي يكون إمام رابنيا، 
وخرج اثلث ليدعي أنه إمام معصوم، وأنه سفري اإلمام املهدي إىل 

الشيعة!
والعجيب أنه رغم سخافة دعاوى هؤالء، وهتافت أقواهلم، إال أن بعض 
عوام الشيعة قد صدقوا مقاالهتم، واتبعوهم يف ضالهلم وغيهم، وذلك 
القنوات  يف  سواء  الشرذمة،  هذه  قبل  من  املبذول  اإلعالمي  للجهد 
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الفضائية أم يف شبكات اإلنرتنت.
ودفع  ابطلهم،  لدحض  إمساعيل؛  أمحد  دعوة  على  ردان  بدء  وقد كان 

ضالهلم، إال أننا وقفنا مرتددا بني أمرين:
األول: خشينا أن يكون يف ردان عليهم ترويج لباطلهم، ومسامهة يف نشر 

أكاذيبهم؛
الثاين: أن السكوت عن هؤالء، وتركهم يسرحون وميرحون، ويلبسون على 
عوام الناس آبرائهم الفاسدة، جيعلهم أكثر جرأة على أهل احلق، وجيعل 

بعض البسطاء يصدقون كالمهم، ويتبعون دعوهتم.
الصدوق   الطوسي والشيخ  الطائفة كالـشيخ  علماء  نشاهد كبار  ملا  لكين 
كتبوا يف الرد على الواقفة، واإلمساعيلية، والزيدية، وغريهم ممن كتب مثل 
ذلك يف زمان حضور أئمة اهلدى، کما کتب بعض فضالء عصران 
ردود على مثل هذه احلركات، نتوكل على رب األرض والسماء، و نتوسل 
خبامت األوصياء، وشرعنا يف كتابة هذا البحث املتواضع؛ للرد على أهم 
شبهاهتم املثارة، وتفنيد دعاواهم، واجلواب على أهم اإلشكاالت املطروحة 

اليت ميكن أن تكون مدخال للتشكيك يف عقائد الشيعة.

ما هي دعوة أمحد إمساعيل؟
خرج رجل يف »العراق«، امسه أمحد بن إمساعيل من أهل »البصرة«، وادعى 
أنه التقى اإلمام املهدي يف شعبان سنة ۱۹۲۰ه، فأمره ابلتبليغ عنه، 

وكشف احنراف املرجعية وعلماء آخرالزمان، وتبيان العقائد احلقة.
مث ادعى أنه ابن اإلمام املهدي، وأنه املهدي األول املذكور يف الرواايت، 
مث زعم أنه اليماين الذي هو أحد العالمات احلتمية لصاحب األمر، إىل 
أن وصل به األمر أن ادعى أنه حجة هللا يف أرضه، وأنه اإلمام الثالث عشر 

 !وأنه معصوم كبقية األئمة ،من أئمة أهل البيت
إذن فادعاءات الرجل تتلخص يف نقاط: 

1. أنه من نسل اإلمام املهدي؛ 
2. أنه املهدي األول املذكور يف الرواايت بزعمه؛ 

3. أنه اآلن سفري لإلمام املهدي؛ 
4. أنه اليماين املذكور يف الرواايت؛ 

5. أنه إمام معصوم، وحجة هللا على خلقه.
أما عن نتاجه الفکري و العلمي فقد نشر يف موقعه جمموعة من الکتب 
يُزعم انه کتبها، غالبها يتحدث عن اثبات أحقية دعوته و ترسيخ هذه 
العقيدة الفاسدة بليَّ عنق الرواايت، و صرفها عن ظواهرها، کما ال ختلوا 
کتبه من التعرض للعلماء الکبار و املراجع العظام ابلطعن فيهم و اهّتامهم 

بکل مثلبة.
اكتفى إبضافة بعض  فقد  فقه، وعقائد، وأخالق،  الناس من  ينفع  وأما 
التغيريات يف كتاب »شرائع اإلسالم« للمحقق احللي؛ ليجعله له رسالة 
عملية يعمل هبا أتباعه، إضافة إىل بعض الكتيبات حول اخلمس، والصوم، 
وحنومها، وأما العقائد واألخالق فتقريبا ال جند أي مصنَّف يذکر منسوب 

إليه.
علما أن الرجل خمتف عن األنظار، وال يعلم أحد مكانه فيما نعلم، وإن 
كان بعض املروجني له يدعون لقاءه، كما أنه مل يظهر نفسه للجماهري، وال 
لوسائل اإلعالم، وأتباعه ينفون وجود أي صورة مشسية له، كما ال يوجد له 

أي تسجيل ابلصورة والصوت!
نعم صدرت بعض اخلطاابت الصوتية املنسوبة له كما يدعي املشرفون على 
موقعه الرمسي الذين ال نعرف أحدا منهم، وال ميكننا أن نتأكد من صحة 
ذلك، كما أننا مل نطلع على ما يثبت أن هذا الرجل اليزال حيا موجودة 

فعال، إال ما يدعيه بعض املنتسبني إليه من لقائه.
وموقعه الرمسي يظهر أن كثريين صدقوا بدعوته، وآمنوا بقوله، وحنن وإن 
كنا ال ننفي وجود بعض اجلهال البسطاء الذين صدقوا بدعوته؛ ملا ورد 

عنهم من قوهلم: 
»وإنه ليس من أحد يدعو إىل أن خيرج الدجال إال سيجد من يبايعه«،1 إال 
أننا مل نتيقن أبن كثريين صدقوه، فلعل ما هو مكتوب يف املوقع كله خمتلق 

مكذوب، قام به شخص واحد أو شخصان.
كما أن املوقع حوى مؤلفات تقرب من سبعني كتااب، كتبها عدة أشخاص، 
إمساعيل  فيها ألمحد  ينتصرون  بكنيته،  وبعضهم  الصريح،  ابمسه  بعضهم 
ويدافعون عن دعوته، وحنن ال نعلم هل هم أشخاص متعددون أو شخص 

واحد يكتب أبمساء خمتلفة...

يتبع...

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

اهلامش: 
۱. الكليين، »الكايف«، ج ۸، ص ۲۹۷.

املصدر: الشيخ أمحد سلمان، »الشهب األمحدية علی مدعی املهدوية«، الطبعة 
االولی، 1433هـ، ص 8-13؛ ابلتلخيص.

الشيخ أمحد سلمان

من هو أحمد الحسن؟
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

ال يفى أن لفالسفة الغرب املعاصرين آراء متباينة يف مفهوم »الدولة« 
هذا املفهوم الذي تبلور يف أثناء القرون الثالثة املاضية من فكرة طوابوية 
غري واضحة املعامل إىل كيان ذايت مستقل ومهّم، فمن دولة التجوهر اليت 
جتّسد األمة، وحتمل قيمها حيث تكون اجلماعة اإلقليمية هي الشخصية 
اإلقليمية  اجلماعات  تكون  اليت  القانون  دولة  إىل  للدولة،  اإلعتبارية 
كياانت وسط كيان الدولة، ومن دولة السلطة املطلقة إىل دولة تقنني 
الفالسفة  الدميقراطية، كان  الدولة  إىل  الشمولية  الدولة  ومن  السلطة، 

جيولون بفكرهم لوضع التعريفات املعيارية هلذا الكيان.
إّن جتربة إقامة الدول وجناح هذه التجربة يف التطبيقات العملية اليت كان 
من حمصالهتا كّل تلك املكاسب اليت جناها الفرد واجملتمع نتيجة وضع 
السلطات بني جهاز مستقّل حمايد واحتکار هذه السلطات هلا بعد أن 
كانت بيد األفراد أنفسهم جعلت العامل يرى أنه من املستحيل العيش 
واالستمرار ابحلياة ضمن نسقها التطّوري من دون هذا النظام، وهو أمر 
»تفسري«ـه  العياشي يف  أورده  الذي  الصادق حبديثه  اإلمام  أكده 
واجمللسي يف »حبار«ـه وغريهم يف تفسري قوله تعاىل: »ِإْن مَيَْسْسُكْم قـَْرٌح 
ُ الَِّذيَن  ُم نَُداِوهُلَا بـنَْيَ النَّاِس َولِيـَْعَلَم اللَّ فـََقْد َمسَّ اْلَقْوَم قـَْرٌح ِمثـُْلُه َوتِْلَك اأْلَايَّ

ُ اَل حيُِبُّ الظَّاِلِمنَي« بقوله:  آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء َواللَّ
»ما زال مذ خلق هللا آدم دولة له ودولة إلبليس، فأين دولة هللا ؟ أما 

هو إال قائم واحد.«1
إّن هذه اآلراء قبل أن تتبلور هبذا الشكل عند علماء الغرب ومفكريه 
وتصبح من املفاهيم املتداولة كان العقل اإلسالمي قد أدرك أمهّيتها منذ 

أايمه األوىل كما أدرك أمهية الدولة واألمة، ال من حيث احلدود املعيارية 
مع  يتماهي  انفتاحي  نسق  بل ضمن  اليوم،  الدول  تعيشها  اليت  الضيقة 
هذا  بقي  ولذلك  َوَنِذيًرا..«2  َبِشريًا  ِللنَّاِس  ِإالَّ َكافًَّة  َأْرَسْلَناَك  »َوَما  عقيدة 
النصور مستمراً على مدى األجيال حىت إنه جعل الدولة اإلسالمية العاملية 
اليت ستقوم يف آخر الزمان مقياساً معيارايً لكل أصناف الدول اليت قامت 

 :قبل قيامها؛ کما قال اإلمام الصادق
»إن دولتنا آخر ألدول، ومل يبق أهل بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا، لئال يقولوا 

إذا رأوا سريتنا؛ إذا ملكنا سران بسرية هؤالء.«3
أّن  منهم - على  إال من شذ  ينفقون مجيعهم -  املسلمون من جانبهم 
مما  ولكن  املوعود،  اإلهلي  العدل  دولة  وهي  دولة،   املوعود للمهدي 
الدولة  هذه  حقيقة  معرفة  يف  يتلفون  أهنم  واالستغراب  اللدهشة  يدعو 
املرسوم  اإلهلي  ابلربانمج  الدولة  هذه  وعالقة  ومعناها،  وأمهّيتها  وقيمنها 
وجود  وأبصل  اإلهلّية،  وابلرمحة  القيامة،  وبيوم  اإلهلي،  وابلوعد  للكون، 

الكائن البشري نفسه،
الدولة؛ ألن بعضهم مل  ونتيجة هذه االختالفات، اختلفوا يف عمر هذه 
يعرفها على حقيقتها فريى بعبثّية واعتباطية عالية أهنا لن تدوم سوى سبع 
سنني أو تسع، وذهب املتفائلون منهم إىل أهنا رمبا ستعيش أربعني أو سبعني 
عاماً، ولكنها حبسب زعمهم سواء عاشت سبع سنني أو سبعني عاماً، 
فإهنا سوف تنهار بعد ذلك كلّياً حبيث تنتهي منظومتها العقائدية ابلكامل 
ويعود اإلنسان بعدها إىل طبيعته احليوانية األوىل. واستندوا يف ذلك إىل 
 جمموعة كبرية من األحاديث املتضاربة اليت تتحدث عن عمر املهدي

بعد متام قيام هذه الدولة ومنها:
حديث أيب سعيد اخلدري: ويعمل على هذه األمة سبع سنني.4

يكون يف أميت املهدي إن قصر فسبع وإال فثمان وإال  وحديث أيب هريرة: 
فتسع.5

وحديث الزهري: يعيش املهدي أربع عشرة سنة مث ميوت موتة.6 
وحديث أرطاة، ودينار بن دينار قاال: يبقى املهدي أربعني عامًا.7

ومع أّن ما يفهم من هذه األحاديث أهنا تشري إىل عمر املهدي الذي 
مّدة  على  تدل  إشارة  اعتربوها  أهنم  إال  الظهور مث ميوت،  بعد  سيقضيه 
تنتهي  أهنا سوف  اعتبار  قيام دولته وعمرها على  الفعلية، ومّدة  حكمه 
فيها دولته   املهدي اليت سيقود  املّدة  النظر عن صّحة  مبوته، وبغّض 
بسبب تضارب الرواايت أو تضارب درجات فهمنا للرواايت الواردة بشأهنا 
كثرية، حيث ال يتفق اثنان على رقم حمّدد ومشهور إال أّن يف ظّن هؤالء 
أّن املهدي سواء عاش سبع سنني أو أربعني أو سبعني سنة، فإن دولته 
سوف تنهار بعد هذه املّدة كلياً، ليعّم الشّر الكون كله مّدة قصرية من 
الزمن ال تزيد على أربعني يوماً، مث تقوم الساعة بعد ذلك وينتهي عمر 

العوامل كلها فتقوم القيامة!
 املهدي اإلمام  دولة  عمر  قصر  يؤكدون  الذين  املسلمني  بعض  إّن 
الطويل ترفض  الدولة وعمرها  ويعرتضون علينا حينما نتحّدث عن هذه 
اليت يؤمنون هبا مسألة احلساب وتعدها بدعة مضلة، ولكنهم  عقائدهم 
بعدما أفلسوا أمام صّحة الرواايت اليت أوردهتا كتاب الصحاح اليت يصعب 
عليهم تكذبيها، جاءوا ببدعة السنني السبعة، بل جاءوا ببدعة استحالة 

حتقق الدولة املرتقبة.

خلفاء املهدي املرتدون
أما الذين سيدفعون شعب الدولة املهدوية املنهارة إىل االرتداد والنكوص 
يلفون  الذين  اخللفاء   - الرأي  هذا  أصحاب  بزعم   - فهم  الكفر،  إىل 
املهدي على دولته بعد موته، والذين ال يلبث كّل منهم أيضاً سوی 
 مدة قليلة كما يف حديث كعب يف أدانء الذي يؤكد فيه أن خلفائه
- أي خلفاء املهدي على حكم دولته من بعده - سوف ميهدون 
أبنفسهم وأبعماهلم الشريرة والفاسدة لالرتداد الكلي للبشرية، حبيث تعود 
كل الناس إىل عبادة ما كان يعبد آابؤهم من قبل، وطبعاً لن تكون عبادة 
هللا تعاىل من ضمن هذه العبادات واملعتقدات، بل إهنا ستكون العقيدة 
األكثر تضّرراً. والرواايت يف هذا الشان مستفيضة ومنها على سبيل املثال :

احلديث الذي جاء به كعب األحبار: 
ميوت املهدي مواتً مث يلي الناس بعده رجل من أهل بيته فيه خري وشر وشره 
أكثر من خريه، يُغِضب الناس، يدعوهم إىل الفرقة بعد اجلماعة، بقاؤه قليل، 
يثور به رجل من أهل بيته فيقتله، فيقتتل الناس بعده قناالً شديداً، وبقاء الذي 
قتله بعد قليل مث ميوت مواتً، مث يليهم رجل من مضر من الشرق، ُيكّفر الناس 

وخيرجهم من دينهم.8
واحلديث اآلخر عن الزهري: 

ميوت املهدي مواتً، مث بصري الناس بعده يف فتنة ويقبل إليهم رجل من بين خمزوم 
فيبايع له فيمكث زمناً. مث مُينع الرزق.9

واحلديث الثالث عن عبدهللا بن عمرو بن العاص: 
بعد اجلبابرة اجلابر مث املهدي مث املنصور، مث السالم مث أمري العصب. فمن قدر 

أن ميوت بعد ذلك فليمت.10
إّن األرض كانت تسري منذ نزول آدم وستبقى تسري إىل يوم الظهور 
حنو مرحلة االمتالء ابلظلم واجلور، واالمتالء هنا ال يعين الرتاكم الكمي 
كما ترتاكم األشياء بعضها فوق بعضها اآلخر، وإمنا الرتاكم الفكري 
التجرييب الوراثي الذي تنتجه التجارب املختلفة كما هو حال التجارب 
العلمية اليت ترتاكم يف الدماغ فتساعد وتسرع إجناز التجارب الالحقة. 
ومرحلة االمتالء هي املرحلة اليت حذر منها النيب وأهل بيته األمة 

املسلمة يف أحاديثهم املتواترة.
الرواايت  الذي تصفه  فإهنا سوف تصل إىل قمة احندارها  أما األرض 
ابجلملة املعروفة »ملئت ظلما وجورا« قبل عصر الظهور. وحينما أييت 
املهدي سيملؤها »قسطا وعدال« يف بضع سنني بعمل إعجازي 
توافرت له كّل مقومات النجاح، وابلتوصيف املقياسي واملعياري، تعادل 
للحاكميات  األوىل  املدة  ابملقدار كّل  حمدوديتها  على  السنوات  هذه 
الدنيوية السابقة منذ بدء اخلليقة ، ولكنها ختتلف عنها ابالجتاه، فهل 
من املعقول أن تعود كل شرور األجيال الغابرة هبذه القوة املرعبة يف بضع 
القوى  هذه  إذا كانت  إال  أن حيدث  ميكن  ذلك ال  إن  فقط؟  سنني 
الشريرة متلك مقومات النصرة نفسها اليت امتلكها املهدي يف مرحلة 

البناء أو أكثر منها؛ لكي تنتصر على فكره ودولته.
وحىت لو عاش املهدي سبعة، أو تسعة، أو أربعني، أو سبعني سنة 
كما يف بعض رواايت املدرستني فإّن ذلك ال يغري من واقع احلال شيئاً؛ 
سينجح  الذي  املطلوب،  االنقالب  أحدث  قد  ساعنها  سيکون  ألنه 
إبحداثه بواسطة الدعم اإلهلي غري احملدود، والتصرة غري املتناهية، حبيث 
يستحيل أن يكون هناك انقالب آخر له قدرة قلبه وتغيريه إىل الضّد منه، 

ال يف بضع سنني، وال يف عشرات وال حىت يف مئات السنني.
شاء هللا،  ما  إىل  تعيش   املهدي يقيمها  اليت سوف  الدولة  إّن  مث 
وتعيش املخلوقات يف أفيائها طوراً عرفانياً جديداً رمبا ميتد ملئات السنني 
قبلها  قامت  اليت  الدول  نظم  علي وصف كل  اإلمام  أّن  بداللة 

بـ»اجلولة« ووصفها بـ»الدولة« كما يف قوله يف خطبة االفتخار:
»أال وإن للباطل جولة وللحق دولة.«11

الدولة املهدوية واملعيار التقييمي
الدولة  فيه  جعل  الذي  وهو   علي اإلمام  طرحه  الذي  الرأي  إّن 
أقرب  قبل،  من  اإلنسان  أنشأها  اليت  للدول  تقييمياً  معياراً  املهدوية 
إىل القبول والتصديق، ليس ألن خرب اإلمام ال ميكن أن يكون خمطئاً 
فحسب، بل ألّن العقل حيكم أنّه من غري املعقول أن يّدخر هللا هذا 
الرجل الذي كانت األمة بكل مللها و حنلها تنتظره منذ مئات السنني، 
األكوان،  سيعّم  الذي  واخلري  يديه،  على  ستجده  الذي  ابلنعيم  آملة 
سوف يكون جمرد حلم حلظوي من عامل األحالم، ال يلبث أن يتالشى 
كفقاعة من على وجه املاء، أو قطعة من الثلج وضعت يف ظهرية متوزية 
وسط الصحراء سرعان ما تذوب فال ترتك خلفها أثراً، وال يسقي ماؤها 
عطشان، بعد بضع سنني اتفهة نسبة إىل عمر الكون وعمر البشرية على 
األرض وعمر احلاكمات الدنيوية اليت قامت من قبُل، لتعود البشرية من 

جديد للعيش يف عصر اجلاهلية املطلق، حىت إّن األرض ستخلو 
من عابد هلل متاما، وهي سابقة قد ال يكون هلا شبيه يف التاريخ 

الطـائي صـاحل  مفهـوم الـدولـة
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اإلنساين كله، حىت إّن املأساوية املاثلة هبذا األمر تبديه وكأّن 
هللا سبحانه وتعاىل بدافع االنتقام من الناس يدفعهم دفعاًت 
الفكري  العوز  سطوة  حتت  املوبقات  وارتكاب  للعصيان  حثيثاً 
واملادي الذي سيتسّبب به محلة األموال الطامعون ابملزيد، ومحلة األفكار 
الشركّية اهلّدامة، وال سيما أّن البشرية سوف تعتاد على العيش املرتف 
الرغيد والتمرغ ابلنعم الذي جلبه هلم قدوم املهدي، سواء منه النعم 

الفكرية أو النعم املاديّة.
إّن الدولة املهدوية سوف تكون خالصة جتارب كل تلك الدول اليت 
عرفها اإلنسان من قبل، ليس يف اجلانب املادي فحسب، بل يف كل 
اجلوانب األخرى، سواء من حيث التكامل العقلي، أو العقائدي، أو 
الفكري، أو الصّحي، أو اإلهلامي، وجناحها يف حتقيق آدمية اإلنسان 
يعين بال مواربة أّن هذا اآلدمي اجلديد كلّياً سيكون األحرص على بقاء 
هذه التجربة الفريدة املفعمة واستمرارها بكّل قيم اخلري اليت مل يعرفها من 
قبل حىت يف زمن األنبياء، ال يف عصر مؤّسسها فحسب؛ بل ويف العصور 
الالحقة لعصره، ألنه ما من جتربة أخرى ميكنها أن حتقق لإلنسان تلك 
الروحية واملالية، ويف ضوء ما هو  الرفاهة  التكاملية من  الرفيعة  الدرجة 

اثبت من النصوص الدينية املتواترة.

اهلوامش:
1. »املعجم«، ج ۷، ص 90.

2. سورة سبأ، اآلية 48.
3. »الزام الناصب«، اليزدي، ج ۲، ص ۳۰۳.

4. »العرف الوردي«، ص ۱۷.
5. املصدر نفسه.

6. املصدر نفسه، ص ۱۲۶.
7. املصدر نفسه، ص ۱۲۳و ص ۱۲۶.

8. املصدر نفسه، ص ۱۲۶.
9. املصدر نفسه، صص ۱۲۰-۱۲۶.

10. املصدر نفسه، ص ۱۲۷.
11. »بشارة اإلسالم«، الكاظمي، ص ۱۰۳.

املصدر: الطائي، د. الصاحل، »عوامل احلکومة املهدوية«، بريوت، شرکة العارف 
لألعمال، ط 1، 2012م.

عوالم الحكومة المهدویة

تكالیف المنتطرین

يف ذلك الزمن حيث قال اإلمام علي أمري املؤمنني يف وصف آخرالزمان، 
ابن هذه احلقبة من حياة الناس وقبل الظهور األكرب إلمام الزمان وإقامة 
دولة احلق تعد »شّر األزمنة«، فان كل مستمع كان له احلق ان يتمنی، ابال 

يعيش يف ذلك العصر.
وواضح أنه يف الزمن الذي يسترت ويتغيب فيه اخلري كله، وحتدث فجوة وهوة 
بني االنسان ومعدن اخلري والرمحة، حمّمد وآل حمّمد، فان الشر والدانئة 

سينتشران. وروى األصبغ بن ابئة عن أمري املؤمنني قال مسعته يقول:
نسوة کاشفات  األزمنة:  شر  هو  و  الساعة  اقرتاب  و  آخرالزمان  يف  »يظهر 
عارايت، متربجات من الدين، داخالت يف الفنت، مائالت إىل الشهوات، مسرعا 

إىل اللذات، مستحالت للمحرمات، يف جهنم خالدات.«1
وانعدام احلشمة واإلستهتار على اإلحتشام وضبط  احلياء  إن غلبة عدم 
النفس واإلصابة ابلفنت وغلبة الشهوات على العقول والتسابق والتسارع 
إىل الذات واإلنغماس يف احملرمات لدى عامة الناس، مييط اللثام عن عصر 
تتحول فيه هذه الرذائل إىل صفة مشرتكة وسائدة لدى الناس يف امليدان 
الثقايف واحلضاري على نطاق واسع، وإال فان مثة أانسا عدميي احلشمة 

واحلياء وطاليب الفتنة يعيشون يف كل عصر وزمان وبني كل جيل.
بعبارة أخرى، عندما تتسم الثقافة واحلضارة يف عصر ما، هبذه الصفات 
هذه  وظهور  لتجسيد  موقع  إىل  وسكاهنا،  أهاليها  يتحول  و  املذمومة 
أي  األزمنة،  لشر  ابرزا  مصداقا  يصبح  العصر،  ذلك  فان  التوصيفات، 

آخرالزمان.
وقال اإلمام الباقر يف تبيان جمئ ورحيل الدول منذ اليوم األول وحىت 

وقت شروق مشس دولة احلق:
»دولتنا آخر الدول و لن يبق أهل بيت هلم دولة إال ملکوا قبلنا ]...[ هو 

قول هللا عّز و جّل و العاقبة للمتقني.«2 
ويف حكمة تداول الدول إىل أن تنتهي صولة املدعني، يشري اإلمام

دفرت  وإغالق  األمم  على  احلجة  إمتام  ضرورة  إىل   الباقر مرور  به 
إدعائهم ويقول:

»لئال يقولوا إذا رأوا سريتنا إذا ملكتا سرات مثل سرية هؤالء.«3 
وال شك أنه بعد إنطفاء هليب الشهوة، وإنكفاء صولة املدعني وإنكسار 
شوكة املسيئني، فان دولة حضرة احلق، تبقى خالدة يف ذيل لواء حضرة 

:وبعده، فلن تبقى حكومة وفرصة لغريه. وقال خامت األوصياء
العاقبه  و  يقول هللا عّز وجّل -  العاقبة  أهل  ملكنا ملك ألان  بعد  »ليس 

للمتقني.«4

إعالن اإلنذار األمحر املستدمي
لقد أوردت هذه املقدمة ليتضح ابن احلالة األمنية هي اإلنذار األمحر 
اجلميع مؤمين آل حمّمد يف كل األزمنة واألمكنة حىت قيام دولة احلق، 
وإن عرفوا حالة أخرى هلم بغري هذه، فاهنم سيقعون يف خطأ اسرتاتيجي.
إن هللا تعاىل أمهل ابليس اللعني حسب العلم واحلكمة والسر املكنون 

قيام دولة احلق، وإنه  املعلوم أي  الوقت  املهلة حىت  وتستمر هذه 
سيبذل حالة آخرالزمان للشيعة قصارى جهده إلرجاء وعرقلة 

هذه الواقعة الشريفة وتدمري وإابدة املؤمنني.

إمساعيل شفيعي سروستاين

شر األزمنة

إعالن اإلنذار األحمر المستديم في آخر الزمان،
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وقد وردت عبارة الوقت املعلوم مرة يف »سورة احلجر، اآلية 
۳۸« ومرة أخرى يف »سورة ص، اآلية ۸۱«.

»إىل يوم الوقت املعلوم.« 
بلعن  األمر  وعندما صدر   ،السجدة آلدم على  التمرد  قضية  ويف 

إبليس وطرده، طلب ابليس من هللا أن ميهله إىل يوم البعث. 
»قاَل َربَّ فأنِظرين إىل َيوم يُبعثون.«5 

وهذا الطلب، مل أيت من أجل التوبة واإلانبة، بل من أجل العناد واحلقد 
والضغينة واحلسد ضد آدم، لكن هللا تعاىل قبل طلبه إىل »الوقت 

املعلوم«: 
»قال فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرين  ِإىل  يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوم .«6 

ويقول العالمة طباطبائي يف »امليزان«:
يبدو جليا للغاية ابن يوم الوقت املعلوم يفرق عن »يوم يبعثون« ويتضح 
ابن هللا تعاىل إمتنع عن إمهاله إىل يوم القيامة بل أنظره إىل يوم يتقدم 

على يوم القيامة.«7
كما يقول يف تفسري »اآلية 38« من »سورة احلجر«:

»إن ذلك اليوم، هو آخر يوم، يتمرد فيه اإلنسان بفعل وساوس ابليس 
آخرالزمان، على أوامر هللا، وذلك اليوم يتقدم على يوم القيامة والبعث.«8 
وروي يف »تفسري العياشي« عن اإلمام الصادق ابن ذلك اليوم، هو 

اليوم الذي يضرب فيه قائم آل حمّمد، عنق الشيطان.9
إن مر السنني والقرون، يكشف النقاب عن طبيعة وأداء أعداء األداين 
واإلنسان أكثر فأكثر، ومييط اللثام عن إحتادهم واتفاقهم هلدم الرساميل 
املادية والثقافية للمؤمنني وإابدة نسلهم. وهذا الشئ ميكن إعتباره العمق 

االسرتاتيجي للتحالف الصلييب، السلفي والصهيوين الدامي.
بتحقق  الوعد  التحالف واالسرتاتيجية، ومعرفة  التعرف على هذا  ومع 
دولة احلق بعد الظهور، فمن الضروري أن يعتمد املؤمنون والشيعة عدة 
اسرتاتيجياهتم  سائر  مقدمة  يف  ويضعوهنا  ومفتاحية  اسرتاتيجية  مناهج 
املادية والثقافية الكلية، مبا فيها إسرتاتيجية حفظ ومحاية شيعة ومؤمين 

.آل حمّمد

اهلوامش:
1. إبن اببوية، حمّمد بن علي، »من ال حيضره الفقيه«، قم، رابطة مدرسي احلوزة 

العلمية بقم، الطبعة الثانية، ۱۴۱۳ق.، ج ۳، ص ۳۹۰. 
الغيبة للحجة«، قم،  2. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة )للطوسي(، كتاب 

داراملعارف اإلسالمية، الطبعة األوىل، ۱۴۱۱ ق.، ص ۴۷۲.
3. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبة )للطوسي(«، املصدر السابق.

الطبعة  اإلسالمية،  العلمية  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  الكليين،   .4
الرابعة، ۱۴۰۷ ق.، ج ۱، ص ۴۷۱.

5. سورة احلجر، اآلية ۳۶. 
6. سورة احلجر، اآليتان ۳۷ و ۳۸. 

7. »ترمجة تفسري امليزان«، ج ۱۲، ص ۲۳۴.
8. املصدر السابق، ج ۱۷، ص ۳۴۶، ابإلفادة من برجمية نور األنوار.

9. »إن هللا أنظره إىل يوم يبعث فيه قائما فإذا بعث هللا قائنا كان يف م جري الكوفة 
و جاء إيل يت جيثو بني يديه على ركبتيه فيقول اي ويله من هذا اليوم فياخذ بناصيته 
»تفسري  مسعود،  حمّمدبن  )العياشی،  املعلوم.«  الوقت  يوم  فذلك  عنقه  فيضرب 
العياشي«، طهران، املطبعة العلمية، الطبعة األوىل، ۱۳۸۰ق، ج ۲، ص ۲۴۲.(

تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین
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السيد حممد الصدر

المسلك الشخصي لإلمام المهدي
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 املهدي التمين وظهر  أنه لو حصل  الواضح  القسم األول، فمن  أما 
يومئذ - بغض النظر عن شرائط الظهور وعالماته اليت كان جيهلها الفرد 
منهم -، فإن املهدي سوف يص أفراد هذا القسم ابالهتمام، ولن 
أصبحوا  وإذا  وقضاة،  حكاما  العامل  مناطق  على  التوزيع  يف  غريهم  جيد 

حاكمني كانوا مشمولني لوجوب مسلك التقشف كما قلنا.
ومن مث مل حيصل السبب املـهم يف التمين لسرعة الظهور، وهو احلصول على 
احلياة املرفهة السعيدة، فكان االستفهام االستنكاري عليهم من قبل اإلمام 
الصادق يف حمله جدا؛ النطالق مجلة منهم من زاوية املصلحة اخلاصة 

يف هذا التمين، كما يعرفه اإلمام الصادق نفسه من أصحابه.
وأما القسم الثاين من األفراد، فإن الفرد االعتيادي يومئذ ابعتبار بساطته يف 
اإلميان والعلم نسبيا، وعدم مروره بعصور التمحيص الطويلة، اليت تصرمت 
 بعد ذلك، يتخيل نفسه كامل اإلميان عميق الفهم، ويتوقع من املهدي
- لو ظهر يومئذ - أن يقربه وميجد به؛ ومن هنا نعود إىل نفس التسلسل 

الفكري الذي عرفناه يف القسم األول.
إن هذا الفرد االعتيادي، لو حصل ما يتمىن وظهر املهدي، فإن أبعده 
توقعه  أن  إال  الرفاه  اعتياداي من شعبه، فسوف حيصل على  فردا  واعتربه 
القرب من املهدي سوف يتخلف، وهي صدمة عنيفة بال شك، وأما 
إليه، واعتربه خاصته، فقد حصل توقعه من إمامه،   إذا قربه املهدي
أحسن  على  العامل،  أقاليم  بعض  يف  حاكما  الفرد  هذا  سريسل  أنه  إال 
الزهد والتقشف، ولن حيصل على  تقدير، ومعه يكون مشموال لوجوب 
مصلحته اخلاصة حبال، ومعه يكون االستفهام االستنكاري من قبل اإلمام 

الصادق يف حمله متاما.
والغرض الرئيسي من هذا االستفهام سيكون هو أن متين الظهور، ال ينبغي 
أن يكون من زوااي املصلحة اخلاصة أساسا، وإمنا جيب أن ينطلق من زاوية 
املصلحة العامة، اليت هي تطبيق العدل العاملي، وتنفيذ الغرض اإلهلي... 

وإال كان من املتوقع ختلف هذه املصلحة اخلاصة أساسا.

اهلوامش:
1. انظر »املالحم والفنت«، ص 122.

2. ابن أيب زينب، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة للنعماين«، هتران، الطبعة االولی، 1397 
ق.، ص234.

3. نفس املصدر.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، صص 548-551؛ ابلتخليص.

دولة كریمة

دولة كریمة

املسلك الشخصي لإلمام املهدي بصفته رئيسا للدولة 
العاملية العادلة، وهو ما صرحت به بعض هذه األخبار، من 
أن لباسه اخلشن الغليظ، وطعامه الشعري اجلشب، ويف اخلرب إيراد 

القسم على ذلك.
وهذا هو املسلك الصحيح لرئيس الدولة اإلسالمية العادلة على طول 
اخلط، فإنه قد أخذ هللا تعاىل على كل إمام عادل يتوىل احلكم الفعلي 
أقل  أسلوب  أو  على شكل  ولباسه  طعامه  يعيش يف  أن  اجملتمع،  يف 
أفراد شعبه، واحلكمة من ذلك، أوضح من أن ختفى، وهو أن ال يدعوه 
املنصب الكبري واملال الوفري إىل تناسي الفقراء من أبناء شعبه وحمكوميه.

توىل  نفسه، حني  على   طبقه رسول هللا الذي  هو  املسلك  وهذا 
الذين  األوائل  اخللفاء  واختذه  مكة،  فتح  بعد  اإلسالمية  الدولة  رائسة 

.حكموا بعده إىل عصر خالفة أمري املؤمنني علّي بن أيب طالب
العاملي  احلكم  ميارس  حني   املهدي اإلمام  يكون  سوف  وكذلك 
العادل؛ ألنه سيكون من الواجب عليه أن يكون يف عيشه مماثال ألقل 

فرد جائع ومسكني يف العامل كله.
وسيكون أيضا على هذا املسلك أصحابه اخلاصة، الذين يوزعهم حكاما 
على األرض؛ ألن الفرد منهم سيكون رئيسا عادال ملنطقة من األرض، 

فيجب عليه أن يكون يف حياته مماثال ألقل فرد يف منطقته.
وقد سبق أن مسعنا يف أخبار بيعة اإلمام يف املسجد احلرام ألول مرة، 
أنه يشرتط على هؤالء اخلاصة شروطا، يعود عدد منها إىل احلفاظ 
املسلك  يف  العدل  إىل  اآلخر  والعدد  الشخصية،  الناحية  من  والتقيد 

االجتماعي.
الناحية الشخصية يشرتط عليهم أن »... ال يتمنطقوا  ففيما يعود إىل 
ابلذهب، وال يلبسوا اخلز، وال يلبسوا احلرير، وال يلبسوا النعال الصرارة... 
ويلبسون اخلشن من الثياب، ويوسدون الرتاب على اخلدود، وأيكلون الشعري 

ويرضون ابلقليل.«1 
اإلمام  أن  نعرف  املسلمني،  على كل  واجبا  ذلك  يكون  ال  وحيث 
املهدي إمنا يشرتط ذلك عليهم ابعتبارهم سيصبحون بعد فرتة غري 
أقاليم  على  حكاما  العادلة،  الدولة  واستتباب  العامل  فتح  ريثما  طويلة 
األرض، أو مشاركني يف احلكومة املركزية معه. وهذا املضمون من الواضح 
يف القواعد اإلسالمية العامة، حبيث ال حيتاج إىل خرب خاص يعرب عنه.
وأما اخلرب الوارد هبذا الصدد، والذي مسعناه يقول: »فوهللا، ما لباسه إال 
مطابقته  من  ابلرغم  فهو  اجلشب...«،2  الشعري  إال  طعامه  وما  الغليظ، 
هلذه القواعد العامة يواجه سؤالني، البد من عرضهما مع حماولة اجلواب 

عنهما.

السؤال األول
أن ما تقتضيه القواعد العامة، هو أن يعيش الرئيس يف حياته اخلاصة 
املـستفيضة  للرواايت  طبقا  نعرف  أن  وبعد  حمكوميه،  من  فرد  كأقل 
العاملية، نعرف نتيجة لذلك  الرفاه، وكثرة املال يف دولة املهدي  عموم 
أن الواجب عليه سيتغري؛ ألن أقل األفراد يف العامل سيعيش مرفها عايل 
الدخل، فيكون لإلمام املهدي أن يتوسع يف حياته اخلاصة إىل حد 

كبري، وكذلك أصحابه اخلاصون متاما؟
وجواب ذلك من عدة وجوه، نذكر منها اثنتني:

الوجه األول: أن الرواية مل تدل على بقاء هذا املسلك للمهدي طيلة 
أايم حكمه، بل يكفي يف صدقها كونه على ذلك فرتة من الزمن يف أول 
حكمه؛ ألن العدل إمنا يؤثر تدرجيا يف نشر الرفاه يف األرض، والسعادة بني 
أبناء البشر أمجعني، وما مل يعم الرفاه كل العامل بشكل حقيقي كامل، يبقى 
الفرد البائس موجودا يف بعض زواي العامل بطبيعة احلال، وما دام هذا الفرد 
موجودا، يبقى املسلك املـشار إليه يف الرواية واجبا على اإلمام املهدي؛
الوجه الثاين: إننا حنتمل - على أقل تقدير - أن تدرجيية أتثري العدل يف نشر 
الرفاه يف العامل بكامله، سوف تستمر طيلة حياة املهدي شخصيا، وإمنا 
سيتحقق هذا اهلدف الكبري بعده طبقا لنظامه الذي يسنه هو للحكام 
العامليني الذين يلفونه، ومن الصحيح أن األعم األغلب من مناطق العامل 
ستكون مرفهة؛ ومن هنا يكتسب العامل كله مسة الرفاه والسعادة، يف حياة 
املهدي، غري أنه من املمكن وجود الفرد البائس يف مناطق انئية أو متخلفة 
حضاراي من العامل، األمر الذي حيتم عليه بقاؤه على هذا املسلك طيلة 
أيدي  على  ذلك،  اجتثاث  العادلة  العاملية  الدولة  تستطيع  وإمنا  حياته، 

خلفائه.

السؤال الثاين
أن الرواية تقول: »ما تستعجلون خبروج القائم؟! فوهللا، ما لباسه إال الغليظ، 
وما طعامه إال الشعري اجلشب«،3 مع أن هذا املسلك احليايت الذي يتخذه 

ال ينايف استعجال ظهوره؛ ألمرين:
أحدمها: إن الفرد املؤمن يتمىن ظهور اإلمام ألجل املصلحة العامة، 
وهي تطبيق العدل يف العامل كله، وتنفيذ اهلدف الرئيس من خلق البشرية، 
أوجب  أو  والتقشف،  الزهد  مسلك  الفرد  اختاذ  ذلك  أوجب  وإن  حىت 

اإلجهاز على مصاحله الشخصية؛
مصاحله  أجل  من   ،اإلمام ظهور  يتمىن  لو كان  الفرد  إن  اثنيهما: 
الشخصية لرفع ظالماته وترفيه عيشه، فهذا متوفر له على أي حال، ملا 
عرفناه من أن هذا املسلك خاص غري عام، وسيكون الفرد االعتيادي مرفها 
سعيدا طيلة حياة املهدي وما بعده، ولن يكون هذا الفرد مسؤوال عن 
اختاذ ذلك املسلك؛ ألنه ال يكون ممارسا للحكم يف أي منطقة من األرض.

ومعه؛ يكون مؤدى االستفهام االستنكاري حني يقول: »ما تستعجلون 
خبروج القائم«، غامضا جمهول القصد.

»ما  بقوله:  املـخاطبون  هم  من  نفهم  أن  ينبغي  إننا  ذلك:  وجواب 
تستعجلون«، لننطلق من ذلك إىل اجلواب.

وال شك أن اإلمام أاب عبد هللا الصادق كان ياطب قواعده الشعبية 
هبذا لكالم، تلك اجملموعة اليت كانت تعاين من الظلم األموي والعباسي 
رفع  أجل  من   القائم خروج  ينتظر  منهم  الفرد  وكان  العذاب،  أشد 
الظالمات وتطبيق العدل، ومن مث من أجل احلصول على السعادة والرفاه، 

وهذه اجملموعة تنقسم إىل قسمني رئيسني:
القسم األول: خاصة اإلمام الصادق وطالبه املـرتفعو الدرجة يف العلم 

واإلميان؛
القسم الثاين: الشعب االعتيادي املوايل لألئمة املعصومني، والفرد من 
كال القسمني يتمىن ظهور القائم املهدي بسرعة... وخطاب اإلمام 
الصادق واستنكاره لذلك ميكن أن يشملهما معا، فيكون لكل قسم 

فكرته اخلاصة يف اجلواب.
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الكـّرة57

املؤمنني و جيعل هلم الكرة عليهم فال يبقى منهم أحد إال و هو مغموم ابلعذاب و الكـّرة
النقمة و العقاب و تصفو األرض من الطغاة و يكون الدين هلل تعاىل. و الرجعة 
إمنا هي ملمحضي اإلميان من أهل امللة و ممحضي النفاق منهم دون من سلف  

من  األمم  اخلالية.10 
يف رواية عن رسول هللا: »... مث ابنه حممد بن احلسن اهلادي املهدي 

الناطق القائم حبق هللا.«
مث قال: اي سلمان! انك مدركه، ومن كان مثلك ومن تواله حبقيقة املعرفة.« 
قال سلمان: فاشتد بكائي وشوقي، مث قلت: اي رسول هللا ابعهد منك؟ 

فقال: »أي وهللا الذي ارسل حمّمداً ابحلق مين ومن علي وفاطمة واحلسن 
سلمان  اي  وهللا  أي  فينا  ومضام  ومعنا  منا  هو  من  وكل  والتسعة،  واحلسني 
وليحضرن ابليس وجنوده وكل من حمض االميان حمضاً وحمض الكفر حمضاً حىت 

يؤخذ ابلقصاص واالواتر.
وال يظلم ربك أحداً وحيقق اتويل هذه الية »َونريد َأن منَّنَّ َعَلى الَّذيَن استضعفوا 
يف اأَلرض َوجَنَعَلهم أَئمًَّة َوجَنَعَلهم الَوارثنَي * َومنَّكَن هَلم يف اأَلرض َونري فرَعوَن 

َوَهاَماَن َوجنوَدمَها منهم مَّا َكانوا حَيَذروَن.«11و12
وروی يف »اهلداية الكربى« عن الصادق آل حمّمد قال: 

»...وهللا لريادف و حيضر السيد حممد االكرب رسول هللا والصديق االعظم أمري 
املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واالئمة، امام بعد امام وكل من حمض 

االميان حمضاً وحمض الكفر حمضاً وليقتصن منهم جبميع املظامل....«13 
 وأمري املؤمنني واحلصيلة من هذه الرواايت وغريها ان رسول هللا
االئمة  ابقي  وكذلك  الدنيا،  هذه  اىل  يرجعون  سوف   واحلسني
أنصار  من  عدد  رجعة  اىل  تشري  ما  الرواايت  من  وهناك   .واالنبياء
الشهداء  ورجعة  وشيعتهم  االئمة  أصحاب  وبعض  وزرائه  و   املهدي
واملؤمنني، ومن جانب اخر تنص على رجعه الظاملني واعداء هللا ورسوله 
فی  ونشري  واملنافقني  احلق  وحماريب  واملؤمنني  االنبياء  وخصوم  بيته  وأهل 

مقاالت التالية؛ ان شاءهللا.
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 من األمور العقائدية اهلامة قضية الرجعة، اليت ورد فيها عن آل البيت
أن هللا تعاىل يعيد قوماً من األموات إىل الدنيا يف صورهم اليت كانوا عليها، 
ال يف صور أخرى، فيعّز فريقاً، ويذّل فريقاً آخر، وذلك عند قيام مهدي 

.آل حممد

الرجعة عامة أو خاصة؟
ليست الرجعة عامة أي أن كل الناس يرجعون ابملعىن الذي قّدمناه فهي 
خبالف املعاد يف اآلخرة حيث هو عام وغري خمتص مبجموعة من الناس 

دون أخرى، فما من إنسان إال ويعاد يف احلياة اآلخرة.
يقول الصادق: »إن الرجعة ليست بعامة وهي خاصة ال يرجع إال من 

حمض اإلميان حمضاً أو حمض الشرك حمضاً.«1 
وعن الباقر و الصادق يف اآلية »َو َحَراٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَنَـُّهْم اَل 

يـَْرِجُعوَن«:2 
»كل قرية أهلك هللا أهلها ابلعذاب ال يرجعون يف الرجعة فهذه الية من 
أعظم الداللة على الرجعة ألن أحداً من أهل اإلسالم ال ينكر أن الناس كّلهم 
يرجعون إىل القيامة من هلك ومن مل يهلك، فقوله: )ال يرجعون( أيضاً عين يف 

الرجعة فأما القيامة فريجعون حىت يدخلوا النار.«3 
ومما قاله الشيخ الطربي يف تفسري آية »َويـَْوَم حَنُْشُر ِمن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوًجا«:4 

قد تظاهرت تلك األخبار عن أئمة اهلدى من آل حممد يف أن هللا سيعيد 
عند قيام املهدي قوماً ممن تقدم موهتم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب 
نصرته ومعونته، ويبتهجوا بظهور دولته، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم 

منهم، وينالوا بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي شيعته والذّل 
واخلزي مبا يشاهدون من عملوا كلمته.5 

فاملستفاد هو اختصاص الرجعة بفريقني من الناس أطلق األئمة على 
الفريق األول وصف »من حمض اإلميان حمضًا« وهو مقام عظيم ومكانة 
عالية فال يكون إال للصفوة وخنبة النخبة من أحبه هللا وأكرمه هبذه الكرامة.

الشرك حمضًا« وهو  يقابل األول: »من حمض  الذي  الثاين  الفريق  وعلى 
من  واإلضالل  والفساد  الكفر  يف  غاية  هم  ومن  رمحة هللا  من  لآليسني 

األوصاف املذمومة والدنّية، وليس لسوى هذين الفريقني رجعة.

من هم الراجعون؟
من حصيلة جمموع الرواايت الواردة يف هذا الباب نالحظ أهنا تنص على 
احلسني7 وكذلك  واإلمام   6املؤمنني وأمري   رجعة رسول هللا

 8.ابقي األئمة واألنبياء
ووزرائه،   املهدي اإلمام  أنصار  من  عدد  رجعة  على  وتنص كذلك 
وبعض أصحاب األئمة وشيعتهم، ورجعة الشهداء واملؤمنني )احملض(، ومن 
 9،جانب آخر تنص على رجعة الظاملني وأعداء هللا ورسوله وأهل بيته

وخصوم األنبياء واملؤمنني، وحماريب احلق واملنافقني.
يقول الشيخ املفيد يف »ملسائل السرورية«:

و الرجعة عندان ختتص مبن حمض اإلميان و حمض الكفر دون ما سوى هذين 
الفريقني  فإذا أراد هللا تعاىل على ما ذكرانه أوهم الشيطان أعداء هللا عز و جل 
إمنا ردوا إىل الدنيا لطغياهنم على هللا فيزدادوا عتوا فينتقم هللا تعاىل منهم أبوليائه 
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ابراهيم وتری ولد بقرية »سوكو« التابعة ملدينة »بوندوكو« يف »ساحل 
تشّرف  املالكي.  املذهب  تعتنق  عائلة  من  1980م.،  عام  العاج« 
ابعتناق مذهب أهل البيت عام 1993م. يف بالده، بعد أن جتلت 

له احلقائق من خالل البحث والتتبع.

بداية االلتفات إىل احلقيقة
يقول ابراهيم:

الزلت أتذكر ذلك اليوم الذي مسعت فيه كلمة الشيعة، إذ كنت أنذاك 
طالباً يف مدرسة الرتبية والتعليم اإلسالمي، وكنت أحّب مادة التاريخ، 
ويف أحد األايم كان الدرس يرتبط ابلعهد األُموي، فتطّرق األستاذ يف 
األمويني،  فرتة حکومة  وقعت خالل  اليت  احلوادث  أهم  الدرس حول 
واقعة  ماجرايت  إىل  عابر  بشكل  األستاذ  فأشار  الطّف!  واقعة  ومنها 
بيته  وأهل   احلسني قتل  معاوية  بن  يزيد  اخلليفة  أّن  وذكر  الطّف، 
بصورة فجيعة و ابدر إىل إابدة الشيعة يف هذه الواقعة، مث أشار األستاذ 
 إىل بعض األفعال املرّوعة اليت ارتكبها عساکر يزيد ضّد احلسني

وأهل بيته وأصحابه.
فتأثرت من أعماق كياين بواقعة الطّف الدامية اليت كان ضحيتها ابن 
بنت رسول هللا وأهل بيته، وتداعى يف ذهين كيف جترأ يزيد ابرتكاب 
هذه األفعال الشنيعة وهو اخلليفة يوم ذاك! مث وقع تساؤل يف نفسي: 

ايترى من هم الشيع الذين ذكرهم األستاذ وقال: إّن يزيد أابدهم؟ 
المستبصرونفلما أنتهى الدرس توجهت إىل األستاذ ألستفسر منه حول الشيع الذين 
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أمر  وملاذا   ،وماهي صلتهم ابحلسني هؤالء  هم  من  له:  فقلت  ذكرهم، 
اخلليفة يزيد بقتلهم وقتل ابن بنت رسول هللا؟ فأجابين األستاذ: 

إّن الشيعة طائفة إسالمية تعتقد إبمامة علّي بن أيب طالب و أوالده، وتقول 
عليه  ما  تغاير  معتقدات  هلؤالء  أّن  النيّب، كما  بعد  ابخلالفة  األحق  أبنّه 
املسلمون وهي عقائد ضالة ومنحرفة، وهم أانس خرافيون ال يستندون إىل دليل 

منطقي أو برهان عقلي فيما يذهبون إليه.
مث أضاف األستاذ قائاًل: وميكن متييز هؤالء عن غريهم بكيفية أدائهم للصالة، 
فهم يسجدون على الرتبة، مث قال يل: وميكنك للمزيد من التعرف عليهم أن 
تذهب إىل آدم وترى ألنّه أصبح منهم وانتمى إىل التشيع، فأحب أن تلتقي به 

لتجد االحنراف الفكري عنده بصورة مباشرة وتلمس أفكاره الضالة بوضوح.
استغربت من كالم األستاذ عندما أنبأين أبّن آدم قد انتمى إىل التشيع! 
ألنّه کان أحد أقرابئی، فقلت يف نفسي: إنّه خري من أستفسر منه حقيقة 

هؤالء الناس الذين أدرکوا بيوم عاشوراء.
فقصدته وأخربته مبا جرى بيين و بني أستاذي حول واقعة الطّف، وطلبت 
منه أن يبنّي يل ما عنده ويذكر يل أسباب انتمائه هلؤالء الناس؟ فقبل مين 

ذلك و اتفقنا معاً على موعد معنّي لنتحدث حول هذا املوضوع.
ويف املوعد املقّرر، بدأ آدم احلديث قائال: 

إّن احلوادث اليت تلت وفاة رسول هللا كثرية، و حيتاج الباحث إلی تعيني 
طريقه و أسلوبه يف البحث.

فقلت له: األفضل أن نشرع من البداية كي تتضح األمور، فبدأ آدم ابحلديث 
 له واهتامهم  عليه  الصحابة  بعض  وجترؤ   رسول هللا مرض  عن 

ابهلجر واهلذاين، و ما جرى بعد وفاة الرسول األكرم من احلوادث يف 
السقيفة، وانتهاك القوم حلرمة بيت فاطمة و...، مث تدرّج يف احلوادث 

اليت وقعت بعد تويل يزيد ألمر اخلالفة.

شخصية يزيد بن معاوية
قال آدم: 

إّن شخصية يزيد معروفة و واضحة ملن له أدىن مراجعة لكتب التاريخ، 
ألّن اإلنسان خمبوء حتت لسانه، واألقوال املنقولة عن لسان يزيد تكشف 
ليخفي  املنافقني  أمثال  من  يكن  مل  يزيد  أّن  أمره، كما  حقيقة  بوضوح 
سريرته، بل كان جيهر ابلفسق والفجور قوالً وعمالً منذ نشأته حىت تنصيبه 
للخالفة، و ورد أنّه قال بعد موت أبيه معاوية و تفويض األمر إليه: قد 

وليت األمر بعده، و لست أعتذر عن جهل، وال أشتغل بطلب علم.1
فهو يقّر بعنجهيته و هلوه، و يهّدد من يالفه ابإلرهاب والقتل، ومل يكن 
ما صدر من يزيد إالّ ألّن الرتف ابعد بّينه وبني الدين، فجعله شخصية 

دكتاتورية ال يهمها سوى اشباع غرائزها وحتقيق نزواهتا.
إىل  يؤدي  للخالفة سوف  يزيد  تويل  أّن  يعلم   احلسني اإلمام  كان 
اضمحالل الدين، وتفشي الضالل يف األمة، فلهذا كتب إىل معاوية جواابً 

على رسالته و وصف فيها يزيد بدقة و صراحة: 
»... وفهمت ما ذكرت عن يزيد، من اكتماله وسياسته ألمة حمّمد، تريد 
أن توهم الناس يف يزيد! كأّنك تصف حمجوابً، أو تنعت غائباً، أو خترب عما كان 
مما احتويته بعلم خاص، وقد دّل يزيد من نفسه على موضع رأيه، فخذ ليزيد 
الّسبق  التهارش، واحلمام  فيما أخذ فيه، من استقرائه الكالب املهارشة عند 

ألتراهبن، والقيان ذوات املعازف، وضرب املالهي جتده ابصرًا.«2

العلماء املصرحني بكفر يزيد وجواز لعنه
عّزوجّل  يؤمن ابهلل  أنّه كان ال  معاوية،  بن  يزيد  أفعال  من  يستنتج  ومما 
يف قرارة نفسه، وكان جاحناً مياالً للعبث يف تصرفاته، وحاقداً على النيّب 
حممد وآله، وهلذا جزم بعض علماء العامة بكفره وجواز لعنه، كـابن 
اجلوزي، والقاضي أيب يعلى، والتفتازاين، وجالل الدين السيوطي، وأمحد بن 
املتعصب  ابن اجلوزي كتاابً مساه »الرد على  أّلف  حنبل،3 وغريهم. وقد 
العنيد، املانع من ذم يزيد«، وقد صنف القاضي أبو يعلى كتاابً ذكر فيه 

بيان من يستحق اللعن، ومنهم يزيد، وقال: 
املمتنع من ذلك إّما أن يكون غري عامل جبواز ذلك، أو منافقاً.

كما أكد عمر بن عبد العزيز إدانته ألفعال يزيد، عندما ذكره رجل يف بالطه 
فقال: أمري املؤمنني يزيد بن معاوية، فقال: تقول أمري املؤمنني؟! فأمر به فضرب 

عشرين سوطاً.4 و قس علی هذا.. .

نقطة التحول واالستبصار
يقول إبراهيم وترى:

جعلين كالم قرييب آدم مذهوالً مندهشاً بعدما كشف يل الستار عن هذه 
احلقائق التاريية! فتجلى يل بوضوح أّن من حيمل هذه الصفات املذمومة 
و الرذائل املوبقة ال جيوز له أن يقود أمة رسول هللا، وال يستحق أن 
يلّقب خليفة رسول هللا، ألنّه يفقد مجيع مقومات اخلالفة، فمن ذلك 
احلني وجدت يزيد رجالً على حّد تعبري الذهيب: انصبياً، فظاً، غليظاً، جلفاً، 

يتناول املسكر، ويفعل املنكر، افتتح دولته مبقتل الشهيد احلسني، واختتمها 
بواقعة احلّرة، فمقته الناس.5

فاتفقت مع األخ آدم على عقد لقاءات ُأخرى ألتعرف على الشيعة 
أكثر فأكثر، وتكررت اللقاءات وتعّددت البحوث حول مواضيع اإلمامة 
واخلالفة، وكان آدم يدعم أقواله ابألدّلة والرباهني، ويرشدين إىل الكتب، 
بقيت  وهكذا  نفسي،  فی  األمر  ألحقق  العامة  أبناء  سيما كتب  ال 

أستفسر واطالع و.. .
ومن جانب آخر كنت اانقش أستاذي - الذي أرشدىن آلدم - يف هذه 
املسائل، فاألستاذ خشي أن أحتّول إىل مذهب الشيعة، فوّصاىن بعناوين 
بعض املؤسسات الثقافية لرتفدين ابلكتب واإلصدارات اليت قد توقف 
و حتّد من أتماليت يف سلوك خلفاء اإلسالم الذين كنت أجهل عنهم 

كل شئ تقريباً.
ولكنين مبرور الزمان تعّرفت على حقائق واجهت يف اإلذعان هبا صعوبة 
ابلغة، نتيجة الرتسبات الفكرية السابقة، وكنت أقول يف نفسي: كيف 
األايم  دارت  و  ؟  معتقدايت؟! كيف كيف..  أهجر  مذهيب؟! كيف  أترك 
مدرسة  أحد طالب  وكان   - السابقني  أصدقائي  أبحد  إلتقيت  حىت 
أهل البيت يف »غاان« - فتحاورت معه يف هذا اجملال، فأعطاين 
كتاب »مث اهتديت« و»ألكون مع الصادقني« و»مؤمتر علماء بغداد«، 

فوجدت فيها حقائق ُأخرى تؤيد ما ذكر يل آدم من قبل.
بدأت سحاب الظالم تنقشع من أمامي و نور اهلداية  فشيئاً  و شيئاً 
األمان  بنجوم  واالهتداء  النجاة  بسفينة  اإللتحاق  فقّررت  جيذبين، 
الرجس  أذهب هللا عنهم  الذين   البيت أهل  إىل مذهب  واالنتماء 

وطهرهم تطهرياً، فأعلنت استبصاري عام 1993م. يف ساحل العاج.

اهلوامش:
1. املسعودي، »مروج الذهب«، ج 3، ص 65؛ ابن عبد ربه، »العقد الفريد«، 

ج 5، ص 124؛ ابن كثري، »البداية والنهاية«، ج 8، ص 99.
2. ابن قتيبة، »اإلمامة والسياسة«، ج 1، ص 208.

على  »الرد  اجلوزي،  ابن  228؛  ص   ،13 ج  املعاين«،  »روح  اآللوسي،   .3
املتعصب«، ج 6، ص 17.

4. العكربي، »شذرات الذهب«، ج 1، ص 69؛ القرماين، »أخبار الدول«، ج 
2، ص 14؛ الذهيب، »سري أعالم النبالء«، ج 4، ص 40؛ السيوطي، »اتريخ 

اخللفاء«، ص 209.
5. »سري أعالم النبالء«، ج 4، صص 38-36.
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ابراهيـم وتـرى
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 :عن مفّضل قال أبو عبد الل
» إمّنا شيعة جعفر من عّف بطنه و فرجه و اشتّد جهاده و عمل خلالقه و رجا ثوابه و خاف 

عقابه فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر.«

املصدر: حممد بن علي ابن اببويه )صدوق(، »صفات الشيعة«، ص 11، حديث احلادی و العشرون.

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

وكان يف احلادية عشرة من عمره عندما أصبح يف خدمة خري ذرية بين 
هاشم،1 وأمضى فرتة حداثته يف بيت اإلمام اهلادي وأصبح بشكل 
ما من »أهل الدار«. ومع ذلك، فقد حتلى ابلتواضع لدرجة أنه أجهش 
ابلكاء عنما مسع مديح اإلمامني له على لسان االخرين. وبعد استشهاد 
اإلمام احلسن العسكري، جتمع  الشيعة حوله، الهنم كانوا قد مسعوا 

 :من اإلمام اهلادي
»العمري ثقيت فما أدى إليك عين فعين يؤدي و ما قال لك عين فعين يقول 

فامسع له و أطع فإنه الثقة املأمون .«2 
و قال االمام احلسن العسکری هکذا.3 

عبد هللا بن جعفر احلمريي قال: اجتمعت أان و الشيخ أبو عمرو )عثمان 
بن سعيد( عند أمحد بن إسحاق فغمزين أمحد بن إسحاق أن أسأله 

عن اخللف، فقلت له: 
اي أاب عمرو إين أريد أن أسألك عن شي ء و ما أان بشاك فيما أريد أن  أسألك عنه 
فإن اعتقادي و ديين أن األرض ال ختلو من حجة إال إذا كان قبل يوم القيامة 

أبربعني يوما فإذا كان ذلك رفعت احلجة و أغلق ابب التوبة فلم يك ينفع نفسا 
إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا4 فأولئك أشرار من خلق 
هللا عز و جل و هم الذين تقوم عليهم القيامة و لكين أحببت أن أزداد يقينا و 
إن إبراهيم)ع( سأل ربه عز و جل أن يريه كيف حييي املوتى، قال: أ و مل تؤمن؟ 

قال: بلى و لكن ليطمئن قليب.5 
و قد أخربين أبو علي أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن اهلادی قال سألته 
و قلت من أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل؟ فقال له: »العمري ثقيت فما 
أدى إليك عين فعين يؤدي و ما قال لك عين فعين يقول فامسع له و أطع فإنه 

الثقة املأمون«
و أخربين أبو علي أنه سأل أاب حمّمد العسکری عن مثل ذلك، فقال له: 
»العمري و ابنه ثقتان فما أداي إليك عين فعين يؤداين و ما قاال لك فعين يقوالن 
فامسع هلما و أطعهما فإهنما الثقتان املأموانن.« فهذا قول إمامني قد مضيا فيك. 

فخر أبو عمرو ساجدا و بكى، مث قال: سل حاجتك. 
فقلت له: أنت رأيت اخللف من بعد أيب حمّمد؟ 

فقال: إي و هللا... 6
وعندها حتدث عثمان بن سعيد إليهم عن آخر امام. وقال كم كان االمام 
جديرا ابالمامة وحتدث عن سيمائه وأخالقه. ومسع  الشيعة، وامتثلوا ألوامره 

اليت كانت أوامر اإلمام.
وبعد ذلك، كلما كان الشيعة جيتمعون معا، كانوا يثنون عليه. عن نباهته 
وفطنته وامانته وعن إميانه الذي حيتذى به، وعن مسو مكانته وشأنه لدى 
االئمة الثالثة وكم أنه كان جديرا أن يضع على صدره وسام »أول 

انئب خاص«.7 

أمني و اهل سّر هللا
وكان عثمان بن سعيد العمري ليس وكيال لإلمام املهدي فحسب بل 
انئبا خاصا لالمام اهلادي واالمام احلسن العسكري. وقد كلفه 
العقيقة  بذبح   العصر امام  العسكري لدى والدة  االمام احلسن 
إلمام العصر، وابلتحديد يف الوقت الذي مت فيه التسرت على والدة آخر 
األئمة عن اجلميع سوى شيعته وذلك بسبب الظروف األمنية العصيبة 

ايت كانت تسود تلك احلقبة.8
عن أيب جعفر العمري قال: ملا ولد السيد قال أبو حمّمد ابعثوا إىل 
أيب عمرو. فبعث إليه فصار إليه فقال له: اشرت عشرة آالف رطل خبز و 

عشرة آالف رطل حلم و فرقه.9 
ونقل امحد بن اسحاق القمي، احد الشيعة الذين عاصروا  االئمة الثالثة 
بن  عثمان  حول  قوله   العسكري احلسن  االمام  عن   ،االخريين

سعيد: 
إليكم فعين  الثقة األمني ما قاله لكم فعين يقوله و ما أداه  أبو عمرو  »هذا 

يؤديه.«10 
إن الثقة بعثمان بن سعيد بلغت مرحلة أنه كان حاضرا يف غسل وكفن 
لإلمام  واخلدمة  املساعدة  ومقدما   العسكري احلسن  االمام  ودفن 

11.املهدي
روی يف سالمته و موثوقه عن حمَمد بن إمساعيل و علي بن عبد هللا احلسنيان 

قاال: 
دخلنا على أيب حمّمد احلسن بسر من رأى و بني يديه مجاعة من 

أوليائه و شيعته حىت دخل عليه بدر، خادمه. فقال: اي موالي ابلباب 
قوم شعث  غرب. فقال هلم هؤالء نفر من شيعتنا ابليمن... يف حديث طويل 
يسوقانه إىل أن ينتهي إىل أن قال احلسن لبدر: »فامض فائتنا بعثمان 

بن سعيد العمري.« 
 :فما لبثنا إال يسريا حىت دخل عثمان، فقال له سيدان أبو حمّمد
»امض اي عثمان فإنك الوكيل و الثقة املأمون على مال هللا و اقبض من 

هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املال.« 
قاال: مث قلنا أبمجعنا: اي سيدان! و هللا إن عثمان ملن خيار شيعتك و لقد 

زدتنا علما مبوضعه من خدمتك و إنه وكيلك و ثقتك على مال هللا تعاىل؟ 
قال: »نعم و اشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي و أن ابنه 

حمّمدا وكيل ابين مهديكم.«12 

األوضاع السياسية واإلجتماعية لعصر النائب األول
ومل أيت أي من املصادر الروائية والتاريية على ذكر تفاصيل حياة نواب 
امام الزمان. ويف احلقيقة، فان تقيتهم وضرورة تسرتهم، أدى إىل أال 

حيصل املؤرخون على معلومات خاصة عن حياهتم.
والنقطة امللفتة يف حياة عثمان بن سعيد، هي أسلوبه اخلاص إلخفاء 
املسؤولية اليت كان يتوالها. ويقال له السمان ألنه كان يتجر يف السمن 

تغطية على األمر.13 
اليت وردت حىت عصر االمام احلسن  التنبؤات واألحاديث  وبناء على 
اخللفاء كانوا  فان  االبراهيمية،  األداين  مجيع  قبل  من   العسكري
يعرفون أن إبن االمام احلادي عشر، هو الشخص الذي سيمحو الظلم 
واجلور من العامل. ومن جهة أخرى، فان مثة العديد من الرواايت اليت 
نقلت عن طريق الرواة الشيعة والسنة وكذلك الكتب اليهودية والنصرانية، 

.تضمنت املواصفات الدقيقة للمنقذ من آل حممد
وكان أعداء االسالم )مبن فيهم النواصب واليهود( يتوجسون من وقوع 
هذا األمر العظيم، الهنم كانوا يرون أهنم سيبادون على يد املنقذ – بسبب 
كوهنم ظاملني وغاصبني -. وبذل اخللفاء العباسيون قصارى جهدهم 
ملواجهة هذا املعتقد واحلد من تطبيق هذه األخبار اليت كانت تتحدث 
 عن املستقبل. ومثلما كان فرعون يشى والدة موسى بن عمران
فاهنم كانوا يشون والدة اإلمام املهدي االمام الثاين عشر للشيعة، 
قتل  بصدد  اخللفاء  السبب كان  وهلذا  عروشهم،  وحيطم  يظهر  لكيال 
االمام احلسن العسكري لكي ال يولد ابنه. ويف هذا السياق قال 
هذا  ليقطعوا  قتلي  يريدون  أهنم  »زعموا   :العسكري احلسن  االمام 

النسل .«14 
العباس، أقسى الضغوط واالضطهاد والتعتيم  وقد مارس طواغيت بين 
ضد االمام اهلادي واالمام احلسن العسكري وأصحاهبما، وقد 
أصحاهبما،  أجل محاية  من  والسرية  الكتمان  على   االمامان أكد 
يكن  مل  الطريق،  االمام يف  يقابل  الشيعة  أحد  عندما كان  أنه  لدرجة 
له احلق يف القاء التحية على االمام وذلك ابمر من االمام نفسه، الن 
العسكريني، كاان مراقبني دائما من جنود اخلليفة، وإن كانوا  االمامني 
يعرفون أي ارتباط وصلة بني االمام والناس، كانت حياة ذلك الشخص 

تتعرض للخطر. 
عن حمّمد بن عبد العزيز البلخي قال: أصبحت يوما و جلست 

شيعة جعـفر

النائب الخاص لثالثـة أئـّمة
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يف شارع سوق الغنم فاذا أان أبيب حمّمد قد أقبل يريد 
ابب العامة بسر من رأى فقلت يف نفسي: تراين ان صحت اي 

أيها الناس! هذا حجة هللا عليكم فاعرفوه يقتلوين.
فلما دان مين و نظرت إليه أومأ إيل إبصبعه السبابة و وضعها على فيه 

ان اسكت. 
فأسرعت إليه حىت قبلت رجله، فقال يل: »اما انك لو أذعت هللكت.«

على  فابقوا  القتل  أو  الكتمان  هو  »امنا  يقول:  الليلة  تلك  رأيته  و 
أنفسكم.«15 

وجند من خالل دراسة الكتب التاريية والروائية أن التقية والكتمان بلغت 
منذ  الظروف  وأصبحت   .العسكريني االمامني  عهد  يف  شدهتما 
عصر االمام اهلادي بشكل حبيث أن االمام كان يتحدث إىل الناس 
من خلف ستار أو عن طريق الوكالء، لكي يتعرف الشيعة شئيا فشئيا 
على عصر الغيبة، ويعرفون ابن لكل عصر، إمام، وهو الذي يتوىل إدارة 

شؤوهنم حىت من خلف الستار وبصورة خفية وسرية.  
عام 132  منذ  بدأ  الذي  العباسي  احلكم  املؤرخون، عصر  قسم  وقد 
وانتهى عام 565 للهجرة، إىل أربع دورات. الدورة االوىل متثلت يف اقتدار 
احلكم العباسي وازدهاره وتطوره. وبدأت هذه الدورة مع خالفة السفاح 
عام 132 للهجرة، وانتهت مع موت الواثق عام 232 للهجرة. والدورة 
العباسية الثانية، متثلت يف عصر توغل األتراك يف اخلالفة االسالمية واليت 
دامت من 323 اىل 334 للهجرة. والدورة العباسية الثالثة، هي عصر 
سيطرة آل بوية على اخلالفة واليت استمرت من 334 اىل 447 للهجرة، 
ويف اخلتام يف الدورة العباسية الرابعة  اليت كانت عصر سيطرة االتراك 

السالجقة على احلكم، واستمرت حىت عام 656 للهجرة. 
وتزامن عصر الغيبة الصغرى مع الدورة العباسية الثانية. وشهدت هذه 
تدرجييا  تقلدوا  االتراك  الن  العباسية،  اخلالفة  يف  وضعفا  فتورا  الدورة 
وادارة  اخللفية  على  نفوذ كبري  هلم  وكان  والعسكرية  االدارية  املناصب 
احلكم. وكان للخليفة دور شكلي يف هذا العصر فحسب، لدرجة أن 
االتراك كانوا يعزلون اخللفاء العباسيني. ويف عصر الغيبة الصغرى، توىل 
ست خلفاء عباسيون احلكم وهم: امحد املعتمد، املعتضد، املكتفی ابهلل، 

املقتدر، حمّمد القاهر و ابوالعّباس امحد الراضي.16
للنائب  العباسي، معاصرا  املعتمد  قبل  السلطة  توىل  الذي  املعتز  وكان 
األول المام الزمان. ويقول بعض املؤرخني إن املعتز، سلم  االمام 
األعداء  من  الذي كان  أواتش  بن  علي  إىل   العسكري احلسن 
اللدودين ألهل البيت وبعد فرتة، أتثر علي ابالمام بشدة وحتول إىل 

 .أحد أنصار اهل البيت
إن الضغوط القاسية اليت مورست على االمام مل تقنع املعتز العباسي. 
وأوعز يف النهاية اىل سعيد احلاجب لنقل االمام اىل أطراف الكوفة وقتله 
يف الطريق.17 وشكا اإلمام اىل هللا ودعا ابللعنة عليه. وبعد ثالثة أايم 

من دعاء االمام العسكري قتل املعتز شر قتلة.18
سلم أبو حمّمد يف عصر املعتمد إىل حنرير فكان يضيق عليه و يؤذيه. 
فقالت له امرأته ويلك اتق هللا ال تدري من يف منزلك و عرفته صالحه و 
قالت: إين أخاف عليك منه فقال: ألرمينه بني السباع، مث فعل ذلك به 

فرئي قائما يصلي و هي حوله.19 
 20.ويف النهاية، قام املعتمد العباسي بتسميم االمام احلسن العسکري

 ،وبذلت احلكومة العباسية حماوالت كبرية للعثور على االمام املهدي
ولذلك مت إخفاء والدة االمام املهدي. قال الشيخ املفيد يف والدته يف 

»االرشاد«:
مل خيلف أبوه ولدا غريه ظاهرا و ال ابطنا و خلفه غائبا مسترت.21 

 الزمان االول إلمام  النائب  إىل  الشيعة  أنه عندما رجع  نرى  ولذلك 
وسألوا عن امسه، قوبلوا هبذا الرد:

حمرم عليكم أن تسألوا عن ذلك و ال أقول هذا من عندي فليس يل أن أحلل 
و ال أحرم و لكن عنه ع فإن األمر عند السلطان أن أاب حمّمد مضى و مل خيلف 
ولدا و قسم مرياثه و أخذه من ال حق له فيه و هو ذا عياله جيولون ليس أحد 
جيسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا و إذا وقع االسم وقع الطلب فاتقوا هللا 

و أمسكوا عن ذلك.22 
ويف ظل هكذا اوضاع، فان "سرية" سفراء امام العصر تعد من أبرز 
خصائصهم، الن حياة آخر ذخرية اهلية كانت مرتبطة هبا. وبسبب القيود 
اليت كانت تعرتض السفري االول المام العصر يف تبيان احلقائق للشيعة، 
كانت صفوة من املؤمنني مطلعني على وجود امام  الزمان، لكي ال 

تبقى شبهة للشيعة وليعرفوا ان االمام احلسن العسكري له خليفة.
اهلواجس،  هذه  من  مهم  قسم  معاجلة   املعصومني االئمة  مبدد  ومت 
امام  عن  عالمات  إعطاء  خالل  من  الغيبة  عصر  يف  الشيعة  حرية  أي 
العصر. وعندما ذهب بعض الشيعة يف قم اىل سامراء العطاء حقوقهم 
الشرعية، ومسعوا بنبأ وفاة االمام احلسن العسكري، أتوا ببعض منهم 
عند جعفر. وبعد اإلمتحان، إمتنع الشيعة عن تقدمي الوجوهات الشرعية 

جلعفر، بل سلموها لرسول كان امام الزمان قد أوفده.23
وكما قيل، فان الشيعة اتبعوا األساليب والطرق العقالنية واملنطقية واستطاعوا 
 ،يف املرحلة االوىل، معرفة اخلليفة احلقيقي لالمام  احلسن العسكري
أال وهو احلجة بن احلسن املهدي، ويف املرحلة الثانية، ميزوا املدعني 
الكاذبني للنيابة عن املدعني احلقيقيني والصادقني، وسارو اعلى خطى هنج 

الوالية واالمامة.24

القرب اخلفی
وليست مثة معلومات دقيقة حول التاريخ الدقيق لرحيل عثمان بن سعيد، 
لكنه قد يكون لىب نداء ربه حبوايل السنة 400 للهجرة. وامللفت أن قربه 
بقي يف بغداد جمهوال لنحو 50 عاما، وكان الناس يظنون أنه إبن مرضعة 
توضح  فرتة،  لكن وبعد  قربه،  يزورون  االمام احلسني، ولذلك كانوا 

25.مقامه عند الناس، وحتول ضرحيه إىل موقع يقصده حمبو اهلمدي
عثمان  بن  حمّمد  جعفر  أيب  إىل  التوقيع   صاحب الّزمان موالان  خرج 

العمري يف التعزية أببيه يف فصل من الكتاب:
»إان هلل و إان إليه راجعون ؛ تسليما ألمره و رضاء بقضائه عاش أبوك سعيدا و 
مات محيدا فرمحه هللا و أحلقه أبوليائه و مواليه فلم يزل جمتهدا يف أمرهم 

ساعيا فيما يقربه إىل هللا عز و جل و إليهم نضر هللا وجهه و أقاله عثرته.« 
و يف فصل آخر: 

»أجزل هللا لك الثواب و أحسن لك العزاء رزئت و رزئنا و أوحشك فراقه و 
أوحشنا فسره هللا يف منقلبه و كان من كمال سعادته أن رزقه هللا عز و جل ولدا 
مثلك خيلفه من بعده و يقوم مقامه أبمره و يرتحم عليه و أقول احلمد هلل فإن 
األنفس طيبة مبكانك و ما جعله هللا عز و جل فيك و عندك أعانك هللا و قواك 

و عضدك و وفقك و كان هللا لك وليا و حافظا و راعيا و كافيا و معينا.«26

اهلوامش:
1. له إحدی عشرة سنة، و له إليه عهد معروف. )الطوسي، حمّمد بن احلسن، »رجال 

الطوسي«، قم، الطبعة الثالثة، 1373ه .ش. ص 389.(
2. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، ج  1، 

ص 330.
3. نفس املصدر.

4. سورة االنعام، اآلية 158 )ال يـَنـَْفُع نـَْفساً إمياهُنا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت 
يف  إمياهِنا َخرْياً.(

5. سورة البقره، اآلية 260.
6. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 330.

7. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراالنوار«، بريوت، دار احياءالرتاث العربی، ج 51، ص 
.345-344

8. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، طهران، الطبعة 
الثانية، 1395ق.، ج 2، ص 431. 

9. نفس املصدر.
االولی، 1411 ق.، ص  الطبعة  قم،  »الغيبة«،  بن احلسن،  الطوسي، حمّمد   .10

.354
11. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراالنوار«، ج 51، صص 345-344.

12. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص 355.
13. اجمللسی، حمّمد ابقر، »حباراالنوار«، ج 51، ص 344.

14. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الدين و متام النعمه«، ج 2، ص 
.407

15. املسعودي، »اثبات الوصية«، الطبعة الرابعة، جنف، املكتبة احليدرية، ص 243.
16. مستفيد من مقالة »زمانه شناسی روزگار غيبت صغری«، امري حمسن العرفان؛ عن 

موقع شبکة التخّصصية املهدوية.
17. ابن شهرآشوب املازندرانی، »مناقب آل ابی طالب«، ج 4، ص 431.

18. ابن کثري، »البداية و النهاية«، ج 11، ص 16.
19. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج  1، ص 513.

20. نفس املصدر.
21. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، الطبعة 

االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 339.
22. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 330.

23. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الدين و متام النعمه«، ج 2، ص 
476 ، ح 26.

24. غفارزاده، علي، »نگرشی بر دوران غيبت صغری و نقش نواب خاص«، القسم 
الثالث، عن شبکة »املوعود«.

املقدس  املسجد  طباعة  قم،  احلسان«،  »العبقري  اکرب،  علی  االنهاوندي،   .25
اجلمکران، 1388 هـ.ق.، ج 5، ص 96. 

26. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الدين و متام النعمه«، ج 2، ص 
510
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إن تقدمي سبيل هللا و ابب هللا لسلوك الطريق إىل هللا، بعد بعثة خامت األنبياء 
حمّمد، يشكل أعلى فصل من دورة حياة الرسول األكرم. وقد 
اعتربهللا تعاىل يف »واقعة الغدير«، هذا الفصل، ابنه القسم األخري واملكمل 
للدين، بل اعترب عدم إبالغه مبثابة عدم إكتمال رسالة النيب. لسبب 
اليوم يسمى عيدهللا األكرب، النه ومع اختتام سلسلة إرسال  أن ذلك 
األنبياء وإنزال الكتب، الإمكانية للسري إىل هللا وجتربة الفالح من دون 
اعالن والية وإمامة سلسلة أوصياء النيب األكرم وأن البشرية تصاب 

ابلضالل يف برهوت الرتديد و هتلك.
إن موضوع اآلية الشريفة

»اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت.«1
وإعالهنا عالنية يف »يوم خالد« وجبانب »بركة الغدير«، هو إعالن عطية 
انزلة من السماء وبداية لدورة تبدأ مع والية وإمامة اخللف الصاحل ووصي 
التبعية  بشرط  املسلمني  مجيع  وفيها  معها  يشهد  لكي   رسول هللا

وقبول الوالية، إمتام النعمة وإكمال الدين يف احلياة.
»اْليـَْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم فـاََل خَتَْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

ْساَلَم ِديًنا.«2  ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
وقد طرح علماء الشيعة والسنة حول زمان نزول هذا اجلزء من اآلية، 
قوالن فحسب: نزوهلا يف حجة الوداع، يف يوم عرفة ونزوهلا يف »غدير 

خم.«
و قال أبوسعيد اخلدري و جابر األنصاري:

أن رسول هللا ملا نزلت عليه هذه اآلية، قال »هللا أكرب على إكمال 

من  أيب طالب  علي بن  والية  و  برساليت  الرب  رضا  و  النعمة،  إمتام  و  الدين 
بعدي.«3 

وقد بلغ »دعاء الندبة« أرفع وأهم املواقع يف وصف إعالن والية وإمامة 
:ويشري إىل النيب األكرم علي بن أيب طالب

»فقال و املأل امامه: من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله و عاد 
من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله، وقال: من كنت اان نبيه فعلي 
امريه، و قال اان و علي من شجرة واحدة و سائرالناس من شجر شىت، و احله 
حمل هارون من موسى، فقال له انت مين مبنزلة هارون من موسى اال انه ال نيب 
بعدي، و زوجه ابنته سيدة نساء العاملني، واحل له من مسجده ما حل له، و 
سد االبواب اال اببه، مث اودعه علمه و حكمته فقال: انـا مدينة العلم و على 

ابهبا، فمن اراد املدينة و احلكمة فلياهتا من ابهبا ....« 
 النيب األكرم أمرياملؤمنني، يدعو  وبعد إعالنه والية وإمامة علي 

جبملة، هللا تعاىل أن يوايل من يوايل اإلمام وأن يعادي من يعاديه. 
و الشك يف استجابة دعاء الرسول األكرم عندهللا، كما رفع ظرف 
الزمان من الدعاء، ليكون الدعاء على امتداد الزمان، يغطي مجيع موايل 

ومعادي أمرياملؤمنني علي وأوصيائه من بعده. 
ومن مث، يتحدث رسول هللا عن ثالث وشائج مذهلة روحية، )األصل 
أوجه  بذلك  ليصف   اإلمام علي واعتبارية جتاه  اخللقة( وحقوقية  يف 

ترابط وتواصل اإلمام مع رسول هللا. و يقول:
»اان و علي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شىت.«

و مييط النيب األكرم بداية عن نسبة خاصة أغفلها االخرون. وحسب 

بعض العلماء، فان شجرة بين أمية امللعونة، تقف على طرف نقيض من 
شجرة احملّمد الطيبة واملباركة.

و نقل السيوطي و هو من علماء أهل السنة، يف »الدر املنثور« أن رسول 
هللا رأى يف الرؤاي، أن بين أمية يقفزون كالقردة الواحد تلو اآلخر على 
منربه، فتأمل النيب ومل يشاهده بعد ذلك، أحد وهو هبيج، فانزل هللا تعاىل 

هذه اآلايت من »سورة اإلسراء، اآلية 60«:
»َو ِإْذ قـُْلَنا َلَك ِإنَّ رَبََّك َأَحاَط اِبلنَّاِس َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤاَي اليت َأرَيـَْناَك ِإال ِفتـَْنًة 
ِللنَّاِس َو الشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآِن َو ُنَوِّفـُُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإال طُْغَيااًن َكِبريًا.« 

وقد نقل »تفسري الربهان« نفس احلديث عن أبوهريرة، فيما يقول املرحوم 
 :الطربسي يف »جممع البيان«: إن مهمل بن سعد روى عن اإلمام الصادق

»أن الشجرة امللعونة يف القرآن، هم بين  أمية و ذريتهم.«4 
إن النيب األكرم يذكر الناس يف أهم خطبة له أي »الغدير« و يف أهم 
يوم، أي يوم إعالن الوالية واإلمامة والوصاية، الناس ابكرب انشقاق حيصل 
يف املستقبل، من بعده، ويعرف من خالل الشجرة امللعونة، تداوم وتشعب 
التيار امللعون و املطرود، ومن أجل رفع مجيع الشبهات، يعترب من األصل 

واألساس، أن تلك الشجرة منفصلة عن شجرة احملّمد الطيبة.
إن شجرة احملّمد هي شجرة ابراهيم وآل ابراهيم الطيبة، و شجرة 
املعصومون يف  اعترب  الطيبة. وقد  األنبياء والرسل واألصفياء اإلهليني 
امللعونة،  الشجرة  القصد من  توضيح »اآلية 60 من سورة اإلسراء« أن 

هم بين أمية. 
إن تصريح النيب األكرم من أن اإلمام علي ميثل »حبل هللا املتني 
النيب  وبعد   علي اإلمام  أن  للجميع  يكشف  املستقيم«،  والصراط 
األكرم يعد يف طريق السري إىل هللا، مصداقا اتما لسبيل هللا و ابب هللا.
و  اجملامالت  من  جمموعة  ليست  التوصيفات،  هذه  أن  ذكره  جدير  و 
اإلشادات الشاعرية الذوقية، بل كل منها، تبني شأان و يظهر بعدا من 
النظري  الوجه احلقيقي ألمرياملؤمنني ابعتباره أحد احلجج و املصدر 

االسالمي.

أمجل توصف حلجة هللا
إن رسول هللا ومع اعتبار علي ابنه احلجة اإلهلية، واملصدر النظري 
جبانب ثقل »القرآن الكرمي«، ليقول أنه، األمني الكفوء لعلمه وحكمته 

وقال: »انـا مدينة العلم وعلى ابهبا.«
فقال: »انـا مدينة العلم وعلى ابهبا، فمن اراد املدينة واحلكمة فلياهتا من ابهبا، 
مث قال: انت اخي ووصيي ووارثي، حلمك من حلمي ودمك من دمي وسلمك 
سلمي وحربك حريب واإلميان خمالط حلمك ودمك كما خالط حلمي ودمي، 
وانت غدا على احلوض خليفيت وانت تقضي ديين وتنجز عدايت وشيعتك على 

منابر من نور مبيضة وجوههم حويل يف اجلنة وهم جرياين ...«5
»و لوال انت اي علي مل يعرف املؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضالل 
ونورا من العمى، وحبل هللا املتني وصراطه املستقيم، ال يسبق بقرابة يف رحم وال 
بسابقة يف دين، وال يلحق يف منقبة من مناقبه، حيذو حذو الرسول صلى هللا 

عليهما و آهلما ...«6
ال شك ان فهمنا لقيمة الغدير كحالة مستمرة هو نتاج العتبارها جزء 
اهنا متثل مشروعها  من صريورة االمة وهي احد عناوين استمرارها، كما 
املستقبلي يف ادارة احلياة. أما رفضها من قبل البعض وحماولة حتريف قيمها 

ومعطياهتا من البعض االخر فال يغري من حقيقتها التاريية، كما انه ال 
يزحزحها عن موقعها العقائدي والتشريعي يف التأصيل ملستقبل االمة.

النكوص  حاالت  رغم  االمة  حيوية  على  حفاظها  يف  تكمن  الغدير 
املستمر وختليها عن مشروع االمامة اترييا. ولعل اهم ما دعت اليه بيعة 
الغدير هو ضمان البعد املستقبلي لالمة من خالل االرتباط الوثيق بني 

العرتة والكتاب واستمرار هذا االرتباط حىت يردا احلوض. 
»إين أوشك أن ادعى فاجيب وإين اترك فيكم الثقلني: كتاب هللا حبل ممدود 
من االرض اىل السماء وعرتيت أهل بييت وإن اللطيف اخلبري، أخربين أهنما 
لن يفرتقا حىت يردا علي احلوض يوم القيامة فانظروا مبا ختلفوين فيهما...«7

إن أمرياملؤمنني علي هو يف بداية يوم إكمال الدين و أن صاحب 
الظهور  واقعة  ففي  اليوم.  ذلك  هناية  يف   املهدي اإلمام  الزمان 
الشريفةحيث يصبح اإلمام مبسوط اليد ومتارس الوالية التامة، يظهر نور 

هللا ابلتمام والكمال.

اهلوامش:
1. سورة املائده، اآلية 3.

2. نفس املصدر.
3. اهلاليل، سليم بن قيس، »كتاب سليم بن قيس«، قم، الطبعة االولی، 1405ق. 

ج  2، ص 828.
4. الشيخ حّر العاملي، حمّمد بن حسن، »إثبات اهلداة ابلنصوص و املعجزات«،  

بريوت، الطبعة االولی، 1425 ق.، ج 3، ص 353.
5. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن على، »عيون أخبار الرضا«، طهران، الطبعة 

االولی، 1378 ق.، ج 1، ص 233.
6. دعاء الندبة.

الّنعمة«، طهران،  متام  و  بن على، »كمال الّدين  الصدوق، حمّمد  اببويه  ابن   .7
الطبعة الثانية، 1395 ق.، ج 1، ص 235.

املصادر:
۱. شفيعي سروستاين، امساعيل، »من قمة عاشوراء إىل حبر الظهور«، ترمجة کاظم 

مشاعيان، طهران، موعود العصر، الطبعة األولی، 1435 ه/2014 م.
دعاء  يف  العامة  اإلهلية  )اخلارطة  الرمحة  »قبيلة  امساعيل،  سروستاين،  شفيعي   .2
الندبة(«، ترمجة کاظم مشاعيان، طهران، موعود العصر، الطبعة األولی، 1435 

ه/2014 م.
بقلم:  التاريخ«،  فلسفة  التكامل احلضاري: دراسة يف  3. مقالة »الغدير وفلسفة 

االستاذ الدكتور وليد سعيد البيايت.

الغدير، ختم الرسالة
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بن عبد هللا بن  املطّلب  الصحابة« إبسناده عن  أمحد يف »فضائل  روى 
حنطب، عن أبيه، قال:

خطبنا رسول هللا يوم اجلمعة فقال: 
»أيها الناس! قدموا قريشا وال تقدموها و تعلموا منها وال تعلموها. قوة رجل من 
قريش تعدل قوة رجلني من غريهم، و أمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلني 
من غريهم. اي أيها الناس! أوصيكم حبب ذي أقرهبا: أخي و ابن عّمي علّي بن 
أيب طالب؛ فإنه ال حيبه إال مؤمن، وال يبغضه إاّل منافق. من أحبه فقد أحبين، 

و من أبغضه فقد أبغضين، و من أبغضين عذبه هللا عزوجل.«1
و روي ابن املغازيل إبسناده عن أنس بن مالك قال:

»وهللا الذي ال إله إال هو لسمعت رسول هللا يقول: عنوان صحيفة املؤمن 
حّب علّي بن أيب طالب.«2

و روي اخلطيب يف اتريه، إبسناده عن ابن عباس، و الديلمي عن ابن عباس 
:رفعه )واللفظ للخطيب(، قال: قال رسول هللا

»حّب علّي بن أيب طالب اي كل السيئات كما أتكل النار احلطب.«3
وروى الديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعا:

»حّب علّي بن أيب طالب حسنة ال تضر معها سيئة، وبغضه سيئة ال تنفع معها 
حسنة.«4

وروى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا:
»لو اجتمع الناس على حّب علي بن أيب طالب، ملا خلق هللا النار.«5 

خیر البرّیة

وروى اخلطيب البغدادي إبسناده عن عائشة قالت: مسعت النيب يقول 
 :لعلي

»حسبك ما حملبتك حسرة عند موته، وال وحشة يف قربه، و ال فزع يوم 
القيامة.«6 

اهلوامش:
الّصحابة«، ج 2، ص 622-623، ح  »فضائل  حنبل،  بن  امحد  الشيباين،   .1

.1066
اخلوارزمي،  290؛  ح   ،243 ص   ،»علي االمام  »مناقب  ابن املغازيل،   .2
»املناقب«، ص 243، ح 290؛ اهليثمي، امحد بن حجر، »الصواعق احملرقة«، ص 
125، ب 9، ف 1؛ السيوطي، جالل الّدين، »اجلامع الصغري«، ج 2، ص 145؛ 
العسقالين، امحد بن علي، »لسان امليزان«، ج 4، ص 471، رقم 1471؛ القندوزي، 
سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املوّدة«، ج 1، ص 375، ب 42، رقم 9؛ املّتقي اهلندي، 

»کنز العّمال«، ج 11، ص 601، ح 32900.
3. اخلطيب البغدادي، »اتريخ بغداد«، ج 4، ص 194، رقم 1885؛ الديلمي، 
»الفردوس مبأثور اخلطاب«، ج 2، ص 142، ح 2722؛ الطربي، امحد بن عبدهللا، 
»الرايض النضرة«، ج 2، ص 215؛ العسقالين، امحد بن علي، »لسان امليزان«، 
ج 1، ص 185، رقم 588؛ املّتقي اهلندي، »کنز العّمال«، ج 11، ص 601، 

ح 33.21.
4. الديلمي، »الفردوس مبأثور اخلطاب«، ج 2، ص 142، ح 2725؛ اخلوارزمي، 
املناوي، عبدالرؤوف، »کنوز احلقائق«، مصر، ص  »املناقب«، ص 75، ح 56؛ 
67؛ القندوزي، سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املوّدة«، ج 1، ص 270، ب 20، 

رقم 4.
5. الديلمي، »الفردوس مبأثور اخلطاب«، ج 3، ص 373، ح 5135؛ اخلوارزمي، 
»املناقب«، ص 67، ح 39؛ القندوزي، سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املوّدة«، ج 1، 

ص 272، ح 9.
6. اخلطيب البغدادي، »اتريخ بغداد«، ج 1، ص 101، رقم 1756؛ القندوزي، 
سليمان بن ابراهيم، »ينابيع املوّدة«، ج 2، ص 312، ب 56، رقم 889؛ اهلمداين، 

السّيد علي، »موّدة القريب«، ص 27. 

املصدر: »خري الربية و االلطاف االهلّية«، بريوت، دارالعلوم، ص 124-122.

يوصی بحّب علي

خیر البرّیة
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