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أخبار المسمین في العالم

من »اجلزائر« إىل »العراق« تثور الشعوب العربية جمددا.. ما العقبات 
اليت تعرتض تطلعاهتا؟ ويف ضوء التاريخ ما مآالهتا؟

سؤاالن انقشهما الكاتبان الفرنسيان اخلبريان يف شؤون الشرق األوسط 
ومشال أفريقيا آالن غريش وجان بيري سرييين يف مقال مشرتك هلما بـ»موقع 

أوراين 21 الفرنسي«.
يلفت الكاتبان يف البداية إىل أن العامل العريب يشهد حاليا املوجة الثانية 
من االحتجاجات واالنتفاضات اليت كانت موجتها األوىل بدأت بتونس 
الدكتاتورية يف  يف ديسمرب / كانون األول 2010م. وأطاحت ابلنظم 
»البحرين«  نظامي  و»اليمن« وقوضت  و»ليبيا«  »تونس« و»مصر« 
»املغرب«  اليت عمت  العديدة  االحتجاجات  و»سوراي«، انهيك عن 

واجلزائر والعراق و»السودان«.
أثر هذا احلراك  املضادة حشدت على  الثورة  أن  بعد ذلك  ويوضحان 
قواهتا، فجمعت بني القمع وإغداق األموال وتقدمي التنازالت الشكلية 
يف الوقت الذي كان شبح نشوب احلروب األهلية يدق انقوس اخلطر 

يف نفوس احملتجني.
وأورد الكاتبان - مثاال على ذلك - االنقالب العسكري الذي شهدته 
مصر يف الثالث من يوليو / متوز 2013م.، والذي مّولته »السعودية« 
و»اإلمارات العربية املتحدة«، وأظهر قدرة املنظومة القدمية على التأقلم 

واملقاومة.

وهم االستقرار
البعض، وال  اليت كانت تساور  فإن األوهام  الكاتبان،  يقول  ومع ذلك، 
سيما يف الغرب، بعودة »االستقرار« تبددت بعد حني، إذ اشتعلت من 
شعبية  انتفاضة  السودان  فشهد  2019م.،  عام  يف  الثورة  نريان  جديد 
قلبت نظاًما دام ثالثني سنة، وهبت موجة عارمة من االحتجاجات يف 
اجلزائر فاعرتضت سبيل الوالية اخلامسة املربجمة للرئيس املنهك عبد العزيز 
بوتفليقة، وانتفض الشعب العراقي ضد النظام الذي صنعته »واشنطن« عام 

2003م. وأصبح ينعم بتأييد »إيران« ويركن إىل الطائفية والفساد.
كما خرج اللبنانيون إىل الشارع ابلدوافع نفسها، مطالبني أبن يرحل كل 
أقطاب الطبقة السياسية »كلن يعين كلن«، وحىت أن املصريني - يقول 
الكاتبان - ابلرغم من آلية القمع اليت حتاصرهم وتضّيق عليهم بشكل مل 
تشهده البالد من قبل، فإهنم تظاهروا يف سبتمرب / أيلول املاضي - ولو 
احمللة  إىل  السويس، ومن اإلسكندرية  إىل  القاهرة  أبعداد حمدودة - من 

الكربى.
ويلفت الكاتبان إىل أن دوافع هذه املوجة الثانية مل ختتلف عن دوافع املوجة 
اليت سبقتها واليت تتلخص يف خضوع هذه الشعوب حلكومات استبدادية 
ومعاانهتا من أوضاع اجتماعية ال تطاق، كما ابت الظلم االجتماعي يف 
قلب هذه االنتفاضات أكثر مما كان يف انتفاضات عام 2011، حسب 

الكاتبني.
ولئن كان هذا »احلراك« - كما ابت يسمى يف كل مكان - قد استخلص، 
وفقا للكاتبني، بعض العرب من املاضي، فرفض الَعْسكرة، ابلرغم من القمع 
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بنفسه عن  السودان، وأنى  أو يف  العراق  الذي مورس حبقه يف  العنيف 
حماوالت شق صفوفه على أساس طائفي وأدرك متاما أن املواجهة ليست 
اليوم  يصطدم  فإنه  املزعومني،  و»امللتحني«  املزعومني  »العلمانيني«  بني 
بعقبة كربى، وحباجز جسيم كان قد حاول االلتفاف عليه يف 2011-

2012م.، أال وهو ابتكار نظام اقتصادي اجتماعي جديد.

اخللفية التارخيية
بعد هذا العرض الذي حاول فيه الكاتبان وصف ما آلت إليه األمور يف 
العامل العريب يف الوقت احلايل، قاال إن فهم ما حيدث اليوم يتطلب فهم 
ماضي هذه املنطقة منذ مرحلة إزالة االستعمار، والنضاالت اهلادفة لتحقيق 
السيادة السياسية الفعلية والطموح ابستعادة الثروات الوطنية وتشييد اقتصاد 

وطين مرتكز على قطاع عام قوي وعلى اإلصالح الزراعي.
ويؤكد الكاتبان أن هذا املشروع قد حتقق من مصر إىل العراق، ومن اجلزائر 
إىل سوراي، وجتسد يف حتسني ظروف العيش ألكثر الفئات فقرا ويف تعميم 

التعليم والصحة.
خارجية  سياسة   - الكاتبني  حسب   - اخليارات  هذه  واكبت  ولقد 
الباهظ  الثمن  من  وابلرغم  االحنياز،  لعدم  وتطمح  ابالستقاللية  تتسم 
هلذه اإلجنازات واملتمثل جبهاز أمين مرتبص يف كل مكان، وتضييق كبري 
على احلرايت، فإن هذا الربانمج قد طبع العديد من القوى السياسية يف 

الستينيات والسبعينيات، سواًء أكانت يف السلطة أم يف املعارضة.
غري أن اهلزمية العربية عام 1967م. يف املواجهة مع إسرائيل ووفاة مجال 
عبد الناصر عام 1970، وهواري بومدين عام 1978م.، وكذلك األزمة 
املتفاقمة للمنظومة االشرتاكية املتمثلة ابالحتاد السوفييت، كل ذلك شكل 

منعطفا اترخييا غرّي الكثري من األمور، حبسب الكاتبني.

أتثري العوملة واملؤسسات االقتصادية الدولية
االقتصادية  الليربالية  وانتصار  العوملة  أتثري  الدويل، كان  الصعيد  وعلى 
اجلديدة )النيوليربالية( قد فرضا »إمجاع واشنطن« وخطط صندوق النقد 
الدويل طريقا وحيدا للتنمية. »ما من بديل آخر!«، هذا ما كانت تعلنه 

رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت اتتشر على املأل.
وابتت اخلطط املعدة يف مطبخ صندوق النقد الدويل اليت يصدق عليها كل 
من البنك الدويل واالحتاد األورويب، تفرض على البلدان دون أية شفقة، 
أنظارها ابجتاه واشنطن، فتخّلت عن املطالب  النخب توّجه  كما ابتت 
القومية »اليت عفا عليها الزمن« من قبيل دعمها للقضية الفلسطينية. ومل 
العامة أفضل حاالً من ذي قبل، ألن الشرطة السياسية  تصبح احلرايت 

ظلت تتحكم بكل األنشطة السياسية، حسب الكاتبني.
وهنا يقول غريش وسرييين إن هذا النموذج النيوليربايل املرتكز على التجارة 
احلرة كان له أثر فادح على الشعوب، إذ مل يضطلع القطاع اخلاص مبهام 
القطاع العام، بل استثمر كل ما هنبه يف املالذات الضريبية، مما جعل املاليني 
من الشباب من ذوي املؤهالت املهنية والذين مل جيدوا فرص عمل الئقة يف 

بالدهم، يهاجرون جمازفني حبياهتم أحياان.
ولفَتا إىل أن صدمة أسهم البورصة عام 2008م. أكدت وجود أزمة، ال 
تقتصر على العامل العريب فحسب، كما تبني من األوضاع يف »اليوانن« 
أو »تشيلي« أو إيران. وابت التغري املناخي يتهدد بعض املناطق يف العامل 

العريب اليت قد تتحول إىل بقع غري قابلة للعيش إطالقا.

أنظمة ضعيفة
احلكم  أنظمة  العربية، كانت  الثورات  من  الثانية  املوجة  هّبت  وعندما 
قد ازدادت وهنا - حسب الكاتبني - وكان اهنيار أسعار النفط عام 

2014م. قد سحب منها شبكة األمان.
وابت التشكيك يطال الطبقة السياسية أبسرها حيث كل قطب فيها 
متواطئ مع اآلخرين، وهو تواطؤ كان واضحا يف لبنان والعراق بني كل 
األحزاب اليت غدت غنية، وذلك بغض النظر عن االختالفات السطحية 

فيما بني أقطاب هذه الطبقة، حسب الكاتبني.

الطريق الوعر
فما العمل يف هذه احلال، يسأل الكاتبان، ليجيبا أبنه خالفا ملا يعتقد 
دون  لالستقرار  عودة  هناك  تكون  لن  الغربيني،  املسؤولني  من  العديد 

تغيريات سياسية عميقة.
فاإلبقاء على النخب احلالية يف احلكم - حبسب غريش وسرييين - يعين 
انتشار الفوضى العارمة، تلك الفوضى اليت تستفيد منها أكثر التنظيمات 
تطرفا، سواًء القاعدة أو الدولة اإلسالمية )داعش( أو أي حركة أخرى 

مل تظهر بعد إىل الوجود.
أما الطريق اآلخر - وهو أكثر وعورة وازدحاما ابلعقبات - فهو طريق 
يستند إىل ثقافة تعددية جديدة تبصر النور حاليا وإىل تنمية اقتصادية 
وطنية، تليب احتياجات الشعوب، مما يفرتض إجراء قطيعة مع املنطق 

النيوليربايل والتجارة احلرة اليت ال تعرف أي قيد أو شرط.
وخيتتم الكاتبان أبن السؤال املطروح اليوم، على كل من فرنسا أو االحتاد 
األورويب هو ما إذا كاان سيواكبان هذه اخليارات البديلة أم أهنما سيتشبثان 
بنظرايت ابلية، ال بد أن تزيد من انتشار الفوضى اليت سيدفعان بدورمها 

مثنها يف هناية املطاف. 

https://ar.shafaqna.com/AR/201723/ :املصدر

و قول التاريخ عن مآالتها

الثورات العربية..

العقبات التي تعترض تطلعاتها
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العاملية ابلوالايت  السياسة  النزوح واهلجرة يف مركز  برانمج  انتقد مدير 
املتحدة سان سو كي زعيمة »ميامنار« الفعلية احلائزة على جائزة نوبل 
للسالم أبن لديها مشكلة مع الواقع، وأشار إىل ما أعلنه مكتبها أهنا 
ستزور الهاي يف ديسمرب / كانون األول للرد على الدعوى املرفوعة ضد 

بالدها يف حمكمة العدل الدولية على اإلابدة اجلماعية للـ»روهينغا«.
بوست«،  »واشنطن  بصحيفة  مقاله  يف  إبراهيم  عظيم  الدكتور  ورجح 
يسيطرون  الذين  مع جنراالهتا  تقرر ابالتفاق  قد  األمر  هذا  يكون  أن 
على الشؤون اخلارجية واألمن والذين نفذوا »عمليات التطهري العرقي« 
املتهمة هبا بالدها. وتساءل عن سبب اعرتاف سو كي وحكومة ميامنار 
صالحية  ضمنيا  منحها  وابلتايل  الدولية،  العدل  حمكمة  ابختصاص 

إصدار حكم بشأن اإلابدة اجلماعية للروهينغا.
ويرى الباحث أن هناك تفسريين حمتملني لذلك. األول أن سو كي غري 
وفقا  ألنه  راخني،  الروهينغا يف والية  مع  ما حدث  ملدى  متاما  مدركة 
للعديد من املصادر اليت حتدث معها يبدو أهنا اعتربت التقارير الفعلية 
عن محلة التطهري العرقي ضد الروهينغا يف عام 2016 و2017م. جمرد 

نظرايت مؤامرة خبيثة تستهدف تقويض بالدها، ورمبا هي شخصيا.
واثنيا أهنا رمبا تؤمن حبقيقة براءة قضيتها وقضية حكومتها، ورمبا كانت 
إذا واجهت أخريا  أهنا، كأيقونة مشهورة حلقوق اإلنسان،  تعتقد حقا 
أخطاء  أخريا  ستدرك  فإهنا  الدولية  العدل  حمكمة  يف  الدويل  اجملتمع 

»التضليل« الذي استهدفها هبا منتقدوها.
أو كما يقول الباحث، رمبا يكون األمر أهنا هتتدي بكتاب قواعد اللعبة 
رئيس  اجلديد  منهم صديقها  العامل،  يف  املتمردين  للشعبويني  السياسية 

الوزراء اجملري فيكتور أورابن.

ففي اللحظة الراهنة يف التاريخ السياسي عندما يبدو أن احلقائق مل تعد 
مهمة قد تُرى كذبة وقحة قيلت بصوت عال وبثقة ابعتبارها العمل األمسى 
السياسية. وتساءل ما عن  املرء  قاعدة  قبل  السياسية، خاصة من  للقوة 
أفضل منرب إلمتاع املشاهدين بروايتك من حمكمة دولية ال تستطيع فعل 

شيء آخر سوى إصدار حكم واهن.

أخبار سيئة
وعلق إبراهيم أبنه يف كلتا احلالتني هناك أخبار سيئة لسو كي، وهي أن 
هذه احملاكمة يف حمكمة العدل الدولية هي قضية خطرية، واجلهد الذي 
بذله النائب العام ووزارة العدل يف غامبيا يضع سابقة جديدة يف العالقات 
الدولية، وهي أن أتخذ دولة دولة أخرى أمام حمكمة العدل الدولية النتهاكها 

اتفاقية اإلابدة اجلماعية اليت اعتمدهتا األمم املتحدة يف عام 1948م.
كما ال ميكن رفض ذلك ابعتباره حالة عرضية من قبل دولة عشوائية حتاول 
بقية  من  الدعم  من  املزيد  يلقى  غامبيا  الدولية، ألن جهد  مكانتها  رفع 
اجملتمع الدويل. وأي شخص عاقل، ومع إمكانية الوصول إىل مجيع األدلة 
أيدي جيش  الروهينغا على  املتاحة حول ما حدث يف والية راخني مع 

ميامنار، من املتوقع أن يفوز االدعاء يف هذه القضية.
وختم الباحث مقاله أبن اخلرب السار هو أن القانون الدويل مفعل للرد على 
طويلة  رحلة  لديهم  وأنصارهم  الروهينغا  والضحااي  مجاعية.  إابدة  موقف 
االجتاه  يف  تسري  القصة  هذه  أن  يبدو  احلايل  الوقت  يف  ولكن  أمامهم، 

الصحيح.

https://ar.shafaqna.com/AR/201604/ :املصدر
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املتحدة  األمم  املتوكل  طه  »صنعاء«  حكومة  يف  الصحة  وزير  طالب 
أهنا هتدر  واملنظمات اإلنسانية إبيضاح مصري أموال املساعدات موضحاً 

على توفري سيارات وخدمات ال تعين اليمنيني بشيء.
ماليني   5 أّن  )إکنا(، كشف  الدولية«  القرآنية  األنباء  »وكالة  وأفادت 
و400 ألف ميين من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون اخلامسة من 

العمر يعانون من سوء التغذية.
نتيجة  ابألورام  سنوايً  يصابون  ميين  طفل  آالف   5 أّن  املتوكل  وأضاف 
أسلحة حتالف العدوان السعودي بينها حمرمة دولياً واألمم املتحدة مل توفر 

حىت اآلن طائرة واحدة إلنقاذهم.
وتوّجه املتوكل إىل األمم املتحدة قائاًل: كفى ذرفاً للدموع عند مشاهدة أطفالنا 
يقتلون وال نرى املصداقية يف تقاريركم الدولية أو دعماً يستحقه هذا الوضع 
اليمن ال حيتاجون  أطفال  أن  اعترب  للطفل،  العاملي  اليوم  املأساوي. ويف 
ألعاابً وترفيًها بل جيتاجون للحضاانت وألجهزة التنفس الصناعي ولألدوية 

ليأخذوا حقهم يف احلياة.
من جهته، اهتم رئيس اللجنة الثورية يف »اليمن« حممد علي احلوثي املنظمات 

التابعة لألمم املتحدة ابلتالعب املايل يف تنفيذ مشاريعها يف اليمن.
وأّكد احلوثي يف تغريدة له على تويرت أّن املنظمات تتالعب بشكل كبري 

أبموال املاحنني، وال ختصصها ملا خيدم املواطن. كما دعا احلوثي األمم 
املتحدة األمريكية إىل تشكيل جلنة لإلطالع واملراقبة.

املصدر: امليادين

يعانون من سوء التغذية بسبب العدوان

انتقادات حقوقية لزعيمة ميانمار

تدافع عن اإلبادة في الهاي...

5 ماليين و400 ألف يمني
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إن أهم اجناز لإلمام العسكري  هو التخطيط احلاذق لصيانة ولده 
املهدي من أيدي العتاة العابثني الذين كانوا يرتبصون به الدوائر منذ 
  اإلمام اليت اختذها  التمهيدات  قبل والدته، ومن هنا كانت  عقود 
إخفاء  على  أوال  تنصب  وحتذيراهتم   السابقني آابئه  جهود  بفضل 
والدته عن أعدائه وعمالئهم من النساء والرجال الذين زرعتهم السلطة 
داخل بيت اإلمام ، اىل جانب إمتام احلجة به على شيعته وحمبيه 

وأوليائه.
ففي جمال كتمان أمر اإلمام املهدي عن عيون أعدائه فقد أشارت 
نصوص أهل البيت اىل أنه ابن سيدة اإلماء1 وأنه الذي ختفى على 
الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه. ويف هذه النصوص ثالث إرشادات 
أساسية حتقق هذا الكتمان، أوهلا أن امه أمة وهي سيدة اإلماء وقد مهد 
اإلمام اهلادي  هلذه املهمة ابختيار زوجة من سبااي الروم لإلمام 
احلسن العسكري  ومل تكن للزواج أية مراسم وال أية عالمة بل كل 

ما حتقق قد حتقق بعيدا عن أعني كثري من املقربني.
عمة  فإن  اإلمام،  من  القريبني  أقرب  على  حىت  الوالدة  خفيت  وقد 
اإلمام  مل تتعرف على محل ام اإلمام املهدي فضال عن غريها، 
ومن هنا كانت الوالدة يف ظروف سرية جدا وبعد منتصف الليل، وعند 
طلوع الفجر وهو وقت ال يستيقظ فيه إال اخلواص من املؤمنني فضال 

عن غريهم.
وقد خطط اإلمام العسكري  ليبقى اإلمام املهدي بعيدا عن 
األنظار كما ولد خفية ومل يطلع عليه إال اخلواص أو أخص اخلواص من 

شيعته.
وأما كيفية إمتام احلجة يف هذه الظروف االستثنائية على شيعته فقد حتققت 

ضمن خطوات ومراحل دقيقة.
ومن هنا نفهم السر يف كثرة هذه النصوص وتنوع موضوعاهتا إذا ما قسناها 
اىل نصوص اإلمام اهلادي  حول حفيده املهدي والحظنا قصر 
الفرتة الزمنية اليت كانت ابختيار اإلمام العسكري  وهي ال تتجاوز 
الست سنوات بينما كانت إمامة اهلادي  تناهز الـ 34 سنة مما يعين 

. أهنا كانت ستة أضعاف مدة امامة ابنه العسكري
 

اخلطوة االوىل
أبيه اإلمام احلسن  املهدي عن  املبشرة بوالدة  النصوص  لقد جاءت 
العسكري  اتلية لنصوص اإلمام اهلادي  اليت ركزت على أنه 
حفيد اهلادي  وأنه ابن احلسن العسكري  وان الناس سوف ال 
يرون شخصه وال حيل هلم ذكره ابمسه، وأنه الذي يقول الناس عنه أنه مل يولد 
بعد، وأنه الذي يغيب عنهم ويرفع من بني أظهرهم وأنه الذي ستختلف 
شيعته اىل أن يقوم، وعلى الشيعة أن تلتف حول العلماء الذين ينوبون عنه 
الوالء  البيت ويظهرون هلم  قيامه ودولته ويتمسكون أبهل  وينتظرون 

ابلدعاء والزايرة وانه الذي سيكون إماما وهو ابن مخس سنني.2
وإليك مجلة من هذه النصوص املبشرة بوالدته:

1. روى الصدوق عن الكليين: ان جارية أيب حمّمد  ملا محلت قال هلا: 
»ستحملني ذكرا وامسه حمّمد وهو القائم من بعدي.«3

2. روى يف »اثبات اهلداة« عن الفضل بن شاذان أن حمّمد بن عبداجلبار 
سأل اإلمام احلسن  عن اإلمام واحلجة من بعده فأجابه: 

»إن اإلمام وحجة هللا من بعدي، ابين مسي رسول هللا وكنيه، الذي هو خامت 
حجج هللا وآخر خلفائه.« 

فسأله ممن هو؟ 
فقال : »من ابنة ابن قيصر ملك الروم، إال أنه سيولد ويغيب عن الناس 

غيبة طويلة مث يظهر.«4
3. روى الطوسي أن مجاعة من شيعة اإلمام احلسن العسكري  وفدوا 
عليه بـ»سر من رأى« )السامراء( فعرفهم على وكيله وثقته عثمان بن سعيد 
العمري، مث قال هلم: »واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وان 

ابنه حمّمدا وكيل ابين مهديكم.«5
4. وعن عيسى بن صبيح أنه حني كان يف احلبس دخل عليه اإلمام احلسن 

العسكري  فقال له: 
»لك مخس وستون سنة وشهر ويومان، وكان معه كتاب دعاء فيه اتريخ مولده 
 ففتحه ونظر فيه واكتشف صدق اإلمام ودقة خربه«، مث قال له اإلمام
: »هل رزقت ولدا؟« فأجابه ابلنفي، فدعا له اإلمام  قائال: »اللهم 

: ارزقه ولدا يكون له عضدا فنعم العضد الولد.« مث متثل
من كان ذا عضد يدرك ظالمته إن الذليل الذي ليست له عضد.«

مث سأل اإلمام عما إذا كان له ولد فأجابه اإلمام  قائال: »إي وهللا 
سيكون يل ولد ميأل األرض قسطا وعدال فأما اآلن فال.«6

 
اخلطوة الثانية

لقد قام اإلمام احلسن  ابإلشهاد على الوالدة فضال عن إخباره وإقراره 
بوالدته وذلك إمتاما للحجة ابلرغم من حراجة الظروف وضرورة الكتمان 
قبل  اإلمام وجواريه  دار  يرصدون  الذين كانوا  اجلواسيس  أعني  التام عن 

الوالدة وبعدها.
واخت    اجلواد اإلمام  بنت   حكيمة الطاهرة  العلوية  السيدة  إن 
اإلمام اهلادي  وعمة اإلمام احلسن العسكري  قد تولت أمر 
مبشاهدة  الوالدة7 وصرحت  ساعة  املهدي يف  اإلمام  ام   ،نرجس
العسكري  أبهنا قد  اإلمام املهدي بعد مولده8 وصرح اإلمام 
غسلته9 وساعدهتا بعض النسوة، مثل جارية أيب علي اخليزراين اليت أهداها 

اىل اإلمام العسكري  ومارية ونسيم، خادمة اإلمام العسكري.10
 

اخلطوة الثالثة
ومتثلت هذه اخلطوة إبخبار اإلمام  شيعته أبن املهدي املنتظر قد 

ولد، وحاول نشر هذا اخلرب بني شيعته بكل حتفظ.
ولدينا مثانية عشر حديثا يتضمن كل منها سعي اإلمام  لنشر خرب 
الوالدة بني شيعته وأوليائه، وهي ما بني صريح وغري صريح قد اكتفى فيه 

اإلمام  ابلتلميح حسب ما يقتضيه احلال.
فمنها اخلرب الذي صرح فيه اإلمام احلسن  بعلتني لوضع بين العباس 
سيوفهم على أهل البيت واغتياهلم من دون أن يكونوا قد تصدوا للثورة 

العلنية عليهم حيث جاء فيه:
»فسعوا يف قتل أهل بيت رسول هللا وإابدة نسله طمعا منهم يف الوصول 
اىل منع تولد القائم أو قتله، فأىب هللا أن يكشف أمره لواحد منهم إال أن يتم 

نوره ولو كره الكافرون.«11
وقد تضمن هذا احلديث اإلخبار بوالدته خفية ليتم هللا نوره.

ومنها ما حدث به سعد بن عبدهللا عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي 
أنه خرج توقيع من أيب حمّمد  جاء فيه: »زعموا أهنم يريدون قتلي 

ليقطعوا هذا النسل، وقد كذب هللا عز وجل قوهلم واحلمدهلل.«12
وحني قتل الزبريي، قال اإلمام  يف توقيع خرج عنه: »هذا جزاء من 
اجرتأ على هللا يف أوليائه، يزعم أنه يقتلين وليس يل عقب، فكيف رأى قدرة 

هللا فيه؟!«13
وعن أمحد بن إسحاق بن سعد أنه قال: مسعت أاب حمّمد احلسن بن علي 

العسكري  يقول: 
»احلمدهلل الذي مل خيرجين من الدنيا حىت أراين اخللف من بعدي، أشبه الناس 
برسول هللا خلقا وخلقا، حيفظه هللا تبارك وتعاىل يف غيبته مث يظهره هللا 

فيمأل األرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما.«14
  وعن أمحد بن احلسن بن اسحاق القمي قال: ملا ولد اخللف الصاحل
ورد عن موالان أيب حمّمد احلسن بن علي  اىل جدي أمحد بن اسحاق 
كتاب فإذا فيه مكتوب خبط يده  الذي كانت ترد به التوقيعات 
عليه وفيه: »ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا وعن مجيع الناس مكتوما 

فإان مل نظهر عليه إال األقرب لقرابته والويل لواليته...«15
ويف سنة سبع ومخسني ومائتني خرج عيسى بن مهدي اجلوهري مع مجاعة 
اىل سامراء بعد أن كانوا قد زاروا قرب احلسني  بـ»كربالء« وقرب أيب 
احلسن الکاظم  و أيب جعفر اجلواد  يف »بغداد« وبشرهم 
بوالدة  رأى  من  سر  حمّمد يف  وأيب  احلسن  اجملاورون أليب  اخواهنم 
املهدي، فدخلوا على أيب حمّمد  للتهنئة، وأجهروا ابلبكاء بني 
يديه قبل التهنئة وهم نيف وسبعون رجال من أهل »السواد« فقال هلم 

اإلمام . من مجلة ما قال: ـ
»ان البكاء من السرور من نعم هللا مثل الشكر هلا...« مث أراد عيسى بن 
مهدي اجلوهري أن يتكلم فبادرهم اإلمام  قبل أن يتكلموا، فقال: 
»فيكم من أضمر مسأليت عن ولدي املهدي وأين هو؟ وقد استودعته هللا 
كما استودعت ام موسى موسى ...« فقالت طائفة: اي وهللا اي سيدان 

لقد كانت هذه املسألة يف أنفسنا.16
 املهدي ولده  عن  يعقوا  أبن  وكالئه  بعض    اإلمام أمر  وقد 
جاء  بل   .  بوالدته ضمين  إخبار  له  والعقيقة  شيعته،  ويطعموا 
التصريح يف بعضها ابلوالدة حيث كتب لبعضهم ما نصه: »عق هذين 

الكبشني عن موالك وكل هنأك هللا وأطعم إخوانك...«17

اخلطوة الرابعة
ومتثلت يف االشهاد على والدة اإلمام املهدي ووجوده وحياته.

فعن أيب غامن، اخلادم أنه ولد أليب حمّمد  ولد فسماه حمّمدا فعرضه 
على أصحابه يوم الثالث -وقال: 

»هذا صاحبكم من بعدي وخليفيت عليكم وهو القائم الذي متتد إليه األعناق 
ابالنتظار، فإذا امتألت األرض جورا وظلما فمألها قسطا وعدال.«18

وعن عمرو األهوازي أن أاب حمّمد  أراه ابنه وقال: »هذا صاحبكم 
من بعدي.«19

وعن معاوية بن حكيم وحمّمد بن أيوب بن نوح وحمّمد بن عثمان 
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التمهيد للغيبة
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بن  احلسن  حمّمد  أبو  علينا  عرض  قالوا:  أهنم   العمري
علي  وحنن يف منزله وكنا أربعني رجال فسئل عن احلجة 

من بعده فخرج عليهم غالم أشبه الناس به فقال:
»هذا إمامكم من بعدي وخليفيت عليكم، أطيعوه وال تتفرقوا من بعدي يف 
أداينكم فتهلكوا، أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا.«20 قالوا: فخرجنا من 

. عنده فما مضت إال أايم قالئل حىت مضى أبو حمّمد
 

اخلطوة اخلامسة
وهي إجاابت اإلمام املهدي على اسئلة شيعته يف حياة أبيه حيث 

تكشف عن قابلياته الرابنية اليت خيتص هبا أولياء هللا.
  ومما حدث به أمحد بن اسحاق حني سأل اإلمام احلسن العسكري
عن عالمة يطمئن إليها قلبه حول إمامة املهدي حني اراه إايه وقد 
كان غالما كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ثالث سنني، أن الغالم 
نطق بلسان عريب فصيح فقال: »أان بقية هللا يف أرضه واملنتقم من 

أعدائه فال تطلب أثرا بعد عني اي أمحد ابن اسحاق.«21
وقد حفلت مصادر احلديث اإلمامي بكرامات اإلمام املهدي مع 
أجوبة  احتار يف  قد  الذي كان  اإلمامي  العامل  القمي،  عبدهللا  بن  سعد 
مسائل عويصة قد القيت عليه حىت حلق أبمحد بن اسحاق، صاحب 
  وذهبا معا اىل اإلمام العسكري  أيب حمّمد احلسن العسكري
بن  أمحد  إبخبار  وأمره  يديه  بني   املهدي حمّمد  وابنه  عليه  ودخال 
اسحاق هبدااي شيعته اليت جاء هبا مث اخرب سعد بن عبدهللا مبا كان قد 

جاء له من املسائل العويصة اليت أشكلت عليه.22
وهكذا كراماته لـابراهيم بن حمّمد بن فارس النيسابوري حني أخربه عما يف 

ضمريه.23
 

اخلطوة السادسة
غيبته  يف   املهدي ابإلمام  االرتباط  لتسهيل    ختطيطه وهي 
فأصبحوا  شيعته  لدى  وثقهم  قد  وكالء  اعتماده  خالل  من  الصغرى 
حلقة وصل مأمونة بني اإلمام املهدي واتباعه من دون أن يتجشموا 

األخطار والصعاب لذلك.
فقد حدث حمّمد بن امساعيل وعلي بن عبدهللا احلسنيان أهنما دخال على 
أيب حمّمد احلسن  بسر من رأى وبني يديه مجاعة من أوليائه وشيعته 

حىت دخل عليه بدر خادمه فقال: اي موالي ابلباب قوم شعث غرب. 
فقال هلم: »هؤالء نفر من شيعتنا ابليمن...« مث ساق حديثا طويال حىت 

انتهى احلديث اىل أن احلسن  قال لبدر: 
»فامض فأتنا بعثمان بن سعيد العمري، فما لبثنا إال يسريا حىت دخل عثمان 
فقال له سيدان أبو حمّمد : إمض اي عثمان فإنك الوكيل والثقة واملأمون 
على مال هللا واقبض من هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املال«، مث ساق 
احلديث اىل أن قاال: مث قلنا أبمجعنا: اي سيدان وهللا إن عثمان ملن خيار 
شيعتك ولقد زدتنا علما مبوضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال 

هللا تعاىل. 
قال : »نعم واشهدوا علي ان عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن ابنه 

حمّمدا وكيل ابين مهديكم.«24
بعد   املهدي الوكيل األول لإلمام   ،وقد كان عثمان بن سعيد

 مث أصبح حمّمد بن عثمان  استشهاد اإلمام احلسن العسكري
.وكيله الثاين كما هو املعروف يف ترتيب النواب األربعة لإلمام املهدي

 
اخلطوة السابعة

الوضع  البيت الستقبال  أهل  أتباع  اليت هيأت  النصوص  ومتثلت يف 
اجلديد الذي سيحل هبم عند غيبة اإلمام املهدي لئال يفاجأوا ابمور ال 
يعرفون كيفية التعامل معها مثل ما حيصل بعد الغيبة من احلرية واالختالف 
بني الشيعة، وما ينبغي هلم من الصرب واالنتظار للفرج والثبات على االميان 

والدعاء لإلمام  ولتعجيل فرجه الشريف.

 وتكفي هذه اخلطوات السبعة للتمهيد الالزم لتصبح قضية اإلمام املهدي
قضية واقعية تعيشها اجلماعة الصاحلة بكل وجودها رغم الظروف احلرجة 

.اليت كانت تكتنف اإلمام املهدي

اهلوامش:
1. راجع »معجم أحاديث اإلمام املهدي«، ج 4، ص 200-196. 

2. نفس املصدر، ص 218-195.
3. »كمال الدين«، ج 2، ص 408.
4. »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 569.

5. »غيبة الطوسي«، ص 215.
6. »اخلرائج«، ج 1، ص 478.

7. »كمال الدين«، ج 2، ص 424.
8. »الكايف«، ج 1، ص 330.

9. »كمال الدين«، ج 2، ص 434.
10. نفس املصدر، ج 2، ص 431-430.

11. »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 570.
12. »كمال الدين«، ج 2، ص 407.

13. »الكايف«، ج 1، ص 329.
14. »كمال الدين«، ج 2، ص 418.
15. »كمال الدين«، ج 2، ص 433.

16. »اهلداية الكربى«، ج 68، و »اثبات اهلداة«، ج 3، ص 572.
17. »اثبات الوصية«، ج 221.

18 »كمال الدين«، ج 2، ص 431.
19 »الكايف«، ج 1، ص 328.

20 »كمال الدين«، ج 2، ص 435.
21. »كمال الدين«، ج 2، ص 384.

22. نفس املصدر، ج 2، ص 454.
23. »إثبات اهلداة«، ج 3، ص 700.

24. »غيبة الطوسي«، ج 215.

املصدر: »أعالم اهلداية )ج13( اإلمام احلسن بن علي العسكري «، جلنة 
التأليف، الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العاملي ألهل البيت، الطبعة 

األوىل، 1422 هـ. ق.

ال شيء يؤذي روح اإلنسان ويعصرها إاّل أكثر من إحساسه أبنه يعيش 
يف ظل قدرة قاهرة قوية مسلطة تسلطاً مطلقاً على كل شيء يف وجوده 

تتحكم فيه مبا تشاء.
يرى  إذ  اآلالم،  أمر  ابلعبودية  واإلحساس  النعم،  اغلى  احلرية  ان  ذلك 
اإلنسان نفسه مسحوق الشخصية ممزق االرادة جتاه تلك القوة املستعبدة. 

فما هو إاّل كخروف جيره الراعي الذي بيده نومه وطعامه وموته وحياته.
وهذا الشعور يولد يف اعماقه مجرا يتلظی وأملاً عارماً... إاّل أنه أمل املستسلم 
لقبضة األسد الغضوب املتوحش حيث الجيد أمامه سبيال للخالص من 

تلك القبضة اجلبارة اليت متسك بزمام أموره.
حيوان  أو  جبار  انسان  يف  تتمثل  املسيطرة  القوة  نفرتض  وحنن  هنا  إىل 
مفرتس. أما لو افرتضناها قوة غيبية هائلة حتكم اإلنسان وتتحكم يف مصريه 
من وراء الغيب املبهم، فإن األمر سيتفاقم قطعاً، إذ متوت هنالك كل احالم 

اخلالص.
هكذا إذن ولد هذا السؤال احملرّي يف ذهن كل إنسان إمتلك احلد األدىن 

من اإلدراك اإلنساين.
ترى هل إن هذه احلوادث الكونية تسري وفق خمطط صارم رسم هلا من قبل 

دون أن يتطرق إليه أي ختلف أو استثناء؟
يف كل  تتحكم  والقدر«  »القضاء  تدعى  مطلقة  خفية  قوة  هناك  وهل 
احلوادث ومنها اإلنسان وخصائصه وأعماله. أم أن األمر على العكس من 
ذلك متاماً، فال يوجد أي معىن من معاين السيطرة للماضي على احلاضر 
واملستقبل، فلإلنسان حريته التامة يف صياغة احناء سلوكه وتقرير مصريه، 
أم أن هناك احتماالً اثلثاً يف البني جيمع بني اإلعتقاد ابلقضاء كقوة مطلقة 
فيما  اإلنسان  الكائنات وبالاستثناء، واإلعتقاد حبرية  مسلطة على مجيع 

يعمل؟ ولو كان األمر كذلك فكيف ميكن توضيحه وتوجيهه؟

ومسألة القضاء والقدر أو »تقرير املصري« من أشد املسائل الفلسفية 
غموضاً. وقد طرحت للبحث بني املفكرين اإلسالميني - لعلل خاصة 
- منذ القرن اهلجري األول. وكان للعقائد املختلفة اليت أبديت يف هذا 
اجملال دورها يف النزاعات والتحزب وحصول الفرق واجلماعات يف العامل 
االسالمي، مما كان لذلك - أي حلصول العقائد املختلفة والفرق املتعددة 

املبنية على أساسها - آاثره العجيبة خالل القرون األربعة عشر.

اجلانب العملي العام للمشكلة
ومع أن هذه املسألة ترتبط بعامل ماوراء الطبيعة، والفلسفة اإلهلية، إاّل أهنا 

تندرج ضمن أهم املسائل العملية اإلجتماعية ألمرين مها:
1. التأثري البدهي لنوع التفكري الشخصي للباحث يف هذه املشكلة على 

حياته العملية، ونوعية تعامله مع األحداث.
بدهي أن الذي يعتقد أنه وجود مكبل، الميلك من أمره شيئا خيتلف 
روحية وسلوكا عن اآلخر الذي يعتقد أنه التحكم يف مستقبله ومصريه.

فللمشكلة آاثرها العملية واإلجتماعية يف حني ال نرى لكثري من املسائل 
وقدمه«  العامل  »حدوث  مسائل:  مثل  يف  التأثري  هذا  مثل  الفلسفية 
وامتناع  واملعلول  العلة  و»نظام  تناهيها«  وعدم  العامل  ابعاد  و»تناهي 
صدور الكثري من الواحد« و»مسألة عينية الذات والصفات يف املبدأ 
األول سبحانه وتعاىل« وغريها من املسائل اليت ليس هلا أثر عملي على 

سلوك األفراد وشخصيتهم اإلجتماعية.
2. إتساع نطاق اإلهتمام ابملسألة يف األذهان مبعىن أهنا وإن كانت من 

املسائل املعقدة واملتطلبة حلوال دقيقة لكنها تعد من املسائل العامة 
اليت تطرح نفسها حىت يف أذهان من ال حظ هلم من التفكري 

اإلحساس المرعب

القضاء والقدر
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القضاء والقدر

يف املسائل الكلية، إذ كل إنسان يتوق طبعاً ألّن يشعر بدوره 
يف صياغة مستقبلة.

وهل أنه حمكوم بقدر حمتوم الميكنه أن يتخلف عنه يف مسرية يف 
احلياة فال إختيار له مطلقا مثله مثل قشة يف عاصفة، أم أن األمر ليس 

كذلك وأنه يستطيع أن يعني مسرية يف احلياة؟ا
وهلذين اجلانبني ميكن ضم هذه املسألة إىل املسائل العملية واإلجتماعية...

ولكن الذين حبثوا املسألة قدميا مل يهتموا هبذا اجلانب إال قليال وصبوا 
اهتمامهم على اجلانب الفلسفي والكالمي منها فقط يف حني خالفهم 
الباحثون اليوم فصبوا إهتمامهم الكبري على اجلانب العملي اإلجتماعي 

منها.
وهنا حنن نلمح بعض املنتقدين لإلسالم يعتربون مسألة القضاء والقدر 
ورأي اإلسالم فيها من أكرب عوامل إحنطاط املسلمني. وهنا ميكن أن 

يثور سؤال على هذا األساس فيقول:
الفردي  واإلحنطاط  للركود  سببا  والقدر  ابلقضاء  اإلعتقاد  إن كان 
واإلجتماعي فلماذا مل يكن واقع املسلمني األوائل كذلك؟ وأمل تكن هذه 
العقيدة أم أن  التعاليم اإلسالمية األوىل ويف أصل  املسألة مطروحة يف 
شکل إعتقادهم ابلقضاء مل يكن يتناىف مع حرية اإلنسان ومسؤوليته جتاه 
ما يعمله؟ مبعىن أهنم يف نفس الوقت الذي إعتقدوا فيه ابلقدر و عموميته 
إعتقدوا أيضا أبن املصري ميكن تغيريه وتبديله وأن اإلنسان قادر على 
ذلك ولو كان لديهم مثل هذا النمط من التفكري فكيف ميكن توضيحه؟

واذا قطعنا النظر عن نوع اإلجتهاد الذي اعمل يف فهم املشكلة قدمياً 
وجب أن نلتفت:

أوال: إىل منطق القرآن الكرمي يف هذه املسالة. 
 .وأهل البيت اثنياً: إىل ما وصلنا من الرسول االعظم

مث: حناول التعرف على نوعية الرأي املنطقي الذي ينبغي اختياره.

اآلايت القرآنية
أية  وأن  املطلق،  ونفوذه  والقدر  ابلقضاء  الكرمية  اآلايت  بعض  تصرح 
حادثة كونية البد أن تكون مسبوقة مبشيئة اهلية، وأهنا قد رمست من قبل 

يف كتاب مبني وهي من قبيل:
»َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة يف اأْلَْرِض َواَل يف أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن 

ِلَك َعَلى اللَِّ َيِسرٌي«1 نـَبـَْرَأَها ۚ ِإنَّ ذَٰ
»َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو ۚ َويـَْعَلُم َما يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر ۚ َوَما َتْسُقُط 
ِمْن َورََقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة يف ظُُلَماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ يف 

ِكَتاٍب ُمِبنٍي«2
»... يـَُقوُلوَن َهْل لََنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ۗ ُقْل ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه لِلَِّ ۗ خُيُْفوَن يف 
أَنـُْفِسِهْم َما اَل يـُْبُدوَن َلَك ۖ يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا 
ۗ ُقْل َلْو ُكنـُْتْم يف بـُُيوِتُكْم لَبـََرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإىَلٰ َمَضاِجِعِهْم...«3 

»َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ِعْنَداَن َخَزائُِنُه َوَما نـَُنزِّلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم«4 
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا«5 »... َقْد َجَعَل اللَّ

»ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر«6 
ُ َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء...«7 »... فـَُيِضلُّ اللَّ

»ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ممَّن َتَشاُء َوتُِعزُّ 
َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء ۖ بَِيِدَك اخْلَيـُْر ۖ ِإنََّك َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«8 

الدالة على كون اإلنسان خمتارا يف عمله ومؤثرا يف مستقبله  أما اآلايت 
ومصريه، وله أن يغريه، فهي من قبيل: 

ُوا َما ِبَنـُْفِسِهْم...«9 »... ِإنَّ اللََّ اَل يـَُغريُِّ َما ِبَقْوٍم َحىتَّٰ يـَُغريِّ
َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْتِيَها ِرْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن   ُ »َوَضَرَب اللَّ

ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف...«10  َفَكَفَرْت ِبَنـُْعِم اللَِّ فََأَذاقـََها اللَّ
ُ لَِيْظِلَمُهْم َولَِٰكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن«11 »َوَما َكاَن اللَّ

ٍم ِلْلَعِبيِد«12  »... َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ
»ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا«13 

»... َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر...«14
»َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس«15 

نـَْيا نـُْؤتِِه  »َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
ِمنـَْها...«16

َلُه َجَهنََّم  ِلَمْن نُرِيُد مثَّ َجَعْلَنا  َنَشاُء  ِفيَها َما  َلُه  ْلَنا  اْلَعاِجَلَة َعجَّ يُرِيُد  »َمْن َكاَن 
َيْصاَلَها َمْذُموًما َمْدُحورًا ٭ َوَمْن َأرَاَد اآْلِخَرَة َوَسَعٰى هَلَا َسْعيـََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِٰئَك 
ُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك ۚ َوَما َكاَن َعطَاُء  ُؤاَلِء َوهَٰ َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكورًا ٭ ُكالًّ نُِدُّ هَٰ

رَبَِّك حَمُْظورًا«17
وهناك آايت أخرى ميكن أن تنضم إىل الطائفة األوىل أو الثانية.

التفسري  علماء  غالب  نظر  متعارضتني يف  الطائفتان  هااتن  اعتربت  وقد 
والكالم فنحن المنلك إال أن نؤول إحدامها حبيث تنسجم مع مفاد األخرى 

فنقبل النتيجة.
ومنذ منتصف القرن األول حيث وجد املسلكان الفكراين يف هذه املسألة 
هنضت مجاعة تؤيد حرية اإلنسان وإختياره فأولت آايت الطائفة األوىل 
الغييب  التقدير  أخرى جانب  أيدت مجاعة  بـ»القدرية« يف حني  وعرفت 

الصارم املتحكم فأولت آايت الطائفة الثانية وعرفت بـ»اجلربية«.
ولكن هاتني اجلماعتني اندكتا يف فرقتني كالميتني كربيني مها »األشاعرة« 
و»املعتزلة« وقد تبنت كل فرقة - ضمن ما تبنت من آراء كثرية - احد 

املسلكني، فأيد األشاعرة اجلربية، يف حني احتضن املعتزلة »القدرية«.

کلمة القدرية
القدرية ألولئك  استعملنا مصطلح  أننا  إىل  هنا  األنظار  نلفت  أن  جيب 
املناصرين حلرية اإلنسان اتباعا ملا هو املعروف يف إصطالح علماء الكالم، 
وملا هو املراد عند اطالق هذه الكلمة يف الرواايت - غالباً - وإال فان 
كلمة القدرية قد تطلق ويراد هبا - على السنة املتكلمني ويف بعض الرواايت 

- اجلربيني.
أولئك املؤيدين للجرب، القائلني ابلتقدير العام، واولئك  والواقع ان كالماً 
املؤيدين للحرية، النافني لدور القدر يف األفعال اإلنسانية، كانوا يتجنبون 
هذه الكلمة، ويصمون الطرف اآلخر هبا. وسر ذلك أنه روي عن الرسول 
فاجلربيون  ولذا  األمة.«18  هذه  جموس  »القدرية  مضمونه  ما   االكرم
يقولون: ان القدرية هم منكر والتقدير االهلي يف حني يرد خمالفوهم قائلني: ان 
القدرية هم اولئك الذين يردون كل شيء حىت اعمال اإلنسان للقضاء والقدر.
ورمبا كان السبب يف شيوع اطالق كلمة القدرية على منكري التقدير هو: 
أوال: رواج وشيوع املذهب األشعري حبيث صري املعتزلة أقلية جتاه األكثرية 

األشعرية.
اثنيا: تشبيه القدرية ابجملوس. واملعروف عن اجملوس اهنم حيددون التقدير 

االهلي مبا يسمونه »اخلري«، أّما الشر فخارج عن التقدير اإلهلي، وان فاعله 
هو مبدا شيطاين أمسوه »اهرمين«.

التعارض املدعي
قلنا أن أكثر املفسرين والتكلمني يرى اآلايت متعارضة يف هذا املوضوع 

فيلجاون ايل اتويل بعضها لتنسجم مع البعض اآلخر.
وهنا جيب أن نتنبه إىل أن التعارض على نوعني:

 األول: أن ينفي كالم كالما أخر صراحة وابلطابقة مثل »توي الرسول
يف شهر صفر« »مل يتوف الرسول يف شهر صفر« فإن الثانية نفت 

األوىل صراحة.
الثاين: أن ال تنفي اجلملة الثانية األوىل صراحة ولكن الزم التصديق ابجلملة 

الثانية بطالن االوىل كما يف املثال التايل: 
ربيع  شهر  يف   الرسول »تويف  صفر«  شهر  يف   الرسول »تويف 

األّول«.
فهل التعارض املدعي بني الطائفتني من الرواايت يف القدر من النوع األّول 
األول  النوع  من  ليس  املدعي  التنايف  ان  الثاين؟ الريب يف  النوع  من  أم 
)التنايف الصريح( فلم نقل مثاًل: »ال شيء مقدر«، »كل شيء مقدر«،  
»كل شيء سبق يف علم هللا«، »ال شيء سبق يف علم هللا« ، »اإلنسان 
خمتار يف عمله«، »اإلنسان غري خمتار يف عمله« »كل شيء مرتبط ابملشيئة 

االهلية«، »ليس كل شيء مرتبطا ابملشيئة االهلية«.
أن  اهلي  بتقدير  مقدرا  شيء  الزم كون كل  أن  حسبوا  املتكلمني  لكن 
املسبق،  والتقدير  احلرية  بني  اجلمع  فيستحيل  سلوكه  يف  جمبور  اإلنسان 
فما قدر جيب أن يتحقق بال اختيار وإاّل فإّن علم هللا يتحول اىل جهل. 
والعكس ابلعكس فإّن الزم كون اإلنسان مؤثراً يف سعادته وشقائه إن ال 

يكون هناك تقدير سابق.
وهكذا وجد ركام من التأويالت يف كتب املتكلمني واملفسرين ولإلّطالع 

ميكن مراجعة تفسريي الرازي والكشاف.
ومبوجب ما سبق فلو وجدت نظرية اثلثة ترفع هذا التعارض املدعی بني 
العلم اإلهلي املسبق واملشيئة املطلقة، وحرية اإلنسان وإختياره، فإننا الحنتاج 
الثالث،  اخلط  هذا  على  يؤكد  الواقع  أن  وسيأيت  تفسري.  أو  أتويل  إىل 
ويكشف عن أن هذا التعارض نشأ عن الفهم اخلاطىء الغري. ولنا احلق يف 
أن نقول أنه ال معىن لوجود التعارض يف الكتاب املبني حتی نضطر إىل محل 
بعض اآلايت على خالف ظاهرها وأتويلها، بل لنا أن نقول أنّنا ال جند يف 
القرآن الكرمي آية واحدة حتتاج اىل التأويل، وحىت أشد اآلايت تشاهبا فإهنا 
ال حتتاج إىل التأويل... وهذا موضوع حيتاج إىل تفصيل يف القول ال جمال له 
هنا، مما يثبت لنا أن هذا اجلانب هو أروع وجه اعجازي يف القرآن الكرمي.

اهلوامش:
1. »سورة احلديد«، اآلية ۲۲.
2. »سورة األنعام«، اآلية ۵۹.

3. »سورة آل عمران«، اآلية 154.
4. »سورة احلجر«، اآلية 21.
5. »سورة الطالق«، اآلية 3.
6. »سورة القمر«، اآلية 49.
7. »سورة ابراهيم«، اآلية 4.

8. »سورة آل عمران«، اآلية 26.
9. »سورة الرعد«، اآلية ۱۱.

10. »سورة النحل«، اآلية ۱۱۲.
11. »سورة العنكبوت«، اآلية 40.

12. »سورة فصلت«، اآلية 46.
13. »سورة اإلنسان«، اآلية ۳.

14. »سورة الكهف«، اآلية ۲۹.
15. »سورة الروم«، اآلية 41.

16. »سورة الشوری«، اآلية ۲۰.
17. »سورة االسراء«، اآلايت 20-18.
18. »جامع الصغري«، ج 2، ص 89.

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

السؤال: هل هنالك أّي دليل على وجوب التقليد من القرآن الكرمي وسّنة 
الرسول وآل البيت؟

أدّلة كثرية  عليه  تدلُّ  وراسخ،  اثبت  موضوٌع  التقليد  موضوع  اجلواب: 
توجبه وجتعل عمل املكلَّف من دون تقليد واتّباع ملرجع من مراجع الّدين 

عمالً ابطالً وغري مقبول. 
وهذا املعىن - أي وجوب التقليد - نقوله ملن مل يصل إىل مرتبة االجتهاد 

ومل يقدر على االحتياط يف عباداته ومعامالته. 

أدلة وجوب الّتقليد
التقليد يف اللغة: من القالدة، ومعناه: جعلها يف عنق الغري. 

واصطالحاً: هو األخذ بفتوى الغري وتعّلمها للعمل هبا. 
أو: هو االستناد إىل فتوى الغري يف مقام العمل. 

ولعّل التعريف الثاين هو األنسب للمعىن الّلغوي؛ ألّن املقلَّد هو من جيعل 

القالدة يف عنق الغري، والعامي عندما يقلَّد اجملتهد اجلامع للشرائط فهو 
جيعله مسؤوالً عن صّحة عمله أمام هللا عزوجل، وجيعل هذا العمل يف عنق 
اجملتهد، وهذا ال يتحّقق إالّ بنفس العمل ال ابألخذ أو االلتزام على بعِض 

الّتعريفات اليت قالت: التقليد هو االلتزام بفتوى الغري. 
ويؤيّد هذا املعىن: ما رواه الكليين بسند صحيح، عن أيب عبيدة احلّذاء، قال: 

 :قال أبو جعفر
ومالئكة  الّرمحة  مالئكة  لعنته  هللا  من  هدى  وال  علم  بغري  الّناس  أفىت  »من 

العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه.«1 
فانظروا إىل قوله: »وحلقه وزر من عمل بفتياه.« فاملدار يف التقليد - 
إذن - على العمل دون األخذ أو االلتزام - الذي هو أمر نفسي وإن مل 

يعمل. 

األسئلة واألجوبةالدليل األول: وجوب الّتقليد من القرآن الكرمي
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قال هللا تعاىل: 
ِمنـُْهْم  ِفْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  نـََفَر  فـََلْواَل  َكافًَّة  لِيـَْنِفُروا  اْلُمْؤِمُنوَن  َكاَن  »َوَما 
َلَعلَُّهْم  ِإلَْيِهْم  رََجُعوا  ِإَذا  قـَْوَمُهْم  َولِيـُْنِذُروا  يِن  الدِّ يف  لِيـَتـََفقَُّهوا  طَائَِفٌة 

حَيَْذُروَن«2
هذا  الّدين،  يف  للتفّقه  الّنفر  وجوب  على  دّلت  اليت  املباركة  اآلية  فهذه 
الوجوب املستفاد من دخول »لوال« التحضيضّية على الفعل املاضي، فقد 
أّكد علماء الّلغة أبّن »لوال« إذا دخلت على الفعل املضارع أفادت احلّض 
على الفعل والطلب له، وإذا دخلت على املاضي أفادت الّتوبيخ والّلوم 

على ترك العمل.3 
وهي هنا قد دخلت على الفعل املاضي، فهي تفيد الّلوم والّتوبيخ على 
ترك الّنفر للتفقُّه يف الّدين، وهي هبذا املعىن تفيد وجوب الّنفر؛4 ألّن الّلوم 

والتوبيخ على ترك الفعل ال يصح إال إذا كان الفعل واجباً. 
فهذه اآلية الكرمية دّلت على وجوب االجتهاد - الذي هو التفقُّه يف الّدين 
- وأّن هذا الوجوب على حنو الوجوب الكفائّي ال العييّن؛ ألهّنا قالت أبّن 
هذا األمر إمّنا جيب على طائفة من كّل فرقة، فهو وجوب كفائّي ال عييّن. 

فهي كما دّلت على وجوب االجتهاد دّلت على وجوب الّتقليد أيضاً. 

املالزمة بني وجوب االجتهاد ووجوب الّتقليد
الّدين  يف  والتفّقه  االجتهاد  وجوب  بني  املالزمة  هذه  أين  من  السؤال: 

ووجوب الّتقليد هنا؟ 
الّتشريع  القبول، وإاّل كان  اجلواب: للمالزمة بني إجياب اإلنذار وإجياب 

لغواً. 
بيان ذلك: إن قوله تعاىل: »َولُِينِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم« يفيد وجوب 
اإلنذار على املتفّقهني، مبعىن: أّن على اّلذين هاجروا وسافروا إىل طلب 
العلم والتفّقه يف الدّين جيب عليهم أن يقوموا مبهّمة حتذير قومهم وإنذارهم 
لإلنذار على  إليهم، وهذا اإلجياب  إذا رجعوا  اإللتزام ابلّشريعة  من عدم 
املتفّقهني يلزم منه إجياب قبول إنذارهم من الطّرف اآلخر، وإال كان إجياب 

اإلنذار بدون إجياب القبول لغواً وبال فائدة. 

اختالف ماهّية االجتهاد لدى املتقدَّمني
وها هنا قد يطرح هذا السؤال بلحاظ اآلية الكرمية، فيقال: إّن الفقاهة 
واالجتهاد يف الّصدر األول لإلسالم هي غري الفقه واالجتهاد يف العصور 
املتأخَّرة؛ ألّن التفّقه يف العصور الّسابقة إمّنا كان بسؤال األحكام ومساعها 
من املعصومني، ومل يكن وقتئذ من االجتهاد ابملعىن املصطلح عليه اليوم 
عني وال أثر، وابلنتيجة: فال داللة لآلية الكرمية على لزوم األخذ إبنذار 

الفقيه ابملعىن املصطلح حىّت يكون الّتقليد واجباً؟
الّسابق  الّزمان  يف  االجتهاد  عن  زماننا  يف  االجتهاد  خيتلف  ال  اجلواب: 
إاّل من حيث الّصعوبة والّسهولة، فإّن التفّقه ومعرفة األحكام ابلّدليل يف 
الّصدر األّول مل يكن متوقَّفاً على مقدِّمات كثرية كما هو احلال يف زماننا 
احلاضر، وإمّنا كان يتوّقف على مساع احلديث فقط، فهو مل يكن متوقِّفاً 
لو كانوا من غريهم ومل  الّلسان، وحىّت  أهل  لكونه من  الّلغة؛  تعّلم  على 
يكونوا عارفني ابلّلغة كانوا يسألوهنا من اإلمام، وأّما حجّية الظهور 
واعتبار اخلرب الواحد - الّلذان مها الركنان يف االجتهاد - كانتا عندهم من 
املسّلمات، وهذا كّله خبالف العصور املتأخَّرة اليت يتوقف االجتهاد فيها 

على هذه املقّدمات وحنوها. 

الدليل الثاين: وجوب الّتقليد من الّرواايت الشّريفة
الرواايت الشريفة الواردة يف جواز التقليد، بل وجوبه على غري اجملتهد 

واحملتاط - كثرية جداً، نذكر منها: 
1. قول اإلمام الّصادق لـأابن بن تغلب: »اجلْس يف مسجد املدينة 

وأفت الّناس، فإيّن أحّب أن أرى يف شيعيت مثلك.«5
ومن الواضح أّن جواز اإلفتاء يالزم جواز العمل به. 

2. قول اإلمام الرضا لـعبد العزيز املهتدي عندما سأله: إيّن ال ألقاك 
يف كّل وقت، فمّمن آخذ معامل ديين؟ فقال: »خذ عن يونس بن عبد 

الّرمحن.«6 
3. قول الّرضا لـعلّي بن املسّيب اهلمداينّ عندما سأله: شّقيت بعيدة، 
ولست أصل إليك يف كّل وقت، فمّمن آخذ معامل ديين؟ قال: »من 

زكراي بن آدم القّمّي املأمون على الّدين والدُّنيا.«7 
األئّمة شيعتهم إىل  فيها  اليت أرجع  الرواايت  4. وتوجد مجلة من 
الفقهاء األصحاب ولزوم األخذ بقوهلم، وهذا لون من  الّتقاضي عند 

ألوان التقليد والعمل بفتاوى وحكم الفقهاء. 
ففي رواية أيب خدجية سامل بن مكرم اجلّمال، قال: 

قال أبو عبد هللا جعفر بن حمّمد الّصادق: »إاّيكم أن حياِكم بعُضكم 
من قضاايان  إىل أهل اجلّور، ولكن انظروا إىل رجٍل منكم يعلم شيئاً  بعضاً 

فاجعلوه بينكم، فإيّن قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه.«8
وجاء يف معتربة داود بن احلصني، عن أيب عبد هللا الّصادق يف رجلني 
فيه خالف،  بينهما  بينهما يف حكم وقع  اتّفقا على عدلني جعالمها 
فرضيا ابلعدلني، فاختلف العدالن بينهما، عن قول أيّهما ميضي احلكم؟ 
قال: »ينظر إىل أفقههما وأعلمهما بحاديثنا وأورعهما فينُفُذ حكُمه، 

وال يُلتَفت إىل اآلخر.«9
وهكذا توجد عشرات الرواايت، ويف خمتلف اجملاالت اليت ميكن استفادة 
جواز التقليد، بل وجوبه على من مل يستطيع استنباط احلكم الشرعي 

بنفسه. 
وهنا قد يشكل البعض ويقول: ومن قال إّن األئمة أرجعوا شيعتهم 
إىل األصحاب بعنوان أهنم فقهاء أيخذون األحكام منهم، فقد يكون 
إرجاعهم إليهم بعنوان أهنم رواة ألحاديثهم، وابلتايل ال تثبت هذه 

الرواايت جواز التقليد للفقهاء واألخذ أبقواهلم؟ 
اجلواب: إّن كالم اإلمام الصادق يف معتربة داود بن احلصني واضح 
إىل  اإلمام: »ينظر  قال  وأعلم، حيث  أفقه  إرجاع ملن هو  إذ هو 
أفقههما وأعلمهما بحاديثنا.« ومل يقل: ينظر إىل من هو أصدق 
يف نقله عنا، حىت يكون املدار على الرواية هنا دون الفقه واإلستنباط. 

وعند مراجعة الرواايت جتد أبّن األئمة قد عّلموا أصحاهبم أصول 
اإلستنباط، ومل يكتفوا إبعطائهم الرواايت فقط، ومن هنا جتد أّن هذا 
اإلرجاع لبعض األصحاب دون غريهم إمنا هو بعنوان أهنم فقهاء يفتون 
 الشيعة على وفق املوازين والضوابط اليت وضعها هلم أئمة اهل البيت
ال بعنوان أهنم رواة فقط، ومن هذه الرواايت اليت يستفاد منها هذا املعىن: 
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األسئلة واألجوبة

األسئلة واألجوبة

1. تعليم األئمة ألصحاهبم القواعد الكلية
عن كتاب  نقالً  السرائر«  إدريس يف »مستطرفات  ابن  روى 

هشام بن سامل عن أيب عبد هللا الصادق قال:
»إنا علينا أن نلقي إليكم األصول وعليكم أن تفّرعوا.«10

 وحنوه جاء يف كتاب أمحد بن حممد بن أيب نصر عن اإلمام الرضا
قوله: 

»علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع.«11
وكذلك ما ورد يف الفقيه لـلشيخ الصدوق عن إسحاق بن عمار قال: 
قال يل أبو احلسن األول: »إذا شككت فابِن على اليقني.« قلت: هذا 

أصل؟ قال: »نعم.«12

2. تعليمهم معاريض كالمهم حىت يكونوا فقهاء
 روى الصدوق بسنده عن إبراهيم الكرخي عن أيب عبد هللا الصادق

أنه قال: 
»حديث تدريه خري من ألف حديث ترويه، وال يكون الرجل منكم فقيهاً حىت 

يعرف معاريض كالمنا.«13

3. تعريفهم بكيفية عالج األخبار املتعارضة بعرضها على 
كتاب هللا واألخذ ابملوافق للكتاب واملخالف للعامة
كما هو التفصيل املذكور يف مقبولة عمر بن حنظلة املشهورة. 

4. تعليمهم طريقة اإلستنباط من خالل التطبيق
ففي رواية أّن زرارة بن أعني سأل األمام الباقر: من أين علمت أّن 

املسح ببعض الرأس وبعض الرجلني؟ فضحك اإلمام وأجابه: 
»عرفته من كتاب هللا، فعندما قال هللا عّز وجل: »فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم« عرفنا 
أّن الوجه كله ينبغي أن يغسل، وعندما قال: »ِبُرُؤوِسُكْم« عرفنا أّن املسح 

ببعض الرأس، حملّل الباء.«14

السرية  من  يستفاد  الّتقليد  وجوب  الثالث:  الدليل 
العقالئية القطعية

للحكم  االستنباط  أدّلة  احدى  هي  القطعية  العقالئية  الّسرية  تُعترب 
الشرعي، وعليها مدار التعويل يف أهم ركن من أركان االجتهاد، وهو: 
الواحد، ولوال خرب  على خرب  يعتمد كثرياً  فالفقه  الواحد،  حّجية خرب 
الواحد الندرست الشريعة وتوّقفت عن التواصل مع الناس عرب األجيال، 
أهل  عن  الصدور  مقطوعة  أو  متواترة  الفقهية  األحكام  فليس كّل 
البيت، فاملتواتر قليل جداً يف الشريعة ومل يبق طريق أمام الناس لألخذ 
ابألحكام إاّل من خالل خرب الواحد، وقد ثبتت حّجية خرب الواحد من 
خالل السرية العقالئية القطعية، أي: من خالل السرية املمضاة من زمان 
املعصومني؛ حيث كان الناس يعتمدون يف معامالهتم واتفاقاهتم على 
خرب الواحد، وأيخذون به، وكان األئّمة يالحظون هذه السرية بني 
الواحد، ومل يعرتضوا عليها، فعّد هذا السكوت  الناس يف األخذ خبرب 
من املعصومني إمضاء حلّجية خرب الواحد، وجيوز األخذ به شرعاً، 

واالعتماد عليه يف استنباط األحكام الشرعية. 

نفس هذا املعىن من السرية العقالئية جتده يف الرجوع إىل أهل اخلربة، فقد 
كان الناس يرجعون إىل أهل اخلربة أايم املعصومني، بل قبل زماهنم، 
وكان هذا الرجوع على مرأى وَمسمع من املعصومني، ومل يثبت صدور 

ردع من املعصومني للناس يف عدم الرجوع إىل أهل اخلربة. 
فُعّد هذا السكوت وعدم الردع من األئمة إمضاًء لألخذ هبذه الّسرية 
العقالئّية يف الّرجوع إىل أهل اخلربة، والفقهاء واجملتهدون هم من أهل اخلربة 
يف اختصاصهم، فيجوز الّرجوع إليهم يف هذا اجلانب؛ مبوِجب هذه السرية 

 .العقالئية املمضاة من األئمة املعصومني

قائمة  الطائفة  وعلماء  املتشّرعة  سرية  الرابع:  الدليل 
على جواز التقليد

من األدّلة اليت ميكن االستناد إليها يف املقام هي: سرية املتشّرعة، وهذه 
السرية ال حتتاج إىل إمضاء املعصوم - كالسرية العقالئية املتقدمة - ، بل 
هي بنفسها تستبطن رضا املعصوم وموافقته؛ ابعتبارها سرية خاّصة 

ابملتشّرعة مبا هم متشّرعة، وليس مبا هم عقالء. 
فقد تقّدم يف بعض الرواايت أّن األئمة أرجعوا شيعتهم إىل العلماء من 
أصحاهبم يف أخذ معامل الّدين ويف القضاء، وعلى هذا كانت سرية أتباع 
أهل البيت يف الرجوع إىل أصحاب األئّمة الثقات وأخذ معامل الّدين 
الصغرى  الغيبة  عصر  وقد شهدان  أنفسهم،   األئّمة من  أبمر  عنهم؛ 
ووجدان الشيخ الكليين يؤّلف كتاابً يتضّمن اختيارات فقهية واستنباط 
املتعارضة وترجيح بعضها على بعض،  الرواايت  لألحكام يف اجلمع بني 
وهو كتابه املعروف بـ»الكايف«، وكذا وجدان علّي بن اببوبه - والد الّشيخ 
الّصدوق - له رسالة »الّشرائع« اليت كانت مشهورة بني األصحاب، وقد 
نقل الّشيخ الّصدوق ولده فقرات منها يف كتبه، وهكذا ميتد األمر إىل زمن 
احلّجة كما  بدعاء  املولود   - الّصدوق  الّشيخ  فيؤّلف  الكربى  الغيبة 
الّشيخ  ويؤّلف  و»اهلداية«،  و»املقنع«  »الفقيه«  - كتاب  املعروف  هو 
املفيد كتاب »املقنعة«، ويؤّلف الّشيخ الطوسّي كتاب »الّنهاية«، وكّلها 
كتب فقهية أّلفها أصحاهبا للناس؛ لغرض العمل هبا، كما تشري إىل ذلك 

مقّدمات هذه الكتب.
بل جند من علماء الطائفة من يصرِّح ابإلمجاع على جواز التقليد، كـالسّيد 

املرتضى الذي قال: 
العامّي إىل املفيت.. ومن  ال خالف بني األّمة قدمياً وحديثاً يف وجوب رجوع 

خالف يف ذلك كان خارقاً لإلمجاع.15 
وقال الّشيخ الطوسي: 

والذي نذهب إليه: أنّه جيوز للعامي - اّلذي ال يقدر على البحث والّتفتيش 
أمري  عهد  من  الطائفة  عاّمة  وجدت  أيّن  ذلك:  على  يدّل  العامل.  تقليد   -
األحكام  يف  ويستفتوهنم  علمائها،  إىل  يرجعون  هذا  زماننا  إىل   املؤمنني

والعبادات، ويفتوهنم العلماُء فيها.16 
 :وقال احملّقق احللي

اتّفاق علماء األمصار على اإلذن للعوام يف العمل بفتوى العلماء من غري تناكر، 
وقد ثبت أّن إمجاع أهل كّل عصر حّجة.17

شبهات وردود 
1ـ ما ورد يف بعض الرواايت من ذّم التقليد

بعض  التقليد يف  ذّم  من  ورد  مبا  الّتقليد:  لزوم  على  البعض  يتعرض  قد 
إسناٍد  املفيد من غري ذكر  الشيخ  اليت رواها  الرواية  الرواايت، كهذه 

للرواية، قال: 
وقال: »وإاّيكم والّتقليد، فإنّه من قّلد يف دينه هلك، وإّن هللا تعاىل يقول: 
« فال وهللا ما صّلوا هلم وال صاموا،  »اتََُّذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْراَباًب مِّن ُدوِن اللَِّ
ولكّنهم أحّلوا هلم حراماً، وحّرموا عليهم حالاًل، فقّلدوهم يف ذلك، فعبدوهم 

وهم ال يشعرون.«18
واملالحظ على هذه الرواية: 

1. أهّنا حمذوفة اإلسناد، فهي مرسلة من هذه الّناحية، وال حّجية للمرسل 
فقهاً. 

2. لقد وردت عّدة رواايت عن أئّمة أهل البيت حول تفسري اآلية 
الكرمية الواردة يف هذه الرواية، وبعضها معترب، مل يرد فيها شيء من التعبري 
ابلتقليد الذي أورده الشيخ املفيد، ولعّله نقل ابملعىن؛ ملا شاع يف زمان 

املفيد عن الّتقليد املذموم يف العقائد. 
3. ولو سّلمنا أهّنا تتناول التقليد يف الفروع - احلالل واحلرام - ، فإهّنا تذّم 
تقليد من ليس مؤّهالً لإلفتاء من اّلذين يستقون علومهم ومعارفهم من غري 

 .أئّمة أهل البيت

2ـ ما ورد يف كلمات بعض العلماء من عدم جواز التقليد
وقد يالحظ البعض كلمات بعض العلماء، كاملفيد حيث يقول: 

التقليد، والتقليد  العدول عنه املصري إىل  الّنظر؛ ألّن يف  النهي عن  ال يصّح 
مذموم ابتفاق العلماء ونّص القرآن والسّنة.19 

أو قول الشيخ الطوسي، فإنّه قال - بعد إجياب الّنظر - : 
فإن قيل: أين أنتم عن تقليد اآلابء واملتقدَّمني؟ قلنا: التقليد إن أريد به قبول 

قول الغري من غري حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح يف العقول.20
أو قول احملّقق احللي: 

إّن التقليد قبول الغري من غري حّجة، فيكون جزماً يف غري موضعه، وهو قبيح 
عقاًل.21

نقول: كّل هذه األقوال وأمثاهلا إمّنا تتحّدث عن ذّم التقليد يف أصول الّدين 
ال فروع الّدين، وإال فنفس هؤالء العلماء األعالم عندهم رسائل عملية 
أفتوا فيها للّناس مبختلف األحكام الفقهية، وكانوا مراجع تقليد يف زماهنم. 

اهلوامش:
1. »وسائل الشيعة«، ج 18، ب 4، من أبواب صفات القاضي ح 1. 

2. سورة التوبة، اآلية 122. 
3. انظر: »شرح ابن عقيل على ألفية«، ابن مالك، ج 2، ص 393. 

4. النفر يف اللغة: هو جتايف اإلنسان عن حمّله الذي تواجد فيه، واملراد به يف اآلية 
الكرمية: هو اهلجرة والسفر لطلب العلم.

5. »الرجال«، النجاشي، ص 10، ت 7.
6. »وسائل الّشيعة«، ص 218، ب 11، من أبواب صفات القاضي، ح 234. 

7. املصدر الّسابق. 
8. »وسائل الشيعة«، ج 18، ص 4، ح 5. 

9. املصدر السابق، ج 18، ص 80، ح 20. 

10. »مستطرفات السرائر«، ص 57
11. املصدر السابق، ص 58.

12. »من ال حيضره الفقيه«، ج 1، ص 351.
13. »معاين األخبار«، ص 2. 

14. انظر الرواية بتمامها يف »وسائل الشيعة«، ج 1، ص 291، ح 1.
15. »الّذريعة«، ج 2، ص 786. 

16. »العّدة يف أصول الفقه«، ج 2، ص 729. 
17. »معارج األصول«، ص 129. 

18. »تصحيح اعتقادات اإلمامّية«، ص 72. 
19. املصدر السابق.

20. »االقتصاد«، ص 10. 
21. »معارج األصول«، ص 166.

املصدر: العتبة احلسينية املقّدسة:
https://alrasd.net/arabic
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الحكایات

الحكایات

10 ربيع الثاين، ذکری وفاة السيدة املعصومة
 ينقل السيد أبو الفضل رضوي زاده - وهو أحد خدام السيدة املعصومة

- عن أحد أصدقائه اخلدمة فيقول:
»النجف  من   النجفي املرعشي  السيد  العظمى  هللا  آية  قدوم  أوائل  يف 
األشرف« وتشريفه إىل »قم« كان قلقاً جداً حيث كان يتقدم اخلاطبون 
البنته بكثرة ولكنه لعسر حاله مل يكن يستطيع جتهيزها، ويف أحد األايم 

أييت إىل احلرم وخياطب السيدة املعصومة قائاًل:
اي سيدت! ملاذا ال تتلطفني وتنظرين إىل حايل؟ 

وبعد ذلك يرى يف عامل الرؤاي أحد خدمة السيدة املعصومة يقول له: إن 
السيدة املعصومة تطلبك.

فيقول املرحوم السيد املرعشي عن حلمه هذا: 
ويف عامل الرؤاي تشرفت بزايرة السيدة املعصومة )يف الفور( وعندما أردت 
الدخول إىل احلرم املطهر من إيوان الذهب )اإليوان القدمي( رأيت سيدتني 

مظهـر الـرأفة

تقومان ابلكنس وكانت إحدامها السيدة فاطمة الزهراء حيث كنت 
املعصومة حيث كانت  السيدة  واألخرى  سابق  منام  يف  رأيتها  قد 

.أحنف من السيدة فاطمة الزهراء
وقد قالت يل: اي شهاب! إنك حتت )رقابتنا( وعنايتنا فال تقلق حيث ما كنت 

سواء يف النجف األشرف أو يف قم.
ويقول السيد املرعشي النجفي: ويف النهاية حتسنت أوضاعي ومعيشيت 

منذ ذلك اليوم أحسن فأحسن.

املصدر: البقاعي، »حياة وكرامات 
فاطمة املعصومة«، ص 117.

 ،»املصدر: ابن شهر آشوب املازندراين، حمّمد بن على، »مناقب آل أيب طالب
قم، الطبعة االولی، 1379ق.، ج 4، ص 428.

8 ربيع الثاين، ذکری والدة ابو حممد حسن بن العسکري
قال أبو هاشم:

إن احلسن العسکري كان يصوم فإذا أفطر أكلنا معه مما كان حيمله 
إليه غالمه يف جونة خمتومة و كنت أصوم معه فلما كان ذات يوم ضعفت 

فأفطرت يف بيت آخر على كعكة و ما شعر يب أحد. 
فإنه  أاب هاشم شيئا  لغالمه: »أطعم  فقال   مث جئت و جلست معه

مفطر.« 
فتبسمت. فقال: »ما يضحكك اي أاب هاشم إذا أردت القوة فكل اللحم 

فإن الكعك ال قوة فيه.« 
فقلت: صدق هللا و رسوله و أنتم عليكم السالم. 

فأكلت فقال: »أفطر ثالاث فإن املنة ال ترجع ملن أهنكه  الصوم  يف أقل 

إنك تحت عنـايتـا

من ثالث.«
فلما كان يف اليوم الذي أراد هللا أن يفرج عنا جاءه الغالم فقال: اي سيدي 

أمحل فطورك؟ 
فقال: »امحل و ما أحسبنا أنكل منه.« 

فحمل طعام الظهر و أطلق عند العصر عنه و هو صائم. فقال: »كلوا 
هداكم  هللا .«

 
الراوندي، سعيد بن هبة هللا، »اخلرائج و اجلرائح«، قم،  الدين  املصدر: قطب 

الطبعة االولی، 1409ق.، ج 2، ص 683.
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موضوع الکتاب
علماً أبّن هذا الكتاب كان حيتوي على سرية األئّمة اإلثين عشرفقط، 
فإنّه مل يذكر شيئاً عن الرسول األكرم والسّيدة فاطمة الزهراء إالّ يف 
املناسبات املتفرّقة اليت اقتضت ذكرمها أو من أجل ارتباط بعض املواضيع 

3.هبما
إّن ما يقارب من نصف هذا الكتاب كان حيتوي على سرية اإلمام أمري 
املؤمنني علّي بن أيب طالب، وأّما ابقي الكتاب فقد بنّي سرية سائر 
األئّمة، إّن املواضيع اليت اعتمد عليها يف هذا الكتاب وجاءت بصورة 
اتريخ  الكنية،  الّلقب،   : عن  عبارة  هي   األئّمة مجيع  يف  مشرتكة 
الوالدة، مّدة اإلمامة، النّص ابإلمامة، األدّلة واملعجزات، بعض الفضائل 
واملناقب، الوفاة أو الشهادة، موضع الدفن، عدد وأمساء األوالد، وقسم من 

.كالمهم

اهلوامش:
۱. وملزيد من االطالع، انظر »اجلمل«، ص 47، و»اإلرشاد يف حجج معرفة هللا على 

العباد«، ج 1، ص 4.
2. إّن ما استفاده بعض العلماء مثل الکنجي الشافعي يف »كفاية الطالب« وابن 

الصّباغ يف »الفصول املهّمة« خلري دليل على كالمنا هذا.
3. لقد ذكران بتفصيل أكثر سبب عدم تناول الشيخ املفيد هلذا املوضوع يف فصل 

)هدف الشيخ املفيد من كتابة التاريخ(.

املصادر:
1. الشيخ قاسم خاجناين، »مدّوانت الشيخ املفيد وقراءتـه الكالميـة للتاريخ، جملة 

تراثنا، السنة اخلامسة والعشرون/حمرم - مجادى االخرة 1430 هـ.، العدد  97.
2. شبکة رافد للتنمية الثقافية، تقدمي كتاب االرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد.

»اإلرشاد يف معرفة ُحَجج هللا على العباد«، املعروف بكتاب »اإلرشاد«، 
لشيخنا املفيد منوذج حي يف رسم صورة التعامل العلمي والصحيح 

مع التاريخ ابعتماد املنهج العقائدي. 
إّن عدداً من آاثر الشيخ املفيد عبارة عن أتليفات كتبها بطلب من بعض 
األشخاص يف أحباث خمتلفة، وقد اعتاد الشيخ املفيد أن يشري إىل هذا 
املطلب يف أّوهلا ويبنّي هدفه من كتابتها فإّن كتايب »اجلمل« و»اإلرشاد« 

املهمني وبعض آاثر ُأخرى منه تعّد من هذا القبيل.1
والبّد لنا هنا أن نشري إىل أّن الشيخ املفيد له العديد من اآلاثر والتأليفات 
يف سائر املوضوعات، ولكن مبجّرد دراسة هذه اآلاثر نستطيع أن ندرك 
أبّن حمور حبوث أتليفاته وآاثره دارت حول الكالم والفقه، أي ال يوجد 
من بني آاثره كتاب أو رسالة ال ارتباط هلا هبذين العلمني بوجه من الوجوه 
إالّ القليل، وحىّت كتابه املعروف بـ»املزار« الذي أّلفه يف الزايرات وآداهبا 
ويف مواضيع من هذا القبيل فإنّه ال خيلو من املطالب الفقهّية، وكذلك 
كتابه اإلرشاد الذي أّلفه يف معرفة اتريخ حياة األئّمة املعصومني فإنّه 

ال خيلو من املباحث الكالمية. 

قيمة الكتاب ومكانته العلمية
الشيخ املفيد يعد ابتفاق املؤالف واملخالف شيخ أساتذة الكالم يف وقت 
شهد فيها العامل االسالمي فرتة تعد من أبرز الفرتات التأرخيية وأدقها، 
حيث انسحب ظل الدولة العباسية عن معظم بقاع الوطن االسالمي، 
ومل يبق للخليفة العباسي آنذاك إال بغداد وأعماهلا، واليت كانت للبويهيني 

السيطرة التامة عليها، حيث فسحوا اجملال أمام احلرايت املذهبية واملقاالت 
الدينية فاحتدم الصراع الفكري بني رجال املذاهب بشكل ليس له مثيل، 
زعماء  منهم  لكّل  وكان  واملعتزلة،  األشاعرة  بني  أشده  على  حيث كان 
كالميون وعلماء مفكرون، وكانت الشيعة تؤلف القوة الثالثة اليت يتزعمها 
الشيخ املفيد، والذي استطاع - ومن خالل براعته يف صناعة الكالم، 
وقوة حجيته، وقدرته الكبرية على اإلحاطة ابلكثري من العلوم املختلفة أن 
يفند ويضعف آراء الفريقني ويثبت بطالهنا. كما إن الشيخ يعد من 
أوائل الذين مل يتوقفوا على حرفية النصوص واألحاديث، بل ابالعتماد على 
منطق الفكر اجملرد واحلر املبتين على عقائد رصينة وقوية، ومن هنا فال يسع 
املرء وهو يتأمل ويطالع صفحات كتاب االرشاد للشيخ املفيد إال أن 
ترتسم يف خميلته جوانب من االبعاد الرائعة لذهنية مؤلفه، وجهده يف إخراج 

صورة متثل البناء األساسي الرصني ملا يسمى بعلم التاريخ.
عن  والدفاع   األئّمة إمامة  إثبات  الكتاب،  هذا  أتليف  أساس  إّن 
إمامتهم.  أُّلف هذا الكتاب مثل غريه من بعض مؤّلفات الشيخ، بطلب 
األئّمة  سرية  يف  الشيعة  عند  أثر  وأهّم  وأقدم  أكمل  وهو  شخص،  من 
املعصومني، ومبا أنّه أُّلف بقلم أمني لعامل شيعّي ينظر إىل األُمور بدون 
أّي تعّصب فقد استطاع أن حيرز مكانة مهّمة بني سائر الكتب التارخيية، 
ومل يكن موضع اهتمام الشيعة فحسب بل قد استفاد منه علماء سائر 

الفرق وابألخّص املنصفني منهم.2

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

اإلرشاد في معرفة

ُحَجج اهلل على العباد
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

تعّثر  مع  )بولندة(  أوربة  يهود شرق  بني  السكانية  الطفرة  تزامنت  وقد 
التحديث يف »روسية« و»هولندة«، مما أدى إىل تفاقم املسألة اليهودية، 
التحديث خبطوات  عملية  بدأت  القيصرية  الروسية  الدولة  وأن  خاصة 
سريعة مل تسمح ألعضاء اجلماعات اليهودية املرتبطني ابالقتصاد القدمي 
واحلرف التقليدية ووظائفه مل يعد اجملتمع يف حاجة هلا مثل التجارة والراب، 
مل تسمح هلم مبواكبة التطور، وابلتايل أصبحوا فائضاً بشرايً ومجاعة وظيفية 
بال وظيفة. ومما فاقم املشكلة أنه بعد أن ضمت روسية »بولندة« ضمت 
اجليب اليهودي فيها الذي كان يتحدث اليديشية، ومل تكن البريوقراطية 
فاسدة،  جامدة  بريوقراطية  أهنا كانت  اللغة، كما  هذه  تعرف  الروسية 
اليهودية. وبذلك حتولت  املسألة  أفسدت كل احملاوالت املخلصة حلل 
اإلمرباطورية الروسية إىل بلد طارد لليهود ولغريهم من األقليات اليت مل 

يتمكن االقتصاد اجلديد من استيعاهبم فأصبحوا أعضاء يف مجاعات وظيفية 
العرمرم على بلدان وسط وغرب  ال وظيفة هلا. فبدؤوا يتدفقون كالسيل 
يهودي  ألف  يوجد هبا حنو ۲۵  اليت كان  مبا يف ذلك »إجنلرتة«  أوربة، 
عام 1853م.، وصل عددهم إىل ۲۶۲ ألفا عام 1910م.، أي بزايدة 
اجملتمع  مثل  متجانس  جمتمع  يف  عاماً  ستني  أضعاف خالل  عشرة  حنو 
اإلجنليزي. ورغم صدور تشريعات حَتُد من هجرهتم، فإن عدد يهود إجنلرتة 
ألفاً  وصل عام 1914م.، أي عشية »وعد بلفور«، إىل ما بني ۲۵۰ 
وإىل ۳۰۰ ألف نصفهم من يهود اليديشية، أي أن عدد يهود إجنلرتة من 
يهود اليديشية زاد مخسة عشر ضعفاً خالل ما يقارب أربعني عاماً. وخلق 
هذا جواً من القلق يف إجنلرتة، وسادت شائعات تقول إن عدد املهاجرين 

بلغ ۷5۰ ألفاً.

ومل يكن عند يهود اليديشية الكفاءات العلمية أو املهنية أو احلرفية اليت 
حتتاجها اجملتمعات اليت هاجروا إليها، وكانت أعداد كبرية منهم جتاراً صغاراً 
بعدم األمن والطمأنينة.  عميقاً  جيتوايً  متخلفني حيملون معهم إحساساً 
البطالة وازدحام املدن  وأّدی تواجدهم هبذه األعداد الضخمة إىل ازدايد 
اليدوية شبه  اليديشية يف األعمال  يهود  األمر اخنرط  بداية  واجلرمية. ويف 
على  الطلب  اجلاهزة. وكان  املالبس  يف جمال صناعة  املاهرة، وخصوصاً 
املالبس اجلاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبياً يف إجنلرتة وغريها من الدول 
الصناعية الغربية مع تنامي الطبقات املتوسطة يف هذه البالد. وكان مرياث 
يهود اليديشية، على تقديرهم مجاعة وظيفية وسيطة، يؤهلهم لدخول هذه 
اجملاالت اجلديدة واهلامشية واليت كانت مازالت تّتسم بقدر من املخاطرة 
وحتتاج إىل خربات جتارية، فعملوا يف »الورش العرق«، وهي مصانع مل تكن 
العمال يعملون فيها ساعات طويلة.  العمل فيها إنسانية، وكان  ظروف 
وأحضروا معهم أطفاهلم الذين كانوا يشّكلون عبئاً ضخماً على املؤسسات 
الصحية والتعليمية. وكانت ثقافتهم يديشية اساساً ويتحدثون هذه اللغة 
يف الشوارع، كما كانت هلم مطابعهم وجرائدهم ومعابدهم وحاخاماهتم. ومل 
تكن هلم هوية سياسية أو وضع قانوين حمدِّد. كل هذا يناقض وضع يهود 
إجنلرتة السفارد، أو حىت األشكناز الذين مت صبغهم ابلصبغة اإلجنليزية والذين 
كانوا جزءاً من األرستقراطية املالية وكانت أعدادهم صغرية وكانوا مندجمني 
يف جمتمعهم اإلجنليزي يتحدثون بلغته، ويتمتعون حبقوقهم السياسية واملدنية 
والدينية الكاملة. وأدى هذا الوضع إىل توتر العالقات بني الفريقني، إذ 
كان اليهود اإلجنليز يعّدون اليهود املتحدثني ابليديشية عنصراً غريباً متخلفاً 
وعنصرايً يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم االجتماعية. ويضاف إىل هذا 
أهنم أحضروا معهم املسألة اليهودية من شرقي أوربة. وكان يهود اليديشية 
بدورهم يَرون اليهود اإلجنليز ابردين ومندجمني يف جمتمعهم، منعزلني متاماً عن 
احلركات السائدة بني أعضاء اجلماعات اليهودية يف شرق أوربة )الصهيونية 
واحلسيدية والتنويرية( بني يهود الشرق. ولذا، ظل الفريقان كل منهما مبعزل 

عن اآلخر، كما أهنم مل يتزاوجوا فيما بينهم.
حبثاً  املتحدة  والوالايت  الغربية  أوربة  إىل  اليديشية  يهود  تدفق  أدى  وقد 
عن مورد للرزق إىل شعور اجلماهري أبن املهاجرين اليهود يهددون األمن 
ظهور  اليهودية،  اجلماعة  إىل  ابلنسبة  توتراً،  اجلو  زاد  ومما  االجتماهي، 
إحساس بني العناصر االشرتاكية الراديكالية أبن اليهود بشعلون جزءاً مهماً 
السياسة اإلمربايلية اإلجنليزية، ومن هنا كان أعداء اإلمربايلية أعداء  من 
لليهود. وكان عدد اليهود بني املستوطنني اإلجنليز يف جنوب إفريقية كبرية، 
وبعضهم كان على عالقة قوية مبلنر ورودس.وقد حتدث ج. أ. هوبسون 
)الزعيم االشرتاكي وأهم املثقفني اإلجنليز املعارضني لإلمربايلية( عن جمموعة 
 - عنصرهم  يف  ويهود  أصلهم  يف  أملان   - الدوليني  املمولني  من  صغرية 
حققوا نفوذاً قوايً يف »جوهانسربج«. وقد وصفهم أبهنم احلثالة احلقيقية 
ألوربة، يسيطرون على حقول الذهب وحيتكرون صناعة الديناميت وجتارة 
الكحول السرية. كما يتحكمون مع سيسل رودس يف الصحافة، ويتالعبون 
بسوق الرقيق، ويدبرون األعمال التجارية األساسية يف كل من جوهانسربج 
وخصوصاً  إجنلرتة،  يهود  من  أيضاً  أعداداً كبرية  أن  وُيالحظ  وبريتورية. 
يهود اليديشية، اخنرطوا يف صفوف احلركات اليسارية والعمالية والعدمية. 
وأّدى هذا إىل ارتباط أعضاء اجلماعات اليهودية ابقصى اليمني والرجعية، 
وابقصى اليسار والثورية، يف وقت واحد. لكل هذا أصبحت قضية الفائض 

البشري اليهودي قضية أساسية تواجهها اجملتمعات الغربية.
أوربة.  شرق  يهود  هجرة  ملناقشة  خاصة  جلنة  ُشكلت  اجلو،  هذا  يف 
وقدمت حكومة بلفور، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك، 
 )Aliens Act( »مشروع قانون عام ۱۹۰۲م. ُيسّمی »قانون الغرابء
الذي ووفق عليه عام 1905م. ودافع رئيس الوزراء من املشروع فأشار 
إىل أنه ال ميكن جتاهل مسألة املعرتف أبية حال يف أمور اهلجرة، كما 
مؤكداً  اليهودية  اهلجرة  نتيجة  إبجنلرتة  حاقت  اليت  املشاكل  إىل  أشار 
ضرورة احلد منها. وقد حاولت الدول الغربية حتويل مسار اهلجرة إىل 
»األرجنتني«  يف  االستيطان  مشروع  هناك  فكان  أوربة،  غري  أماكن 
ومشاريع أخرى مماثلة، لكن استقر األمر على »فلسطني« بسبب أمهيتها 
االسرتاتيجية وذلك أبن يتم حتويل اجلماعات اليهودية اليت أصبحت بال 
وظيفة إىل مجاعة وظيفية عسكرية حتمي املصاحل الغربية يف املنطقة. ومما 
له داللته أن الوزارة الربيطانية اليت اصدرت قانون الغرابء كان يرتأسها 
لورد بلفور، وأن التصريح بتحويل فلسطني إىل ومن قومي لليهود املعروف 
ترفض دخول  العظمى كانت  فربيطانية  امسه.  بلفور حيمل  وعد  ابسم 
الفائض اليهودي إليها، وترحب متاماً بتحويله إىل فلسطني ليقيم دولة 
ختدم املصاحل الغربية، أي أن احلل الربيطاين للمسالة اليهودية، هو احلل 
الغريب االستعماري لكل املسائل، والذي كان يعين تصديرها إىل الشرق! 
وبذلك يتم دمج اليهود يف احلضارة الغربية من خالل التشكيل اإلمرباييل 
الغريب بعد أن أخفقوا يف االندماج فيها من خالل التشكيل احلضاري 

الغريب.
اإلجنليز  اليهود  فعارضها  الصهيونية،  الفكرة  اإلطار، طُرحت  ويف هذا 
وأيدها يهود اليديشية. وزار هرتزل إجنلرتة أول مرة عام ۱۸۹5م. وألقى 
أول  هذه  وكانت  اهلجرة،  موضوع  عن  إند«  »ايست  حّي  خطبة يف 

مواجهة حقيقية بينه وبني يهود اليديشية.
مثّ ُعقد املؤمتر الصهيوين الرابع )۱۹۰۰م.( يف »لندن« حيث إن يهود 
إجنلرتة األصليني كانوا من كبار معارضي املشروع الصهيوين، لذلك توجه 
هرتزل أساساً إىل يهود اليديشية، كما وضع نصب عينيه الوصول إىل 
فيها  تلتقي  رقعة  الصهيوين  املشروع  لعرض  مباشرة  احلاكمة  السلطات 
املصاحل العنصرية واالستعمارية ابلرؤية الصهيونية، ويف عام ۱۹۰۲م.، 
جنح أحد أصدقاء هرتزل يف دعوته للمثول أمام اللجنة امللكية، حيث 
قّدم حاّلً صهيونياً مفاده حتويل اهلجرة من إجنلرتة إىل أية بقعة أخرى 
خارج أوربة. وانطالقاً من هذا، ُعرض مشروع شرق إفريقية، مث صدر 

وعد بلفور الذي جاء النصاراً للمنظمة الصهيونية على يهود إجنلرتة. 
فقامت إجنلرتة على سبيل املثال عام ۱۹۰۵م. ابستصدار ما يسمي 
قانون الغرابء الذي مينع دخول املهاجرين )وكان املقصود هو املهاجرون 

اليهود من شرق أوربة(.

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

الديموجرافية اليهودية وظهور الصهيونية
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قادة اإلسالم

لقد تطرقنا يف القسم السابق، إىل عدد من خصائص اإلدارة والقيادة 
لدى رسول هللا، ونتناول يف هذا القسم، البقية منها: 

5. مبدأ الوفاء ابلعهد
»َوَأْو ُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل«1 

والسياسية،  واالقتصادية  واالجتماعية  االنسانية  العالقات  أساس  إن 
مبين على العهد وامليثاق، وأن تزعزع، فان عدم الثقة ستحل حمل الثقة 
والفوضى حمل النظام. بيد أن متتع القادة واملدراء ابلوفاء ابلعهد جيب أن 
يكون أكثر من االخرين، النه بناء على ذلك، يصبح كالمهم مقبوال 

وتنشأ ثقة متبادلة بني الطرفني، وابلتايل تتعزز هيكليتهم ونظامهم.2
لكن رسول هللا ليس يف عهد نبوته فحسب بل حىت قبل البعثة، كان 

يعرف بـ»األمني« بسبب تقيده التام ابألمانة والوفاء ابلعهد.3
 :قال رسول هللا

»أما وهللا إّنی ألمني فی الّسماء و أمني فی األرض.«4 
وكان رسول هللا متفوقا على االخرين يف الوفاء ابلعهد وامليثاق، ومل 

يتصرف إطالقا مبا يتناقض مع ذلك.5 
ويف قضية عمرة القضاء، بعد مضي عام واحد على توقيع معاهدة صلح 
العام  يف  العمرة  أبداء  للمسلمني  تسمح  اليت  املادة  فيه  احلديبية، کان 
التايل، وأن ميكثوا هناك ثالثة أايم ويؤدوا العمرة، ومن مث يغادروا املكان. 
منها إىل رَووس  ااَلهايل  التوجه إىل مّكة، ويف مكة خرج  قرروا  لذلك 
اجلبال وقالوا: ال ننظر إىل حممد وال إىل أصحابه، فكانوا يراقبون املشهد من 

بعيد. ويف اليوم الرابع، قدم ممثال قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد 
العزي وقاال: لقد انتهت أايمكم الثالثة وجيب أن تغادروا وفقا للمعاهدة، أرضنا 
على الفور. فبعض أنصار النيب، استاؤوا من حدة كالم ممثلي قريش، لكن 
النيب مل يكن ابالنسان الذي ينكث العهد وامليثاق أو أن يستاء من 
مطلبهم وفقا للمعاهدة - حىت وإن كانت فيه حدة -. لذلك قال النيب 
األكرم ان أاي من املسلمني ال جيب أن يبقى إىل املساء يف مكة. وأُطلق 

نداء الرحيل وغادر اجلميع أرض احلرم.6 

6. مبدأ احلد من أن يستغل املقربون واألقرابء، املوقف
ومن متطلبات اإلدارة الصحيحة، هو إغالق الطريق على أي طرف السيما 
املقربني والتابعني واالقرابء ومنعهم من استغالل الوضع واملوقف. وإن حترك 
احلكام واملدراء ابجتاه حتقيق مصاحلهم الشخصية، فان ال شئ يقدر على 
منع املقربني واحمليطني والتابعني هلم من إستغالل املوقف، وهذا األمر يدمر 
النظام.7 وكان رسول هللا يؤكد أن على أقاربه أن يفهموا أنه يريد اخلري 
هلم وحيبهم، لكنه ال يسمح هلم أن حيظوا ابمكاانت خاصة بسبب قرهبم 
إليه، وكان يؤكد أن اجلميع جيب أن يعرف أن أي انسان رهن بعمله، 
وأن ال أحد يفلح بسبب قرابته مع النيب ومن دون أتدية العمل الصاحل.8 

 :قال أاب عبد الّل
»ملّا فتح رسول الّل مّكة قام على الّصفا فقال: 

»اي بين هاشم اي بين عبد املطّلب إيّن رسول الّل إليكم و إيّن شفيق عليكم ال 
تقولوا إّن حمّمداً مّنا فوالّل ما أوليائي منكم و ال من غريكم  إالّ املّتقون أال فال 
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الّناس حيملون  رقابكم و يت  الّدنيا على  القيامة حتملون  يوم  أعرفكم أتتوين 
اآلخرة أال و إيّن قد أعذرت فيما بيين و بينكم و فيما بني الّل عّز و جّل و 

بينكم و إن  يل عملي و لكم عملكم.«9
:وروي يف موقع آخر عن اإلمام الصادق

»إّن اانسا من بين هاشم أتوا رسول هللا فسألوه أن يستعملهم على صدقة 
للعاملني عليها  لنا هذا السهم الذي جعله هللا  املواشي والنعم فقالوا: يكون 

 :واملؤلفة قلوهبم، فنحن أوىل به، فقال رسول هللا
»اي بين عبداملطلب إن الصدقه الحتل يل ولكم، ولكن وعذت الشفاعة.« مث 

قال: 
»أان أشهد أنه قد وعدها فما ظنكم اي بين عبداملطلب إذا عدت حبلقة ابب 

اجلنة أتروين مؤثرا عليكم غريكم؟«10

7. مبدأ إقامة احلق والعدل
إن هدف احلكم وتويل شؤون الناس، يف الفكر الديين يتمثل يف اإلقامة 
ودوام  بقاء  إىل  يؤدي  الذي  وهذا  الناس،  بني  والعدل  للحق  اجلماعية 
احلكومات والدول. لقد كان رسول هللا مثاال ابرزا على القائد العادل. 
فكان ال يراعي يف تنفيذ القانون، مالحظة سوى احلق ومل يكن يسمح 
ألي أحد أن يعترب نفسه فوق القانون واحلدود االهلية، ومل يسمح ألي شئ 

يؤدي إىل خرق القانون.11
قد نقل عن عائشة قالت: 

كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع وجتحده، فأمر النيب بقطع يدها، 
فأتى أهلها أسامة فكّلموه، فكّلم أسامة النيب فيها، فقال: 

»اي أسامة ال أراك تكلم يف حد من حدود هللا، مث قام النيب خطيبا فقال: 
إنا هلك الذين ممن كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت حممد لقطعت 

يدها - فقطع يد املخزومية.«12
حمله  يف  والتوبيخ  التقدير  هو  والعدل  احلق  إقامة  يف  األعمال  أهم  ومن 
يساوي  الذي  اجملتمع  ويف  املسيئني.  ومعاقبة  احملسنني  وتكرمي  ومقداره، 
بني احملسن واملسئ وبني اخلدوم واخلائن وبني العامل واجلاهل، فان الدافع 
لعمل اإلحسان واخلدمة وحتصيل العلم يزول، وحتل حمله اإلساءة واخليانة 

واجلهل.13
ويوصي هللا تعاىل، أنه عندما يؤدي الناس الزكاة، فانه جيب الدعاء هلم:

يِهْم هِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن  ُرُهْم َوتـُزَكِّ »ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
يٌع َعِليٌم«14 ُ مسَِ هَلُْم َواللَّ

فهم ومع أداء الزكاة يؤدون العمل الواجب، لكن اآلية تبني هذه احلقيقة 
وهي أنه حىت يف مقابل القيام ابألعمال الواجبة، جيب شكر الناس وتقديرهم 
السيما وتكرميهم ابلوسائل املعنوية والنفسية. ونقل أنه عندما أدى شخص، 

مال زكاته للنيب، قال النيب األكرم: »اللهّم َصلِّ َعَليه.«15
هلم،  سكن  هي  هذه  وصالتك  دعاءك  إن  ذلك  بعد  تعاىل  هللا  ويقول 
النه ويف ظل هذا الدعاء، تنزل الرمحة االهلية على قلوهبم وأنفسهم، حبيث 

يشعرون هبا.16 
وكما أن هللا تعاىل، حيفز نبيه على تكرمي وتقدير املؤمنني، فانه أيمر مبعاقبة 
املنافقني والذين كفروا ابهلل ورسوله، وميارسون الرذيلة وميوتون وهم يعارضون 

األوامر االهلية:

ِإنّـَُهْم َكَفُروا اِبللَِّ  تـَُقْم َعَلى قـرَْبِِه  أََبًدا َواَل  ِمنـُْهْم َماَت  َأَحٍد  »َواَل ُتَصلِّ َعَلى 
َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسُقوَن«17

هللا  قبل  من  منبوذون  هم  يعلموا كم  لكي  للمنافقني  عقاب  وهذا 
ورسوله.18

ويف قضية اخرى فيما خيص رسول هللا نقل عن ايب جعفر قال:  
له عذق )خنل( يف حائط لرجل من األنصار و  »إن مسرة بن جندب كان 
كان منزل األنصاري بباب البستان وكان مير به إىل خنلته وال يستأذن فكلمه 
األنصاري أن يستأذن إذا جاء فأىب مسرة فلما أتىب جاء األنصاري إىل رسول 
بقول  وخربه   هللا رسول  إليه  فأرسل  اخلرب  وخربه  إليه  فشكا   هللا
فلما أىب  فأىب  فاستأذن.«  الدخول  أردت  إن  ما شكا وقال:  األنصاري و 
ساومه حىت بلغ به من الثمن ما شاء هللا فأىب أن يبيع فقال: لك هبا عذق ميد 
لك يف اجلنة. فأىب أن يقبل فقال رسول هللا لألنصاري: اذهب فاقلعها و 

ارم هبا إليه فإنه ال ضرر وال ضرار )فی االسالم(.«19
 إن التكرمي والتقدير، مها مظهر الرمحة واحملبة، ولقد كان النيب األكرم
املظهر التام للرمحة واحملبة االهلية، وحىت أن قيامه ابلتقدير والتوبيخ، كان 
انبعا من الرمحة واحملبة، وكان عمله الذي يريد من خالله حتذير الشخص 

أو توعيته أو معاقبته، يتميز ابحلدة والفتور.20
إن مراعاة مجيع هذه املبادئ القيادية وتطبقيها بصورة متساوية ومتكافئة 
وأخالقه  الواسع  رفقه  جبانب  اجملتمع،  وشرائح  األشخاص  مجيع  على 
ِانََّک  »َو  الكرمية:  اآلية  هذه  نزول  يستحق  جعلته  اليت  هي  الفذة، 

َلَعَلی ُخُلٍق َعظيم«21
وعلى أمل أن نشهد مع ظهور اإلبن البار للرسول األكرم، تبلور 
اجملتمع  مستوايت   على كافة  القيادية  املبادئ  هذه  مجيع  وجتسيد 

االسالمي وعلى نطاق أوسع على صعيد العامل، اثنية.
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سايروس  جهود  إىل  »أمريكا«  يف  وانتشارها  التدبريية  النظرية  هذه  تعود 
إجنريزون سكوفيلد املولود عام 1843م. يف »كلنتون« بوالية »متشغن«، 
وقد أتثر سكوفيلد بنظريه األيرلندي جون نلسون داريب الذي عاش يف القرن 
التاسع عشر امليالدي ودرس يف كلية »ترينيت« يف »دبلني« مث عمل قسيسا 

يف اجنلرتا، وقال: 
إن هلل خمططني، وإن عند هللا جمموعتني من الناس يتعامل معهما، وأن إسرائيل 
كانت مملكة هللا على األرض وأن الكنيسة املسيحية كانت مملكة هللا يف السماء.

وزار جون نلسون داربی »كندا« وأمريكا وأثر يف عقيدة راعي الكنيسة 
أتثر  بدأ  هنا  ومن  بروكس  جاميس  القس  لويس«  »سانت  يف  املسيحية 
التوراتية  النبوءات  على  القائمة  التدبريية  داربی  بنظرية  وإميانه  سكوفيلد 
القرار السياسي األمريكي! لقد  التأثري الكبري يف صنع  اإلجنيلية واليت هلا 

جعل سكوفيلد وداربی النبوءة الدينية يف املقام األول لفهم املسيحية.
ومع بداية عام 1875م. عقد سكوفيلد عدة مؤمترات حول النبوءات يف 
الكتاب املقدس وشرح خمطط هللا على األرض من أجل إسرائيل وخمطط 
هللا يف السماء من أجل خالص املسيحيني، وأدخل تفسريات على النظام 

اإلمياين لإلجنيل.
ويف عام 1909م. طُبع أول مرجع إجنيلى وضعه سكوفيلد وأصبح أكثر 

الكتب املتداولة حول املسيحية وطبع منه ماليني النسخ.
وقد برع سكوفيلد يف شرح آرائه الشخصية حول نبوءات اإلجنيل، وأوضح 
أن اتريخ اإلنسان ينقسم إىل مراحل حمددة حيث إن هللا يرتاءى لإلنسان 

بطرق خمتلفة.

أما املرحلة »التدبريية« فيقول عنها إهنا مرحلة من الوقت يُتمحن فيها 
اإلنسان ابلنسبة إىل طاعة هللا.

وقسم املراحل احملددة إىل سبع مراحل مميزة، ويرى أنه ال أصل يف هذا 
العامل أن يعيش يف سالم وأن العامل يتجه حنو كارثة حقيقية مدمرة ومعركة 
هنائية يقودها املسيح هي »معركة هرجمدون«، وأن املسيح سوف يرفع 

أتباعه إىل السماء لينقذهم من تلك الكارثة احملققة.
وقد توغلت تلك املفاهيم اخلاطئة لنبوءات اإلجنيل يف وجدان الشعب 
األمريكي منذ القرن التاسع عشر امليالدي وحىت القرن الواحد والعشرين، 
حىت إن دراسة املؤسسة »نلسن« نشرت يف أكتوبر عام 1985م. تقول 
إن 61 مليون أمريكي أي 40% من املشاهدين يستمعون ابنتظام إىل 
مبشرين يقولون هلم إننا ال نستطيع أن نفعل شيئا ملنع حرب نووية تنفجر 
التلفزيون  على  يبشرون  الذين  شهرة  اإلجنيليني  أكثر  ومن  حياتنا،  يف 

بنظرية هرجمدون.

أشهر الشخصيات اإلجنيلية األصولية
اهلرجمدون  دعاة  وأحد  األمريكي  الشعب  يف  املؤثرة  الشخصيات  من 
ومؤيدی الدولة العربية اإلسرائيلية القس ابت روبرتسون الذي يستضيف 
الـ700، نسبة إىل 700  يوميا يدعي اندي  دقيقة  برانجما ومدته 90 

مساهم معه، وهذا الربانمج يصل إىل أكثر من 16 مليون عائلة 
أمريكية أي أكثر من 19% من األمريكيني.

شبكته  إلدارة  شخص   1300 حوايل  روبرتسون  ويوظف 

ظهور النظرية التدبيرية
13. دلشاد، ص 585.

14. سورة التوبة، اآلية 103.
15. دلشاد، ص 558.

16. املصدر السابق.
17. سورة التوبة، اآلية 84.

18. دلشاد، ص 589.
19. »الکايف«، الشيخ الكليين، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الثالثة، 

طهران، ج 5، ص 292.
20. دلشاد، ص 594.

21. سورة القلم، اآلية 4.
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التلفزيونية املسيحية »سی. يب. إن« وتضم ثالث حمطات 
تلفزيونية وحمطة راديو ومراسلني يف 60 دولة، وتقدم برامج 
إخبارية ودعائية إلسرائيل وحتقق عائدات سنوية تزيد عن 200 
مليون دوالر يف الثمانينيات، ووصل نفوذ روبرتسون إىل البيت األبيض 
احلزب  عن  1988م.  عام  وذلك  للرائسة،  نفسه  رشح  أنه  احلد  إىل 

اجلمهوري يف االنتخاابت األولية.
ومن الشخصيات اليت أثرت يف صنع القرار األمريكي أايم رجيان املبشر 
 5.6 حوايل  إىل  األسبوعية  التبشرية  دروسه  يلقي  الذي  فولويل  جريي 
جريي  وكان  املشاهدين.  من   %6.6 حوايل  أي  أبمريكا،  منزل  مليون 
فولويل من مؤيدي التميز العنصري يف جنوب أفريقيا، ومن أشد أنصار 

الدولة اليهودية اإلسرائيلية ومن مروجي اهلرجمدون.
ويف عام 1985م. أيد فولويل الديكتاتور انفلبيين ماركوس، مث أنشأ عام 
1986م. منظمة تدعى »فيديرالية احلرية« لتكون مبثابة األم للمجموعة 

املعنوية اليت يقودها.
ويف عام 1986م. أقام حفل غداء يف واشنطن لتأييد بوش األب الذي 
كان انئبا للرئيس رجيان، وأخرب فولويل ضيوفه أن بوش سيكون أفضل 

رئيس يف عام 1988م.
وأمساها  الوطنية  املسيحية  الشركة  تلفزيونية هي  فولويل شبكة  واشرتى 
حمطة »احلرية للبث« کی تذيع برامج دينية ملدة 24 ساعة، كلها تبشر 
بنبوءات الكتاب املقدس لصاحل دولة إسرائيل الكربى ومعركة هرجمدون.

ولقد كان أتثري فولويل كبريا على الرئيس رجيان الذي كان يعتقد أنه أحد 
قادة معركة هرجمدون. 

املقبولني  املبشرين  أشهر  من  واحد  وهو  سواجارت  جيمس  القس   -
التلفزيونية اإلجنيلية شهرة حسب  مجاهرياي، وميلك اثين أكثر احملطات 
استقصاء مؤسسة نلسون، ويصل صوته إىل حنو 5.4% من املشاهدين 

األمريكان أي حوايل 9 مالين أسرة - أايم األحاد. 
- وهناك جيم بيكر الذي ميلك أشهر اثلث احملطات التلفزيونية اإلجنيلية، 
وهو أحد تالمذة روبرتسون ويصل صوته إىل 6 ماليني بيت يف أمريكا! 
ومبعركة  للمسيح  الثاين  ابجمليء  »التدبرييني«  مجيع  مثل  يعتقد  وهو 
اهلرجمدون، وحمطته التلفزيونية حتقق أرابحا تقدر أبكثر من 100 مليون 

دوالر أمريکی. 
- وهناك كينني كوبالند الذي يصل صوته إىل 4.9 مليون أسرة مشاهدة 
لرباجمه التبشريية، وهو يرى أن إسرائيل احلديثة وصهيون اإلجنيلية شيء 
أجل  من  يتحرك  نشاهد هللا  وأننا  إسرائيل،  أقام  إن هللا  ويردد  واحد، 
جذور  إىل  تقديران  مدى  نشعر هللا  أن  رائع  الوقت  إنه  ويقول:  إسرائيل، 

إبراهيم. 
- ريتشارد دی هان يصل برانجمه التلفزيوين التبشريي املسمى »يوم كشف 

النظام« إىل حنو مخسة ماليني منزل أمريکی. 
أسرة  ماليني  ستة  حنو  إىل  التلفزيونية  براجمه  ويصل  روبرتس  أورال   -
أمريكية من املشاهدين، ويقول أورال إن هللا طلب منه أن ينشئ هذه 
اجلامعة، وإن هللا أخربه يف عام 1968م. أن يرتك الكنيسة املقدسة يف 

»نبتيكوستال« وأن يصبح قسيسا يف كنيسة »ميثوديست«.1
وقد خترج من جامعة املبشر »كينني کوبالند« الذي أصبح أحد املبشرين 

اإلجنيليني الالمعني يف أمريكا. 

- ريكس مهربد أحد املبشرين لتعاليم سكوفيلد ويصل صوته إىل 3.7 مليون 
أسرة أمريكية.

واجلدير ابلذكر أن من بني 80 ألف قسيس إجنيلي يذيعون يوميا من خالل 
400 حمطة راديو، واألكثرين منهم من التدبريبني املؤيدين للنظام العنصري 
يف إسرائيل، وهم ابلقوة مبثابة امللوك املتوجني على العرش األمريكي وجيمعون 
ماليني الدوالرات يوميا، ومعظم املدارس اإلجنيلية يف أمريكا تدرس النظام 
الديين ونظرية هرجمدون ومن يؤمن أبن اخلالص يف احلرب املدمرة على أرض 

هرجمدون بفلسطني.
بعد 20  يقع على وادی يسمي »يزرعيل« على  تل  أو جمدون  وجميدو 
إىل  وأضيفت  جبل  تعين  »هر«  وكلمة  »حيفا«،  مدينة  شرق  من  ميال 
جميدو، فأصبحت هرجمدون أي تل أو جبل جمدون، وقد جرت على أرض 

هرجمدون معارك كثرية قدمية قبل امليالد وبعده.2

اهلوامش:
1. انظر »النبوءة والسياسة«. 

2. مدينة قدمية تقع على مفرتق الطرق هلا أمهية اسرتاتيجية وأمهية عسكرية وملتقى 
للقوافل قدميا وطريق ساحلي يصل »مصر« بـ»دمشق« والشرق وكانت مسرحا للمعارك 
وكان الغزاة األقدمون يقولون إن أي قائد يستويل على جميدو ميكن له أن ينتصر على 

كل األعداء. 
هزموا  إسرائيل  بين  من  واليهود  يوشع  أن  يوشع 21/21: كيف  اصحاح  يف  وجاء 
الكنعانيني يف أرض جميدو وبعد قرنني انتصر بنو إسرائيل على القائد الكنعاين سيسريا، 
وقد حصن امللك سليمان هذه املدينة يف عصره وجعل منها مركزا عسكراي وحقق اجلنرال 

اللميب اإلجنليزى النصر على األتراك يف احلرب العاملية األوىل أيضا على أرض جميدو.
وذكر إجنيل يوحنا كلمة هرجمدون يف سفر الرؤاي الفصل 16 املقطع 16: ومجعهم مجيعا 

يف مكان يدعى ابلعربية هرجمدون. 
وقد أضيفت الكلمة العربية هر ومعناها اجلبل إىل جميدو.

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

أصابع خفیة

الحرب السكانیة العالمیة

ماضي إدارة السكان ألكثر من 4000 عام
إن موضوع حتديد اإلجناب وتكيف األوالد مع ظروف احلياة، حيظى مباض 
طويل يف اتريخ البشرية. إن املعطيات البشرية املتوافرة، تعيد ماضي حتديد 

النسل يعود إىل أكثر من 4000 عام ويف »مصر« على وجه التحديد.
إن مسألة السكان، زايدة أو نقصاان وحتديدها وكذلك تنظيم األسرة، كان 
العلمية  التاريخ ويف اجملاالت  من املوضوعات امللفتة واملثرية للجدل طيلة 
والبحوث النظرية والتطبيقية. وميكن إعتبار أن قدم هذا البحث يعود إىل 
عصر افالطون على أقل تقدير، حيث أاثر هذه القضية يف كتابه الشهري 
وتوجيه  إدارة  ما،  حاكمة  خنبة  أرادت  إن  إنه  قال  عندما  »اجلمهورية« 
احلفاظ  هدفها  يكون  وأن   ... السكان:  مبقولة  هتتم  ان  فعليها  اجملتمع، 
على معدل السكان ... ومثة حاالت عديدة أخرى جيب أخذها دائما 
بنظر اإلعتبار، حاالت مثل تداعيات احلروب واألمراض وما شاهبها، إذ 
أن مبقدور احلكومة اإلستعانة هبا للحد من تزايد أو تناقص السكان أكثر 

من النسبة املنشودة.1
كما أن موضوع السكان، يشكل ابلنسبة للحكومات واحلكام والسياسيني، 

موضوعا اسرتاتيجيا.
السكانية ووضعها  السياسة  القائمة على  للنظرايت  العلماء،  تبيان  إن 
موضع التطبيق على يد احلكام يف العصور واألزمنة التارخيية املختلفة، 

مؤشر على وجود هكذا فكرة وسياسة منذ املاضي السحيق.

الرؤى السكانية ألفالطون وارسطو
وكان افالطون )347-427ق.م( وارسطو )322-384ق.م( يعتقدان 
االستقالل  يعرض  لدرجة  قليال  يكون  أن  السكان ال جيب  ابن عدد 
السياسي واالقتصادي للمجتمع، للخطر وال كثريا، يؤدي إىل تقويض 

مبادئ وأسس نظام احلكم الدميقراطي يف البالد.2
القدمية« من  إمرباطور »روما  للميالد(  أغسطس )63ق.م-14  وكان 
أوائل الذين اعتمد يف اتريخ املبادئ، سياسة سكانية تشجع على زايدة 
السكان )مبا فيها املزااي الضريبية وتسهيالت الزواج وكذلك وضع قيود 

 .)..., األوالد  للمتزوجني عدميي  اإلرث  الطالق وحظر  على 
وبناء على أوامره، فان الشخص الذي كان ميلك أبناء كثر، 

تاريخ تحديد النسل
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الحرب السكانیة العالمیة

الحرب السكانیة العالمیة

كان يعفى من دفع الضرائب وأتدية اخلدمة العسكرية، ومينح 
إمتيازات اجتماعية وسياسية خاصة.3

وكانت هكذا سياسات سكانية تدعو لزايدة السكان، سائدة يف 
اإلمرباطورايت الكربى القدمية )روما و»ايران« و»اليوانن« و»الصني«(، 
الن العدد الكبري من السكان، كان من وجهة نظرهم، ميثل جيشا كبريا 
ويعتربونه أداة لتفوقهم العسكري والسياسي. وكانت الزايدة السكانية، 
السياسة كانت  وهذه  جوهراي،  هدفا  الوسطى  العصور  طيلة  تشكل 
مستلهمة من املسيحية. وكان املفكر االسالمي الشهري إبن خلدون يؤمن 
ابن السكان الكثريين ابلقدر الالزم، تتاح هلم إمكانية اإلفادة املثلى من 
قواهم العاملة. وبتقديره، فان السكان، هم افضل وسيلة إلحالل األمن 

السياسي والعسكري يف اجملتع.

إدارة السكان بعد احلرب العاملية األوىل
تكبدت  حيث  )1914-1918م.(  األوىل  العاملية  احلرب  وبعد 
»فرنسا« خسائر بشرية فادحة، إستأنفت على الفور سياسة سكانية 
عام  سنت  املثال،  سبيل  على  احلرب.  خسائر  عن  للتعويض  جادة 
)مبا يف  النسل  للحد من  اجراء  أي  قانوان، حظرت مبوجبه  1920م. 

ذلك اإلجهاض(. وكان هذا القانون ساراي حىت عام 1968م. 
كما رصدت فرنسا قانون املكافأة منذ عام 1918م.، إذ كانت متنح 
مكافآت مالية نقدية للعوائل اليت ترزق ابوالد. وهذا الربانمج الذي كان 
واملصانع  الصناعات  قبل  من  طوعية  بصورة  األوىل  السنوات  يف  ينفذ 

للموظفني، حتول عام 1932م. إىل برانمج وطين.
وطبقت سياسات مماثلة تقريبا لزايدة عدد السكان بعد احلرب العاملية 
األوىل من قبل هتلر يف املانيا وستالني يف االحتاد السوفييت وموسوليين يف 

ايطاليا، كانت هلا دوافع عسكرية وسياسية أصال.
الثانية  العاملية  احلرب  وبعد  السوفييت،  اإلحتاد  يف  ستالني  عهد  يف  ومت 
)1939-1945م.( املصادقة على قانون كان يتم مبوجبه منح مكافأة 
لألسر اليت متلك ثالثة أوالد أو أكثر، وكان هدفه الرئيسي التعويض عن 
السنوات   البلد السيما يف  هذا  تكبدها  اليت  الفادحة  البشرية  اخلسائر 

األوىل من احلرب العاملية الثانية.4

هناية احلرب العاملية الثانية، منعطفا للتطورات السكانية
إن احلربني العامليتني، السيما الثانية، حتتل موقعا خاصا يف الدميوغرافيا 
تطورات  لتبيان  الكالسيكية  النظرية  إن  السكانية.  التطورات  واتريخ 

سكان العامل، تسمى نظرية انتقال السكان. 
وامللفت أن هذه النظرية املبنية أصال على الدراسات اليت أجنزها العامل 
الدميوغرايف املعاصر فرانك نوتسني، تبلورت وراجت ابلضبط يف السنوات  

اليت تلت احلرب العاملية الثانية.
مرتفعا  السابق، كان  الوفيات يف  فان معدل  النظرية،  وبناء على هذه 
العوامل االخرى إىل حد ما  بسبب األوبئة بشكل رئيسي وانمجا عن 
مبا فيها احلروب واملذابح. وبعد الثورة الصناعية وتقدم العلم وتكنولوجيا 
الطب والصحة وكذلك تكنولوجيا اإلتصال والنقل، فان معدل الوفيات 
الوفاة. وعلى  إنتقال  تراجع بشكل غري مسبوق، إذ يطلق على ذلك 
الرغم من أن هذا النجاح، حتقق بشكل أكرب يف القرن التاسع عشر يف 

الدول املتقدمة من العامل، لكنه حصل يف اجلزء األكرب من العامل أي بلدان 
العامل الثالث بشكل رئيسي، خالل السنوات اليت تلت إنتهاء احلرب العاملية 

الثانية. 
وبذلك، فان السنوات اليت تلت احلرب العاملية الثانية، شكلت منعطفا يف 
اتريخ تطورات العامل، الن معدالت  الوفيات يف الكثري من دول العامل، 
تراجعت بشكل ملحوظ. ويف هذا السياق، يرى العامل الدميوغرايف الراحل 
ديفيد هري، إنه أن تزايد عدد الوفيات، فيجب البحث عن أسبابه وجذوره 
الرئيسية يف حرب واسعة.5 وفضال عن ذلك فان هذا النجاح الباهر يف 

اتريخ تطورات السكان يف العامل، ميثل منعطفا لتطور هائل اخر. 

البدء بتحديد النسل بشكل واسع النطاق
ويف أعقاب السيطرة غري املسبوقة على الوفيات، شهد سكان العامل تزايدا 
إحتواء  جمال  يف  العاملية  للتعبئة  مناسبة  أرضيات  بذلك  وتوفرت  هائال، 
السكان عن طريق حتديد النسل واإلجناب وتوسيع فكرة وتكنولوجيا تنظيم 
األسرة، إذ أن منعطفها على صعيد العامل، حصل بشكل رئيسي بعد هناية 

احلرب العاملية الثانية. 

الياابن، الرائدة يف حتديد النسل
وبعد هناية احلرب العاملية الثانية، كانت »الياابن«، أول بلد شرّع قوانني 
ووضع برامج صارمة لتحديد النسل، إذ جيب البحث عن اجلذور الرئيسية 
هلذه االجراءات يف تداعيات وآاثر احلرب العاملية الثانية، واخلراب والدمار 
اهلائلني اللذين خلفتهما. وقد دخلت الياابن احلرب بصورة جادة، وخسرت 
أكثر من مليونني من سكاهنا. كما دمر القصف ونريان احلرب، الصناعات 
واملراكز التجارية يف هذا البلد بصورة كبرية. وفقدت الياابن خالل احلرب، 
مستعمراهتا ومتصرفاهتا يف منتشوري وكوراي واتيوان وجزر ميكرونيسيا يف 
احمليط اهلادي، واضطرت العادة أكثر من ستة ماليني من قواهتا العسكرية 
العاملي يف جمال خفض  التقدم  البالد. وعّرض  إىل  املستعمرات  هذه  يف 
املستوى  وتراجع  للسكان.  الطبيعية  للزايدة  الياابن  الوفيات،  معدالت 
لسكان  العمر  معدل  أن  حبيث  ملحوظ،  بشكل  الناس  حلياة  القياسي 
الياابن بلغ عام 1950م. حنو 22 سنة )وكانت هذه النسبة يف الدول 
املتقدمة 28 سنة(. وبذلك فان عدد السكان البالغ أكثر من 80 مليون 
يف عام 1950م.، ليس شكل معضلة كبرية للحكومة الياابنية فحسب بل 

أاثر حساسية الرأي العام إزاء قضااي هؤالء السكان.
سنوات  يف  الياابن  يف  النسل  لتحديد  وحازمة  واسعة  تعبئة  متت  لذلك 
فيها بشكل  اإلجناب  وتراجعت معدالت  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  ما 
جراء  من  بشكل كبري  قد حصل  هذا،  النسل  حتديد  إن  مسبوق.  غري 
والنتيجة،  سنواي.  مليون شخص  من  أكثر  معدله  بلغ  الذي  اإلجهاض 
إن حنو 70% من إمجايل سكان الياابن البالغ 128 مليون نسمة تقريبا، 
يشكلون القوى االنسانية والسكان يف سنني العمل، ويلعبون دورا مصرياي 
يف تقدمها االقتصادي، كما تزايدت معدالت العمر السكانية فيها بشكل 

ملحوظ )حنو 40 سنة(.6
كما كانت اهلند من أوائل الدول اليت اعتمدت سياسة إحتواء النمو السكاين 
»اندونيسيا«  من  طبقت كل  )1952م.( كما  السكاين  االستقرار  أو 
و»بنغالدش« و»اتيالندا« و»الفليبني« و»املكسيك« و»تركيا« سياسة 

خفض السكان. 

الثورة الصناعية ونظرية مالتوس
وتزامنا مع الثورة الصناعية االوىل، قرر توماس روبرت مالتوس )1766-

إن  الشهرية:  نظريته  ويف  العلمية،  معطياته  على  وأتسيسا  1834م.( 
نسبة زايدة سكان العامل، تزيد عن نسبة منو اإلنتاج الزراعي، وهذا األمر، 
يعرض مستقبل االنسان جملاعة رهيبة انمجة عن أن عدد السكان سيزيد 
عن املواد الغذائية... لذلك جيب دعوة الناس لتحديد النسل واإلجناب، 
واعتمد هلذه الدعوة، أسلوبه السياسي واالقتصادي واالخالقي اخلاص.7

أو  الطبيعية  ابلطرق  اإلجناب  من  احلد  عن  أبدا  يدافع  ومل  قسا  وكان 
هذا  يف  أقل  ومنعا  ردعا  إعتمدوا  مالتوس،  أنصار  لكن  اإلصطناعية، 
من  احلد  ابن  يستدلون  مالتوس،  مثل  مثلهم  هؤالء  وكان  اخلصوص. 
تنامي اإلجناب والتوالد، ضروري للوصول إىل املستوى املنشود للحياة، 
وعلى النقيض منه، فاهنم كانوا يدافعون عن اإلجهاض واحلد من احلمل 

خلفض اإلجناب.8
إن تقبل أفكار مالتوس يف البلدان النامية، السيما يف القرون االخرية، 
أساس  على  براجمهم  لينظموا  االقتصاديني،  واملربجمني  ابملخططني  دفع 

خفض اإلجناب. 
وعلى خطى البلدان النامية وتزامنا مع هناية احلرب العاملية الثانية، دعمت 
البلدان األقل منوا، سياسة احلد من اإلجناب، ووضعت ذلك على رأس 

سلم براجمها وخططها.

بداية القلق العاملي من خفض السكان
وحتدث نيكيتا خروتشوف زعيم اإلحتاد السوفييت السابق عام 1955م.، 

عن برامج وخطط حتديد النسل وقال: 
وإخرتعتها  البشر  أكلة حلوم  نظرية  هي  والتوالد،  اإلجناب  حتديد  فكرة  إن 

اإليديولوجية الربجوازية )الرأمسالية(.
وخاض اجلنرال ديغول نضاال مريرا للحد من استعمال حبوب منع احلمل 
النضال طبعا  بدأ هذا  األبناء. وقد  املزيد من  االمهات إلجناب  ليقنع 

عندما إنصرف إهتمام النساء الفرنسيات حنو هذه احلبوب.
وكان يريد زايدة اإلجناب يف فرنسا، وقرر ابن تتمتع األسر الكبرية، مبزااي 

ومكافآت مالية وأخرى تتعلق ابملدرسة والبيت.9

اهلوامش:
1. افالطون، 1367.

2. www.farsnews.com/newstext
3. املصدر السابق.

4. www.hamshahrionline.ir
5. هري،1380، ص31.

6. www.hamshahrionline.ir
7. صدر، 1350، 10.

8. کلمن و نيکسون، 1378، 143.
9. صحيفة کيهان، 1346/7/25، جمّلة »دخت ايران« اإللكرتونية.

االستعمارية  املؤامرات  دراسة  العاملية،  السكان  قامسي، حرب  املصدر: صاحل 
وسياسات السكان يف ايران والعامل. صص 35-31 
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األولیغارشیة الحاخامیة

األولیغارشیة الحاخامیة

وكان جممع »سنهدرين« يُدار بداية على يد الكهنة الصدوقيني، لكن 
اإلجتماعي،  موقعهم  وحتسن  »الفريسيني«  وقوة  سلطة  تنامي  وبعد 
فرتة،  وبعد  اجملموعتني،  بني  فشيئا  شيئا  السنهدرين  إدارة  انقسمت 
لنشأة  بداية  شكل  احلدث،  وهذا  الفريسيني.  بيد  ابلكامل  إصبحت 
ظاهرة تدعى »األوليغارشية احلاخامية« وبلغت هذه اجملموعة الصغرية 
من احلكام األثرايء من السلطة درجة، إستطاعت فيها حماكمة نيب إهلي 

)النيب عيسى( وإدانته ابإلعدام.
وتفرض هذه الفرقة سيادهتا على سنهدرين حىت الوقت احلاضر، وينتمي 
االريستقراطيون واألثرايء اليهود يف الغالب إىل هذه الطائفة. وقد أرسوا 
للمرة االوىل سنة أتويل وتفسري التوراة وشكلوا فصوال للتدريس، لتنشئة 
جمموعة غفرية من التالمذة واملدراء كان يطلق عليهم إسم ريّب. وتعين 

ريّب، الكبري وهي على النقيض من الغالم. 
الذين  البارزين  الرابنيني  على  احلاخام  يطلق  اليهودي،  الديين  األدب  ويف 
يقعون يف قمة هرم رجال الدين الفريسيني، فيما يتكون جسم هذا اهلرم من 
طلبة العلوم الدينية الذين يطلق عليهم إسم التلميذ. وكان تراث وتقليد هذه 
اهليكلية ينتقالن عن طريق الرواايت الشفهية ملوسى، إذ كان الرابنيون 
ينقلوهنا، إال أن هذه الرواايت كانت تفتقد إىل أي سند وجذور ميكن تتبعها. 
وقد ابشر الربيون بناء على ذلك ابستخراج األحكام الفقهية واحلقوقية من 
هذه الرواايت. ومن مث صاغوا هذه الرواايت واألحكام يف كتاب، إنبثق منه 

بداية كتاب »ميشنا« ومن مث كتاب »التلمود«. 
ومن الناحية اللغوية، فان كلمة التلمود تعين التعليم ومشتقة من الفعل العربي 

يف  رابعية  هي  اليت  ومشتقاهتا  التلميذ  مبفردة  َعّلم(وترتبط  )أي  َلمد  الثالثي 
اللغة العربية. ويطلق التلمود على كتاب كبري للغاية يتضمن أحاديث وأحكام 

اليهود.2
وبعدالتوراة، فان التلمود يعد من أهم الكتب الدينية لليهود والثمرة الرئيسية 
عن  اليهود  احلاخامات  تفسري  هو  احلقيقة  يف  التلمود  إن  الشفهية.  للشريعة 
الشريعة املكتوبة )التوراة(. ومبا أن أقوال علماء التلمود تعد مبنزلة الوحي اإلهلي 
الذي يت به روح القدس )روح هاقودش(، فان التلمود يعد مقدسا أيضا وأن 

الشريعة الشفهية متلك قيمة متكافئة مع الشريعة املكتوبة.3

أوىل بذور التلمود
لقد بدأ عهد حكم الكهنة بعد السيب البابلي ومنذ زمن عزرا. وفيما خيص 

مهام الكهنة وأتسيس نظام حكمهم، ورد يف كتايب »عزرا« و»حنميا«:
لقد كان عزرا من علماء الدين اليهود، وملما بكتاب »التوراة« الذي منحه هللا 
لقوم اسرائيل بواسطة موسى. وكان أردشري امللك، يعطي لعزرا كل ما يريده، 
الن هللا كان معه. وقد غادر عزرا اببل وتوجه برفقة حشد من اليهود والكهنة 
والالويني والعازفني واحلراس وسدنة بيت هللا إىل اورشليم. وقد انطلق هؤالء 
يف اليوم األول من السنة السابعة لسلطنة أردشري من اببل ووصلوا بعون هللا 
إىل أورشليم يف اليوم األول من الشهر اخلامس لتلك السنة. وكرس عزرا حياته 

لدراسة التوراة وتطبيق تعاليمه وتعليم أحكامه لشعب اسرائيل.4
حقبة  أرسى  الذي  والشخس  الكهنة  حكم  مؤسس  عزرا  إعتبار  وجيب 
جديدة من اتريخ بين اسرائيل. ويقول كاتب يهودي حول مقام وموقع عزرا: 
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لكان  اسرائيل،  لشعب  التوراة  اعطى  قد  موسى  يكن  مل  إن  التلمود،  ويقول 
عزرا يُنتخب إلجناز هذه املهمة املقدسة. وهذا يعين أن عزرا كان رجال مقدسا 
للغاية وأجنز عمال ضخما يف عودة اليهود لإلميان ابلتوراة. وكان عزرا مثله مثل 
موسى، عّلم التوراة جليل قطع تواصله وعالقته مع هللا. وأشاع من جديد تعلم 
التوراة اليت منحها موسى للناس، ووضع أساسا حمكما ومتينا لإلبقاء على التوراة 
مقدسة. وقد علم عزرا التوراة للناس بعشق وإميان عظيمني، لكي ليس يتعلمه 
الناس فحسب بل يتقبلونه ويعيشون معه. وقد جاء موسى ابلتوارة جليل كان 
قد خرج للتو من »مصر«، وجاء عزرا بعلم التوراة جليل كان قد حترر للتو من 

السيب البابلي.5
والشخصية االخرى اليت اضطلعت يف هذه احلقبة بدور مهم، هو حنميا. وحنميا 
الذي خدم يف بالط أردشري ملك »ايران«، طلب من امللك، أن يرسله إىل 
»اورشليم« إلعادة بنائها. فوافق امللك ومن مث ذهب حنميا إىل اورشليم. وقد 
اضطلع حنميا يف احلقيقة بدور أكرب يف الشؤون السياسية واإلعمار والبناء، بينما 

اضطلع عزرا بدور يف الشؤون الدينية.6
وقد شيد عزرا وحنميا ابلتعاون معا، جدارين ألهايل بالد »يهوذا«. واجلدار الذي 
بناه عزرا كان جدار التوراة واإلميان والوفاء ابهلل. واجلدار الذي بناه حنميا، كان 
جدارا من احلجر شيد حول مدينة أورشليم. وقد ساعد جدار التوراة، الناس 
أن  إمكانية  تتوفر هلم  اليت تستهدفه وأن  لصيانة ومحاية دينهم من اهلجمات 
يعيشوا وهم متحلني ابالخالق احلسنة واألمانة والشجاعة. واجلدار الصخري، 

محاهم وصاهنم يف مواجهة هجمات األعداء جسداي.
وبعد أن أكمل حنميا، تشييد اجلدار يف اطراف مدينة اورشليم ببهجة وشكر، 
شعر أن مهمته قد انتهت. وكان قد حكم ملدة إثنيت عشر عاما لذلك فقد عاد 

إىل »شوش«.7
ومنذ عصر عزرا، فان أحد املوضوعات اليت أثريت بني اجلماعات اليهودية 
متثلت يف أنه هل جيب العمل بلفظة التوراة أم أنه ابإلمكان شرح وتفسري 
السنة  التوراة، استند إىل  الذي كان يدعم شرح وتفسري  ألفاظه. والفريق 
التوراة  تركه  عن  وفضال   موسى النيب  ابن  يقولون  وكانوا  الشفهية. 
انتقلت من جيل إىل جيل ووصلت  توراة شفهية  ايضا  املكتوبة، خّلف 
إلينا. ويعد هذا واحدا من اخلالفات الرئيسية بني فرقيت »الصدوقيني« و 

»الفريسيني«. ومها الفرقتان اللتان استحدثتا بعد السيب البابلي.8
وتفيد الرواايت اليهودية أن عزرا، أسس »كنيس هجدوال«9 أو »اجملمع 
الكبري«، وكان عبارة عن جملس ديين يتألف من املعلمني والعلماء. وقد 
تعلم هؤالء جمموعة األحكام الدينية اليت بقيت من عهد موسى حىت 
عصرهم، وطوروها وفقا ملقتضيات ظروفهم وزماهنم ومن مث نلقوها إىل رواد 

العلماء التلموديني.
ويقسم »التلمود« اليهود على أساس الرتتيب اهلرمي، إذ أن نسبة الصعود أو 
النزول يف اهلرم، هلا عالقة عكسية مع نسبة التعمق والتأمل يف التفسري وابلتايل 
درجة حلول هللا يف التفسري. لذلك فان أدىن اليهود شأان، هم اجلهلة الذين ال 
يعرفون العهد العتيق وتفاسريه، وأرفعهم مقاما هم الذين على علم ووعي جتاه 
واألقسام  بـ»ميشنا«  علم واطالع  من هم على  هناك  العتيق. ومن مث  العهد 
»غمارا«،  يف  املوجودة  القصص  أو  )اغادائي(  املأثورة  واحلكمية  القصصية 
لكن أرفع جمموعات اليهود شأان، أولئك الذين على علم ابالقسام التشريعية 
يبني  اهلرمي،  الرتتيب  وهذا  ويفسروهنما.  وغمارا،  ميشنا  لكتايب  )هالخائي( 
مدى عالقة التفسري ابلسلطة، ولذلك نرى ابن احلاخامات )مفسرو الشريعة 

اليهودية( يرتبعون قمة اهلرم. 
ويف القرن الثامن عشر، تطور أسلوب بيليون، وكان اسلوب بيليون، ضراب 
من التفسري الذي يهدف لتبيان قدرات املفسر، من دون أن يويل أمهية ملدى 

صحة التفسري أو تطابقه مع نص العهد العتيق.10
بعبارة أخرى، فان التلمود، ميثل جوهر وُلّب املعتقدات اليهودية، ال بل 
الثقافة اليهودية احلاخامية، بوصفها املفسر الرئيسي للتلمود، وابعتبارها 

روح وابطن اليهودية وأداء اليهود على امتداد التاريخ. 
بني  واإلنقسام  الفرقة  إىل  أدت  اليت  اخلالفية  النقاط  بشان  وورد 

»الصدوقيني« و »الفريسيني«: 
عن  ورثوها  اليت  التقاليد  من  الكثري  الناس  يعّلمون  الفريسيون،  لقد كان 
لكن  ظاهراي،  ذكرها  على  »التوراة«  يت كتاب  ومل  أجيال،  لعدة  آابئهم 
الصدوقيني،كانو يرفضوهنا ويقولون: جيب أن حنرتم تلك السلسلة من التقاليد 
ونعتربها واجبة اإلتباع والتطبيق، وتوجد يف التوراة املكتوبة، وال جيب مراعاة 
اندلعت  النقاط،  ما هو انبع من رواايت وتقاليد أجدادان، ويف ضوء هذه 

صراعات طويلة وخالفات معمقة بينهما.11
إن هذه النقاشات اليت متت بشأن التوارة املنقولة، دفعت ابملدافعني عنها 
إلجراء مزيد من الدراسات والتعمق يف نص الكتاب املقدس. وقد قرر هؤالء 
املكتوبة، وكالمها،  التوراة  من  يتجزأ  ال  تعد جزء  املنقولة  التوراة  أن  برهنة 
اعتمد  فقد  ذلك،  عن  وفضال  واحد.  لنسيج  والسدى  اللحمة  يشكالن 
هؤالء أساليب خاصة لتفسري التوراة واستخراج إستنتاجات عنها، ليستدلوا 
جزء  هي  الصدوقيون،  يدحضها  اليت  التقاليد  و  الرواايت  ابن  خالهلا  من 
من األسفار اخلمسة ومسترتة فيها. وبذلك، فان كشف األسرار الكامنة يف 

التوراة، دخل مرحلة حديثة وتسبب مباشرة يف نشأة التلمود.12

احللولية يف اليهودية
إن احللولية هي تيار فكري خاص، توسع يف »العهد العتيق« ومن مث بصورة 
مذهلة يف التلمود. واحللول يف اللغة تعين حّل ابملكان حلوال أي نزل به13 
وتعين إصطالحا حلول الذات اإلهلية يف األشياء وتطلق »احللولية« على من 

يعتقدون أن هللا قد حل يف االشياء ويف املرشد.14
إن احللول واإلحتاد مها مصطلحان مزدوجان يف جمال حبوث الكالم والفرق 
ويعكسان مفهومني قريبني من أحدمها االخر؛ فاحللول هنا يعين أن حيل كائن 
من ماوراء الطبيعة يف جسم متعلق ابالخر واإلحتاد يعين التوحد يف الكائن؛ 

حبيث أنه ال ميكن التمييز والتفريق بينه وبني االخر. 
ويف النظرة العامة لألداين، فان ما يتصور أن حيل يف جسم انسان، هو هللا 

والشيطان واجلّن أو روح إنسان اخر.15
وقد أثريت مسالة احللول واإلحتاد يف الكتب الكالمية للمسلمني، بشكل 
رئيسي يف مبحث الصفات السلبية هلل وهبدف دحض حلول الّل يف الغري 

وكذلك دحض احتاده مع الغري. 
والطبيعة(  )اإلنسان  والكون  هللا  فان  احللولية،  معتقدات  على  وأتسيسا 
يتمتعان جبوهر وطبيعة مشرتكة، لذلك فان هذه املفاهيم، مرتابطة مع بعضها 
البعض لدرجة ال يتسرب إليها أي شرخ وانقطاع. إن وحدة بيت هللا والكون 
أدت إىل أن يكون ابإلمكان إرجاع أي ظاهرة إىل البداية الواحدة الكامنة 

يف العامل رغم كل التباينات واإلختالفات. وهذه البداية هي منطلق 
الكون وينبوع احلياة وفاعليتها، إذ ميكن يف ظل  وحدة وترابط 
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األولیغارشیة الحاخامیة

اإلستعانة هبا، تفسري كل شئ.16
احللولية  ففي  عامة.  أو  خاصة  تكون  أن  للحلولية  وميكن 
اخلاصة، فان الّل حيل يف إنسان معني، على غرار املسيحيني الذين 

يؤمنون حبلول الالهوت )اإلله( يف الناسوت )جسد عيسى(.
وتشكل احللولية يف كتاب »العهد العتيق« تيارا مهما، لكنها تضخمت كثريا 
يف التلمود وتوسع نطاقها. حبيث ميكن إعتبار أن انطباع واستنتاج التلمود عن 
هللا، يشكل خرقا للفكر التوحيدي لألنبياء يف العهد العتيق. وينسب التلمود 
الصفات االنسانية واليهودية إىل هللا. ويف ضوء هذا اإلنطباع،  الكثري من 
فان هللا ليس معصوما. فهو يعمل أثين عشرة ساعة يوميا، وميضي الساعات 

الثالث االوىل يف تالوة التوراة، ويفكر يف خراب العامل و... .

الفكر احللويل 
الدايانت بشكل أوسع  الفكر احللويل لدى متصوفة سائر  تنامى  وقد 
نطاقا، الن التصوف اليهودي كان على عالقة معمقة مع الغنوسية17 

وامليثرائية18 واهليلينية19 واألساطري املصرية. 
ويف احللولية اليهودية، فقد حّل الّل بعدة أشكال يف قومه. حلول الّل 
على هيئة شيخينا يف الشعب املختار، وحلول الّل يف التلمود والتوراة، 
وحلول الّل يف األرض وحلول الّل يف »هيكل سليمان« وحلول الّل يف 

بعض أتباع القبالة.20
وترتبط احللولية يف موقع ما ابلكاابلية )القبالنية(، إذ يفسر أتباع هذه 
الداينة، حلول الّل بدال من جتسيده يف العامل ويصبون إهتمامهم على 
التارخ قبل الثناء على الّل. إن هذا التعليم الذي انتشر منذ العهد العتيق 
وحىت الشريعة الشفاعية، يتجلى يف أفكار مثل الشعب املختار واألمة 
والروح واألرض املقدسة. وبناء على ذلك، فان الطبيعة واالنسان والتاريخ 
متحدون مع الّل ولذلك فان الوجود خُيتزل يف مستوى واحد ويتبع قانوان 

واحدا. 
وحصيلة هذا الفكر ابلنسبة ألتباع الكاابال، يتمثل يف التعطش للسلطة 
على العامل والتفوق العنصري واإلثين. ووفقا هلذا الفكر احللويل، فان الّل 
يتوصل يف هناية العامل إىل احتاد مع شعبه املختار، اليهود، والذي يعترب 

»شيخينا« حسب تعبري كتاب »زوهر«. 
ونظرا إىل ما ذكران، فان الصويف املؤمن ابحللولية، يهتم بذاته فحسب، 
وال خيطو يف إطار الزمان واملكان اإلنسانيني. وإن كان الّل واملخلوقات، 
واحدا، وحيّل الّل يف املادة، فان االنسان سيكون قادرا أيضا على فرض 
سلطته على الطبيعة والعامل. بعبارة أخرى، فان املؤمنني حبلول الّل يف املادة 
إستئسادية وأتمرية  أحكاما  بنربة حدية ويصدرون  يتحدثون  والتاريخ، 

حول حقيقة العامل. 
إن اإلميان حبلول هللا يف الوجود، يف تضاد وتناقض مع مبدأ التوحيد. فالتوحيد 
هو اإلميان ابهلل الواحد القادر والعادل والقائم بذاته وواجب الوجود ومنزه 
عن الطبيعة والتاريخ واالنسان. ومبا أن هللا منفصل عن الوجود، فانه خيلق 
نطاقا انسانيا ونطاقا طبيعيا ويؤدي هذا إىل أن يكون االنسان مستقال عن 
سائر املخلوقات ومتميزا عنها، وأن يكون له حق اإلختيار وقادرا على تطي 
العامل املادي وذاته الطبيعية، لكن احللولية، هي اإلميان ابهلل الكامن يف الطبيعة 
واالنسان والتاريخ. إنه مركز الكون والوجود، ومع حلوله يف جزء من الكون، 
يتناىف مع احللولية... ويف هكذا  التوحيد  فان  لذلك  يزيل أي نطاق.  فانه 

فكر، يتضاءل تعايل البارئ وقدسيته لدرجة أنه حيل يف واحد أو بعض أو مجيع 
خملوقاته.21

ولدى أتباع اليهودية احلاخامية، فان التلمود حيظى مبوقع مميز ورفيع.
وابلرغم من أن التلمود وحسبما يقول الدكتور املسريي مؤلف »موسوعة 
اليهود واليهودية« هو فقط وفقط تفسري العهد العتيق الذي كتبه احلاخامات 
اليهود،  التفسري لدى  الكتاب شأنه شأن ابقي كتب  اليهود، لكن هذا 

حيظى بقدسية خاصة.22
وفيما خيص تقديس التلمود واإلميان املطلق بكل ما كتبه احلاخامات يف هذا 
الكتاب، فقد ورد يف التلمود ذاته أنه نشب ذات مرة خالف بني هللا وعلماء 
اليهود، وبعد أن طال النقاش واجلدل، تقرر إحالة موضوع اخلالف إىل أحد 
احلاخامات. وقد حكم خبطأ هللا واضطر هللا أن يقر خبطأه. وقال أحد احلاخامات 
يف هذا اخلصوص أنه كلما واجه هللا مسألة ومشكلة ال ميكن حلها يف السماء، 

يستشري احلاخامات يف األرض.
يف  جاء  وكما  املختار.  موضوع  يف  احللولية،  مع  اإلنعزالية  العالقة  وتتجسد 
التلمود، فان هللا اختار اليهود الهنم اختاروا هللا، وهذه العبارة تظهر التكافؤ 

بني هللا والشعب...
ويشاهد هذا التوجه اإلنعزايل واألانين يف معظم صفحات التلمود امللئ ابلتعاليم 
املعادية لغري اليهود )خاصة سفر عفودة زارا أو عبادة األواثن( والذي يرى أن 
اليهود وحدهم الذين يدخلون اجلنة. وأن يكون هللا قد خلق غري اليهود على 
هيئة انسان، فانه يعود إىل أهنم يستحقون خدمة اليهود الذين خلق جممل عامل 

الكون والوجود من أجلهم...
أهنم  نرى  اليهود جيسدون روح هللا وحدهم، ولذلك  أن  إىل  التلمود  ويذهب 

ال يرحبون ابلذين يتحولون ]من خالل تغيري داينتهم[ إىل الداينة اليهودية...
لذلك فان احللولية، هي إطار فلسفي وأن اإلنعزالية واألاننية يشكالن التجسيد 

العملي له.23
إن ما كان يصر عليه »الفريسيون«، هو تفسري »أسفار التوراة« ابإلستمداد 
من اإلنطباعات الشفهية. وكانوا حيرصون على إثبات أن األجزاء الشفهية، 
وابلرغم من كوهنا ممتزجة ابلتعاليم غري الوحيانية والدخيلة واليت جاءت عن 
طريق التعاطي مع سائر الشعوب، لكنها متثل احلقيقة التوارتية والوحيانية 
وجيب الرضوخ هلا. إهنم ومن أجل الوصول إىل ما كانوا يظنونه أهنا األسرار 

املكنونة لألسفار اخلمسة، أقدموا على إبداع أساليب التفسري احلديثة. 
ومع إبداع أساليب التفسري احلديثة، حتول التوراة إىل علم، وكان الرجال الذين 
ميلكون أهلية شرح حمتوايت الكتاب املقدس، يستيطعون فقط إبداء الرأي حوله 
بصورة موثقة. وأطلقوا على هؤالء العلماء إسم »تناييم«24 أي املعلمون. وكان 
هذا هو إسم العامل اليهودي الكبري خالل احلقبة اليت بدأت وانتهت فيها صياغة 

القوانني الدينية لليهود يف »ميشنا«.25
وعلى مدى السنوات، أقدم الكثري من األشخاص على صياغة جمموعة 

التوارة وتبيان مبادئه. وقد وجدت يف أثناء ذلك العديد من املدارس. 
ويف منظور »الصدوقيني« فان الداينة اليهودية هي عبارة عن أسلوب حمدود 
ومتعنت، تبقى اثبتة لألبد من خالل اتباع أحكام األسفار اخلمسة،26 وفضال 
العبادة يف هيكل بيت  عن ذلك، فاهنا ترتبط بشكل ال ينفصل عن طقوس 
»مهيقداس« )بيت املقدس(. لذلك فعندما انتهت حقبة معبد بيت مهيقداش، 
]يف كارثة خراب بيت املقدس وانقراض دولة اليهود[، فان الصدوقيني زالوا 

مباشرة بعد ذلك.27

وقد واصل حكماء ]فريسيو[ هذه الطائفة بعد خراب اهليكل تقليد العلماء 
السابقني بقيادة رابن يوحاانن يف »ايونة«، حبيث أن كل عامل فسر التوراة وكان 

ينقل أقوال القدماء بطريقته اخلاصة.28
وقد سقطت دولة »يهوذا« بيد الروم عام 63 ق.م. .ومذاك، كان اليهود 
حييون يف قلوهبم حلم نيل االستقالل وينظرون إىل الروم بنظرة العدو اللدود.
الفينة  بني  يتمردون  اليهود  يهوذا، كان  على  الروم  هيمنة  أعوام  ويف كل 
والفينة، فيما كان الروم يثومون بقمع هذه التمردات. إىل أن طفح كيل 
اليهود يف أواخر إمرباطورية نريون قيصر الروم. وقد متردوا عام 66 للميالد 
بصورة شاملة. وتدخل جيش نريون لقمع التمرد، واستعاد مجيع القرى اليت 

كان يقطنها اليهود وتقدم حىت وسط »أورشليم«. 
وابلرغم من أن امرباطور الروم قد توىف يف هذه األثناء، لكن من خلفوه، 
القضاء  أورشليم خالل  ومعبد  مدينة  قسوة ودمروا  بكل  أورشليم  هامجوا 

على التمرد.
وقد دمرت أورشليم وأحرق هيكل اليهود. وقتل العديد من اليهود ووقع 
الكثري منهم يف األسر أو أن تفرقوا يف البالد. وبذلك فقد خسر اليهود 
وإىل األبد هيكلهم وبالدهم. وبقى من هذا اهليكل، جداره الغريب فحسب 

والذي يدعى »حائط املبكى«. 
وخالل اإلشتباكات واملواجهات العدائية بني اليهود والروم، أوصل رابن 
يوحاانن من حكماء الفريسيني، نفسه إىل معسكر الروم، وطلب من القائد 
الرومي بدهاء منح األمان ملدينة »يونة« )ايونة( الصغرية وكذلك العلماء 

والطلبة. وقبل طلبه. 
وكانت يونة مدينة حتتضن إابن احلرب، األلوف من الطلبة اليهود، وبذلك 
وابلرغم من مقتل وأسر حشد غفري من اليهود، فقد واصل املركز التعليمي 
الكبري يف يونة، عمله بتوجيه وإدارة رابن يوحاانن بن زكاي، وحظي مبوقع 

ومنزلة كبريتني، لدى اليهود بعد خراب أورشليم واهليكل. 
وبذلك فقد أسس رابن يوحاانن، سنهدرين جديدا. وعرف هذا السنهدرين 
ب »بيت دين« )احملكمة الشرعية(. وأطلق على رئيسها إسم انسي أو 

روش بيت دين )رئيس احملكمة الشرعية(.
لكن هذا الوضع مل يدم طويال، وتغريت األوضاع بعد حنو ستني عاما. وأمر 
اإلمرباطور هادراينوس ببناء معبد يدعى جوبيرت إله الروم الكبري، على أنقاض 
»هيكل أورشليم«. وأدى هذا إىل هنضة ومترد كبريين بني اليهود. واندلعت 
هذه النهضة عام 133 للميالد وسحقت عام 135 للميالد وقتل على 
إثرها عدد كبري من اليهود. وأحد تداعيات هذه النهضة وقمعها، متثل يف 

مقتل العديد من علماء اليهود مبنطقة »ايونة« وإغالق مدارسها. 
والعلماء الذين جنوا من هذه الواقعة، إلتقطوا العرائض املتبقة ونقلوها معهم 

إىل منطقة اجلليل، وأسسوا املدارس العلمية مرة أخرى.29
ويف عام 132 للميالد، وعقب إغالق مدارس ايونة، انتقل املركز العلمي لليهود 
إىل اجلليل وواصل علماء اليهود من هذا املكان، تقليد التفسري ونقل »التوراة« 
الشفهية، إىل أن وصل الدور إىل واحد من علماء اليهود ويدعى »ريب يهوذا 
هناسيم«. وأصبح هناسي الذي كان عاملا ابرزا، بصدد كتابة التقليد الشفهي. 
وقد مجع معلومات العلماء األقدمني يف كتاب أطلق عليه إسم »ميشنا«.30 
ويعين ميشنا التثنية أو التكرار، ويسمى هبذا اإلسم النه يتضمن التوراة الشفهية 

يف مقابل التوراة املكتوبة.31
ويقول كاتب يهودي حول حمتوايت »ميشنا«: 

وتعين  )مجع سدر  سدارمي  تدعى  رئيسية  أقسام  ستة  إىل  ميشنا  قسم  وقد 
تدعى مسخت  أقسام  إىل  السدارمي، ُصنف  القسم(. وكل واحد من هذه 

)الرسالة( وكل مسخت حتتوي بدورها على عدة برق أو فصل.32
وكان اليهود يؤمنون ابن ريب يهوذا هناسي، هو يف احلقيقة جامع »ميشنا«. 
وهذا الكتاب يتضمن جمموعة من تعاليم التوراة الشفهية وانتقل من جيل 
والقادة  واألنبياء  املدرسون  وأضاف  هناسي،  زهودا  ريب  زمن  يف  جيل  إىل 
اليهود والعلماء الكبار، تعاليمهم وتفاسريهم وفتاواهم إليه على امتداد القرون 

املتمادية.33
وقد وفر كتاب »ميشنا« الذي انتهت كتابته حبوايل عام 220 للميالد، نصا 

مالئما للعلماء اليهود الذين أبدوا حرصا على دراسة التوراة.34
يتبع...

اهلوامش:
1. احلاخام )الفقهاء، Rabbis(، وهي مفردة عربية تعين الرجل احلكيم. وكان هذا 
املصطلح يطلق على جمموعة من املعلمني الفريسيني )حاخاميم(. لكن مفردة راابي 
ابللغة العربية للتوراة، تعين الكبري. وتستخدم مع مفردة الرب ذات اجلذور السامية 
املعىن ومبعىن  بنفس  العربية تستخدم  اللغة  واليت تعين زعيم أو وصي االخرين ويف 

الصاحب واملالك )رب البيت(. ومع ذلك، فان هذه املفردة مل ترد يف التوراة...
اليهود  فقهاء  شأن  شأنه  الذي  اليهودي  الدين  رجل  على  أيضا  احلاخام  وتطلق 
املعبد  يف  الصلوات  إقامة  على  اإلشراف  جمال  يف  يعملون  الذين كانوا  السابقني 
اليهودي، وكذلك تفسري التوراة واإلفتاء. وكان هؤالء يتولون يف الكثري من احلاالت 
أيضا مهام مثل متشية الشؤون الدنيوية مبا فيها جباية الضرائب واإلشراف على تطبيق 
تعليمات احلكومة. )املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، 

ج 5، ص 159(.
2. توفيقي، حسني، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص 103.

والصهيونية«، ج 5، ص  واليهودية  اليهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .3
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4. »کتاب عزرا«، 26-7:6.
5. کالبرمن، جيلربت ولييب، »اتريخ اليهود«، ترمجة مسعود مهّتی، ج 2، ص 30.

6. عبدالّرحيم، سليماين أردستاين، »اليهودية«، مجعية املعارف اإلسالمية اإليرانية، 
آايت العشق، الطبعة االوىل، 1382ه .ش.، ص 159.
7. کالبرمن، جيلربت ولييب، »اتريخ اليهود«، ص 31.

8. راجع الدکتور ا.کهن راب، »كنز من التلمود«، ترمجة امري فريدون جرجاين، 
صص 10-7.

9. Kenesset Hagedolah.
10. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ج 5، ص 

.98
11. ُكهن، آبراهام، »الّل والعامل واالنسان واملاشيح يف التعاليم اليهودية«، ترمجة امري 

فريدون جرجاين، املعي، 1382ه .ش. ص 18.
12. املصدر السابق، ص 19. 

13. طالقاين، سّيدعلي، »احللول واالحّتاد«، موسوعة العامل االسالمي، ج 14، 
ص 35.

14. سّجادي، سّيدجعفر، »قاموس مصطلحات العرفاء واملتصّوفة«، ص 153.

15. »دائرةاملعارف االسالمية الكربی«، ج 21، ص 306؛ »احللول واالحّتاد«.
16. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ج 5، ص 

.142
واملعرفة.  العلم  وتعين  إغريقية،  مفردة  هي   )Gnosis( غنوس  الغنوسية:   .17

وتستخدم يف دراسات األداين لإلشارة إىل بعض املدارس واملذاهب الشرقية 
واليواننية الرومية القدمية. وكانت هذه املدرسة سائدة يف القرنني األول 

والثاين قبل امليالد يف فلسطني وسورية وبني النهرين ومصر. 
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18. امليثرائية: عبادة الشمس، وهي داينة قائمة على عبادة الشمس، 
إله ايران القدمية وإله الشمس. وكان ميثرا )Mithra( لدى االيرانيني 
قبل النيب زرادشت، يعترب أرفع إله وأكثرهم قدرا. وكان إله العهد واإللتزام 

املتبادل. 
19. اهليلينية )الفكر الفلسفي اليوانين(، النزعة اليواننية أو اإلنتماء اليوانين، وتعين 

النزعة حنو ثقافة يوانن القدمية.
20. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، قسم القّبالة.

21. املصدر السابق، ج 5، ص 144.
22. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ج 5، ص 
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23. املصدر السابق، ص 143.

24. Tannaim.
25. ُكهن، آبراهام، »الّل والعامل واالنسان واملاشيح يف التعاليم اليهودية«، صص 

.20-19
26. أسفار موسى اخلمسة )التكوين، اخلروج، الالويني، العدد والتثنيه(.

27. ُكهن، آبراهام، »الّل، العامل، اإلنسان واملاشيح يف التعاليم اليهودية«، صص 
23-22

28. راجع الدکتور ا. کهن راب، »كنز من التلمود«، صص 12-11.
سليماين  عبدالّرحيم  ملؤلفه  »اليهودية«،  راجع كتاب  املعلومات  من  للمزيد   .29

أردستاين، إصدار دار »آيت عشق« للنشر.
30. راجع الدكتور ا. كهن راب، »كنز من التلمود«، صص 15-14. 

31. املصدر السابق، صص 15-14
224-225؛  صص   ،2 ج  اليهود«،  »اتريخ  ولييب،  جيلربت  32. کالبرمن، 

سليماين أردستاين، »اليهودية«، ص 239.
33. املصدر السابق، ج 2، ص 226.

34. »كنز من التلمود«، ترمجة أمري فريدون جرجاين، ص 21؛ سليماين أردستاين، 
»اليهودية«، ص 239.

املصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )اجلزء الرابع(: األوليغارشية احلاخامية، 
التلمود والكاابال، إمساعيل شفيعي سروستاين، ترمجة: کاظم مشاعيان، طهران، 

هالل، الطبعة األولی، 1397ش.

الطّب اإلسالمي

السمسم يُعترب السمسم من النبااتت ذات الفوائد اجلمة؛ فعلى الّرغم من 
يف  يستعمل  حيث  األمور؛  من  للعديد  يوصف  أنّه  إاّل  الصغري  حجمه 
أغراض الطبخ، وصناعة أطباق احللوايت، واملعجنات، وأطباق احلمص، 
وصنع الطحينية، ابإلضافة إىل االستعماالت الطبية والتجميلية، ويدخل 
يف صناعة الصابون، ومواد التنظيف، وكرميات الرتطيب املختلفة، وزيوت 
املساج، ومرطبات الشفاه. السمسم هو نبات من فصيلة البيدالية، له أوراق 
بيضاء  وأزهاره  البيضاوي،  بشكله  ويتمّيز  أو أخضر،  أرجواين  لون  ذات 
الزيتية، وله عدة مسميات، ومنها؛  النبااتت  اللون، ويعترب من  أو وردية 

اجللجالن، والزلنجان.

القيمة الغذائية لبذور السمسم
حيتوي كل 100 غرام من بذور السمسم على:

• 4.96 غرام من املاء.
• 573 سعر حراري.

• 17.74 غرام من الربوتينات.
• 11.8 غرام من األلياف.

• 0.3 غرام من السكر.
• 975 ملغرام من الكالسيوم.
• 14.55 ملغرام من احلديد.
• 351 ملغرام من املغنيسيوم.
• 629 ملغرام من الفسفور.

• 468 ملغرام من البواتسيوم.
• 11 ملغرام من الصوديوم.
• 7.75 ملغرام من الزنك.

• 0.79 ملغرام من فيتامني ب6.
• 97 ميكروغرام من محض الفوليك.

• 9 وحدات من فيتامني أ.
• 0.25 ملغرام من فيتامني ي.

وتعترب بذور السمسم غنية ابلزيوت الطبيعية املفيدة ومضادات األكسدة 
والربوتينات واأللياف وجمموعة هامة من املعادن.

فوائد السمسم
إليكم قائمة مفصلة بفوائد السمسم فيما يلي:

1. مكافحة السرطان
منها  العديد  يعمل  اليت  الطبيعية  ابلزيوت  غنية  السمسم  بذور  تعترب 
كمضادات هامة لألكسدة، بل إن العديد من الدراسات ربطت بني 
سيما:  ال  السرطاانت،  مكافحة  وبني  حيويها  اليت  واملركبات  السمسم 
سرطان  البنكرايس،  سرطان  الرئة،  سرطان  الثدي،  سرطان  اللوكيميا، 

القولون، سرطان الربوستاات.
إذ حتتوي بذور السمسم على نسبة عالية من: فيتامني ي، فيتامني ك، 

املغنيسيوم. وهذه العناصر مجيعها هلا خصائص هامة مكافحة لألورام.

2. تعزيز صحة الشعر
هامة  نباتية  مركبات  على  البذور حتتوي  أن  اهلامة  السمسم  فوائد  من 
الرأس  تدليك فروة  إذا ما مت  املثال،  فعلى سبيل  الشعر،  لتعزيز صحة 
ابنتظام بزيت السمسم، فإن هذا قد حيمي من الشيب املبكر ويعزز من 

منو الشعر.
ونظراً لغىن زيت السمسم مبضادات األكسدة واألمحاض األمينية، فإنه 

يساعد على إعادة اللمعة املفقودة للشعر الباهت.

السمسـم
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الطّب اإلسالمي

الطّب اإلسالمي

3. السيطرة على السكري
ترتبط  املغنيسيوم  مثل  هامة،  مركبات  على  السمسم  حيتوي 
حدة  من  والتقليل  ابلسكري  اإلصابة  فرص  من  ابلتقليل  عادة 

أعراض املرض لدى املصابني والسيطرة على املرض لديهم.
كما أن تناول السمسم مع بعض أدوية مرض السكري يزيد من فاعليتها 

ويؤثر بشكل إجيايب على العالج.

4. زايدة اخلصوبة لدى الرجال ومنع حصول العقم
أنه يساعد عند إضافته على هيئة بذور  اهلامة  إحدى فوائد السمسم 
إىل نظام الرجل الغذائي على حتسني جودة احليواانت املنوية لديه وتعزيز 

خصوبته.

5. تعزيز صحة العظام
الكمية الكبرية جداً من املعادن اهلامة املتوفرة يف السمسم جتعله حيتل 
مكانة خاصة عندما يتعلق األمر بتعزيز صحة عظامك، فهذا الكم من 
املعادن عند تناوله من خالل بذور السمسم كفيل بتعزيز صحة عظامك.

كل هذا جيعل تناول السمسم هاماً يف حاالت اإلصابة هبشاشة العظام 
أو حىت بكسور يف العظام.

6. تعزيز صحة القلب
بذور  مساعدة  هو  عنها  التغاضي  جيب  ال  اليت  السمسم  فوائد  من 
السمسم عند تناوهلا ابنتظام على تعزيز صحة القلب وجهاز الدوران، 

خاصة مع غىن هذه البذور ابملغنيسيوم اهلام خلفض ضغط الدم.
مكافحة  يف  يساعد  األلياف  من  السمسم  بذور  حمتوى  أن  كما 
الشرايني  بتصلب  اإلصابة  فرص  من  والتقليل  السيئ،  الكوليسرتول 

واجللطة القلبية.

7. تعزيز صحة ومجال البشرة
تعترب بذور السمسم غنية ابلزنك اهلام يف عمليات تكوين الكوالجني 
يف البشرة والذي يزيد بدوره من قوة الرتابط العضلي وقوة أنسجة الشعر 

واجللد.
كما أن زيت بذور السمسم الغين بفيتامني ي يقلل بشكل ملحوظ من 

ااثر احلروق والندوب على البشرة.

8. حتسني اهلضم
بسبب احتواء بذور السمسم على كمية كبرية من األلياف، فإن هذا 
هاماً يف تسهيل اهلضم والتقليل من فرص اإلصابة  جيعلها تلعب دوراً 

إبسهال أو إمساك.
وتساعد بذور السمسم على محاية القناة اهلاضمة وتقليل فرص حصول 

اضطراابت هضمية أو حىت اإلصابة بسرطاانت اجلهاز اهلضمي.

9. إعادة توازن اهلرموانت يف اجلسم
أشارت العديد من الدراسات إىل أن بذور السمسم مفيدة بشكل خاص 
موازنة  على  البذور  هذه  لقدرة  وذلك  اليأس،  سن  بلوغ  بعد  للنساء 

اهلرموانت اجلنسية يف اجلسم.
الدهنية والربوتينات والعديد من  كما أن غىن بذور السمسم ابألمحاض 
املواد الغذائية اهلامة، جيعلها هامة خالل احلمل، وذلك للحفاظ على صحة 

احلامل وتزويدها ابلعناصر الغذائية اهلامة هلا.

10. تعزيز عمليات حرق الدهون
أظهرت بعض الدراسات أن بذور السمسم حتتوي على مركبات خاصة قد 

يكون هلا دور هام يف تعزيز حرق الدهون يف اجلسم.
انهيك عن أن حمتواها من األلياف يساعد على تعزيز الشعور ابلشبع وملء 

املعدة لوقت أطول.

11. تعزيز امتصاص املواد الغذائية
حتتوي بذور السمسم السوداء بشكل خاص على مركبات كيميائية تعزز 

من فعالية فيتامني ي كمضاد لألكسدة.
الدهنية  األمحاض  من  جيدة  على كمية  السمسم  بذور  احتواء  أن  كما 
جيعلها تساعد على تعزيز امتصاص: فيتامني أ، فيتامني د، فيتامني ي، 

فيتامني ك.

حماذير وخماطر
من املمكن اإلصابة ببعض األعراض واملضاعفات الصحية عند تناول بذور 

السمسم بكميات كبرية، وهذه أهم املضاعفات:

احلساسية
من املمكن لتناول كميات كبرية جداً من بذور السمسم أن يؤدي لتهيج 

وحتسس القولون واملعدة.

أتثري على مرضى السكري
قد يكون لبذور السمسم أتثري سليب على مستوايت السكر يف الدم لدى 

مرضى السكري.

زيت السمسم 
ويُعترب  السمسم،  بذور  من  ُيستخلص  الذي  الزيت  هو  السمسم  زيت 
الطهي، والقلي يف عدد من  فُيستخدم يف  الصاحلة لألكل؛  الزيوت  من 
الدول ومنها؛ جنوب السعودية، وجنوب اهلند، ويُعترب زيت السمسم من 
احملسنات اليت تضاف للعديد من األطباق يف كلٍّ من؛ كوراي، والياابن، 
والصني. يستعمل زيت السمسم يف اهلند يف الطب التقليدي لأليورفيدا؛ 

الذي يسهم يف ختفيف حّدة أعراض اإلجهاد والتعب.

السمسم األسود 
رمبا مل يسمع الكثريون عن السمسم األسود، وعن فوائده املذهلة لتحسني 
عملية اهلضم، وعمل القلب والشرايني، فما هو، وكيف ميكن استخدامه؟

يعد السمسم األسود من أقدم التوابل املستخدمة يف الوطن العريب، حيث 
ميكن رشه على األطعمة واحللوايت مبختلف انواعها، كما أنه يعد مصدرًا 

جيًدا للطاقة، فما هي الفوائد األخرى املرتبطة به؟
على الرغم أن بذرة السمسم صغرية يف حجمها، إال أن هلا فوائد كبرية تعزز 
من الصحة وتكافح الشيخوخة، وخاصة عند دجمها مع احلبوب أو األرز 

أو الشعرية أو الزابدي أو العصري للحصول على نكهة غنية.
وتعد بذور السمسم األسود مصدرًا جيًدا للطاقة حيث أهنا حتتوي على 
الدهون الصحية مثل األمحاض الدهنية غري املشبعة وأوميغا 6، ابالضافة 

إىل األلياف واحلديد والكالسيوم واملغنيسيوم والفوسفور.

فوائد السمسم األسود
1. مكافحة الشيخوخة

يعتقد الصينيون أن املواد الغذائية يف بذور السمسم األسود ميكن أن تساعد 
يف أتخري ااثر الشيخوخة.

بذور  أن  أثبتت   ،2010 عام  يف  هارفارد  جامعة  أجرهتا  لدراسة  ووفًقا 
من  بدورها ختفف  واليت  واحلديد،  بفيتامني )ب(  غنية  األسود  السمسم 

أعراض الشيخوخة مثل تساقط الشعر وفقدان السمع والذاكرة.

2. التقليل من احتمالية اإلصابة ابلسرطان
إن غىن السمسم األسود بفيتامني ب يقلل من خطر اإلصابة ابلسرطان، 

وخاصة سرطان القولون.
ووجدت دراسة، أن السمسم األسود حيمي الكبد ضد األضرار النامجة عن 

اجلذور احلرة اليت تسبب سرطان الكبد يف اجلسم.

3. يقلل من اإلمساك وعسر اهلضم
ميكن أن تساعد بذور السمسم السوداء يف عالج اإلمساك بسبب احتوائها 

على األلياف واألمحاض الدهنية غري املشبعة.
كما ميكن أن يساعد الزيت املوجود يف البذور على تليني األمعاء، بينما 

تساعد األلياف فيه على تنشيط حركة األمعاء.
كما وتعمل بذور السمسم األسود يف إزالة الديدان يف األمعاء وحتسني 
عملية اهلضم، قم بطحن البذور أو نقعها طوال الليل لتصبح قابلة للهضم 

أكثر، ومن مث قم بتناوهلا، يساعد ذلك يف عالج اإلمساك.

4. استقرار ضغط الدم
اليت  املشبعة  غري  والدهون  ابملغنيسيوم  غنية  األسود  السمسم  بذور  تعد 

تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم واحلفاظ على مستوايته.

5. احلفاظ على صحة العظام
متيل كتلة العظام إىل االخنفاض بعد سن 35، حيث حيدث فقدان العظام 
بسرعة أكرب لدى النساء بعد انقطاع الطمث، ويعد السمسم األسود غين 

ابلكالسيوم والزنك لصحة العظام.

6. يساعدك على النوم بشكل أفضل
السمسم حيتوي على املغنيسيوم والكالسيوم الذي يساعد على التخفيف 

من اإلجهاد.
وحيتوي أيًضا على األمحاض األمينية اليت تساعد على إنتاج السريوتونني، 

والذي يساعد على حتسني املزاج والنوم بشكل أفضل عن طريق استعادة 
منط النوم الطبيعي.

7. حتسني اجللد
يوفر محض األوليك يف بذور السمسم األسود على تليني البشرة ومنع 
فقدان الرطوبة فيها، كما أنه يقلل من االمحرار واحلكة، ومكافحة تلف 

البشرة.

8. خيفف من التهاب املفاصل
يساعد احملتوى العايل من النحاس يف بذور السمسم يف احلد من األمل 

والتورم املرتبط ابلتهاب املفاصل.

9. خيفف من فقر الدم
مقارنة  احلديد  من  عايل  حمتوى  على  السوداء  السمسم  بذور  حتتوي 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  بتناوهلا  ينصح  لذلك  أخرى،  أبصناف 

فقر الدم.

10. جيد لصحة القلب واألوعية الدموية
إن القشور املوجودة يف بذور السمسم  حتد من مستوايت الكوليسرتول 

ومنع ارتفاع ضغط الدم.

11. حيسن صحة العني
وفقا للطب الصيين التقليدي، ترتبط صحة العيون ارتباطا وثيقا ابلكبد 
السليم، فعندما يتأثر تصبح العيون متعبة وجافة، وغري قادرة على الرؤية 

بشكل سليم.
و بذور السمسم األسود هي منشط طبيعي للكبد، والذي يعتقد أنه 

يغذي ويدعم وظيفة العينني.

السمسم يف کالم األئّمة املعصومني
• عن أيب عبد هللا أن رسول هللا كان إذا اشتكى رأسه استعط 

بدهن اجللجالن و هو السمسم.1
• »يؤخذ كف مسسم غري مقشر و كف خردل يدق كل واحد على 
حدة مث خيلطان مجيعا و يستخرج دهنهما و جيعل يف قارورة و خيتم خبامت 
حديد فإذا أردت شيئا منه فقطر منه يف األذن قطرتني و شدها بقطنة 

ثالثة أايم فإهنا تربأ إبذن هللا تعاىل.«2

اهلوامش:
1. »الكايف«، ط - اإلسالمية، ج 6، ص 524.

2. »طب األئمة عليهم السالم«، ص 22.

املصادر: 
1. موقع ويب طب: 

https://www.webteb.com/articles
2. موقع موضوع: 

https://mawdoo3.com
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 ،ادعى هذا الرجل أنه من نسل اإلمام حمّمد بن احلسن العسكري
وأنه جده اخلامس، فعرف نسبه كالتايل: أمحد ابن السيد إمساعيل ابن 
السيد صاحل ابن السيد حسني ابن السيد سلمان ابن اإلمام حمّمد ابن اإلمام 
احلسن ابن اإلمام علي ابن اإلمام حمّمد ابن اإلمام علي ابن اإلمام موسی ابن 
اإلمام جعفر ابن اإلمام حمّمد ابن اإلمام علي ابن اإلمام احلسني ابن اإلمام 

1.علي بن أيب طالب
وابلرجوع إىل اتريخ دعوة أمحد إمساعيل، يُعلم أن انتساب هذا الرجل ما 
هو إال جمرد دعوی ال دليل عليها، فهو بنفسه - ابعرتافه حبسب ما هو 
مذكور يف موقعه- كان جيهل أنه ابن اإلمام املهدي، ومل يعرف ذلك 

إال بعد لقائه ابإلمام علي حبسب زعمه!
وقالوا  فيها،  ختموا  الذين  فكل  عندهم  املعتمدة  النسب  شجرة  أما 
بصحتها، هم من املعاصرين املوجودين اآلن يف هذه األايم، وشهادهتم 

كانت يف سنة ۲۰۰۹ م.!
وهم: عيدان خزاوي آل ماضي وشياع إمساعيل آل فيصل والسيد صاحل عزيز 
الصايف، والسيد حسن احلمامي ولعمري كيف يشهد واحد يعيش يف سنة 
۲۰۰۹ م. أن جد أمحد إمساعيل اخلامس هو اإلمام املهدي؟! وال 
 ،سيما أن كل النسابني ال يعرفون من ينتهي نسبه إىل اإلمام املهدي
إما ألن اإلمام املهدي ال ولد له أصال، أو ألن األحوال اخلاصة 
وذريته،  أبناؤه  مجلتها  ومن  التامة،  ابلسرية  حماطة   املهدي ابإلمام 
فكيف عرف هؤالء انتهاء نسب أمحد إمساعيل إىل اإلمام املهدي؟!

أهو العلم ابملغيبات، أم بريق الدوالرات؟ أم ماذا؟!
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واألغرب أن املعتمد يف تصرحيات هؤالء هي شهادة حمسن صاحل الذي هو 
عم أمحد إمساعيل!

والبقية   ،األمر صاحب  نسل  من  أنه  أخيه  البن  يشهد  العم  فهذا 
يشهدون هبذا لشهادة هذا العم!

إمساعيل  أمحد  أسرة  نسب  أن  هبذا صرحوا  شهدوا  الذين  أن كل  علما 
منقطع، وأهنم ال ينتمون إىل قبيلة بين سامل حقيقة، وهي القبيلة اليت ينتسب 
إليها أمحد إمساعيل حبسب ما يعرفه الناس من نسبه، ومبا أهنم ليسوا من 

!قبيلة بين سامل، فيتعني أهنم من أبناء اإلمام املهدي
وهذا استدالل غريب جدا ال يصدر من أي شخص عارف ابألنساب؟ 
النسب  أو جمهول  لقيط  األرض  يبق يف  فلن  األمر هكذا  إذا كان  ألنه 
إال وادعی السيادة، وانتسب للعرتة الطاهرة، أو ادعى االنتساب لإلمام 

 !املهدي
وقد حاول بعض أتباعه املروجني له حشد جمموعة من الرواايت اليت تثبت 
وجود ذرية للقائم، ومتسكوا هبا إلثبات مدعاهم وال نعلم حلد اآلن ما 
العالقة بني الرواايت املذكورة على فرض صحة سندها وداللتها وبني أمحد 

إمساعيل الساملي؟! 
فالرواايت تثبت -إن سلمنا جدال هبا- أن اإلمام املهدي له عقب 
وذرية، ولكنها ال تعني تلك الذرية، وال سيما أن تلك الرواايت مل تذكر 
عالمات متكن اإلنسان من معرفة ذرية اإلمام املهدي ومتييزهم عن بقية 
الناس، وطبعا األنساب هلا طرق شرعية معروفة إلثباهتا، وادعاء أحدهم 
للسيادة ليس حجة شرعية حىت وإن كان املدعي ثقة أو عدال؛ ألن العقل 

والشرع مينعان من تصديق أمثال هذه الدعاوى مع غياب الدليل والربهان.
وحىت هذه الرواايت اليت ذكروها ال تثبت وجود ذرية لإلمام املهدي يف 
عصر الغيبة الكربى، بل تثبت له ذرية، ولكن ال حتدد مىت حتصل له، فرمبا 
تكون يف زمن غيبته، ورمبا تكون بعد ظهوره، فال يوجد دليل اتم، يثبت 

وجود ذرية لإلمام املهدي يف زمن الغيبة الكربى ابلتحديد.
أمحد  أن  على  دليل  يوجد  فال  الغيبة  زمن  يف  الذرية  بوجود  سلمنا  ولو 
إمساعيل من مصاديقها، وكل ما قالوه يف ذلك ال يتعدى كونه ادعاءات ال 

دليل عليها، بل قام الدليل على خالفها.
 ،وإذا كان أمحد إمساعيل يريد فعال إثبات أنه إمام من ذرية اإلمام املهدي
فتوجد طريقة سهلة جدا دلت عليها الرواايت، وهي كفيلة إبقناع مجيع 
 ،الشيعة ليس فقط بصحة انتساب أمحد إمساعيل إىل اإلمام املهدي

بل سيصدقونه يف كل ما يدعيه!
وهي أن يدخل أمحد إمساعيل يف مكان فيه سباع وأسود جائعة، وسينظر 
الناس ما ستصنع به فإن أكلته فهو كذاب يف دعواه، وإن مل أتكله فهو 

صادق يف ما يدعيه؛ ألن حلوم أئمة أهل البيت حمرمة على السباع.
فقد روى الكليين يف »الكايف« عن علي بن حمّمد، عن بعض أصحابنا، 
قال: مل أبو حمّمد العسكري إىل حنرير، فكان يضيق عليه ويؤذيه، قال: 
فقالت له امرأته: ويلك اتق هللا، ال تدري من يف منزلك! وعرفته صالحه، 
وقالت: إين أخاف عليك منه، فقال: ألرميّنه بني السباع. مث فعل ذلك به، 

فرئي قائم يصلي وهي حوله.2
وروى الراوندي عن أيب هاشم اجلعفري، قال: 

ظهرت يف أايم املتوکل امرأة تدعي أهنا زينب بنت فاطمة بنت رسول 
هللا، فقال هلا املتوکل: أنت امرأة شابة، وقد مضى من وقت وفاة رسول 

هللا ما مضى من السنني! 
فقالت: إن رسول هللا مسح على رأسي، وسأل هللا أن يرد علي شبايب 
يف كل أربعني سنة، ومل أظهر للناس إىل هذه الغاية، فلحقتين احلاجة، فصرت 

إليهم. 
فدعا املتوكل كل مشايخ آل أيب طالب، وولد العباس وقريش، فعرفهم 
حاهلا، فروى مجاعة وفاة زينب بنت فاطمة يف سنة كذا، فقال هلا: ما 

تقولني يف هذه الرواية؟ 
فقالت: كذب وزور، فإن أمري كان مستورة عن الناس، فلم يعرف يل حياة 

وال موت. 
فقال هلم املتوكل: هل عندكم حجة على هذه املرأة غري هذه الرواية؟ 

قالوا: ال. 
قال: أان بريء من العباس إن ال أنزهلا عما ادعت إال حبجة تلزمها. 

قالوا: فأحضر علي بن حمّمد ابن الرضا، فلعل عنده شيئا من احلجة غري 
ما عندان. فبعث إليه، فحضر، فأخربه خبرب املرأة. 

يوم  توفيت يف سنة كذا، يف شهر كذا، يف  فقال: »كذبت، فإن زينب 
كذا.« 

قال: فإن هؤالء قد رووا مثل هذه الرواية، وقد حلفت أن ال أنزهلا عما ادعت 
إال حبجة تلزمها. 

قال: »وال عليك، فههنا حجة تلزمها وتلزم غريها.« 
قال: وما هي؟ 

قال: »حلوم ولد فاطمة حمرمة على السباع، فأنزهلا إىل السباع، فإن كانت 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

من ولد فاطمة فال تضرها الباع.« 
فقال هلا: ما تقولني؟ 
قالت: إنه يريد قتلي. 

قال: فههنا مجاعة من ولد احلسن واحلسني، فأنزل من شئت منهم.
قال: فوهللا لقد تغريت وجوه اجلميع، فقال بعض املتعبني: هو حييل على 

غريه، مل ال يكون هو؟ 
فمال املتوكل إىل ذلك رجاء أن يذهب من غري أن يكون له يف أمره 

صنع. 
فقال: اي أاب احلسن مل ال يكون أنت ذلك؟ 

قال: »ذاك إليك.« 
قال: فافعل. 

قال: »أفعل إن شاء هللا.« 
اإلمام  فنزل  األسد.  من  ستة  وكانت  السباع،  عن  وفتح  بسلم،  فأيت 
إليه، ورمت  إليها، فلما دخل وجلس صارت األسود   أبو احلسن
أبنفسها بني يديه، ومت أبيديها، ووضعت رؤوسها بني يديه، فجعل 
ميسح على رأس كل واحد منها بيده، مث يشري له بيده إىل االعتزال فيعتزل 

انحية، حىت اعتزلت كلها وقامت إبزائه. 
فقال له الوزير: ما كان هذا صوااب، فبادر إبخراجه من هناك قبل أن ينتشر 

خربه. 
فقال له: أاب احلسن! ما أردان بك سوءا، وإنا أردان أن نكون على يقني مما 
قلت، فأحب أن تصعد، فقام وصار إىل السلم وهي حوله تتمسح بثيابه، 
فلما وضع رجله على أول درجة التفت إليها، وأشار بيده أن ترجع فرجعت، 

وصعد. 
فقال: كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس يف ذلك اجمللس، 

فقال هلا املتوکل: انزيل. 
قالت: هللا هللا، ادعي الباطل، وأان بنت فالن، محلين الضر على ما قلت. 

منه،  واستوهبتها  والدته،  فبعثت  السباع.  إىل  ألقوها  املتوکل:  فقال 
وأحسنت إليها.3

فإما  من كذبه،  الرجل  هذا  صدق  ملعرفة  القطعية  الطريقة  هي  فهذه 
أن يقوم بفعل هذا األمر عالنية أمام الناس، أو حنكم عليه ابلكذب 

.والدجل، واالنتساب زورا وهبتاان لصاحب األمر
يتبع...

اهلوامش: 
۱. منقول من موقعه الرمسي.

2. الكليين، »الکايف«، ج ۱، ص 513.
3. »اخلرائج و اجلرائح«، ج ۱، ص 405.

املصدر: الشيخ أمحد سلمان، »الشهب األمحدية علی مدعی املهدوية«، الطبعة 
االولی، 1433هـ، ص 14-17؛ ابلتلخيص.

الشيخ أمحد سلمان

أنه من نسل اإلمام المهدي

دعوى أحمد إسماعيل
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

إن دولة اإلمام املهدي دولة عاملية كونية تسقط فيها احلواجز الدينية 
والفكرية والسياسية والعرقية واالقتصادية واللغوية واالثنية والقومية، فإذا 
اليت  اليت تقوم على رقعة جغرافية، واإلمرباطورية  القطرية  الدولة  كانت 
تضم عدة بلدان ال ميكن أن تسقط وتتالشى نتيجة تبدل سلوكيات 
ونظامها  عاملية كونية  دولة  تنهار  أن  يصّح  فهل  أهلها يف عدة سنني 

يشتمل على كل هذه الصفات التوحيدية يف عدة سنني؟
منه  سيخلق  الزاهرة  التكاملية  احلقبة  تلك  يف  اإلنسان  عيش  جمرد  إّن 
كائناً جديداً بطباع وقيم جديدة، ليس من السهل عليه تغيريها، ال حنو 
مث  املتكامل،  األخري  اإلنسان  سيكون  ألنه  األسوأ  حنو  وال  األحسن، 
إّن الكائنات اليت كانت حتمل اجلينات السالبة الشريرة والروح النزاعية 
املشاكسة سوف تتخلى عنها بعد أن ميرر هللا يده على رؤوس العباد 
»إذا قام قائمنا وضع هللا يده على رؤوس العباد«1 وهكذا سوف تتغري 
كل معتقداهتم السابقة، فمن سيحمل لواء التغيري حنو األسوأ واألرض 

ليس فيها سيئ؟
االجتماع  وعلماء  اجملتمعات،  يف  معروفة  اجتماعية  ظاهرة  الشّر  إّن 
يؤكدون أّن الظاهرة اإلجتماعية اليت تتمثل يف نظام أو اجتاه عام يشرتك 
األفراد  تعامل  أن  إال  ما،2  جمتمع  أفراد  أتثريه  والوقوع حتت  اتباعه  يف 
واجلماعات مع هذه الظاهرة والسري على مفتضاها خيتلف من جمتمع إىل 
آخر ومن فرد إىل آخر يف اجملتمعات الوضعية الدنيوية نفسها فكيف يف 

جمتمع إهلي تبدل إبرادة هللا وفعله حنو األحسن واألكمل؟
اليت  الکثرية  األحاديث  أّن  قبُل، وهو  من  إليه  يلتفت  مل  أمر  وهنالک 

ختتّص ابلشأن املهدوي وبکّل تفّرعات املهدوية مل ترد فيها إشارة إلی وجود 
السجون أو املؤسسات العقابية يف دولته املرتقبة ذلک ألنه ال يوجد يف 
عرف هذه الدولة وقوانينها حّيز عقايّب مبعناه املتداول اليوم، ابعتبار أهنا 
خالية من املسيئني أو مّمن يستحق السجن لکي تبنی فيها السجون، ففيض 
األنوار الوجدانّية للقائد املختار من هللا سبحانه يطغی علی أخالق العباد 

فينقيها من أدراهنا ووسوساهتا وجيعلها نقّية کالثوب األبيض.
وألّن الدولة املهدوية هي البنت الشرعية للدولة احملمدية؛ فهي سوف ختلو 
من السجون )کما يف عصر البعثة النبويّة(؛ ألهنا ستعيد اإلسالم إىل سريته 
األوىل حىت يبدو اإلسالم وكأنه جديد، يف حني هو الدين الذي جاء به 

 :وقد جاء عن اإلمام الباقر النيب حممد
»إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دعا إليه رسول هللا هو وإن 

اإلسالم بدأ غريبة وسيعود غريبا كما بدأ فطوبی للغرابء.«3
ولذا إّن الشّر كله سوف يزول يف ذلك العصر وينتهي وجوده على األرض 

 :إىل ما شاء هللا تعاىل، لقد جاء يف إحدى خطب اإلمام علي
»لقد اجتمعنم على سلطان الداعي إىل الضاللة وأحييتم الباطل وخلفتم احلق 
وراء ظهوركم وقطعتم األدىن من أهل بدر ووصلتم األبعد من أبناء احلرب لرسول 
هللا ولعمري أنه لو قد ذاب ما يف أيديهم لدان التمحيص للجزاء وقرب الوعد 

وانقضت املّدة.«4 
يف  ما  »ذاب  قوله  يف  الشّر كما  دولة  زوال  بني   اإلمام ربط  حيث 
أيديهم« أي من امللك والسلطان، وبني قيام دولة احلق اإلهلي اليت سوف 
هنج  على  السائرين  وأتباعهم  الشرك  دولة  بذراري  العادل  العقاب  تنزل 

أجدادهم واملؤمنني أبطروحتهم.
ويف املأثور عن رسول هللا يف حديثه عن الصيحة من السماء: 

»فعند ذلك بنادي من السماء مناي: أيها الناس إّن هللا عز وجل قد قطع عنكم 
5».مدة اجلبارين واملنافقني وأشياعهم وأتباعهم ووالكم خري أمة حممد

وانقطاع مدة اجلبارين واملنافقني وأشياعهم وأتباعهم بعد الظهور يعين انتهاء 
عصرهم إىل األبد بعد أن يويل هللا على عباده خري أمة حممد فمن أين 

أييت اجلبابرة الذين يسقطون دولة اإلمام املهدي؟
عن  ورد  آخر  إىل حديث  وأضيفت  إذا مجعت  الكثرية  األحاديث  هذه 

اإلمام الصادق جاء فيه: 
»إذا خرج القائم مل يبق بني يديه أحد إال عرفه صاحل أو طاحل.«6 

أمر  من  شيء  عليه  خيفى  ال  املهدي  اإلمام  أن  مفادها  نتيجة  نعطي 
املخالفني لنهجه فهم مکشوفون أمامه يری دواخلهم كما يرى خوارجهم 
ويعرف عند ذاك سرائرهم وعالنّيتهم، وملا كان اإلمام املهدي مأموراً 
بقتل كّل خمالف فإنه سيقتل هؤالء مجيعاً مبوجب هذا األمر فال يبقى على 
وجه األرض خمالف يقود أو يشارك يف حركة التغيري السيئة املزعومة. وهبذا 
العمل البرتّي القطعي متوت كّل نفس مطويّة على اخلالف وتبقى النفوس 
اخلرّية واملؤمنة اليت من املمكن أن تقود نفسها لكّل خري حىت من دون 

حاجة لقيادة جديدة ختلف اإلمام املهدي بعد موته.
من كّل ما تقّدم يتأكد لنا أنه يستحيل أن تنحرف دولة مبواصفات الدولة 
املهدوية بعد عدة سنوات من إنشائها حىت يف زمننا احلاضر ومهما كانت 
فرتة الفكر املضاد، هذا إذا كان هنالك فكر مضاد يف زمن تلك الدولة 
اإلهلية. وحىت مع افرتاض وجودة فإنه سيكون حتما مفلساً من أسباب 

النصرة والعون اليت خص هللا تعاىل هبا مهديه ودولته؟
من جانب آخر جند أن جورج بوردو يف مؤلفه عن العلوم السياسية بري: 

أن تشكل الدولة ينجم بصورة رئيسية عن تطور عميق اإلميان متعلق ابلسلطة. 
فإذا كنا نشرتك بعقيدة الغيبة املهدوية اليت دامت منذ ۲6۰ه إىل ما يشاء 
واحلكومات  والنظم  الدول  مئات  عاصر   اإلمام أن  يعين  فذلك  هللا 
اإلميان  بعقيدة  تشرتك كلها  اليت  وهي  وعايشها  والتجارب  والسياسات 
السلطوي، مما أغىن جتربته السياسية غناًء ال مثيل له، فإذا أضفنا غنی هذه 
التجربة إىل غىن التجربة الفكرية والعقيدية، ومجعنا كل ذلك مع املدد اإلهلي 
عنده،  املتوفرة  واآلليات  له،  أعدها هللا  اليت  العظيمة  والنصرة  الالحمدود، 
واحليوان  لإلنسان  اجملتمعية  السلوكيات  وتبدل  اهلائل،  العلمي  واالنفتاح 
والكائن اآلخر وكّل املخلوقات األخرى؛ فضالً عن كونه اإلمام املعصوم 
اللدين، فسوف ينتج عن كل ذلك قاعدة فقهية قيادية هلا  العلم  حامل 
قدرة بناء نظام دولة متتلك قدرة الثبات أمام كل التحدايت ومنها حماوالت 

التحريف والتغيري آلالف السنني على أقل تقدير.
أي إّن التغيري حنو األسوأ أو تبديل املباين الفقهية والسياسية هلذه الدولة إذا 
ما كان مقدرا له أن حيدث إبذن هللا سبحانه، فإنه من املمكن أن حيدث، 
وحنن ال منلك قدرة االعرتاض على أمر هللا، لكننا منلك قوة االعرتاض على 
من يدعي حدوث االنقالب بعد بضع سنني، ألّن حمصالت النقل والعقل 
جتمع على أنه لن يقع إال بعد انقضاء هذه املدة الطويلة وهلدف واحد وهو 

إهناء الوجود وقيام القيامة.
كذلك حنن نعرف أن الزمن يف العصر املهدوي سوف يكون خمتلفا عن 
سابق األزمنة والعصور، وإذا كان الزمن يف مفهومه العام عرضة للتساؤل 

أم أنه زمن حيوي يتبدل  فيما إذا كان يف املنظور الفقهي زمنا ساكناً 
وجتري فيه حتوالت وتغريات ذهنية واجتماعية؟7 فإن واقع احلال وما بني 
أيدينا من نقول موثوقة يؤكد أن ذلك الزمن سوف يكون زمناً حيوايً 
متحركاً، وسوف جتري فيه حتوالت و تغريات ذهنية واجتماعية بعضها 
إعجازي و بعضها اآلخر حثّي وتطبعي وتكويين ليس يف اجملال الفقهي 
أي  مع  مقايسته  ميكن  ال  مبا  األخرى  اجملاالت  بل يف كل  فحسب؛ 
تبدل آخر حدث على مدى التاريخ، بل ال جمال ملقايسته مع جممل 
الدولة  شعوب  أن  على  هذا  ويدل  قبل،  من  حدثت  اليت  التبدالت 
مهما كان  احنراف  أّي  بوجه  تكون حمصنة  وخملوقاهتا سوف  املهدوية 

نوعه ومصدره.
إّن الرواايت الكثرية اليت جاءت يف مدح أنصار اإلمام املهدي وهم 
خلص أصحابه جتعل املرء مطمئنا إىل مستقبل دولته بعد موته وال خياف 

عليها من االحنراف الذي يقول بعضهم إنه سيأيت بعد موته مباشرة.
بل إّن التجارب التارخيية ذاهتا تنفي أن يكون ذلك ممكناً، فمن املعروف 
جاء  الذي  هو  األول  اإلسالمي  اجملتمع  يف  العقائدي  االحنراف  أن 
االحنراف  أنتج  الذي  وهو  اجملتمع،  قادت  اليت  القيادات  بسبب  أوالً 
االجتماعي واجلماعي فيما بعد، أي: إّن احلكام غري الكفوئني واملنحرفني 
االحنراف  بدوره  أنتج  الذي  العقائدي  االحنراف  أحدثوا  الذين  هم 
االجتماعي والعقائدي بعد عصر البعثة، وهي جتربة لن متر هبا املهدوية؛ 
زمام  ميسكون  الذين  عشر  وثالثة  الثالمثئة   املهدي أصحاب  ألّن 
أمور العوامل لن ميوتوا مبوته، أو يبعدوا عن القيادة كما حدث من قبل، 
وإمنا سوف يبقون يف مراكزهم القيادية إىل ما شاء هللا، فمن أين أييت 

االحنراف؟
فضالً عن أن عذاب هللا تعاىل مل ينزل ابألمم السالفة إال ألن األغلبية 
منهم كانوا منحرفني عن تعاليم الرسل، ولو كان الضّد هو الصحيح ما 
لينزل، فإذا كان اجملتمع املهدوي من أصلح اجملتمعات،  العذاب  كان 
به  ينزل  فكيف  واإلميان  اإلصالح  حيث كمال  من  نوعه  من  وفريداً 

عذاب االحنراف؟
وحنن كنا وال نزال منذ قرون طويلة ندعو هللا بصدق وإخالص »الّلهم إان 
نرغب إليك يف دولة كرمية تعز هبا اإلسالم وأهله، وتذل هبا النفاق وأهله.« 
فهل هللا الكرمي الرمحن ال يتفضل على كل هذه املاليني من املؤمنني إال 

بسبع سنني فقط؟
وبوصفنا مسلمني جنمع على صحة حديث نبوي مفاده: 

»أّن من حقم هللا أن يظهر املهدي حىت لو مل يبق من عمر الدنيا إال يوم 
واحد.« 

واحلديث جاء بعدة صيغ منها عن عبدهللا بن مسعود قال: 
قال رسول هللا: »لو مل يبق من الدنيا إال بوم لطول هللا ذلك اليوم حىت 

يبعث رجال مين يواطئ امسه أمسي ميأل األرض عدال كما ملئت ظلماً.«
وعن أيب هريرة عن رسول هللا أنه قال: 

»ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل بييت يفتح القسطنطينية وجيل 
الديلم، ولو مل يبق إال بوم لطّول هللا ذلك اليوم حىت يفتحها.«8

فإذا كانت دولة هذا املبعوث لن تعمر إال بضع سنني ، فِلم جند هذا 
اإلصرار اإلهلّي والتشديد العظيم على حتمية والبّديّة بعث هذا 

املصلح العظيم الذي تنتظره األكوان حىت ولو يف آخر يوم 

مقومات االنهيار
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من أايم الدنيا؟ وإذا كانت دولته ستمأل األرض كلها ابلعدل 
اإلهلي هل يكفي اليوم الواحد ملثل هذا العمل اجلبار إال إذا 
ما كان هللا سيمّد ذلك اليوم ليصبح مشاهباً ملا جاء يف صفات 
أايم هللا املشهورة اليت يبلغ طول كل منها ألف سنة، أو مخسني ألف 

سنة مما تعدون.
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عوالم الحكومة المهدویة

تكالیف المنتطرین

  :قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
»إن لفي كتاب هللا آية ما عمل هبا أحد قبلي و ال يعمل  هبا أحد بعدي  آية 

النجوی...«1
مث اشار آبية 12 من سورة اجملادلة:

ُموا بـنَْيَ َيَدْي جَنْواُكْم َصَدَقة...« »اي أَيّـَُها الَّذيَن آَمُنوا ِإذا انَجيـُْتُم الرَُّسوَل فـََقدِّ
إن سبب اشتهار هذه اآلية املباركة بـ»آية النجوى« وشأن نزوهلا، يعود اىل 
أن أثرايء القوم وكبارهم كانوا أيتون اىل النيب االكرم وجيلسون يف مقدمة 
اجمللس ويهمسون يف اذن النيب األكرم للتفاخر والتباهي وإظهار قرهبم 

.منه
ومل تكن هذه اجلماعة تفسح اجملال للفقراء للتحدث، وكانت تسرتسل يف 
الكالم والثرثرة، فتأخذ من وقت النيب االكرم وتضايقه إىل أن نزلت 

هذه اآلية الكرمية.
للنجوى  بدرهم  التصدق  شرط  اآلية،  هذه  يف  وتعاىل  تبارك  هللا  ووضع 
املضايقني  تفرق  اىل  الشرط،  هذا  اعالن  وأدى   .رسول هللا اذن  يف 

واملزعجني، وطبقه رجل واحد فقط.
:قال امريمؤمنان

»...كان يل دينار فبعته بعشرة دراهم فجعلت أقدم ]هلا[ بني يدي كل جنوة 
]جنوی [ أانجيها النيب درمها قال فنسخت ]يف قوله [ أ أشفقتم أن تقدموا 
بني يدي جنواكم صدقات  إلی قوله  و هللا خبري مبا تعملون  فلم يعمل هبا أحد 

بعدي...«2
ومع نزول آية اخرى، نسخت آية النجوى وحكم التصدق للنجوى مع 

.الرسول األكرم
 ُ تـَْفَعُلوا َو اتَب اللَّ ُموا بـنَْيَ َيَدْي جَنْواُكْم َصَدقاٍت فَِإْذ مَلْ  َأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدِّ »أَ 
ُ َخبرٌي مبا  َعَلْيُكْم فََأقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو َأطيُعوا اللََّ َو َرُسوَلُه َو اللَّ

تـَْعَمُلون«3
إن نزول آية النجوى وحكم الصدقة، جاء الختبار املدعني واملتمشدقني 
ما  أجل  من  اإلنفاق  عليهم  أنه جيب  املسلمون  يعرف  لكي  وتعليما 
يطلبونه وحيبونه، واألطرف ان يفهم اصحاب الذكاء والدهاء انه ال جيب 
منح شئ أكان حرفة أو علما أو أي شئ اخر للشخص غري املستعد 

لالنفاق للوصول اىل ما ينشده. 
وكأن هللا تعاىل، العامل بكل أسرار ونوااي اخللق يف العامل، كان يريد اعالن 
واثبات تفوق رجل ميلك اجلهوزية والبصرية التامة وانفق من ماله لبلوغ 

العلم واملعرفة.
اسئلة  االمام علي عشرة  التصدق، طرح  وأثناء  الفرصة  تلك  ويف 
وتلقى عشرة أجوبة. أجوبة خمتصرة على أسئلة قصرية، اذ ميكن التحدث 
لساعات حول كل سؤال وجواب، بعبارة اخرى، استخراج عشر آايت 

.من بني »آية النجوى« على لسان رسوال هللا
وهلذا أقول، إن كل هذه اآلايت برزت حبيث أن كل جواب 

إمساعيل شفيعي سروستاين

المرابطة اإليمانية للمنتظرين
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للرسول األكرم كان مبنزلة آية مساوية، الن هللا تعاىل قال 
:عن الرسول األكرم

ُهَو ِإالَّ  ِإْن  يـَْنِطُق َعِن اهْلَوی ،  »ما َضلَّ صاِحُبُكْم َو ما َغوی، َو ما 
َوْحٌي يُوحی«4

إن اعالن التدين واإلميان اللساين، ال يكفي لتحقق االميان لدى االنسان 
ومتتع روحه ابلقيم النورانية، إن اجلهاد ابملال والنفس، يؤدي إىل منو شتلة 
بسط  وابلتايل  املؤمنني  أرواح  وتنوير  املسترتة،  احلقائق  وكشف  التدين 
اإلميان  قبيلة  أن  وأليس  األرض،  سطح  على  التدين  جغرافيا  وتعميق 
والسنن االهلية واألحكام السماوية انتشرت يف أقاصي العامل عن طريق 
جماهدة اجملاهدين وأزالت عتمة اجلهل عن صفحات قلوب عدة مئات 
املاليني من عباد هللا؟ وحيثما كف املسلمون عن اجلهاد، أصيبوا ابملذلة 

واملهانة واستوىل الكفار على ماهلم وأنفسهم.
إن اجلهاد ابملال والنفس واجلهوزية للجهاد، هو شرط احلياة املؤمنة وميهد 
لبسط يد االمام الزالة الكفر والشرك والنفاق من على األرض واقامة 

الدولة الكرمية.
ويقدم هللا تبارك وتعاىل يف »سورة التوبة« اآلايت 44 إىل 46 املؤمنني 

املتقني واحلياة املؤمنة بطريقة مذهلة ويقول:
َو  بَِْمواهلِِْم  جُياِهُدوا  َأْن  اآْلِخِر  اْليـَْوِم  َو  اِبللَِّ  يـُْؤِمُنوَن  الَّذيَن  َيْسَتْأِذُنَك  »ال 

ُ َعليٌم اِبْلُمتَّقنَي«5 أَنـُْفِسِهْم َو اللَّ
 وال يبقى املؤمنون املتقون ابنتظار احلصول على اذن من رسول هللا
للجهاد ابملال والنفس، وليسوا حباجة لصدور االذن، وال يرون أن مثة 

ضرورة لتقدمي الدليل والربهان وترك العامل، ابملال والنفس.
ا َيْسَتْأِذُنَك الَّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبللَِّ َو اْليـَْوِم اآْلِخِر َو اْراتَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم  »ِإنَّ

يف  رَيِْبِهْم يـَتـََردَُّدون«6
واستمرارا لذلك، مييط هللا تعاىل ابلدليل والربهان، اللثام عن احلد بني 

االميان والنفاق ويقول: 
ًة...«7 »َو َلْو َأراُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّوا َلُه ُعدَّ

مثل بين اسرائيل وبعد أن شهدوا عطاء النيب، وقفوا عند بواابت مدينة 
الظاملني، وبدال من اجلهاد مع النيب موسى توجهوا إليه قائلني:

»قاُلوا اي ُموسی  ِإانَّ َلْن َنْدُخَلها أََبداً ما داُموا فيها فَاْذَهْب أَْنَت َو رَبَُّك َفقاِتال 
ِإانَّ هاُهنا قاِعُدون«8

وحنن من حيث ندري أو ال ندري، ومن دون ابداء اهتمام جاد ونية 
اإلنتظار  مسار  يف  واشغالنا  ابعمالنا  منهمكون  ابملال،  ولو  للجهاد، 

واالستعداد الستقبال االمام املنتظر، وجالسون عبثا ابنتنظار املعجزة.
إن موضوع فتح بواابت مدينة الظاملني يف عصر النيب موسى قد 
عطل. وحصل تيه بين اسرائيل يف الربية الربعني عاما، ورحل ذلك النيب 
الكرمي عن الدنيا، اىل ان حان عصر وصيه، النيب يوشع بن نون فلجأ 
بنو اسرائيل بعد التوبة للجهاد ودخلوا املدينة منتصرين بعد فتح البواابت 

ودحر العمالقة.
والتمهيد، حتت  للجهاد  اإلميانية  املنتظرين  ذكر جهوزية  على  ويؤتى   

عنوان »املرابطة«. 
يتبع...

اهلوامش: 
االولی،  الطبعة  طهران،  الكويف«،  فرات  »تفسري  ابراهيم،  بن  فرات  الكويف،   .1

1410 ق.، ص 470.
2. نفس املصدر.

3. سورة اجملادلة، اآلية 13.
4. سورة النجم، اآلايت 4-2.

5. سورة التوبه، اآلية 44.

6. سورة التوبه، اآلية 45.

7. سورة التوبه، اآلية 46.
8. سورة املائده، آية 24.

تكالیف المنتطرین

دولة كریمة

السيد حممد الصدر

السياسة الزراعية

اما بعد يف السياسة الزراعية اليت يتبعها اإلمام املهدي يف دولته.
نستطيع أن حنيط علما ببعض نتائجها وأساليبها من األخبار السابقة، 
حيث نصت على أن األرض تؤيت أكلها ال تدخر منه شيئا، وهو كناية 
عن أن إنبات األرض للنبات سيكون إىل أكرب حد ممكن يتحمله وجه 
إال على  العراق والشام، ال تضع قدميها  املرأة بني  البسيطة »حىت متشي 
تتوسط »العراق«  اليت  الصحراء  النبات«، ومن خيفى عليه حال هذه 
موحشة  ضخمة  صحراء  إهنا  و...  و»جند«  و»الشام«  و»األردن« 

وجافة، لكنها ستصبح اينعة ابألشجار والثمار يف أقل مدة ممكنة.
وما هذا إال مثال واحد من العامل كله، وإمنا نصت عليه األخبار، ابعتبار 
قربه إىل أذهان اجملتمع السامع هلذه النصوص يف عصر صدورها، وليس 

ذلك ابعتبار االحنصار.
فإذا دولة املهدي عاملية، وجهوده وجهود املـخلصني يف دولته، شاملة 
لكل العامل على حد سواء، فمن الطبيعي أن نتصور أن هذه الصحراء 
ليست هي الصحراء الوحيدة اليت ستصبح خضراء، وإمنا ستخضر كل 
الربع اخلايل، والصحراء الكربى يف مشال  العامل، مبا فيها  الصحاري يف 

»إفريقيا« وغريها.
وإذا كان هذا هو شأن الصحاري، فما هو شأن األراضي اليت كانت 
خصبة منذ عهد ما قبل الظهور، وما هو مقدار إنتاجها وإسباغ النعمة 

منها. إن هذا ال ميكن ملـفكر بشري سابق على الظهور أن يقدره.
وعلى أي حال، فما هو العنصر املـسبب هلذا االنقالب الزراعي الشامل؟ 

الذي  والتكوين  التشريع  بني  التساوق  نوعز -بعد عنصر  أن  نستطيع 
الذي سنتحدث يف جهة قادمة من هذا الفصل- نستطيع أن نوعزه إىل 

اإلخالص احلقيقي يف العمل.
زايدة  وإن  اجملاعة،  حنو  متجهة  البشرية  إن  يقال:  أن  السخف  فمن 
النسل يؤدي حتما إىل قلة األرزاق يف العامل، إن ذلك إمنا يتحقق، حني 
ما  عصر  يف  احلال  هو  ظاملا، كما  والتشريع  ضئيال  اإلخالص  يكون 
قبل الظهور، وأما حني توجد الدولة املـخلصة والتشريع العادل واأليدي 
للبشرية  أن حيفظ  املـنظم عامليا، فسوف ميكنه  املـجدة والعمل  العاملة 
أرزاقهم مهما تزايدت وتكاثرت، بل ميكنها أن تزيد اإلنتاج إىل أضعاف 

الدخل الفردي لكل البشر، بشكل ال مثيل له يف ما سبق من اتريخ.
املهدي يف  يتبعه  الذي  والعملي،  التشريعي  التفصيلي  املنهج  وأما 
دولته لنيل هذه النتائج الزراعية الرائعة، فالتعرف عليه موكول إىل وعي 
ما بعد الظهور، وإمنا املـستطاع التعرف على بعض فقراته من خالل ما 
بني أيدينا من قواعد وأخبار، وهذا ما سنتوفر عليه يف الكتاب القادم 

من هذه املوسوعة.
تفيدان هبذا  اليت  احلقائق  بعض  تعطينا  اليت مسعناها  األخبار  نفس  إن 
الواقعة  الصحراء  هنر خالل  حبفر  سيأمر   املهدي فاإلمام  الصدد، 

النجف، ويعمل  املاء يف  ينزل  بني »كربالء« و»النجف«، حىت 
وهو مجع  واألرحاء -  اجلسور  يعين   - القناطري  فوهته  على 
أرحية، وهي املطحنة القدمية للحب؛ ومن هنا قال يف الرواية: 
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»فكأين ابلعجوز على رأسها مكتل فيه بر، أتت تلك األرحاء 
فتطحنه بال كري«،1 أي بدون أجرة.

فإذا علمنا أن ذلك ليس إال جمرد مثال، ذكر طبقا للفهم القدمي، 
استطعنا أن نتصور مقدار األهنر والقنوات ممدودة يف الصحراء للري، 
ومقدار التجهيز اآليل الزراعي املـباح التصرف فيه للناس جماان؛ ليساعد 

على سرعة اإلنتاج وضخامته، وعلى سرعة التوزيع والتسويق.
وستؤدي هذه الثورة الزراعية طبقا أليدولوجية الدولة املهدوية، إىل عدة 

نتائج مهمة، نفهم بعضها:
منها: توفر األطعمة والثمار لدى الناس، مع رخص قيمتها السوقية، بل 

توفرها جماان للكثري من الناس؛
ومنها: توفري العمل املـنتج للعديد من األيدي العاملة، وابلتايل إشباع 
املاليني من العوائل اليت كانت فقرية ومضطهدة يف عهد ما قبل الظهور؛

وبدون  جماان،  احلياتية  احلاجات  إلزجاء  الكبرية  الفرص  توفري  ومنها: 
عوض.

وبذلك نستطيع أن نتصور حصول النتيجة املـهمة الكربى املطلوبة، وهي 
توفري السعادة والرفاه يف ربوع اجملتمع البشري.

اهلوامش:
۱. املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، الطبعة 

االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 380.

املصدر: »موسوعة اإلمام املهدي: اتريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
اجلزء 3، ص 553-551؛ ابلتخليص.

دولة كریمة

الكـّرة

اإلمام علي بن ايب طالب هو معين العدالة و هذا أمر ال ميكن إنكاره. 
إهنا عقدة جتعلنا نسأل أنفسنا، دون قراءة سطر من الرواايت: هل ممكن 
لقد حان الوقت لنشر العدالة يف مجيع أحناء العامل، واإلمام علي ال 
يكون هلا دور يف هذه املغامرة العظيمة؟! ويستفاد من رواايت الرجعة أّن 
اَلمري املؤمنني علي كرات عدة؛ كما روي منه: »أال أان الذي أقتل مّرتني 

و أحيي مّرتني .«1
االويل يف  الكرة   :املهدي االمام  بعد ظهور  العلي كراتن  لالمام 
 الشكل »دابّة األرض« و الكرة الثاين ألقامة العدل و احقاق حقوقه

املسلوبة. 

الف( رجعة الدابّة، صاحب العصا و امليسم
دابة األرض، ويطلق عليها أحياانً اسم بغلة األرض، وهي من املخلوقات 
اليت جاء ذكرها يف »القرآن الكرمي«، ومن منظوٍر إسالمي تُعترب دابة األرض 
إحدي عالمات الساعة الكربي؛2 تذكر بعض الرواايت أن الدابة املوعودة 
يف اآلية، هي امرياملؤمنني علي بن ايب طالب؛ خترج يف آخر الزمان قبل 
يوم القيامة بقليل، وخترج يف وقٍت يعّم فيه الفساد بني الناس، فيرتكون دين 
احلق، ويبدلونه ابلباطل، ويرتكون أوامر هللا سبحانه وتعايل وخيالفوهنا. جاء 

ذكر دابة األرض يف قوله تعايل يف سورة النمل، قال تعايل:
»َو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُْم دابّة ِمَن األرض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس كانُوا 

فـَُهْم  ِبايتِنا  ُيَكذُِّب  ممَّْن  فـَْوجاً  أُمٍَّة  ِمْن ُكلِّ  حَنُْشُر  يـَْوَم  َو  يُوِقُنوَن،  ِبايتِنا ال 
يُوزَُعون .«3 

قد وردت االحاديث الكثرية يف تفسريها ابلرجعة، علي اهنا نّص واضح 
الداللة ظاهر بل صريح يف الرجعة، النه ليس يف القيامة قطعا، و ليس 
سئل  قبلها؛ كما  الرجعة  هذه  فتعني كون  امجاعا  رجعة  القيامة  بعد 
الناس يف هذه اآلية »يـَْوَم  الصادق عن محاد بن عثمان: »ما يقول 

حَنُْشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فـَْوجًا«؟ 
قلت: يقولون إهنا يف القيامة.

قال: »ليس كما يقولون إن ذلك يف الرجعة أ حيشر هللا يف القيامة من 
كل أمة فوجا و يدع الباقني؟! إنا آية القيامة قوله »َو َحَشْرانُهْم فـََلْم نُغاِدْر 

ِمنـُْهْم َأَحداً.«4و 5

أتويل دابّة األرض يف الرواايت
روي عن االمام الصادق يف آية »دابّة األرض«:

»قال رجل لعمار بن ايسر: اي أاب اليقظان!  آية يف كتاب هللا تعايل قد أفسدت 
قليب و شككتين. 

قال عمار: و أية آية هي؟ 
قال: قول هللا تعايل  »َو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُْم دابّة ِمَن 

األرض ُتَكلُِّمُهمْ ...«، فأية دابة هذه؟ 

رجعة األمير، صاحب الميسم
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الكـّرة51

الكـّرة

قال عمار: و هللا ما أجلس و ال آكل و ال أشرب حيت أريكها.
فجاء عمار مع الرجل إيل أمري املؤمنني و هو يكل مترا و 

زبدا، فقال: »اي أاب اليقظان! هلم.« 
فجلس عمار و أقبل  يكل معه. فتعجب الرجل منه. 

فلما قام عمار، قال الرجل: سبحان هللا! اي أاب اليقظان! حلفت أنك ال أتكل 
و ال تشرب و ال جتلس حيت ترينيها. 

قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل.«6 
وروي عن أيب بصري عن أيب عبد هللا قال : »انتهي رسول هللا إيل 
أمري املؤمنني و هو انئم يف املسجد قد مجع رمال و وضع رأسه عليه 

فحركه برجله، مث قال له: »قم  اي دابة هللا!«  
فقال رجل من أصحابه: اي رسول هللا! أ يسمي بعضنا بعضا هبذا االسم؟ 

فقال: »ال. و هللا ما هو إال له خاصة، و هو الدابة اليت ذكر هللا يف كتابه 
»َو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُْم دابّة ِمَن األرض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس كانُوا 

ِبايتِنا ال يُوِقُنوَن. «7 
و روي يف حديث طويل عن رسول هللا نقله ابوذّر الغفاري و فيه 
ذكر القاب و مقامات علّي بن ايب طالب، قال رسول هللا يف 

جزء من قضية املعراج علي لسان مالئكة هللا:
 اي نيب هللا! مل ال نعرفكم و أنتم ابب املقام و حجة اخلصام و علي«
النار  دابة األرض و فاصل القضاء و صاحب العضباء ]العصا[ و قسيم 

غدا...«8 
ودعا اإلمام علي نفسه »دابة االرض« يف تقاليد خمتلفة؛ كما روي 
اْلَقْوُل  َوَقَع  ِإذا  »َو  اآلية  من   العلي االمام  عن  سئلت  ابوطفيل: 
َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُْم دابّة ِمَن األرض ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّاَس كانُوا ِبايتِنا ال يُوِقُنوَن« 

فقلت: ما الدابة؟
قال: »اي أاب الطفيل اله عن هذا.« 

فقلت: اي أمري املؤمنني! أخربين به جعلت فداك! 
قال: »هي دابة أتكل الطعام، و متشي يف األسواق، و تنكح النساء.«

فقلت: اي أمري املؤمنني من هو؟ 
قال: »هو دب  األرض الذي تسكن األرض به.« 

قلت: اي أمري املؤمنني من هو؟ 
قال: »صديق هذه األمة، و فاروقها، و ربيها، و ذو قرنيها.« 

قلت: اي أمري املؤمنني من هو؟ 
قال: »الذي قال هللا تعايل  »َو يـَتـُْلوُه شاِهٌد ِمْنهُ « َو »الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن 
ْدق « و الذي  صدق به ، أان، و الناس كلهم  اْلِكتاِب« َو »الَِّذي جاَء اِبلصِّ

كافرون غريي و غريه.«
قلت: اي أمري املؤمنني! فسمه يل. 

قال: »قد مسيته لك اي أاب الطفيل ...«9 

مهمة دابّة األرض يف األرض
الكربي  ابلطامة  ووصفها  األكرب  ابلصديق  االرض  دابة  تصف  اهنا 
والعذاب األدين واهنا تكلم الناس آبايت هللا وتفرق بني احلق والباطل و 

معه ميسم سم به اعداءهللا. 
 :ألمرياملؤمنني قال رسول هللا

»اي علي! إذا كان آخر الزمان أخرجك هللا يف أحسن صورة و معك ميسم 

تسم به أعداءك...«10 
قال االمام العلي يف احد من خطبته: 

»...]بعد قتل الدّجال[ خروج دابة من األرض من عند »الصفا« معها خامت 
 .و عصا موسي سليمان بن داود

يضع اخلامت علي وجه كل مؤمن، فينطبع فيه هذا مؤمن حقا و يضعه علي وجه 
كل كافر، فينكتب هذا كافر حقا؛ حيت إن املؤمن لينادي: الويل لك اي كافر! 
و إن الكافر ينادي: طويب لك اي مؤمن! وددت أين اليوم كنت مثلك  فأفوز 

فوزا عظيما. 
مث ترفع الدابة رأسها فرياها من بني اخلافقني إبذن هللا جل جالله و ذلك بعد 
طلوع الشمس من مغرهبا، فعند ذلك ترفع التوبة، فال توبة تقبل و ال عمل يرفع 
»َو ال يـَنـَْفُع نـَْفساً ِإمياهُنا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإمياهِنا َخرْيا«11 

مث قال: »ال تسألوين عما يكون بعد هذا، فإنه عهد عهده إيل حبييب رسول 
هللا أن ال أخرب به غري عرتت...« 12

إن العذاب اإلهلي لن يصيب أحدا إال بعد إظهار احلقيقة له وبعد إمتام 
احلجة عليه، ومترده عن عناد أو إصرار. وال شك يف أن القرآن الكرمي عندما 
يتحدث عن »سِد ابب التوبة« حني مشاهدة بعض اآلايت اإلهلية، ال يريد 
بذلك املنحرفني الذين احنرفوا جلهلهم ابحلقيقة، وبتعبري أدق: املستضعفني 
اآلية  إن موضوع  بل  ال عن إصرار وقصد،  منحرفاً  الذين سلكوا طريقاً 
الكرمية، خمتص أبولئك الذين قامت عليهم احلجة و كِشفت هلم احلقيقة 
ولكنهم استكربوا علي احلقيقة ومل يقبلوا احلجة عناداً، وبقوا علي معتقداهتم 
املنحرفة وضالهلم. فينتهي وينسد ابب التوبة عند ظهور عالمات العذاب 
اإلهلي، فال تقبل هلم توبة حينئذ. كما مل تقبل توبة فرعون عند نزول العذاب 

ابلغرق.قال تعايل:
»َحيتَّ ِإذا َأْدرََكُه اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنوا ِإْسرائِيَل َوَأاَن 
يَك  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي؛ اآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن؟! فَاْليـَْوَم نـَُنجِّ

بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َو ِإنَّ َكثرياً ِمَن النَّاِس َعْن آايتِنا َلغاِفُلون «13

ب( الرجعة الثانية ألمرياملؤمين
االمري صلوات هللا عليه سريجع مرات عديدة ولذلك هو يعرب عن نفسه 

 :أان صاحب الَكّرات«.14 و روي علي«
»أان صاحب امليسم و أان الفاروق األكرب و أان صاحب الكرات و دولة الدول. 
فاسألوين عما يكون إيل يوم القيامة و عما كان علي عهد كل نيب بعثه هللا .«15 

روي عن جابر بن يزيد اجلعفي عن أيب عبد هللا قال: 
»إن لعلي يف األرض، كرة مع  احلسني  ابنه، يقبل برايته حيت ينتقم له 
من بين أمية و معاوية و آل معاوية، و من شهد حربه. مث يبعث هللا إليهم بنصاره 
)يومئذ من أهل »الكوفة«( ثالثني ألفا، و من سائر الناس سبعني ألفا فيلقاهم 
بصفني مثل املرة األويل حيت يقتلهم فال يبقي منهم خمربا، مث يبعثهم هللا عز و 
جل فيدخلهم أشد عذابه مع فرعون و آل فرعون. مث كرة أخري مع رسول 
هللا حيت يكون خليفته يف األرض، و يكون  األئمة عماله، و حيت يعبد 

هللا عالنية فتكون عبادته عالنية يف األرض، كما عبد هللا سرا يف األرض.«
مث قال: »إي و هللا و أضعاف ذلك«- مث عقد بيده أضعافا- »...

يعطي هللا نبيه ملك مجيع أهل الدنيا منذ يوم خلق هللا الدنيا إيل يوم يفنيها، 
َلْو َكرَِه  َو  يِن ُكلِِّه  الدِّ َعَلي  له موعوده يف كتابه كما قال  »لُِيْظِهَرُه  ينجز  حيت 

اْلُمْشرُِكون .«16 

مستفاد من الرواايت لقد رجعوا امرياملؤمنني علي للمرة الثانية لالنتقام 
من أعداء هللا وحكم العامل. ابلطبع، ابلضبط كيفية و كّميته وميت حتدث 
من  وليس  ايضاً  الرواايت؛  يف  بوضوح  حتديدها  يتم  مل  العائدات،  هذه 
الواضح أن كرة اإلمام علي كدابة األرض، يف هذا ردة عدها مرتني أم 
ال. معلوم من الرواايت اّن عدد كرّاته علي األقل مرتني، لالنتقام من أعداء 

هللا وحكم العامل؛ كما وعده هللا عّز و جّل. 
جيب أيضا مالحظة اّن امرياملؤمنني، قد رجع يف الوقت الظهور مرتني؛ 
لكن ليس ابلضرورة هو مل رجع قبل الظهور ابدا؛ كما نشاهد يف اتريخ 

حياته، انّه رجع اكثر من مرتني. 
 :نقرأ يف رواية عن مفّضل بن عمر عن االمام الصادق

»...مث يشكو إليه )يعين رسول هللا(، أمري املؤمنني احملن  العظيمة اليت 
امتحن هبا بعده و قوله: لقد كانت قصيت مثل قصة هارون مع بين إسرائيل و 
يـَْقتـُُلوَنين  َفال  اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوين  َو كاُدوا  قويل كقوله ملوسي: »اْبَن أُمَّ ِإنَّ 
و  حمتسبا  فصربت  الظَّاِلمني «17  اْلَقْوِم  َمَع  جَتَْعْلين   ال  َو  اأْلَْعداَء  يبَ  ُتْشِمْت 
سلمت راضيا و كانت احلجة عليهم يف خاليف و نقضهم عهدي الذي عاهدهتم 

عليه اي رسول هللا! 
و احتملت اي رسول هللا، ما مل حيتمل وصي نيب من سائر األوصياء من سائر 
األمم حيت قتلوين بضربة عبد الرمحن بن ملجم و كان هللا الرقيب عليهم يف 

نقضهم بيعيت...«18 
احد مهمة علّي بن ايب طالب يف رجعته الثانية هو اقامة راية التوحيد 
االمام  عن  مفّضل  روي  هللا؛ كما  رسول  مع  العامل  أحناء  مجيع  يف 

 :الصادق
»إي و هللا حيت ما وراء القاف  ، إي و هللا  و ما يف الظلمات، و ما يف قعر 
الواجب هلل  الدين  أقاما فيه  يبقي موضع قدم إال وطئاه، و  البحار، حيت ال 

تعايل...«19 
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ولد سنة 1395هـ ، )1976م(، يف عاصمة بالد »الكونغو كينشاسا« 
يف أسرة مسيحية. حصل على شهادة الثانوية، ودخل اجلامعة يف كلية 

احلقوق، ومل يكمل الدراسة فيها.
يف  سنتني  ملّدة  فيه  ودرس  الشافعي،  املذهب  على  اإلسالم  اعتنق 
القرآن  يعّلم  القرآن حىّت صار مقرائً  قرأ  الشيوخ،  بيوت  املساجد، ويف 
لآلخرين. مثّ استبصر، واعتنق مذهب آل البيت، ودرس مّدة أربع 
تبليغية،  نشاطات  له  الشيعية و كانت  اهلدى  دار  سنوات يف مدرسة 
واجتماعية منها العضوية يف »اجلمعية اإلسالمّية«، سافر من بالده إىل 
»إيران«، وانتمى للحوزة العلمية يف مدينة »قم« املقّدسة وبقي يدرس 

فيها لسنوات عديدة.

بني املسيحية واإلسالم صديق محيم
يقول إبراهيم: 

الطفولة، و كّنا رفيقني متالزمني طيلة  أايم  منذ  كان يل صديق محيم 
فرتة املدرسة االبتدائية، ولكن يف املرحلة املتوسطة افرتقنا و ذهب كل 
مّنا إىل مدرسة، وكانت مدرسة صديقي تضم طالابً من األجانب فيهم 
اإلسالم.  فاعتنق  املسلمني  زمالئه  أتثّر صديقي أبحد  وقد  مسلمون، 
وأخفى صديقي إسالمه على اجلميع، حيث الحظت عليه يف هذه الفرتة 

التهّرب من لقائي، والفرار من التحّدث معي.
مصادفة  عنده  و وجدت  بصديقي  التقيت  الفرتة،  هذه  أايم  أحد  يف 
كتاابً من كتب املسلمني، فسألته عن ذلك، فلم جيد صديقي بّداً من 
المستبصرونمصارحىّت حبقيقة األمر وأنّه قد أسلم، وترك دين املسيح، فتأملت منه 
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وتكّلمت معه جبّدة، وأان أقرعه، مثّ سألته عن السبب، فقال يل هبدوء: 
منه، فرتكته وأان  السماع  يطول شرح ذلك، ومل أكن يف حال يساعدين على 

متأسف لفراقه لشّدة العالقة اليت كانت تربطنا.
ذهبت إىل البيت، وأخذت أفكر ما الذي دفع صديقي الودود إىل اإلسالم؟ 
وهل يف اإلسالم شيء مل أيت به الرّب السّيد املسيح مظهر احملبة، وعنوان 
الفداء، هذا السيد العظيم الذي أتى ليخّلص أبناء آدم من خطيئة أبيهم، 

وهنا قرّرت زايرة صديقي مرة أخرى لعّلي أعيده إىل جادة الصواب!
ذهبت إىل صديقي، وكان اليوم يوم مجعة، فدعاين صديقي إىل املسجد، 
فذهبت معه على ترّدد، وأان آمل أن يعود معي إىل الكنيسة مثلما ذهبت 
وأان  اإلسالم  ليتحّدث عن  املنرب  اخلطيب على  املسجد. صعد  إىل  معه 

أصغي إليه، فتأثّرت ببعض كالمه، ولكن مل أظهر ذلك لصديقي.
فيها  جلس  املسجد،  داخل  غرفة  إىل  صديقي  مع  دخلت  اخلطبة  بعد 
اخلطيب يتحّدث مع الناس ويرّد على اسئلتهم، وكان هناك عدد كبري من 
املسيحيني ، فدعاان الشيخ إىل اإلسالم و وّكل األمر إلينا يف القبول و الرّد، 

فقبل البعض اإلسالم، ومل أقبل أان مع البعض اآلخر.
ويف هذه األثناء وجدت يف نفسي قّوة عجيبة تدعوين إىل التفكري يف كالم 

الشيخ: 
من أّن املسيح عبد من عبيد هللا، وهو نيّب أرسله هللا هلداية البشر وخالصهم 

من الشياطني.
أان  مباحثات جاّدة هدتين  بيين وبني صديقي  التفكري، وجرت  طال يب 
أيضاً إىل اإلسالم والتوحيد، وأخرجتين من التثليث وأوهامه، مع بقاء حيّب 
للمسيح كنيب من أنبياء هللا الصاحلني. بدأت أصّلي يف املسجد وأان أخفي 

إسالمي عن أهلي، حيث كنت إذا صّليت يف البيت أغلق األبواب وأطفأ 
املصابيح، واستمّر هذا احلال معي سّتة أشهر أحس فيها ابلقرب من هللا، 

وألتّذ هبا ابلعبادة يف اخللوات.
وكان من الطبيعي أن ال يدوم هذا األمر، حيث اكتشفتين والديت يف أحد 
أو  املسيح  دين  إىل  العودة  بني  فخرّيوين  اخويت،  و  أيب  فأخربت  األايم، 
اإلخراج من البيت، فخرجت خمتاراً للدين على األهل، وشاء هللا أن أعود 
أبناء  البيت بعد سّتة أشهر أخرى قضيتها يف بيت أحد  مرة أخرى إىل 
عميت، ولكن هذه املرّة وجدت أّن أخي الكبري قد أسلم هو اآلخر فصران 
اثنني بدالً من واحد، وبعد فرتة أخرى التحق بنا أخوان اآلخر فصران ثالثة 

مسلمني يف البيت.

بني التسّنن والتشّيع، رجل عليم
بعد إسالمي الزمت أحد العلماء السّنة، وأتثّرت به، وكان شيخاً وقوراً، 
يصل نسبه إىل رسول هللا، و له اطالع واسع يف شؤون اإلسالم جبميع 
مذاهبه.تزرع هذا الشيخ - على تسّننه - حّب أهل البيت يف قليب 
وهو من ذريّتهم، فصرت أُعّظم السادة تعظيماً ألهل البيت، وأحّب الشرفاء 
الصميم  هزّتين يف  اليت  بوفاته  الشيخ  هذا  أفقد  أن  القدر  وشاء  حملّبتهم، 

وزادت احرتامي لشخصيته، ووفائي ملبادئه.
البيت يف منطقتنا،  افتتحت مدرسة لشيعة أهل  الزمن  بعد فرتة من 
اختالف  املسلمني على  لكّل  فيها، وكانت مدرسة  للتسجيل  فسارعت 
مكتبتها كثرياً  من  استفدت  وقد  ابلشيعة وحدهم،  مذاهبهم، ال ختتص 
حيث كان فيها كتب لكّل املذاهب و ال ختتّص بكتب الشيعة وحدهم 
أيضاً. يف سنة 1992م. أعلنت تشيعي، وعقدت القلب على الوالء هلم، 
األخالق  مكارم  منهم  وعرفت  متجسماً،  اإلسالم  فيهم  وجدت  حيث 

عمالً.

جتارب من الواقع
يتابع إبراهيم قائاًل: 

أُمور  ومنها   ،الصادق اإلمام  مذهب  اتّباع  إىل  أُمور كثرية  جذبتين 
بني  اجلميع  مسألة  يف  فمثالً  قرب،  عن  شاهدهتا  أو  بنفسي،  جربتها 
املذاهب  هبا  تقبل  ال  اليت  والعشاء(  املغرب  والعصر،  )الظهر  الصالتني 
األربعة إالّ يف ظروف خاصة، وجدت فيها تسهيالً مرحياً، و كانت صلوات 
كثرية تفوتنا ونصليها قضاًء، وكنت قد رأيت سابقاً بعض أساتذيت من أهل 
السّنة جيمع بني الصالتني، و مل أكن أعرف سبب ذلك.كما رأيُت حاداثً 
طريفاً أتثّرت به، و هو أّن أحد شيوخنا من أهل السّنة كانت ترتّدد عليه 
يف بيته امرأة، وكانت زوجة هذا الشيخ وعائلته بعيدة عنه، وكنا نستهجن 

هذا العمل منه، وعندما سألناه عن ذلك، قال: 
إنّه ال يفعل شيئاً حمّرماً، إهّنا املتعة، وهي حالل يف اإلسالم!!

أفضلية  فعرفت  مذاهبه،  و  اإلسالم  يف  أفّكر  جعلتين  األمور  هذه  مثل 
وأعلمية أهل البيت بشكل ال يُقاس هبم أحد، فما كان مين إالّ أن 

اهتدي هبم، لعّلي أكون من الناجني يوم القيامة بشفاعتهم.

www.aqaed.com :املصدر

ابراهيم مونتو بيتو
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عن حممد بن موسى بن املتوكل قال حدثنا حممد بن حيىي العطار الكويف عن أبيه عن موسى بن 
عمران النخعي عن عمه احلسني بن زيد النوفلي عن علي بن سامل عن أبيه عن أيب بصري قال: قال 

:الصادق
»شيعتنا أهل الورع و االجتهاد و أهل الوفاء و األمانة و أهل الزهد و العبادة، أصحاب إحدى 
و مخسني ركعة يف اليوم و الليلة، القائمون ابلليل، الصائمون ابلنهار، يزكون أمواهلم و حيّجون 

البيت و جيتنبون كل حمرم.«

املصدر :  حممد بن علي ابن اببويه )صدوق(، »صفات الشيعه«، ص 2، حديث األول

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

النيابة وراثية، لكن جدارة وكفاءة عائلة الَعمري، بلغت درجة  مل تكن 
أن إمام العصر، اختار اإلبن ليحل حمل أبيه بعد وفاته. وكان أبو جعفر 
بن عثمان بن سعيد العمري، يف احلقيقة خادما ألهل البيت، وفضال 
عن تلقيه التعاليم احلسنية واملهدوية، كان تلميذا صاحلا ألبيه، وتعلم منه 
الرباعة يف شؤون النيابة، لدرجة أنه فوضت إليه مجيع شؤون سفارة ونيابة 
إمام الزمان بعد وفاة والده عثمان بن سعيد. روي أحد املعاصريه امسه 
هبة هللا: كانت توقيعات صاحب األمر خترج على يدي عثمان بن 

 سعيد و ابنه أيب جعفر حمّمد بن عثمان إىل شيعته و خواص أبيه أيب حمّمد
ابألمر و النهي و األجوبة عما تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إىل السؤال 
فيه ابخلط الذي كان خيرج يف حياة احلسن فلم تزل الشيعة مقيمة على 

عدالته.1 
قال االمام احلسن العسكري لـأمحد بن اسحاق:

»العمري و ابنه ثقتان فما أداي إليك عين فعين يؤداين و ما قاال لك فعين يقوالن 
فامسع هلما و أطعهما فإهنما الثقتان املأموانن .«2 

التوقيعات خيرج على يده إىل الشيعة يف املهمات طول حياته ابخلط الذي 
كانت خترج يف حياة أبيه عثمان ال يعرف الشيعة يف هذا األمر غريه و ال 
يرجع إىل أحد سواه و قد نقلت عنه دالئل كثرية و معجزات اإلمام اليت 

ظهرت على يده و أمور أخربهم هبا عنه زادهتم يف هذا األمر بصرية.3 
وكان حممد بن عثمان، مثله مثل أبيه، يتجر ابلسمن ويعمل مبسؤوليته حتت 
ستار مهنته، وكان يشارك أحياان يف االجتماعات العامة ابسم مستعار. 
وكان يتجنب املشاركة املباشرة يف النقاشات واملناظرات  العلمية والعقائدية، 
وحىت أننا ال نشاهد امسه يف سلسلة الرواة واملؤلفني الشيعة. وكان يوصي 
وكالء اإلمام يف سائر النواحي ابسلوب التقية هذا، ويف الوقت ذاته 
 املهدي اإلمام  إمامة  على  اخلاصة  الشيعية  األوساط  يؤكد يف  كان 
وخالفته لإلمام احلادي عشر ويسعى الثبات امامة املهدي ويطرح 
مسألة الغيبة على أهنا حصلت بناء على اإلرادة االهلية، وأن مصريها متعلق 
ابرادة هللا تعاىل، كما كان يعلن هلم نيابته لإلمام الثاين عشر. وكان 
يصرح يف بعض األحيان بوجود خليفة االمام العسكري وكان بذلك 
يبني بوضوح مسالة والدة وحياة االمام الثاين عشر للشيعة واالشخاص 

املوثوق هبم واملعتمدين ليخفض من التوتر والقلق الذي انتاب الشيعة.4 
خرج توقيع االمام املهدي إىل الشيخ أيب جعفر حمّمد بن عثمان 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 بوليائه 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 بمره 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.«5 
وماعدا توقع  اإلمام حملمد بن عثمان شخصيا، فان أحد انصار االمام 
امام  عثمان، كان  بن  حممد  إىل  اإلمام  خبط  احملتوى  هبذا  رسالة  أوصل 
الزمان قد قال فيها: »و أما حمّمد بن عثمان العمري، رضي هللا عنه و عن 

أبيه من قبل؛ فإنه ثقيت و كتابه كتايب .«6 

املهمة الرئيسية للنائب الثاين
 305 عام  وفاته  حىت  وتوىل  طويلة  عثمان  بن  حممد  نيابة  فرتة  وكانت 
للهجرة، قيادة الوسط الشيعي وتنظيم نظام الوكالة. وتزامن عهد نيابته مع 
املعتمد  العباسيني. وكانت بداية عمله يف عصر  عصر أربعة من اخللفاء 
ومّر   .عشر احلادي  االمام  حياة  منذ  اخلالفة  توىل  الذي  العباسي 
املعتمد مبشاكل داخلية وخارجية خمتلفة. وكان يبدو أن مشاكل ومصاعب 
الثاين  النائب  خالهلا  من  ليتصرف  احلرية  من  املزيد  أاتحت  احلكومة، 
لإلمام يف السنوات االوىل من نيابته ومهدت للمزيد من نشاطه. ويف 
ظل هذه الظروف، سعى حممد بن عثمان مع مراعاة شروط التقية، لتوعية 
 .ومعرفة االمام املهدي الشيعة حول خالفة االمام احلادي عشر
ومع ذلك ونظرا إىل التصرحيات اليت وصلت من جانب االمام. كان 

ينهى عن ذكر اسم االمام بشكل صريح.7 

النائب االول وهبدف  لنشاطات  تتم استمرارا  وكانت هذه االجراءات 
إبعاد اهتمام نظام احلكم عن مسالة االمامة، الن نظام احلكم كان قد 
 اقتنع اىل حد ما ابن الشيعة ال امام هلم بعد االمام احلادي عشر
وكان هذا يعين أنه ال خطر من جانبهم يهدد العباسيني، وكان هذا ميثل 
الطريقة،  هبذه  النه   ،االمام إليه  يصبو  الذي كان  نفسه  املطلب 
هذا  ومثل  ترتاجع،  الشيعة  ضد  متارس  اليت  الكبرية  الضغوط  كانت 

انفراجا يف عمل الشيعة. 
امام  وجود  على  الشهود  أحد  الذي كان  عثمان  بن  بذل حممد  وقد 
العصر، قصارى جهده لتقدمي االمام للناس. روي عنه و عن معاوية 
بن حكيم و حمّمد بن ايّوب: عرض علينا أبوحمّمد احلسن بن علي و 

:حنن يف منزله و كنا أربعني رجال. فقال
»هذا إمامكم من بعدي و خليفيت عليكم أطيعوه و ال تتفرقوا من بعدي يف 

أداينكم فتهلكوا أما إنكم ال ترونه بعد يومكم هذا.« 
أبو  مضى  حىت  قالئل  أايم  إال  مضت  فما  عنده  من  فخرجنا  قالوا: 

 8...حمّمد
وعلى الرغم أن العديد من الشيعة مل ينجحوا يف الغيبة الصغرى أبدا يف 
مشاهدة امام الزمان، لكن ذلك مل يصدق على حممد بن عثمان، 
النه كان موضع ثقة امام الزمان وانئبه، ومن جهة اخرى كان حممد 
 الزمان امام  رؤيته  على  شهادته  فان  وابلتايل  الناس.  عند  مقبوال 
شكلت حجة وبشرى جلميع الشيعة. علي سبيل املثال، قال عبد هللا 
بن جعفر احلمريي:  قلت حملّمد بن عثمان العمري: إين أسألك سؤال 
إبراهيم ربه جل جالله حني قال له »َربِّ َأِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوتى  قاَل َأ َو مَلْ 
تـُْؤِمْن قاَل بَلى  َو لِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْليب «9 فأخربين عن صاحب هذا األمر؛ هل 

رأيته؟ 
قال: نعم و له رقبة مثل ذي و أشار بيده إىل عنقه.10 

و عن احلمريي يقول: مسعت حمّمد بن عثمان يقول: »و هللا إن صاحب 
ال  و  يرونه  و  يعرفهم  و  الناس  فريى  سنة  املوسم كل  ليحضر  األمر  هذا 

يعرفونه.« 11 
و عنه: سألت حمّمد بن عثمان العمري: فقلت له: أ رأيت صاحب 

هذا األمر؟ 
فقال: نعم و آخر عهدي به عند بيت هللا احلرام و هو يقول: »اللهم أجنز 

يل ما وعدتين.«12 

النضال السياسي حملمد بن عثمان
مسألة  هي  عثمان،  بن  حممد  يواجهها  اليت  الكربى  املشكلة  وكانت 
األغلب  يف  املدعون،  هؤالء  وكان  والبابية.  ابلنيابة  الكاذبني  املدعني 
ابلنيابة  اإلدعاء  مع  عملهم  وبدأ  والغالة.  القدامى  الوكالء  بني  من 
أعلى،  مقامات  يدعون  فرتة، كانوا  وبعد  الثاين عشر،  لالمام  اخلاصة 
وكانوا ينكرون نيابة النواب اخلاصني. وكانت شبهات الناس تزول طبعا 
سبيل  علي  العصر؛  امام  وعي  ضوء  يف  األحيان  من  الكثري  يف 
التوقيع  من  الغالة  على  رّدا   الزمان صاحب  عن  خرج  املثال،  
جوااب لكتاب كتب إليه على يدي حمّمد بن علي بن هالل الكرخي :

 فأشهد هللا الذي ال إله إال هو و كفى به شهيدا و رسوله حمّمدا«
و مالئكته و أنبياءه و أولياءه و أشهدك و أشهد كل من مسع 

أهـل الوفـاء

النائب الثاني والفترة األطول في النيابة
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نعلم  إان  يقول  كتايب هذا، أين بري ء إىل هللا و إىل رسوله ممن 
الغيب و نشاركه يف ملكه أو حيلنا حمال سوى احملل الذي رضيه 
هللا لنا و خلقنا له أو يتعدى بنا عما قد فسرته لك و بينته يف صدر 
كتايب و أشهدكم أن كل من نربأ منه فإن هللا يربأ منه و مالئكته و رسله و 

أولياؤه ...«13
إن ما كان يصّعب األمر على النائب الثاين أكثر من اي شئ اخر، هو 
احلركات السياسية اليت كانت حتصل من جانب الفرق الشيعية االخرى 
وخاصة االمساعيلية والزيدية يف هذا العصر. ويف هذه احلقبة، استطاع 
القرامطة، وهم الفرقة املتطرفة من االمساعيلية، إجياد نفوذ واسع هلم يف 
نواحي الكوفة ومراكز العراق. واستقطبوا بذلك عددا من الشيعة، الن 
هذه االجراءات غري املرجوة، كانت تستحدث مناخا شديدا من التشاؤم 
يف البالط جتاه عامة الشيعة، ويقول الشيخ الطوسي، ان الدولة العباسية 
كانت متارس يف تلك االايم ضغطا كبريا على الشيعة، وتلقي رعبا وخوفا 
يف قلوهبم حبيث أهنم مل يكونوا قادرين على إبراز واظهار مذهبهم، وحىت 
دمرا   املؤمنني أمري  علي  واالمام   احلسني االمام  ضرحيي  أن 
العباسي. ويف  احلكم  اىل  نسبها  اليت ميكن  التخريب  بسبب عمليات 
ظل ممارسات واجراءات جواسيس املعتمد، تيقنوا بوجود هيكلية منظمة 

للشيعة وهي يف احلقيقة النيابة والوكالة.
روي يف كتاب »الكايف«: 

احلسني بن احلسن العلوي قال: كان رجل من ندماء روزحسىن و آخر معه 
فقال له: هو ذا جييب األموال و له وكالء و مسوا مجيع الوكالء يف النواحي 

و أهني ذلك إىل عبيد هللا بن سليمان الوزير. 
فهم الوزير ابلقبض عليهم فقال السلطان: اطلبوا أين هذا الرجل فإن هذا 

أمر غليظ. 
فقال عبيد هللا بن سليمان: نقبض على الوكالء. 

فقال السلطان: ال و لكن دسوا هلم قوما ال يعرفون ابألموال فمن قبض 
منهم شيئا قبض عليه. 

قال: فخرج أبن يتقدم إىل مجيع الوكالء أن ال أيخذوا من أحد شيئا و 
أن ميتنعوا من ذلك و يتجاهلوا األمر. 

فاندس لـحمّمد بن أمحد رجل ال يعرفه و خال به فقال: معي مال أريد أن 
أوصله. 

فقال له حمّمد: غلطت أان ال أعرف من هذا شيئا. 
فلم يزل يتلطفه و حمّمد يتجاهل عليه و بثوا اجلواسيس و امتنع الوكالء 
كلهم ملا كان تقدم إليهم.14 ذلك، وحىت هناية حكم املعتمد )املتويف يف 
279 للهجرة( كان حممد بن عثمان يتمتع مبزيد من احلرية يف التصرف 
أصبح  ه.(   289-279( املعتضد  خالفة  بدء  ومع  لكن  والعمل، 
الشفقة  عدمي  قاسيا  املعتضد كان  الن  وصعوبة.  تعقيدا  أكثر  الوضع 

والرمحة وعنيفا، واعتربت فرتة حكمه، حقبة قمع واضطهاد الشيعة.
وإضافة إىل ذلك، كان املعتضد على علم ابعتقاد الشيعة بوجود خليفة 
االمام  اقامة  إليه عن  قد وصل  احلادي عشر، وكان خربا  لالمام 
الثاين عشر يف منزل أبيه يف "سامراء"، لذلك وبعد القبض على عدد من 
الوكالء، أمر أن ينتقل عدد من جنوده اخلاصني من بغداد اليت كان قد 
اختذها مقرا خلالفته للتو، إىل سامراء لتفتيش منزل االمام، وقتل كل 
من جيدونه فيه. ونفذ هذا الشئ، لكنهم مل ينالوا مبتغاهم. وكأن عدد من 

اجلنود املذكورين، كانوا قد شاهدو االمام املهدي أثناء دخوهلم بيت 
االمام العسكري، لكنهم مل يتمكنوا من اإلمساك به. وبعد العودة، 

اكد عليهم املعتضد ابخفاء هذا االمر. 
واختذت خطوة اخرى يف هذه الفرتة جلهة تعزيز البعد العقائدي للشيعة 
تبث من جانب  اليت كانت  العقائدية  الشبهات واإلحياءات  يف مواجهة 
إطار  يف  االمامية  عقائد  تبيان  يف  ومتثلت  واملعارضني،  االخرى  الفرق 
األدعية. وفضال عن  التوقيعات اليت كانت تصدر عن االمام وأتيت 
فيها االجوبة على التساؤالت العقائدية للشيعة، فان األدعية اليت تنطوي 
تعليما  بعدا  حتمل  ان  استطاعت  للتشيع،  الصحيحة  االعتقادات  على 
من  تصل  األعدية  هذه  وكانت  الشيعي.  للوسط  العام  للمناخ  وتثقيفيا 
جانب االمام اىل الناس عن طريق النواب اخلاصني. ومن بني هذه 
يد  اىل  رسالة  ضمن  وصل  الذي  بـ»الرجبية«  املعروف  الدعاء  األدعية، 
يوم من شهر  قرائته يف كل  التأكيد على  العمري، ومت  بن عثمان  حممد 
رجب. ويف هذه املناجاة اليت ليست طويلة كثريا، مت تبيان موضوعات حول 
التوحيد والصفات االهلية يف منظور مدرسة اهل البيت وتذكر فقرات 
منه املسائل الرئيسية لالمامة اليت كان يواجهها الناس يف هذه احلقبة، ومت 
فيه تقدمي االئمة املعصومني ابحلجج االهليني وأولياء االمور وهم أركان 
التوحيد وميكن معرفة هللا عن طريقهم فحسب. كما أن هذه املناجاة تشري 
إىل نظام الوالية االهلية، وعملت يف الوقت ذاته على احلد من أي مغاالة 
حول االئمة من خالل تبيان أهنم عباد هللا وخملوقاته وأن كل شؤوهنم 

بيده.15 

الوفاة اللسعيدة
واستمرت الدورة احلساسة والطويلة لنيابة حممد بن عثمان حىت وفاته عام 
305 للهجرة. وقام خالل هذ الفرتة، ومع مراعاة احليطة واحلذر والتقية، 

بنشاطات قيمة يف توجيه الوسط الشيعي وتنظيم نظام الوكالة.
قال ابن نوح أخربين أبو نصر هبة هللا ابن بنت أم كلثوم بنت أيب جعفر العمري 
قال: كان أليب جعفر حمّمد بن عثمان العمري كتب مصنفة يف الفقه. مما 
مسعها من أيب حمّمد احلسن و من الصاحب و من أبيه عثمان بن 
سعيد عن أيب حمّمد و عن أبيه علي بن حمّمد فيها كتب ترمجتها 

كتب األشربة.
أيب القاسم  إىل  وصلت  أهنا   جعفر أيب  بنت  أم كلثوم  الكبرية  ذكرت 

احلسني بن روح عند الوصية إليه و كانت يف يده.
 قال أبو نصر: و أظنها قالت وصلت بعد ذلك إىل أيب احلسن السمري

و أرضاه. 16 
ومن الرواايت املشهورة حول حممد بن عثمان، جهوزيته قبل أن حيني موعد 

رحيله، لدرجة أن سيدبن طاووس يقول: 
فاين  حياته،  اايم  يف  اىل كفنه  االنسان  ينظر  أن  املستحب  من  أنه  ومبا   ...
أخرجت كفين وأنظر اليه ... الين رأيت يف االخبار ابن حممد بن عثمان بن 
سعيد العمري وأابه، من سفراء موالان صاحب الزمان أعدا قربمها ومها على 

قيد احلياة، فاين حددت ايضا مكان قربي... 17
قال أبو احلسن علي بن أمحد الدالل القمي: دخلت على أيب جعفر حمّمد 
بن عثمان، يعين وكيل موالان املهدي ألسلم عليه فوجدته و بني 
يديه ساجة18 و نقاش ينقش عليها و يكتب عليها آاي من القرآن و أمساء 

األئمة على جوانبها. 
فقلت له: اي سيدي ما هذه الساجة؟ 

فقال يل: هذه لقربي تكون فيه أوضع عليها أو قال: أسند إليها و قد فرغت 
منه و أان كل يوم أنزل إليه و أقرأ أجزاء من القرآن فيه و أصعد و أظنه. 

قال: و أخذ بيدي و أرانيه فإذا كان من يوم كذا و كذا من شهر كذا و 
كذا من سنة كذا صرت إىل هللا تعاىل و دفنت فيه و هذه الساجة معه. 

فلما خرجت من عنده أثبت ما ذكره و مل أزل مرتقبا ذلك فما أتخر األمر 
حىت اعتل أبوجعفر فمات يف اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله من 

السنة اليت ذكرها و دفن فيه.19 
وكما كان تقليد النائب األول، فان النائب الثاين وبعد حنو 40 عاما، قام 
ابمر مواله صاحب الزمان بتسليم النيابة اىل النائب الثالث، وقدمه 

للناس قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. 
جعفر بن حمّمد املدائين، املعروف بـابن قزدا يف مقابر قريش   قال: كان من 
رمسي إذا محلت املال الذي يف يدي إىل الشيخ أيب جعفر حمّمد بن عثمان 
العمري أن أقول له ما مل يكن أحد يستقبله مبثله هذا املال و مبلغه كذا 
و كذا لإلمام فيقول يل: نعم دعه فأراجعه فأقول له تقول يل: إنه لإلمام؟ 

فيقول: نعم لإلمام. فيقبضه.
له على  دينار. فقلت  أربعمائة  به و معي  إليه آخر عهدي  فصرت 

رمسي، فقال يل: امض هبا إىل احلسني بن روح. 
فتوقفت، فقلت: تقبضها أنت مين على الرسم فرد علي كاملنكر لقويل؟ 

و قال: قم عافاك هللا فادفعها إىل احلسني بن روح.
فلما رأيت يف وجهه غضبا، خرجت و ركبت دابيت. فلما بلغت بعض 
الطريق رجعت كالشاك فدققت الباب. فخرج إيل اخلادم فقال: من هذا؟ 

فقلت: أان فالن فاستأذن يل فراجعين و هو منكر لقويل و رجوعي. 
فقلت له: ادخل؟ 

فاستأذن يل فإنه ال بد من لقائه. فدخل فعرفه خرب رجوعي و كان قد دخل 
إىل دار النساء فخرج و جلس على سرير و رجاله يف األرض ]و فيهما 

نعالن [ يصف حسنهما و حسن رجليه.
فقال يل: ما الذي جرأك على الرجوع و مل مل متتثل ما قلته لك؟! 

فقلت: مل أجسر على ما رمسته يل. 
فقال يل و هو مغضب: قم عافاك هللا. فقد أقمت أاب القاسم حسني بن 

روح مقامي و نصبته منصيب. 
فقلت: بمر اإلمام؟ 

فقال: قم عافاك هللا كما أقول لك. 
فلم يكن عندي غري املبادرة. فصرت إىل أيب القاسم بن روح و هو يف دار 
ضيقة فعرفته ما جرى فسر به و شكر هللا عز و جل و دفعت إليه الداننري 

و ما زلت أمحل إليه ما حيصل يف يدي بعد ذلك.20 
عندما تويف أبو جعفر العمري، ُدِفن عند والدته، يف شارع ابب الكوفة يف 
املوضع الذي كانت ُدورُه ومنازله فيه. وقربه اآلن مشّيد معروف بـ اخلاّلين 

يُزار للذكرى والتربّك.
»َو َمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإيَل اللَِّ َو ُهَو حُمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُوْثقي  َو ِإيَل 

اللَِّ عاِقَبُة اأْلُُمور«21 
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على  يقتبس  اليت  السؤال  هو  هذا  لألئمة؟  املشرتك  الدور  هو  ما 
ضوء ما تقدم، وقد ال حنتاج إىل شيء من البحث لكي نتفق بسرعة 
على نوعية الدور املشرتك الذي أسند إىل األئمة يف ختطيط الرسالة، 
فكلنا نعلم أن الرسالة اإلسالمية بوصفها رسالة عقائدية قد خططت 
حلماية نفسها من االحنراف وضمان جناح التجربة خالل تطبيقها على 
مر الزمن، فأوكل أمر صيانة التجربة ومتويلها تثقيفيا، وتوجيهها سياسيا 
إىل األئمة؛ بوصفهم أشخاصا عقائديني، الذين بلغوا يف مستواهم 
العقائدي درجة العصمة عن االحنراف والزلل واخلطأ. غري أننا حني حناول 
أن حندد الدور املشرتك الذي مارسه األئمة ككل يف أترخيهم اجمليد 
ال نعين هذا الدور اخليايل يف تزعم التجربة اإلسالمية؛ ألننا نعلم مجيعا 
أن األحداث املؤملة اليت وقعت بعد وفاة الرائد األعظم قد أقصت 
األئمة عن دورهم القيادي يف تزعم التجربة، وسلمت مقاليد الرسالة 
ومسئوليتها وتطبيقها إىل أشخاص آخرين احنرف معهم التخطيط، واشتد 
 :االحنراف على مر الزمن، وإمنا نريد ابلدور املشرتك يف أتريخ األئمة
اكتنفت  اليت  الذي وقفوه يف خضم األحداث واملشاكل  العام  املوقف 
الرسالة بعد احنراف التجربة وإقصائهم عن مركزهم القيادي يف زعامتها.

وهنا جند تصورا شائعا لدى كثري من الناس الذي اعتادوا أن يعربوا عن 
األئمة بوصفهم أانسا مظلومني فقط قد أقصوا عن مركز القيادة، 
االضطهاد  ألوان  ذلك  بسبب  ومارسوا  اإلقصاء،  هذا  األئمة  وأقرت 
واحلرمة، فهؤالء الناس يعتقدون أن دور األئمة يف حياهتم كان دورا 
سلبيا على األغلب نتيجة إلقصائهم عن جمال احلكم، فحاهلم حال من 

ميلك دارا يغتصب منه وخيبو أمله يف إمكان اسرتجاعها.
وهذا التفكري ابلرغم من أنه خاطئ يعترب خطأ من الناحية العملية؛ ألنه 
حيبب إىل اإلنسان السلبية واالنكماش واالبتعاد عن مشاكل األمة وجماالت 
قيادهتا، وهلذا أعتقد أن من ضرورتنا اإلسالمية الراهنة أن نثبت خطأ ذلك 
التفكري، وندرس حياة األئمة على أساس نظرة كلية لنتبني إجيابيتهم 
الرسالية على طول اخلط ودورهم املشرتك الفعال يف محاية الرسالة والعقيدة.

أمثلة الدور اإلجيايب لألئمة
إن األئمة ابلرغم من إقصائهم عن جمال احلكم كانوا يتحملون ابستمرار 
مسئوليتهم يف احلفاظ على الرسالة وعلى التجربة اإلسالمية، وحتصينها ضد 
الرتدي إىل هاوية االحنراف واالنسالل عن مبادئها وقيمها انسالال اتما، 
اهلاوية، كان  الرتدي إىل  فكما كان االحنراف يقوى ويشتد ويتنظر خبط 
األئمة يتخذون تدبريا الزما ضد ذلك، وكلما وقعت التجربة اإلسالمية 
أو العقيدة يف حمنة أو مشكلة عجزت الزعامات املنحرفة عن عالجها حبكم 
عدم كفاءهتا ابدر األئمة إىل تقدمي احلل ووقاية األمة من األخطار اليت 

كانت هتددها.
وبكلمة خمتصرة: كان األئمة حيافظون على املقياس العقائدي والرسايل 
يف اجملتمع اإلسالمي، وحيافظون على أن ال يهبط إىل درجة تشكل خطرا 
ماحقا، وهذا يعين ممارستهم مجيعا دورا إجيابيا فعاال يف محاية العقيدة وتبني 

مصاحل الرسالة واألمة.
متثل هذا الدور اإلجيايب يف إيقاف احلاكم عن املزيد من االحنراف؛ كما 

فعل اإلمام علي حني صعد عمر بن اخلطاب على املنرب، وتساءل عن 
 رد الفعل لو صرف الناس عما يعرفون إىل ما ينكرون، فرد عليه اإلمام

بكل وضوح وصراحة: إذن لقومناك بسيوفنا.1
ومتثل يف تعرية الزعامة املنحرفة إذ أصبحت تشكل خطرا ماحقا؛ ولو عن 
فيها، والشهادة يف سبيل كشف زيفها وسلب  املسلح  طريق االصطدام 

ختطيطها، كما صنع اإلمام احلسني مع يزيد.
ومتثل يف جماهبة املشاكل اليت هتدد كرامة الدولة اإلسالمية، وتعجز الزعامات 
املنحرفة عن حلها، كما يف املشكلة اليت أبرزها كتاب ملك »الروم« إىل 
عبد امللك بن مروان، إذ عجز عبد امللك عن اجلواب مبستواه، فمال اإلمام 
زين العابدين هذا الفراغ وأجاب ابلشكل الذي حيفظ للدولة كرامتها 

ولالمة اإلسالمية هيبتها.2
ومتثل أيضا يف إنقاذ الدولة اإلسالمية من حتدي الكافر الذي كان يهدد 
سيادهتا، كالتحدي الذي واجهه هشام من ملك الروم بشأن النقد وعجز 
عن الرد عليه، فكان اإلمام الباقر يف مستوى الرد على هذا التحدي 

حلفظ االستقالل النقدي.3
ومتثل الدور اإلجيايب لألئمة أيضا يف تلك املعارضة القوية العميقة اليت 
كان األئمة يواجهون هبا الزعامات املنحرفة إبرادة صلبة ال تلني، وقوة 
نفسية صامدة ال تتزعزع، فإن هذه املعارضة ابلرغم من أهنا اختذت مظهر 
السلبية املسلحة، غري أن املعارضة حىت بصيغتها السلبية كانت عمال إجيابيا 
عظيما يف محاية اإلسالم، واحلفاظ على مثله وقيمه؛ ألن احنراف الزعامات 
للقادة من أهل  للرسالة، فكان ال بد  الوجه املشوه  القائمة كان يعكس 
البيت أن يعكسوا الوجه النقي املشرق هلا، وأن يؤكدوه عمليا ابستمرار 

املطابقات بني الرسالة واحلكم والواقع.
وهكذا خرج اإلسالم على مستوى النظرية سليما من االحنراف، وإن تشوه 

معامل التطبيق.
وميكنين أن أذكر هبذا الصدد مثاال جزئيا ولكنه يعرب عن مدى اجلهود اليت 
بذهلا األئمة يف سبيل احلصول على هذا املكسب، مكسب خروج 

اإلسالم على املستوى النظري سليما من االحنراف.
تصوروا أن اإلمام موسى بن جعفر قد هدد السجن صحته حىت أصبح 
حني يسجد لربه كالثوب املطروح على وجه األرض، فيدخل عليه رسول 
إليك وأيمر إبطالق سراحك  املنحرفة فيقول: إن اخلليفة يعتذر  الزعامة 
على أن تزوره وتعتذر إليه، أو تطلب رضاه، فيشمخ اإلمام وجييب ابلنفي 
بكل صراحة،4 ويتحمل مرارة الكأس إىل الثمالة؛ ال لشيء إال لكي ال 
حيقق للزعامة املنحرفة هدفها من أن يبارك اإلمام خطها فتنعكس معامل 

التشويه من التطبيق املنحرف على الرسالة نفسها.
بشخصيتها  العقائدية  األمة  متويل  يف   لألئمة اإلجيايب  الدور  ومتثل 
الرسالية والفكرية من انحية، ومقاومة التيارات الفكرية اليت تشكل خطرا 
على الرسالة وضرهبا يف بداايت تكوهنا من انحية أخرى، ولإلمام من علمه 
اخلطرة  البداايت  هبذه  اإلحساس  على  قادرا  جيعله  ما  املستوعب  احمليط 

وتقدير أمهيتها ومضاعفاهتا ولتخطيطهم للقضاء عليها.
يف  وهو   العسكري اإلمام  اهتمام  الضوء  على  يفسر  أن  ميكن  وقد 
املدينة مبشروع كتاب يضعه الكندي أو يصنفه الكندي وهو يف »العراق« 
حول متناقضات القرآن، إذ اتصل به عن طريق بعض املنتسبني إىل مدرسته 
وأحبط احملاولة وأقنع مدرسة الكندي أبهنا على خطأ.5 اإلجيابية تتكشف 

يف عالقات األئمة ابألمة، ويف الواقع أن حياة األئمة زاخرة كلها 
ابلشواهد اإلجيابية للدور املشرتك الذي كانوا ميارسونه.

الواسعة  اجلماهريية  والزعامة  ابألمة   األئمة عالقات  ذلك:  فمن 
النطاق اليت كان أئمة أهل البيت يتمتعون هبا على طول اخلط، فإن 
هذه الزعامة مل يكن أئمة أهل البيت حيصلون عليها صدفة أو على 
أساس جمرد االنتماء إىل الرسول وأهنم منتسبون إىل الرسول؛ 
اإلمام يف  ميارسه  الذي  اإلجيايب  وللدور  العطاء،  أساس  بل على  كال 
األمة ابلرغم من إقصائه عن منصب احلكم، فإن األمة ال متنح أحدا 
على األغلب الزعامة جماان، وال ميتلك الفرد قيادهتا وحيتل قلوهبا بدون 
عطاء سخي منه تستشعره األمة يف خمتلف جماالهتا وتستفيد منه يف حل 

مشكالهتا واحلفاظ على رسالتها.
إن تلك الزعامة الواسعة اليت كانت نتيجة إلجيابية األئمة يف احلياة 
الذين قضوا  للثوار  املثل األعلى   اليت جعلت لعلي اإلسالمية هي 
عاشها  اليت  العالقات  مبختلف  تتمثل  اليت كانت  وهي  عثمان،  على 

األئمة مع األمة.
انظروا إىل اإلمام موسى بن جعفر كيف يقول لـهارون الرشيد:»أنت 

إمام األجسام، وأان إمام القلوب.«6
انظروا إىل عبد هللا بن احلسن حني أراد أن أيخذ البيعة البنه حمّمد كيف 
يقول لإلمام الصادق: واعلم - فديتك - أنك إذا أجبت مل خيتلف 
عن ابين أحد من أصحابك، ومل خيتلف علي اثنان من قريش وال من غريهم.7

والحظوا مدى ثقة األمة بقيادة أئمة أهل البيت نتيجة ملا يعيشون 
من دور إجيايب يف محاية الرسالة وتطبيق مصاحل األمة.

الحظوا املناسبة الشهرية اليت أنشأ فيها الفرزدق قصيدته يف اإلمام زين 
العابدين، كيف أن هيبة احلكم وجالل السلطان مل يستطع أن يشق 
أفراد األمة يف  اهلشام طريقا الستالم احلجر بني اجلموع احملتشدة من 
موسم احلج، حينما استطاعت زعامة أئمة أهل البيت أن جتذب 
اجلماهري يف حلظة وهي حتس مبقدم اإلمام القائد وتشق الطريق بني يديه 

حنو احلجر!8
الحظوا قصة اهلجوم الشعيب، اهلائل الذي تعرض له قصر املأمون نتيجة 
إلغضابه اإلمام الرضا، فلم يكن للمأمون مناص من االلتجاء إىل 
اإلمام حلمايته من غضب األمة، فقاله له اإلمام: »اتق هللا يف امة 
حممد، وما وليت من هذا األمر وخصصت به، إنك قد ضيعت أمور 

املسلمني وفوضت ذلك إىل غريك حيكم فيه بغري حكم هللا.«9
أهل  أئمة  اليت عاشها  الشعبية  للزعامة  واملظاهر  النماذج  إن كل هذه 
البيت على طول اخلط تربهن على إجيابيتهم وشعور األمة بدورهم 

الفعال يف محاية الرسالة.
ننظر  أن  وميكننا  ابحلكام،   األئمة عالقات  يف  تتكشف  اإلجيابية 
من زاوية جديدة لنصل إىل نفس النتيجة من زاوية عالقات الزعامات 
هذه  فإن  اخلط،  طول  على   البيت أهل  من  األئمة  مع  املنحرفة 
 العالقات كانت تقوم على أساس اخلوف الشديد من نشاط األئمة
ودورهم يف احلياة اإلسالمية، حىت يصل اخلوف لدى الزعامات املنحرفة 
أحياان إىل درجة الرعب، وكان حلصول ذلك ابستمرار تطويق إمام الوقت 

عن  فصله  وحماولة  عليه،  حمكمة  رقابة  ووضع  شديد،  بتحفظ 
قواعده الشعبية، مث التآمر على حياته، ووفاته شهيدا بقصد 

السيد حمّمدابقر الصدر الدور المشترك لألئمة
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التخلص من خطره.
فهل كان كل هذا من الصدفة أو جمرد تسلية تتخذ الزعامات 
ابلرغم   البيت أهل  أئمة  جتاه  اإلجراءات  هذه  املنحرفة كل 
نتيجة  ذلك  أو كان  وكرامتها،  مسعتها  من  ابلغا  مثنا  تكلفها  أهنا  من 
لشعور احلكام املنحرفني خبطورة الدور اإلجيايب الذي ميارسه أئمة أهل 

البيت، وإال فلماذا كل هذا القتل والتشريد أو النفي والسجن؟!

األئمة ومسألة تسلم احلكم
هل كان األئمة حياولون تسلم احلكم؟ يبقى سؤال واحد قد يتبادر 
إىل األذهان، وهو: أن إجيابية األئمة هل كانت تصل إىل مستوى 
العمل لتسلم زمام احلكم من الزعامات املنحرفة، أو تقتصر على محاية 

الرسالة ومصاحل األمة من الرتدي إىل اهلاوية وتفاقم االحنراف ؟
واجلواب عن هذا السؤال حيتاج إىل توسع يف احلديث يضيق عنه هذا 
بعض  من  املستخلصة  اجلواب  يف  األساسية  الفكرة  أن  غري  اجملال، 
الظهور  يرون  يكونوا  مل  األئمة  أن  املتعددة:  واألحاديث  النصوص 
ابلسيف واالنتصار املسلح أمرا كافيا إلقامة دعائم احلكم الصاحل على 
نظرهم  يف  يتوقف  ال  وترسيخه  احلكم  هذا  إقامة  إن   ،اإلمام يد 
على جمرد هتيئة محلة عسكرية، بل يتوقف قبل ذلك على إعداد جيش 
الكبرية،  أهدافه  ويعبئ  مطلقا،  إمياان  وعصمته  ابإلمام  يؤمن  عقائدي 

ويدعم ختطيطه يف جمال احلكم، وحيدث ما حيقق لالمة من مقاصد.
وكلكم تعلمون قصة اخلراساين الذي جاء إىل اإلمام الصادق يعرض 
بدخول  أمره  مث  جوابه،  فاستمهل  اخلراسانيني،  الثوار  تبين حركة  عليه 
التنور، فرفض، وجاء أبوبصري فأمره بذلك فسارع إىل االمتثال، فالتفت 
اإلمام إىل اخلراساين وسأله: »كم لكم من أمثال أيب بصري؟« وكان 

هذا هو الرد العملي من اإلمام على اقرتاح اخلراساين.10
وعلى هذا األساس تسلم أمري املؤمنني زمام احلكم يف وقت توفر ذلك 

اجليش العقائدي، متمثال يف صفوة من املهاجرين واألنصار والتابعني.
:رعاية الشيعة بوصفها الكتلة املؤمنة ابإلمام

حياهتم  يف  ميارسونه   األئمة الذي كان  املشرتك  الدور  أن  عرفنا 
اإلسالمية كدور الوقوف دون املزيد من االحنراف وإمساك املقياس عن 

الرتدي إىل احلضيض واهلبوط إىل اهلاوية.
غري أن هذا يف احلقيقة يعرب عن بعض مالمح الدور املشرتك، وهناك 
جانب آخر يف هذا الدور املشرتك مل نشر إليه حىت اآلن، وهو جانب 
 اإلشراف املباشر على الشيعة بوصفهم اجلماعة املرتبطة مع اإلمام
بكل  وإمدادها  وعيها،  وتنمية  وجودها،  ومحاية  لسلوكها،  والتخطيط 
األساليب اليت تساعد على صمودها يف احملن، وارتفاعها إىل مستوى 

احلاجة اإلسالمية إىل جيش عقائدي وطليعة واعية.
أهنم كانوا  على   األئمة حياة  من  الشواهد  من  عدد كبري  ولدينا 
يباشرون نشاطا واسعا يف جمال اإلشراف على الكتلة املرتبطة هبم واملؤمنة 
إبمامتهم، حىت أن اإلشراف كان يصل أحياان إىل درجة تنظيم أساليب 
هلا، كما  األموال  ورصد  الكتلة،  أفراد  بني  الشخصية  اخلالفات  حلل 

11.حيدث بذلك املعلى ابن خنيس عن اإلمام الصادق
وعلى هذا األساس ميكننا أن نفهم عددا من النصوص بوصفها تعليم 
األساليب  ختتلف  وقد  سلوكها،  على  يشرفون  اليت  للجماعة  أساليب 

ابختالف ظروف الشيعة ابملالبسات اليت ميرون هبا.
أيها اإلخوة، ما قدمته كاف للنقاط اليت أحببت إاثرهتا واليت جيب أن نرتىب 

. عليها يف دراسات األئمة
 .وختاما ال بد أن يكون هذا منطلقا للباحثني يف حياة أهل البيت
والسائرين  التابعني  من  مجيعا  جيعلنا  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  إىل  وأبتهل 
على هداهم، وامللتزمني بكل حدودهم واملطبقني ألوامرهم، والثائرين إلعادة 

اإلسالم على مسرح الوجود.
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شبها باألنبياء و األوصياء أّن فيه دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة


