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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

بعد جتاهل دام لسنوات للمأساة اليت متر هبا »ليبيا« وشعبها بعد اسقاط 
نظام الزعيم اللييب معمر القذايف عام 2011م. بتدخل مباشر من حلف 
الغرب مرة  اهتمام  ليبيا هذه االايم  تتصدر  اممي،  تفويض  الناتو بدون 
اخرى،حيث احتضنت العاصمة االملانية »برلني« قبل أايم مؤمترا شارك 
ان  اليت ميكن  االليات  مناقشة  الليبية، هبدف  املعنيني ابالزمة  فيه كل 
تساهم يف الوصول اىل وقف احلرب العبثية اليت ازهقت ارواح االالف 
من الشعب اللييب، ودمرت بناه التحتية فيما خطر التقسيم مازال جامثا 

على صدر الليبيني.
امللفت ان االهتمام الغريب بليبيا مل أيت حرصا على الليبيني ومستقبل 
الشان  يف  والروسي  الرتكي  التدخل  على  فعل  جاء كرّدة  بل  بلدهم، 
اللييب بعد أن أرسلت البلدان االالف من املرتزقة، لدعم طريف الصراع 
هناك، حيث تدعم »تركيا« رئيس حكومة الوفاق الوطين فايز السراج 
يف طرابلس، بينما تدعم روسيا اللواء املتقاعد خليفة حفرت يف شرق ليبيا 

والذي يقود هجوما منذ اشهر للسيطرة على »طرابلس«.
ومن املعروف أّن تركيا ليست وحدها يف ليبيا بل هناك قطر و»ايطاليا« 
ابالضافة اىل اجلهات احملسوبة على االخوان املسلمني يف املنطقة، فيما 
السبب  اما  »فرنسا«،  اىل جانب  وامارايت  بدعم مصري  تتمتع  روسيا 
الرئيسي الذي افرز هذين احملورين هو النفط والغاز والثروات الليبية و 

موقع ليبيا االسرتاتيجي اليت تشارك اورواب احلوض املتوسط.
واليت  املاضية  الفرتة  خالل  وخاصة  ليبيا  يف  القوية  الرتكية  االندفاعة 
جتسدت يف توقيع اتفاقية للتعاون االمين والعسكري بني تركيا وحكومة 
لسراج وكذلك اتفاقية ترسيم احلدود البحرية اليت تسمح لرتكيا للتنقيب 
عن النفط والغاز يف »البحر املتوسط« وإرساهلا االالف من السوريني 
للحرب مع السراج ضد قوات حفرت، قابلها اندفاع »روسيا« دعما حلفرت 
وبدا  االمنية،  فاغنر  لشركة  التابعني  الروس  من  االالف  ارسلت  حيث 

واضحا أن النفوذ الرتكي والروسي اخذ يهدد مصاحل الغرب، األمر الذي 
جعل وزير خارجية »امريكا« مايك بومبيو يشجع اورواب على لعب دور 
اكرب يف ليبيا للحد من نفوذ تركيا و»روسيا«، وهو ما دفع املستشارة االملانية 
اجنيال مريكل ان تدعو مجيع الدول املعنية ابالزمة الليبية للمشاركة يف اجتماع 
برلني، الذي خرج بتوصيتني االوىل منع ارسال اسلحة لطريف النزاع يف ليبيا، 
واالخرى العمل على وقف اطالق النار هبدف توفري االرضية للوصول اىل 

تسوية سياسية للحرب الدائرة يف ليبيا.
املضحك املبكي أّن الدول اليت شاركت يف هذا االجتماع اغلبها متورط 
يف احلرب الدائرة يف ليبيا فجميعها ترسل اسلحة اىل طريف النزاع بدون اي 
حسيب او رقيب خاصة تركيا و»اإلمارات« ومن يدعم موقفهما يف ليبيا، 
بل ان هذه الدول هي اليت حتول دون وقف اطالق النار يف ليبيا عرب حتريض 
طريف النزاع يف ليبيا على رفض اي دعوة لوقف اطالق النار كما حصل 
مؤخرا عندما رفض حفرت وقف اطالق النار وانسحب يف االجتماع الذي 

اشرفت عليه روسيا.
اجتماع برلني كشف من بني ما كشف نفاق وجشع وطمع املشاركني فيه،  
فالعامل كله يعرف أن الدول املشاركة يف اجتماع برلني هي اليت أوصلت 
ليبيا والشعب اللييب اىل وما صال اليه اليوم، بعد أن تدخلت عسكراي يف 
ليبيا ودمرت اجليش اللييب وسلحت الليبيني وحرضتهم على قتال بعضهم 
البعض، حىت اصبحت ليبيا ومنذ سنوات مقسمة فعليا، بل حتولت إىل 
مالذ للجماعات التكفريية وعلى راسها »داعش«،كل ذلك من أجل هنب 
ثروات ليبيا وضرب كل عناصر قوهتا، واليوم وبعد خراهبا جاءوا واجتمعوا 
ال من اجل التكفري عن جرائمهم حبق الشعب اللييب بل من اجل توسيع 

الكعكة الليبية بـ»االنصاف« بينهم.

https://ar.shafaqna.com/AR/205417/ :املصدر
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سر إهتمام الغرب المفاجىء بليبيا

تعترب »جامعة هارفارد« األمريكية، العريقة واملرموقة، اآلية 135 من »سورة 
النساء«، أبهنا واحدة من أكثر النصوص تعبريا عن العدالة يف اتريخ البشرية.
وكتب نص ترمجة اآلية على أحد اجلدران يف مكتبة كلية القانون ابجلامعة، 

املصنفة يف املرتبة السابعة عامليا، تقديرا هلا.
وعام 2014، ألقت عدة تقارير الضوء على القيمة الكبرية اليت حيظى هبا 
هذا النص لدى هارفارد، لكن موقع »ستب فيد« أعاد مؤخرا التذكري هبا، 
مشريا إىل أمهية ذلك ابلتزامن مع تصاعد اإلسالموفوبيا يف الوالايت املتحدة 

والغرب عموما.
وأفاد املوقع أبن سورة النساء »معروفة بتعزيز )حقوق( النساء. واإلسالم 
هذا  تصدر  فقد  األول.  اليوم  منذ  النساء  دافع عن حقوق  عام  بشكل 
الدين يف مواجهة وأد اإلانث، وشجع النساء على العمل، ونشر املساواة 

بني اجلنسني يف الزواج واملهام اإلسالمية. كما يسجل له أنه أول دين 
منح حقوقا للنساء ابملرياث«، رغم إشارته إىل انتقادات للمسلمني يف 

عامل اليوم.

املصدر: عريب 21

مع هذه اآلية من القرآن

قصة جامعة هارفارد األمريكية
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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

قال جنرال إسرائيلي إن:
يف  ألنه  اقتصادية،  أسباب  إىل  يعود  ال  غزة  قطاع  يف  األمين  الوضع  توتر 
الوقت الذي أدخلت فيه إسرائيل حتسينات معيشية على غزة، وحتدث كبار 
ضباط املنطقة اجلنوبية عن قرب إجناز التهدئة مع محاس، فقد مت استئناف 
إطالق البالوانت احلارقة على مستوطنات غالف »غزة«، ردا على عدم رضا 

الفلسطينيني عن التسهيالت اإلنسانية اليت تدخلها إسرائيل إىل غزة.
ترمجته  اليوم،  إسرائيل  بصحيفة  مقاله  يف  فاغمان  يهودا  وأضاف 

»عريب21« أنه:
مع مرور الوقت، وبدل ان تطلق اجملموعات الصغرية بغزة قذائفها الصاروخية 
على إسرائيل ابلتنقيط، فقد أصبحت محاس، املنظمة اليت جنري معها تفامهات 
التهدئة تشرف على إطالق تلك البالوانت، والتقديرات يف غزة أبن محاس 
تنوي تصعيد األوضاع األمنية على احلدود مع غزة، ألن التفامهات مل جيري 

تطبيقها بصورة مرضية من قبل إسرائيل.
وأكد أن:

هذا يؤكد ان العمليات املعادية ضد اسرائيل ال يتم إسكاهتا عرب االقتصاد، مما 
يعيدان إىل نظرية زئيف جابوتنسكي أحد آابء الصهيونية األوائل، حني أصدر 
كتابه »اجلدار احلديدي« يف العام 1923م.، وقرر فيه أنه طاملا هناك عرب 
جبانب اليهود، فإهنم سيواصلون التفكري يف كيفية التخلص منا أبي طريقة 
عمليات  وقف  إمكانية  يرى  إسرائيلي  لكل  أهديها  وهذه كلمات  كانت، 

محاس ابلتسهيالت االقتصادية واملعيشية.

وأشار فاغمان، أحد مصممي العقيدة القتالية للجيش اإلسرائيلي، أنه:
يف العام 1987م. اندلعت االنتفاضة الفلسطينية األوىل، بعد 64 عاما على 
صدور كتاب جابوتنسكي، وقد اندلعت انتفاضة احلجارة، فيما كان عشرات 
آالف الفلسطينيني يعملون داخل إسرائيل، فضال عن البضائع غري احملدودة 
والوضع االقتصادي اجليد الذي زاد أضعافا مضاعفة عما كان قبل السيطرة 

اإلسرائيلية على غزة يف العام 1967م.
وأضاف أنه:

يف العام 2000م. اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف مرحلة مل تعد هناك 
على  شنت  الفلسطينية  الفصائل  لكن  الفلسطينيني،  على  إسرائيلية  سيطرة 

إسرائيل مجلة من العمليات الدامية.
وأوضح أن:

مجيع األحباث الدراسية اإلسرائيلية والعاملية اليت انقشت دوافع وحوافز العمليات 
املسلحة مل تعثر على رابط عضوي قسري بينها وبني الوضع االقتصادي، ألن 
من خيتار هذا الطريق  ال يعري اهتماما كبريا للوضع االقتصادي، ألنه ينطلق من 
دوافع أيديولوجية، ولذلك يسري الفلسطينيون يف غزة خلف قياداهتم يف تبين 

هذه املسرية.

املصدر: عريب 21
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جنرال إسرائيلي:

عداء الفلسطينيين لنا أيديولوجي ال اقتصادي
رفضت منظمات حقوقية ما خلصت إليه جلنة شّكلتها احلكومة البورمية 
للتحقيق يف االنتهاكات اليت تعّرض هلا أبناء أقلّية »الروهينغا« خالل احلملة 

العسكرية اليت استهدفتهم يف صيف 2017م.
وخلص تقرير اللجنة احلكومية الذي صدر اإلثنني، إىل أّن بعض العسكريني 
مل  اجليش  لكّن  املسلمة  األقلّية  هذه  من  أفراد  حبّق  جرائم حرب  ارتكبوا 

يرتكب أّي إابدة مجاعية. 
الروهينغا من  من  ألفاً  ومنذ آب - أغسطس 2017م.، فّر حنو 740 
بورما إىل بنغالدش اجملاورة هرابً من جتاوزات ارتكبها حبّقهم اجليش البورمي 
وجمموعات بوذية مسّلحة. ووّجهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضواً يف 
منظمة التعاون اإلسالمي، إىل احلكومة البورمية اهّتامات ابنتهاك امليثاق 
العدل  حمكمة  من  وطلبت  اجلماعية  اإلابدة  جرمية  من  للحماية  الدويل 
الدولية أن تّتخذ إجراءات عاجلة حلماية أفراد هذه األقلّية الذين ما زالوا 

يف بورما.
ونشرت جلنة التحقيق املستقّلة نتائج حتقيقاهتا قبل يومني من احلكم املتوّقع 
أن تصدره حمكمة العدل الدولية اخلميس بشأن التدابري العاجلة اليت طلبت 

غامبيا اّتاذها حلماية الروهينغا من التعّرض ملزيد من االنتهاكات.
ويف تقريرها اعرتفت جلنة التحقيق أبّن عناصر من قوات األمن استخدموا 
ضّد أفراد من الروهينغا القوة املفرطة وارتكبوا حبّقهم جرائم حرب وانتهاكات 
خطرية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك »قتل قرويني أبرايء وتدمري منازهلم«.

لكّن هذه اجلرائم ال ترقى إىل اإلابدة اجلماعية، حبسب جلنة التحقيق.
وقالت اللجنة يف تقريرها إّن:

ال أدّلة كافية لالستنتاج، أو حىت للمحاججة، أبّن اجلرائم املرتكبة حصلت بنّية 

القضاء، كّلياً أو جزئياً، على جمموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية. 
الدولية، وهي هيئة قضائية اتبعة  العدل  أن تصدر حمكمة  املقّرر  ومن 

لألمم املتحدة، قرارها يف 23 كانون الثاين - يناير اجلاري.
وسارعت »املنظمة البورمية للروهينغا يف بريطانيا« وهي منظمة حقوقية 
حماولة  إاّيه  معتربة  التحقيق،  جلنة  بتقرير  التنديد  إىل  حكومية،  غري 
احلكم  االنتباه عن  البورمي وصرف  اجليش  لتجميل صورة  »فاضحة« 

الذي ستصدره حمكمة العدل الدولية. 
التحقيق حول  تقرير جلنة  إّن  املنظمة  املتحدث ابسم  تون خني  وقال 
»انتهاكات حقوق اإلنسان يف والية راخني هو حماولة جديدة لتلميع 
صورة اجليش« يف ما يتعلق أبعمال العنف اليت استهدفت أبناء الروهينغا. 
من جانبه قال فيل روبرتسون املسؤول يف »هيومن رايتس ووتش« إّن 
التقرير حياول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريني ككبش الفداء 
ارتكبها  اليت  االنتهاكات  مسؤولية  العسكرية  القيادة  حتميل  من  بدالً 

هؤالء، مطالباً بنشر النص الكامل للتقرير فوراً.
واعترب روبرتسون أّن حتقيق اللجنة، مبا يف ذلك منهجيتها وإجراءاهتا، هو 

»أبعد ما يكون عن الشفافية«. 
وأتّلفت جلنة التحقيق من أربعة أشخاص اثنن منهم بورميان واآلخران 
أجنبيان مها الدبلوماسي الفيليبيين روزاريو ماانلو والسفري الياابين السابق 

يف األمم املتحدة كينزو أوشيما.

www.ommahwahda.com :املصدر

منظمات حقوقية ترفض تقرير لجنة بورمية

حول إبادة الروهينغا



8 ٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

9

عن اإلمام احلسن العسكري أنه قال: »نحَُْن ُحجج هللا علي خلقه، 
وّجدتنا فاطمة ُحّجة هللا علينا«1 

وادراك  واستجالء حقائقها  فيها  والتأمل  احلديث  علي  الوقوف  حنتاج 
مغازي هذا احلديث العقائدي. وهذا ما سيتبني لنا من خالل البحث 

الذي سنقسمه ايل ثالث امور اساسية وهي:
األمر األّول: معين احلجة؟
األمر الثاين: شرعية احلجة.

األمر الثالث: كيف كانت فاطمة حجة هللا علي األئمة؟

معين احلجة
وردت عدة تعاريف للحجة وماهيتها وهلا عدة معاين البد لنا من الوقوف 
عليها وعلي املعين الذي يهمنا يف املقام والذي من شأنه ان يبني معين 
احلديث الشريف حبيث ال يبقي فيه أي امجال ويف كل اجلهات املبحوث 
ما  موضوع  إيل  أيتون  عندما  العلوم  أهل  عادة  املقام وجرت  يف  عنها 
اللغوي  ابلتعريف  يعرفونه  فاهنم  تعريف كان  أبي  يعرفوه  أن  ويريدون 

وتعاريف احلجة.
احلجة لغة؛ كل شيء يصلح ان حيتج به علي الغري وذلك أبن يكون 
به الظفر علي الغري عند اخلصومة معه والظفر علي الغري علي حنوين: 
»أحدمها« إما أبسكاته وقطع عذره وابطاله. »واآلخر« واما أبن يلجئه 
علي عذر صاحب احلجة فتكون احلجة معذرة لدي الغري واحلجة هي 

الدليل والربهان. 

واليها  هلا  القصد  تقصد ألن  أي  حُتحَج  امنا مسيت حجة الهنا  االزهري:  وقال 
وكذلك معين احملجة أي حمجة الطريق وهي املقصد واملسلك.2

واما احلجة يف االصطالح العلمي فلها معنيان أو اصطالحان:
القضااي  جمموع  أي  مطلواب،  تنتج  قضااي  من  يتألف  ما  كل  معناها،  اوال، 
املرتابطة اليت يتوصل بتأليفها وترابطهما إيل العلم ابجملهول سواء كان يف 
مقام اخلصومة مع أحد أم مل يكن، وحبثنا من جهة هذا التعريف املنطقي 
العلم  إيل  تصل  لكي  وأتليفها  القضااي  من  جمموعة  بربط  يكون  سوف 
ابجملهول وهو كيف أصبحت فاطمة حجة علي األئمة بل علي 

األنبياء فضال عن اخللق كما سيتبني من خالل البحث.
وهنالك معين للحجة لدي االصوليني وهو كل شيء يثبت متعلقه يثبت 
متعلقه وال يبلغ درجة القطع، أي ال يكون سببا للقطع مبتعلقه، وإالّ القطع 
يكون القطع هو احلجة ولكن هو حجة مبعناها اللغوي أو قل بتعبري آخر 
» احلجة« كل شيء يكشف عن شيء آخر وحيكي عنه علي وجه يكون مثبتا 

له.3 

شرعية احلجة
هناك عدة احتجاجات وردت يف القرآن الكرمي قد اثبتها هللا تبارك وتعايل 
هبا  لكي حيتجوا  واالخرين  االولني  من  املرسلني  النبياءه   حمّمد لنبيه 
علي للناس املشككني أو الناكرين للرسالة أو النبوة، ولقد بني هللا تعايل 
يف كتابه الشريف بعض االايت اليت نستفيد من خالهلا ان هللا تعايل حيتج 
يوم القيامة ابالنبياء علي الناس وهذا ما ما أشار إليه »القرآن الكرمي« 
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فاطمة حجة اهلل الكبری
الشيخ حمّمد فاضل املسعودي

يف قوله تعايل: 
ْينا ِإيل  نُوٍح وحَ النَِّبيِّنيحَ ِمْن ببحَْعِدِه... ]إيل قوله تعايل...[  ْينا ِإلحَْيكحَ كحَما أحَْوححَ »ِإانَّ أحَْوححَ
 ُ رينحَ وحَ ُمْنِذرينحَ لِئحَالَّ يحَُكونحَ ِللنَّاِس عحَلحَي اللَِّ ُحجٌَّة ببحَْعدحَ الرُُّسِل وحَ كانحَ اللَّ ُرُسالً ُمبحَشِّ

عحَزيزاً ححَكيما.«5 
ومن جهة اخري ورد يف القرآن الكرمي بعض االحتجاجات بني الكافرين يف 

ما بينهم يف النار حيث جاء قوله تعايل: 
أحَنبُْتْم ُمْغُنونحَ عحَنَّا نحَصيباً ِمنحَ النَّار.«6»وحَ ِإْذ يبحَتحَحاجُّونحَ يف النَّاِر فبحَيبحَُقوُل الضُّعحَفاُء ِللَّذينحَ اْستحَْكببحَُروا ِإانَّ ُكنَّا لحَُكْم تبحَبحَعاً فبحَهحَْل 

وكذلك جند قوله تعايل: 
»فحَمحَْن ححَاجَّكحَ فيِه ِمْن ببحَْعِد ما جاءحَكحَ ِمنحَ اْلِعْلِم فبحَُقْل تحَعالحَْوا نحَدُْع أحَبْناءحَان وحَ أحَبْناءحَُكْم 
لحَْعنحَتحَ اللَِّ عحَلحَي  نبحَببْتحَِهْل فبحَنحَْجعحَْل  أحَنبُْفسحَُكْم ثَّ  أحَنبُْفسحَنا وحَ  وحَ ِنساءحَان وحَ ِنساءحَُكْم وحَ 

اْلكاِذبني .«7 
الكرمي. ومع ذلك جند يف  القرآن  املوجودة يف  وكثريٌة هي االحتجاجات 
البالغ من هللا تعايل حيث  الشريفة مسألة االحتجاج  الرواايت  كثري من 
 :عن قوله تعايل »فلله احلجة البالغة« فأجاب سئل اإلمام الصادق
»إذا كان يوم القيامه قال هللا تعايل للعبد أكنت عاملا؟ فان قال: نعم. قال: أفال 
عملت مبا علمت وان قلت كنت جاهال. قال له: أفال تعلمت؟ فتلك احلجة 

البالغة هلل تعايل.«8

حجة علي األئمة كيف كانت فاطمة
وهذا يتوقف علي بيان أمرين:

األّول: ان املعارف واملدركات البشرية العادية واملتعارفة واليت حيصل عليها 
اإلنسان نتيجة التعارف بني احلس والعقل وان كان هلا الدور الفاعل يف 
توفري ما حيتاج إليه يف حياته ولكنها ال تكفي يف التعرف علي طريق الكمال 
والسعادة احلقيقية يف مجيع اجملاالت الفردية واالجتماعية واملادية واملعنوية 
والدنيوية واالخروية، واذا مل يوجد طريق آخر لسد النقائص والفجوات فلن 
يتحقق اهلدف اإلهلي من خلق اإلنسان، ومبالحظة هذه االمور املهمة من 
هدف خلق اإلنسان ومعرفته لطريق اخلري والشر وحمدودية مداركه احلسية 
والعقلية، نتوصل ايل نتيجة مفادها: ان احلكمة االهلية تقتضي وضع طريق 
آخر للبشر غري احلس والعقل من أجل التعرف علي مسار الكمال يف كل 
اجملاالت حيت يستطيع البشر من االستفادة منه مباشرة أو بواسطة فرد آخر 
أو أفراد آخرين وهذا الطريق هو أرسال األنبياء واملرسلني عرب طريق الوحي 
الذي يستفيد منه البشر ويتعلموا منه كل ما حيتاجون إليه من أجل الوصول 

إيل السعادة والكمال النهائي. 
وعلي هذا االساس شاءت قدرة الباري عز وجل ومن جهة اللطف الرابين 
ومن جهة الالعبثية يف خلق البشر أن يرسل األنبياء واملرسلني ايل البشر 
قدرهتم يف  تتحمله  ما  وعلي  هلم  التكامل  طريق  معامل  وتوضيح  هلدايتهم 
التكليف الرابين كل ذلك لئال يقول الناس يوم القيامة لوال أرسلت الينا 

رسوال فتتبع آايتك من قبل أن نذل وخنزي.
ذلك  األنبياء كان  واستخلص  اصطفي  عندما  تعايل  هللا  إّن  الثاين: 
بعد أن شرط عليهم الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها 

فشرطوا هلل تعايل ذلك وعلم هللا تعايل منهم الوفاء بذلك. 

الدليل األّول: جناحها يف اإلمتحان 
أما ما عالقة هذه االمور بكون فاطمة حجة علي األئمة؟

فنقول: حنن عندما نزور األئمة ابلزايرة »اجلامعة الكبرية« املروي عن 
اإلمام اهلادي أبعتبار اهنا جامعة لكل الفضائل والدرجات واملقامات 
لألئمة ال تزور هبا فاطمة؟ ملاذا؟ الهنا هلا زايرة خمصوصة وهي 
زايرهتا يوم االحد من كل أسبوع حيث تقول هذه الزايرة »السالم عليك 
اي ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل ان خيلقك وكنت ملا إمتحنك صابرة.«9

خلقها،  قبل   الزهراء امتحان  اخلصوصة  الزايرة  هذه  من  نفهم  اذ 
فأصبحت  السامي  املقام  هلا  فكان  امتحنها  حيث  مقامها  ألظهار 
مدي  ليعرف  اإلنسان  به  تحن  ميمُ االمتحان  ان  واملعروف  الصابرة، 
استعدادته وقابلياته: »عند االمتحان يكرم الرجل أو يهان«10 وكذلك 
ما جري  وهذا  أخري،  منزلة والسباب  لزايدة  ليكون  االمتحان  عرف 
حاملة  تكون  لكي  تعايل  هللا  امتحنها  حيث   الزهراء فاطمة  مع 
لشيء إقتضت إرادة السماء وذلك نتيجة لنجاحها يف االمتحان حيث 

اسحقت لقب الصابرة.
من  وهذا  صابرة  وجدها  تعايل  هللا  ان  هو  فيه  حنن  فيما  املهم  ولكن 
املقامات العالية فنحن نعلم، ان من ألقاهبا الصابرة، والصرب مقام سامي، 
اما معرفة علو شأن هذا املقام فهذا نراه من خالل القرآن الكرمي، حيث 
أثبت هللا تعايل الثواب لكثري من الفضائل املوجودة يف القرآن أما الصرب 

والصابر فأن اجرهم غري حمدود وهذا ما جنده يف قوله تعايل: 
ا يبُوحَيفَّ الصَّاِبُرونحَ أحَْجرحَُهْم ِبغحَرْيِ ِحساب «11  »ِإمنَّ

وهذا  مفتوح  أجره  بل  وللصرب  للصابر  حمدود  أجر  يوجد  ال  أنه  يعين 
يؤدي ايل ان الصرب يكون يف اعلي مقامات الفضائل االخالقية، ومن 
هنا كان الصرب أم االخالق بل هو أفضلها واحسنها يف كل شيء فما 
من شيء إالّ ومقرون الصرب معه فالصالة مقرون ابلصرب عليها والطاعة 
كذلك واإلميان البد من الصرب عليه الثباته علي النفس االنسانية ولذلك 
جعل الصرب من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد12 كما ورد يف احلديث 
الشريف ذلك، فاذا كان الصرب هكذا مقامه فانه سوف يكون االساس 

لكثري من االخالق؛
فلذا كان الزهد، فرع من االصل واالّم الذي هو الصرب وليس العكس 
صحيح. فالزاهد ال يكون زاهدا حيت يصرب ويمُصرب نفسه علي ترك الدنيا 
بيت  هنا كان  ومن  الزهد،  ايل  به  يؤدي  شيء  وكل  وامواهلا  وزخرفها 
القصيد وهو ان الزهراء حجة علي األنبياء من جهة صربها يف عامل 
الغيب والشهادة وصربها يف الدنيا علي ما جري عليها من احملن والظلم، 
وكذلك كانت احلجة علي األنبياء كما شهدت الكثري من الرواايت 
الشريفة، وكما سيأيت بعد قليل رواية مهمة تثبت هذه الفضيلة للزهراء. 
أما كوهنا حجة علي األئمة كما هي حجة علي األنبياء فهذا 
 ما يتبني لنا من خالل عدة أحاديث مأثورة عن أهل بيت العصمة
، منها ما ورد عن جابر بن عبدهللا األنصاري، عن رسول هللا ، عن 

هللا تبارك وتعايل انه قال: 
»اي أمحد! لوالك ما خلقت األفالك، ولوال علّي ملا خلقتك، ولوال فاطمة ملا 

خلقتكما.«13
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 الدليل الثاين: فضائلها
بيت  أهل  عن  املأثور  الشريف  احلديث  يف  ورد  انه  فنقول 

العصمة ما نصه 
»انه ما تكاملت نبوة نيب من األنبياء حيت أقر بفضلها وحمبتها وهي الصديقة 

الكربي وعلي معرفتها دارت القرون االويل.«14
يعين ما تكاملت نبوة نيب والنبوة خالصة التوحيد إال ملن أقر بفضلها 
وحمبتها واإلقرار هو الشهادة علي النفس واالعرتاف منها للغري واقرار 
العقالء علي انفسهم جائز، فهذه شهادة من األنبياء هلا ابلفضل واحملبة 
والفضل يعين اهنا كانت هلا زايدة يف الفضائل علي األنبياء بل هي 

.صاحبة الفضل عليهم ابنه مل تكتمل نبوة نيب إال هبا
البارع أبو احلسن النجفي ما  ويف ذيل هذا احلديث اعاله يقول احملقق 
نصه: ان املراد من القرون هي قرون مجيع األنبياء واألوصياء وأمم من ادم 
فمن دونه حيت نفس خامت األنبياء أمجعني، يعين ما بعث هللا عز وجل 
وحمبتها.  الكربي  الصديقة  بفضل  أقروا  حيت  واألوصياء  األنبياء  من  أحدا 
مدينة  يف  الربهان  تفسري  صاحب  البحراين  هاشم  السيد  ذكره  ما  ويؤيده 

املعاجز عنه ما تكاملت النبوة لنيب حيت أقر بفضلها وحمبتها.15
وأيضا ما ورد عن جابر بن عبدهللا األنصاري عن ايب عبدهللا قال: 

قلت مل مسيت فاطمة الزهراء »زهراء«؟ 
فقال: »ألن هللا عز و جل خلقها من نور عظمته فلما أشرقت أضاءت 
السماوات و األرض بنورها و غشيت أبصار املالئكة و خرت املالئكة هلل 
ساجدين و قالوا إهلنا و سيدان ما هلذا النور فأوحي هللا إليهم هذا نور من 
نوري أسكنته يف مسائي خلقته من عظميت أخرجه من صلب نيب من أنبيائي 
أفضله علي مجيع األنبياء و أخرج من ذلك النور أئمة يقومون أبمري يهدون 

إيل حقي و أجعلهم خلفائي يف أرضي بعد انقضاء وحيي .«16 
وعن أيب عبدهللا انه قال: »لوال ان أمري املؤمنني تزوجها ملا كان هلا 

كفوء ايل يوم القيامة علي وجه األرض آدم فمن دونه.«17 
ولقد علق علي هذا احلديث الشريف صاحب كتاب »البحار«، العالمة 

اجمللسي حيث قال: 
ميكن ان يستدل به أي ابحلديث أعاله علي كون علي وفاطمة أشرف 
من سائر أويل العزم سوي نبينا. ال يقال: ال يدل علي فضلهما علي نوح 
وابراهيم الحتمال كون عدم كوهنما كفوءين لكوهنا من أجدادها. ألان 
نقول: ذكر آدم يدل علي أن املراد عدم كوهنم أكفاءها مع قطع النظر 

عن املوانع األخر علي انه ميكن أن يتشبث بعدم القول ابلفصل.18 
 علي األنبياء وايضا هناك حديث يدل علي أفضلية فاطمة الزهراء
وعلي مجيع البشر حيث ذكر احملدث الكبري العالمة اخلبري الطربسي عن 

 :أيب جعفر
»ولقد كانت مفروضة الطاعة علي مجيع من خلق هللا من اجلن والنس 

والطري والوحوش واألنبياء واملالئكة.«19 
 ونقف مع وجه آخر قد ميكن أن نثبت من خالله حجية فاطمة
علي األئمة، وهو ما نستفيده من خالل احلديث املذكور يف كون 
علي كفوا لفاطمة الزهراء، حيث ورد يف احلديث املذكور عن 

النيب »لوال علي مل يكن لفاطمة كفو.«20
الزهراء، فهما يف منزلة واحدة  الشهيدة فاطمة  هي اثبتة للصديقة 
من اإلميان والتقوي، وإالّ ملا كان كل منهما كفوا لألخر؟ وعليه تكون 

املؤمنني احلجة علي  فاطمة حجة علي األئمة كما كان أمري 
فلقد ورد يف عدة أحاديث ان علي سيد األوصياء   ، األئمة

وخريهم وأفضلهم لذا كان النيب يقول: 
»منا خري األنبياء وهو أبوك والكالم مع فاطمة ومنا خري األوصياء وهو 

بعلك.«21 ويف حديث آخر عن أمري املؤمنني أنه قال: 
الرمحة،  نيب  ورثت  إال كذاب:  غريي  به  يتكلم  ال  بكالم  ألتكلمن  »وهللا 

وزوجيت خري نساء األمة، وأان خري الوصيني.«22 
أيب  بن  علي  اإلمام  أن  أخري  أحاديث  احلديث  هذا  من  فيظهر 
تصديه  مدي  انحية  من   األئمة ابقي  عن  متميز  طالب كان 
لشؤون اإلمامة والوالية وحتمل املشاق للدفاع عن حرمي الرسالة احملّمدية، 
وإالّ فاألئمة مجيعا من انحية االنوار متحدين فهم كلهم نور واحد 
ولكن االختالف كان من جهة تصديهم لشؤون اخلالفة واملشاق اليت 
 كفو لالمام أمري املؤمنني حتملوها، وعليه تكون الصديقة الزهراء

فهي أم األوصياء وروح النبوة وبضعة الرسول، وزوجة خري األوصياء. 
وعلي ضوء هذه االحاديث وعلي أساس أحاديث أخري اغمضنا النظر 
االولوية  وبدليل   الزهراء فاطمة  بنا، كانت  املقام  يطول  لئال  عليها 
وفحوي اخلطاب احلجة علي األنبياء واألئمة، ونقول ليس فقط ما 
تكاملت نبوة نيب فحسب بل ما تكاملت اإلمامة يف امامتها وال تكامل 
العلماء يف علمائها وإالّ االدابء يف أدهبم واحلكماء يف حكمهم واالتقياء 
يف تقواهم وكل كامل يف كمال حيت يقر بفضلها ويؤمن مبحبتها فهي 

الصديقة الكربي وعلي معرفتها دارت القرون االويل واالخري.23 
.حجة وما تزال حجة علي األئمة فاذا كانت فاطمة

الوجوه وادلة اخري احلجة علي  الزهراء هبذه  وهكذا كانت فاطمة 
مقام  ِعظم  لنا  تبني  وضحناه  الذي  املعين  وهبذا  واألوصياء  األنبياء 
فاطمة وعلو قدرها عند الباري عز وجل ونكتفي هبذا البيان حول 

 :الوقوف علي قول اإلمام احلسن العسكري
»فاطمة حجة علينا...«
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املصدر: درس آية هللا السيد عادل العلوي
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القضاء والقدر13

ال ينبغي أن يتصور ان هذه املسألة تشكل معضلة امام االهليني فقط يف 
حني ال يتعب املاديون أنفسهم فيها، بل ان املاديني أيضا تطرح أمامهم 
هذه املشكلة مع قليل فرق. ذلك انه طبق نظام العلة واملعلول املسلم 
تكون كل ظاهرة وحادثة، وليدة علة او علل أخرى، ومن جهة أخرى 
فإن وجود املعلول مع فرض وجود علته ضروري قطعي، كما أن عدم 
وجود العلة يؤدي اىل امتناع املعلول. وملا كان املاديون يقبلون مبدأ العلية 
العامة والضرورة ابلشكل األنف وجيعلونه من أكان فلسفتهم فان السؤال 
وتعذر  القانون  هلذا  وأعماهلم  البشر  أفعال  تبعية  حول  أمامهم  ينطرح 
استثنائها منه. فأعمال البشر مشمولة بقوانني مسلمة قطعية وجربية ومع 

هذا فهل ميكن تصور احلرية واإلختيار؟
الفلسفية  وهلذا جند أن مسألة اجلرب واإلختيار تطرح أمام كل املدارس 

القدمية واجلديدة إهلية كانت أم مادية.
وقد قلنا يف األرقام املاضية أّن هناك فرقا بني هذه املشكلة عند االهليني 
أن  املسألة،  جوهر  يف  اليؤثر  الفرق  هذا  ولكن  املاديني،  عند  وبينها 
لإلعتقاد ابلقضاء والقدر االهلي امتيازات وخصائص يفقدها االعتقاد 

املادي ابلقضاء والقدر واجلرب الطبيعي.

التنزيه والتوحيد
عندما  واملتكلمني  االهليني  الفالسفة  بني  املشكلة  هذه  وجدت  وقد 
الذات  إىل  واملمكنات  احلوادث  وانتهاء  واملعلول  العلة  قانون  الحظوا 
الواجبة الوجود، وأنه من املستحيل أن تلبس أي حادثة ثوب الوجود دون 

استنادها إلرادة هللا، وبعبارة أخرى: أهنم توجهوا إىل التوحيد يف األفعال 
وأنه الميكن أن يكون هناك شريك يف ملك الوجود هلل تعاىل. هذا من 
جهة، ومن جهة أخرى فقد تنبهوا إىل أمر يدركه حىت العوام من الناس وهو 
أن املساوى والفحشاء والذنوب الميكن نسبتها هلل، لذا حتريوا بني التنزيه 
والتوحيد. فتصور البعض يف ظل التنزيه أن ارادة هللا ومشيئته التتعلق أبفعال 
العباد وأعماهلم املتصفة أحياان ابلسوء والفحشاء، يف حني تصور البعض 
اآلخر يف ظل »التوحيد« وأنه »ال مؤثر يف الوجود إال هللا« أن كل شيء 

يستند إىل إرادة هللا.
وقد نقل أن غيالن الدمشقي املؤيد لعقيدة اإلختيار وقف على رأس ربيعة 
الراي العام القدري املعروف وقال: انت الذي يزعم أن هللا حيب أن يعصى! 

فاجابة ربيعة الراي فورا: أنت الذي يزعم أن هللا يعصي قهرا!
جملس  يف  يوما  جالسا  والقدر  القضاء  املؤيد  االسفراييين  أبواسحق  وكان 
الصاحب بن عباد اذ دخل القاضي عبداجلبار املعتزيل وهو خبالف ايب اسحق 
منكر لعمومية القضاء والقدر، وما ان وقعت عينا القاضي على ايب اسحق 
حىت قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. كناية عن نسبة اخلصم كل شيء 
هلل والزمه اتصافه ابألعمال الفاحشة فأجابه ابواسحق يف التو: سبحان من 
ال جيري يف ملكه اال ما يشاء. كناية عن أن اخلصم قال بوجود شريك يف 

الوجود هلل وتصور أنه من املمكن أن يقع يف الوجود شيء اليريده هللا.
وقد مر أن هذه املسالة كانت مشكلة وجمهوالً علميا قبل أن تثريها دوافع 

سياسية واجتماعية وتتدخل فيها.
فلم يكن مقبوال لدى البعض أن يكون كل شيء حىت السينات منتسبا اىل 

الفلسفة المادية والقدر

هللا قكانوا ينزهون هللا من تلي السيئات يف حني كان األقربون اىل التوحيد 
الذين يرون العامل قائما ابلذات اإلهلية، وأن كل موجود يستمد املدد منه 
تعاىل، كان هؤالء يرفضون ان يكون هناك موجود مستقل يف فعله، وأن 
يريد هللا شيئا مث يريد ذلك املوجود شيئا خبالفه مث يتحقق ما أراده ذلك 

املخلوق خالفا ملا أراده هللا... ومن هنا نشأ االختالف.
ولكن املالحظ أن كل واحد من الفريقني كان يعمل على أتييد مدعاه 
اإلشكاالت  مالحظة  دون  اآلخر  الطرف  عقيدة  على  االيراد  أبسلوب 
الواردة على عقيدته. وهذا ما يتوضح مبراجعة الكتب الكالمية. وقد رأينا 
احلوارين الذين جراي بني غيالن وربيعة الرأي، وكذلك بني القاضي عبداجلبار 

وأيب اسحق كنموذجني هلذا الشكل من اإلستدالل.
واحلقيقة: أن »القضاء والقدر« و»اإلختيار« كلتيهما - وابلشكل الذي 

تطرحان به - مما يرد عليه اإلشكال وال ميكن الدفاع عنه.
ولو أن كال من هذين الفريقني أدرك أن رأيه يشتمل على جزء من احلقيقة 
والتوحيد  والقدر  ابلقضاء  االعتقاد  من  يلزم  ال  انه  وعرف  النزاع  الرتفع 
االفعايل اجلرب وسلب احلرية من االنسان متاما، كما انه اليلزم من االختيار 

واحلرية اإلنسانية نفي القضاء والقدر.

علي  حممد  ترمجة  والقدر«،  »اإلنسان  املطهري،  مرتضی  الشهيد  املصدر: 
التسخريي، املشرق لثقافة والنشر، الطبعة األولی، 1428ق.، ابلتلخيص.
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عامل الذر وامليثاق هو إحدى عوامل االمتحان اليت عشناها حنن البشر، 
وإن كّنا قد نسينا تفاصيل ما جرى لنا فيه فإننا مل ننَس إيقاف هللا لنا فيه 
للشهادة ابلربوبية حيث أقرران على أنفسنا بذلك وأخذ هللا هذا امليثاق 

منا. قال سبحانه: 
ُهْم عحَلحَى أحَنبُْفِسِهْم  ِإْذ أحَخحَذحَ رحَبُّكحَ ِمْن بحَيِن آدحَمحَ ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيبَّتبحَُهْم وحَأحَْشهحَدحَ ا غحَاِفِلنيحَ«1»وحَ أحَلحَْسُت ِبرحَبُِّكْم قحَاُلوا ببحَلحَى شحَِهْدانحَ أحَْن تبحَُقوُلوا يبحَْومحَ اْلِقيحَامحَِة ِإانَّ ُكنَّا عحَْن هحَذحَ
ويف تفسريها قال أمري املؤمنني لسائل رّدا على ادعائه أبن احلجر 

األسود ال ينفع وال يضر: 
»وأخربك أن هللا سبحانه لبّما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذرية من صلبه 
يف هيئة الذر فألزمهم العقل، وقّرر هبم أنّه الرب وأهّنم العبد فأقروا له ابلربوبية 
وشهدوا على أنفسهم ابلعبودية، وهللا عز وجل يعلم أهنم يف ذلك يف منازل 
خمتلفة، فكتب أمساء عبيده يف ِرقٍّ وكان هلذا احلجر يومئذ عينان وشفتان 
ولسان، فقال: افتح فاك! ففتح فاه فألقمه ذلك الرق، ث قال له: اشهد ملن 
وافاك ابملوافاة يوم القيامة، فلما هبط آدم عليه السالم هبط واحلجر معه، 

فُجعل يف موضعه الذي ترى من هذا الركن.«2
 يف حمضر من أبيه السجاد كما قال يف تفسري اآلية اإلمام الباقر

وهو يسمع: 
الرتبة اليت خلق منها  »حدثين أيب أن هللا عز وجل قبض قبضة من تراب 
آدم عليه السالم فصّب عليها املاء العذب الفرات ث تركها أربعني صباحا، 

ث صّب عليها املاء املاحل األجاج فرتكها أربعني صباحا، فلما اختمرت الطينة 
أخذها فعركها عركا شديدا فخرجوا كالذر من ميينه ومشاله وأمرهم مجيعا أن يقعوا 
يف النار! فدخل أصحاب اليمني فصارت عليهم بردا وسالما، وأىب أصحاب 

الشمال أن يدخلوها.«3
وهذه الشهادة ابلربوبية اليت نطقنا هبا آنذاك ظلت يف وجداننا إىل اليوم 
حيث هي الفطرة اليت جتعل اإلنسان يشعر أبن له راّب قد خلقه وأوجده 
 فيدفعه ذلك إىل معرفته. عن ابن مسكان، عن أيب عبد هللا الصادق

ِإْذ أحَخحَذحَ رحَبُّكحَ ِمْن بحَيِن آدحَمحَ..« قلت:  يف قوله تعاىل: »وحَ
»معاينة كان هذا؟ قال: نعم، فثبتت املعرفة ونسوا املوقف وسيذكرونه يوما، 
ولوال ذلك مل يدر أحد من خالقه ورازقه؟ فمنهم من أقّر بلسانه يف الذر ومل 

يؤمن بقلبه.«4 
ومبقتضى ما جرى لنا يف عامل الذر؛ ومُجدان حبيثياتنا يف عامل الدنيا، فاملطيع 
يف ذلك العامل أتهل يف هذا العامل ألن يكون من أبوينْن مؤمننينْ صاحلنينْ 
مثال، والعاصي هناك تولَّد يف هذا العامل من زانينْني مثال، والذي ترّدد هناك 
يف االمتثال لألوامر اإلهلية خرج يف هذا العامل ذا عاهة أو إعاقة ليكون ذلك 
كّفارة عن ترّدده يف ذلك العامل ليختم هللا له ابلسعادة يف اآلخرة. وهكذا 
تتنوّع الظروف واملالبسات واحليثيات وترتبط ارتباطا وثيقا مبجرايت عامل 
الذر، غري ما جرى يف ذلك اليوم ال يكون إال على حنو املقتضي ملا جيري 
األسئلة واألجوبةيف هذا العامل، ال على حنو العلة التامة، إذ قد يتفق أن يؤمن من كان معاندا 

ما هو عالم الذر وما عالقته بعالم الدنيا؟

يف ذلك العامل، والعكس ابلعكس على األظهر.
وما جرى يف عامل الذر يؤثر يف هذا العامل على أوجه متعددة، منها ما يغلب 
على طبع اإلنسان، كأن مييل املؤمنون بعضهم إىل بعض لسبق معرفتهم 
ببعضهم بعضا يف ذلك العامل، وكذلك الكفار واملخالفون، فقد قال اإلمام 

 :الصادق
»إن هللا تبارك وتعاىل أخذ ميثاق العباد وهم أظلة قبل امليالد، فما تعارف من 

األرواح ائتلف، وما تناكر منها اختلف.«5
الوقار  املخالفني  وتصّنع  احلّق،  يف  املؤمنني  حّدة  من  تراه  ما  ذلك  ومن 
اإلمام  شرحه  وامليثاق، كما  الذر  عامل  يف  أصال  لذلك  فإن  الباطل،  يف 

الصادق. روى الصدوق عن ابن أذينة قال: 
كنا عنده - أي الصادق - فذكران رجال من أصحابنا، فقلنا: فيه حدة. 
فقال: »من عالمة املؤمن أن يكون فيه حّدة!« فقلنا له: إن عامة أصحابنا 
فيهم حدة. فقال: »إن هللا تبارك وتعاىل يف وقت ما ذرأهم أمر أصحاب 
اليمني وأنتم هم أن يدخلوا النار فدخلوها، فأصاهبم وهج، فاحلّدة من ذلك 
الوهج. وأمر أصحاب الشمال وهم خمالفوهم أن يدخلوا النار فلم يفعلوا، فمن 

ثَّ هلم مست وهلم وقار.«6
النبوة فإن االمتحاانت  وحسب ما وصلنا من أخبار عن أهل بيت 
اليت جرت يف ذلك العامل كانت - مضافا إىل اإلقرار ابلربوبية واالمتثال 
ألمر الدخول يف النار - اإلقرار بنبوة سيد األنبياء حممد، وذلك ما 
ا نحَِذيٌر ِمنحَ النُُّذِر  روي عن اإلمام الصادق يف تفسري قوله تعاىل: »هحَذحَ

 :اأُلوىل«7 إذ قال
»إن هللا تبارك وتعاىل ملا ذرأ اخللق يف الذّر األول فأقامهم صفوفا قّدامه؛ بعث 
ا نحَِذيٌر ِمنحَ النُُّذِر  هللا حممدا فآمن به قوم وأنكره قوم، فقال هللا تعاىل: »هحَذحَ
، يعين به حممدا صلى هللا عليه وآله حيث دعاهم إىل هللا عز وجل يف  اأُلوىلحَ

الذّر األول.«8
علي صلوات  األولياء  سيد  بوالية  اإلقرار  االمتحاانت  من  وكذلك كان 
هللا عليه، وذلك ما رمُوي عن اإلمام الباقر عن آابئه عن جّده رسول 

 :أنه قال ألمري املؤمنني هللا
»أنت الذي احتجَّ هللا بك يف ابتدائه اخللق حيث أقامهم أشباحا فقال هلم: 
قال:  بلى.  قالوا:  هللا؟«  رسول  »حممد  قال:  بلى.  قالوا:  بربكم؟«  »ألست 
»وعلي أمرياملؤمنني؟« فأىب اخللق كلهم مجيعا إال استكبارا وعتوا عن واليتك إال 

نفر قليل وهم أقل القليل، وهم أصحاب اليمني.«9
وكان لتلك االمتحاانت اليت جرت يف عامل الذر أثر يف التفاضل بني اخلالئق 
حيث حاز حممد وآله املرتبة العليا والعطااي األكمل، وذلك ما رمُوي 

:عن اإلمام الصادق
»لبّما أراد هللا عز وجل أن خيلق اخللق؛ خلقهم ونشرهم بني يديه، ث قال هلم: 
 ،واألئمة املؤمنني فأّول من نطق رسول هللا وأمري  »من رّبكم؟« 
فقالوا: أنت ربّنا، فحّملهم العلم والدين. ث قال للمالئكة: »هؤالء مححَحَلة ديين 
وعلمي وأُمناي يف خلقي وهم املسؤولون.« ث قيل لبين آدم: »أقروا هلل ابلربوبية 
وهلؤالء النفر ابلطاعة والوالية«، فقالوا: نعم ربّنا أقرران، فقال هللا جل جالله 
للمالئكة: »اشهدوا«، فقالت املالئكة: شهدان على أن ال يقولوا غدا إان كنا 
بعدهم  من  ذرية  وكنا  قبل  من  آابؤان  أشرك  إمنا  يقولوا  أو  غافلني،  هذا  عن 
أفتهلكنا مبا فعل املبطلون. - مث قال الصادق لـداود الرقي: »ايداود! 

األنبياء مؤكدة عليهم يف امليثاق.«1

اهلوامش:
1. سورة األعراف، اآلية 173.

2. »األمايل«، الطوسي، ص 477.
3. »الكايف«، الكليين، ج 2، ص 7.

4. »خمتصر البصائر«، احلسن بن سليمان احللي، ص 161.
5. »علل الشرايع«، الصدوق، ج 1، ص 84.

6. املصدر السابق، ص 85.
7. سورة النجم، اآلية 57.

8. »تفسري القمي«، ج 2، ص 340.
9. »األمايل«، الطوسي، ص 233.

10. »علل الشرائع«، الصدوق، ج 1، ص 117.
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الحكایات17

20 مجادى الثاين، ذکری والدة السيدة فاطمة الزهراء
  :روی عن أيب جعفر أمحد القمي:  أنه ملا نزلت هذه اآلية علي النيب

ببْعحَُة أحَْبواٍب ِلُكلِّ ابٍب ِمنبُْهْم ُجْزٌء محَْقُسومٌ .«1   ا سحَ ْوِعُدُهْم أحَمْجحَِعنيحَ هلحَ »وحَ ِإنَّ جحَهحَنَّمحَ لحَمحَ
بكي النيب بكاء شديدا و بكت صحابته لبكائه  و مل يدروا ما نزل به 
جربئيل و مل يستطع أحد من صحابته أن يكلمه و كان النيب إذا 
رأي فاطمة فرح هبا، فانطلق بعض أصحابه إيل ابب بيتها فوجد بني 

يبٌْر وحَ أحَْبقي .«2   يديها شعريا و هي تطحن فيه و تقول:  »وحَ ما ِعْندحَ اللَِّ خحَ
فسلم عليها و أخربها خبرب النيب و بكائه فنهضت و التفت بشملة 
هلا خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكاان بسعف النخل فلما خرجت نظر 

 :سلمان الفارسي إيل الشملة و بكي و قال
 وا حزانه إن بنات قيصر و كسري لفي السندس و احلرير و ابنة حممد«

عليها مشلة صوف خلقة قد خيطت يف اثين عشر مكاان.« 
فلما دخلت فاطمة علي النيب قالت: »اي رسول هللا! إن سلمان 
تعجب من لباسي فو الذي بعثك ابحلق ما يل و لعلي منذ مخس سنني إال مسك 

الّسـابقون
كبش نعلف عليها ابلنهار بعريان فإذا كان الليل افرتشناه و إن مرفقتنا ملن 

أدم حشوها ليف.« 
فقال النيب: »اي سلمان إن ابنيت لفي اخليل السوابق.«

اهلوامش:
۱. سورة احلجر، اآليتان 43 و 44.

2. سورة القصص، اآلية 60.

املصدر: اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، چاپ دوم، 1403 ق.، 
ج 43، ص 88-87.

املصدر: راّبين اخللخايل، الشيخ علي، »أّم البنني الّنجم الساطع يف مدينة 
عن  نقل  االسالمي،1146-147؛  دارالکتاب  مؤسسة  األمني«،  النيّب 

معايل السبطني، ج 2،ص 203.

۱۳ مجادي الثاين، ذکری وفاة السيدة أّم البنني
قال يف »اللهوف«: قال الراوي: مث انفصلوا من »كربالء« طالبني املدينة 
قال بشري بن حذمل: فلما قربنا منها نزل علي بن احلسني فحط رحله 
وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال: اي بشر رحم هللا أابك لقد كان شاعراً 

فهل تقدر علي شيء منه؟ 
فقلت: بلي اي ابن رسول هللا، إين لشاعر. 

فقال: »ادخل املدينة وانع أاب عبد هللا.« 
بلغت  فلما  املدينة،  دخلت  حيت  وركضت  فرسي  فركبت  بشري:  قال 

مسجد النيب رفعت صويت ابلبكاء فأنشأت أقول: 
اي أهل يثرب ال مقام لكم هبا 

قتل احلسني فأدمعي مدرار 
اجلسم منه بكربالء مضرج 

والرأس منه علي القناة يدار 
حلوا  قد  وأخواته  عماته  مع   احلسني بن  علي  هذا  قلت:  مث  قال: 

بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأان رسوله اليكم أعرفكم مكانه. 
خدورهن،  من  برزن  إاّل  حمجبة  وال  خمدرة  املدينة  يف  بقيت  فما  قال: 
مكشوفة شعورهن، خممشة وجوههن، ضارابت خدودهن، يدعون ابلويل 
والثبور، فلم أر ابكياً أكثر من ذلك اليوم، وال يوماً أمّر علي املسلمني 

منه.1
قال بشري: ورأيت امرأة كبرية حتمل علي عاتقها طفالً وهي تشق الصفوف 
 ،»احلسني سيدي  عن  أخربين  هذا  »اي  قالت:  وصلت  فلّما  حنوي، 
فعلمت أهنا ذاهلة؛ ألين أاندي »قتل احلسني« وهي تسألين عنه، 

األّم الوفـاء
أن  عليها وخفت  فأشففت   ،البنني أم  هذه  فقيل يل:  عنها،  فسألت 

أخربها أبوالدها مرة واحدة. 
فقلت هلا: عظم هللا لك األجر بولدك عبد هللا. 

 .ما سألتك عن عبد هللا، أخربين عن احلسني :فقالت
قال: فقلت هلا: عظم هللا لك األجر بولدك عثمان. 

 .ما سألتك عن عثمان، أخربين عن احلسني :فقالت
قلت هلا: عظم هللا لك األجر بولدك جعفر. 

 ،قالت: ما سألتك عن جعفر، فاّن ولدي وما أظلته السماء فداًء للحسني
 .أخربين عن احلسني

قلت هلا: عظم هللا لك األجر بولدك أيب الفضل العباس. 
قال بشري: لقد رأيتها وقد وضعت يديها علي خاصرهتا وسقط الطفل من 

علي عاتقها وقالت: لقد وهللا قطعت نياط قليب، أخربين عن احلسني. 
 .قال: فقلت هلا: عظم هللا لك األجر مبصاب موالان أيب عبد هللا احلسني
ما أعظم موقفها وأعظم مصاهبا برزية االمام، مما يكشف عن مدي 
 ،إمياهنا ورسوخ اعتقادها ووالءها الوثيق وحبها الذي يوصف للحسني
 ولطاملا كانت تقول: ليت أوالدي مجيعاً قتلوا وعاد أبوعبد هللا احلسني

ساملاً. 

مدينة  يف  الساطع  الّنجم   البنني »أّم  علي،  الشيخ  اخللخايل،  راّبين  املصدر: 
النيّب األمني«، مؤسسة دارالکتاب االسالمي،1146-147؛ نقل عن معايل 

السبطني، ج 2،ص 203.

الحكایات



18 ٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

19

وعالء حبر العلوم، وحممد تقي اإليرواين، واملرجع حممد سعيد احلكيم.
عاد إىل لبنان سنة 1974م.، بسبب الضغوطات اليت كان ميارسها حزب 
البعث العريب االشرتاكي. فسكن يف بريوت حىت عام 1980م.، وعمل يف 
التوعية والتبليغ والتأليف، وأسس بعض املشاريع االجتماعية هناك ومنها 

.ومستشفى الرسول األعظم ،مسجد الرسول األعظم
»قم«،  مدينة  وسكن  اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  بعد  »إيران«  إىل  هاجر 
وعمل يف التأليف والتدريس، وأسس »مركز املعجم الفقهي« برعاية املرجع 
املعجم  »برانمج  املركز  هذا  أصدر  وقد  الكلبايكاين ،  املوسوي  رضا  حممد 
الفقهي« يف ثالثة آالف جملد، وهو أول برانمج يف العامل اإلسالمي. وقد 

.»مت تطويره أخريا فبلغ 4700 جملدا ابسم »مكتبة أهل البيت
أسس »مركز املصطفى للدراسات اإلسالمية« برعاية املرجع علي السيستاين، 
فأصدر سلسلة العقائد اإلسالمية املقارنة يف مخس جملدات، وبعض الكتب 
األخرى، وأصدر »برانمج املعجم العقائدي« يف 700 جملد من مصادر 
العقائد وحنو ألفني من موضوعات العقائد. وقد أدمج أخريا يف مكتبة أهل 

.البيت

العناوين العامة للكتاب عصر الظهور
من أبرز احملاور والعناوين العامة اليت حبثها صاحب الكتاب يف كتابه عصر 

الظهور، هي:
• صورة عامة لعصر الظهور؛

• الفتنة الغربية والشرقية على املسلمني؛
• الروم ودورهم يف عصر الظهور؛

• األتراك ودورهم يف عصر الظهور؛
• اليهود ودورهم يف عصر الظهور؛
• العرب ودورهم يف عصر الظهور؛
• اليمن ودورها يف عصر الظهور؛

• مصر وأحداثها يف عصر الظهور؛
• العراق ودوره يف عصر الظهور؛

• احلرب العاملية يف عصر الظهور؛
• اإليرانيون ودورهم يف عصر الظهور؛

• بداية حركة الظهور املقدس؛
• الزحف حنو القدس؛

• نزول املسيح من السماء و...؛
• مالمح الدولة العاملية على يد اإلمام املهدي؛

• عقيدة الشيعة يف اإلمام املهدي؛
• عقيدة السنة يف املهدي املنتظر؛

.مقطوعات شعرية يف مدح اإلمام احلجة •

كتاب »عصر الظهور« هو كتاب إسالمي شيعي، ملؤلفه علي الكوراين 
تتمحور مباحثه حول القضية املهدوية، وابلتحديد يبحث فيه الرواايت 

.اليت تتحدث عن عصر ظهور اإلمام املهدي املنتظر
هو كتاب مجع فيه مؤلفه أكثر قدر ممكن من الرواايت املنقوله على النيب 
األكرم وأئمة أهل البيت، والواردة يف كتب الشيعة و السنة، 
واليت تتحدث حول احلوادث اليت ستسبق وتعاِصر ظهور بقية هللا يف 
يرتبها وينسقها بشكل  أن  املهدي، وكذلك حاول  اإلمام  األرض 
مبسط مبتعدا على تعقيد العبارة، حبيث ميكن القارئ من تشكيل تصور 
عام حول عصر ظهور اإلمام املهديعجل هللا تعاىل فرجه، مع حماولة 
منه لتفسري وربط مظامني ماجاء يف الرواايت ابحلوادث اليت حصلت يف 
العقود األخرية أو اليت حدثت يف الفرتة الزمنية املعاصرة لتأليف كتاب 

عصر الظهور.
تتعلق  اليت  املعاصرة  الكتب  أشهر  من  الظهور«  عصر  »كتاب  يعترب 
مباحثها ابلقضية املهدوية، وذلك يرجع حملاولة صاحبها لإلجابة على 
مجلة من التسؤالت اليت شغلت أذهان أبناء األمة اإلسالمية املعاصرين 

.وخاصة الذين ينتمون ملدرسة أهل البيت
من أهم مميزات هذا الكتاب هو أن صاحبه حاول مقاربة ما جاءت به 
العصر احلاضر، ليساعد كل  الرواايت ابحلوادث اليت جرت وجترى يف 
قارئ على تشكيل تصور عام حول مسات املرحلة الزمنية اليت سيظهر 

.فيها اإلمام املهدي

املؤلف
علي حممد قاسم الكوراين الياطري العاملي )22 نوفمرب 1944 ايطر - اآلن( 
هو رجل دين مسلم شيعي إثنا عشري اشتهر بظهوره إعالميا يف النقاشات 
واحلوارات بني الشيعة والسنة. كما اشتهر يف أوساط الشيعة ببحوثه حول 
اإلمام املهدي وذلك بكتابيه »عصر الظهور«، و»املعجم املوضوعي 
ألحاديث اإلمام املهدي«. وبراجمه التلفزيونية كربانمج »املهدي منا« 

.الذي بث على قناة أهل البيت
الكوراين مؤسس لعدد من املؤسسات كاملستشفيات واملساجد واحلسينيات، 
كما أنه مؤلف لعدد من الكتب يف الدين واألخالق والتاريخ والسياسة 
التأليف والتدريس، وتبث  اليوم  اليوم يواصل  العربية، وال يزال إىل  واللغة 

براجمه وحماضراته على قنوات فضائية أخرى كاألنوار والكوثر واملعارف. 
ولد يف بلدة ايطر يف أقصى جنوب »لبنان«، والده هو حممد قاسم كوراين 
الذي كانت له عالقة خاصة مع آية هللا عبد احلسني شرف الدين املوسوي، 
حيث سكن األخري يف بلدة ايطر ملدة 13 سنة، مث خرج منها ولكنه كان 

يقضي فيها أشهر الصيف، حىت آخر عمره.
تعلم الكوراين القراءة والكتابة والقرآن يف كتاتيب القرية يف »مكتب الشيخة 
زينب الشيخ طالب« مث دخل املدرسة الرمسية يف »ايطر« مث يف »بريوت«.

بدأ ابلدراسة احلوزوية1 يف »جبل عامل« يف سن مبكرة بتشجيع عبداحلسني 
شرف الدين، ومل يكن يف لبنان حوزة علمية. 

يف سنة 1958م.، هاجر ملدينة »النجف« ابلـ»عراق« إلكمال الدراسة 
احلوزوية. درس بقية املقدمات والسطوح العالية على يد حممد تقي الفقيه، 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

عصــر الظـهور

اهلوامش:
الدراسات  الدينية عند الشيعة، وتسمى  1. احلوزة هو مصطلح يطلق على املدرسة 

الدينية ابلدراسات احلوزوية.

املصادر:
۱. شبکة معرفة: 

www.marefa.org
2. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت ويکی شيعة: 

www.ar.wikishia.net 
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

يواجه القائمون على موضوع الدميوجرافية اليهودية مشكلة أساسية تدور 
ويتسع  وتتداخل،  اآلراء  تتضارب  إذ  اليهودي،  تعريف  حول  أساساً 
النطاق وينكمش خبصوص هذا التعريف حسب رؤية القائم على التعداد، 
وابلتايل تنلف األرقام من ابحث إىل آخر. ويف غياب مؤسسة مركزية 
)دينية أو مدنية( حتدد املعيارية اليت ميكن من خالهلا تعريف اليهودي 
و  املتضارية  التعريفات  من  لعدد  على مصراعيه  الباب  يفتح  هذا  فإن 

املتسارعة: 
1. فعلى سبيل املثال هل اليهودي هو اليهودي املتدين الذي يتبع تعاليم 
العقيدة اليهودية، أم هو أي شخص يرى أنه يهودي رغم أنه ال ينفذ أاي 

من هذه التعاليم؟
2. ذكر موقع »جودايزم أون الين« )۲ ديسمرب ۲۰۰۲م.( أن عدد 
يهود أمريكة 5,5 مليون ولكنه أضاف أن 1,۱ مليون منهم ولدوا يهوداً 
ولكنهم ال ينتمون ألي داينة )مبا يف ذلك اليهودية(، فبأي معىن من 

املعاين ميكن أن يسمى هؤالء يهوداً؟ 
متاماً،  جديدة  مشكلة  اليهودية  الدميوجرافية  على  القائمون  يواجه   .3
وهي مشكلة مدعی اليهودية. وقد ظهرت هذه املشكلة يف »املكسيك« 
حيث يتزايد عدد مدعي اليهودية يوماً بعد يوم ليستفيدوا من املساعدات 
اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية اليهودية لليهود الفقراء يف املكسيك. وهي 
مشكلة تواجهها كنلك الدولة الصهيونية مع املهاجرين اليهود من االحتاد 
الديين  برتاثها  عالقتها  فقدت  الساحقة  فغالبيتهم  السابق.  السوفيييت 
واإلثين ومع هذا يهاجرون إىل الدولة الصهيونية بعّدهم يهوداً. وكما قال 

أحد احلاخامات: إن يهودية بعض هؤالء املهاجرين تتلخص يف أّن هلم جداً 
يهودايً مدفوانً يف »موسكو«. بل وهناك بعض املواطنني الروس الذين ال ينتمون 
لليهودية من قريب أو بعيد، ومع هذا يدعون أهنم يهود. وكل هؤالء يهاجرون 
الدولة  هلم  تقدمها  اليت  املادية  واملزااي  املغامن  يف  طمعاً  الصهيونية  الدولة  إىل 

الصهيونية، ولذا فنحن نسميهم املهاجرين املرتزقة.
وميكن هنا أن نضيف بعض التعريفات األخرى لليهودي اليت وردت يف 

األدبيات اخلاصة ابملوضوع:
4. اليهودي هو من يشعر يف قرارة نفسه أبنه كذلك، فاليهودي يصبح 
يهودايً أصيالً حينما يصبح واعياً حبالته يهودايً ويشعر ابلتضامن مع سائر 
انتقل من هذا  اليهود، وهو تعريف ذايت افرتضه جان بول سارتر، ولكنه 
التعريف الذايت إىل تعريف موضوعي فقال إن اليهودي هو من يراه اآلخرون 

كذلك. 
5. اليهودي امللحد هو اليهودي الذي ال يؤمن ابلعقيدة اليهودية ولكنه 

يتمسك هبويته اإلثنية.
6. يهودي بشكل ما »Jwish somehow«، وهي عبارة ال معىن هلا 

علی اإلطالق.
Other .۷ يف كل اإلحصاءات اليهودية توجد هذه الكلمة واليت ميكن 

ترمجتها بعبارة »غري ذلك«، وهو تعريف سليب ال مضمون له. 
8. يهودي وحسب »يهودي والسالم«1 وهي عبارة أخرى ال معنی.
9. من ميارس يف حياته حلظات يهودية2 وهي عبارة اثلثة ال معىن هلا.

مث جاء جاري تويني رئيس معهد األحباث اخلاصة ابليهود واجملتمع يف »سان 

فرانسيسکو« وأعلن أن عدد اليهود يف الوالايت املتحدة أكثر بكثري مما 
يتصور ديال برجوال. وزاد الطني بّلة حني أضاف التصنيفات التالية: 

من  ما  مرحلة  اليهودية يف  الشعائر  بعض  مارس  من  اليهودي هو   .۱۰
حياته. 

11. من نشأ يهودايً ويظن أنه يهودي )وكلمة »يظن« هذه ذاتية للغاية(. 
عبارة  أخرى  )مرة  ابليهودية  ما  نفسية  أو  اجتماعية  له عالقة  من   .۱۲

غامضة ال معنی هلا.
وقد جاء يف احدی اإلحصائيات أن 42% من يهود أمريکة املتدينني من 
اإلصالحيني و 38% من احملافظني و ۱% من التجديديني أي ۸۱% أما 
األرثوذكس وهم ورثة اليهودية احلاخامية املعيارية فهم ال يتجاوزون %۷. 
وملا كان أكثر من 5۰% من يهود الوالايت املتحدة علمانيني أو ملحدين 
أو غري مكرتثني ابلعقيدة اليهودية، وإذا ما أضفنا أن اليهودية اإلصالحية 
واحملافظة والتجديدية قد ابتعدت بشكل جوهري عن العقيدة اليهودية وعن 
أي معيارية )فهم يسمحون ابلشذوذ اجلنسي وبعضهم ال يؤمن ال ابلبعث 
وال ابليوم اآلخر(، فإننا جند أن الفريق اليهودي الوحيد الذي له معيارية ما 
هم اليهود األرثوذكس، وهؤالء ال يتجاوز عددهم ۷% من جمموع املتدينني، 

أي حوايل ۳٫۵% من جمموع يهود أمريكة. 
وإلضفاء صبغة علمية على هذا اخلليط غري املتجانس من التعريفات والذي 
ال ميكن أن يستخرج اإلنسان منه أي معيار أو مقياس، قام ديال برجوال )يف 
موقع خاص ابلدميوجرافية اليهودية على االنرتنت يف 13 يناير ۲۰۰۳م.( 

بنصنيف اهلوية اليهودية إىل أربعة أنواع:
1. النمط املعياري التقليدي )۲ مليون(: وهم اليهود الذين يؤمنون مبركب 
من العقائد واملعايري والقيم اليهودية، وميارسون الطقوس والشعائر اليهودية.

2. النمط اإلثين اجلماعي )6 مليون(: وهم اليهود الذين يتسمون هبوية 
إثنية، مبا يف ذلك من هلم عالقة ابليهودية من خالل االنتماء إىل مجاعة 
دينية، وميارسون إحساسا ابجلماعة، ولكنهم ال ميارسون اإلحساس اليهودي 
التقليدي ابلفرادة والعزلة. )وهنا يبدا اخلطاب التصنيفي يف الرجرجة، فما 
هو اإلحساس ابجلماعة وعدم ممارسة اإلحساس ابلفرادة والعزلة؟( ويقول 
ديال برجوال إّن نصف هذه اجملموعة توجد يف أمريكة الشمالية واجلنوبية 
و»بريطانية«، والنصف اآلخر يوجد يف الدولة الصهيونية حيث ميزجون 

اهلوية القومية اإلسرائيلية ببعض العناصر التقليدية اليهودية.
3. النمط احملتفظ ببقااي حضارية3 )4 مليون(: وهم اليهود الذين هلم عالقة 
ما ابليهودية، وقد استمرت هذه العالقة على الرغم من أهنم ليس هلم أي 
صلة ابجلماعة اليهودية أو ابلعقيدة اليهودية؛ ومعظم هؤالء يوجد يف شرق 
وغرب أوربة والوالايت املتحدة )هنا يصل فقدان املعيارية إىل أحد أشكاله 

املتبلورة(.
أصل  من  أفراد  وهم  العشر:5  يهودي  أو  اليهودي4  غري  اليهودي/   .4
ديال  قول  على حد  يهودية«،  النهائية »غري  ومرجعيتهم  رؤيتهم  يهودي 
الذي  التعريفي  »اإلطار  يف  ضمهم  يتم  ذلك  من  الرغم  وعلى  برجوال، 
يستخدم إلحصاء عدد اليهود«6 وهذه عبارة ال معىن هلا، فاإلطار التعريفي 
مهمته أن يضم بعضاً ممن ينطبق عليهم التعريف ويستبعد بعضاً آخر ممن 
يضم  املستخدم  التعريفي  اإلطار  هذا  ولكن  التعريف،  عليهم  ينطبق  ال 
فإذا كانت رؤية  أفراداً ال ميكن عّدهم يهوداً أبي شكل من األشكال، 
الشخصي ومرجعيته النهائية غري يهودية، وإذا كان يطلق عليه اصطالح 

zero Jewish فكيف ميكن عّده يهودايً؟
وقد علق أحد املثقفني الفرنسيني على إشكالية تعريف اليهودي بقوله: 
إنين مثل مجيع اليهود الفرنسيني، يهودي من الناحية اخليالية ولکنين فرنسي 

من الناحية الفعلية.

اهلوامش:
1. Just Jewish
2. Jewish moments
3. Cultural residue type
4. dual Jewish\ non-Jewish
5. zero Jewish
6. definitional framework adopted to quantify the Jewish 
population

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

اليهـودي الصفر
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

واصطفافات  إنقسامات   األكرم النيب  رحيل  بعد  حصلت  وقد 
سياسية خاصة بني الصحابة. فقد إعترب بعض الصحابة مبن فيهم عمار 
اإلمام  إىل  تصل  واخلالفة  اإلمامة  و... ابن  وابوذر  واملقداد  بن ايسر 
االكرم يف  النيب  به  أوصى  ما  اخر، جتاهل  فريقا  لكن   ،علي
حجة الوداع، واغتصب اخلالفة اليت كانت احلق املؤكد لالمام علي امري 

 .املؤمنني
وقد أكد أنصار االمام علي طيلة األعوام اخلمسة والعشرين لعهد 
اخللفاء الثالثة، على إمياهنم وعقيدهتم يف إمامة وفضيلة علي، وقاموا 
إنكار دور  اجملال،  عثمان ابلتشهري ضده. وال ميكن يف هذا  يف عهد 
أشخاص مثل ايب ذر الغفاري وعمار بن ايسر ومالك األشرت وحممد بن 
ايب بكر. ويف هذا اخلضم، فلما مت التطرق إىل حياة حممد بن ايب بكر، 
بسبب قضااي خمتلفة. ومل يكن حممد بن ايب بكر، يبلغ من العمر كثريا 
يف عهد رسول هللا واخلليفتني األوليني، لكنه أصبح شااب ايفعا إابن 
خالفة عثمان، وكان موقفه املعارض للخليفة واضحا وجليا، وكان يعد 
إابن خالفة أمري املؤمنني علي من الشخصيات السياسية النشطة1 

إذ نتطرق اتليا وبصورة مقتضبة إىل حياته.

خالصة عن حياة حممد بن أبی بکر
رسول  مساه  الوداع،  من حجة  عشر  سنة  يف  احلليفة  بذي  حممد  ولد 
الل حممدا.2 أمه أمساء بنت عميس بعد جعفر بن أيب طالب تزّوج 

أببو بكر فولدت له حمّمد بن أيب بكر مثّ تويّف عنها أبو بكر.3
وتزوجت أمساء بعد وفاة ايب بكر ابمري املؤمنني علي ونشأ حممد 

يف كنف أمري املؤمنني، حبيث أن االمام علي عندما مسع خبرب 
استشهاد حممد، حزن كثريا وقيل له: لقد جزعت على حممد بن أيب بكر 
اي أمري املؤمنني؟ فقال: »و ما مينعين أنه كان يل ربيبا و كان لبين أخا و كنت 

له والدا أعده ولدا.«4

منزلة حممد بن أبی بکر 
يدك  أبسط   :املؤمنني المري  بکر  ابی  بن  حممد  قال  األايم  من  يوما 
أابيعك، فقال: »أو مافعلت؟« قال: بلي، فبسط يده، فقال: أشهد 

امام مفرتض طاعتك.5
و يف ذكر السابقني املقربني من أمري املؤمنني، قال:

حّدثنا جعفر بن احلسني بن حمّمد بن جعفر املؤّدب، قال: األركان األربعة: سلمان 
الفارسي، واملقداد، وأبوذر، وعّمار، هؤالء من الصحابة، ثّ قال: و من التابعني: 
أويس بن أنيس القرين... ورشيد اهلجري، وميثم التّمار، وكميل بن زايد النخعي، 

وقنرب موىل أمري املؤمنني][ وحمّمد بن أيب بكر و... .6 
و قيل له أيضا عن أيب عبدهللا قال: 

»كان عمار بن ايسر و حممد ابن ايب بكر اليرضيان أن يعصى هللا عزوجل.«7

امارة مصر
»مصر«.  على  واليا  بكر،  ايب  بن  حممدا   ،علي املؤمنني  أمري  ووىل 
وبعد ان استقر يف مصر، وجه حممد بن ايب بكر رسالة إىل أمري املؤمنني 
 طالبا إايه ببيان جامع يف شؤون الدين. وأرسل االمام علي علي
رسالة شاملة ذات مغزى له والهل مصر، وكان حممد حيمل هذه الرسالة 

محّمد بن أبي بكر

معه دائما، وكان ينظر فيها ويطبقها.8 وجاء ما جاء يف الرسالة:
»بسم هللا الرمحن الرحيم من عبد هللا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب إىل أهل مصر 
وحممد بن أيب بكر: سالم عليكم فإين أمحد إليكم هللا الذي ال إله إال هو. أما بعد 
فإين أوصيكم بتقوى هللا فيما أنتم عنه مسؤولون، وإليه تصريون، ... إعلم اي حممد 
بن أيب بكر إين قد وليتك أعظم أجنادي يف نفسي: أهل مصر، فإذا وليتك ما 
وليتك من أمر الناس فأنت حقيق أن ختاف منه على نفسك، وأن حتذر منه على 
دينك، فإن استطعت أن ال تسخط ربك عزوجل برضا أحد من خلقه فافعل، فإن 
يف هللا عزوجل خلفا من غريه، وليس يف شئ سواه خلف منه. اشتد على الظامل، 
وخذ عليه، ولن الهل اخلري، وقرهبم، واجعلهم بطانتك وإخوانك... اي حممد بن أيب 
بكر اعلم أن أفضل الفقه الورع يف دين هللا، والعمل بطاعته، وإين أوصيك بتقوى 
هللا يف سر أمرك وعالنيتك وعلى أي حال كنت عليه، الدنيا دار بالء، واآلخرة 
دار اجلزاء ودار البقاء، فاعمل ملا يبقى، واعدل عما يفىن، وال تنس نصيبك من 

الدنيا... والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.«9
املضمون  هبذا  رسالة  إىل مصر، كتب  بكر  ايب  بن  وعندما وصل حممد 
املؤمنني  أمري  بوالية  ملعرفته  السامية  املنزلة  على  مؤشر  )وهي  معاوية  إىل 

:)علي
من حممد بن أيب بكر إىل الغاوي معاوية بن صخر... کان أول من أجاب و أانب و 
صدق و ]وافق [ فأسلم و سلم أخوه و ابن عمه علي بن أيب طالب فصدقه 
ابلغيب املكتوم و آثره على كل محيم و وقاه كل هول و واساه بنفسه يف كل خوف 
فحارب حربه و سامل سلمه فلم يربح مبتذال لنفسه يف ساعات األزل  و مقامات 
الروع حىت برز سابقا ال نظري له يف جهاده و ال مقارب له يف فعله و قد رأيتك 
تساميه و أنت أنت و هو هو السابق املربز يف كل خري أول الناس إسالما و أصدق 
الناس نية و أطيب الناس ذرية و أفضل الناس زوجة و خري الناس ابن عم و أنت 
الغوائل و جتتهدان على  تبغيان لدين هللا  أبوك  اللعني مل تزل أنت و  ابن  اللعني 
إطفاء نور هللا و جتمعان على ذلك اجلموع و تبذالن فيه املال و حتالفان يف ذلك 
القبائل على هذا مات أبوك و على ذلك خلفته و الشاهد عليك بذلك من أيوي 
و يلجأ إليك من بقية األحزاب و رءوس النفاق و الشقاق لرسول هللا... فكيف 
اي لك الويل تعدل نفسك بعلي و هو وارث رسول هللا و وصيه و أبو ولده و 
أول الناس له اتباعا و آخرهم به عهدا خيربه بسره و يشركه يف أمره و أنت عدوه 
و ابن عدوه فتمتع ما استطعت بباطلك و ليمددك لك ابن العاص يف غوايتك 
فكان أجلك قد انقضى و كيدك قد وهى و سوف تستبني ملن تكون العاقبة العليا 
و اعلم أنك إمنا تكايد ربك الذي قد أمنت كيده و أيست من روحه و هو لك 
ابملرصاد و أنت منه يف غرور و ابهلل و أبهل بيت رسوله عنك الغناء و الّسالم 

على من اتّبع اهلدى.10
وإابن حكم حممد بن ايب بكر على مصر، نشبت حرب صفني. وبعد 
لديه  أنه  الذي وجد  إثر مترد اخلوارج، فكر معاوية  حرب صفني، وعلى 
املراكز  من  تعد  اليت كانت  مصر  على  ابإلستيالء  جديدة،  وسلطة  قوة 
املهمة للبالد االسالمية وموردا ماليا كبريا. واختار معاوية، عمرو بن العاص 
به، ووجهه حنو مصر ومعه  الذي كان وعده  للوعد  حلكومة مصر وفقا 
ستة االف مقاتل، خيالة، سار جزء كبري منهم على هذا الطريق للثأر لدم 
عثمان، الهنم كانوا يظنون أن حممد بن ايب بكر، هو الذي قتل عثمان، 
وجيب الثأر منه. وفضال عن ذلك، فقد ارسل معاوية رسائل النصاره يف 
مصر دعاهم فيها لدعم عمرو بن العاص وحماربة حممد بن ايب بكر، وتوعد 

أعدائه بشدة.11

وكتب حممد بن ايب بكر، رسالة إىل اإلمام علي يطلب منه املساعدة 
واإلسناد، ودعا من جهة أخرى، أهل مصر حملاربة عمرو بن العاص، 

وأعد أربعة عشر الف مقاتل.12 
العيون  )ء(  واذكا  واالحرتاس،  ابلتحرز  أيمره  إليه   )علي( فكتب 
ومجع شيعته إليه وخطب علي أهل الكوفة ودعاهم إىل إغاثة حمّمد بن 
أيب بكر ومن معه من أهل مصر، فتقاعدوا )عنه( مث انتدب منهم جنيد 

)كذا( أنفذهم إىل مصر.13
وأرسل حممد بن ايب بكر، الفني مقاتل، ملواجهة عمرو بن العاص، وبقي 
هو يف مصر ومعه ألفي مقاتل اخرين. وذهب املقاتلون هؤالء إىل عمرو 
بن العاص وخاضوا قتاال معه وجنده وأحلقوا هبم ضرابت ماحقة، لكنهم 
هزموا يف النهاية وقتل قائدهم. وأثر ذلك على احمليطني مبحمد بن ايب 
بكر وفر فريق منهم وتفرقوا، وعندما وجد حممد بن ايب بكر، نفسه وحيدا 
ومعه أنصار قالئل، انسحب واختفى. وأرسل عمرو بن العاص، معاوية 
يتعقبه إىل أن وجده وقتله بقساوة ابلغة، فقطع رأسه عن  بن حديج 

جسده، ووضع اجلسد يف أحشاء ماشية انفقة، وأشعل النار فيها.14 
وصل  مصر،  إىل   املؤمنني أمري  علي  االمام  أرسله  الذي  واجليش 
إليها عندما كان حممد بن ايب بكر قد استشهد.15 وعندما تلقى أمري 

املؤمنني نبأ استشهاد حممد بن ايب بكر، حزن كثريا وقال: 
»أال إن حممد ابن أيب بكر رمحه هللا )قد( قتل، وتغلب ابن النابغة - يعين عمرو 
بن العاص - على مصر، فعند الّل نتسب حممدا، فقد كان ممن ينتظر القضاء 
ويعمل للجزاء... فقد كان يل ربيبا وكان )من( ابين أخي جعفر أخا، وكنت أعده 

ولدا.«16

اهلوامش:
1. https://hawzah.net/fa/Article/View/82564

2. »انساب االشراف«، أمحد بن حيىي البالذري، ج 1، دار الفكر، بريوت، الطبعة 
األوىل، 1417هـ.، ص 538.

3. »طبقات الکربی«، ج 8، ص 220.
4. »شرح هنج البالغه«، ابن ابی احلديد، ج 6، ص 94.

5. »رجال الکشی«، الشيخ الطوسی، مؤسسة آل البيت، ج 1، ص 282.
إلحياء   البيت آل  موسسة  املامقانی،  عبدهللا  الشيخ  املقال«،  »تنقيح   .6

الرتاث،ج 2، ص 70.
7. »رجال الکشی«، الشيخ الطوسی، ج 1، ص 281.

8. »رسالة اإلمام أمري املؤمنني«، مکارم شريازي، ج 3، دار الکتب االسالمية، 
طهران، 1379ش.، ص 132.

9. »األمالی«، شيخ مفيد، صص 263-260.
10. »شرح هنج البالغه«، ابن ابی احلديد، مکتبة آية هللا العظمی املرعشي النجفي، 

ج 3، ص 189.
11. »پيام امام امرياملومنني«، ص 124.

12. املصدر السابق، ص 124.
13. »انساب االشراف«، ص 401.

14. »پيام امام امرياملومنني«، ص 124.
15. »انساب االشراف«، ص 401.

16. املصدر السابق، ص 404.
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وكان الطرف اآلخر هو النازية!
اجليو  والعلوم  للتاريخ  عمله كأستاذ  خالل  من  األملاين  ريرت  كارل  ظهر 
سياسية، وأظهر اعرتاضه على البيان الشيوعي لكارل ماركس، ومن خالل 
عمله يف »جامعة فرانكفورت« أبملانيا و»جامعة برلني« سطع جنمه وأصبح 
وتوطدت  السياسية،  والعلوم  واجلغرافيا  التاريخ  يف  األستاذة  أحد كبار 
عالقاته مع زعماء النازية، وقد تبىن عدد منهم آراء ريرت امللحدة فأسسوا 
النازية لتحقيق هدفهم من السيطرة على العامل وحتويله إىل دولة واحدة ال 

دين هلا حتكم بطريقة ديكتاتورية فردية.
وقدم ريرت خطته لزعماء النازية ملصلحة العرق اآلری األملاين وأشار عليهم 
ابستعمال الفاشية االشرتاكية الوطنية لضرب ابروانت املال العامليني وغزو 

العامل.
وكانت خطته قائمة على إخضاع مجيع الدول األوربية لسيطرة أملانيا عن 
طريق القوى العسكرية، ومنع أصحاب املصارف العامليني من السيطرة على 
أملانيا واليت سوف يتم إخضاعها هلا، وأوصي إبنشاء طابور  اقتصادايت 
خامس انزی حملاربة الشيوعية، وإقناع الطبقة العليا والوسطى من اجملتمع 

للتصدي للفكر الشيوعي.
حيث  من  متناقضني  فكرين  إجياد  العاملية  املاسونية  استطاعت  وهكذا 

استخدام الوسائل وهدفهم واحد.
فكل طائفة استخدمت فئة معينة من الشعب لتحقيق أغراضها، فالشيوعية 
استخدمت الطبقة العاملة الكادحة، والنازية استخدمت الطبقة املتوسطة 
العليا من اجملتمع، واهلدف واحد هو نشر اإلحلاد والديكتاتورية  والطبقة 

الفردية وأتليه احلاكم الفرد وإخضاع الشعوب ابلقوة العسكرية.
وكان على الفريقني إزالة امللوك املتوجني على عروش الدول األوربية كبداية، 

وقد حتقق هلم ما أرادوا.
وملا انتهى دور الشيوعية والفاشية والنازية قامت املاسونية الصهيونية ابلقضاء 
عليهما واحدة تلو األخرى وأنشأت نظاماً جديداً ليحكم العامل هو النظام 
املتحدة  الوالايت  وهي  الواحد  القطب  الدولة  املتمثل يف  اجلديد  العاملي 
األمريکية اليت من خالهلا يتم السيطرة علی العامل مع نشر اهلدف األمسی 

للماسونية وهو اإلحلاد وإخضاع الشعوب ابلقوة العسکرية.
وهتلر  ريرت  وکارل  مارکس  بواسطة کارل  املاسونية  استطاعت  هکذا 
وموسوليين وغريهم من خداع الشعوب فرتة من الزمن إال أهّنم مل يستطيعوا 
حتی اآلن حتقيق أهدافهم بشکل يرضيهم، ومازالوا يسعون وخیططون، لکن 

هللا القادر املهيمن من ورائهم حميط.

1. يهود اخلزر والثورة الروسية
ليس كل اليهود ساميني أي من نسل يعقوب، فاليهود الساميون ال 
يشكلون سوی 3% من يهود العامل، والباقی اعتنقوا اليهودية وهم منحدرون 
القرن  القادمة من آسيا يف  العروق غري السامية  من سالالت خمتلفة من 

األول امليالدي عرباألراضي الواقعة مشالی »حبر قزوين«.
ويطلق أهل التاريخ على هذه الشعوب املهاجرة من آسيا إىل أوراب وسكنت 
اخلزر وكانوا وثنيني،  الواقعة مشال حبر قزوين يطلقون عليهم اسم  املنطقة 

وكونوا مملكة اخلزر القوية شرق أوراب وجنوب اإلمرباطورية »الروسية«.
وقد بسطوا نفوذهم وسلطاهنم ابلقوة العسكرية على الشعوب اجملاورة الواقعة 
يف أوراب الشرقية غريب جبال األورال ومشال »البحر األسود« منذ هناية القرن 

الثاين امليالدي، كانوا حيبون اجلزية من مخسة وعشرين شعبا، واعتنقت 
اخلمسمائة  يقارب  ما  وعاشت  اليهودية،  الداينة  الوثنية  اململكة  هذه 
أيدي  على  امليالدي  عشر  الثالث  القرن  هناية  يف  سقطت  حىت  عام 

اإلمرباطورية الروسية.
إشعال  على  وعملوا  الروسية،  اإلمرباطورية  اخلرز  اليهود  دخل  وهكذا 
انر الثورة الشيوعية حىت استطاعوا إسقاط اإلمرباطورية الروسية وإقامة 

اجلمهورية الشيوعية عام 1917م.
وقد شكل اليهود اجلزء األكرب من التنظيمات احلزبية للشيوعيني الروس 
على  مؤخرا  الشيوعي  احلكم  للبالد وحىت سقوط  فرتة حكمهم  طوال 

أيدي اليهود أيضا!
املختلفة،  اإلمرباطورايت  على  ابملؤامرات  مليء  األسود  اليهود  واتريخ 
وهذا هو املؤرخ الربيطاين أدوارد جيبون )1737-1794م.( يذكر لنا 
أتثري التجار واملرابني اليهود يف احنطاط وسقوط اإلمرباطورية الرومانية يف 
كتابه الشهري عن سقوط اإلمرباطورية، وذكر فيه الدور الذي لعبته بواباي 
زوجة اإلمرباطور نريون الشهري يف التمهيد لسقوطه وسقوط اإلمرباطورية 

مث دخول أوراب عصور الظالم.

اهلامش:
عام  ومات  1818م.  عام  ولد  اجلنسية  أملاين  األصل  يهودي  ماركس  1. كارل 

1883م. وهو مؤسس الشيوعية العاملية.

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

أصابع خفیة

أصابع خفیة

سيطرة رأس املال اليهودي علی الدول الکربی
ال يزال العامل يذكر أشكال الثورات يف الدول الكربى منذ مطلع القرن 
العشرين وأيضا خالل القرون السابقة، ثورات على نظم احلكم وحتوالت 
واقتصادايً  سياسياً  األرضية  الكرة  وجه  غريت  إىل مجهورية  ملكية  من 
ودينياً ومل يدر أحد من وراء هذه الثورات اليت اصطبعت ابللون األمحر 

دوماً.
وإذا أردان معرفة من وراء هذه الثورات احلمراء وما الغرض منها، نعود إىل 
عام 1773م. حني مت أتسيس حمفل املاسونية املسمی »ماسونية الشرق 
مطامع  لتحقيق  العاملية  الثورات  استغالل  منه  واهلدف  احلرة«  األكرب 
البشر،  العامل وطاقات  مقدرات  للسيطرة على  السرية  الصهاينة  اليهود 

وتكوين حكومة عاملية ديكتاتورية أساسها النظام املاىل ودينها اإلحلاد.
وابلفعل مت تكوين أول حكومة عاملية مالية وكان أعضاؤها من اليهود أو 

املاليني املرابني اليهود.
وظهر على مسرح التاريخ البشري كارل ماركس1 األملاين من أصل يهودي، 
وكان قد طرد من »أملانيا« مث من »فرنسا« بسبب نشاطه املريب الداعي 
السياسي، ويف عام  اللجوء  الشيوعية، وجلأ إىل »اجنلرتا« ومنح حق  إىل 
1848م. أعلن البيان الشيوعي، واعرتف مارکس أن هناك خمططاً طويل 

األمد لتحويل العامل إىل مجهورايت شيوعية.
وكان أتسيس الشيوعية احلديثة من قبل عام 1773م. من قبل املاسونية 

العاملية.
وجاء ماركس وأعوانه بوضع أسس التنفيذ للفكرة الشيطانية.

وقد اعرتف لينني يف كتابه »شيوعية اجلناح اليساري« أن الشيوعية ليست 
مذهبا عقائدايً بل هي أداة للعمل.

مث أوجدت املاسونية العاملية طرفاً أخر ملقص املؤامرة املسيطرة على العامل، 

العالم کله في أيديهم
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الحرب السكانیة العالمیة

الحرب السكانیة العالمیة

تنفيذ هذه املهمة املروعة من خالل ابيسفنول اي )BPA( مرورا ابملنتجات 
املعدلة وراثيا )GMO( وحقن الفلورايد يف املياه والكثري من السموم االخرى، 
لتعريض اجملتمعات البشرية احلالية للموت والفناء شيئا شيئا، وفضال عن ذلك، 
فان االدارة االمريكية، استخدمت يف هذا املسار أيضا املقيدات الذكية اليت 

تؤدي إىل السرطان واملرض واإلعقام.
لكن النقطة املهمة تكمن يف أن استخدام هذه االدوات يتم من خالل 
يستهلك  الناس. وعندما  للسموم يف سلة غذاء  والتدرجيي  البيئي  احلقن 
املياه ويتغذون على حزم  الناس، األطعمة املصنعة، ويشربون مياه شبكة 
للسموم  تدرحييا  احلقيقة  يف  يتعرضون  فاهنم  املختلفة،  الغذائية  املنتجات 

القاتلة أو املسببة للعقم.
واتبع اينفووارز إن BPA: وابقي املواد املماثلة وخاصة االسرتوجني الصناعي، 
خطرية للغاية وتستخدم بكميات كبرية يف البالستيك املستخدم يف الصناعات 
وكذلك  تدويره  املعاد  املقوى  وورق  والورق  للغذاء  املعدنية  واألواين  الغذائية 
الكثري من املنتجات االخرى اليت ال تتجانس مع جسم االنسان وترتك آاثرا 

وراثية على األجيال. 
املبكر والشيخوخة  والبلوغ  الرجال  تؤدي كذلك إىل عقم  املواد  إن هذه 
املبكرة وسرطان الثدي لدى البالغني وسرطان الربوستاات لدى األحداث 

وتداعيات فظيعة اخرى. 
إن احلرب ضد السكان، تعد أحد االجراءات املتبعة من جمموعة النخبة 

العاملية، فيما جتري هذه العمليات على نطاق واسع.2 

النسبة والرتكيبة السكانية يف العامل، جيب أن توفر األمن 
القومي المريكا

وقد نفذت احلرب السكانية خالل العقود االخرية على نطاق واسع وعلى 
صعيد العامل، وهي حصيلة السياسات والقيادة اليت تتوالها مراكز عديدة 
اتبعة لألقطاب الدوليني وعلى رأسهم امريكا. ومتثل عقيدة األمن القومي 
االمريكي، خارطة طريق وأساس لصنع القرار يف هذا املشروع العاملي. وبناء 
على هذه العقيدة، فان الرتكيبة السكانية يف العامل وأي تغيري حيصل بشاهنا، 
جيب أن حيقق األمن القومي االمريكي وأن تنفيذها بشكل دقيق يقع على 
كاهل املنظمات واملراكز الدولية املهمة اليت تضع إلشراف البنتاغون. وتعد 
االمم املتحدة والصليب األمحر الدويل ومنظمة اليونيسف ومنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( وصندوق النقد الدويل وصندوق السكان، 

من املنظمات اخلاضعة إلدارة البنتاغون. 

نظرايت  واضع  االمريكي،  اإلتصال  برامج  مركز 
3)CCP( العمليات النفسية

حبوث  »مكتب  بعنوان  األكادميية  النخبة  وحدة  امريكا  أسست  وقد 
النظرية  واألسس  الركائز  ابستخراج  ليقوم  1948م.،  عام  العمليات« 
يف  املكتب  هذا  أسس  وقد  االجتماعية.  العلوم  يف  النفسية  للعمليات 
مع  تعاقد  هوبكينز« وخالل  يد جامعة »جان  على  مريلند«  »ابلتيمور 
اجليش االمريكي. ومن مث إنتقل يف ظل املهارات والتخصص الذي اكتسبه 
يف برانمج حبوث عمليات اجليش االمريكي برباعة، إىل »مدرسة الصحة 
الصحة  إتصال  فرع  وأحدث  هوبكينز  جان  جلامعة  العامة«4  والسالمة 

قياسية  مناهج دراسية  العمليات، إبنتاج  العامة.5 وقام مكتب حبوث 
لتنشئة األشخاص لعمليات احلرب النفسية، مثل: 

 Target Analysis and Media in Propaganda ٭
Audiences Abroad (1954)
A Psycholgical Wayfare Case Book (1985) ٭

كما أتسس »مركز برامج اإلتصال« )CCP( عام 1988م. على يد 
فيليبس تيسلون بيوترو6 كجزء من قسم الديناميكية السكانية يف مدرسة 
الصحة والسالمة العامة، وهدفه الرئيسي يتمثل يف حتديد سكان العامل.7

السكاين8  اإلتصال  خدمات  يغطيان  للمركز،  الرئيسيني  القسمني  إن 
السكاين،  اإلتصال  خدمات  وتقدم  السكانية9.  املعطيات   وبرانمج 
مساعدات تكنيكية خلمس مناطق عاملية، تشمل الدول املستقلة حديثا 
ويتم يف هذا  الالتينية.  وامريكا  وافريقيا  األدىن واسيا  والشرق   )NIS(
القسم،  تقدمي الدعم التدرييب واملايل لزمالئه يف أكثر من 65 دولة حول 
العامل، لريفدها يف جمال تطوير وتقييم الربامج املؤثرة للمعطيات - التدريبية 
والصحة  األسري  التخطيط  وتعزيز  لتشجيع  والتحفيز10  - واإلتصال 

ضد اإلجناب والنشاطات املماثلة.

والسياسة  احلديثة  العاملية  واحلرب  السكان  إدارة 
اإلستعمارية القدمية

وقد نشأت طوال التاريخ، صراعات ونزاعات كثرية بني الشعوب واألمم، 
إذ أن احلروب العدوانية تتابع يف الغالب، ثالثة أهداف رئيسية وهي: 

1. تطوير الثروة )رأس املال(؛ 
2. إحتالل األرض )توسيع البالد(؛ 
3. زايدة األفراد )القوى اإلنسانية(.

بعبارة أخرى، فان هدف احلروب العدوانية، يتمثل يف الوصول والسيطرة 
إن  واإلنسانية.  والطبيعية  والتجارية  املالية  املوارد  سواء  املصادر  على 
اسرتاتيجية دعاة احلرب واملعتدين لنيل هذه األهداف، تتمثل يف السيطرة 
على املصادر وإيصاهلا إىل حدها االدىن. ويتحقق هذا من خالل احلرب 
املباشرة وقتل اجلنود وقصف املدن وإابدة األانس األبرايء هبدف تقليص 
املصادر  هلذه  استهالكه  وخفض  املصادر،  على  العدو  ونفوذ  هيمنة 
وابلتايل، خفض السكان، بعبارة اخرى، فان أهم عقبة تعرتض العدو يف 

احلروب العدوانية هي وجود السكان الشبان واملنتجني.11

احلرب على السكان؛ حرب من العيار الثقيل
ويتم يف كتاب »احلرب على السكان«12 إثبات أن حتديد النسل عامليا، 
العيار  العيقدة العسكرية واحلرب من  يتطابق متاما مع عوامل وعناصر 

الثقيل.13
ويف هذا السياق، يرى الفني توفلر أن أجهزة التجسس واإلستخبارات 
أصيبت يف فرتة ما بعد احلرب الباردة ابزمة اهلوية، وكانت تبحث عن 

هدف ومهمة ملفتة لتربر وجودها. 
ومن وجهة نظر العدو، مل يكن »اإلحتاد السوفييت« موجودا، وحىت مل 

تعد »الصني« الشيوعية قائمة. ومت يف اللجنة الدولية الثالثية، إبرام 
معاهدة اقتصادية بني امريكا وأورواب و»الياابن« عام 1973م. 

للدفاع عن املصادر االقتصادية املشرتكة يف مواجهة الدول 

إنتاج اللقاحات الفموية لإلعقام
العمل،  هلذا  املعهود  الشكل  يعد  التلقيح ابإلبرة،  أن  من  الرغم  وعلى 
لكن تقنية جديدة ابدعت بدعم مايل من »مؤسسة روكفلر«. وقالت 
جملة »مديكال مايكروبيولوجي« اهلندية إن اللقاحات الفموية ستحظى 
بقبول اجتماعي أكثر من بدائلها اإلبرية، وابألحرى، فان الناس سيبدون 
مقاومة أقل جتاه تناول موزة عادية مقارنة بغرس إبرة يف أذرعهم. واضافت 
اجمللة إن تقنية اللقاح الفموي اجلديدة، ميكن أن تنطوي على أهداف 
مزدوجة لتحديد اإلجناب. واتبعت: إن اللقاحات الفموية بوصفها منظومة 
حقن اللقاح، هي أقل تكلفة وأبسط استعماال وأسهل حفظا وتتمتع بقبول 
اجتماعي أكثر، وحتظى مبزااي رئيسية. وكان ُيظن يف البداية أن اللقاحات، 
اليوم  مفيدة فقط للوقاية من األمراض املعدية، بيد أهنا أصبحت تستعمل 
ألغراض اخرى مبا فيها الوقاية من أمراض املناعة الذاتية واإلجهاض وحتديد 

اإلجناب وغري ذلك.1

أسلحة الطعام، اإلعقام وحتديد النسل
وذكر موقع »إينفووارز« اإللكرتوين اإلخباري إن الطعام يشكل سالحا 
وقع الناس يف كمينه، واضاف: إن االدارة االمريكية أقدمت يف ضوء إختاذ 
سياسات تعديل السكان الغريبة واليت تشبه اإلابدة اجلماعية الصامتة أكثر، 

على تسميم وإعقام جزء من األسرة الدولية بصورة تدرجيية. 
واتبع »اينفووارز« يف تقريره بقلم الكس جونز وارون ديكس: إن االدارة 

عامليا،  النسل  حتديد  وكذلك  العامل  دول  يف  النسل  حتديد  وهبدف  االمريكية 
تدرجيية  بصورة  األشخاص  تسميم  قبيل  من  وسرية،  غريبة  إجراءات  إختذت 
بني  املماثل  للجنس  الرغبة  وزايدة  لألطفال  املبكر  والبلوغ  الرجال  وإعقام 
األشخاص وإجراءات اخرى من هذا القبيل، يف خطوة إلرابك مسار الزواج 
واإلجناب لديها ولدى بعض شعوب الدول االخرى، لكي تتحكم هبذه الطريقة 

مبركزها االقتصادي. 

سياسات للحد من تنامي السكان
واتبع: إن اإلجناب مت تقليصه يف دول العامل عن طريق سياسات ثقافية مبا فيها 
إرجاء الزواج واحلزم املثبطة والضرائب على الشرحية املقبلة على الزواج، وزايدة 
حمفزات املثلية اجلنسية وإضافة مواد وحماليل إىل مياه الشرب لتحديد اإلجناب 
وتشجيع النساء على العمل، إذ جيب إضافة قضااي أخرى إىل هذه اإلجراءات 

مثل اإلجهاض القسري والدفوعات التحفيزية لألجهاض. 
وامللفت يف هذا التقرير، أن العديد من هذه األساليب اليت تعود للعصور 
الوسطى واجلائرة وغري التطوعية والقسرية للحد من معدالت النمو السكاين، 
وردت يف عناوين وحمتوى كتاب »علوم األحياء« لعام 1977م. ملؤلفيه 
جان هولدرن وابل الريك، املستشارين العلميني احلاليني يف البيت األبيض. 

تسميم املاء والطعام، من أجل اإلعقام واإلجهاض
وأشار اينفووارز يف تقريره إىل كيفية تسميم املواطنني تدرجييا وقال: إنه يتم 
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الحرب السكانیة العالمیة

الحرب السكانیة العالمیة

نشاطات وسائل اإلعالم. ومت القيام بذلك عن طريق بث األخبار املتعلقة 
أن  إظهار  يف  يتمثل  الرئيسي  واهلدف  املوضوع.  هبذا  اخلاصة  ابملؤمترات 
من  واسعة  مروحة  من  مدعوم   )PEPP( الفليبينية  لألسرة  التخطيط 

الفليبينيني.23
كما كان يتم من خالل اإلتصال املتكرر املصطنع ابملؤسسات واحلديث 
حول هذا املوضوع، ابن التخطيط لالسرة الفليبينية )PEPP( ميثل مطلبا 
اإلعتبار  بعني  العامة كانت قد أخذت  العالقات  فعاليات  إن  مجاهرياي. 
2000 هدف على الصعيدين الوطين واحمللي، وتغطي الشركات واملصانع 
والفصائل املدنية واملؤسسات احلرفية واملؤسسات غري احلكومية واملؤسسات 
احلكومية واإلحتادات التجارية والنقاابت العمالية والشخصيات الشهرية. 
ليوجهوا نشاطاهتم  املال(،  أو ترغيب كل هؤالء )عن طريق  ومت تشجيع 
األشخاص  بني  اإلتصال  نشاطات  وبدأت  الربانمج.  هذا  دعم  إبجتاه 
NCC 93 يف أواسط أكتوبر، ابلتزامن مع املرحلة الثانية من نشاطات 
وسائل اإلعالم. وأخذت عشر وحدات حكومية حملية – يف أربع مدن 
وست والايت- بنظر االعتبار؛ مدينة »ابجيو« ومدينة »كوزن« و مدينة 
»ايلويلو« ومدينة »داواو«، ووالية »ابنغاسينان« ووالية »الغوان« و والية 
»داواو دلسور« ووالية »سوريتشاور دلسور« ووالية »كواتابتو اجلنوبية«. 
الوطين  اإلتصال  نشاطات  لربانمج  والتدريب  الرتفيه  نشاطات  وتشمل 

الفليبين 1993، األقسام التالية: 
1. مسلسل تلفزيوين طيب لقسم اإلعالانت الصحية، وبشكل رئيسي حول 

التخطيط األسري؛
2. مسلسل إذاعي؛

دي.اي.ان.ار  وتشمل  والبيئة  السكان  حول  ابرزة  جتارية  أفالم   .3
واملؤسسات غري احلكومية والذي مثل فيها ردوي فرانندز، واستثمر فيها املنتج 
 IDRCIntetna- tional Development( و USAID  احمللي

Research Center Canada(؛
4. أغاين البوب، حول التخطيط األسري من وجهة نظر األحداث واليت 

غّناها جنوا كروي.

نتائج النشاطات ضد السكانية يف الفليبني
وعن أثر هذه النشاطات الواسعة، يكفي القول أنه وعقب إطالق نريان 
معامل  االجتماعية خلفض  للهندسة  الواسعة  والفعاليات  الدعاية  مدفعية 
النمو السكاين يف الفليبني، فان تنظيم االسرة إحتل موقعا بني شعب هذا 
البلد حبيث حتول إىل سلوك إجتماعي مربر وحصيف وإجيايب، وجترأ القائمون 
على الربانمج أن يقولوا أن التخطيط لألسرة الفليبينية )PEPP( سيفي 
ابلتزاماته بشان توفري املعطيات الالزمة لألزواج الفليبينيني لإلنتخاب الواعي 
اإلحصاءات،24  إىل  واستنادا  القارئ  وبوسع  والتناسل،  التوالد  خليارات 
احلكم بنفسه على مدى جناح هذا الربانمج يف حتديد السكان يف الفليبني. 
وكما يمُالحظ، فان معدالت اإلجناب والتوالد يف هذا البلد، حنت منحى 
النسل  برانمج حتديد  )بدء  عام 1970م.  قبل  بني  املقارنة  لكن  نزوليا، 
قبل  التوالد  معدل  خفض  متوسط  أن  تظهر  وبعده،  االمريكي(  العاملي 
هذه الربهة الزمنية بلغ 0٫3 وبعد ذلك 0٫46، وهذا األمر يدلل على أثر 

ومفعول نشاطات حتديد النسل يف الفليبني.

وهذه املؤامرات مازالت مستمرة حول العامل
وجيب اإلنتباه طبعا إىل أن مجيع هذه املستندات واملوضوعات، تشكل 
جزء طفيفا للغاية من تلك اليت نشرت عن هذه السياسات السلطوية 
الدولية  املؤامرة  هذه  من  واسعة  ابعاد  هناك  ومازالت  السلطة،  ملراكز 

الفظيعة، مل تنكشف ومل تتضح معاملها. 
إن اإلخنفاض الشديد للسكان واملعدل املرتفع للغاية لتحديد املواليد يف 
معظم بلدان العامل خاصة بلدان العامل الثالث والبلدان االسالمية، شاهد 

على ذلك. 

اهلوامش:
1. تيلور، نقال عن جملة »سياحة الغرب« الشهرية، العدد86.

2. www.mashreghnews.ir/fa/news
3. Center for Communication Programs
4. School of hygienc publichealth
5. public health communication
6. Phpllis Tilson Piotrow
7. www.jhuccp.org
8. Population Communication Services (PCS)
9. Population Information Program
(PIP)
10. Information Eduction IEC/M, Communication/
Motivation

11. جاکلني کاسون.
12. The War Against Population
13. www.panindigan.tripod.com
14. Alvin and Toffler. 1993,p.155
15.www.whitehouse.gov/nsc/history.html
16. IBID
17. www. panindigan.tripod.com/panindigan.html
18. National Communication Compaigns (NCC)
19. www.jhuccp.org
20. Philippine Family planning Program (PEPP)
21. Seniors Resident Advisor
22. (LGU) (Local Goverment Unite)
23. NCC-93 briefing paper
24. http://earthtrends.wri.org

استخدمت كعامل حمفز  الثالثية،  اللجنة  هذه  إن  النامية. 
لتغيري القطب اجليوسياسي من »الشرق  مقابل الغرب« إىل 
»الشمال مقابل اجلنوب«. إن العدو، الذي كان يؤخذ يف هذه 
البلدان  اللجنة الثالثية على حممل اجلد، هو النمو السكاين احمللي يف 

األقل منوا وذات املصادر الغنية.14
الطنانة  الشعارات  خلف  يقبعون  مستعمرين  هناك  إن  يبدو،  لذلك، 
والرباقة واخلادعة، وابلتالزم مع تبيان املعطيات العلمية يف الظاهر يف جمال 

نتائج حتديد النسل، لتحقيق مصاهلم. 

معدالت  خفض  مع  االمريكي  القومي  األمن  توفري 
النمو السكاين العاملي

ومت يف عقد السبعينيات ويف عهد هنري كيسنجر )مستشار األمن القومي 
للرئيس االمريكي آنذاك( تصميم وتنفيذ مشروع حول أثر النمو السكاين 
العاملي، على األمن القومي االمريكي. واعترب هذا املشروع، أن مسار 
القومي  االمن  من  نقيض  طرف  على  يقف  العاملي،  السكاين  النمو 
االمريكي، وبني يف ظل شرح االسرتاتيجية االمريكية حول السكان يف 
العامل، السياسات واآلليات وكيفية التعاون بني املنظمات الدولية واسلوب 

تشجيع وإقناع زعماء الدول املنشودة، خلفض النمو السكاين.15
ووفقا هلذه الدراسة، فان تزايد سكان الدول النامية اليت متلك مصادر 
والتوقعات  املطالب  سقف  إرتفاع  إىل  سيؤدي  النسبة،  بنفس  هائلة، 
العامة بني اجلماهري مبا يف ذلك الرتبية وفرص العمل والصحة والسكن، 
وهو ما سيتحول إىل إضطراابت اجتماعية وسياسية يف هذه البلدان. 
إن هذه اإلضطراابت يف البلدان اليت متلك مصادر هائلة وغنية، تعرض 
هذه  واستثمار  امريكا  فيها  مبا  الصناعية  الدول  مصاحل  بدرجة كبرية، 
املصادر واإلستثمارات يف هذه البلدان، للخطر.16 ومن جهة اخرى، 
فان الضغط الناتج عن تلبية إحتياجات هؤالء السكان الكثر، سيدفع 
حبكومات وحكام هذه الدول مستقبال للتفكري برفع أسعار النفط لتلبية 
أسعار  ارتفاع  إن  لشعوهبم.  واملعيشية  الرفاهية  والتوقعات  اإلحتياجات 

النفط، سيرتك أثرا سيئا للغاية على االقتصاد االمريكي.17 

الربانمج اخلاص لتحديد النسل يف كل بلد
وكما أشران سلفا، فان النشاطات العديدة جلامعة جان هوبكينز ضمن 
الربانمج السكاين IEC/M قد خصصت لتغيري منط التفكري والسلوك 
السكان عن طريق حتديد  العامل ابجتاه حذف  اجلنسي جلميع شعوب 
التوالد. ولنيل هذه الغاية يف أرجاء العامل، فقد أعد مركز برامج اإلتصال، 
برانمج  تصميم  فيه  مت  الوطين،18  اإلتصال  نشاطات  بعنوان  مشروعا 
خاص لكل بلد.19 ومن هذه البلدان ميكن اإلشارة إىل الفليبني اليت 
فيها  النسل  الربانمج املخصص هلا لتحديد  التالية،  السطور  سنبني يف 

وكيفية وضعه موضع التنفيذ.

)PFPP( كنموذج؛ التخطيط لألسرة الفليبينية
لألسرة  التخطيط  إسم  عليه  أطلق  للفليبني،  املصمم  الربانمج  إن 
»مركز  متثيل  مكتب  طريق  عن  وتطبيقه  له  الرتويج  ويتم  الفليبينية،20 

برامج اإلتصال يف الفليبني« وعلى يد جوز جي. ريسون، كمدير مكتب 
التمثيل وبنجامني فيلوزار، كرئيس قسم التدريب. واملستشار املقيم هلذين 
الفليبينيني، هو ابتريك ال كلمان، الذي يعمل منذ عام 1992م. على 
التناسل،  الفليبينيني إزاء العالقة اجلنسية والزواج وكذلك  معرفة توجهات 
من حيث  التواصل - السيما  ونشاطات  اإلعالمية  النشاطات  وتنسيق 

الرتفيه والتدريب - دعما للتخطيط لألسرة الفليبينية.

NCC-( بدء نشاطات مركز اإلتصال الوطين الفليبيين
1993 )93

إن الدكتور جوان فليوير، هو خريج مركز برامج اإلتصال يف جامعة جان 
الوطين  اإلتصال  بربانمج  جتهز  الصحة،  حقيبة  توىل  وعندما  هوبكينز. 
الفليبيين-NCC-93( 1993( والذي شكل احلجر األساس لسلسلة من 
النشاطات املرتاكمة للتخطيط لألسرة الفليبينية )PEPP( لعام 1993م. 
وهذا الربانمج كان قد أعد بطبيعة احلال على يد بت كوملان من مركز برامج 
اإلتصال، واملتوقع أن ميضي قدما ابملوجة الطويلة للدعاية لسكان العامل. 
وكوملان ليس مستشارا رفيعا عاداي،21 بل هو واحد من املديرين اإلثنني 
أوفد  قد  املركز،  هذا  أن  يعين  وهذا  اإلتصال.  برامج  مركز  متثيل  ملكتب 
أحد أفضل موظفيه، لكي يقوم ابعادة هندسة الثقافة التقليدية املضادة 

لإلجهاض الطوعي الفليبيين. 
وميلك كوملان، مكتبا يف »وزارة الصحة« يف الطابق الثاين للمبىن املكون 
شبه  أوجه  ميلك  األسري،  التخطيط  بشأن  نشاطه  إن  طابقا.   25 من 
لندسيل يف مطلع  للعقيد  النفسية ل إف.سي.اي.او،  كثرية ابلعمليات 
عقد اخلمسينيات. ويعمل كوملان عن طريق الوسطاء الفليبينيني واملقاولني 

الفرعيني للمؤسسات غري احلكومية اليت تدار على يد شركة »كمبني«.

اإلستثمار إلدارة السكان يف الفليبني
الوطين  اإلتصال  نشاط  لربانمج  بيزو  مليون   160 استثمار  ومت 
الفعاليات   على  املبلغ  هذا  أنفق  وقد   ،)NCC-93( الفليبيين-1993 

التالية: 
أ. الرتويج ملفهوم التخطيط األسري؛

ب. تقدمي اخلدمات واملعطيات يف هذا اجملال؛
ج. أساليب منع احلمل.

ويضم هذا الربانمج، أربعة أجزاء أساسية وهي: 
1. وسائل اإلعالم؛
2. العالقات العامة؛

3. التواصل املكثف بني األشخاص يف عشر وحدات حكومية حملية؛22
4. الرتفيه والتدريب.

ومت تدشني جمموعة الفعاليات اإلعالمية يف ثالث مراحل: 
املرحلة األوىل: يف 2 أغسطس 1993م. يف »قصر ماالکااننج«؛

املرحلة الثانية: يف أواسط اکتوبر حملو صور نشطاء الصحة؛
منع   وسائل  وفاعلية  أبمان  للتعريف  1994م.  يناير  يف  الثالثة:  املرحلة 

احلمل الصناعي؛
يف  نوعية  قفزة  إلحداث  العامة  العالقات  فعاليات  جمموعة  تدشني  ومت 
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األولیغارشیة الحاخامیة

وال شك ابن العلوم اخلفية متتلك يف حد ذاهتا »مبادئ وأسس ومصادر« 
خاصة تؤدي إىل ظهور علم الكون وعلم الوجود اخلاصني اللذين يتعارضان 

والعلوم الوحيانية لألنبياء االهليني العظام. 
الفكرية  املنظومة  يف  املستخدمة  واملصطلحات  واملفردات  املفاهيم  إن 
للكاابال، وعلى الرغم من تشاهبها واشرتاكها يف اللفظ مع سائر املفردات 
واملصطلحات السائدة يف األداين التوحيدية، تربز تباينا جادا وأساسيا، وأن 
كال من تلك املفاهيم واملصطلحات، يكتسب منزلة ومعىن متفاوات، مبا 

يتناسب مع النص واملنظومة اليت تنتمي إليها.
للتعاليم  املستخدمة  املألوفة  التقليدية  املصطلحات  أكثر  هي  والقبالة 
السرية واخلفية اليهودية واليت تشري مبفهوم أوسع إىل مجيع التيارات السرية 
اليهودية والتفسريات الغامضة للكتب املقدسة العربية، وابلرغم من حماوالت 
الكاابليني، فاهنا ال متت بصلة إىل العرفان النابع من الدايانت التوحيدية 
والتعاليم األصلية واحلقيقية للعرفاء املسلمني العظام، بل وبصفة خاصة، 

منفصلة ومنفكة عن مفهوم العرفان يف اتريخ األداين. 
إن هيكلية املعرفة الكاابالئية، مثلها مثل نظام كهنة معابد مصر، سرية، 
وتقوم أساساهتا على العلوم الغريبة. فضال عن أنه جيب البحث عن ماضي 
 واتريخ هذه العلوم يف السنوات اليت سبقت نشأة داينة موسى كليم الل

و »التوراة«. 
وجيب القول فيما خیص »بين اسرائيل« من أهنم ويف عصر السامري وبعد 
رحيل النيب موسى، أعرضوا عن أحكام التوراة بعد العودة إىل التعاليم 
املنقذ موسى، وأعادوا  اعتادوا عليها قبل عصر  اليت  القدمية  املصرية 
هبا،  وقبلوا  القدامى  للمصريني  السحرية  والطقوس  الشعائر  قراءة  إمجاال 
وخلطوا هذه التعاليم مع وجه من مكتوابهتا وتعاليمها الدينية الوحيانية، 

ليعتربوهنا معرفة سرية وصوفية انبعة من الكتب املقدسة. 
ويتحدث ويل ديورانت يف كتابه »قصة احلضارة« حول ماضي »الكاابال« 

أو حسب قول عبدالّل شهبازي »ذروة اإلنتاج الفكري لليهود« ويقول: 
وقد عثر يف فرتة ما، خالل القرن األول للميالد على كتاب سري يف اببل يدعى 
»سفر يصرياه«8 )كتاب اخللق(. وقد نسب الزهاد مبن فيهم يهوذا هالوي، 

تصنيفه إىل ابراهيم اخلليل وهللا.9
ويبني مؤلف »قصة احلضارة« بعد هذا، مسار تنامي وانتشار الكاابال حىت 

العصر احلديث. 
وميكن تتبع إخنداع اجملموعات املختلفة للمجتمع خالل التواجه مع الكاابال 
الكاابالئية  املصادر  يف  الواردة  التعاليم  غموض  فيها  مبا  خمتلفة  أمور  يف 

ونسب تلك املصادر إىل األنبياء واألولياء االهليني. 
لقد كان مؤلفوها، خيفون إمساءهم وهوايهتم، ويظهروهنا خلف ستار ديين مثل: 
العرفاء  وتوحد  اخلفاء  هذا  إن  ودانيال.  وابروخ  وموسى  وابراهيم  ونوح  أنوخ 
منزلة  معرفة  إعادة  علينا  الصعب  من  الدينية، جعل  الشخصيات  مع  اليهود 
هؤالء الكتاب والعرفاء اترخييا واجتماعيا. إن هذا النموذج من الكتابة ابمساء 

مستعارة وبوجوه مماثلة، خلد يف القرون اليت تلت السنة العرفانية.10
واليهودية  اليهود  »موسوعة  يف  املسريي  عبدالوّهاب  الدكتور  ويتطرق 
والصهيونية« حتت مفردة العرفان اليهودي )القبالة( إىل أحد أركان التعاليم 

الكاابالئية أي »احللولية« ويقول: 
ويدعى الرتاث العرفاين اليهودي، قبالة، وأمضى مراحل عديدة ومهمة مبا فيها 
قبالة زوهر، حتت مسمى القبالة النبوية وقبالة لورايين، املعروفة بقبالة مشيحاين. 

هذه  الن  هبا،  اخلاصة  مفاهيمها  هلا  اليهودية  املنظومة  يف  التصوف  وكلمة 
فيها  تشاهد  وقوية  حلولية  طبقة  على  وحتتوي  الطبقات،  متعددة  املنظومة 
قضااي بدء من العهد العتيق وصوال إىل الشريعة الشفهية، وتتجسد يف أفكار 

مبا فيها الشعب املختار وأمة الروح واألرض املقدسة.
تفاسري  أساس  وأرسى  جدا،  النطاق  واسع  للقبالة،  العرفاين  الرتاث  إن 
حلولية وصوفية يف كتب مثل »زوهر« و »ابهري« وقد حلت حملت التوراة 
والتلمود. ويقال أن احلركات املشيحانية احللولية والصوفية راجت وسادت 

بني اجملموعات اليهودية على امتداد التاريخ.
إن األفكار الفلسفية، اندرا ما تشاهد بني اليهود، وتتجلى فحسب على إثر 
التأثر بباقي احلضارات، وتتخذ يف معظم األوقات شكل ومظهر احللولية، 
على سبيل املثال، وقع فيلون االسكندري حتت أثر احلضارة اهليلينية ومل يكن 
جييد العربية قط، ومع ذلك، تشاهد يف فلسفته النزعة احللولية بقوة، ومل يكن 
ألفكاره الفلسفية أي أثر على التطورات التالية لليهودية. من جهة أخرى، 
فقد كان موسى بن ميمون الشخصية املميزة بني مجيع املفكرين العقالنيني 
اليهود، قد أتثر بقوة ابحلضارة العربية االسالمية، لكن يف العصر احلديث ومع 
نشأة األفكار الفلسفية احلديثة بني اليهود، نرى ابن اسبينوزا، تقدم بفلسفته 

احللولية على سائر املفكرين.
كما أن مارتن بوبر، ابرز املفكرين اليهود، إهتم كثريا ابلتصوف وحىت اعترب 
واحدا من أعمدة التصوف يف اتريخ الفكر الغريب احلديث. ويف احلقيقة، فان 
الفكر الديين اليهودي إتسم يف التاريخ املعاصر، جبوهر صويف وحلويل، فيما 

متثل الصهيونية، النقطة اليت تبدو فيها احللولية من دون هللا. 
التوحيدي وانبع  اإلطار  يقع يف  أحدمها  التصوف:  من  نوعني  متييز  وميكن 
من اإلميان ابالله الذي يتخطى االنسان والطبيعة والتاريخ وكذلك اإلميان 
ابلثنائيات الدينية الواسعة )السماء/األرض، اإلنسان/الطبيعة وهللا/االنسان(. 
وتظهر هذه الرؤية يف التمرينات الصوفية، إذ يسيطر الصويف من خالل قيامه 
هبا، على مترد جسده ليربهن بذلك حبه هلل ويتقرب إليه.    إنه يدري ابنه 
غري قادر على الوصول إىل هللا، والتوحد معه، الن احللول اإلهلي يف تضاد 
مع الرؤية التوحيدية وأن وحدة الوجود هي قمة الكفر وانعدام اإلميان. إن 
العارف الذي يقف يف إطار التوحيد يربهن حبه هلل عن طريق التمسك ابلقيم 
االنسانية ويكرم القيم املطلقة اليت أرسل هبا هللا إىل البشرية، ويعمر بذلك 

دنياه. 
أما النوع الثاين، هو التصوف والعرفان احللويل النابع من وحدة الوجود، وحيل 
على أساسه هللا يف الطبيعة واالنسان والتاريخ ويتوحد معها. ويف هذه احلالة، 
فان ال وجود مستقل له خارجها، وهلذا السبب، خيتزل الوجود يف مستوى 
واحد ويتبع قانوان واحدا. وابلتايل فان كل من هو على علم هبذا القانون 
)الغنوسية( قادر على حكم مجيع العامل. إن السيادة على العامل هي غاية هكذا 
عارف ]عرفان القدرة[. إنه وبدال من مراقبة نفسه الطائشة، يلجأ هنا إىل 
التفاسري الباطنية وصنع التعاويذ والتمائم والعثور على اهلياكل اليت يستطبع 

بواسطتها التأثري على املشيئة االهلية ويكتسب هيمنة امربايلية على العامل.
ليس  شك  بال  هدفه  فان  الزهد،  شكل  اختذ  وإن  حىت  هنا  التصوف  إن 
احتواء الذات، بل الوصول والتواصل مع هللا والفناء فيه، لكي يتمكن املرء 
من اإلطالع على األسرار االهلية وأن يصبح هللا أو شبيه هلل. إن الصويف 

احللويل يهتم بنفسه فحسب، ولذلك، فانه ال خيطو يف إطار الزمان 
التاريخ وال  له على مسار  اثر  أداءه ال  إن  اإلنسانيني.  واملكان 

ويستحيل التعرف على »اجلمعيات السرية« وطريقة تفكري وعمل هذه 
املنظمات الشيطانية، من دون معرفة العلوم اخلفية والعلوم الغريبة1 وعلى 

وجه اخلصوص »الكاابال«.2
إن اإلنطباع العام للناس عن احملافل اجملهولة مبا فيها املاسونية وأداء سائر 
حمافلها السرية واخلفية، هو أن أعضاء مثل هذه اجملاميع واملؤسسات، 
واالقتصادية  السياسية  والتعامالت  املناسبات  إطار  يف  فقط  يتصرفون 
واملبنية والقائمة على العلوم السائدة والرائجة، يف حني أن إستناد وإرتكاز 
هذه احملافل يقوم منذ األزمان الغابرة، على العلوم اخلفية، وللبقاء مبأمن 
عن توجيه أصابع اإلهتام إىل هذه العلوم، أطلقوا عليها عناوين براقة وزائفة 

مثل التصوف والعرفان، ونسبوها إىل األنبياء واألولياء االهليني. 
وابلرغم من أن العلوم السرية، وكما ذكران يف اجلزئني األول والثاين من 
»قبيلة اللعنة« مت تداوهلا بني األمم املختلفة بسمسرة الشياطني، وسلكت 
لدى  خاصة  مبنزلة  تتمتع  العلوم كانت  هذه  لكن  التكويين،  مسارها 
بعلم  املتصلة  أسسها  على  بشكل خاص  العثور  »بين اسرائيل« وميكن 

الكون والوجود يف »التلمود«.
وكما أسلفنا، فان التلمود بوصفه جمموعة التفاسري الشفهية احلاخامية 
واملراجع  املصادر  أهم  »التوراة«،  املقدس  الكتاب  بعد  يشكل  لليهود 

الدينية والعقائدية لليهود. 
إىل  والعودة  اخلفية  العلوم  إىل  السيب،  فرتة  إابن  بين اسرائيل  رجوع  إن 
التعاليم الباقية عن سنوات اإلقامة يف مصر، مهدت لصياغة جمموعة من 
هذه العلوم اخلفية واليت انتقلت جيال بعد جيل بني رجال الدين اليهود. 

وميكن اعتبار »الكاابال« جزء من جمموعة العلوم اخلفية حلاخامات اليهود.
إن الكاابال أو »القّبالة« هي التعاليم الصوفية الرمزية وغري الوحيانية اليت 
مت تناقلها وتداوهلا بني جمموعة من الزعماء اليهود منذ غابر الزمان. ويطلق 
عليها القبالة لكون هذه التعاليم تنسب إىل مجع من الزهاد واملتصوفة اليهود 

يف العصر القدمي ممن كانوا يعيشون لقرون خلت.
ويذهب مؤلف كتاب »اليهودية، دراسة اترخیية« إىل اإلعتقاد أنه:

ترك   )Kabbala( الكاابال  اليهودي3  العرفاين  الرتاث  فان  التلمود،  وبعد 
أعمق األثر على اليهودية.4

ويقول االستاذ عبدالّل شهبازي يف هذا اخلصوص: 
الكاابال هو اإلسم الذي يطلق على التصوف اليهودي والتلفظ األورويب للكبالة 

العربية، مبعىن القدمي. وهذه املفردة، معروفة لدينا على شكل القبالة العربية.
إن أتباع طريقة الكاابال )الكاابليون(،5 يعتربون هذه املدرسة، علما سراي 

وخفيا للحاخامات اليهود، ويرون أن هلا ماض ضارب يف القدم.6
ويؤيد مؤلف وابحث »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية« هذه النظرية 

ويقول: 
إن القبالة هي جمموعة من التحليالت والتفاسري الباطنية والصوفية بني اليهود. 
والقبالة يف  األقدمني.  برتاث  والقبول  التواتر،  تعين  مفردة عربية  والقبالة هي 
األصل كانت تعين الرتاث الشفهي اليهودي، ويدعى الشريعة الشفهية. وهذه 
الكلمة اكتسبت يف أواخر القرن الثاين عشر معىن جديدا، واستخدمت للداللة 
على أنواع التصوف واملعرفة احلاخامية املتحولة. ويطلق األانس العارفون ابسرار 

وخبااي القبالة، على أنفسهم إسم العارفون ابلفيض الرابين.7

اليهودي )القّبالة( والتصّوف  الكاباال 
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األواثن وغري اإلهلي وغري الرمحاين يكتسب فحسب مرتبة ودرجة أعلى من 
االنسان، ويكتسب القدسية حىت. 

واملؤكد أن األرواح اجملردة، بعيدة عن الوصول إىل مجيع الكائنات غري اجملردة 
)من اجلمادات إىل االنسان(، وهي بشكل خاص بتصرف الّل املتعال وال 
حتصل بعد اخلروج من قفص اجلسد، على رخصة وإذن للعدول واحلياد عن 
أوامر الّل املتعال. لذلك، فان الكائنات املتواجدة يف املراتب الدنيا ليست 
قادرة على التواصل مع هذه الروح، الن أصحاب األرواح العالية والرفيعة 
املستقرة يف عامل  األرواح  التواصل مع  والقوية جدا، يكتسبون قدرة وقوة 

اجملردات، مبن فيهم األنبياء اإلهليني. 
إن اليهود وعلى مدى السنوات املتتالية، تالعبوا ابأللفاظ واملصطلحات 
وكامن يف  للكشف  قابال  شيئا  مثة  أبن  آمنت  أن مجاعة  امللفقة، حبيث 
الشجرة، ميلك  يقبلون ابن كائنا مثل  الكاابالئية. وجعلوا هؤالء  التعاليم 

اجلهوزية إلنتاج األرواح أو محاية وحراسة األرواح اجملردة. 
املزورة وغري  الكاابالئية  الداينة  له ويعلن عنه دعاة  وفيما خیص ما يروج 
اإلهلية، حتت مسمى اإلنطباعات النورانية والسامية، جيب القول أن اليهود 
أضفوا طابعا الوهيا على السحر الذي هو صنيعة أيديهم وجنود الشيطان، 

ليقدموا أنفسهم وأانس مثلهم، على أهنم أصحاب قوة أكرب وأمسى. 
إن اليهود مل وال يسعون أصال لكشف سر العبودية وسلوك مراتب الكمال 
عن طريق التزكية النفسانية. إهنم يعتربون أنفسهم أفضل من مجيع الكائنات، 
ومنافس حقود هلل املتعال، وحياولون حىت لبيع روحهم الفاوستية14 للشيطان 

من أجل نيل السلطة العليا.
ومبا أن اليهود يرون أهنم األعلى واألرفع وحىت أهنم يعتربون أنفسهم أصحاب 
كماالت نسبة إىل الّل حبيث يستطيعون جعل الّل ينقاد ألوامرهم وإرغامه 
على تلبية مطالبهم، يعتربون أن يد الّل مغلولة يف مجيع األمور. ويقول الّل 

تعاىل: 
اُه محَْبُسوطحَتحَاِن  »وحَقحَالحَِت اْليبحَُهوُد يحَُد هللِا محَْغُلولحٌَة ُغلَّْت أحَْيِديِهْم وحَلُِعُنوا مبحَا قحَاُلوا بحَْل يحَدحَ
يبُْنِفُق كحَْيفحَ يحَشحَاُء وحَلحَيحَزِيدحَنَّ كحَِثريًا ِمنبُْهْم محَا أُْنِزلحَ ِإلحَْيكحَ ِمْن رحَبِّكحَ طُْغيحَااًن وحَُكْفًرا وحَأحَْلقحَيبْنحَا 
رًا ِلْلححَْرِب أحَْطفحَأحَهحَا هللاُ  ا أحَْوقحَُدوا انحَ هللاُ الحَ حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينحَ«15ببحَيبْنبحَُهُم اْلعحَدحَاوحَةحَ وحَاْلببحَْغضحَاءحَ ِإىلحَ يبحَْوِم اْلِقيحَامحَِة ُكلَّمحَ وحَيحَْسعحَْونحَ يف اأْلحَْرِض فحَسحَاًدا وحَ

اهلوامش:
1. وتعد »العلوم اخلفية« أو العلوم الغريبة، واحدا من فرعي »العلوم« يف التقسيمات 
القدمية للعلوم يف نظام التعليم ابملدارس االسالمية. والفرع االخر أي »العلوم اجللية« 
اليت تطلق على الطب واملنطق واهلندسة وغريها، كانت متلك قوانني حمددة وتدرج على 
غرار العلوم احلديثة، يف الكتب وتدرس يف املدارس. وكان موضوع العلوم الغريبة، يتمثل 

يف قوى ماوراء الطبيعة، وكانت أسرارها تبقى حكرا على العارفني هبا. 
2. Kabbalah.
3. Jewish Mystieism.

4. اپستاين، إيزيدور، »اليهودية، دراسة اترخیية«، ص 283.
5. Kabbalists.

6. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، ج 2، ص 243.
7. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ج 5، ص 175.
8. Sefer Yezirah.

اصدارات  اليوانن،  واخرين،  آرام  أمحد  ترمجة  احلضارة«،  »قصة  ويل،  ديورانت،   .9
مركز تدريب الثورة االسالمية، 1372ه.ش.، الکتاب الثالث، صص 534-533.

للنشر،  فراروان  اليهودية«،  والفلسفة  العرفان  القّبالة،  »داينة  شيوا،  10. كاوايين، 
طهران، الطبعة الثانية، 1384ه.ش.، ص 18.

صص  والصهيونية«،  واليهودية  اليهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .11
.175-174

12. املصدر السابق، ص 175
13. إن الباغانية )املشتقة من كلمة faganus( هي رديف للمشرك والكافر عند 
املسيحيني، الن جمموعة الدايانت اليت تسمى الباغانية، مت تداوهلا مبا يتقارن مع ظهور 
املسيحية يف أورشليم وانتشارها يف الغرب والبالد التابعة للروم، وكانت تشكل منافسا 
الباغانية داينة أهايل  عنيدا وجادا للمسيحية. وهذه املفردة تعين القرية بينما تعين 
القرية. )كلسرخي، إيرج، »اتريخ السحر«، طهران، علم للنشر، 1377ه.ش.، 

ص 170.(
وأن صفته  املانية،  الرئيسية ألسطورة  الشخصية  هو   )Faust( فاوست  إن   .14
عن  للجاه  يسعى  شخص  فيها  يتخلى  اليت  للحالة  توصيف  هي  »الفاوستية« 
األخالقيات من أجل الوصول إىل السلطة. وفاوست هو أيضا إسم مسرحية لـيوهان 

ولفغانغ فون غوتة األملاين )1749-1832م(.
15. سورة املائدة، اآلية 64. 

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

1397ش.

ببناء العامل. إنه يعترب نفسه أعلى وأرفع من اخلري والشر  يهتم 
والقيم املعرفية واألخالقية. ]يف حني[ إن جتربة العرفان التوحيدي 
تتبلور يف طريق بناء الذات، وطاعة هللا وإصالح الدنيا، لكن جتربة 
العرفان احللويل تتجسد يف إثبات الذات وجعل هللا يطيع والعثور على سبيل 
للسيادة على العامل. وابلرغم من أن لفظة التصوف والعرفان تستخدم لكال 
النوعني، لكنهما خيتلفان عن أحدمها االخر متاما. إن التصوف احللويل السيما 
األمناط املتطرفة منه، يشكل مظهرا من مظاهر العلمانية، النه إن كان هللا، 
هو املخلوقات، فان املخلوقات ستكون هي هللا. وإن حيل هللا يف املادة، فان 
الطبيعة تصبح هللا أيضا )كما قال اسبينوزا( ويستطيع العارف السيادة على 
هللا والطبيعة والعامل. وهنا ميكن مشاهدة »االنسان الكامل« لنيتشة، اإلنسان 

الذي يؤمن فحسب بقوة اإلرادة وينبذ أخالق الضعفاء. 
وميكن القول أن التصوف اليهودي، وبشكل عام، حلويل وله توجهات غنوسية 
قوية. إن الصويف اليهودي ال خيطو إبجتاه التحكم بنفسه املتمردة وطاعة هللا، 
بل يسعى لدرك ماهية هللا عن طريق التأمل واملعرفة االشراقية، وأن يؤثر على 
هللا ويفرض هيمنة امربايلية على العامل. وهنا تتضح عالقة التصوف اليهودي 
أو القبالة ابلسحر وكذلك عالقة السحر ابلعلم والغنوسية. ويطلق غرشوم 
طريق  عن  معرفة هللا  أي  التيوصوفية،  إسم  اليهودي  التصوف  على  شومل، 
الصوفية  التمرينات  عن  بعيدا  يبقى  فانه  لذلك  االشراقية.  واملعرفة  التأمل 
والزهد ويسعى لفناء الذات االنسانية يف الذات االهلية. وهذا التوصيف ال 
يتمتع طبعا بقوة تفسريية هائلة، الن التصوف احللويل اليهودي، هدفه اإلحتاد 
مع هللا واإلنضمام إليه )دويقوت( وهكذا إحتاد يفضي إىل وحدة الوجود. 
ورمبا أن أكثر مواصفات التصوف اليهودية أساسية هي كونه يقع يف إطار 
احللولية، وهذا األمر جعله خيتلف عن التصوف التوحيدي. لذلك إننا نفضل 
اإلشارة إىل التصوف اليهودي من خالل مصطلح القبالة، النه أدق وأكثر 

حتليلية.11
التعاليم  على  الشرعية  إضفاء  أجل  ومن  الكاابال،  مدرسة  أتباع  إن 
التعليمات  اعتماد  هتمة  عن  مبأمن  البقاء  وهبدف  الغامضة  الكاابالئية 
قوة  من  انبعة  الكاابالئية  املعرفة  أن  إعتربوا  القدامى،  للمصريني  السرية 
الدرك اهلائلة والباطنية ملفسري »التوراة« ورأوا أن امتالك اليد الباطنية، 
ميثل شرطا ضروراي لدرك تلك املفاهيم اخلفية بني طيات الكتب الدينية 

اليهودية. 
ويقول القباليون إن التوراة كتبت على النار البيضاء قبل خلق العامل ابلنار 
السوداء، وأن النص احلقيقي للتوراة هو الشئ الذي كتب ابلنار البيضاء، 
وهذا يعين أن التوراة احلقيقية خمفية يف الصفحات البيضاء حبيث أن أعني 

البشرية ال تدركها.12
الباطنية  العلوم  بشأن  الوعي  فقدان  وبسبب  الناس،  وعوام  عموم  إن 
تكتنفها  غامضة  تعاليم  أي  يعتربون  لالنسان،  الوجودية  والساحات 
االسرار والغموض، والسائدة يف أقوال وأعمال األمم املتخلفة، ابهنا انبعة 
على  ويطلقون  العرفانية«،  »التجارب  و  النفساين  والسلوك  السري  من 
أعمال من هذا القبيل إسم العرفان. ويتصرف الباحثون الغربيون بذات 
التفكري. إن إطالق العرفان اليهودي على التعاليم الكاابالئية انبع أيضا 
من سوء اإلنطباع واإلستنتاج هذا. إن هؤالء الباحثني، وبسبب فقدان 
اليت صدرت حول  األعمال  مقارنة  ومع  الباطنية،  العلوم  املعرفة حول 
املتصوفة والعرفاء املسلمني وبعض التجارب الزهدية والنسكية للرهبان 

املسيحيني، ظنوا يف ضوء الكتاابت املليئة بـاإلستعارة والتوصيفات الشاعرية 
للحاخامات اليهود، ابن هذه األقوال مشرتكة يف املاهية مع التعاليم النابعة 
يف  واحد.  نبع  من  وترتوي  النفسانية،  والتأمالت  العرفانية  التجارب  من 
حني أن التعاليم الكاابالئية وابلرغم من التعقيدات الظاهرة للتمائم والرقى، 
وبسبب خلوها من أبسط مستوى من التجارب الزهدية والنسكية للهنود 
احلمر لـ»أمريکا الالتينية«، واملراتضني اهلنود، فاهنا ال تندرج ضمن هذه 

الفئة وال تتمتع ابدىن درجة من املصداقية واإلعتبار. 
إن »الكاابال« تفتقد للباطن احلقيقي أصال وهي صنيعة الذهن اليهودي 

متاما. 
وعلى الرغم من العارفني ابلّل ممن وظفوا كل مهمهم لكسب معرفة الّل املتعال 
وإرتفاء املراتب النفسانية لالنسان. عن طريق ترك اهلواجس النفسانية، فان 
التشبه  ومع  البشرية،  إغراء  وهبدف  التام  املكر  ظل  ويف  الكاابال،  أتباع 
بصورة أقوال وأفعال املتصوفة والعرفان وحكماء األداين التوحيدية، يقدمون 
العرفانية  التأمالت  وحصيلة  حقيقية  أهنا  على  الكاابالئية  التعليمات 
العامل  هذا  سكان  وترابط  األرواح  عامل  حول  السيما  اليهودية  احلاخامية 

السامي مع الظواهر الطبيعية مبا فيها الشجر. 
الشجرة  فان  الباغانية13  الطوائف  لدى  وكذلك  الكاابالئية  الداينة  ويف 

حتظى مبنزلة خاصة ومقدسة. 

)Tree of Life( شجرة احلياة
إن جممل علم كون هذه الداينة وعلم أساطري اليهود، يتم تقدميه بصورة رمزية 
 Tree( إن شجرة العلم .)Tree of Life( يف شجرة تدعى شجرة احلياة
of Knowledge( وشجرة املوت )Tree of Death( وشجرة األرواح 
)Tree of Souls( والشجرة الكونية )Tree of Isaacluria( هي 
استعارات ترتكز على مفهوم الشجرة، واستخدمت يف التعاليم الكاابالئية 
لوصف عامل اخللق. ومع ذلك، فان املنزلة املقدسة وكون الشجرة متثل حلقة 
السماء واألرض يف الداينة الكاابالئية، ال تقتصر على معانيها اإلستعارية 
مظهرا  بوصفها  ليس  األرضية  الشجرة  فان  الداينة،  هذه  ويف  فحسب. 
للخلق االهلي، بل كوسيط بني العامل العلوي والعامل اجلسدي ومهزة وصل 
بني عامل امللكوت وعامل الناسوت. وحسب علم اساطري الكاابال واليهود، 
فان مثة شجرة تدعى شجرة احلياة توجد يف جنة عدن ويف السماء السابعة 
تمُنتج منها األرواح. واالرواح اليت مت إنتاجها تسقط يف خزنة تدعى غوف 

)chamber of Guf( وترتيث هناك للهبوط إىل األرض والوالدة. 
يف  ابن كل كائن  التوحيدية  األداين  مجيع  أتباع  ورؤية  عقيدة  يف  وورد 
تسلسلية الكائنات، من أدانها أي اجلمادات إىل اإلنسان، وما بعده، من 

سكان العوامل امللكوتية، يكون أعلى من ما قبله. 
إن الكائنات اجلمادية والنباتية واحليوانية، هي يف مرتبة أدىن من االنسان، 
وتفتقد بذاهتا إىل القدرات الالزمة لتحمل عبء الكائتات األعلى منها. 
إن الضعف الوجودي الذايت للكائنات اجلمادية والنباتية، حيول دون أن تدع 
كائنا عاليا يستقر بذاهتا أو أن تكون موضع صدور هذا الكائن األعلى. 

إن االنسان ومن أجل اكتساب املعرفة وسلوك مراتب الكمال )من األدىن 
إىل األعلى( ليس حباجة أبدا إىل الكائنات األدىن منه، مبا فيها النبااتت؛ 
الكائن  إن  األعلى.  الكائن  إىل  دائما  حباجة  املسار،  هذا  يف  أنه  مثلما 
عبادة  مذهب  يف  هو  احليواانت  وحىت  والنبااتت  اجلمادات  مثل  األدىن 

األولیغارشیة الحاخامیة
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ومشلت 28 شخصاً يعانون من ارتفاٍع يف مستوايت الكوليسرتول يف الدم 
إىل أّن تناول حّصٍة أو حّصتني من الفستق احلليّب يومّياً مّدة أربعة أسابيع 
أدت إلرتفاع مستوى مضادات األكسدة اآلتية: اللوتني، وألفا كاروتني، 

وبيتا كاروتني.6 

اللوتني والزايزانثني: يمُعّد الفستق احلليّب مصدراً غنّياً هباتني املادتني، واللتان 
تمُعّدان ضروريّتني لصّحة العني، وقد ذكرت مجعّية البصراّيت األمريكّية أّن 
اللوتني والزايزانثني يقّلالن من خطر اإلصابة أبمراض العني أو تطوّرها، كما 
أهّنما قد يسامهان يف الوقاية من اإلصابة ابلضمور البقعّي املرتبط اباللتقدم 

يف السّن، وإعتام عدسة العني املؤّدي إىل العمى.5 

الربوتينات: يمُعّد الفستق احلليّب مصدراً جّيداً للربوتني، إذ إنّه يشكل حوايل 
األمينّية  األمحاض  من  عاليٍة  نسبٍة  على  أيضاً  وحيتوي  وزنه،  من   %20
األساسّية املهّمة لصّحة اجلسم، وألّن جسم اإلنسان غريمُ قادٍر على تصنيع 

هذه األمحاض؛ فيجب احلصول عليها من خالل النظام الغذائّي.4

فوائد متتلك دلياًل علمياً قوايً 
يساعد على خسارة الوزن: على الرغم من أّن املكسرات تمُعّد من األطعمة 
مرتفعة السعرات؛ إاّل أنّه ميكن أن يساعد على خسارة الوزن، وقد يكون 
ذلك حملتواه الغيّن ابأللياف الغذائّية والربوتينات، واليت حتفز الشعور ابلشبع، 
ممّا يساهم يف تقليل كمّيات الطعام املتناولة،4 وقد أظهرت دراسٌة نمُشرت 
 »Journal of the American College of Nutrition« يف
يّتبعون برانجماً غذائّياً لفقدان الوزن  عام 2010م.، ومشلت 59 شخصاً 
مّدة 12 أسبوعاً أّن تناول 53 غراماً من الفستق احلليّب يومّياً كوجبٍة خفيفٍة 
حرارية-  سعرٍة  مبقدار 500  يتناولوهنا  اليت  احلراريّة  سعراهتم  تقليل  -مع 
اتّبعوا احلمية  لديهم، مقارنًة أبشخاص  ّفض ممُعّدل مؤشر كتلة اجلسم  خیمُ
الغذائية نفسها، ولكّنهم تناولوا 56 غراماً من البسكويت املمّلح بدالً من 

الفستق احلليّب.7 
ويف دراسٍة أخرى نمُشرت يف جملة »Nutrition« عام 2014م.، ومشلت 
60 شخصاً يعانون من املتالزمة األيضّية؛ واتّبع املشاركون خالل الدراسة 
محيًة غذائّيًة مع ممارسة الرايضة مدة 24 أسبوعاً، وقمُّسموا إىل جمموعتني؛ 
احتوى النظام الغذائيُّ إلحداها على ما نسبته 20% من السعرات احلراريّة 
املتناولة يومياً من الفستق احلليّب، يف حني إّن اجملموعة الثانية اتّبعت محيًة 
عاديّة، ولوحظ يف هناية الدراسة أّن اجملموعة اليت تناولت الفستق احلليّب 
اتّبعت محيًة  اليت  اجملموعة  من  أكرب  بشكٍل  اخلصر  لديها حميط  اخنفض 

عادية.8

يف  أمُجريت  مراجعٌة  ففي  الدم:  يف  الكوليسرتول  مستوايت  تقليل 
ومشلت  2016م.،  عام   »Academic Hospital of Parma«
9 دراساٍت، وجدت ستٌّ منها اخنفاض مستوايت الكوليسرتول الكلّي 
الفستق  استهالك  عند  النافع  الكوليسرتول  مستوايت  وارتفاع  والضار، 
خیفض  قد  احلليّب  الفستق  أّن  فقط  دراستان  وجدت  حني  يف  احلليّب، 
مستوايت الدهون الثالثية، وخلصت هذه املراجعة إىل أّن الفستق احلليّب 
قد يكون له أتثرٌي إجيايبٌّ يف مستوايت الدهون يف الدم، وذلك عند تناوله 

كجزٍء من النظام الغذائّي دون زايدٍة يف كمّية السعرات احلراريّة املوصى 
زالت  ما  أنّه  إىل  املراجعة  هذه  الباحثون يف  أشار  وقد  للشخص،  هبا 
هناك حاجٌة إىل مزيٍد من الدراسات ملعرفة أتثري الفستق احلليّب وغريه من 
املكّسرات، كما نّبهوا إىل أّن كّل نوٍع من املكّسرات ميتلك تركيبًة خمتلفة، 

وبذلك فإّن أتثرياهتا يف البشر تتلف من نوٍع آلخر.9 

 The« يف  نمُشرت  ومراجعٍة  مشويلٍّ  حتليٍل  ففي  الدم:  ضغط  خفض 
عام   »American Journal of Clinical Nutrition
احلليّب  الفستق  استهالك  أّن  لوحظ  دراسًة،   21 مشلت  2015م.، 
وحده أو كجزٍء من املكسرات املخلوطة خفض ضغط الدم االنقباضّي 
واالنبساطّي بشكٍل كبرٍي عند املصابني ابلسكري من النوع الثاين، كما 
تبنّي عند دراسة كلِّ نوٍع من املكّسرات على حدة أّن الفستق احلليّب يقلل 
ضغط الدم االنقباضّي واالنبساطّي بشكٍل أكرب من ابقي املكسرات.10 

تعزيز صحة األوعية الدموية: يمُعّد القصور البطاين عامل خطر لإلصابة 
أبمراض القلب، وقد حيدث نتيجة اخنفاض متّدد األوعية الدمويّة، ممّا يقّلل 
تدفق الدم، وجيدر الذكر أّن الفستق احلليّب يمُعّد مصدراً غنّياً ابحلمض 
األميين األرجينني؛ الذي يتّم حتويله إىل مركٍب يمُسّمى أكسيد النرتيك يف 
اجلسم، والذي يلعب دوراً مهّماً يف توّسع األوعية الدمويّة،4 وقد بّينت 
دراسٌة أمُجريت يف مستشفى ميدانتا يف اهلند، ومشلت 60 شخصاً مريضاً 
تناولوا 40 غراماً من الفستق احلليّب يومياً مّدة ثالثة أشهر، وقد لوحظ 
الغشائّية  البطانة  وظائف  ّسن  احلليّب حيمُ الفستق  أّن  الدراسة  هناية  عند 
لألوعية الدمويّة، وقد نّبه الباحثون يف هذه الدراسة إىل أّن هذه التأثريات 
قد لوحظت عند أشخاص أصّحاء يّتبعون نظاماً غذائّياً معّيناً، وميارسون 

التمارين الرايضّية.11

فوائد متتلك دلياًل علمياً أقل قوة 
مفيٌد لصّحة بكترياي األمعاء: تمُعّد املكسرات غنّيًة ابأللياف املهّمة لصّحة 
األمعاء، فهي حتّفز عملّية نقل الطعام خالل األمعاء، ممّا قد يقلل خطر 
اإلصابة ابإلمساك، وجتدر اإلشارة إىل أّن املكّسرات حتتوي على نوٍع 
من األلياف تمُسّمى الربيبيوتيك، واليت تمُغّذي البكترياي النافعة املوجودة 
 British Journal of« يف األمعاء،5 وقد أظهرت دراسٌة نمُشرت يف
من  يرفع  قد  احلليب  الفستق  تناول  أّن  عام 2014م.   »Nutrition
النافعة املوجودة يف األمعاء بشكٍل أكرب  مستوى بعض أنواع البكترياي 

من اللوز.12 

يف  أمُجريت  دراسٍة  ففي  االنتصاب:  بضعف  املصابني  حاالت  حتسني 
 Ataturk Training and Research Hospital District«
Polyclinic« عام 2011م.، ومشلت 17 مريضاً يعانون من ضعف 
من  غراٍم  استهالك 100  أّن  ومُجد  األقل،  على  سنٍة  مّدة  االنتصاب 
الفستق احلليّب يومياً مدة 3 أسابيع حّسن من بعض املؤشرات الداّلة على 
ضعف االنتصاب دون أن يسّبب أّي أتثرياٍت جانبّية، إاّل أّن هذه النتائج 

الدراسات  من  مزيٍد  إبجراء  الباحثون  أوصى  وقد  مؤكدة،  غري 
ملعرفة أتثري الفستق احلليّب يف هذه احلالة.13 

قد يمُطلق اسم الفستق على الفستق احلليب، أو الفستق السوداين؛ أو ما 
يمُعرف ابلفول السوداين، ولذلك سنتحدث يف املقال عن فوائد هذين 

النوعني. 

1. الفستق احلليب 
يعود أصل شجرة الفستق احلليّب إىل آسيا الصغرى وغرب آسيا، إذ إهّنا 
تنمو يف املنطقة املمتدة من »سوراي« حىت »القوقاز« و»أفغانستان«، 
وتشري بعض األدلة إىل أهّنا قد كانت موجودًة يف »تركيا« منذ 7000 
قبل امليالد، وعندما يصبح عمر الشجرة بني 5-8 سنوات تبدأ إبنتاج 
مثاٍر محراء اللون مرًّة كّل سنتني، فتنتج يف عاٍم حمصوالً كبرياً، ولكّنها ال 
تنتج أّي حمصوٍل يف العام الذي يليه، وقد يتأثر حمصول أشجار الفستق 
احلليّب بعّدة عوامل، كاجلفاف، أو األمطار الشديدة، أو احلرارة العالية، 
أو الربودة، أو الرايح الشديدة، وتنمو هذه الثمار على شكل عناقيد 
الثمرة،  هذه  من  لألكل  الصاحلَ  اجلزَء  هي  البذورمُ  وتمُعّد  العنب،  تشبه 
وتكون نواة البذرة ممُغّلفًة بغالٍف ذي لوٍن عاجّي، ومن املمكن أن ينقسم 
هذا الغالف بشكٍل طويّل يف الظروف املناسبة، وقد يبقى ممُغلقاً يف بعض 
احلاالت، أّما ابلنسبة للون البذرة فيرتاوح بني األصفر ودرجات األخضر، 
وجيدر الذكر أّن لوهنا األخضر يدّل على نضجها، فكّلما كان لون البذرة 
داكناً أكثر، تكون الثمرة انضجًة بشكٍل أكرب، كما جتدر اإلشارة إىل 
أّن الفستق احلليّب يمُعّد غنّياً ابلزيوت، إذ تكّون الزيوت ما نسبته %55 

من مكّوانته.1

2. الفستق السوداين )الفول السوداين(
يتبع الفستقمُ السودايّن عائلَة البقولّيات، مثل فول الصواي، والعدس، وغريها، 
وتمُعّد بذورمُه هي اجلزَء الصاحلَ لألكل، ويعود أصلمُه إىل أمريكا اجلنوبّية، وقد 
انتقل إىل قاريت أفريقيا وآسيا، وأصبح من احملاصيل املهّمة يف هذه املناطق، 
ويتمّيز الفستق السودايّن بكونه غنّياً ابأللياف، والدهون غري املشبعة املفيدة 

للصحة، ابإلضافة إىل العديد من الفيتامينات واملعادن.2و3 

فوائد الفستق احلليب 
يوفر الفستق احلليب العديد من الفوائد الصحّية للجسم، ونذكر من أمّهما 

ما أييت: 

حمتواه من العناصر الغذائية 
لصحة  املهّمة  الغذائية  العناصر  من  العديد  على  احلليّب  الفستق  حيتوي 

اجلسم، ومن أمّهها نذكر اآليت:4

مضادات األكسدة: يمُعّد الفستق احلليّب غنّياً ابملركبات املضاّدة لألكسدة، 
ومن أمّهها: غاما توكوفريول، والستريوالت النباتّية، وكاروتينات الزانثوفيل، 
وتلعب هذه املركبات دوراً يف صّحة اجلسم، إذ إهّنا تساهم يف وقاية خالاي 
اجلسم من األضرار، ممّا يقلل خطر اإلصابة ابألمراض،5 وقد أظهرت دراسٌة 
صغريٌة نمُشرت يف »The Journal of Nutrition« عام 2010م.، 
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استهالك  أّن  إىل  الباحثون  خلمُص  فقد  ولذلك   ،%5 بنسبة  السمنة  أو 
املكّسرات يرتبط ابخنفاض الوزن، وتقليل خطر ارتفاعه.22 
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تنظيم مستوايت السكر يف الدم: يمُعّد الفستق احلليّب من األطعمة 
اليت متتلك مؤشراً جاليسيمّياً منخفضاً؛ أي أّن تناوله ال يمُسّبب 
دراسٌة  أظهرت  وقد  الدم،5  يف  السكر  مستوايت  يف  شديداً  ارتفاعاً 
صغريٌة أمُجريت يف »St. Michael's Hospital« عام 2011م.، 
ومشلت 10 أشخاٍص أصّحاء أّن تناول الفستق احلليّب مع وجبٍة غنّيٍة 
ابلكربوهيدرات كاخلبز األبيض يقلل من أتثري الوجبة يف مستوايت سكر 
الدم عند قياسه بعدها بساعتني، ويمُعتقد أّن ذلك قد يساهم يف تقليل 

خطر اإلصابة ابلسكري.14

تقليل خطر اإلصابة بسرطان القولون: يمُعّد الفستق احلليب غنّياً ابملركبات 
املفيدة للصحة، واليت يمُعتقد أهّنا قد تقّلل خطر اإلصابة بسرطان القولون، 
 Friedrich Schiller« يف  أمُجريت  خمربيٌّة  دراسٌة  أشارت  وقد 
الفستق  أّن  إىل  عام 2017م.  »أملانيا«  يف   »University Jena
يقلل من  األورام، وقد  لنمّو  مثّبطاً  ميتلك أتثرياً  أن  املمكن  احلليّب من 
األضرار اليت قد حتدث للمادة الوراثّية يف اخلالاي، وقد أشار الباحثون 
يف هذه الدراسة إىل أّن حتميص الفستق احلليّب مل يؤثر يف خصائصه، 
ولكن جيدر التنبيه إىل أّن هذه الدراسة أمُجريت على خالاي معزولة يف 

املختربات، ومل تؤكد على البشر بعد.15

فوائد الفستق السوداين 
حمتواه من العناصر الغذائية 

حيتوي الفستق السودايّن على العديد من العناصر الغذائية املهّمة لصّحة 
اجلسم، ونذكر من أمّهها ما أييت:16

الدهون  من  حمتواه  ابرتفاع  السودايّن  الفستق  يتمّيز  الصحّية:  الدهون 
الصحّية املتعددة واألحاديّة غري املشبعة، واليت توفر العديد من الفوائد 

الصحّية لصحة القلب، وسيتّم التحدث عن ذلك الحقاً يف املقال. 

الربوتينات: يمُعّد الفستق السوداين مصدراً جيداً للربوتينات النباتّية، وتمُعّد 
الربوتينات مهّمًة لبناء وإصالح خالاي اجلسم. 

األلياف: يمُعّد الفستق السوداين من املكسرات الغنّية ابأللياف الغذائّية، 
واليت تمُعّد مهّمًة لتقليل خطر اإلصابة ابلعديد من األمراض. 

من  أنواع  بعّدة  غنّياً  السوداين  الفستق  يمُعّد  واملعادن:  الفيتامينات 
والفوالت،  فيتامني ب3،  أمّهها:  ومن  املختلفة،  واملعادن  الفيتامينات 

وفيتامني هـ، والبيوتني، ابإلضافة إىل النحاس، واملنغنيز.17

املركبات النباتية: حيتوي الفول السوداين على العديد من املركبات النباتّية 
الكوماريك،  محض  أمّهها:  من  ونذكر  األكسدة،  ومضادات  النشطة 

ومركبات اآليسوفالفون، والستريوالت النباتّية، وغريها.17 

فوائد ال توجد أدلة على فعاليتها 
يف  نمُشرت  دراسٌة  أشارت  حيث  الكوليسرتول:  مستوايت  تقليل 
 International Journal of Food Sciences and«
Nutrition« عام 2009م.، ومشلت أشخاص أصّحاء تناولوا كمّيًة من 
الفول السودايّن حتتوي على 500 سعرٍة حراريّة كجزٍء من نظامهم الغذائّي 
مّدًة ترتاوح بني 3-8 أسابيع قّلل مستوايت الكوليسرتول الكلّي والدهون 
الثالثّية، ولكن مل يمُالَحظ أتثرٌي يف مستوايت الكوليسرتول الضار أو النافع، 
وقد أوضح الباحثون أّن من املمكن لالستهالك املنتظم للفستق السودايّن 

أن يقلل مستوايت الكوليسرتول يف الدم.18

تقليل خطر اإلصابة أبمراض القلب: حيتوي الفستق السوداين على العديد 
وقد  واألحادية،  واملتعددة  األحادية  املشبعة  غري  الدهنّية  األمحاض  من 
أشارت مجعية القلب األمريكية املعروفة اختصاراً بـ AHA أّن استهالك 
ابلعديد  اإلصابة  يقلل خطر  قد  املشبعة  الدهون  من  بداًل  الدهون  هذه 
على  السودايّن حيتوي  الفستق  أّن  إىل  التنبيه  ولكن جيدر  األمراض،  من 
كمّياٍت قليلٍة من الدهون املشبعة، واليت يمُعّد اإلفراط يف استهالكها ضارّاً، 
ولذلك ينصح اخلرباء ابالعتدال يف تناول الفستق السودايّن للحصول على 

فوائده.16 

تقليل خطر اإلصابة ابلسرطان: ففي دراسٍة قائمٍة على املالحظة أمُجريت يف 
»جامعة سول احلكومية« عام 2018م.، واليت درست عالقة استهالك 
استهالك  ارتفاع  أّن  لوحظ  القولون  سرطان  يف  عام  بشكٍل  املكسرات 
بسرطان  اإلصابة  خطر  ابخنفاض  يرتبط  عام-   بشكٍل   - املكّسرات 
القولون، ويعتقد الباحثون يف الدراسة أّن أتثري الفستق السوداين يف سرطان 
القولون قد يعود حملتواه من مركبات الفايتوستريول، ومركبات اآليسوفالفون، 
الفينولّية، وغريها، ولكن ما زالت هناك حاجٌة إىل مزيٍد من  واألمحاض 

الدراسات واألدّلة لتأكيد هذه الفوائد.20 

املساعدة على خسارة الوزن: على الرغم من ارتفاع السعرات احلرارية ونسبة 
الوزن  احملافظة على  أنّه قد يساهم يف  إاّل  السودايّن،  الفستق  الدهون يف 
ابلشبع،  الشعور  تعزيز  على  قدرته  بسبب  ذلك  يكون  وقد  الصحّي، 
الفستق  مضغ  عدم  أّن  يمُعتقد  املتناولة، كما  الطعام  يقلل كمّيات  ممّا 
السودايّن بشكٍل جّيد يؤدي إىل مروره يف اجلهاز اهلضمّي دون أن يتعّرض 
لالمتصاص، وابإلضافة إىل ذلك فإّن ارتفاع حمتواه من الربوتينات والدهون 
الصحّية قد يمُعّزز حرق السعرات يف اجلسم،17 وقد أمُجريت دراسٌة قائمٌة 
على املالحظة يف كلّية ابيلور للطّب يف الوالايت املتّحدة عام 2013م.، 
السودايّن،  للفستق  استهالكهم  مراقبة  مّتت  األطفال  من  عدداً  وضّمت 
ولوحظ أّن أولئك الذين كانوا يستهلكون الفستق السودايّن ابنتظاٍم كانوا 
أقّل عرضًة لزايدة الوزن والسمنة مقارنًة ابألطفال الذين مل يكونوا يستهلكون 
الفستق السودايّن.21 كما ذكرت دراسٌة أخرى تقوم على املالحظة أيضاً، 
 »European Journal of Nutrition volume« يف  ونمُشرت 
ابنتظام  املكّسرات  يتناولون  الذين كانوا  األشخاص  أّن  عام 2017م.، 
يكونوا  مل  الذين  أولئك  من  أقّل  وزانً  اكتسبوا  سنوات  فرتة مخس  خالل 
الوزن  للمعاانة من زايدة  أقّل عرضًة  أهّنم كانوا  املكّسرات، كما  يتناولون 



٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

٭ الرقم 63
٭ مجادي الثاين 

1441

یة
دو

ه
لم

ت ا
سا

در
ال

یة
دو

ه
لم

ت ا
سا

درا
ال

38

39

بعد االنتهاء من دراسة سند رواية الوصية البد من الوقوف على متنها، 
وبيان أنه هل يدل على املطلوب، وهل مطابق ملا يدعيه هؤالء أم ال؟

وقبل الشروع يف مناقشة املنت أذكر مرة أن أحد فضالء »النجف« سأل 
أستاذه عن سند »دعاء الصباح«، وهل هو معترب أم ضعيف؟ فأجابه 
أستاذه بقوله: »اي من دّل على ذاته بذاته«، أي أن منت الدعاء يدل على 

صحة صدوره.
فكما أن املنت يشهد بصحة الصدور، فكذلك رمبا يشهد املنت بوضع 
اخلرب وكذبه، وعليه فدراسة منت هذه الرواية يف غاية األمهية، خصوصا أن 

أتباع أمحد إمساعيل بنوا عقيدهتم كلها على هذه الرواية.
وكل رجل آاته هللا بصرية ال بد أن يقف عدة وقفات عند منت رواية 

الوصية:
الوقفة األوىل: قوله: قال رسول هللا يف الليلة اليت كانت فيها وفاته 
 اي أاب احلسن، أحضر صحيفة ودواة.« فأملى رسول هللا« :العلي

وصيته.
الرسول  وفاة  ليلة  وهو  الواقعة،  زمان  حتدد  الرواية  من  الفقرة  هذه 

.وتبني املوصى إليه، وهو أمري املؤمنني ،األكرم
واملالحظ أن رواية وصية النيب ليلة وفاته ال تنحصر يف هذه الرواية، 
بل رمُويت بعدة طرق وأبلفاظ خمتلفة كما سنذكر مجلة وافرة من هذه 
الرواايت ونبينها الحقا، فال نعلم ملاذا متسك أمحد إمساعيل واملروجون له 

هبذه الرواية دون بقية الرواايت؟!
الوقفة الثانية: فقال: »اي علي! إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما، ومن 

بعدهم اثنا عشر مهداي.«
وهذه العبارة أهم عبارات الرواية؛ ألن دعوة أمحد إمساعيل قائمة على 

.وجود اثين عشر مهداي بعد األئمة االثين عشر
وجعلوها  العبارة،  هبذه  متسكوا  له  يروج  ومن  إمساعيل  أمحد  أن  ومع 
أهم أدلتهم، إال أهنا هي بنفسها هتدم معتقدهم؛ ألن الرواية ورد فيها 
أن  على  يدل  وهذا  إماما،  عشر  اثين  بعد  مهداي،  عشر  ابثين  التعبري 
هؤالء املهديني ليسوا أبئمة، ولو كانوا أئمة ملا كان هناك أي معىن 
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لتسميتهم مهديني يف قبال تسمية غريهم أئمة، مع أن أمحد إمساعيل 
يدعي اإلمامة کما سيتضح من خالل كالمه وكالم من يروج له، وسيأيت 

الكالم يف املراد هبؤالء املهديني إن شاء هللا تعاىل.
وحنن ذكران سابقا أنه توجد ثالث طوائف من الرواايت املبينة ملا يكون بعد 
اإلمام املهدي، وقد متسك أمحد إمساعيل واملروجون له ابلرواايت اليت 
تثبت وجود اثين عشر مهداي من ولد اإلمام املهدي، وما ذكروه غري 

صحيح، ولنا على ذلك عدة أدلة: 

الدليل األول
أنه مل يذهب إىل هذا القول أحد من كبار علماء الشيعة السابقني رغم 

اطالعهم على هذه الرواايت.
)ت  املفيد  ابلـشيخ  املعروف  النعمان  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الشيخ  قال 
413ه.ق.(: وليس بعد دولة القائم علي ألحد دولة، إال ما جاءت به الرواية 
من قيام ولده إن شاء هللا ذلك، ومل ترد به على القطع والثبات، وأكثر الرواايت 
أنه لن ميضي مهدي هذه األمة علي إال قبل القيامة أبربعني يوما يكون فيها 
اهلرج، وعالمة خروج األموات، وقيام الساعة للحساب واجلزاء، وهللا أعلم هبا 

يكون.1
وقال أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي )ت 548ه(: قد جاءت الرواية 
الصحيحة أنه ليس بعد دولة املهدي عل دولة، إال ما ورد من قيام ولده مقامه 
إن شاء هللا ذلك، ومل ترد على القطع والبت، وأكثر الرواايت أنه لن ميضي 
علي من الدنيا إال قبل القيامة أبربعني يوما، يكون فيها اهلرج، وعالمة خروج 

األموات، وقيام الساعة، وهللا أعلم.2
رواايت  ذكر  أن  بعد  ۱۱۱۰ه(  )ت  اجمللسي  ابقر  حمّمد  الشيخ  وقال 

املهديني: هذه األخبار خمالفة للمشهور.3
وقد حاول أمحد إمساعيل واملروجون له التمسك بقول الشيخ الصدوق الذي 
ذكره يف »كمال الدين«، حيث قال: إن عدد األئمة اثنا عشر، والثاين 
عشر هو الذي ميأل األرض قسطا وعدال، ث يكون بعده ما يذكره من كون إمام 

بعده، أو قيام القيامة، ولسنا مستعبدين4 يف ذلك إال ابإلقرار ابثين عشر إماما 
واعتقاد كون ما يذكره الثاين عشر اال بعده.5

واجلواب على ذلك: أن الشيخ الصدوق كان بصدد الرد على إشكال بعض 
الزيدية، وهو لزوم خلو األرض من حجة بعد مضي الثاين عشر، فكان 
سيحصل  ما  أما   ،عشر االثين  ابألئمة  ابإلقرار  مكلفون  أننا  جوابه 
بعدهم فهذا موکول إىل عصر الظهور، وال جيب علينا أن نعتقد فيه بشيء؛ 

لعدم قيام دليل صحيح على ذلك.
وكالم الشيخ الصدوق ظاهر يف أن الشيعة ال جيب عليهم االعتقاد مبهديني 
بعد األئمة االثين عشر، وكل ما يدل عليه كالمه هو احتمال وجود 
إمام بعده، ولعل ذلك ابلرجعة كما ورد يف أحاديث متعددة، من أن اإلمام 
احلسني ان يرجع بعد اإلمام املهدي، مث يرجع أئمة آخرون بعد 
اإلمام احلسني، من دون أن يكون هناك اثنا عشر مهداي بعد األئمة 
االثين عشر، مع أنه ذكر ذلك احتماال، کما احتمل أيضا قيام الساعة 
بعد موت اإلمام الثاين عشر، والعقائد الواجبة ال تؤخذ ابالحتماالت، 

وإمنا ابلقطع واجلزم.
وقد حاول بعض املروجني ألمحد إمساعيل أيضا التمسك بقول الشريف 
بن  حمّمد  الزمان  صاحب  خروج  مصادفة  على  نقطع  ال  إان  املرتضى: 
احلسن زوال التكليف، بل جيوز أن يبقى العامل بعده زماان كثرية، وال 
جيوز خلو الزمان بعده من األئمة، وجيوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون 
طرق  من  سلكناه  فيما  ذلك  يضران  وليس  أهله،  ومصاحل  الدين  حبفظ 
اإلمامة؛ ألن الذي كلفنا إايه وتعبدان منه أن نعلم إمامة هؤالء االثين عشر، 
ونبينه بيانة شافيا، إذ هو موضع اخلالف واحلاجة، وال خیرجنا هذا القول 
عن التسمي ابالثين عشرية؛ ألن هذا االسم عندان يطلق على من يثبت 
املذهب،  لنا يف هذا  أثبتنا حنن، وال موافق  إماما، وقد  اثين عشر  إمامة 

فانفردان حنن هبذا االسم دون غريان.6
واجلواب عليه: أن الشريف املرتضى بني املطلوب بقوله: »ألن الذي كلفنا 
إايه وتعبدان منه أن نعلم إمامة هؤالء االثين عشر«، أما ما حيصل بعد الثاين 
اإلمام عشر فهو ليس تكليفنا يف العصر احلاضر؛ ألنه مل تردان نصوص 
قطعية يف ذلك، وال أدري كيف جيرؤ هؤالء على االستدالل هبذا القول 

وهو يف احلقيقة وابل عليهم!
عصر   من  القريبني  الصدوق  والشيخ  املرتضى  الشريف  أمثال  فإذا كان 
املعصوم عايل ال يرون أن املهديني عقيدة جيب االلتزام هبا، فكيف يريد 

رويبضة هذا العصر أن يلزم الناس هبذا املعتقد!
ومتسكوا أيضا مبا قاله السيد حمّمد الصدر يف »اتريخ ما بعد الظهور«7 من 

.تبنيه حلكم املهديني بعد اإلمام احلجة
واجلواب على هذا: أن السيد حمّمد الصدر عدل عن رأيه هذا کا ذکر يف 

حبثه حول الرجعة، فقال: 
وفيها   ،املهدي بعد  بل   ،النيب بعد  اخلالفة  اآلن كالمنا حول  وليس 

احتماالن أو أطروحتان:
األطروحة األوىل: أنه يتوىل بعده أوالده الذين يكونون بدورهم أولياء صاحلني، 
قد رابهم املهدي بنفسه، ونص على خالفتهم أمام اجملتمع، كما قربنا ذلك 

يف »اتريخ ما بعد الظهور«.
األطروحة الثانية: أن يتوىل األمر بعده آابؤه األئمة املعصومون، ورجوعهم 
إىل احلياة بعد املوت ليحكموا العامل بعد املهدي، إما مجيعهم أو بعضهم، 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

وإما بشكل مشوش من حيث ترتيبهم السابق، کما تقتضي احلكمة يومئذ، 
 ،وإما بشكل مقلوب، يعين يبدأ من األخري، وهو اإلمام احلسن العسكري
وبعده أبوه اإلمام اهلادي، وهكذا، وليس لنا أن جنزم بصحة األطروحة 
ينشأ ذلك من زاوية مادية؛ الستبعاد أن يعود اإلنسان  األوىل دينيا، وإمنا 
للحياة بعد موته، واآلن فإن مقتضى القاعدة - يف مذهبنا على األقل - هو 

صحة األطروحة الثانية ابخلصوص؛ لعدة وجوه نذكر منها ما يلي:
الوجه األول: موافقتها للقرآن الكرمي على ما سوف أييت من تفسري »دابة 
 إذن ينتج أن عودة األئمة .األرض« أبمري املؤمنني علي بن ابی طالب
ورجعتهم اثبتة إمجاال، ألن أمري املؤمنني منهم، إذ يكون لنا أن نقول: إهنم 

.يرجعون ولو برجوعه
الوجه الثاين: أهنا رواايت مستفيضة عندان، فإن أغلب رواايت الرجعة تدل 
على رجعتهم، وأما ذلك القسم الذي يتعرض لرجعة غريهم فهو األقل 

كما هو واضح ملن راجعها، وليس ابإلمكان اآلن استعراضها.
الوجه الثالث: أن املستدل عليه فيه »اتريخ ما بعد الظهور« أن اجملتمع يتعمق 
ويتأكد من حيث اهلداية واإلميان تدرجيا، ال أنه يبدأ بعد وفاة اإلمام اهلادي 
ابلتنازل، بل هو يستمر ابلتصاعد واألمهية، وهذا موافق أيضا ملا قلناه يف 
القسم األول من الرجعة املعنوية، كما هو واضح ملن يفكر، وإذا كان األمر 
كذلك احتاج اجملتمع إىل قيادة يزداد عمقها وأمهيتها، ال إىل قيادة متنازلة، 

بل وال إىل قيادة متساوية كما هو واضح.
ومن الواضح أننا لو قلنا ابألطروحة األوىل للحكم بعد املهدي الكانت 
القيادة متساوية على أقل تقدير، بل متنازلة؛ ألن هوالء احلكام من هو الذي 
يتوىل تربيتهم املعمقة بعد املهدي من رجال هللا سبحانه وتعالی؟ فكل ما 

يف األمر أن املهدي يريب الذي بعده، ومن بعده يريب بعده، وهكذا.8
اإلمام  ألبناء  دولة  وجود  عدم  متظافرة يف  وهي  علمائنا،  أقوال  فهذه 

احلجة ماشني بعده، وأن الرواايت الواردة ليست حبجة يف املقام. 
اهلوامش:

۱. »اإلرشاد«، ج ۲، ص ۳۸۷.
2. »إعالم الوری«، ج ۲، ص ۲۹۰.
3. »حباراالنوار«، ج 53، ص 148.

4. أي لسنا مأمورين ابلتعبد بشيء إال ابالعتقاد ابالثين عشر إماما فقط .
5. »کمال الدين ومتام النعمة«، ص ۷۷ .
6. »رسائل املرتضی«، ج ۳، ص 146.
7. »اتريخ ما بعد الظهور«، ص 624.

8. »حبث حول الرجعة«، ص 19.

املصدر: الشيخ أمحد سلمان، »الشهب األمحدية علی مدعی املهدوية«، الطبعة 
االولی، 1433هب، صص 33-40؛ ابلتلخيص.

الشيخ أمحد سلمان

مناقشة متن رواية الوصية )1(

دعوی أحمد إسماعيل أنه المهدي األّول!
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

صباحل الطبائي

وعد اإلستخالف وعصر الظهور
وعد االستخالف

حيث  من  سواء  األخرى؛  ابلعوامل  األرضية  املهدوية  الدولة  عالقة  إّن 
وحدة القيادة أو من حيث العالقات التواصلية والتزاور الذي سيتم بني 
املخلوقات مبا فيهم املالئكة الذين سينزلون إىل األرض ويتصافحون مع 
العسكرية والبنائية والتنظيمية للدولة  تنفيذ املهام  الناس، ويشرتكون يف 
املهدوية يعين أّن الكون املرتامي مبخلوقاته املتباينة خلقا وخلقا قد حتول 
إىل وحدة واحدة يؤثر ما حيدث يف أي جزء من أجزائها على كليتها؛ 
ألّن كّل أقسام الدولة تشعر ابملسؤولية امللقاة على عاتقها مبا يدعوها إىل 
التحّرك الفوري القوي جتاه أي عمل ترييب حمتمل من أّي جهة كان، 
النهج  التعاضد ضمان الستمراريّة  للدولة. ويف هذا  فيه هتديد  دام  ما 
املهدوّي ملئات السنني اليت تلي موت اإلمام املهدي من دون أن 

حيدث أّي تغيري.
وإذا كان ما يقع اليوم يف أي قسم من أقسام األرض يؤثر يف األرض 
كلها بسبب ترابط املصاحل، فاملهدوية لن تقوم على رقعة جغرافّية معّينة 
العوامل كلها ستكون وحدة  الكرة األرضية؛ ألّن  وحمدودة ضمن نطاق 
واحدة تعيش حتت علم واحد وفكر واحد و معتقد واحد، يف ظاهرة 
ليس هلا شبيه من قبل، وال ميكن لكيان كهذا أن يسمح بتعرض بعض 
أجزائه ألي تغيري حمتمل قد يؤثر يف حينه أو يف املستقبل على الكّل ألّن 
هذه املخلوقات خرجت من جتربتها الفريدة ضمن قدرة التمييز الكلّية 
املكتسبة مبحصلة مفادها أّن قيادهتا احلكيمة اليت قادهتا يف مرحلة التغيري 
االنقاليب الكلّي جاءت ضمن التخطيط اإلهلي والربانمج الراّبين للكون 

هو ما جيعلها على يقني کامل إّن أّي قيادة دنيوية أخرى شبيهة ابلقيادات 
اليت سامتها من قبل سوء العذاب، وحىت تلك اليت حكمت ابلعدل، لن 

تتمكن من تسيري أمورها، وكما يقول املرحوم النيلي: 
فهناك فرق بني كون القيادة هدفاً إنسانياً، وبني كوهنا خطة إهلّية. وحينما تكون 
هدفاً إنسانياً مبعزل عن التخطيط اإلهلي فاإلشكاالت تكون صحيحة ألنه ليس 
جلميع الناس القدرة على متييز األفضل. فال بّد من استحواذ طبقة على السلطة 

وقهر بقية الطبقات.1
أي إّن قيادة الدولة املهدوية اليت متتاز مبيزتني ال يتوفر مثلهما يف أي قيادة 
أخرى جتعل الشعوب كلها على يقني كامل أبهنا القيادة اليت اختارهتا العناية 
اإلهلية على أهّنا آخر استخالف يف الكون، وهو األمر الذي نقدر حنن 
املنتظرين لقدوم هذه الدولة على إدراكه من تلك امليزتني ابلذات، وهااتن 

امليزاتن مها: خالفة هللا، ووعد هللا. 

خالفة هللا
وهو نوع اخلالفة اليت جتعل الناس على يقني من أمنوذجيتها، حيث مل يسبق 
وأن تسّمى أّي قائد اترخیّي هبذه التسمية من قبل، وحىّت اإلطالق الوارد 
ِئفحَ اأْلحَْرِض وحَرحَفحَعحَ ببحَْعضحَُكْم فبحَْوقحَ ببحَْعٍض دحَرحَجحَاٍت  يف آية »وحَُهوحَ الَِّذي جحَعحَلحَُكْم خحَالحَ
ِإنَُّه لحَغحَُفوٌر رحَِحيٌم«2 مل أيت للداللة  ُكْم ِإنَّ رحَبَّكحَ سحَرِيُع اْلِعقحَاِب وحَ لِيبحَببُْلوحَُكْم يف محَا آاتحَ
على احلاكمية التارخیية اليت قادت اجملتمع اإلسالمي كما يذهب املفسرون 
يف تفاسريهم. ولذلك مل جيرؤ أّي حاكم من احلكام الدنيوّيني على االّدعاء 
أنه خليفة هللا على مدى التاريخ كله، بل مل يدّع أّي نيّب من أنبياء هللا أنه 

خليفة هللا يف األرض. وجّل ما جاء به املفسرون بشأهنا قول القرطيب: 
خالئف: مجع خليفة. وكل من جاء بعد من مضي فهو خليفة. أي جعلكم 
خلفاً لألمم املاضية والقرون السالفة. ورفع بعضكم فوق بعض يف اخللق: الرزق 

والقوة والبسطة والفضل والعلم.
ليبلوكم يف ما آاتكم: واالبتالء االختبار، أي ليظهر منكم ما يكون غايته الثواب 

والعقاب. ويقال: ليبلوكم أي بعضكم ببعض.3
وقول ابن كثري: 

أي جعلكم تعمروهنا جيال بعد جيل وقرانً بعد قرن وخلفا بعد سلف. وقوله 
ُكْم« أي ليختربكم يف الذي أنعم به عليكم وامتحنكم  تعاىل: »لِيبحَببُْلوحَُكْم يف محَا آاتحَ
ِإنَُّه لحَغحَُفوٌر رحَِحيٌم« ترهيب و ترغيب.  به. وقوله تعاىل: »ِإنَّ رحَبَّكحَ سحَرِيُع اْلِعقحَاِب وحَ
وقد قال اإلمام أمحد عن أيب هريرة مرفوعاً أن رسول هللا قال: »لو يعلم 
املؤمن ما عند هللا من العقوبة ما طمع جبنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند هللا من 
الرمحة ما قنط أحد من اجلنة خلق هللا مئة رمحة فوضع واحدة بني خلقه يرتامحون 
هبا وعند هللا تسعة وتسعون.« وعنه أيضا قال: قال رسول هللا: »ملا خلق 
هللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب.« وعنه 
قال: مسعت رسول هللا يقول: »جعل هللا الرمحة مئة جزء فأمسك  أيضاً 
عنده تسعة وتسعني جزءاً وأنزل يف األرض جزءاً واحداً فمن ذلك اجلزء ترتاحم 

اخلالئق حىت ترفع الدابّة حافرها عن ولدها خشية من أن تصيبه.4
وقد وردت عن النيب أحاديث كثرية عن اخلالفة، ومنها خالفة األئمة 

املعصومني االثين عشر كما يف حديث جابر بن مسرة قال:
دخلت مع أيب على النيب فسمعته يقول: »إن هذا األمر ال ينقضي حىت 
ميضي فيهم اثنا عشر خليفة.« ث تكلم بكالم خفي علي، فقلت أليب: ما قال؟ 

قال: قال: »كلهم من قريش.«5
وعنه أيضا: 

»ال يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حىت تقوم الساعة.«6
وعن املغرية بن شعبة: 

»ال يزال انس من أميت ظاهرين على احلق حىت أيتيهم أمر هللا وهم ظاهرون.«7
ومنها أيضا: 

كنا جلوسا إىل ابن مسعود بعد املغرب وهو يعلم القرآن فسأله رجل فقال: اي أاب 
عبد الرمحن أسألت النيب كم متلك هذه األمة من خليفة؟ فقال: ما سألين عنها 

أحد قبلك. نعم خلفاؤهم اثنا عشر عدة نقباء بين إسرائيل.8
لكنه مل يقل عن شخص ما أنه »خليفة هللا«، وحىت املسلمون الذين 
مقاصدها حتدثوا عن  اختالفهم يف  النظر عن  بغض  اخلالفة  حتدثوا عن 
اخللفاء  على  أطلقوا  ولذلك  خالفة هللا،  عن  وليس   الرسول خالفة 

الراشدين تسمية »خليفة رسول هللا« ومل يسّموهم »خلفاء هللا«.
أما يف حديثه عن املهدي فنجد أتكيداً شديداً لربط خالفته ابهلل 

سبحانه حيث ورد عن ثوابن أن رسول هللا قال : 
»يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة، ال يصري إىل أحد منهم، ث جييء خليفة 

هللا املهدي فإذا مسعتم به فأتوه فبايعوه فإنه خليفة هللا املهدي.«9
وجند أن يف هذا التنصيص والتخصيص رمزية وتفّرداً وخصوصية من حيث 
سعة حكم اإلمام املهدي، فكما أن سلطة هللا تعاىل حميطة بكّل العوامل 
الكونية  النقلة  إبحداث  املكلف  خليفته  سلطة  تكون  أن  كذلك جيب 
األخرية حميطة بكل العوامل، مبا مل يتهّيأ ألحد من قبل من اخللفاء السياسيني 
ال املعصومني؛ ألّن األئمة املعصومني كانوا حييطون أيضا أبمر العوامل 

لإلمام  لكن  روحية،  وسلطة  وتواصلية  دراية  إحاطة  فيها  حيدث  وما 
املهدي خصوصية؛ ألّن سلطته وتعامالته مع العوامل ستكون إحاطة 
فعلية حاکمية. وهو ما جيعل أفراد دولته على دراية أبهنا جاءت ضمن 

التخطيط اإلهلي.
ويف هذا الصدد ال أبس أن نتحّدث عن آية مباركة تؤكد هذه اإلحاطة 
أحَنَّ  الذِّْكِر  ببحَْعِد  ِمْن  الزَّبُوِر  يف  تبحَببْنحَا  تعاىل: »وحَلحَقحَْد كحَ قوله  وهي  والشمولية، 
اأْلحَْرضحَ يحَرِثبُهحَا ِعبحَاِديحَ الصَّاحِلُونحَ«10 اليت تعلن صراحة عن وراثة الصاحلني 
لألرض كل األرض على أهنا خامتة لعصر اخلالفات املتنّوعة والدايانت 
املتباينة واملعتقدات الغريبة، وال يوجد يف اآلية وال يف غريها ما يشري إىل 
أن خالفة األرض سوف تعود اثنية إىل املفسدين بعد هذه اخلالفة اخلامتة 

املمثلة ابإلمام املهدي واملهديني من بعده.
ففي »تفسري امليزان«: 

الوراثة واإلرث على ما ذكره الراغب انتقال قنّية إليك من غري معاملة. واملراد 
من وراثة األرض انتقال التسلط على منافعها إليهم واستقرار بركات احلياة 
هبا فيهم، وهذه الربكات إّما دنيوية راجعة إىل احلياة الدنيا كالتمتع الصاحل 
أبمتعتها وزيناهتا فيكون مؤّدی اآلية أّن األرض ستطهر من الشرك واملعصية 
ويسكنها جمتمع بشري صاحل يعبدون هللا وال يشركون به شيئأ كما يشري إليه 
ُ الَِّذينحَ آمحَُنوا ِمْنُكْم وحَعحَِمُلوا الصَّاحِلحَاِت لحَيحَْستحَْخِلفحَنبَُّهْم يف  قوله تعاىل: »وحَعحَدحَ اللَّ
يبًْئا«11 وإما أخروية وهي  اأْلحَْرِض« - إىل قوله - »يبحَْعُبُدونحَيِن الحَ ُيْشرُِكونحَ يب شحَ
مقامات القرب اليت اكتسبوها يف حياهتم الدنيا فإهنا من بركات احلياة األرضية 
وهي نعيم اآلخرة كما يشري إليه قوله تعاىل حكاية عن أهل اجلنة: »وحَقحَاُلوا 
ْيُث نحَشحَاُء«12  ُه وحَأحَْورحَثبحَنحَا اأْلحَْرضحَ نبحَتبحَببحَوَّأُ ِمنحَ اجلحَنَِّة ححَ قبحَنحَا وحَْعدحَ احلحَْمُد لِلَِّ الَِّذي صحَدحَ

13»... وقوله: »ُأولحَِٰئكحَ ُهُم اْلوحَارِثُونحَ ٭ الَِّذينحَ يحَرِثُونحَ اْلِفْردحَْوسحَ
ومن هنا يظهر أن اآلية مطلقة وال موجب لتخصيصها إبحدى الوراثتني كما 
فعلوه فهم بني من خيّصها ابلوراثة األخروية متسكاً مبا يناسبها من اآلايت، 
ورمّبا استدلوا لتعينه أبن اآلية السابقة تذكر اإلعادة وال أرض بعد اإلعادة حىت 
يرثها الصاحلون، ويرده أّن كون اآلية معطوفة على سابقتها غري متعني فمن 
املمكن أن تكون معطوفة على قوله السابق »فحَمحَن يبحَْعمحَْل ِمنحَ الصَّاحِلحَاِت«. 
وبني من خيّصها ابلوراثة الدنيوية وحيملها على زمان ظهور اإلسالم أو ظهور 
طرق  من  املروية  املتواترة  األخبار  يف   النيب به  أخرب  الذي   املهدي

الفريقني، ويتمسك لذلك ابآلايت املناسبة له اليت أومأان إىل بعضها.
اإلعتبار  يقتضيه  الذي  أن  غري  الوراثتني مجيعاً  تعّم  مطلقة  اآلية  و ابجلملة 
ابلسياق أن تكون معطوفة على قوله السابق: »فحَمحَن يبحَْعمحَْل ِمنحَ الصَّاحِلحَاِت 
وحَُهوحَ ُمْؤِمٌن« املشري إىل تفصيل حال املختلفني يف أمر الدين من حيث اجلزاء 
األخروي وتكون هذه اآلية مشرية إىل تفصيلها من حيث اجلزاء الدنيوي، 
فاختلف  واختلفوا  تقطعوا  لكنهم  واحد  بدين  أمرانهم  أان  احملصل  ويكون 
جمازاتنا هلم أما يف اآلخرة؛ فللمؤمنني سعي مشكور وعمل مكتوب وللكافرين 

خالف ذلك، وأما يف الدنيا فللصاحلني وراثة األرض خبالف غريهم.14
ويكاد رأي مدرسة اخللفاء أن يتفق مع رأينا يف هذه اخلالفة يف بعض 
العمومية اإلسالمية ال من حيث اخلصوصية  جوانبه ولكن من حيث 

املهدوية؛ إذ قال ابن كثري: 
يقول تعاىل خمرباً عما حتمه وقضاه لعباده الصاحلني من السعادة يف الدنيا 

واآلخرة ووراثة األرض يف الدنيا واآلخرة كقوله تعالی »ِإنَّ اأْلحَْرضحَ لِلَِّ 
يُورِثبُهحَا محَْن يحَشحَاُء ِمْن ِعبحَاِدِه وحَاْلعحَاِقبحَُة ِلْلُمتَِّقنيحَ«15 وقال »ِإانَّ لحَنبحَْنُصُر 
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عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

نبْيحَا وحَيبحَْومحَ يبحَُقوُم اأْلحَْشهحَاُد«16 وقال  ُرُسلحَنحَا وحَالَِّذينحَ آمحَُنوا يف احلحَيحَاِة الدُّ
ُ الَِّذينحَ آمحَُنوا ِمْنُكْم وحَعحَِمُلوا الصَّاحِلحَاِت لحَيحَْستحَْخِلفحَنبَُّهْم يف  »وحَعحَدحَ اللَّ
الَِّذي  ِدينبحَُهُم  ُْم  هلحَ نحَنَّ  وحَلحَُيمحَكِّ قبحَْبِلِهْم  ِمْن  الَِّذينحَ  اْستحَْخلحَفحَ  اأْلحَْرِض كحَمحَا 
ُْم...« وأخرب تعاىل أن هذا مسطور يف الكتب الشرعية والقدرية  اْرتحَضحَٰى هلحَ

وهو كائن ال حمالة.
وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: 

أخرب هللا سبحانه وتعاىل يف التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
واألرض أن يورث أمة حممد و األرض ويدخلهم اجلنة وهم الصاحلون. 

قال:  الصاحلون«  عبادي  يرثها  األرض  »إن  عباس  ابن  عن  جماهد  وقال 
أرض اجلنة. وكذا قال أبو العالية وجماهد وسعيد بن جبري والشعيب وقتادة 
نن  الدرداء:  أبو  وقال  والثوري  أنس  بن  والربيع  صاحل  وأبو  والسدي 

الصاحلون. وقال السدي: هم املؤمنون.17
وقال الطربي: 

ولقد كتبنا يف الكتب من بعد أم الكتاب الذي كتب هللا كل ما هو كائن فيه 
قبل خلق السماوات واألرض. فتأويل الكالم إذن، إذ كان ذلك كما وصفنا: 
ولقد قضينا، فأثبتنا قضاءان يف الكتب من بعد أم الكتاب، أن األرض يرثها 
عبادي الصاحلون، يعين بذلك: أن أرض اجلنة يرثها عبادي العاملون بطاعته 

دون العاملني مبعصيته.
وقال: حدثنا صفوان: 

سألت عامر بن عبدهللا أاب اليمان: هل ألنفس املؤمنني جمتمع؟ قال: فقال: 
تبحَببْنحَا يف الزَّبُوِر ِمْن ببحَْعِد الذِّْكِر أحَنَّ اأْلحَْرضحَ  إن األرض اليت يقول هللا: »وحَلحَقحَْد كحَ
يحَرِثبُهحَا ِعبحَاِديحَ الصَّاحِلُونحَ« قال: هي األرض اليت جتتمع إليها أرواح املؤمنني 

حتی يكون البعث.
وقال آخرون: هي األرض يورثها هللا املؤمنني يف الدنيا. وقال آخرون: عين 
بذلك بين إسرائيل، وذلك أن هللا وعدهم ذلك فويف هلم به. وقد ذكران 
قول من قال: إهنا أرض األمم الكافرة، ترثها أمة حممد، وهو قول ابن 

عباس الذي روى عنه علي بن أيب طلحة.18
وقال القرطيب: وأحسن ما قيل فيه أنه يراد هبا أرض اجلنة كما قال سعيد 
بن جبري، ألن األرض يف الدنيا قد ورثها الصاحلون وغريهم. وقال جماهد 

وأبو العالية: 
ُه وحَأحَْورحَثبحَنحَا  قبحَنحَا وحَْعدحَ ودليل هذا التأويل قوله تعاىل: »وحَقحَاُلوا احلحَْمُد لِلَِّ الَِّذي صحَدحَ

 19»... اأْلحَْرضحَ
وعن ابن عباس: أهنا األرض املقدسة. وعنه أيضا: 

أهنا أرض األمم الكافرة ترثها أمة حممد ابلفتوح. وقيل : إن املراد بذلك بنو 
انُوا ُيْستحَْضعحَُفونحَ محَشحَاِرقحَ  إسرائيل بدليل قوله تعاىل: »وحَأحَْورحَثبْنحَا اْلقحَْومحَ الَِّذينحَ كحَ
ا«20 وأكثر املفسرين على أن املراد ابلعباد  رحَْكنحَا ِفيهحَ اأْلحَْرِض وحَمحَغحَارِببحَهحَا الَّيِت ابحَ

الصاحلني أمة حممد.21
إن اختالف تفسري اآلية املباركة بني املدرستني له عالقة كبرية بنظرة كّل 
منهما إىل املشروع املهدوّي، حيث جند املفسرين الشيعة يربطوهنا بعصر 
الظهور وصوال إىل ما بعد يوم احلساب، وأما أتباع مدرسة اخللفاء فإهنم 
يكادون جيّردوهنا من بعدها الدنيوي وخیتزلون معناها يف البعد السماوي 
كما تبني من أقواهلم، وعليه أكد املفسرون الشيعة عالقة اآلية املباركة 
جتريد  على  اعرتاضهم  أعلنوا  الذي  الوقت  ذات  يف  املهدوي  ابلظهور 
املهدوية من هذا الوعد الرابين، كما يف قول السيد الطباطبائي يف تفسريه 

لآلية: 
ومن هنا يظهر أن اآلية مطلقة وال موجب لتخصيصها إبحدى الوراثتني 
كما فعلوه، فهم بني من خیّصها ابلوراثة األخرويّة متسكا مبا يناسبها من 

اآلايت، وبني من خیصها ابلوراثة الدنيوية. 

وعد هللا
اإلمام  خالفة  هو  ابخلالفة  املقصود  أن  يف  الشيعية  الرؤى  يدعم  ومما 
املهدي هلل يف أرضه ؛ فضالً عن نوع اخلالئق الذين سيحقق هللا هلم 
وعده ابخلالفة األرضية. ويف القرآن الكرمي آايت بينات تكلمت على وعد 

االستخالف اإلهلي:

األوىل: بشارة رابنية عامة أبن األرض سوف يرثها يف آخر الزمان قوم شاء 
هللا هلم وراثتها؛ ألهنم من خرية املتقني من عباده »ِإنَّ اأْلحَْرضحَ لِلَِّ يُورِثبُهحَا محَْن 

يحَشحَاُء ِمْن ِعبحَاِدِه وحَاْلعحَاِقبحَُة ِلْلُمتَِّقنيحَ«22

الَِّذينحَ آمحَُنوا   ُ والثانية: بشارة رابنية خاصة كما يف قوله سبحانه »وحَعحَدحَ اللَّ
ا اْستحَْخلحَفحَ الَِّذينحَ ِمْن قبحَْبِلِهْم  ِمْنُكْم وحَعحَِمُلوا الصَّاحِلحَاِت لحَيحَْستحَْخِلفحَنبَُّهْم يف اأْلحَْرِض كحَمحَ
ْوِفِهْم أحَْمًنا يبحَْعُبُدونحَيِن  لحَنبَُّهْم ِمْن ببحَْعِد خحَ ُْم وحَلحَيبُبحَدِّ ُْم ِدينبحَُهُم الَِّذي اْرتحَضحَٰى هلحَ نحَنَّ هلحَ وحَلحَُيمحَكِّ

يبًْئا وحَمحَْن كحَفحَرحَ ببحَْعدحَ ذحَِٰلكحَ فحَُأولحَِٰئكحَ ُهُم اْلفحَاِسُقونحَ« الحَ ُيْشرُِكونحَ يب شحَ
إن االستخالف اإلهلي املوعود سوف يتحقق للذين آمنوا، وحسمُن إمياهنم 
الدرجة نيلهم القبول من الباري، وهي الدرجة اليت سوف يصل إليها البشر 
يف زمن الدولة املهدوية، وهي اليت تؤهلهم إلظهار دين هللا على األداين 
كلها حتقيقا للوعد اإلهلي حيث يتحولون بعد الظهور الكلي إىل قوة جبارة 
عظمى ال تضاهيها قوة على وجه األرض، بعد أن كانوا قبل ذلك مرعوبني 
خائفني وجلني من قوة أعدائهم التقليديني أمريكا وإسرائيل ودول الغرب 
واألعداء احملليني وغريهم، وهذا التبدل اجلوهري من الضعف إىل القّوة هو 
اجلوهر الذي سوف تنشأ عليه األجيال مما جيعلها موقنة ابلنصر وال أتبه 

لعدو مهما كانت قوته.
خالفة هللا ، والوعد اإلهلي ابالستخالف ال يدالن على حقيقة املهدوية 
فحسب وإمنا يدالن أيضاً على كونية هذه اخلالفة الفريدة اليت مل تشهد 

الدنيا هلا مثيال من قبل.
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كم هي الفرتة زمنية الدنيا للمرابطة؟
وكان التأهب العسكري يف زمن التهديد واحتمال حصول الغزو املعادي، 
سائدا ورائجا منذ القدمي ويف مجيع العصور والدهور. ويف عصران وزماننا 
هذا، يتم بعد رصد القوى اإلستخباراتية واجلواسيس، اإلعالن عن حالة 
التأهب العسكري يف حالة إحتمال وقوع هجوم معاٍد، ويتم احلفاظ على 

هذا التأهب إىل أن يزول اخلطر. 
ويقول صاحب »تذكرة الفقهاء« حول الفرتة الزمنية الدنيا لصدق املرابطة: 
إن أقل فرتة زمنية لصدق الرابط واملرابطة، هي ثالثة أايم، وأقصاها أربعون 
يوما، وإن مت اإلنتشار عند الثغور والتخوم الكثر من أربعني يوما، فيعد ذلك 
جهادا... لكن امحد بن حنبل قال، إن الفرتة الزمنية الدنيا ال حدود هلا.3

ونقلت أحاديث عديدة عن الرسول األكرم حول ثواب املرابطة، إذ 
:قال

»رابط ليلة يف سبيل هللا خري من صيام شهر...«4
:و عنه

»حرس  ليلة يف سبيل هللا عّز و جّل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها و يصام 
هنارها.«5

:و عنه
»کّل ميت خيتم علي عمله اال املرابط يف سبيل هللا فانه ينمو له عمله ايل يوم 

القيامة و يؤمن من فتان القرب.«6
لكن ما جيعل موضوع  املرابطة خاصا ويضفي عليه مغزى ومفهوما خاصني 

يف عصر غيبة االمام هو املرابطة الدائمة للمؤمنني يف عصر الغيبة.
عن أيب عبد هللا اجلعفي قال: قال يل أبو جعفر حمّمد بن علّي: »كم  

الّرابط عندكم؟« 
قلت: أربعون. 

قال: »لكن رابطنا رابط الّدهر و من ارتبط فينا دابّة كان له وزهنا و وزن 
وزهنا ما كانت عنده و من ارتبط فينا سالحا كان له وزنه ما كان عنده ال جتزعوا 

من مّرة و ال من مّرتني و ال من ثالث و ال من أربع... «7
ومن هنا يتضح أن املرابطة اإلميانية للمنتظرين، تعد من ضرورايت الدين. 
وعليه، فمن أجل فهم االمر الضروري للدين، فاننا لسنا حباجة إىل تقدمي 
أي دليل وبرهان، حبيث أن حراسة اجلغرافيا الرتابية وكما يقال الوطن األم، 
هي امر مقبول وبال شرط لدى مجيع العقالء وبني مجيع األمم والشعوب. 

 :و روي عن ابن طيفور املتطّبب قال: سألين أبو احلسن
»أّي شي ء تركب؟« 

قلت: محارا. 
فقال: »بكم ابتعته؟« 

قلت: بثالثة عشر دينارا. 
فقال: »إّن هذا هو الّسرف أن تشرتي محارا بثالثة عشر دينارا و تدع 

برذوان.« 
قلت: اي سّيدي إّن مئونة الربذون أكثر من مئونة احلمار. 

قال فقال: »إّن اّلذي ميون احلمار ميون الربذون أ ما علمت أّن من  ارتبط 
دابّة متوّقعا به أمران و يغيظ به عدّوان و هو منسوب إلينا أدّر هللا رزقه و شرح 

صدره و بّلغه أمله و كان عوان علي حوائجه.«8

يتبع....
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تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

روي يف تفسري اآلية »اي أحَيبُّهحَا الَّذينحَ آمحَُنوا اْصرِبُوا وحَ صاِبُروا وحَ راِبُطوا...« 
من »سورة آل عمران«، عن بريد بن معاوية العجلّي عن أيب جعفر حمّمد 

بن علّي الباقر أنه قال:
»اصربوا علي أداء الفرائض  و صابروا عدوّكم  و رابطوا إمامكم املنتظر.«1 

واعترب االمام الباقر املرابطة املؤمنة ابهنا اإلنتظار االمياين.
الرتابية  اجلغرافيا  املعىن، جممل  هذا  توسيع  من خالل  االمام  ربط  وقد 
والثقافية والعقائدية وحىت السياسية للمؤمنني بـ»املرابطة املؤمنة ملنتظري 
اإلمام«، خيط مسبحة رائعة يربط مجيع حبات احلياة املادية والثقافية 

للمؤمنني ببعضها البعض ويضفي عليها معنوية.
وكما ذكران سابقا، فان صاحب تفسري »جممع البيان« قد عرف ووصف 
املرابطة يف ثالثة مستوايت، املرابطة يف الثغور، وإعداد األدوات واملركبات 

وابلتايل اجلهوزية واالستعداد للقتال الشامل ضد العدو. 
موهبته  وحسب  االسالمي،  الوطن  هذا  سكان  من  أاي  فان  وبذلك، 

وإمكانيته وجناحه، جيب أن يكون ابلضرورة: 
والسياسية  والعقائدية  )الرتابية  املذكورة  احلدود  أحد  يف  يرابط  -أن 

واالقتصادية و...(؛
األعداء  لرصد  الالزمة  واملعدات  والوسائل  األدوات  بتوفري  يقوم  أن   -

وحتديد املنعطفات والنقاط الصعبة؛
- أن يكون جاهزا بكل ما أويت من قوة للقتال وصد اهلجمات. 

وكلهم جيب أن حيددوا ويعرفوا مهمتهم على مسار املرابطة مع اإلمام 
املنتظر.

وكما أن الوجه التارخیي حلياة األمم يتغري مع مضي الزمن، وحتل الداببة 
والبندقية واملدرعة حمل السيف واحلصان والبغل والعربة، ففي ساحة أخرى، 
يتعني على اجملاهدين تزويد أنفسهم ابلسالح العصري يف امليدان الثقايف 
- العقائدي، وحتديد مصاديق الكفر والشرك والنفاق والزندقة يف عصرهم 
وظروفهم التارخیية، لينهضوا يف مواجهة الغزو الثقايف والعقائدي لألجانب. 
واستنادا إىل اآلايت 44-46 لسورة »التوبة«، فان اجلهوزية للجهاد ابملال 
من  يعد  والساحة،  امليدان  اىل  للدخول  والعديد  العدة  وإعداد  والنفس 
عالمات االميان ابهلل واليوم االخر، فيما يعد عدم اجلهوزية أحد مؤشرات 
أصحاب القلوب املنافقة املنزلقة يف براثن الشك والريب واحلرية والتية. إن 
هذه الواقعة، توفر يف بيداء الشك والريب، اجلهوزية الالزمة لكي يوقفهم 

هللا عند حدهم، ويعتربهم يف مجاعة القاعدين واملتكاسلني.
حَعحَدُّوا لحَُه ُعدَّة وحَ لِكْن كحَرِهحَ هللاُ انِْبعاثبحَُهْم فبحَثبحَبَّطحَُهْم وحَ قيلحَ  اقبُْعُدوا محَعحَ اْلقاِعدين «2»وحَ لحَْو أحَراُدوا اخْلُُروجحَ ألحَ
العدة  إلعداد  العمل  عن  يعيقهم  االخر،  واليوم  ابهلل  االميان  غياب  إن 
والعديد للجهاد وجيعلهم ابلضرورة يف عداد القاعدين لدرجة أهنم خسروا 

وسام »اجملاهد يف سبيل هللا« احلافل ابلفخر والعزة. 
وهلذا السبب، فان حزب القاعدين، يبقى يف عصر الغيبة والغفلة، خارج 
دائرة املنتظرين احلقيقيني. والسبب معروف: فهم مل يرابطوا يف املعسكرات 
والثكنات، بل اهلوا أنفسهم يف زمحة األوهام واخليالء، ابلظروف التارخیية 
املاضية )القرون السالفة( والتالعب ابأللفاظ واملصطلحات العقيمة واملهرتئة 

يف العصر احلاضر وبني األانس املعاصرين.

إمساعيل شفيعي سروستاين

أدنى برهة للمرابطة 
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عن طريق تطيط معني، واهتمام خاٍص من ِقبل الدولة، حىت تتوفر املعادن 
أبيدي الكثريين للقيام هبا يف الصناعات، وإزجاء خمتلف احلاجات.9 

وال خیفاان يف هذا الصدد، أن تطبيق احلكم اإلسالمي على املعادن جيعلها 
مملوكة لألفراد ال للدولة، خبالف القوانني الوضعية اليت تعتربها مجيعاً ملكاً 
للدولة، كما أنه جيعلها منتشرة أبيدي اآلالف ال أبيدي عدد قليل من 

الناس.
توِفر آالت االستخراج  اليت  املهدوية هي  الدولة  أن  وذلك، أبن نفرتض 
الضخمة، مع تطبيق احلكم اإلسالمي القائل: إن كل من استخرج شيئاً 
من املعدن جيب عليه أن يدفع مخسه إىل الفقراء، وهو ميلك املقدار الباقي، 
فينتج أن آالف العمال العاملني يف املعادن سوف ميلكون كِميات ضخمة 
من املعدن املـستخرج، وماليني من الفقراء سوف تنسد حاجاهتم عن طريق 

دفع مخس املقدار املـستخرج إليهم.
فإذا ضممنا إىل ذلك احلكم اإلسالمي القائل: أبنه ال جيوز للمـستخرِج 
أن يزيد مقدار ما يستخرجه وما ميلكه من املعدن، على قوت سنته، عرفنا 
أنه ليس من حِق أِي فرد من العاملني يف املعدن أن يثرى على حساب 
اآلخرين، وإمنا مبجرد أن تصل ثروته إىل حٍد معني، يفي حباجته السنوية له 
ولعياله مبا يناسب حاله اجتماعياً، منعته الدولة عن احلصول على مقدار 
الزائد من املعدن، فإما أن يعتزل العمل ويسمح لغريه ابالستخراج، لكي 
للدولة  الناتج  ويكون  يعمل  أن  أو  أيضاً،  املقدار  هبذا  املعدن  من  ميلك 

مباشرة.
املعادن عن كِميات  الفائضة من  الكِمية  وعلى أِي حال، فالدولة متلك 
العمال، وهي كِميات كبرية، قد تزيد على ما ملكه العمال مجيعاً أبضعاف 
كثرية، وهذه الكِميات تستخدمها الدولة يف صناعاهتا وسِد احتياجات 

العمل فيها.
ومن هنا؛ تكون املعادن حتت احلكم العادل قد أفادت - بطريق مباشر 

وغري مباشر - ماليني الناس، وأغنت ماليني العوائل يف العامل.10
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الثانية، 1395ق.، ج  2، ص 369.
2. إبن الطاوس، علي بن موسى، »التشريف ابملنن يف التعريف ابلفنت«، قم، الطبعة 

االولی، 1416ق.، ص 146.
3. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 53، 
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10. نفس املصدر.

دولة كریمة

دولة كریمة

أهمية التعدين في الدولة المهدوية
إن من مرارات عاملنا املعاصر هي أن أفقر شعوب العامل، تعيش يف أغىن 
القدم تضع  منذ  افريقيا كانت  إن شعوب  وأكثرها خصوبة.  مناطقه 
الستعمار واستغالل القوى السلطوية بسبب وجود الثروات يف بلداهنا 
تشهد  اخلصوص  هذا  ويف  وأخذت كعبيد.  واملاس،  الذهب  فيها  مبا 
العديد من كتب التاريخ، أنه على الرغم من أن املستعمرين، كانوا ومازالوا 
يستفيدون من ثروات الشعوب االفريقية، لكنهم كانوا حيرموهنم دائما من 
النعم الطبيعية اليت أغدقها هللا سبحانه وتعاىل عليهم. وابلتايل نرى اليوم 
أن أرقام فقراء ومساكني القارة االفريقية الشاسعة، هي أكثر من مجيع 
فان  واملتغطرسني،  اجلائرين  بيد  العامل  حكم  بقي  وطاملا  العامل.  مناطق 
الوضع سيبقى هكذا. لكن عندما سيظهر موالان حامي املظلومني وسند 
املستضعفني، »يظهر له كنوز األرض«1  و »إنه يستخرج الكنوز، و يقسم 
املال، و يلقي اإلسالم جبرانه ...«2 و »متطر السماء هبا جرادا من ذهب كما 
أمطره هللا يف بين إسرائيل على أيوب و يقسم على أصحابه كنوز األرض من 

تربها و جلينها و جوهرها.«3 
معادهنا  تظهر  األرض  أبن  الفريقني،  بطرق  الواردة  األخبار  نصت 
وكنوزها على سطحها حىت يراها الناس، وتلقي أبفالذ أكبادها كأمثال 

األسطواانت من الذهب والفضة.
 وبال شك فان هذا هو من خصائص عصر ظهور اإلمام املهدي
ودولته الكرمية. النه يف ذلك العصر، ومع زوال الظاملني، تصبح األرض 
الذين  املؤمنني  للعابرين  وتفرش كنوزها  األانس  عن  راضيتان  والسماء 
يعيشون يف عصر وحقبة جوهرة اخللق اليت ال بديل هلا حضرة صاحب 

األمر والزمان. کما قال رسول هللا: »ال يكون ملك إال اإلسالم، و 
تكون األرض كفاثور4 الفضة.«5 

مکنه هللا يف االرض کما روي عن جابر بن عبد هللا األنصاري قال مسعت 
رسول هللا يقول: »إن هللا عز و جل مكن لذايلقرنني يف األرض و جعل له 
من كل شي ء سببا و بلغ املغرب و املشرق و إن هللا تبارك و تعاىل سيجرى سنته 
يف القائم من ولدي فيبلغه شرق األرض و غرهبا حىت ال يبقى منهال ]منهل [ و 
ال موضعا ]موضع [ من سهل و ال جبل وطئه ذو القرنني إال وطئه و يظهر هللا 
عز و جل له كنوز األرض و معادهنا و ينصره ابلرعب فيمأل األرض به عدال و 

قسطا كما ملئت جورا و ظلما.«6 
»يبعث هللا رجال يف آخر الزمان ... خترج األرض نبتها و تنزل السماء بركتها 
أايمه  أدرك  عاما فطوىب ملن  أربعني  اخلافقني  بني  ما  الكنوز ميلك  له  تظهر  و 
منصور  منا  الباقر: »القائم  علي  بن  حمّمد  روی  و  و مسع كالمه.«7 
ابلرعب مؤيد ابلنصر تطوى له األرض و تظهر له الكنوز يبلغ سلطانه املشرق 

و املغرب.«8 
وهذا ميكن فهمه على أساس إعجازي، مبعىن يفرتض أن ظهور املعادن 
على سطح األرض يكون عن طريق املعجزة، أتييداً من هللا تعاىل للمهدي 

ودولته.
وهذا الفهم املـحتمل، على ما سوف أييت... إال أنه ليس فهماً منحصراً، 
بل ميكن تقدمي فهٍم آخر، ال يكون الفهم اإلعجازي ابلقبول منه على أقل 

تقدير.
املعادن، وهو استخراجها ابآللة،  الطبيعي لظهور  الشكل  وهو أن نفهم 
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الكـّرة49

أصحابه وأنصاره، سيثأرون ألهل البيت من أعدائهم، وعندها قرأ هذه الكـّرة
اآلية الكرمية: 

»يـَونَْم جتَِدمُ كمُلُّ نـَفنٍْس ما َعِمَلتنْ ِمننْ َخرينٍْ حممُنَْضراً َو ما َعِمَلتنْ ِمننْ سمُوٍء تـََودُّ 
َلونْ َأنَّ بـَينـَْنها َو بـَينـَْنهمُ أََمداً بَعيدا...«2 

رجعة األئّمة املعصومني
عن  روی  الکبرية«  اجلامعة  البيت يف »زايرة  اهل  برجعة  نعرتف  قد 

:االمام اهلادی النقی
»انی... مؤمن إبايبكم مصدق برجعتكم منتظر ألمركم... «3 

ومت تبيان رجعة مجيع أهل البيت يف رواايت الشيعة. إن أهم آية من 
»القرآن الكرمي« اليت تؤكد هذا الكالم، هي آية إرث االرض للمستضعفني 

حيث يقول سبحانه وتعاىل:
أحَِئمًَّة وحَ جنحَْعحَلحَُهُم  اْسُتْضِعُفوا يف األرض وحَ جنحَْعحَلحَُهْم  الَّذينحَ  ُنَّ عحَلحَي  منحَ أحَْن  نُريُد  »وحَ 

اْلوارِثني.«4 
وعن أتويل اآلية، علی سبيل املثال روی عن أيب الصباح الكناين قال: نظر 

أبو جعفر إيل أيب عبد هللا ميشي فقال: 
ُنَّ عحَلحَي الَّذينحَ  نُريُد أحَْن منحَ »تري هذا؟ هذا من الذين قال هللا عز و جل- وحَ 

اْسُتْضِعُفوا يف األرض وحَ جنحَْعحَلحَُهْم أحَِئمًَّة وحَ جنحَْعحَلحَُهُم اْلوارِثني«5 
و روی عن زيد بن سالم اجلعفي قال: دخلت علي أيب جعفر فقلت: 
أصلحك هللا إن خيثمة اجلعفي حدثين عنك أنه سألك عن قول هللا و جنعلهم 
أئمة و جنعلهم الوارثني و أنك حدثته أنكم األئمة و أنكم الوارثني ]الوارثون [. 

قال: »صدق و هللا خيثمة هلكذا حدثته.«6 
عسى هللا ان جيعل ذلك اليوم الذي تعود فيه مجيع احلقوق املهدورة لالئمة 
املصعومني إليهم. کما نقرأ يف رواية عن الصادق يف حمکمة العدل 

:الوالد احلسني بن علّی
»...ث يقوم جدي علي بن احلسني و أيب الباقر فيشكوان إيل جدمها 

رسول هللا ما فعل هبما. 
ث أقوم أان فأشكو إيل جدي رسول هللا ما فعل املنصور يب. 

ث يقوم ابين موسي فيشكو إيل جده رسول هللا ما فعل به الرشيد، ث 
يقوم علي بن موسي فيشكو إيل جده رسول هللا ما فعل به املأمون، ث 
يقوم حمّمد بن علي فيشكو إيل جده رسول هللا ما فعل به املأمون، ث 
يقوم علي بن حمّمد فيشكو إيل جده رسول هللا ما فعل به املتوكل، ث 
يقوم احلسن بن علي فيشكو إيل جده رسول هللا ما فعل به املعتز، ث 
يقوم املهدي مسي جدي رسول هللا و عليه قميص رسول هللا مضرجا 
بدم رسول هللا  يوم شج جبينه و كسرت رابعيته و املالئكة حتفه حيت يقف 

بني يدي جده رسول هللا فيقول:
»اي جداه! وصفتين و دللت علي و نسبتين و مسيتين و كنيتين فجحدتين األمة 
و متردت و قالت ما ولد و ال كان و أين هو و ميت كان و أين يكون و قد مات 
و مل يعقب و لو كان صحيحا ما أخره هللا تعايل إيل هذا الوقت املعلوم. فصربت 

حمتسبا و قد أذن هللا يل فيها إبذنه اي جداه!« 
 :فيقول رسول هللا

ْيُث نحَشاُء فحَِنْعمحَ  ُه وحَ أحَْورحَثبحَنحَا اأْلحَْرضحَ نبحَتبحَببحَوَّأُ ِمنحَ اجلحَنَِّة ححَ »احلحَْمُد لِلَِّ الَِّذي صحَدحَقحَنا وحَْعدحَ
أحَْجُر اْلعاِمِلني «7 و يقول  جاء نصر هللا و الفتح  و حق  قول هللا سبحانه و تعايل: 
يِن ُكلِِّه وحَ لحَْو كحَرِهحَ  »ُهوحَ الَِّذي أحَْرسحَلحَ رحَُسولحَُه اِبهْلُدي  وحَ ِديِن احلحَقِّ لُِيْظِهرحَُه عحَلحَي الدِّ

اْلُمْشرُِكونحَ .«8  
 :و يقرأ

ُ ما تبحَقحَدَّمحَ ِمْن ذحَنِْبكحَ وحَ ما أتحَحَخَّرحَ وحَ يُِتمَّ  »ِإانَّ فبحَتحَْحنا لحَكحَ فبحَْتحاً ُمِبيناً لِيبحَْغِفرحَ لحَكحَ اللَّ
ُ نحَْصراً عحَزِيزاً.«9و10 تحَُه عحَلحَْيكحَ وحَ يبحَْهِديحَكحَ ِصراطاً ُمْستحَِقيماً وحَ يبحَْنُصرحَكحَ اللَّ نِْعمحَ

اهلوامش:
1. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار احياء الرتاث العريب، الطبعة 

الثانية، 1403 ق.، ج 53، ص 23-21.
2.سورة آل عمران، اآلية 30.

3. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علي، »من ال حيضره الفقيه«، قم، الطبعة الثانية، 
1413 ق.، ج 2، ص 614. 

4. سورة القصص، اآلية 5. 
الرابع،  الطبعة  االسالميه،  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  الكليين،   .5

1407 ق.، ج  1، ص 306 .
6. الكويف، فرات بن ابراهيم، »تفسري فرات الكويف«، ص 315. 

7. سورة الزمر، اآلية 74.
8. سورة التوبه، آيه 33. 

9. سورة الفتح، اآلايت 3-1. 
10. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 53، ص 33-32.

عنه  نكف  فاننا ال  عزيز،  فقدان  غم وحزن  نصاب مبصيبة يف  عندما 
إطالقا وال ننساه أبدا، وإن كان قد قتل، ال نفكر إال ابلقصاص. فكيف 
لنا وأحبتنا وننسى أن هللا سبحانه وتعاىل يف عامل  نفعل ذلك ابلنسبة 
الكون والوجود، أشفق من األم إىل عباده وأكثرهم حتمسا هلم. إن هللا لن 
يدع أن تذهب قطرة من دم أعزائه سدى ولن يدع أن ينتقل هؤالء من 
دون نيل املقامات الدنيوية - مبا يليق هبم - إىل الدار اآلخرة، النه جعل 

أهل البيت ورثة األرض وقادهتا.
 ،واالمام  احلسني وقد حتدثنا قبل هذا، حول رجعة االمام علي

 .واآلن قد آن األوان للحديث عن رجعة ابقي األئمة

هناية عصر غربة كرمي أهل البيت
ومل يكن التاريخ قد ابتعد كثريا عن رحيل رسول هللا، حىت انصب 
الناس العداء لسبطه، ومل خیتزل عداؤهم يف التهمة والتهديد واالفرتاء، بل 
بلغ االمر حدا أن كان سيد شباب أهل اجلنة، يرتدي درعا حتت مالبسه 
أثناء الصالة، لكي ال يسول أحد لنفسه، ان يقتله قبل أن يتم مهمته 
العسرية. وكانت هذه املكافأة اليت منحها الغدرة املسلمون يف الظاهر، 

.بشأن االمام احلسن اجملتىب  لرسول هللا
إن هناية عهد غربة كرمي أهل البيت ستتحقق من خالل املنتقم هلل.

إان رجعة االمام احلسن اجملتىب قد وردت يف كتب حديث الشيعة 
العامة، وكذلك يف حديث طويل عن االمام الصادق  الرواايت  ضمن 

خماطبا فيه املفضل.1 ونورد فيما يلي هذه الرواية: 

 :قال اإلمام الصادق
:يف التايل نشري الی هذه الرواية. قال االمام الصادق
»...اي مفضل و يقوم احلسن ع إيل جده فيقول: 

اي جداه ]...[ بلغ اللعني معاوية قتل أيب فأنفذ الدعي اللعني زايدا إيل الكوفة 
يف مائة ألف و مخسني ألف مقاتل-  فأمر ابلقبض علي و علي أخي احلسني و 
سائر إخواين و أهل بييت و شيعتنا و موالينا و أن أيخذ علينا البيعة ملعاوية فمن 
أييب منا ضرب عنقه و سري إيل معاوية رأسه فلما علمت ذلك من فعل معاوية 
خرجت من داري فدخلت جامع الكوفة للصالة و رقأت املنرب و اجتمع الناس 
فحمدت هللا و أثنيت عليه و قلت: »]...[ أيها الناس تيقظوا من رقدة الغفلة 
و من تكاثف الظلمة  فو الذي فلق احلبة و برأ النسمة و تردي ابلعظمة لئن 
قام إيل منكم عصبة بقلوب صافية و نيات خملصة ال يكون فيها شوب نفاق و 
ال نية افرتاق ألجاهدن ابلسيف قدما قدما و ألضيقن من السيوف جوانبها  و 
من الرماح أطرافها و من اخليل سنابكها فتكلموا رمحكم هللا فكأمنا أجلموا بلجام 
الصمت عن إجابة الدعوة إال عشرون رجال... فمران مبا شئت فنظرت مينة و 

يسرة فلم أر أحدا غريهم...
...ث رفعت رأسي نو السماء فقلت اللهم إين قد دعوت و أنذرت و أمرت 
و هنيت و كانوا عن إجابة الداعي غافلني و عن نصرته قاعدين و عن طاعته 
مقصرين و ألعدائه انصرين اللهم فأنزل عليهم رجزك و أبسك و عذابك الذي 

ال يرد عن القوم الظاملني.«
فبكي الصادق حيت اخضلت حليته ابلدموع...

ويقول االمام الصادق يف هناية هذه الرواية أن االمام املهدي ومجيع 

رجعة ورثة األرض
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يف  قار«  »ذي  مبدينة  1958م.  عام  ولد  الكبيسي  ابوحيدر  الشيخ 
هذا  أوساط  يف  ونشأ  احلنفي  املذهب  تعتنق  عائلة  من  »العراق«، 
املذهب. تشّرف ابعتناق مذهب أهل البيت عام 1986م.، بعد 

دراسات مكثفة ومعّمقة وحماورات عديدة أجراها مع العلماء.

يف رحاب مأساة واقعة الطّف
يقول الشيخ الكبيسي:

كنت منذ الصىب أجد قليب ينبض مبحّبة أهل البيت، وكنت أهوى 
 احلضور يف اجملالس اليت تقام أحياء الذكرى إستشهاد اإلمام احلسني
- ال سيما اليت تقام يف شهر حمرم احلرام - كما كنت أقصد حرمه الطاهر 
يف كربالء ألداء مراسم الزايرة أايم األربعني مع مواكب املعزين من الشيعة، 
مما أّدى إىل تعلقي ملعرفة أهل البيت وقراءة اترخیهم وتتبع سريهتم 
البيت أقف  أئمة أهل  إمام من  الشريفة. وكنت بعد معرفيت لكل 
لعظمتهم وجاللة قدرهم، حىت إّنين لشّدة إعجايب بشخصية اإلمام علّي 
بن أيب طالب صرت أذكره يف اإلقامة عند الصالة، رغم أنين كنت 

أؤّدي الصالة و غريها من الفرائض وفق املذهب احلنفي!
كنت مسروراً إبملامي و معرفيت أبهل البيت، ولكن مصرع اإلمام 
احلسني وما جرى عليه من مآسي يف »كربالء« أوجد حرقة يف 
المستبصرونقليب، فكنت أطفئها بدموعي من خالل مشاركيت يف مآمت العزاء اليت تقام 
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حزانً عليه، ومل أكن أابيل ابالنتقادات اليت كان يوجهها يل أبناء طائفيت، 
بسالمة  يتمتع  و  اإلنسانية  املشاعر  ميتلك  فرد  أّن كل  أرى  ألّنين كنت 
الوجدان يتأثر وينفعل ابرتكاب أي ظلم أو جور حبق إنسان عادي، فكيف 
به إذا مسع بوقوع ظالمة فادحه على قريب له أو عزيز كان يكّن له احملّبة 
من خالل قرابة أو صداقة أو عقيدة؟ و كان واضح لدّي أّن البكاء ال ينايف 
الصرب، بل هو ميثل حالة طبيعية للنفس إزاء األحداث املؤملة، وأّن بكاء 
اإلنسان بسبب املآسي اليت حتل به أو أبحد أحبائه أو أعزائه اليتناىف مع 

الفطرة السليمة.

مشروعية البكاء على امليت
قد أشاع البعض متومهاً أّن البكاء على امليت بدعة دخلت حياة املسلمني 
فيما بعد، مث عمد إىل زرع الشك يف األذهان، لكن هذا التوهم يرتفع مبجرد 

أن يراجع الباحث سرية الرسول واملسلمني.
األعزّة  لفقدهم  بكوا  والتابعني  وآله وأصحابه   النيّب أّن  فقد ورد 

واألحّبة، واملصائب حّلت هبم أو بغريهم من املقرّبني.
ويف احلقيقة أّن الذين قالوا حبرمة البكاء وجعلها ذريعة للتوهني والطعن، 
إن  فاإلنسان  اإلنسان،  أودعها هللا يف  اليت  الفطرة  تغافلوا عن  أو  غفلوا 
حتققت آماله شعر ابلفرح والسرور، وإن أخفق يف ذلك أو أصيب بنائبه 
فإنّه حيزن ويغتم وقد ينهار أمام ذلك، وهلذا جند أّن سيد الكائنات نبّينا 

أيب طالب،  عمه  وعلى  خدجية،  وعلى  إبراهيم،  إبنه  على  بكى   حمّمد
وعلى أمُّمه آمنة بنت وهب، و على عمه محزة بن عبد املطلب، وعلى جعفر 

الطيار وعلى اإلمام احلسني، وغريهم.
فقد ورد عن أنس أنّه قال: 

 وإبراهيم جيود بنفسه، فجعلت عينا رسول هللا ...دخلنا مع رسول هللا
تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عوف: وأنت اي رسول هللا؟! فقال: »ايبن 
عوف، إهّنا رمحة.« ث أتبعها أبخرى، فقال: »إّن العني تدمع والقلب حيزن 

والنقول إالّ ما يرضي ربّنا، وإاّن بفراقك اي إبراهيم حملزونون.«1
وورد أنّه قال يف حق جعفر: »على مثل جعفر فلتبك البواكي.«4

على سبطه احلسني بكاء النيّب
بكى   رسول هللا أّن  يف كتبهم  السري  وأرابب  السنن  أصحاب  أّكد 
عّدة مرّات على سبطه ورحيانته اإلمام احلسني، كـالطرباين، واهليثمي 
واخلوارزمي، وأمحد، والنيسابوري، وأيب نعيم، واحملب الطربي، وابن عساكر، 
املالكي،  الصباغ  وابن  وابن كثري،  يعلى،  وأيب  الرزاق،  وعبد  وابن حجر، 
واملتقي اهلندي، والقندوزي احلنفي وآخرين، وحث على البكاء عليه، وكيف 

ال! وقد حّث أصحابه على البكاء جلعفر الطيار.
فقد روى الطرباين بسنده عن عروة عن عائشة، قالت:

دخل احلسني بن علّي على رسول هللا وهو يوحى إليه، فنزا على رسول 
هللا وهو منكب، ولعب على ظهره، فقال جربئيل لرسول هللا: أحتّبه اي حمّمد؟ 
قال: »اي جربئيل ومايل ال أحّب إبين؟!« قال: فإّن أمتك ستقتله من بعدك! 
فمد جربئيل يده فأاته برتبة بيضاء، فقال: يف هذه األرض يقتل إبنك هذا 

اي حمّمد وامسها الطّف.
فلّما ذهب جربئيل من عند رسول هللا خرج رسول هللا والرتبة يف يده 

يبكي... .3

منطلق االستبصار
يقول الشيخ الكبيسي: 

أدركت أّن فاجعة احلسني واقعة مأساوي اليصمد أمامه أّي إنسان 
مع  بكامل كياين  تفاعلت  ولذلك  اإلحساس،  مرهف  الوجدان  سليم 

أحداث كربالء، وإندجمت هبا قلباً وعقال.
ولقد أدفعين اإلمام احلسني حنو مذهب أهل البيت وأدركت أنّه 
صاحب احلّق، وأّن بكاء الرسول عليه هو اعالن سلب الشرعية عمن 
انوءه وقاتله، حيث اعتربه رسول هللا سنخاً له حينما قال: »حسني 

مين وأان من حسني.«
 ،فمن هنا تبّينت يل األهداف اليت جاهد من أجلها اإلمام احلسني

فتأثرت بنهضته وأعلنت استبصاري عام 1986م.

اهلوامش:
1. أنظر: »صحيح البخاري«: 1 / 439 )1241(؛ »صحيح مسلم«: 4 / 1807 
)2315(؛ »سنن أيب داود«: 3 / 136 )3126(، كتاب اجلنائز، ابب البكاء على 

امليت؛ »سنن ابن ماجة«: 1 / 497 )1589(، كتاب اجلنائز.
2. أنظر: »انساب األشراف« البالذري: 43؛ »االستيعاب«، ابن عبد الرب: 1 / 

243؛ »الطبقات«، ابن سعد: 8 / 220؛ »املصنف«، عبد الرزاق: 3 / 361.
الزوائد«،  »جممع  وأنظر:  )2814(؛   107  /  3 الطرباين:  الكبري«،  »املعجم   .3

اهليثمي: 9 / 187؛ »مقتل احلسني«، اخلوارزمي: 1 / 233؛ »الصواعق احملرقة«، 
ابن حجر: 2 / 567، وغريها.

aqaed.com املصدر: شبکة العقائد

الشيخ ابو حيدر الكبيسي
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عن أيب جعفٍر حمّمد بن عليٍّ الباقر عن أبيه عن جّده قال: 
 :قال أمري املؤمنني«

الّظّن ابألخيار و جمالسة األخيار تلحق  »جمالسة األشرار تورث سوء 
األشرار ابألخيار و جمالسة الفّجار لألبرار تلحق الفّجار ابألبرار. فمن 
اشتبه عليكم أمره و مل تعرفوا دينه، فانظروا إىل خلطائه فإن كانوا أهل 
دين الّل فهو على دين الّل و إن كانوا على غري دين الّل فال حّظ له يف 
دين الّل - إّن رسول الل كان يقول  من كان يؤمن ابلّل و اليوم اآلخر 
فال يؤاخنّي كافرا و ال خیالطّن فاجرا - و من آخى كافرا أو خالط فاجرا 

كان كافرا فاجرا.«

املصدر: حممد بن علي ابن اببويه )صدوق(، »صفات الشيعه«، صص 7-6، 
احلديث التاسع.

صفات الشیعة

سیرة األخیار

على الرغم من أن علي بن حممد السمري كان انئبا المام العصر القل 
من ثالث سنوات، لكنه مل يكن غريبا على الشبكة الواسعة للنيابة وأهل 
البيت. ولد الّسمري يف عائلة متدينة شيعية، وقد ذاع صيتها يف خدمة 
أئمة أهل البيت، مما أبعد عنه االعرتاض بتولّيه النيابة اخلاصة لإلمام 
يف  العقارات  من  الكثري  متلك  الّسمري  أسرة  عشر.1 كانت  الثاين 
البصرة، ورصدت نصف ما يرد منها وقفاً لإلمام احلادي عشر، فكان 
منهم ويكاتبهم عليها.2 ومن  الثاين عشر يستلم ذلك سنوايً  اإلمام 
أبرز أرحام السَّمري هو علي بن حمّمد بن زايد، الذي كان وكيال لإلمامني 
العسكريني، وله كتاب ابسم األوصياء وذکر الوصااي يف إثبات إمامة 

 3.اإلمام الثاين عشر
 کان علي بن حمّمد الّسمري من أصحاب اإلمام احلسن العسكري
قبل سفارته وكان له مكاتبات مع اإلمام العسكري، إحداها أن أنبأه 

بوقوع فتنة حمذراً. قال السمري:
 :كتب إيل أبو حمّمد

»فتنة تظلكم فكونوا على أهبة.« 
فلما كان بعد ثالثة أايم وقع بني بين هاشم و كانت هلم هنة هلا شأن فكتبت 

إليه: »أ هي هذه؟« 
قال: »ال و لكن غري هذه فاحرتسوا.« 

فلما كان بعد أايم كان من أمر املعتّز ما كان.4 
وقد ورد اسم ابواحلسن علي بن حممد السمري بعدة أشكال يف الكتب 
التارخیية والروائية. ففي »معجم البلدان« جاء امسه نسبة إىل »مّسر« وهو 
مكان يف »اليمامة« ويف »األنساب« جاء على شكل »السَّمر« وهو 

اسم مدينة بني الواسط والبصرة.5
مسي  فانه  ذلك  ومع  »الصَّيمری«6  ابنه  إمسه  الطوسي  الشيخ  وأورد 

ابلَسممُری يف معظم الكتب واشتهر به.

األوضاع السياسية للشيعة يف عصر النائب الرابع
ومضت معظم فرتة نيابة احلسني بن روح )النائب الثالث( يف عهد وزارة 
سلسلة بين فرات. وكان بين فرات من الشيعة املتنفذين يف بالط اخللفاء 
واالضطهاد ضد  الظلم  من  احلد  يف  ابرز  بدور  واضطلعوا  العباسيني، 
الشيعة. وكان فضل بني جعفر، آخر فرد من بين فرات، إنتهت وزارته 

مع بداية نيابة النائب ا لرابع. 
وكان فضل بن جعفر ويف ظل توسيع نشاطاته السياسية عام 315هـ.ق. 

قد اعترب أحد املرتشحني ملنصب الوزارة، بيد أن اشتهار بين فرات 
ابلتشيع واملاضي السياسي ألسرته فضال عن ميوله للقرامطة 

رحيل آخر نائب وبدء عصر الحيرة

مجالسة الفّجار

مجالسة األخيـار
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نشاطها  زعيمها،  مثل  مثلها  التاريخ،  هذا  بعد  واصلت   ،الصادق
وعملها يف اخلفاء والسّر، ومنعت من التطرق إىل الشؤون الظاهرة واجللية. 
يكمن  الصغرى،  الغيبة  إنتهاء عصر  اسباب  احد  أن  إعتبار  ورمبا ميكن 
يف اإلضطهاد الشديد الذي كان ميارس يف تلك الربهة وتعقب ومالحقة 
احلكم العباسي لعامة الشيعة والعلماء وأعاظمهم، حبيث أن النائب الرابع 
القيام بنشاط اجتماعي يذكر، ومل يكن  الزمان مل يتمكن من  المام 
متوقعا أن ينتهي هذا الوضع بسرعة، وإن كان االمام ينتخب بعد النائب 

الرابع، انئبا آخر، ملا كان موقعه يكون أفضل من النائب الرابع.15
بعبارة أخرى، فان السلطة الظاهرة لإلمام اليت كان يستطيع من خالهلا 
هذه  أنتهت يف  قد  للشيعة،  الظاهرة  الشؤون  يف  املبادرة  بزمام  اإلمساك 

احلقبة، وبدأت بذلك الغيبة الكربى. 
قال السيد حمّمد ابقر الصدر يف الغيبة الکربي:

فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى اليت تتميز بنّواب معّينني، وابتداء 
الغيبة الكربى اليت اليوجد فيها أشخاص معّينون ابلذات للوساطة بني اإلمام 
القائد والشيعة، وقد عرّب التحّول من الغيبة الصغرى إىل الغيبة الكربى عن حتقيق 
الغيبة الصغرى ألهدافها وانتهاء مهمتها; ألهنا حّصنت الشيعة هبذه العملية 
التدرجيية عن الصدمة والشعور ابلفراغ اهلائل بسبب غيبة اإلمام، واستطاعت 
أن تكّيف وضع الشيعة على أساس الغيبة، وتعّدهم ابلتدريج لتقّبل فكرة النيابة 
العامة عن اإلمام، وهبذا حتولت النيابة من أفراد منصوصني إىل خّط عام، وهو 

خط اجملتهد العادل البصري أبمور الدنيا والدين...16  

اهلوامش:
لغيبة  السياسي  )التاريخ  امام دوازدهم«  1. جاسم، حسني، »اتريخ سياسی غيبت 

اإلمام الثاين عشرة(، طهران، منشورات امري کبري، ۱۳۸۵ه.ش.، ص ۲۱۰.
الفکرية  )احلياة   »شيعه ائّمه  سياسی  و  فکری  »حيات  رسول،  جعفراين،   .2
عن  نقالً  انصاراين، 1381ه.ش.، ص۵۸۳؛  قم،   ،)الشيعة ألئمة  والسياسية 

املسعودي، »اثبات الوصيه«، ۱۴۲۶ه.ق.، ص ۲۵۵.
3. جباری، حمّمدرضا، »سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه« )منظومة 
النيابة ودورها يف عصر األئمة(، قم، مؤّسسة االمام اخلمينی، ۱۳۸۲ه.ش.، ج 

۲، ص ۴۷۹.
4. الصدر، سيد حمّمد، »اتريخ الغيبه«، بريوت، دارالتعارف، ۱۴۱۲ه.ق.، ج ۱، 

ص ۱۹۹.
5. هناوندی، علی اکرب، »العبقری احلسان«، قم، منشورات مسجد اجلمکران املقّدس، 

ج 5، ص 116.
االولی، 1411ه.ق.، ص  الطبعة  قم،  »الغيبه«،  احلسن،  بن  الطوسی، حمّمد   .6

.204
7. مستفاد من حسني زاده شانه جي، حسن، »اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
شيعه در غيبت صغري« )االوضاع السياسية واإلجتماعية والثقافية للشيعة يف الغيبة 

الصغرى(، الطبعة االولی، 1386ه.ق.، صص 129-125.
8. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبه«، ص 394.

9. ابن اببويه الصدوق، حمّمد بن علی، »كمال الدين و متام النعمه«، طهران، الطبعة 
الثانية، 1395ه.ق.، ج 2، ص 516.

10. نفس املصدر، ج 2، ص 432.
11. الطوسی، حمّمد بن احلسن، »الغيبه«، ص 394.

عن  نقالً  117؛  ص   ،5 ج  احلسان«،  »العبقری  اکرب،  علی  هناوندی،   .12
»حباراالنوار«، ج 51، ص 360.

13. غّفارزاده، علی، »پژوهشی پريامون زندگانی نواب خاّص امام زمان« )دراسة 
حول حياة النواب اخلاصني إلمام الزمان(، قم، منشورات النبوغ، 1375ه.ش.، 

ص 314؛ »اتريخ سياسی غيبت امام دوازدهم«، ص 217.
14. نفس املصدر، ص 315؛ به نقل از »الغيبة شيخ طوسی«، ص 412.

15. نفس املصدر، صص 321-318.
16. نفس املصدر، ص 319؛ نقالً عن »حبث حول املهدی«، ص ۷۰. 

سیرة األخیار

سیرة األخیار

)الشيعة السبعة امامية(، حالت دون أن خیتاره اخلليفة هلذا 
املنصب. ومع ذلك، فقد نصبه اخلليفة املقتدر العباسي يف 
آخر سنة من حكوته عام 320 للهجرة، لوزارته. لكن هذه الوزارة 
مل تدم طويال، وانتهت يف السنة ذاهتا مع مقتل اخلليفة على يد املتمردين 

احملليني. 
ويف عهد اخلليف اجلديد، القاهر )320-322ه.ق.( انتخب بداية 
لرائسة بعض الدواوين، وكان اخلليفة يعتزم منحه الوزارة، لكن فضل بن 
فرات رفض العرض النه كان خیشى من أن يطاله مصري الوزراء السابقني. 
وبعد ذلك، ألقي القبض عليه وزج يف السجن بسعاية من بعض أعدائه، 
لكن القاهر حني مبكرا عن اخلالفة، واعتلى الراضي ابهلل كرسي اخلالفة، 
ونصب فضل بن فرات يف أعمال حكومية. إن اخلليفة الراضي ابهلل، 
أمري  البالد السيما  الوزراء وأمراء  الذي كان خیضع لضغوط كبرية من 
األمراء، كان أيمل أن يتخلص من هذا الوضع مبساعدة من فضل بن 

فرات، وبذلك، عينه وزيرا له عام 325 للهجرة. 
وواجه فضل بن فرات اابن وزارته، حتدايت كثرية. إن الوضع املضطرب 
للجهاز احلكومي يف بغداد والصراع العنيف والدائم بني االمراء لإلمساك 
بزمام السلطة املطلقة، أزال أرضية أي نشاط بناء. إن مؤامرات وخدع 
رجاالت الدولة اليت كانت سائدة ومألوفة يف هذه الفرتة وأدت إىل مقتل 
وهالك العديد من األشخاص، حالت دون ترتيب ومعاجلة هذه األوضاع 
املرتبكة، وأدى ذلك يف النهاية إىل تنحية فضل بن فرات عن الوزارة عام 

326 للهجرة. وتوىف بعد فرتة وجيزة من ذلك. 
وقد أثنوا على فضل بن فرات لعلمه وطهره وتدينه، واعتربوه من أعاظم 
بن فرات، وحىت أن منافسيه، أقروا جبدارته وخربته يف شؤون الديوان. 

وكان ينظم نقاشات علمية بني العلماء واملفكرين. 
مع  وصراعات كثرية  نزاعات  السياسي،  اجملال  يف  يواجه  فضل  وكان 
للشيعة يف  العادية  املشاكل  القصر، فضال عن  ومعارضيه يف  أضداده 
عصر اإلضطهاد العباسي، وأن اشتهاره وافراد اسرته ابلتشيع، خلق له 
مشاكل على الدوام. وعلى الرغم من أن سلطة ونفوذ فضل بن فرات، 
مل يكوان مثل ابن فرات األول، ومع ذلك، ال جيب جتاهل أثره وموقعه 
يف  فرات  لبين  السياسي  احلضور  إن  الشيعي.  الوسط  على  السياسي 
احلكم العباسي، إنتهى يف احلقيقة مع رحيل فضل بن فرات، آخر وزير 

منتخب من هذه األسرة.7
العباسي، ضاق  وبعد بين فرات، وزوال نفوذ الشيعة يف جهاز احلكم 
اخلناق على الشيعة اجتماعيا وسياسيا حىت، لدرجة أن بعض الباحثني، 
يذهب إىل أن أحد أسباب إنتهاء الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكربى، 

يكمن يف اإلضطهاد الشديد يف هذه احلقبة. 

آخر توقيع
وعلى الرغم من امتالك الشيعة توقيعا أثناء رحيل النائب الرابع، لكي يتم 
من بعده تقدمي انئب آخر، لكن أهم رسالة لعلي بن حممد للناس، متثلت 

يف أنه لن أييت من بعدي انئبا أبدا.
 عن أيب عبد هللا حمّمد بن أمحد الصفواين قال: أوصى الشيخ أبو القاسم
إىل أيب احلسن علي بن حمّمد السمري فقام مبا كان إىل أيب القاسم.

فلما حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده و سألته عن املوكل بعده و ملن 

يقوم مقامه فلم يظهر شيئا من ذلك و ذكر: 
»أنه مل يؤمر أبن يوصي إىل أحد بعده يف هذا الشأن .«8  

إن أهم رسالة للنائب الرابع إتضحت يف احلقيقة بعد وفاته. التوقيع 
الذي كان آخر توقيع إلمام العصر ووصل إىل آخر انئب خاص له، 

وأخرب عن غيبة طويلة األجل من دون زمان حمدد. 
أبو حمّمد احلسن بن أمحد املكتب قال: 

كنت مبدينة السالم يف السنة اليت تويف فيها الشيخ علي بن حمّمد السمري 
فحضرته قبل وفاته أبايم فأخرج إىل الناس توقيعا نسخته: 

ِبسم هللا الّرمحن الّرحيم. 
اي علي بن حمّمد السمري أعظم هللا أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك 
و بني ستة أايم فامجع أمرك و ال توص إىل أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد 
وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن هللا عز و جل و ذلك بعد طول األمد 
و قسوة القلوب و امتالء األرض جورا و سيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة أال 
فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين و الصيحة فهو كاذب مفرت و ال حول 

و ال قوة إال ابهلل العلي العظيم. 9
قال فنسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده فلما كان اليوم السادس عدان 
إليه و هو جيود بنفسه فقيل له من وصيك من بعدك فقال هلل أمر هو ابلغه 

و مضى فهذا آخر كالم مسع منه. 10
الزمان - : حدثنا  االمام  بدعاء  الذي ولد  الصدوق -  الشيخ  قال 
أبوعبد هللا أمحد بن إبراهيم بن خملد قال: حضرت »بغداد« عند املشايخ 
رمحهم هللا فقال الشيخ أبو احلسن علي بن حمّمد السمري ابتداء منه: رحم 

هللا علي بن احلسني بن اببويه القمي.
قال: فكتب املشايخ اتريخ ذلك اليوم فورد اخلرب أنه تويف يف ذلك اليوم.

و مضى أبو احلسن السمري بعد ذلك يف النصف من شعبان سنة تسع 
و عشرين و ثالمثائة.11 

فسموا ابتداء الغيبة الكربى )329ه.ق.( سنة تناثر النجوم لفوت كثري من 
أكابر العلماء فيها كالـكليين و علي بن اببويه و السمري آخر السفراء و 
غريهم رضي هللا عنهم.12 وإضافة إىل ذلك، إنتقل النجم الالمع للشيعة 
أي صاحب األمر والزمان إىل الغيبة الكربى، وابلتايل غاب أملع وأنور 

جنم لسماء الشيعة عن األنظار ألجل غري معلوم. 

الشيعة وبدء عصر احلرية واإلرتباك 
وعندما أعلن اخر توقيع لإلمام الثاين عشر، هناية التواصل املباشر، أوقف 
الوكالء، نشاطاهتم السرية، وامتنعوا بشكل خاص عن مجع اخلمس. ويف 
ضوء الرجوع إىل توقيع إمام الزمان، فان الشيعة االمامية كانت تعترب 
فقد  ولذلك،  له وحمتال.  دين  اإلمام ابنه ال  يدعي سفارة  كل من 
لمُعن حممد بن امحد بن عثمان العمري، املعروف اببوبكر البغدادي، حفيد 

السفري الثاين، عندما زعم ابنه سفري االمام الثاين عشر.13
ويقدم الشيخ الطوسي مثاال على إمتناع الوکالء عن مجع اخلمس ويذكر إن 

أبو عمرو حمّمد بن حمّمد بن نصر السكري قال: 
ملا قدم ابن حمّمد بن احلسن بن الوليد القمي من قبل أبيه و اجلماعة و سألوه 

عن األمر الذي حكي فيه من النيابة أنكر ذلك و قال: 
ليس إيل من هذا األمر شي ء و ال ادعيت شيئا من هذا.14 

اإلمام  يد  على  استحدثت  قد  اليت كانت  للنيابة  الواسعة  الشبكة  إن 
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دور األئّمة في إحیاء الدین57

استالل العرب من املشي على هذين اخلطني.دور األئّمة في إحیاء الدین

اخلط األول: حماولة تصحيح االنراف
إن أمري املؤمنني خالل عمله يف سبيل تزعم التجربة ويف سبيل حماربة 
االحنراف القائم ومواجهته ابلقول احلق، وابلعمل احلق، وشرعية حقه يف 
هذا اجملال كان يواجه مشكلة كبرية، وقد استطاع أن ينتصر عليها أيضا 
انتصارا كبريا، هي مشكلة الوجه الظاهري هلذا العمل، والوجه الواقعي له، 

وعملية التوفيق بينهما:
الوجه الظاهري للعمل؛ حيث إنه يتبادر إىل ذهن اإلنسان االعتيادي ألول 
مرة أن العمل يف سبيل معارضة زعامة العصر، والعمل يف سبيل كسب 
بوجوده،  العامل  هذا  شعور  عن  يعرب  فكري  إطار  يف  عمل  أنه  الزعامة 
ومصاحله ومكاسبه وأبعاد شخصيته، هذا هو التفسري التلقائي الذي يتبادر 
إىل األذهان من هذا العمل. والذي حاول معاوية أن يستغله يف معركته مع 

اإلمام. هذا التفسري هو تفسري للوجه الظاهري للعمل.
الوجه الواقعي للعمل؛ إال أن الوجه الواقعي هلذا العمل من قبل اإلمام مل 
يكن هكذا. الوجه الواقعي هو: أن عليا كان ميثل الرسالة، وكان ميثل 
األهداف احلقيقية هلا، وكان األمني األول من قبل رسول هللا على 
اخلط  على  متيعها  عدم  على  صالبتها،  على  استقامتها،  على  التجربة، 
فالعمل   ،النيب بعد  واملسلمون  اإلسالم  يعيشه  الذي سوف  الطويل 
كان بروح الرسالة، ومل يكن بروحه هو. كان عمال بروح تلك األهداف 
الكبرية، ومل يكن عمال بروح مصاحله الشخصية، مل يكن يريد أن يبين زعامة 
لنفسه، وإمنا كان يريد أن يبين زعامة اإلسالم، وقيادة اإلسالم يف اجملتمع 

اإلسالمي، ومن مث يف جمموع البشرية على وجه األرض.
هذان الوجهان املختلفان قد يتعارضان يف نفس العامل، وقد يتعارضان يف 
نفس األشخاص اآلخرين الذين يريدون أن يفسروا عمل هذا العامل. أما 
يف نفس العامل فقد يرتاءى له يف حلظة أنه يريد أن يبين زعامة اإلسالم 
ال زعامة نفسه، إال أنه خالل العمل إذا مل يكن مزودا بوعي كامل، إذا 
مل يكن مزودا إبرادة قوية، إذا مل يكن قد استحضر يف كل حلظاته وآانت 
حياته أنه يعيش هذه الرسالة وال يعيش نفسه، إذا مل يكن هكذا فسوف 
تلق يف نفسه ولو ال شعوراي انفصاما بني الوجه الظاهري للعمل والوجه 
الواقعي له، سوف تلق يف نفسه تناقضات، وسوف يضيع خالل العمل 
وخضم املشاكل كل األهداف، أو جزءا كبريا منها، وسوف تتغلب زعامته 
الشخصية على حساب تلك األهداف. سوف ينسى أنه ال يعمل لنفسه 
بل يعمل لتلك الرسالة. سوف ينسى أنه ملك لغريه وليس ملكا لنفسه. 
الكبرية،  يواجه كل شخص حيمل هذه األهداف  وهذا خطر كبري جدا 
حيث يواجه خطر الضياع يف نفسه، وخطر أن تنتصر أاننيته على هذه 

األهداف الكبرية فيسقط يف أثناء الطريق.
علي الذي يصر دائما أن يكون زعيما ويصر أنه هو األحق ابلزعامة، 
 ،علي الذي يتأمل، الذي يتحسر؛ ألنه مل يصبح زعيما للتجربة بعد حمّمد
الذي يقول: »لقد تقمصها ابن أيب قحافة وهو يعلم أن حملي منها حمل القطب 

من الرحا.«2 
أي زعيم ميكن أن ينحرف خالل خط عمله إذا افرتضنا أن هذا الزعيم 
قد رىب أصحابه على أهنم أصحابه هو، فإهنم قد ال يستطيعون تقوميه بعد 
هذا. وأما إذا رىب أصحابه على أهنم أصحاب أهدافه ال أصحاب نفسه 

فإهنم سوف ينظرون إىل هذا الشخص املريب من خالل تلك األهداف، 
وحيكمون عليه من خالهلا، ويقيمونه على أساسها.

 انتصارا عظيما يف تلكما الناحيتني، انتصر علي وقد انتصر علي
على نفسه، وانتصر يف إعطائه عمله اإلطار الرسايل والطابع العقائدي 

انتصارا كبريا.
علي رىب أصحابه على أهنم أصحاب األهداف، ال أصحاب نفسه، 
كان يدعو دائما إىل أن اإلنسان جيب أن يكون صاحب احلق قبل أن 
يكون صاحب شخص بعينه، علي هو الذي قال: »اعرف احلق 
وعمار  وسلمان  وأيب ذر  للـمقداد  يقول  الذي كان  هو  أهله.«3  تعرف 
وغريهم: اعرفوا احلق مث احكموا على علي هل هو مع احلق أو ال، ال 
أتخذوا عليا أو عمر أو أبو بكر أو سعدا أو أي شخص وجتعلوه مقياسا 
للحق، بل خذوا احلق مث احكموا على علي وغريه يف إطار ذلك احلق.

عرض  عندما  وعمر  بكر  أيب  صنمية  حطم  حيث  الشورى،  يوم  يف 
عليه عبد الرمحن بن عوف أن يبايعه على كتاب هللا وسنة رسوله وسرية 
الشيخني فإنه أىب أن يبايع على ذلك، وقال: »بل على كتاب هللا 

وسنة نبيه واجتهاد رأيي.«4
احنراف عثمان استمرار الحنراف اخللفاء إال أنه احنراف مكشوف. وذلك 
االحنراف مقنع؛ ذاك االحنراف مرتبط ابحلرارة اإلميانية عند األمة، وهذا 
االحنراف يتحدى مصاحل األمة، ويتحدى املصاحل احلسية لألمة، وهلذا 
استطاعت األمة أن تلتفت إليه، بينما مل تلتفت بوضوح إىل احنراف يف 
االمة، ولذا مل يستطع علي أن يعلن ذلك إال بعد أن مات أبو بكر 
وعمر، يف الوقت الذي ال يفسر فيه عمله على أنه منازعة للسلطان 

والزعامة، ولذا قوض خالفة عثمان أبن قال: 
 إين سوف أسكت ما سلمت أمور املسلمني ومصاحلهم.«5 ومل يصرب«

يف حياة عثمان؛ ألن االحنراف تكشف، وارتفعت تلك األقنعة.
فعلي يف حماولته تسلم زمام التجربة وزعامة القضية اإلسالمية كان 
يريد أن يوفق بني هذا الوجه الظاهري للعمل وبني الوجه الواقعي للعمل، 
ولقد استطاع ذلك، واستطاع أن يوفق بينهما توافقا كامال، واستطاع هذا 
يف توفيقه للعمل ويف تربيته ألصحابه، حيث رابهم على أهنم أصحاب 

األهداف ال أصحاب األشخاص. 
أنه كان يف أشد ما يكون سعيا  علي بن أيب طالب، ابلرغم من 
وراء احلكم، جاءه املسلمون بعد أن قتل عثمان وعرضوا عليه أن يكون 

حاكما، قال هلم: 
الذي  احلاكم  هلذا  أطوعكم  أكون  بل  أكون كأحدكم،  وأان  غريي  »ابيعوا 

تبايعونه ما سلمت أمور املسلمني يف عدله وعمله.«6 
هذه اإلحجامات عن قبول احلكم يف مثل هذه اللحظات كانت تؤكد 
الطابع الرسايل، حلرقته، للوعته، ألساه، ألمله، لرغبته يف أن يكون حاكما. 
استطاع أن ينتصر على نفسه ويعيش دائما لرسالته وأهدافه، واستطاع 
أن يريب أصحابه أيضا على هذا املنوال. هذا هو اخلط األول من حماولته 

لتسلم زمام التجربة اإلسالمية.

اخلط الثاين: حتصني األمة
هو خط حتصني األمة اليت كانت تواجه خطر العاملني الكمي 

والكيفي، اللذين سوف جيعالن هذه األمة ال تعيش اإلسالم 

ابألمة؛  أقصد  ودولة،  وجمتمعا  أمة  خلف   هللا رسول  تويف  حينما 
بنبوته،  ويعتقدون  برسالته  يؤمنون  الذين كانوا  املسلمني  من  اجملموعة 
وأقصد ابجملتمع؛ تلك اجملموعة من الناس اليت كانت متارس حياهتا على 
لتلك  املقرر  التنظيم  أساس  على  وتنشئ عالقاهتا  الرسالة  تلك  أساس 
اجملتمع  تتوىل زعامة ذلك  اليت كانت  القيادة  الرسالة، وأقصد ابلدولة؛ 

واالنشغال يف تطبيق اإلسالم ومحايته مما يهدده من أخطار.
اهنيار األمة ابحنراف القيادة؛ االحنراف الذي حصل يوم السقيفة كان 
احنرافا يف الدولة، يف كيان الدولة، ألن القيادة اتذت طريقا غري طريقها 
الطبيعي. وقلنا: أبن هذا االحنراف يف زعامة التجربة - أي يف الدولة - 
كان من الطبيعي يف منطق األحداث أن ينمو، وأن يثبت، وأن يتسع 
حىت حييق ابلتجربة نفسها فتنهار الزعامة احلامية لإلسالم. الزعامة اليت 
تشرف على تطبيق اإلسالم، هذه الزعامة ابعتبار احنرافها وعدم كوهنا 
قادرة على حتمل املسؤولية تنهار يف أمد قصري أمام أي خطر أو غزو 

حقيقي تواجهه يف حياهتا العسكرية والسياسية.
هذه األمة حبكم أن االحنراف قصر عمر التجربة، وحبكم أن االحنراف 
قد زور معامل اإلسالم، حبكم هذين السببني الكمي والكيفي، السبب 
الكمي هو أن عمر التجربة اإلسالمية يصبح قصريا بفعل االحنراف؛ ألنه 
يسرع إبفناء التجربة اإلسالمية، والعامل الكيفي: هو أن االحنراف يشوه 
معامل اإلسالم وال يعطي اإلسالم بشكل صحيح، فهذا العامل الكيفي 
وذاك العامل الكمي جيعالن األمة غري مستوعبة لإلسالم؛ ألهنا مل تعش 
اإلسالم إال زمنا قصريا حبكم العامل الكمي، ومل تعش إال بصورة مشوهة 

حبكم العامل الكيفي، إذن فال تتحصن ابلطاقة اليت متنعها وحتفظها من 
االهنيار أمام الكافرين وثقافاهتم. ومن هنا تنهار األمة، فتتنازل ابلتدريج عن 

عقيدهتا وآداهبا وأحكامها، وخیرج الناس من دين هللا أفواجا.
 البيت الفكرة اليت عرضتها رواية عن أحد أئمة أهل  وهذا هو واقع 
تقول: »إن أول ما يتعطل من اإلسالم هو احلكم مبا أنزل هلل سبحانه وتعاىل، 

وآخر ما يتعطل من اإلسالم الصالة.«1 
هذه الرواية تعبري بسيط، شرحه هو ما قلناه من أن أول ما يتعطل هو احلكم 
مبا أنزل هللا، وأن الزعامة والقيادة والدولة تنحرف، فعندما تنحرف سوف 
يتعطل احلكم مبا أنزل هللا، وهذا اخلط ينتهي حتما إىل أن تعطل الصالة، 
أي إىل أن تتميع األمة. تعطل الصالة هو مرحلة أن األمة تتعطل، أن األمة 

تتنازل عن عقيدهتا، أن األمة تضيع عليها رسالتها وآداهبا وتعاليمها.

موقف األئمة من انراف الزعامة واهنيار التجربة واألمة
يف مقابل هذا املنطق وقف األئمة على خطني:

اخلط األول: هو حماربة تسلم زمام التجربة، زمام الدولة، حمو آاثر االحنراف، 
الثالثة:  العناصر  تكتمل  أن  الطبيعي ألجل  موضعها  إىل  القيادة  إرجاع 

األمة، واجملتمع، والدولة.
اخلط الثاين: هو حتصني األمة ضد االهنيار بعد سقوط التجربة، وإعطاؤها 
من املقومات القدر الكايف لكي تبقى وتقف على قدميها، وتعيش احملنة 

بعد سقوط التجربة بقدم راسخة وبروح جماهدة وإبميان اثبت.
واآلن نريد أن نتبني وجود هذين اخلطني يف حياة أمري املؤمنني مع 

السيد حممدابقر الصدر

دور علي في مواجهة بداية االنحراف
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البيت الذين كانوا يرفعون راية علي وشعار علي للحكم، هؤالء 
كلهم كانوا شيعة ابملعىن األخص؟ 

 ال، مل يكونوا شيعة ابملعىن األخص، بل كان أكثرهم ال يؤمن بعلي
إمياننا حنن الشيعة، ولكنهم كانوا ينظرون إىل علي أنه املثل األعلى، أنه 
الرجل الصحيح احلقيقي لإلسالم، حينما قام انئب عبدهللا بن الزبري يعلن 
سياسة عبد هللا بن الزبري وقال أبننا سوف نكم مبا كان حيكم به عمر وعثمان 
قامت اجلماهري، مجاهري املسلمني تقول له: ال، بل حكم علي،11 فعلي 

كان ميثل اجتاها يف جمموع األمة اإلسالمية.
دعوة  أساس  على  قامت  نشأت؟  قامت؟ كيف  العباسية كيف  اخلالفة 
احلركة  هذه  أن  يعين   12،حمّمد آل  من  الرضا  زعامة  تتبىن  كانت 
ومل  االجتاه،  هذا  حول  املسلمني  وجتمع  االجتاه،  هذا  عظمة  استغلت 
أن  يعرفون  لكن كانوا  شيعة،  يكونوا  مل  هؤالء  أكثر  شيعة،  هؤالء  يكن 
االجتاه الصاحل احلقيقي الصلب العنيف كان ميثله علي والواعون من 
أصحاب علي وأبنائه، وهلذا فإن كثريا من أبناء العامة هم من أصحاب 
األئمة، كثري من أصحاب األئمة كانوا من العامة. بل من أئمة العامة 

 13.ومن أكابر أصحاب الصادق
إذن فاجتاه علي مل يكن اجتاها منفردا حمدودا، كان اجتاها واسعا على 
اإلسالمية كلها،  األمة  أن حيصن  ألجل  اإلسالمية كلها  األمة  مستوى 
ألجل أن يعرف األمة اإلسالمية ما هو اإلسالم؟ وما هي أهداف اإلسالم؟ 

وكيف ميكن لإلنسان أن يعيش حياة إسالمية ويف إطار جمتمع إسالمي؟

اهلوامش:
1. راجع »سفينة البحار«، ج 5، ص 400.

2. »هنج البالغة«، ص 48، اخلطبة 3.
3. »أمايل املفيد«، ص 5؛ و»وسائل الشيعة«، ج 27، ص 135، الباب 10 من 

أبواب صفات القاضي، احلديث 32.
4. انظر: »اتريخ اليعقويب«، ج 2، ص 162، و»الطربي«، ج 3، ص 301.

5. »هنج البالغة«، ص 102، اخلطبة 74، وفيه: »لقد علمتم أين أحق هبا من غريي، 
ووهللا ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن فيها جور إال علي خاصة.«

6. »هنج البالغة«، ج 136، اخلطبة 92، وفيه: »وإن تركتموين فأان كأحدكم، ولعلي 
أمسعكم وأطوعكم ملن وليتموه أمركم.«

7. »اتريخ اليعقويب«، ج 2، ص 151.
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3، ص 8.
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مكارم سريته وحماسن أخالقه، احلديث 26 - 29.
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دور األئّمة في إحیاء الدین

دور األئّمة في إحیاء الدین

يسرع  سوف  الذي  الكمي  العامل  حبكم  قصريا  زمنا  إال 
التجربة، وسوف لن تعيش إال جتربة مشوهة حبكم  يف إفناء 
العامل الكيفي الذي يفرض عليها، اإلمام هنا بدأ بتحصني األمة 

ابلتغلب على هذين العاملني.

1. معاجلة العامل الكمي
أما التغلب على العامل الكمي فكان يف حماولة متديد عمر التجربة حيث 

ال ميكن متديدها بزعامته هو شخصيا، وكان ذلك التمديد أبسلوبني:
التجربة.  هذه  حياة  املوجه يف  اإلجيايب  التدخل  عن  عبارة  هو  األول: 
القادة والزعماء الذين كانوا يتولون هذه التجربة كانوا يواجهون قضااي 
كثرية ال حيسنون مواجهتها، كانت تواجههم مشاكل كثرية ال حيسنون 
حلها، ولو حاولوا حلها ومواجهتها لوقعوا يف أشد األخطار واألضرار، 
وألوقعوا املسلمني يف أشد التناقضات، وألصبحت النتيجة احملتومة أقرب، 
وألصبحت التجربة على شفا املوت والفناء واهلالك. هنا كان يتدخل 
اإلمام - وهذا خط عام سار األئمة كلهم على هذا اخلط كما 
قلنا وسوف نقول - فكان اإلمام يتدخل تدخال إجيابيا موجها يف 

سبيل أن ينقذ التجربة من املزيد من الضياع، من املزيد من االحنراف.
كلنا نعلم أبن املشاكل العقائدية اليت كانت تواجه الزعامة السياسية بعد 
النيب، هذه املشاكل العقائدية اليت كانت تثريها احلضارات األخرى 
اليت  األخرى  األداين  وكذلك  اإلسالمية،  األمة  يف  تندرج  بدأت  اليت 
بدأت تعاشر املسلمني، هذه املشاكل العقائدية مل تكن الزعامة السياسية 
قادرة على حلها ولذا كان اإلمام هو املعني لتلك الزعامة يف عملية 

التغلب على تلك املشاكل.
علي بن أيب طالب يتدخل وحيسم هذا اخلالف، ويبني وجهة نظر 

اإلسالم يف املوضوع، وأنقذ بذلك اإلسالم من الدمار الكبري.7
اقرتح  الذي  العام  النفري  قضية  منها  واليت  الكثرية  التدخالت  وكذلك 
على عمر، والذي كان يهدد العاصمة يف غزو سافر كان من املمكن 
أن يقضي على الدولة اإلسالمية، هذا االقرتاح طرح على عمر، وكاد 
عمر أن أيخذ به، جاء علي إىل املسجد، إىل عمر مسرعا على ما يف 
بعض الرواايت، قال له: ال تنفر نفرا عاما، كان عمر يريد أن خیرج مع 
متام املسلمني املوجودين آنذاك يف املدينة، وعندها تفرغ املدينة عاصمة 
اإلسالم ممن حيميها عن غزو املشركني والكافرين، منعه من النفري العام.8 
وهكذا كان علي يتدخل تدخال إجيابيا موجها يف سبيل أن يقاوم 
التجربة  الضياع، كي يطيل عمر هذه  املزيد من االحنراف، واملزيد من 

ويقاوم عامل الكم الذي ذكرانه.
واألسلوب اآلخر ملقاومة العامل الكمي يف املوضوع كان هو املعارضة، 
أي كان عبارة عن هتديد احلكام ومنعهم من املزيد من االحنراف، ال عن 
سبيل التوجيه وإمنا عن سبيل املعارضة والتهديد. يف األول كنا نفرض أن 
احلاكم فارغ دينيا وكان حيتاج إىل توجيه، اإلمام كان أييت ويوجه. أما 
األسلوب الثاين يكون فيه احلاكم منحرفا وال يقبل التوجيه، إذن فيحتاج 
إىل معارضة، وحيتاج إىل محلة ضد هذا احلاكم ألجل إيقافه عند حده، 
وألجل منعه عن املزيد يف االحنراف، وكانت هذه هي السياسة العامة 

. لألئمة
تعملون  ماذا كنتم  وقال:  املنرب  على  اخللفاء صعد  أن اثين  نعلم  ألسنا 

املوقف  يقدر  أن  يريد  كان  تنكرون؟!  ما  إىل  تعلمون  عما  صرفناكم  أان  لو 
وماذا سيكون. مل يقم له إال علي ليقول له: »لو فعلت ذلك لقومناك 

بسيوفنا.«9
اإلمام كان يتحرك هبدف وقف امتداد االحنراف. وهبذا يكمل معاجلة 

العامل الكمي.

2. معاجلة العامل الكيفي
احملافظة على األمة اإلسالمية، وإعطاؤها  وأما معاجلة العامل الكيفي وهو 
الوجهة اإلسالمية الصحيحة دون قبول الوجهة املنحرفة املشوهة لإلسالم، 
السابق؛ ألنه ال  الكمي  الصراع على املستوى  فيه  العمل ال يكفي  هذا 
يكسب األمة املناعة احلقيقية واحلرارة احلقيقية للبقاء والصمود كأمة. إذن 
كان ال بد وأن حيدد الوجه احلقيقي لإلسالم يف سبيل احلفاظ عليه، وهذا 
الوجه احلقيقي قدمه اإلمام علي من خالل معارضته للزعامات املنحرفة 
أوال، ومن خالل حكم اإلمام بعد أن مارس احلكم بنفسه، من خالل 
السياسي  والعمل  املعارضة،  املتمثل يف  السياسي  العمل  العملني:  هذين 
لإلسالم،  احلقيقي  الوجه  قدم  مباشرة،  بصورة  الدولة  رائسة  يف  املتمثل 
تلك  من كل  اخلالية  األطروحة  اإلسالمية،  للحياة  الصحيحة  األطروحة 
األلوان من االحنراف، طبعا هذا ال حيتاج إىل حديث، وال حيتاج إىل متثيل؛ 

ألنه واضح لديكم.
احلكم  تويل  من  يستهدف  يكن  مل  احلكم  توىل  املؤمنني حينما  أمري 
األعلى  املثل  تقدمي  يستهدف  ما كان  بقد  الدولة  أو  التجربة  حتصني 
التناقضات يف األمة اإلسالمية بلغت إىل  لإلسالم، ألنه كان يعرف أن 
االحنراف، مع  إزاء هذا  ينجح عمل إصالحي  أن  معها  درجة ال ميكن 
الكربى  القوى  ميثل  الذي  هو  معاوية  وأن  ملعاوية،  املستقبل  أن  علمه 
الضخمة يف األمة اإلسالمية. كان يعلم ذلك، وهلذا ذكر بوالية معاوية، 
نعته  الذي  الرجل  هذا  عليكم  سيسلط  إنه  »ويلكم،  الكوفة:  ألهل  وقال 
عمر  خلفها  اليت  الضخمة  القوى  أن  يعرف  خاصة.«10 كان   النيب
وخلفها عثمان واليت خلفها االحنراف، هذه القوى كلها إىل جانب معاوية، 
وليس إىل جانبه هو ما يعادل هذه القوى، ولكنه مع هذا قبل احلكم، ومع 
هذا بدأ بتصفية وتعرية احلكم واالحنراف الذي كان قبله، ومع هذا مارس 
احلكم وضحى يف سبيل هذا احلكم بعشرات اآلالف من املسلمني، أول 
من قتل اآلالف من املسلمني يف سبيل احلكم هو علي ؛ وذلك يف 
سبيل أن يقدم األطروحة الصحيحة الصرحية لإلسالم وللحياة اإلسالمية، 
وقد قلت ابألمس وأؤكد اليوم أبن عليا يف معارضته، يف حكمه، مل 
يكن ميثل الشيعة فقط، ومل يكن يؤثر على احنراف الشيعة فقط، بل كان 

يؤثر على جمموع األمة اإلسالمية.
علي بن أيب طالب رىب املسلمني مجيعا سنة وشيعة، حصن املسلمني 
مجيعا، علي عرف املسلمني مجيعا سنة وشيعة قيمة اإلسالم وعظمة 
اإلسالم، علي أصبح أطروحة ومثال أعلى لإلسالم احلقيقي، من الذي 

كان حيارب مع اإلمام علي؟ 
األطروحة  هذه  سبيل  املسلمني يف  حياربون  الذين كانوا  املسلمون  هؤالء 
الغالية، ويف سبيل هذا املثل األعلى، أكانوا كلهم شيعة ابملعىن األخص؟ 

ال، مل يكونوا كلهم شيعة، هذه اجلماهري اليت انتفضت بعد علي على 
مر التأريخ بزعامات أهل البيت، بزعامات العلويني الثائرين من أهل 
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روی احلّموئّی فی »الفرائد السمَطني« والزرندّی فی »نظم دمُرر السمَطني« 
إبسنادمها عن عبدهللا بن مسعود، قال: 

:قال رسول هللا
ّا امُسری بی إلی الّسماء أمر بعرض اجلّنة و الّنار علّی، فرأيتهما مجيعاً، 

»مل
رأيت اجلّنة و نعيمها، و رأيت الّنار و ألوان عذاهبا، فلّما رجعتمُ قال 

لی جربئيل: 
هل قرأت اي رسول هللا ما کان مکتوابً علی ابب اجلّنة و ما کان مکتوابً علی 

ابب الّنار؟ 
فقلت : 

ال اي جريئيل؛ 
قال: 

إن للجّنة مثانية أبواب، علی کّل منها أربع کلمات، کل کلمة منها خري من 
الدنيا و ما فيها ملن تعّلمها و استعملها )... حّتی يصل ألی قوله:( فإذا 

علی الباب األول منها مکتوب: 
»ال إله إاّل هللا، حمّمد رسول هللا، علّی ولّی هللا، اکّل شیء حيلة، و حيلة 
طيب العيش فی الدنيا أربع خصال: القناعة، و نبذ احلقد، و ترک احلسد، 

و جمالسة أهل اخلري.« 
و علی الباب الثانی مکتوب: 

»ال إله إاّل هللا، حمّمد رسول هللا، علّی ولّی هللا...«
و فيه أّن هذه العبارة مکتوبة علی أبواب اجلّنة الثمانية.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربيه و األلطاف اإلهليه«، دارالعلوم، بريوت، 
الطبعه األولی، 1423ه.ق.، صص 147-146

إسمه مكتوب على أبواب الجّنة الثمانّية
عبدالّرحيم مبارك
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