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الفتات  األمریکیة  »إلینوي«  بوالیة  »شیکاغو«  مدینة  رفعت 
بالنظافة  توصي   الرسول أقوال عن  إعالنیة( حتمل  دعائیة)لوحات 

والوقایة من إنتشار األمراض املعدیة.
اجلمیع  رؤیة  الرئیسیة يف معرض  الشوارع  تتوسط  وهناك الفتات کبریة 
وروایات عن رسول اهلل حول  أحادیث  فرتة  منذ  أصبحت حتمل 

النظافة وحتث املواطننی علی الوقایة من إنتشار الوباء.
:وجاء فیها عن الرسول
• »أغسلوا أيديکم دائماً.«

• »َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنفُْتْم ِبَها ففََل َتْخُرُجوا ِفَرارًا ِمْنه )الطاعون(.«
• »ِإَذا َسِمْعُتْم ِبِه ]الطاعون[ بَِأْرٍض ففََل تفَْقَدُموا َعَلْيِه.«

وترفع الالفتات الشکر اجلزیل جلمیع العاملنی والعامالت فی اجملال الصحی  
بالتحدید فی جمال مکافحة فریوس کورونا.

مدینة  يف  اإلسالمیة   )Gain Peace( بیس«  »غنی  منظمة  وقامت 
شیکاغو برفع هذه الالفتات کما رفعتها من قبل.

هي  اإلسالمیة   )Gain Peace( بیس  غنی  منظمة  أن  بالذكر  جدیر 
على  األمریكي  الشعب  تعریف  إىل  هتدف  رحبیة  غری  إسالمیة  منظمة 

اإلسالم والقضاء على الدعایة الكاذبة واملفاهیم اخلاطئة عن الدین.

https://iqna.ir/ar/news/3476248/ :المصدر
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ما حدث على حدود »لبنان« مع »فلسطنی احملتلة«، من اخرتاق للسیاج 
الشائك وإزالة أجزاء منه، أثار حاال من البلبلة للعدو الصهیوين، إذ كشف 
ثغرات خطریة، وأكدت له يف املقابل الصحوة الدائمة للمقاومة وجهوزیتها 

الدائمة.

فبعد أن تعّرضت سیارة لبنانیة عند احلدود اللبنانیة - السوریة ظهر األربعاء 
جیش  اكتشف  فدّمرها،  بدقة  أصاهبا  اجلو  من  موّجه  لصاروخ  املاضي 
االحتالل اإلسرائیلي عند احلدود اللبنانیة الفلسطینیة أن السیاج احلدودي 
ممزق يف ثالثة مواضع خمتلفة، وأن بعض الفتحات اليت خّلفها هذا التمزیق 

كانت كافیة لعبور آلیات.
املواكبة  وإن كانت  احلادثتنی،  من  أّي  عن  املسؤولیة  جهة  أي  تتنّب  مل 
اإلعالمیة اإلسرائیلیة هلما كافیة وحدها للداللة القطعیة على أن األمر یتعلق 

بفعل إسرائیلي ورّد فعل من قبل حزب اهلل.
عملیاتّیا، قّدم الكیان عرضاً مكرراً من دقته االستخباریة والتنفیذیة املشهود 
له فیهما، فعمدت املقاومة إىل تقدمی عرٍض مشوٍق على أكثر من صعید، 

لعل أمهها یكمن يف أمرین:
العملیايت )أخذاً يف االعتبار  باملعىن  الصفري  الزمين شبه  الفاصل  األول، 
الوقت االفرتاضي املطلوب لدراسة احلدث ومسار صناعة القرار القیادي( 
على  تتوفر  املنّفذة كانت  اجلهة  بأن  یشي  ما  الفعل،  ورّد  االعتداء  بنی 
خیارات عملیاتیة جاهزة وتنتظر حصراً أوامر اجلهات القیادیة العلیا لتباشر 
اإلجراء. هذا االستنتاج یعين أننا سنكون مستقبالً أمام منط جدید من ردود 
فعل املقاومة جلهة االلتصاق الزمين املباشر بأفعال العدو، مبا یفرضه ذلك 

من أثر ردعي وإجرائي يف حسابات العدو.
متزیق  »عملیة«  علیها  انطوت  اليت  التنفیذیة  بالكفاءة  یرتبط  الثاني، 
الدفاعیة  األنظمة  العملیة »أحرجت  نظافة  السیاج وعبوره »اجملازي«. 
لقیادة املنطقة الشمالیة« يف جیش االحتالل، على حّد تعبری أحد حمّللیه 
األمنینی، ما قد یستدعي »إعادة النظر يف املفهوم الدفاعي على احلدود 
بعمق«. لیست احلكایة أن جمموعات جنحت يف تنفیذ املهمة املوكلة 
املنظومة  أهنا  یُفرتض  ما  تكتشفها  أن  دون  من  بسالم  والعودة  إلیها 
احلدودیة األذكى يف العامل، بل إن بعض األماكن اليت اختریت لتكون 
موقع احلدث، على ما یقول عارفون، كانت تقع يف وسط حقول الرؤیة 

املباشرة لعدد من املراصد املنصوبة يف اجلهة األخرى من احلدود.
يف سیاق أبعد مدى، تسجل »عملیة السیاج« نقطة نظام حتمیة يف 
دعوى اإلجناز االسرتاتیجي اليت رّوج هلا العدو قبل عام ونصف عام، مع 
إطالقه عملیة »درع الشمال« وزعمه القضاء على شبكة األنفاق اليت 

أعّدها حزب اهلل للعبور إىل اجللیل يف یوم األمر.
السیاج«، عملیاً، صّفرت إىل حّد كبری ذاك  إن »عملیة  القول  ميكن 
اإلجناز. هي أسقطت عن الشمال درعه، وكّرست انكشافه الواقعي أمام 
أن األصل  مرة أخرى  األذهان  إىل  املقاومة ومفاجآهتا، وأعادت  إرادة 
يف مواجهة العدو، يف ظل امتیازاته التقنیة املتفّوقة هو مزیج إبداعي من 

»حرب األدمغة« و»حرب اإلرادات«.

https://www.alalamtv.net/news/4878261/ :المصدر

عملية السياج...

حرب األدمغة وحرب اإلرادات

أقوال النبي في الصحة

تزّین الفتات رئيسية في شيکاغو
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ینتظر أكثر من ملیار مسلم يف آسیا حلول شهر رمضان حیث یواصل 
رجال الدین دعوة الناس إىل اجمليء إىل املساجد خالل شهر الصوم على 
الرغم من التباعد الذي تقتضیه جائحة كورونا. حاولت السلطات احلد 
من تداعیات الوباء خالل رمضان الذي قد یبدأ اخلمیس يف آسیا، ولكن 
يف كثری من احلاالت جتاهل رجال الدین املخاوف والتحذیرات بشأن 
املمارسات واألنشطة اليت ميكن أن تساهم يف نشر فریوس كوفید-19.

• يف »بنجالدیش«، انتقد رجال الدین حماوالت خفض عدد من یذهبون 
إىل املساجد، وطالبوا احلكومة بالسماح ملالینی املسلمنی باملشاركة يف 
الصلوات الیومیة واألسبوعیة. وقال مجيب الرحمن حميدي العضو البارز 
يف مجاعة حفظة اإلسالم: نحن ال نقبل ما تمليه الحكومة بالنسبة إلى عدد 

المصلين. اإلسلم ال يجيز تحديد عدد المصلين الذين يؤمون المساجد.
وذكَّر الزعماء اإلسالمیون يف بنجالدیش، حیث حتدى عشرات اآلالف 
من األشخاص تدابری اإلغالق السبت حلضور جنازة أحد كبار العلماء، 
بأن املشاركة يف الصالة يف املسجد »فریضة« على كل مسلم صحیح 

اإلميان.
• ويف »باكستان«، قال رجال الدین إن العبادة أهم من املخاوف اليت 
یثریها فریوس كورونا. وتعرضت السلطات لضغوط دینیة للسماح بإقامة 
علماء  وعد  بعدما  اإلفطار  بعد  املساجد  يف  والتجمع  الیومیة  الصالة 
الدین بتوجیه القادة الدینینی للحفاظ على نظافة مرافقهم بانتظام. وقبل 
باكستان  أحناء  خمتلف  يف  املساجد  امتألت  رمضان،  حلول  من  أیام 
باملئات ممن شاركوا يف صالة اجلمعة وجلسوا جنًبا إىل جنب من دون أي 

اعتبار لتعلیمات التباعد االجتماعي.
مت تسلیط الضوء على التهدید الذي متثله التجمعات الدینیة الكبریة بالنسبة 
النتشار الفریوس يف األسابیع األخریة من خالل ثالث موجات من العدوى 
يف آسیا مرتبطة بتجمعات إسالمیة منفصلة وهائلة يف »مالیزیا« وباكستان 
التجمعات  أكرب  بعض  آسیا موطن  تعد  ملیار مسلم،  واهلند. ومع حنو 
السكانیة املسلمة يف العامل امتداًدا من األرخبیل اإلندونیسي إىل »جبال 

هندوكوش« يف »أفغانستان«.
كانت حصیلة الوفیات يف املنطقة بسبب كوفید-19 أقل بكثری مقارنة 
بأوروبا والوالیات املتحدة، لكنها ترتفع بشكل مضطرد، ما أثار خماوف 
من أن الفریوس قد یستنفد بسرعة طاقة مرافق الرعایة الصحیة اليت تعاين 
التمویل يف كثری من األحیان. لقد دفع وباء كورونا املستجد  من نقص 
املساجد  لكن  التجاریة،  واألعمال  املدارس  إغالق  إىل  آسیا  حبكومات 

ظلت مفتوحة إىل حد كبری.
وخالل شهر رمضان، یقصد املسلمون املساجد یومًیا للصالة كما تقدم 
حبضور  لإلفطار  العائالت  جتتمع  فیما  إفطار كبریة،  وجبات  املساجد 
االقارب واألصدقاء يف املنزل. يف جنوب شرق آسیا، نشأ جدل حاد يف 
مالیزیا حول ما إذا كان سیسمح بتنظیم بازارات رمضان الشعبیة حیث تباع 

األطباق احمللیة قبل اإلفطار.
الوباء،  الحتواء  سعًیا  البالد  أحناء  مجیع  يف  اإلغالق  مالیزیا  وفرضت   •
فإهنا  االجتماعي،  االبتعاد  إنه لضمان  املاضي  األسبوع  احلكومة  وقالت 
على  الراغبون  لیحصل  اإللكرتونیة«،  »البازارات  مبا مسته  فقط  ستسمح 
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بفریوس کورونا  املصابنی  املسلمنی  ضد  عنصریاً  تعامالً  »اهلند«  تشهد 
والکادر الطيب املسلم.

ألمهاهتما  املستشفیات  قبول  عدم  بسبب  حیاهتما  طفالن  أخریاً  وفقد 
املسلمتنی ألسباب عنصریة.

وإمتنع مستشفی مدینة »مجشید بور« بوالیة »جارکند« عن قبول إمرأة 
مسلمة کانت تنزف حیث تعرضت للضرب وإهتمت بأهنا مصابة بـ کورونا.
وجاء هذا الشحن العنصري بعد إعالن أعضاء حزب »هباراتیا جاناتا« 
لندوة  إسالمیة  تنظیم جمموعة  نارندرا مودي  الوزراء  رئیس  بزعامة  احلاكم 
أواسط شهر مارس املاضي يف نیودهلي سبباً فی إنتشار فریوس کورونا يف 

اهلند.
وأعلنت جلنة احلقوق اإلنسان اإلسالمیة يف »لندن« ان مستشفیات منطقة 

کشمری اإلسالمیة التی تسیطر علیها اهلند تعانی من قلة األطباء وشح 
يف جتهیزات احملافظة من العاملنی فی املستشفیات.

ودعت اللجنة مجیع النشطاء إىل االتصال باملنظمات الدولیة مبا يف ذلك 
املفوضیة العلیا حلقوق االنسان لالحتجاج على الوضع الصحي يف إقلیم 

»كشمری«.

https://iqna.ir/ar/news/3476283/ :المصدر

مسلمو آسيا وصعوبة االلتزام

طلباهتم عرب اإلنرتنت من الباعة احمللینی الذین یوصلوهنا إىل منازهلم.
قالت سلطات  إذ  باألمر،  االلتزام  یتم  لن  أنه  إىل  الدالئل  بعض  وتشری 
والیة بریلیس الشمالیة إهنا ستسمح لباعة األطعمة بالعمل من املنزل وعلى 
جانب الطرق، ما قد یزید من فرصة جتمع أعداد كبریة من الشارین حوهلم.

• ويف »إندونیسیا«، اضطر الرئیس خوفًا من انتشار العدوى وارتفاع سریع 
البلدات  إىل  املدن  التوجه من  يف عدد اإلصابات إىل فرض حظر على 
والقرى كما جرت العادة خالل شهر رمضان حنی یسافر املالینی لزیارة 
العاصمة  بینها  الكربى،  املدن  سكان  احلكومة  ودعت  وأقارهبم.  أهلهم 

جاكرتا، إىل البقاء يف أماكنهم، وقال الرئیس جوكو ويدودو إنه سیحظر 
اهلجرة اجلماعیة.

وحذر باحثون يف جامعة إندونیسیا من أن حركة السفر الكثیفة ميكن أن 
تتسبب يف »جزیرة جاوا« ذات الكثافة السكانیة العالیة وحدها بنحو 

ملیون إصابة و200 ألف وفاة.

https://ar.shafaqna.com/AR/211246/ :المصدر بالتباعد االجتماعي خالل رمضان

المصابين بکورونا في الهند

تمييز عنصري في التعامل مع المسلمين



8 ٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

9

أوىل اهل البیت لشهر رمضان اهتماما كبریا يف احادیثهم وبینوا فضله 
ومنزلته العظیمه للمسلمنی مجیعا فهو شهر نزول »القران الكرمی« واملغفرة 

للعباد والعتق من النار.
وهو شهر امتازت به االمه االسالمیه عن سائر االمم فال جتد مكانا فیه 
ثلة مسلمه اال وجتدهم حيتفلون بالشهر العظیم بالصیام والبهجه وصله 
االرحام والتصدق على احملتاجنی واالحسان لبعضهم البعض فهو شهر 

جيمع الناس لكل خری.
حنو  على   البیت اهل  عند  ومنزلته  فضائله  بعض  سنذكر  وهنا 

االختصار جتنبا لالطاله.

شهر ثقل فيه الموازين
قال النيب يف فضل شهر رمضان: »من أكثر فيه من الصلة علي ثقل 

اهلل ميزانه يوم تخف الموازين.«1

ال تقولوا رمضان
كنا عند اإلمام الباقر مثانیة رجاٍل، فذكرنا رمضان، فقال: »ال 
تقولوا هذا رمضان، وال ذهب رمضان، وال جاء رمضان، فإن رمضان اسم 
من أسماء اهلل عز وجل، ال يجيء وال يذهب، وإنما يجيء ويذهب الزائل.

ولكن قولوا: شهر رمضان، فالشهر المضاف إلى االسم، واالسم اسم اهلل، 
وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله اهلل تعالى مثل وعيدا.«2

عن الصادق جعفر بن حمّمد عن أبیه عن آبائه قال: »ال تقولوا رمضان 
وال جاء رمضان قولوا: شهر رمضان فإنكم ال تدرون ما رمضان.«3

خصال شهر رمضان
قال رسول اهلل: »أعطيت أمتي في شهر رمضان خمس خصال لم يعطاها 
أحد قبلهن: خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك. وتستغفر له 
الملئكة حتى يفطر. وتصفد فيه مردة الشياطين، فل يصلوا فيه الى ما كانوا 

يصلون في غيره.«4
 :عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل

»أعطيت أمتي خمس خصال في شهر رمضان لم يعطهن أمة نبي قبلي. أما 
واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهلل عز وجل إليهم ومن نظر 

اهلل إليه لم يعذبه. 
والثانية، خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند اهلل من ريح المسك. 

والثالثة، يستغفر لهم الملئكة في كل يوم وليلة. 
والرابعة، يقول اهلل عز وجل لجنته: تزيني واستعدي لعبادي يوشك أن يستريحوا 

من نصب الدنيا وأذاها ويصيروا إلى دار كرامتي. 
والخامسة، إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان غفر اهلل عز وجل لهم جميعا.« 

٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

خصال شهر رمضان

فقال رجل: يارسول اهلل! أ هي ليلة القدر؟
قال: »ال أما ترون العمال إذا عملوا كيف يؤتون أجورهم؟«5

 عن الحسن بن عبد اهلل عن آبائه عن جده احلسن بن علي بن أيب طالب
قال: جاء نفر من الیهود إىل رسول اهلل فسأله أعلمهم عن مسائل 
فكان فیما سأله أن قال له: ألي شئ فرض اهلل عز وجل الصوم على أمتك 

بالنهار ثلثين يوما وفرض اهلل على األمم أكثر من ذلك؟ 
يوما  ثلثين  بطنه  في  بقي  الشجرة  من  اكل  لما  آدم  النيب: »إن  فقال 
ففرض اهلل عز وجل على ذريته ثلثين يوما الجوع والعطش والذي يأكلونه 
بالليل تفضل من اهلل عز وجل عليهم وكذلك كان على آدم ففرض اهلل ذلك 

على أمتي« 
مث تال رسول اهلل وسلم هذه اآلیة: »ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعَلى 

الَّذيَن ِمْن قفَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تفَتفَُّقوَن أَيَّاماً َمْعُدودات «6 
قال الیهودي: صدقت يا محّمد فما جزاء من صامها؟ 

فقال النيب: »ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا اال أوجب اهلل عز 
وجل له سبع خصال: 

أولها: يذوب الحرام في جسده؛ 
والثانية: يقرب من رحمة اهلل عز وجل؛ 
والثالثة: يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم؛ 

والرابعة: يهون عليه سكرات الموت؛ 
والخامسة: أمان من الجوع والعطش يوم القيامة؛ 

والسادسة: يعطيه اهلل براءة ومن النار؛ 
والسابعة: يطعمه اهلل عز وجل من طيبات الجنة.«7 

قال: صدقت يا محّمد.

شهر المغفرة
من  المردة  يغل  رمضان  شهر  من  ليلة  أول  »في   :الرضا اإلمام  قال 
الشياطين، ويغفر في كل ليلة سبعين ألفا، فإذا كان في ليلة القدر غفر اهلل 
بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم، إال رجل بينه 

وبين أخيه شحناء، فيقول اهلل عز وجل: أنظروا هؤالء حتى يصطلحوا.«8
قال اإلمام الباقر: »يا جابر! من دخل عليه شهر رمضان، فصام نهاره، 
وقام وردا من ليلته، وحفظ فرجه ولسانه، وغض بصره، وكف أذاه، خرج من 

الذنوب كيوم ولدته أمه.« 
قلت له: جعلت فداك! ما أحسن هذا من حديث!

قال: »ما أشد هذا من شرط!«9
 عن محّمد بن مسلم الثقفي یقول: مسعت أبا جعفر حمّمد بن علي الباقر
یقول: »إن هلل تعالى ملئكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهم في كل يوم من 
شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد 
اهلل فقد جعتم قليل وستشبعون كثيرا بوركتم وبورك فيكم، حتى إذا كان آخر 
ليلة من شهر رمضان نادى: أبشروا عباد اهلل غفر لكم ذنوبكم وقبل توبتكم 

فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون.«10

شهر العتق من النار
عن محّمد بن مروان قال: مسعت الصادق جعفر بن حمّمد یقول: »ان 
هلل تعالى في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إال من أفطر 

على مسكر فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتقه في جميعه.«11

شهر ليس كالشهور
قال عبد اهلل بن عباس: مسعت رسول اهلل یقول: 

»شهر رمضان ليس كالشهور لما تضاعف فيه من األجور هو شهر الصيام 
وشهر القيام وشهر التوبة واالستغفار وشهر تلوة القرآن هو شهر أبواب 
النيران فيه مغلقة هو شهر يكتب فيه اآلجال  الجنان فيه مفتحة وأبواب 
ويبث فيه األرزاق وفيه ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم ويكتب فيها وفد بيت 
اهلل الحرام تتنزل الملئكة والروح فيها عليه الصائمين والصائمات باذن ربهم 
في كل أمر سلم هي حتى مطلع الفجر من لم يغفر له في شهر رمضان لم 
يغفر إلى قابل فبادروا باألعمال الصالحات اآلن وباب التوبة مفتوح والدعاء 
مستجاب قبل: أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب اهلل وأن 

كنت لمن الساخرين.«12

شهر لتزكية االبدان
عن الصادق جعفر بن حمّمد عن أبیه عن آبائه قال: قال رسول 
الشيطان  تباعد  فعلتموه  أنتم  إن  بشئ  أخبركم  »أال  اهلل ألصحابه: 

عنكم كما تباعد المشرق من المغرب؟« 
قالوا: بلى. 

اهلل  في  والحب  ظهره  تكسر  والصدقة  وجهه  يسود  »الصوم   :قال
والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره واالستغفار يقطع وتينه ولكل شئ 

زكاة وزكاة األبدان الصيام.«13

شهر ال ترد فيه الدعوات
عن علي قال: قال رسول اهلل: »أربعة ال ترد لهم دعوة ويفتح 
لهم أبواب السماء ويصير إلى العرش، دعاء الوالد لولده والمظلوم على من 

ظلمه والمعتمر حتى يرجع والصائم حتى يفطر.«14

سيد الشهور
عن عبید اهلل بن عبد اهلل عمن مسع أبا جعفر الباقر یقول: »قال 
رسول اهلل: »لما حضر شهر رمضان وذلك لثلث بقين من شعبان 
قال لبلل: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد اهلل وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس ان هذا الشهر قد حضركم وهو سيد الشهور فيه ليلة 

خير من الف شهر تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان.«15
عن املسمعي أنه مسع أبا عبد اهلل یوصي ولده ویقول: »إذا دخل 
شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فيه فان فيه تقسيم األرزاق ويثبت اآلجال 
ويكتب وفد اهلل الذين يفدون إليه وفيه ليلة العمل فيها خير من العمل في 

الف شهر.«16

الهوامش:
1. الشیخ الصدوق، »فضائل األشهر الثالثة«، قم، الطبعة االولی، 1396 ق.، 

ص 78.
2. الشیخ الصدوق، »معاين األخبار«، قم، الطبعة االولی، 1403 ق.، 

ص 315.
3. الشیخ الصدوق، »فضائل األشهر الثالثة«، ص 93.
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منذ أن بزغ نور اإلسالم ونور املصطفى حمّمد كان اإلمام علي بن 
أيب طالب قرین احلق الذي ال یفارقه، فبلغ يف بصریته أرقى الدرجات، 
ووصل يف یقینه إىل أعلى املقامات، ولكنه ُحسد؛ إذ كل موهوب حمسود 

.كما قال هو
ومل یقف األمر عند احلسد، بل تفاقم حىت حتول إىل تفكری جاد باغتیال 
تلك الشخصیة اإلهلیة املتفردة، وكان الباطل دائما یكید باحلق، كما هو 
 دأب الشر یكید دوما باخلری، ویتحنی الفرصة للغدر وللقتل؛ ألن علیا
قد ملئ خریا من قرنه إىل قدمه، وألن احلق جتسد فیه حىت قال رسول 
بالغة  ودعوته  له،  ودعا  علي.«،  مع  والحق  الحق،  مع  »علي   :اهلل

مستجابة: »اللهم أدر الحق معه حيث دار.«1
وكأن اإلمام علیا صار متبعا واحلق تابع له، وكأنه صار أوضح من 
احلق، أو أنه أصبح هو احلق يف أجلى مصادیقه، حىت إن احلق الذي یطلبه 
الناس ال بد هلم أن یعرفوه من خالل علي؛ ألن احلق أصبح - بدعوة 

.نبویة مستجابة - یدور مع علي حیثما دار علي
ومن هنا أخذ الباطل جيند أهله ویثری يف دفائنهم كل حقد وحسد، وغل 
وثأر؛ لیكونوا جادین غری مرتددین يف اغتیال احلق الذي جتسد يف اإلمام 
علي ومتثل فیه. واإلثارة ال بد منها، واحلسد أحد املثریات املؤثرة حىت 

تأيت الساعة املناسبة.
ملا نزل قوله تعاىل: 

»الم، َأ َحِسَب النَّاُس َأْن يفُتفْرَُكوا َأْن يفَُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال يفُْفتفَُنون«،2 قال علي 
بنا ورسول اهلل بنی  تنزل  الفتنة ال  أن  بن أيب طالب: »علمت 

أظهرنا، فقلت: يا رسول اهلل، ما هذه الفتنة التي أخبرك اهلل تعالى بها؟
فقال: »یا علي! إن أميت سیفتتنون من بعدي.« 

فقلت: »يا رسول اهلل، أو ليس قلت لي يوم أحد: أبشر؛ فإن الشهادة من 
ورائك؟« 

فقال يل: »إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذا؟« 
مواطن  من  ولكن  الصبر،  مواطن  من  هذا  ليس  اهلل،  رسول  »يا  فقلت: 

البشرى والشكر.«3
 ،أنه املظلوم بعد النيب وتستمر البشائر وافدة على اإلمام علي
وأنه مل یكن ظاملا یوما ألحد قط، حاشاه وألف حاشاه، وأنه ال بد یوما 
أن یغتال عاجال أو آجال، قصر الزمن به أم طال، ولكن: على أیة حال، 

وكیف، وأین، ومىت؟
یروي محّمد بن مسلم - كما يف حتفة احملبنی - أن رسول اهلل قال 
لإلمام علي یوما: »إن األمة ستغدر بك من بعدي، وأنت تعيش على 
ملتي، وتقتل على سنتي، وإن هذا-وأشار إلى وجهه-سيخضب من هذا-

وأشار إلى رأسه.«4
الشهادة على  املیتات، وهي  بأفضل  اخلامتة  تلك؟! شرف  بشارة  وأیة 
 العاقبة وعافیة اإلميان وسالمة يف الدین، فیزف رسول اهلل حسن 
البشرى البهیجة ألحب الناس إلیه. إنه املقتول على سنته بعد حیاة كرمية 

یقضیها على ملته، ولكن مىت یا رسول اهلل؟
یروي لنا اإلمام علي بن موسى الرضا: أن النيب خطب مستقبال 

شهر رمضان، ذاكرا فضائل هذا الشهر، قائال: 
»أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر اهلل بالبركة والرحمة والمغفرة....«، 
 املؤمننی علي أمری  قام  الشریفة  فقرات وعبارات من خطبته  وبعد 

فقال: »يا رسول اهلل، ما أفضل األعمال في هذا الشهر؟« 
فقال: »يا أبا الحسن! أفضل األعمال في هذا الشهر الورع عن محارم 

اهلل عّز وجّل.«
وهنا ینفجر النيب بالبكاء، فیسأله اإلمام علي: »يا رسول 

اهلل، ما يبكيك؟!« فقال ووجهه یتألأل بالدموع، وصوته 
علي!  املسجد: »يا  املسلمنی يف  مسامع  إىل  یصل  احلزین 

4. نفس املصدر، ص 143.
5. نفس املصدر، ص 90.

6. سورة البقره، اآلیتان 184-183.
7. الشیخ الصدوق، »فضائل األشهر الثالثة«، ص 102.

8. اجمللسي، »حبار األنوار«، بریوت، دار احیاء الرتاث العريب، ج 72، ص 188.
9. الشیخ الصدوق، »من ال حيضره الفقیه«، ج 2، ص 98.

10. الشیخ الصدوق، »فضائل األشهر الثالثة«، ص 73.
11. نفس املصدر.

12. نفس املصدر، ص 100.
13. نفس املصدر،ص 75.
14. نفس املصدر،ص 84.
15. نفس املصدر، ص 74.
16. نفس املصدر،ص 123.

الوعد الحق

في شهادة أميرالمؤمنين علي بن ابی طالب
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القضاء والقدر13

اذا كان املقصود من التغیری والتبدیل يف القضاء والقدر غری احلتمینی من 
اجلانب االهلي هو أن العلم واإلرادة اإلهلیة توجب شیئا مث یقوم عامل آخر 
للمشینة  املخالف  بالشكل  باجياده  والقدر  القضاء  من  ینشأ  مل  مستقل 
واإلرادة والعلم اإلهلي، أو یقوم ذلك العامل املستقل اخلارجي بتبدیل العلم 

واملشینة اإلهلیة فان هذا حمال.
العامة توجب  العلیة  العامة اذا كان املقصود أن  العلیة  وكذلك من زاویة 
شیئا مث یوجد عامل يف قبال هذه العلیة مينعها من التأثری فهذا حمال أیضا.

ذلك أن كل العوامل يف الوجود تنشأ من علم اهلل وإرادته، وأن كل عامل 
یبدو يف العامل ماهو إال مظهر لعلم اهلل وإرادته، وآلة لتنفیذ قضائه وقدره.

وكذلك فإن كل عامل ناخذه بعنی االعتبار هو حمكوم بقانون العلیة مظهر 
من مظاهره. وال معىن لتصور قیام عامل لیس مظهرا لتجلي اإلرادة اإلهلیة 
العلمیة  قانون  عن  خارج  عامل  تصور  أو  وقدرها،  قضائها  لتنفیذ  وآلة 

ومقابل يف التأثری له.
فالتغیری والتبدیل يف املصری مبعىن قیام عامل يف قبال القضاء والقدر أو يف 

قانون العلیة، أمر حمال.

الحقيقة الممكنة
اما تغیری املصری مبعىن أن یكون سبب التغری هو بنفسه من مظاهر القضاء 
والقدر وحلقة من حلقات احللیة، أي تغیری املصری مبوجب املصری وتبدیل 
القضاء والقدر حبكم القضاء والقدر، فرغم أنه أمر یبدو غریبا ومشکال 

إال أنه حقیقة واقعة.

واألعجب منه ما لو ركزنا النظر على القضاء والقدر من الوجهة اإلهلیة. 
ألن تغیری القضاء والقدر من هذه الوجهة یلبس لبوس التغیری يف العامل 
العلوي واأللواح والكتب امللكوتیة والعلم اإلهلي؛ وهل ميكن التغیری يف 
الدانیة  احلوادث  نتصور  عندما  أقصاه  العجب  ویصل  اإلهلي؟!  العلم 
وخصوصا اإلرادة واألفعال االنسانیة مسببة لتغیریات، وحمو وإثبات يف 

العامل العلوي وبعض األلواح التقدیریة والكتب امللكوتیة.
ألیس النظام السفلي والعیين ناشئا من النظام العلوي والعلمي ومنبعثا 
منه؟ ألیس العامل السفلي دانیا والعامل العلوي عالیا؟ ألیس عامل الناسوت 
حمكوما لعامل امللكوت؟ وهل من املمكن أحیانا يف قبال ذلك أن یرتك 
النظام السلفي - أو على األقل قسم منه يف العامل االنساين - آثاره 
يف النظام العلوي والعلمي ویسبب تغیریات معینة فیه، ولو كانت هذه 
العجیبة  األسئلة  تتابع  والقدر؟ وهنا  القضاء  نفسها مبوجب  التغیریات 
وتربز على ساحة الفكر... فهل أن علم هلل یقبل التغیری؟! او یقبل حكم 

اهلل النقض؟! وهل ميكن للداين أن یؤثر يف العايل؟!
واجلواب على كل هذه األسئلة هو باإلجياب: نعم، ان علم اهلل قابل 
للتغری مبعىن أن هلل علما یقبل التغیری، وأن حكم اهلل قابل للنقض مبعىن 
أن هلل أحکاما قابلة للنقض، وأن الداين ميكنه أن یؤثر يف العايل، وأن 
النظام السفلي وخصوصا اإلرادة والعمل االنساين بل اإلرادة االنسانیة 
الغری، ميكنها أن هتز العامل العلوي وتسبب تغیریات فیه، وميثل هذه 

نسمى سلطة لالنسان على مصریه.
العجب، ولكنه حقیقة،  أمر یبعث على  بان ذلك  نعرتف 

توهم المستحيل

أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. كأني بك وأنت تصلي 
لربك... وقد انبعث أشقى األولين واآلخرين، شقيق عاقر ناقة 

ثمود، فضربك ضربة على قرنك، فخضب منها لحيتك.«
وهنا كان لإلمام علي سؤاله األوحد: »يا رسول اهلل، وذلك في سلمة 

من ديني؟« 
فقال یبشره أیضا: »في سلمة من دينك.«5

البیت  بأهل  اليت ستحل  املأساة  الظالمة وبیان  البشارة بعرض  وتقرتن 
النبوي مث باملسلمنی؛ إذ سیحرمون من ذلكم الوجود اإلهلي الشریف 
على األرض بعد أن كان فرصة عظمى هلم ألن یتنعموا بعلومه وحكمه 

وأنفاسه القدسیة العابدة هلل تبارك وتعاىل.
وصیه  خماطبا  الناس،  وتناقلها  اآلذان  ومسعتها   النيب قاهلا  وطاملا 
ستلقى  إنك  »أما  بعدي.«،6  بك  ستغدر  األمة  »إن  أمته:  يف  وخلیفته 

بعدي جهدا.«7
ويف »حلیة األولیاء« یروى مؤلفه الحافظ أبو نعيم اإلصفهاني بسنده عن 
أبي برزة قال: قال رسول اهلل: »إن اهلل تعالى عهد إلي عهدا في علي«، 

فقلت: يا رب، بينه لي. 
فقال: اسمع. 

فقلت: سمعت. 
فقال: إن عليا راية الهدى، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة 

التي ألزمتها المتقين. من أحبه أحبني، ومن أبغضه أبغضني، فبشره بذلك.
فجاء علي )والحديث للنبي( فبشرته، فقال: »يا رسول اهلل، أنا عبد 
اهلل وفي قبضته، فإن يعذبني فبذنبي، وإن يتم لي الذي بشرتني به فاهلل أولى 

به.« 
قال رسول اهلل: »قلت: اللهم اجل قلبه، واجعل ربيعه اإليمان.« فقال 
اهلل: »قد فعلت به ذلك. ثم إنه رفع إلي أنه سيخصه من البلء بشيء لم 

يخص به أحدا من أصحابي.« 
فقلت: يا رب! أخي وصاحبي! 

فقال: إن هذا شيء قد سبق، إنه مبتلى ومبتلى به.«8
ويف »تاریخ بغداد« للـخطيب البغدادي، و»كنز العمال« للـمتقي الهندي، 

عن علي قال: 
المدينة،  بيدي ونحن نمشي في بعض سكك  »بينا رسول اهلل آخذ 

فمررنا بحديقة، فقلت: يا رسول اهلل! ما أحسنها من حديقة! 
قال: »لك في الجنة أحسن منها.« 

حتى مررنا بسبع حدائق، كل ذلك أقول: »ما أحسنها!« ويقول: »لك 
في الجنة أحسن منها.« 

ما  اهلل!  »يا رسول  قلت:  باكيا،  أجهش  ثم  اعتنقني  الطريق  له  فلما خل 
يبكيك؟!« 

قال: »ضغائن في صدور أقوام ال يبدونها لك إال من بعدي.« 
قلت: »يا رسول اهلل، في سلمة من ديني؟« 

قال: »في سلمة من دينك.«9
وقالت عائشة: رأیت النيب التزم علیا وقبله، و ]هو[ یقول: »بأبي 

الوحيد الشهيد.«10
كما نقل لنا جابر بن سمرة أن رسول اهلل قال لعلي: »إنك 
مستخلف مقتول، وإن هذه مخضوبة من هذا.«، أي حلیتك خمضوبة من 

رأسك.11

وكان اإلمام أمری املؤمننی على یقنی مما سیجري علیه، وقد فوض أمره 
إىل بارئه، ومل یتجاوز حدود اهلل تعاىل، فكم رووا أنه قرأ لـابن ملجم عبد 

الرحمان المرادي هذا البیت:
أريفد حفيفاته ويريفد قتلي

عذيرك من خليلك من مرادي12
وقد مسعه الناس یقول مشریا إلیه: »أما إن هذا قاتلي.« 

فقالوا له: فما يمنعك منه؟ أي من معاقبته. 
قال: »إنه لم يقتلني بعد.«

أجل، مل یتجاوز فیقیم حدا أو قصاصا قبل اجلنایة.
البقاع:  أشرف  يف  له؛  تعاىل  اهلل  اختارها  اليت  مبنیته  یعلم   وكان
اللیايل:  الشهور: »شهر رمضان«، ويف أشرف  »املسجد«، ويف أشرف 
احلدیث  اشتهر  وقد  »السجود«.  احلاالت:  أشرف  ويف  القدر«،  »لیلة 

الشریف: »أقرب ما يكون العبد من اهلل )عز وجل( وهو ساجد.«13
وقد حلت تلك اللیلة اليت وعد هبا، فأكثر اخلروج والنظر إىل السماء، 
هكذا یذكر ابن حجر يف الصواعق احملرقة مضیفا: فلما كانت اللیلة اليت 
قتل يف صبیحتها، جعل یقول: »واهلل ما كذبت وال كذبت، وإنها الليلة التي 
وعدت.« فلما خرج وقت السحر ضربه ابن ملجم الضربة املوعود هبا.14

أراح خاطره  ومتناها خامتة طیبة حىت  مرات وكرات،  للشهادة  تقدم  وقد 
 وبشره هبا، فإذا تقدم هلا يف موعدها احلق قال الشریف رسول اهلل

متوجها بروحه القدسیة إىل اهلل تبارك وتعاىل: 
»اللهم بارك لنا في الموت. اللهم بارك لنا في لقائك.« 

فإذا هبط السیف الظامل على رأسه الشریف صاح: »فزت ورب الكعبة.« 
لكن جربئیل هتف مرهوبا بنی األرض والسماء: تهدمت واهلل أركان 

الهدى!
فسالم علیك یا أمری املؤمننی، یوم ولدت ویوم استشهدت ویوم تبعث حیا.
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القضاء والقدر

السؤال:
ما معىن احلدیث القدسي وما الفرق بینه وبنی القرآن وبینه وبنی احلدیث 

النبوي؟

الحديث القدسي
 إىل اهلل تعاىل فهو من ألفاظ رسول اهلل هو كالم ُیسنده النيب
وصیاغته إال أّن معناه متلّقى عن اهلل جّل وعال بواسطة الوحي األعم من 
اإلهلام والقدح يف القلب أو عن طریق امللك جبرئيل كان أو غریه أو 

عن طریق الرؤیة يف املنام، إذ أّن رؤى األنبیاء وحي.
نظراً  للحدیث  والتكرمی  التعظیم  إرادة  عن  نشأ  بالقدسي  عنه  والتعبری 
النتساب معناه هلل جّل وعال، فألّن القدس مبعىن الطهر والتنزّه عن كل 
نقص وعیب، وألن معىن احلدیث صادر عّمن هو منزّه عن كّل نقص وهو 
اهلل تعاىل لذلك ناسب أن تضاف كلمة القدس إىل احلدیث الذي أسنده 
رسول اهلل إىل ربّه جّل وعال فهو القّدوس الواجد لكل صفات الكمال 

واجلالل واملنزّه عن كل شوائب النقص ولوازمه.
ومثة رأي آخر يف تفسری احلدیث القدسي مفاده أّن احلدیث القدسي هو 
الكالم الذي حيكیه النيب عن ربِّه تعاىل لفظاً ومعىن، مبعىن أّن صیاغة 
أنّه مل  احلدیث ومعناه كّل منهما صادر عن اهلل تعاىل فهو كالقرآن إال 

یصدر عنه تعاىل على وجه اإلعجاز والتحّدي.1

القرآن الكريم
تعاىل على  ومعىن بال ریب وقد صدر عنه  لفظاً  تعاىل  فهو كالم اهلل 
وجه التحّدي واإلعجاز وهو مصون من كّل حتریف ومنقول بالتواتر فهو 

قطعي الصدور عن اهلل تعاىل.

الفرق بين الحديث القدسي والقرآن من جهتين
الجهة األولى

أّن القرآن معجزة يف لفظه ومعناه، وقد حتّدى اهلل تعاىل به خلقه من 
اجلّن واألنس وأفاد بأهنم لن یتمكنوا من أن یأتوا مبثله ولو كان بعضهم 

لبعض ظهریا.
وأما احلدیث القدسي فلیس كذلك فهو وإن كان معناه صادراً عن اهلل 
تعاىل إال أن ألفاظه كانت بصیاغة الرسول بناء على القول األول 
أو أن ألفاظه من عند اهلل تعاىل أیضاً إال أهنا مل تصدر عنه تعاىل على 

وجه التحّدي واإلعجاز.

الجهة الثانية
أّن القرآن الكرمی بتمام آیاته وسوره قطعي الصدور عن اهلل عّز وجّل فقد 
وصل إلینا بأعلى درجات التواتر، وهو مصون من التحریف، وقد تكّفل 

اهلل تعاىل بصیانته وحفظه من التحریف »اَل يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بفَْيِن 
َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه«2

األسئلة واألجوبة

الفرق بين الحدیث القدسي والقرآن

وهذه املسألة الرائعة السامیة مسألة »البداء« اليت حتدث عنها 
املعرفة االنسانیة فقال:  تاریخ  الكرمی« ألول مرة يف  »القران 

»َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َويفُْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب«1
فلیس هلا نظری يف كل التصورات واملبادىء العلمیة اإلنسانیة والجند من 
بنی الفرق اإلسالمیة سوی علماء من الشیعة االثين عشریة وعلى أساس 
اإلهتداء هبدي كلمات أهل البیت، من استطاع الوصول اىل هذه 

احلقیقة، فحازوا بذلك هذا الشرف والفخر.
وحنن هنا ال نستطیع الدخول يف هذا البحث الفلسفي السامي بشكل 
مفصل وتوضیح املوضوع كما هو، وإمنا نكتفي باإلشارة الیه مؤكدین أن 
للبداء أساسا قرآنیا، وأنه من أدق احلقائق الفلسفیة، كما أنه مل یتوصل 
إىل عمق املوضوع من بنی فالسفة الشیعة سوى بعض من املتدبرین يف 
القرآن و آثار القادة )النيب واهل البیت( وخصوصا ما جاء يف 

.كلمات امری املؤمننی علي
ومن الطبیعي أنه جيب أن ال نقتنع بالتصور العامي الذي یفرتضه البعض 
من عند أنفسهم ویسمونه البداء ومن مث یقومون باإلعرتاض على ما 

تصوروه وانتقاده.
وعلى أي حال نكتفي هنا ببحث مسألة انقسام القضاء والقدر، وقابلیة 
تغیری املصری من زاویة الواقع العیين ومبدأ العلیة العامة، والنظر يف امكان 

أن یكون القضاء والقدر على نوعنی: نوع حمتم وآخر یقبل التغیری.
على  املوجودات  إن  توضیحه؟  ميكن  فكیف  األمر كذلك  واذا كان 

قسمنی: 
أ. مافیه إمكان نوع خاص من الوجود فقط كاجملردات العلویة.

باء. ما ميكن فیه أكثر من نوع من الوجود وهي املادیات، أي للموجودات 
اليت توجد من مادة معینة وتشكل أرضیة املوجودات أخرى. وهذا مثل 

مجیع ما حنس ونلمس
فتؤثر  للتكامل،  استعداد  وفیها  املختلفة،  الصور  تقبل  الطبیعیة  فاملادة 
فیها بعض العوامل طاقة وقوة، بینما تؤثر فیها العوامل األخرى نقصانا 
وكماال، فهي مستعدة ملواجهة خمتلف العوامل، كما ویكون تأثرها بأحد 
العوامل وغری تأثرها باآلخر. فالبذرة لو صادفت احملیط املالئم، ومل تصبها 
آفة من آفات النبات، لنمت وبلغت كماهلا، ولكنها عند فقداهنا أحد 
فللمادة  النمو، وهكذا  بآفة لن تستطیع  العوامل املالئمة، أو اصابتها 
الطبیعیة آالف الشروط وهي تتشكل بأشكال خمتلفة وفقا إلختالف 

هذه الشروط.
وهكذا نعرف أن األمر يف اجملردات العلویة خمتلف متاما عنه يف املادیات. 
ففي األوىل یكون القضاء والقدر حتمینی مبعىن أن مصریها بید علتها 
التغیریات  تقبل  اليت  املادیات  يف  أما  تتبدل.  أن  اليت الميكن  الوحیدة 
والقدر غری حتمینی،  فالقضاء  احلركة.  قانون  وتنطوي حتت  واأللوان، 
مبعىن أن نوع القضاء الیعنی مصریها، بل مصری أي معلول تابع لنوعیة 
العلة وألهنا تتعامل مع علل خمتلفة، كان هلا مصائر خمتلفة فیمكن ألیة 
علة أن حتل حمل األخرى. وهكذا فالميكن أن نصف القدر يف املادیات 
باحلتمیة هبذا املعىن بل كلما كانت االحتماالت اكثر كانت أنواع املصری 

أكثر عددا.
فلعلة خاصة ميرض شخص فیوجد األمل، وبعلة الدواء تنتفي تلك العلة 
فیتغری املصری، ولو أعطى طبیبان نسختنی إحدامها مضرة واألخرى نافعة، 

ففي انتظار املریض حالتان خمتلفتان وبیده اختیار إحدامها، وهذا االختیار 
اختیاره.  اإلنسان  یسلب  العمل بشكل ال  من  بسلسلة  أیضاف  مرتبط 
مبعىن أنه رغم حصول انتخاب إحدى النسختنی یكون بالتايل إمكان عدم 
انتخاهبا. وما یقال من اإلمكان اإلستعدادي النتخاب النسخة األخرى 

موجود حمفوظ.
وعلیه - فهناك أنواع متعددة من القضاء والقدر، وكل منها ميكن أن حيل 
حمل اآلخر، وحلول أحدها حمل اآلخر هو حبكم القضاء والقدر أیضا. 
وعلى هذا فلو إن مریضا شرب دواء وجنا فذلك مبوجب القضاء والقدر، 
وإن مل یشرب الدواء وبقي متأملا أو شرب دواء مضرا فمات، فذلك أیضا 
من القضاء والقدر، ولو أنه ابتعد عن بیئة املرض وبقي مصونا منه، فذلك 
أیضا حبكم القضاء والقدر. وبالتايل فكل ما یفعله ویبتلى به هو نوع من 

القضاء والقدر والميكنه أن یكون خارجا عن حوزة القضاء والقدر.

الهامش:
1. سورة الرعد، اآلیة 39.

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

ظيّن  فهو  اآلحاد  أخبار  من  فغالبه  القدسي  احلدیث  وأما 
الصدور، لذلك فثبوته خيضع لضوابط علم الرجال، فإن كان 
رجال سنده من الثقات كان معترباً وإال فهو ساقط عن االعتبار 

واحلجّیة.
إذن فشأنه شأن احلدیث النبوي ال تثبت له احلجّیة ما مل یكن سنده 
تقتضي  علمّیة  بقرائن  حمّتفاً  یكون  أو  حسناً  أو  موثّقاً  أو  صحیحاً 

االطمئنان أو الوثوق بصدوره.

الجهة الثالثة
أّن للقرآن الكرمی خصائص لیست للحدیث القدسي.

فمن خصائص القرآن الكرمی أنه متكّون من سور واّن كل سورة مشتملة 
على جمموعة من اآلیات، وأما احلدیث القدسي فلیس كذلك.

األكرب  احلدث  من  على طهارة  إال  مسُّه  أنّه ال جيوز  ومن خصائصه 
واألصغر.

ومن خصائصه أّن اهلل تعاىل تعّبدنا بتالوته وأوجب علینا قراءة بعض 
آیاته يف الصالة، وأما احلدیث القدسي فلیس كذلك وال یصّح للمكلف 

أن یقرأه بدالً عن القرآن يف الصالة.

الحديث النبوي
فهو الكالم الصادر عن الرسول الكرمی ومل یشتمل على إسناٍد هلل 
جّل وعال، وكالم النيب وان كان وحیاً یوحى إلیه من اهلل تعاىل، إال 
النبوي لیس مسنداً  بینه وبنی احلدیث القدسي أن احلدیث  الفرق  اّن 
یقول  فحینما  تعاىل،  فهو مسند هلل  القدسي  احلدیث  وأما  تعاىل،  هلل 
فهذا  به.«3  أجزي  وأنا  لي  »الصوم  تعاىل  اهلل  قال  مثالً   الرسول

حدیث قدسي ألّن النيب قد أسنده هلل تعاىل مباشرة.
وهكذا حینما یقول إّن ريب قال يل: »لم يسعني سمائي وال أرضي 
 فذلك حدیث قدسي ألنه المؤمن.«4  ولكن وسعني قلب عبدي 

أضاف الكالم هلل تعاىل.
وهكذا حینما حيكي الرسول عن اهلل تعاىل فیقول مثاًل: 

»إّن الجليل جّل وعل قال لي: »ألدخلّن الجنة من أطاعني ولو كان عبداً 
حبشّياً وألُدخلف ّن النار من عصاني ولو كان سيداً قرشّياً.«5

واجلدیر بالذكر أن غالب األحادیث القدسیة تكون من سنخ الوعظ 
ما  ونادراً  اإلعتقادیة  املسائل  بعض  بیان  على  تشتمل  وقد  واإلرشاد، 
النبوي فهو أوسع من  تتصدى لبیان األحكام الشرعیة، وأما احلدیث 
ذلك فهو یشمل تبیان معاين القرآن وقصص األنبیاء والوعظ واإلرشاد 
االعتقادیة  املسائل  إىل  باإلضافة  التفصیلیة  الشرعیة  األحكام  وبیان 
واألدعیة واملناجاة واإلخبار ببعض املغّیبات واإلخبار عن مقامات بعض 

الرجال والنساء مضافاً إىل بیان اآلداب والسنن وغری ذلك.

ِلَم َلْم ترد األحاديث القدسية في القرآن؟
إن ما تفضل النيب واالئمة يف بیان الدین وتفسری القرآن، كله 
كان وحیا نزل على النيب الذي نقله إىل األئمة، وكله قدسي واهلي. لكنه 
نقل يف البیان بطریقتنی. فقد بنی الرسول األكرم الدین واملعارف 
و... من دون أن ینسب كالمه وبیانه مباشرة إىل اهلل تعاىل، تارة، إذ أن 

معظم األحادیث هي هكذا، وینقل تارة أخرى االحادیث و... يف هیئة 
كالم اهلل. ومسیت هذه األحادیث الثانیة، باألحادیث القدسیة، وال فرق 
بینها وبنی األحادیث االخرى، سوى يف نوعیة البیان الذي یسند مباشرة 
إىل اهلل سبحانه وتعاىل. لذلك فان القرآن، قد قال أن علیكم أن ترجعوا 
إىل القرآن ببیان النيب وتفسریه، وأن األحادیث سواء القدسیة منها وغری 
القدسیة، هي بیان وتفسری للقرآن الذي أخذه النيب من السماء وعن طریق 
الوحي، وأبلغه إیانا، وأننا معرضون للفهم اخلاطئ للقرآن من دون الرجوع 
إىل تفسری النيب وبیانه للقرآن. ونتخلص من الفهم السئ من خالل الرجوع 

 .إىل رسول اهلل
إننا حباجة إىل كالم النيب وبیانه6، واللذان وصلنا إلینا يف هیئة أحادیث 
أكانت قدسیة أم غری قدسیة، وأن تسمیة »القدسي« تأيت فقط لتوضیح 

نوع البیان، وإال فاهنا ال ختتلف عن الروایات االخرى. 
وعلیه فان القرآن هو بیان كل شئ. لكن مبا أننا عاجزون عن درك كل 
شئ من القران، لذلك فان النيب یعلمنا القرآن بواسطة أحادیثه وكالمه 
وتعالیمه اليت هي كلها قدسیة ونزلت من جانب اهلل تعاىل، وإن أراد اهلل 
أن ینزل كل هذا الشرح والتفصیل كوحي قرآين، لكان القرآن یصبح مطوال 

كثریا، وملا كان حيظى بتلك القوة واملتانة واجلمالیة واجلذابیة اخلارقة. 

الهوامش:
املریزا  األصول«،  »قواننی  229؛  ص  العاملي،  البهائي  الشمسنی«،  »مشرق   .1

القمي، ص 409.
2. سورة فصلت، اآلیة 42.

3. »من ال حيضره الفقیه«، الشیخ الصدوق، ج 2، ص 75.
4. »حبار األنوار«، العالمة اجمللسي، ج 55، ص 39.

5. املصدر السابق، ج 7، ص 239؛ »الصحیفة السجادیة«، )ابطحي(، اإلمام زین 
العابدین، ص 177.

6. سورة النحل، اآلیه 44.

المصدر: من کتاب شؤون قرآنية، الشيخ محمد صنقور:
 www.hodaalquran.com

الحكایات

ملا اشتد مرضها قالت: 
»يا رسول اهلل  اسمع وصاياي: أوال: إني قاصرة في حقك فاعفني يا رسول 

اهلل.« 
قال: »حاشا وكل، ما رأيت منِك تقصيرا، فقد بلغِت بجهدك، وتعبت في 

داري غاية التعب، ولقد بذلت أموالِك وصرفت في سبيل اهلل مالِك.«
- ثانيا: أوصيك بهذه - وأشارت إىل فاطمة - فإنها يتيمة غريبة من 
بعدي، فل يؤذينها أحد من نساء قريش، وال يلطمن خدها، وال يصيحن في 

وجهها، وال يرينها مكروها.
ثالثا: إني خائفة من القبر، أريد منك رداءك الذي تلبسه حين  نزول الوحي 

تكفنني فيه. 
فقام النيب وسلم الرداء إلیها، فسرت به سرورا عظیما. 

فلما توفیت خدجية أخذ رسول اهلل  يف جتهیزها وغسلها وحنطها، 
فلما أراد أن یكفنها هبط األمنی جربائیل وقال: 

کفنها من الجنة
»يا رسول اهلل، إن اهلل يقرئك السلم ويخصك بالتحية واإلكرام ويقول لك: 

يا محمد إن كفن خديجة من عندنا، فإنها بذلت مالها في سبيلنا.«
فجاء جربائیل بكفن وقال: »يا رسول اهلل، هذا كفن خديجة، وهو من 

أكفان الجنة أهداه اهلل إليها.« 
فكفنها رسول اهلل  بردائه الشریف أوال، ومبا جاء به جربائیل ثانیا، 

فكان هلا كفنان: 
كفن من اهلل، وكفن من رسوله...

المصدر: »شجرة طوبى«، ج ۲، ص ۲۳۴.
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على توحیده اهلل تعاىل، وتصدیقه بنبوة النيب وإميانه برسالته.

من ظن ضوء النهار الظلما
قال ابن أبي الحديد يف »شرح هنج البالغة«:

.. صنف بعض الطالبيين في هذا العصر كتابا في إسلم أبى طالب، وبعثه إلي، 
وسألني أن أكتب عليه بخطي نظما أو نثرا، أشهد فيه بصحة ذلك، وبوثاقة 
األدلة عليه، فتحرجت أن أحكم بذلك حكما قاطعا، لما عندي من التوقف 
فيه، ولم أستجز أن أقعد عن تعظيم أبى طالب، فإني أعلم أنه لواله لما قامت 
لإلسلم دعامة. وأعلم أن حقه واجب على كل مسلم في الدنيا إلى أن تقوم 

الساعة، فكتبت على ظاهر المجلد:
ولوال أبو طالب وابنه

لما مثل الدين شخصا فقاما
فذاك بمكة آوى وحامى

وهذا بيثرب جس الحماما
تكفل عبد مناف بأمر

وأودى، فكان علي تماما
فقل في ثبير مضى بعد ما

قضى ما قضاه، وأبقى شماما
فلله ذا فاتحا للهدى
وهلل ذا للمعالي ختاما

وما ضر مجد أبى طالب
جهول لغا، أو بصير تعامى

كما ال يضر إياة الصباح
من ظن ضوء النهار الظلما.

... فوفيته حقه من التعظيم واإلجلل، ولم أجزم بأمر عندي فيه وقفة.
ومن الواضح أن ابن أيب احلدید عرب عن حقیقة رأیه، دون أن یعرض نفسه 

للمساءلة، أو یشیط بدمه.

www.saraer.org المصدر: شبکة السرائر

 للشیخ المفيد، محّمد بن محّمد بن النعمان »إميان أيب طالب«
مؤلف  یقول  موضوعه،  يف  للباحثنی  وصلت  اليت  املصادر  أقدم  هو 

الكتاب يف مقدمته: 
من  طرفا  التسديد،  من  يهب  وما  وجل،  عز  اهلل  بتوفيق  مثبت  فإنني   ...
المقال... من الدالئل على إيمان أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف)عع(، المقتضبة من مقاله وفعاله، التي ال يمكن دفعها إال بالعناد، 
وإن كنت قد أشبعت الكلم في هذا الباب في مواضع من كتبي المصنفات، 
وأمالي المشهورات، ليكون ما يحصل به الرسم في هذا المختصر تذكارا، 

ولما أخبرت عنه بيانا، وفي الغرض الملتمس منه كافيا، وباهلل أستعين.
مث یسوق الشیخ املفید األدلة على إميان املوىل أيب طالب حتت عناوین:

.1. ما اشتهر عنه من الوالیة واحملبة والنصرة لرسول اهلل
بتغسیله وتكفینه   علیا وأمره  وأمله ملوت عمه،   النيب 2. حزن 
وحتنیطه، مث دعاؤه له باخلریات، وقوله حبقه: »أما واهلل ألشفعن لعمي 

شفاعة يعجب منها أهل الثقلين.«
.3. أشعاره الكثریة الدالة على توحیده وتصدیقه بنبوة النيب

ففي العنوان األول یستشهد قدس سره مبا فعله أبو طالب مع زعماء 
قریش حنی بلغه أن أحد سفهائهم قد آذى النيب بوضع سلى الناقة 
على ظهره وهو یصلي، فما كان منه إال أن ألزم القوم مجیعا بالتعرض ملا 

أصاب النيب، آمرا عبیده بإمرار السلى على روؤسهم.
مث یذكر موقفه املشابه حینما فقد النيب لیلة االسراء، فقد مجع ولده 
الكعبة،  یباكروا  أن  وأمرهم  مدیة،  منهم  إىل كل رجل  وموالیه، وسلم 

فیجلس كل رجل منهم إىل جانب رجل من قریش ممن كان جيلس بفناء 
الكعبة، فإن أصبح ومل یعرف للنيب خربا أو مسع فیه سوءا، أومأ إلیهم 

بقتل القوم.
یقول الشیخ املفید تعلیقا على هذین املوقفنی: ولم تزل قريش بعد ذلك 
خائفة من أبي طالب، مشفقة على أنفسها من أذى يلحق النبي، وهذا هو 
 النصر الحقيقي؛ نابع عن صدق في الوالية، وبه ثبتت النبوة، وتمكن النبي

من أداء الرسالة، ولواله ما قامت الدعوة.
ويف العنوان الثاين، الدعاء له وتويل أمری املؤمننی جتهیزه- یرى الشیخ أن 
يف واقعة تكلیف النيب علیا بتجهیز والده، دلیلنی على إميان أيب 
طالب، أحدمها: أمر رسول اهلل عليا بغسله وتكفينه دون الحاضرين 
من أوالده، إذ كان من حضره منهم سوى أمير المؤمنين إذ ذاك على الجاهلية، 
ألن جعفرا كان يومئذ ببلد الحبشة، وكان عقيل وطالب حاضرين، وهما 
ورسوله،  تعالى  باهلل  مؤمن   المؤمنين وأمير  اإلسلم،  على خلف  يومئذ 
إياه  به منهما، إليمانه ووفاقه  أمره، وجعله أحق  المؤمن منهم بوالية  فخص 

في دينه...
والدلیل اآلخر -یقول الشیخ-: دعاء النبي له بالخيرات، ووعده أمته 
فيه بالشفاعة إلى اهلل، وإتباعه بالثناء والحمد والدعاء، وهذه هي الصلة التي 
كانت مكتوبة إذ ذاك على أموات أهل اإلسلم، ولو كان أبو طالب مات كافرا 
لما وسع رسول اهلل الثناء عليه بعد الموت، والدعاء له بشيء من الخير، 

بل كان يجب عليه اجتنابه.
أما العنوان الثالث، فقد أورد الشیخ املفید نبذا من أشعار أيب طالب الدالة 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

إیمان أبي طالب
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يف إطار حبث الدولة الصهیونیة املستمیت عن یهود أو شبه یهود أو 
املشکلة  حل  أجل  من  العامل  من  مکان  أي  يف  الیهودیة  یدعون  من 
االستیطانیة املتفاقمة فیها، تُبذل جهود کبریة يف الوقت الراهن لتهجری 
متهیداً  مانیبور«  »یهود  اسم  علیها  یطلق  »اهلند«،  یهود  من  مجاعة 
لتوطینها يف املستوطنات املنتشرة علی األرض الفلسطینیة. ویزعم أفراد 

هذه اجلماعة أن أصوهلم تعود إلی أحد األسباط أو القبائل العربانیة القدمية، 
»كایفنج«  مدینة  يف  األمر  بادئ  يف  استوطنوا  وأهنم  منشه،  سبط  وهو 
املغويل،  الغزو  يف »الصنی«، مث رحلوا عنها منذ مثاين مئة عام هربا من 
منطقة  إىل  املطاف  هبم  وانتهى  الصینیة  اهلند  يف  الكهوف  وأستوطنوا 
»مانیبور«، على حدود اهلند مع »میامنار« )بورما( يف القرن الثالث عشر. 

وتشری املوسوعات الیهودیة إىل أن أفراد هذه اجلماعة نسوا تراثهم الیهودي، 
الیهودیة، مثل  الدینیة  الشعائر  أو انصرفوا عنه، وأهنم ال ميارسون معظم 
اخلتان، وال یعرفون »التلمود«، وال عالقة هلم بـ»التوراة«، شأهنم يف ذلك 
التوراة جمددة  اكتشفوا  أهنم  املفارقات  من  ولكن  شأن »یهود كایفنج«. 
من خالل البعثات التبشرییة املسیحیة، فبدؤوا ميارسون الشعائر املسیحیة 
والیهودیة جنباً إىل جنب مع بعض العبادات الوثنیة السائدة يف املنطقة. 
وهلذا السبب، تذهب اجلماعات الیهودیة األخرى يف اهلند إىل القول إّن 
یهود مانیبور لیسوا یهواً على اإلطالق. وتذكر املوسوعات الیهودیة أن عدد 
هذه اجلماعة ال یزید عن بضع مئات، بل وذكر أحد املصادر أن عددهم 

ال یتجاوز مئة.
هذه هي احلقائق اليت ترمجت املوسوعات على ذكرها قبل أن تبدأ الدولة 
الصهیونیة مساعیها لتهجری أفراد تلك اجلماعة. أما يف الوقت الراهن، فإن 
الصحف اإلسرائیلیة حتاول تقدمی صورة مغایرة متاماً لتاریخ هذه اجلماعة 
ووضعها احلايل متجاهلة عن عمد ما يف هذه احملاولة من تزییف للواقع. 
ولِـم ال واملشروع الصهیوين برمته هو يف جوهره حماولة لتزییف حقائق التاریخ 
واجلغرافیة واختالق واقع استیطاين إحاليل جدید. فعلى سبیل املثال، کتب 
رامي حازوت وحاييم شيفي مقاال بعنوان »البحث عن السبط املفقود«،1 
زعما فیها أن عدد یهود مانیبور هو ستة آالف، دون أن یوضحا املصادر 
اليت استندا إلیها للوصول إىل هذه النتیجة، ودون أن یوضحا بطبیعة احلال 
كیف قفز العدد هبله السرعة خالل سنوات معدودة. ورمبا كان التفسری 
الوحید للتزاید الغامض، هذا إن كان قد حدث فعالً تزاید، هو أن عدداً 
كبریاً من سكان مانیبور قد ادعوا أهنم یهود أمال يف احلصول على بعض 
املغامن االقتصادیة واالجتماعیة. وقد توجه وفد إسرائیلي، یضم عددا من 
على  وحثهم  مانیبور  الیهود  أحوال  على  للتعرف  اهلند  إىل  احلاخامات، 
اهلجرة إىل الدولة الصهیونیة، وعاد أحدهم لیؤكد أن لدی هذه اجلماعیة ما 
بنی عشرین إىل ثالثنی معبداً صغریاً، وهو عدد كبری ال یتناسب مع عدد 
اجلماعة حىت لو صح أنه ستة آالف، وأن أفرادها یتوجهون إلیها ألداء 
تناول  على  بشدة  وأهنم حيرصون  األعیاد،  السبت، ويف  أیام  الصالة يف 
الطعام احلالل )الكاشری( وممارسة شعائر اخلتان. ویبدو أن الوفد تعمد أن 
یقدم صورة وردیة عن االنتماء الیهودي ألفراد اجلماعة حتی یتسنی تربیر 
املساعي الرامیة إىل هتجریهم واملبالغ الطائلة اليت تُنفق هلذا الغرض. وقد 
كشفت كوليت أفيطال، رئیسة جلنة اهلجرة واالستیعاب يف الكنیست، عن 
وجه آخر لتلك املساعي عندما قالت إن اهلدف من جلب أمثال هؤالء 
لیس إنقاذهم بل توطینهم يف التجمعات السكنیة خلف اخلط األخضر، 
أي يف املستوطنات االستعماریة اإلحاللیة اليت تبتلع مساحات شاسعة من 

األراضي الفلسطینیة.
الشكوك حول حقیقة  من  الدینیة كثریاً  املؤسسة  تثری  ومن جهة أخرى، 
احلاخامیة  داخل  بعض  یقول  إذ  مانیبور،  یهود  ألفراد  الیهودیة  األصول 
الرئیسیة إنه ال توجد أیة مصادر، من قبیل كتب األنساب، تثبت تاریخ 
الطابع  عن  اإلسرائیلي  الرقد  ادعاءات  أن  واملالحظ  السبط.  هذا  أبناء 
الیهودي حلیاة أبناء هذه اجلماعة تستند باألساس إىل ما یقصه شیوخها 
من حكایات عن أهنم شاهدوا أجدادهم وهم ميارسون الشعائر الیهودیة 
للتدلیل على  یهودي، وهي حكایات ال تكفي  إطار منط  ویعیشون يف 
هویة هذه اجلماعة ومتسكها بالیهودیة، فلو كانت هذه اهلویة ال تزال قویة 

البحث عن كتب األنساب؟ وملاذا  الداعي إىل  ومتماسكة حقا، فما 
اللجوء إىل اجرتار ذكریات الكهول؟

والواقع أنه ال ميكن فهم الدوافع احلقیقیة وراء هذا السعي احملموم جللب 
اليت  احملتدمة  السكانیة  األزمة  ضوء  على  إال  اجلماعات  تلك  أمثال 
تعانیها الدولة الصهیونیة. فآلة القتل اإلسرائیلیة ال تكف عن الدوران، 
وهو األمر الذي یتطلب مادة استیطانیة جدیدة على الدوام، كما أن 
أعداد الیهود الذین یفدون تتناقص بشكل كبری باملقارنة مع من ینزحون 
إىل اخلارج، فضال عن التزاید املستمر يف أعداد السكان الفلسطینینی 
مما یهدد بوجود أغلبیة عربیة يف غضون سنوات قالئل. وهلذا كله، ال 
ملثل هذه  الیهودي  االنتماء  إال »فربكة«  الصهیونیة سبیاًل  الدولة  جتد 
اجلماعات الثانویة يف »بریو« أو »غینیة« أو اهلند أو غریها. ويف املقابل، 
ال جيد أبناء هذه اجلماعات، الذین یعانون عادة من التهمیش والضائقة 
اإلقتصادیة، ما مينعهم من ادعاء الیهودیة واهلجرة إىل الدولة الصهیونیة، 
خاصة وأن كل من »یُعاد تأهیله«، أو هتویده، یتقاضى حنو عشرین ألف 
دوالر، باإلضافة إىل مزایا رعایة األطفال اليت حيصل علیها املستوطن.2

وقد تؤدي هجرة هذه اجلماعات اهلامشیة إىل ختفیف من حدة املشكلة 
االستیطانیة، إال إهنا ختلق يف الوقت نفسه مزیدا من املشاكل واألزمات، 
ويف مقدمتها تعمیق التوتر بنی املستوطننی من أصل شرقي واملستوطننی 
من أصل غريب، وهو توتر قدمی قدم الدولة الصهیونیة نفسها. فالیهود 
الذین حاولوا تسویغ وجودها  الدولة، وهم  الذین أسسوا  الغربیون هم 
بأهنا ستكون واحة للدميوقراطیة الغربیة وقاعدة عسكریة متقدمة للحضارة 
الغربیة وحاجزا للغرب يف مواجهة ما أمسوه »اهلمجیة الشرقیة«. ولكن 
احلاخامات  رایات  حتت  أخرى  مرة  تأيت  الشرقینی  جحافل  هي  ها 
املعایری  من  عن كثری  التغاضي  يف  حرجاً  یرون  ال  الذین  األرثوذكس، 
إىل  الشرفینی  عدد  وصل  الیهودیة«، حىت  »اهلویة  یسمى  ملا  الصارمة 
أكثر من نصف سكان التجمع الصهیوين، وهو األمر الذي ینتقص من 
مكانة الیهود الغربینی ومن املزایا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة اليت 

طاملا متتعوا هبا.
وأمام وضع كهذا، فلیس من املتوقع أن تؤدي هجرة »یهود مانیبور« 
املتدیننی  وبنی  والشرقینی  الغربینی  بنی  الصراع  تفاقم  إىل  إاّل  وغریهم 
للمشكلة األزلیة يف الدولة  والعلمانینی، فضال على أهنا ال تقدم حالً 
الصهیونیة، أال وهي تزاید الفلسطینینی كماً وكیفاً وإصراراً على املقاومة.

الهوامش:
1. »صحیفة یدیعوت أحرونوت«، ۱۱ أغسطس / أب ۲۰۰4م.

2. »صحیفة الرأي«، ۲۲ سبتمرب / أیلول ۲۰۰۳م.

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

اليهود في الهند والسند
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

 :قال رسول الّله
»أفضل نساء أهل الجّنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محّمد، ومريم 

بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.«1
عظمة  تبلغ  أناس،  على  أحیانا  التعرف  املتمادیة  القرون  طیلة  یتم 
وجودهم درجة یعجز فیها اللسان عن تبیان ووصف عظمة وقدر هؤالء 
األشخاص حىت، ومهما قیل يف وصفهم، فان األمر یبدو وكأنه بدایة 
عظمة  ومعرفة  لتبان  متبقیة  وماتزال صفحات كثریة  وجودهم،  كتاب 

وجودهم. وباألحرى، فهم مصداق هذا البیت من الشاعر مولوي: 
كلما تحدثت عن العشق وشرحته وبينته

ما أن أصل إلى العشق، حتى أصبح خجل منه
هؤالء  من  واحدة  هي  علیها،  اهلل  سالم  الكربى  خدجية  السیدة  إن 
وكتب  قیل  ما  رغم  وجودهم  عظمة  بعد  ندرك  مل  الذین  األشخاص 
عنهم، ویعجز الكالم عن تبیان مسو روحهم ورفعة وجودهم. وعلیه فاننا، 

استطعنا يف هذا الكالم املوجز، تبیان قطرة من می وجودها فحسب:

من هي السيدة خديجة الکبری
هي سیدتنا خدجية بنت خویلد بن أسد جتتمع مع النيب يف جده 
قصى الذى مجع القبائل القرشیة. و أمها فاطمة بنت زائدة وقد حفظها 
اهلل تعاىل من أرجاس اجلاهلیة، فأحاط عرض هذه السیدة الزكیة و صانه 
من كل أذیة و بلیة برعایته و عنایته الباهرة و لذلك كانت تلقب بـالسيدة 

الطاهرة.2

و لقد كانت خدجية من خریة نساء قریش شرفا، و أكثرهن ماال، و 
أحسنهن مجاال، و یقال هلا: سيدة قريش، و كل قومها كان حریصا على 
االقرتان هبا لو یقدر علیه.3 و قد خطبها عظماء قریش. لکن هی اختارت 
النيب، ملا عرفته فیه من كرم األخالق، و شرف النفس، و السجایا 

الكرمية العالیة و لقرابته منها و أمانته وحسن خلقه و صدق حدیثه.4

مديرة ومدبرة في جميع ميادين الحياة
 سواء قبل زواجها من نيب االسالم األكرم لقد كانت السیدة خدجية
أو بعده، مدیرة ومدبرة بالكامل يف مجیع مراحل وسوح احلیاة، وسخرت بعد 
االسالم، جل هذه املواهب اإلداریة يف سبیل الدعوة لالسالم ورفد النيب 
 .حبیث كانت أحد أهم مساندي ومؤازري النيب حممد ،األكرم

ونتطریق تالیا وباقتضاب إىل بعض خصائص ومیزات إدارهتا: 

1. أسلوب أخلقي لكسب المال
وكانت السیدة خدجية سیدة قویة تألقت بنی العرب آنذاك يف االقتصاد 
والتجارة واإلدارة، ونالت يف هذا الطریق شهرة مناطقیة وذاع صیتها عرب 

العامل. 
والسجیة  الرؤیة  تلك  قاعدة  على  واإلدارة  والتجارة  العمل  يف  وتصرفت 
التصرف  وحسن  النفس  وطهارة  األسلوب  بنقاء  واملتمثلة   – املتینتنی 
والصدق واملناداة بالعدالة ومقارعة الظلم- ومل تكن مستعدة جلين الربح 
واملال باي مثن وقیمة، بل كانت تسعى جاهدة على الدوام لتكون إدارهتا 

السيدة خدیجة الکبری

االقتصادیة وجتارهتا، مبنأى عن أي خمالفة اقتصادیة ومنزهة من أي دنس 
ورجس مايل.5

2.مراعاة حقوق المأجورين وملذ من ال ملذ له 
إن إحدى اخلصائص الشخصیة واإلداریة للسیدة خدجية هي عطفها 
وحمبتها ال سیما جتاه املستضعفنی واملأجورین واملرؤوسنی. حبیث نقل عن 
نيب االسالم املكرم أنه عندما كان النيب مير بفرتة الشباب، عمل 
السیدة  عن  نیابة  التجارة  يف  قریش  قبیلة  من  رفاقه  أحد  مع  یوم  ذات 
تصمیم  دون  ومن  خدجية  السیدة  وأوعزت  هتامة،  سوق  يف   خدجية
مسبق، لتحضری طعام شهي وارساله للنيب األكرم وصاحبه. وأعرب 
النيب عن امتنانه للسیدة خدجية، لكل هذه الرعایة ومل ینس هذه 
من  رأيت  ویقول:»ما  أحیانا  یتذكرها  بل كان  فحسب،  الطیبة  الذكرى 
ااّل وجدنا عندها  انا وصاحبی  صاحبه ألجير خيرا من خديجه ما کّنا نرجع 

تحفه من طعام تخبأه لنا.«6

3. إنفاق المال في سبيل اإلسلم
تلقب يف عصر  السیدة خدجية مقدارا حبیث كانت  ثروة  بلغت  لقد 
یأخذون  أن وكالءها كانوا  ثروهتا  قریش«. وقیل حول  بـ»سیدة  اجلاهلیة 
بثماننی ألف ناقة للتجارة إىل الیمن ومصر والشام و...، وكانت ثروهتا 

تزداد یوما بعد یوم ویذیع صیتها أكثر فاكثر.7 
وقد جاء يف مکان آخر: كانت خدجية ذات شرف ومال كثری وجتارة تبعث 

إىل الّشام فیكون عریها كعاّمة عری قریش.8
یتولون رعایة شؤون حیاهتا  أربعمائة خادم وجاریة، كانوا  أن  أیضا  وقیل 

وأمورها.9
إن ذكر مقدار ثروة هذه السیدة الزكیة جاء من أجل إظهار أن الثروة اليت 
أنفقتها من أجل االسالم، مل تكن ثروة شخص عادي، بل ثروة انتشر 
صیتها بنی العرب آنذاك، حبیث أن وهب وصرف مجیع هذه الثروة اهلائلة 
يف سبیل االسالم، مل یكن بالشئ الذي یقدم علیه أي أحد، ورغم كل 
هذه الثروة، فاهنا كانت متواضعة للغایة، ومل تتحول ثروهتا إىل سبب للتبخرت 

والزهو والتكرب واإلختیال. 
إن املساعدات املالیة تلعب دورا أساسیا إبان الثورة واإلضطهاد، وإن مل 
النبویة، لكان  الثورة  املالیة للسیدة خدجية يف بدایة  تكن املساعدات 

مسار تكامل الثورة النبویة خيتل وميس منذ بدایاته. 
إن اإلسناد املايل الذي قدمته السیدة خدجية للثورة النبویة، مل یقتصر 
املالیة غری املباشرة، إبان احلصار  على الدعم املباشر، بل أن مساعداهتا 
القاسي الذي فرضته قریش، ساهم يف احلد من إحداث خلل يف مسار 
النبویة. وبذلك، فان هذه السیدة استفادت خالل عصر احلصار  الثورة 
الشهریین  التجار  ايب طالب، من عالقاهتا مع كبار  العصیب يف شعب 

واستطاعت تقدمی مساعدات مهمة للنيب. املصدر السابق. 
وأنفقت السیدة خدجية طیلة فرتة احلصار، كل ثروهتا وماهلا لدعم احملاصرین 
ورسول اهلل. لذلك فان دعمها االقتصادي، شكل يف احلقیقة مفتاحا 
للمقاومة وكسر هذا احلصار، حبیث أن النيب األكرم قال: أن أي ثروة 
مل تنفعه بقدر ما نفعته ثروة خدجية. وقد اشرتى النيب باموال خدجية، 
العبید الذین كانوا یتعرضون للتعذیب وخلص املدیننی من عبء دیوهنم اليت 

بذمتهم. وكان یساعد احملرومنی والفقراء، وميد املسلمنی الذین هاجروا 
من مكة إىل املدینة وصادر املشركون أمواهلم، بأموال خدجية لكي 

یوصلوا بانفسهم إىل املدینة.10
وقال النيب األكرم بشأن تضحیات هذه السیدة الكرمية: »ما قام و 

ال استقام دينى ااّل بشيئين: مال خديجه و سيف علّى بن ابى طالب.«11

4.رعاية وتنشئة خليفة ووصي النبوة 
وقد نشأ خلیفة النيب ووصیه، وترعرع بناء على املصلحة االهلیة ومنذ 
طفولته، يف بیت النيب األكرم وعلى ید نيب االسالم والسیدة 
الثورة  إبان   السیدة خدجية فان دور  الرؤیة،  خدجية. ومن هذه 
النبویة، كان دورا رئیسیا، الن تنشئة خلیفة قائد الثورة، یستحدث أثرا 
معمقا على املراحل املختلفة للثورة - اإلجياد واالستقرار واإلستمرار - إن 
إهتمام السیدة خدجية وتربتها الصحیحة لالمام علي ، أسدى 
خدمة كبریة وقیمة للثورة النبویة. التنشئة اليت كانت حصیلتها "شخصیة 
مسلمة وانسان متكامل من الطراز االنساين السامي والقدوة"، وأن كل 
النيب  اليت واكبت  السیدة خدجية  هذه األمور، مدینة جلهود ومساعي 

12.يف تنشة وتربیة االمام علي األكرم

5. الشجاعة والشهامة
للشهامة.  ورمزا  للشجاعة  بارزة  أسوة   خدجية السیدة  لقد كانت 
وإن وقف النيب بوجه الظالمیة واالستبداد واإلستئثار، وغری من املسار 
املقیت للتاریخ، ودافع يف مقابل هتدیداهتم وتوعداهتم وترغیبهم وخدعهم 
املختلفة، عن احلریة وحقوق االنسان ببطولة، ومل خيش يف اهلل لومة الئم، 
 فان السیدة خدمية مضت قدما مواكبة وجنبا إىل جنب النيب األكرم
على مر الزمن، واحتملت املصاعب والشدائد واآلالم بشهامة وصمدت 
أميا صمود، وثبتت عند موقفها بشجاعة، وسخرت منذ تعرفها على 
النيب حىت اعتناقها االسالم، ويف ذروة ضغوط العدو ومهجیته، ماهلا 
ونفسها ومصداقیتها، ومل تتوان عن إسناد ودعم النهضة وزعیمها.13 
َواَل  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن   ...« الكرمية:  اآلیة  هلذه  مصداقا  وكانت 

َيَخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم...«14
لقد كانت السیدة خدجية الوزیر الصادق لالسالم واملستشار احلكیم 
والشجاع للنيب، ومتكن النيب األكرم من تذلیل املشاكل ودحر 
 خدجية السیدة  مساندة  و  مساعدات  بفضل  واحلواجز  العقبات 
له؛ »وکانت خديجه وزيره صدق علی اإلسلم، و کان رسول اهلل يسکن 

اليها.«15 

6. نقل الحديث
وحمرم   الرسالة ذریة  خدمة  يف  دائما   خدجية السیدة  وكانت 
أسرارهم، وكان هلا ضلع يف تبیان احلقائق والدعوة لالسالم، وجزء من 
نائیين،  اسرتابادي  املرحوم  ووصف  العالیة.  واألسوات  البارزة  النماذج 
السیدة  الرواة،  الرجال ومعرفة  الرأي يف علم  الذي كان من أصحاب 
روایات  نقلن  اللوايت  الشهریات  السیدات  من  باهنا كانت   خدجية

عن نيب االسالم.16 كما وصفها املرحوم حممد حائري باهنا 
من رواة حدیث النيب.17 كما اعتربها المقدس االردبيلي 
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قادة اإلسالم

وابن حزم االندلسي والبيهقي )من كتاب احلدیث من اهل 
السنة( باهنا كانت من رواة احلدیث.18

وفاة السيدة خديجة الکبری
وقد رحلت السیدة خدجية عن هذه الدنیا الفانیة يف السنة العاشرة 
من البعثة، بعد سنوات من اإلیثار والتضحیة والفداء من أجل االسالم 
وبعد حتمل املصاعب والشدائد واملشاق يف شعب ايب طالب و ووریت 
 الثرى يف مقربة خجون. ويف السنة ذاهتا، فقد نيب االسالم املكرم
واحدا اخر من محاته أال وهو ابوطالب، وكان هلذین احلدثنی وقعا 

هائال علیه حبیث مسى ذلك العام بـ»عام احلزن«.19

الهوامش:
أبو عمر یوسف بن عبد اهلل بن حممد  1. »االستیعاب يف معرفة األصحاب«، 
بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب، الناشر: دار اجلیل، بریوت، الطبعة األوىل، 

1412هـ، ج 4، ص 1822.
2. »مناقب خدجية الكربى«، حممد علوي املالكي، ج 1، ص 6.

3. »الصحیح من سریة النيب األعظم«، السید جعفر مرتضى العاملي، ج 2، دار 
احلدیث، ص 191.

4. »أسد الغابة«، ابن األثری، الناشر: دار الكتاب العريب، بریوت، ج 1، ص 16.
5. »خصائص أم املومننی خدجيه الكربي«، ابن األثری، الناشر: دار الكتاب 

العريب، بریوت، ص 455.
ام  6. »حباراالنوار«، حمّمدباقر اجمللسی، ج 16، صص 9 و 10؛ »خصائص 

املومننی خدجيه الكربي«، ص 542.
الثامنة،  الطبعة  القمی، مطبوعاتی حسینی،  الشیخ عباس  اآلمال«،  7. »منتهی 

طهران، 1376ش.، ص 60.
الطبعة األوىل،  العلمیة،  الكتب  دار  ابن سعد، ج 8،  الكربى«،  8. »الطبقات 

بریوت، 1410هـ، ص 12.
9. »خصائص ام املومننی خدجيه الكربي«، ص535.

10. https://www.mehrnews.com.
11. »شجرة طوىب«، الشیخ حممد مهدى احلائري، ج 2، املطبعة احلیدریة، النجف 

االشرف، 1385هـ ، ص 233.
12. https://www.tasnimnews.com.

13. »خصائص ام املومننی خدجيه الكربي«، ص 247.
14. »سورة املائده، اآلیة 50.

15. »حباراألنوار«، حمّمدباقر اجمللسی، ج 16، ص 11.
16. »االنوار الّساطعة من الغرّاء الطّاهرة«، غالب سیالوی، ص 329.

17. »منتهی املقال«، حمّمد حائری، ج 7، ص 464.
18. »االنوار الّساطعة من الغرّاء الطّاهرة«، ج 7، ص 330.

19. »منتهی اآلمال«، ص 65.

أصابع خفیة

القرن  اخلمسینیات من  إىل »إجنلرتا« يف  األمریكي  سبنسر مورغان  سافر 
التاسع عشر وتصادق مع مفكر أمریکی آخر امسه جورج بيبادی الذي 
كان یعمل يف التجارة مع آل روتشيلد، ومتت جتارهتما وحققت ثروة كبریة، 
وأصبح آل مورغان على صلة وثیقة بآل روتشیلد الربیطانینی حىت صار آل 
األمریكیة ملصاحل  اجلبهة  وأصبحوا  روتشیلد،  مورغان عمالء سرینی آلل 
البارون الربیطاين الروتشیلدی ناثان مائير بن روتشيلد، وأصبح آل مورغان 
أحد فروع آل روتشیلد يف »الوالیات املتحدة األمریكیة« واملمثل املايل هلم.

وشارك آل مورغان يف احلرب األهلیة األمریكیة ببیع األسلحة وكسبوا أمواال 
طائلة.

وأصبحت عائلة آل مورغان من أقوى البیوت املصرفیة يف العامل واستطاع 
تنظیم أكرب طرق  إعادة  العائلة يف عام 1890م.  جون بی مورغان كبری 
أمریكا احلدیدیة وحبلول عام 1902م.كان أقوى قطب سكك حدیدیة 
يف العامل مسیطرا على طریق السكك احلدید البالغ طوله حنو مخسة آالف 

میل.
وساعد مورغان احلكومة األمریكیة عام 1893م. من اخلروج من املأزق 
بذهب  دوالر  ملیون  احلكومة حبوايل 62  احتیاطیات  دعم  املايل حیث 
عائلة روتشیلد ويف عام 1890م. أشرف على اندماج شرکتی »ایدیسون 
شركة  معا  لتشكال  الیكرتیك«  هاوستون  و»تومسون  الیكرتیك«  جنرال 
جنرال الیكرتیك اليت سیطرت على صناعة األجهزة الكهربائیة يف أمریكا.

وقام مورغان بدمج عدة شركات لتصنیع الفوالذ، ويف عام 1902م. خلق 

شركة »انرتناشنال هارفسرت« من عدة مصنعى معدات زراعینی متنافسنی.
وتشعبت اإلمرباطوریة املورغانیة يف األعمال واملشاریع حىت سیطرت على 
لتشمل  امتدت  إهنا  احلايل. حىت  العصر  األمریكي حىت  املال  صناعة 
مؤسسات معفیة من الضرائب وانضم آل روكفلر إىل آل مورغان رغم 

أهنما قد تنافسا يف مواقع كثریة إال أهنما عمال يف النهایة معا.
ویقول الكاتب غريفن: 

إنهما عمل في النهاية معا، ليخلقا اتحادا بنكيا وطنيا يدعی نظام االحتياط 
الفيدرالي.

وقد مت رسم اخلطة األولیة لنظام االحتیاطي الفیدرايل يف اجتماع سري يف 
1910م. يف منتجع مورغان اخلاص يف »جیكلي ایالند« قرب ساحل 

»جورجیا«. 

آل روكفلر والمنظمات السرية
ارتبط اسم جون دی روكفلر باملنظمات السریة، وعائلة روكفلر هي إحدى 
العائالت ذات النفوذ والقوة يف أمریكا منذ القرن املاضي، حىت إن جریدة 
»تكساس« الریفیة ذكرت يف نشرهتا عام 1897م. أن جون دی روکفلر 
ینام كل یوم من العاشرة والنصف مساء ویستیقظ يف السابعة صباحا 
الصباح مبقدار 17.705 دوالرات خالل  ثروته يف  تزداد  ورغم ذلك 

الثماين ساعات والنصف اليت أخلد فیها إىل النوم!
ومع بدایة احلرب األهلیة األمریكیة كان روكفلر مسسار سلع 

آل مورغان

وإمبراطوریة المال األمریکية
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جتارة  إىل  حتول  مث  أوهایو«،  »كلیفالند  يف  زراعیة صغریة 
النفط وامتلك هو وشركاؤه مصفاة للنفط عام 1863م.، مث 

أنشأ شركة »ستاندرد أویل« يف »أوهایو« عام 1970م.
تنامی  يف  الرئیسیة  األسباب  أحد  روتشیلد  عائلة  مساعدات  وحدت 
النفط  نقل  عملیة  احتكروا  روكفلر  آل  إن  حىت  روكفلر  عائلة  ثروات 

وسیطروا على 95٪ من النفط يف أمریكا.1
ويف عام 1882م. استطاع روكفلر أن ینشئ احتادا احتكارا وهو مؤسسة 
أوهایو  أن حمكمة  إال  املتحدة،  الوالیات  ترست« يف  أویل  »ستاندرد 
أن روكفلر  إال   ،»Trust« االحتكاری االحتاد  هذا  أمرت حبل  العلیا 
مؤسسته  مسی  مث  1899م.  عام  »نیوریوك«  إىل  املؤسسة  مركز  نقل 
»ستاندرد أویل كومباين أف نبوجریسي«، إال إن احملكمة العلیا للوالیات 
تصدت هلذا االحتاد االحتكاری عام 1911م. وأمرت حبله وجاء مع 
قرارها: سبعة رجال وألة مؤسسة قد تآمروا ضد مواطنيهم ومن أجل سلمة 
الجمهورية نحن اآلن نقرر أن هذه المؤامرة الخطيرة يجب أن تنتهي بحلول 

شهر نوفمبر.2
ومل تنته مؤامرات آل روكفلر فأنشأوا احتادات احتكاریة أخرى مع تغری 
أمسائها، فقد تشكلت مثاين شركات بعد قرار احلل األخری، وأدى تفكیك 
اإلحتاد عام 1911م. إىل زیادة ثروة روكفلر، ألنه أصبح ميتلك حصة 
تفكیك شركة  بواسطة  نفط مث خلفها  وثالثنی شركة  من ثالث  الربع 

»ستاندر أویل كومبانی« وأصبح روكفلر بیلونری أمریكا األول.
ويف دراسة للملكیة احلقیقیة يف أكرب مؤسسات أمریكا مت عملها من 
قبل هیئة الضمان واملقایضة جاء فیها أن توزیع امللكیة يف 200 أكرب 
مؤسسة غری مالیة عام 1940م.، أن ممتلكات روكفلر حنو 20٪ من 

األسهم الظاهرة.3
إمرباطوریة  إمرباطوریة ضخمة،  وبعد موت روكفلر عام 1937م. ترك 
للبحوث  مثل مؤسسة روكفلر  أخرى  إىل مؤسسات  باإلضافة  النفط، 
وغریها،  روكفلر  ومؤسسة  شیكاغو،  وجامعة  1901م.  عام  الطبیة 
واستمر آل روكفلر يف سیطرهتم على سوق النفط وغریها من الصناعات 

األخرى بأمریكا ومن مث السیطرة على القرار السیاسي األمریكي .
ترك روكفلر األب أو جون دی روكفلر مخسة أبناء: جون الثالث ونيلسون 

ولورنس وديفيد ونيثروب.
توىل االبن األكرب جون الثالث رئاسة جمموعة روكفلر الذي أنشأ العدید 
من وكاالت األنباء العاملیة مثل »مركز اهلند الدويل« و»البیت الدويل 
للیابان«، وأنشأ جملس السكان والتخطیط العائلي، وتوفی جون الثالث 
يف 1958م. وورثه ابنه جون جيه دافيدسون روكفلر الذي انتخب حاكما 

لوالیة »فرجینیا الغربیة«.
ونیلسون روكفلر الذي سافر قبل احلرب العاملیة الثانیة إىل »فینزویال« 
واكتشف تراث جنوب أمریكا وسیطر على جتارة البرتول وعنی منسقاً 

لشؤون أمریكا الداخلیة.
وعنی حاكما لوالیة نیویورك لفرتات أربع، ويف عام 1953م. عنی نائب 
وزیر وعینه ايزنهاور مساعدا خاصا للشؤون اخلارجیة، وحظى باحلصول 
على ترشیح رئاسي من قبل احلزب اجلمهوري إال أن خططه انتهت يف 
هذا األمر من قبل نيكسون عام 1960-1968م. إال أنه عنی نائبا 
لرئیس اجلمهوریة عام 1974م. من قبل الرئیس جيرالد فورد الذي توىل 

رئاسة أمریكا بعد استقالة نیكسون، ومات نیلسون روكفلر وهو يف السبعنی 
من عمره يف ظروف قیل إهنا ظروف جدلیة تتعلق بواحدة من مساعداته 

الوظیفیات!
نال األخ األصغر لروكفلر األب وهو ديفيد روكفلر بعض احلظ والشهرة، 
بعد انتهاء دراسته يف بریطانیا وعودته إىل أمریكا واشرتك يف احلرب العاملیة 
إدارة  يف  وعمل  روكفلر،  معهد  يف  األمناء  جمللس  رئیسا  عنی  مث  الثانیة 
املصارف، مث أصبح سفری أمریكا إىل حمكمة القديس جيمس يف »بریطانیا« 
عايل  واملفوض  األمریكي  واحلاكم  احلرب يف 1941م.  وزیر  مساعد  مث 
املستوى لـ»أملانیا« من 1949م. إىل 1952م وانضم إىل جملس العالقات 

اخلارجیة عام 1941م. مث نائب لرئیس اجمللس عام 1950م.
الرجال  أهم  أحد  یكون  أن  إىل  السیاسي  روكفلر  دیفید  نفوذ  ووصل 
السیاسینی يف أمریكا، ففي عام 1976م. قابله الرئیس االسرتايل مالكوم 
حين زار أمریكا قبل مقابلته للرئیس األمریكي نفسه رغم أن دیفید روكفلر 
مل یكن قد انتخب أو عنی يف منصب حكومي رمسي وقتها، لكنه نفوذ 
آل روكفلر الواضح يف أمریكا وسیطرهتم على اقتصاد أكرب دولة يف العامل 

أعطتهم هذا احلق وهذا االهتمام.
ومازال أحفاد آل روكفلر یتمتعون باالهتمام القدمی وسیطرة آبائهم على 
القرار السیاسي واالقتصادي األمریكي وبالتايل على السیطرة على العامل 
حىت اآلن بشكل واضح، إنه حكم النخبة ولیس حكم اجلماهری وهذا ما 
قاله توماس آر دای وآل هارمون زيكلر يف كتاهبما »سخریة الدميقراطیة«: 

إن العیش يف دميقراطیة يف عصر اقتصادی علمی نووي إمنا یتم تشكیله 
من  ید حفنة  على  الصارم -  االستبدادی  التوتاىل  اجملتمع  متاما كما يف 
الرجال - وبالرغم من االختالفات يف أسالیبهم فیما یتعلق بدراسة القوة 
السواء  علی  واإلجتماعینی  والعلماء  الطالب  فإّن  أمریکا،  والسلطان يف 
یتفقون علی أن مفتاح القرارات السیاسیة واالقتصادیة واإلجتماعیة إمّنا هو 

بید األقلیة القلیلة.
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1. »احلكم بالسر«، جیم مارس.

2. املصدر السابق. 
3. املصدر السابق.

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

أصابع خفیة

الحرب السكانیة العالمیة

نظرة على إزداوجية المعايير السكانية في العالم
املتناقضة مبا يف ذلك  املتشعبة والسلوكیات  املزدوجة واملواقف  املعایری  إن 
اإلرهاب اجلید واإلرهاب الردئ، وحقوق االنسان الغربیة وحقوق االنسان 
قضایا  لیست  هي  السلبیة،  والدميقراطیة  اإلجيابیة  والدميقراطیة  الشرقیة 
رأسه  وعلى  السلطوي  الدويل  النظام  إن  وخنبه.  العامل  تعرفها شعوب  ال 
الرئیسي  املتهم  احلاضر،  الوقت  يف  یعد  االمریكیة«  املتحدة  »الوالیات 
يف وضع وممارسة إزدواجیة املعایری والسلوكات املتناقضة، إذ ظهرت هذه 
االسرتاتیجیة املفضوحة وغری االنسانیة يف خمتلف املقوالت. إن دعم امللكیة 
عدم  وكذلك  الدميقراطیة  عن  بالذود  والزعم  سعود«  لـ»آل  الدیكتاتوریة 
اإلعرتاف حبكومة محاس الرمسیة والدميقراطیة يف »غزة« تعد من مصادیق 
مبا  اإلرهابیة  اجملموعات  إجياد  أن  واملتشعبة. كما  املتناقضة  املواقف  هذه 
فیها داعش والقاعدة وتقدمی الدعم الواسع هلا وبالتزامن إطالق شعارات 
الدولة  الرهاب  الدعم  تقدمی  ذاته،  الوقت  ويف  عاملیا  اإلرهاب  مكافحة 
للكیان احملتل للقدس من دون قید أو شرط، یعد هو االخر من أبرز مناذج 

هذه املعایری املزدوجة يف العامل. 
إن كمیة ونوعیة سكان بلدان العامل، كانا خالل العقود القلیلة املنصرمة من 

املوضوعات اليت أدارها نظام اهلیمنة الغريب برباعة، وكان يف ظل تطبیق 
مناذج مزدوجة وهادفة، بصدد خفض وإدارة سكان معظم دول العامل 

وعلى وجه اخلصوص
اجملتمعات االسالمیة مبا فیها ایران من جهة، وزیادة السكان وإصالح 
اهلرم السكاين العمري للدول الغربیة املكونة للهیكلیة الدولیة من جهة 
أخرى. إن استعمال املفاهیم االنسانیة املقبولة واملنظمات واملؤسسات 
الدولیة، واستغالل األوساط العلمیة يف الظاهر واملرجعیة الدولیة، كان 
من أهم اسرتاتیجیات الغرب لنیل أهداف األهداف املتشعبة لسكان 

العامل.
إن العدید من الدول الغربیة أبدت خالل عقدي الستینیات والسبعینیات 
من القرن املاضي، توجسا وقلقا من التغریات اخلطریة اليت طرأت على 
اهلرم السكاين يف جمتمعاهتا، وبدأت بوضع سیاسات شاملة على طریق 
إصالح طریقة اإلجناب لدى األسر وصون هیاكلها االجتماعیة يف ضوء 
ترمیم اهلرم السكاين لدیها، إذ سنسلط يف هذا اجملال الضوء على مناذج 

من هذه السیاسات واحملفزات السكانیة. 
إن النقطة امللفتة واالسرتاتیجیة يف هذا اجملال، هي أن الدول 

صالح قاسمي

السکان الجيدون والسکان الردیئون
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اليت تشكل نظام اهلیمنة الدويل، تابعت وتتابع من خالل 
هذه  وتوجیه  وتوظیف  الدولیة  املنظمات  يف  النفوذ  ممارسة 
املنظمات الرئیسیة على الصعید الدويل، وبالتوازي تطبیق احملفزات 
السكانیة جملتمعاهتا وتوىل هذه األوساط الدولیة، عملیة القیادة والتوجیه، 
وضع سیاسات إدارة وخفض سكان دول ما یسمى الشرق ال سیما 
اإلسالمیة منها، إذ أن ایران االسالمیة تعد واحدة من أبرز ضحایا هذه 

السیاسات السكانیة املزودجة. 
وعندما مت التصدیق على القانون الشامل لتنظیم األسرة يف ایران عام 
1994م.، وكان یطبق بقوة، قوبل القائمون واملنفذون الرئیسیون هلذا 
القانون، برتحیب بالغ وتشجیع حافل من لدن املنظمات الدولیة، لدرجة 
أنه مت منح عدة جوائز سكانیة دولیة لبعض أساتذة اجلامعات واملدراء 
احلكومینی املنفذین هلذا القانون؛ لكن عندما غریت اجلمهوریة االسالمیة 
سیاساهتا السكانیة السابقة، بالتزامن مع تطبیق القواننی احلمائیة الغربیة 
سیاسة  وقف  بصدد  وأصبحت  2015م.،  عام  واألسرة،  للسكان 
تلك  إحتجاج  صیحات  املوقف  هذا  إزاء  تصاعدت  النسل،  حتدید 
الدول واملنظمات الدولیة وإنذاراهتا. واملؤسف جيب القول أنه يف هذا 
اخلضم، أغمض عدد من اخلرباء احمللینی املولعنی باالخرین، أعینهم على 
القواننی احلمائیة واحملفزات السكانیة يف الدول الغربیة وكذلك املعطیات 
منهم  سعیا  اهلیمنة  نظام  لصوت  صوهتم  وضموا  للبالد،  اإلحصائیة 
لإلحياء بأن سیاسات تشجیع الزیادة السكانیة يف ایران هي غری علمیة 

وحىت حمفوفة باملخاطر. 
املتشعبة بشكل أفضل، یرجى اإلنتباه إىل  الدولیة  املعایری  وملعرفة هذه 

األسئلة واملقوالت التالیة:
• هل تعلم أن إجازة الزوجنی اللذین یرزقان بطفل يف »النرویج« إزدادت 
من 47 إىل 49 أسبوعا مع تسلم الراتب الشهري بنسبة 100٪، ومن 

57 إىل 59 أسبوعا مع تسلم الراتب الشهري بنسبة 80٪؟
• هل تعلم أن الكثری من احلكومات مبا يف ذلك يف »أملانیا« و»بولندا« 
أسالیب  على  احلصول  تدعم  ال  و...  املتحدة  والوالیات  و»ایطالیا« 
الدول، متثلت  السیاسة احلامسة هلذه  ووسائل منع احلمل إطالقا، وأن 

على مدى السننی يف دعم اإلجناب املبين على زیادة السكان؟
• هل تعلم أن وضع احلمل يف بلدان مثل »فرنسا« وأملانیا والكثری من 
طبیعیة،  بصورة  یتم  السكان،  زیادة  تتبع سیاسة  اليت  االخرى  البلدان 

وحتظر قانونیا العملیة القیصریة املنتخبة؟
• هل تعلم أن الزواج لزیادة النسل لدى الیهود يف اسرائیل، یعد عامال 
مهما، وأن قبوله فرض على كل یهودي، ومنعت عوامل وأدوات منع 
حتدید النسل بشكل صریح، وأن عدد األبناء املقررین لكل أسرة يف هذا 

الكیان، یبلغ مخسة أبناء؟
• هل تعلم أن رتبة اإلجناب يف بلدان مثل فرنسا و»بریطانیا« وامریكا اليت 
حتثنا على املزید من حتدید النسل، تزید عن رتبة اإلجناب يف »اجلمهوریة 
ایران  الشدید ملعدالت اإلجناب يف  الرتاجع  االیرانیة«، وأن  االسالمیة 
يف عقدي الثمانینیات والتسعینیات من القرن املاضي، تزامن مع ارتفاع 

معدالت اإلجناب يف تلك الدول؟
وال بد من وقفة تأمل عندما نعلم:

• أن أملانیا ترصد سنویا ما یزید عن 27 ملیار دوالر كدعم حكومي 

حلمایة األسر يف جمال اإلجناب؛
• أن فرنسا تدفع مبلغ 1000 یورو كسیاسة تشجیعیة للذین یرزقون بطفل 
الثالث  ولدا حتت سن  اليت متلك  الفرنسیة  األسر  أن مجیع  ثالث. كما 

سنوات، تتلقى مبلغا كمساعدة قدره 18.243 یورو بازاء كل ولد؛
• إن احلكومة »الروسیةم تقدم لألسر اليت ترزق بطفل ثان، مبلغ 450 
ألف روبل ما یساوي حنو 15 ألف دوالر وهو ما یعادل املرتب الشهري 
ملوظف روسي ملدة سنتنی كهدیة، كما تقدم بازاء والدة الطفل الثالث، 
قطعة أرض مبساحة 600 إىل 1000 مرت مربع كهدیة. وتقدم كذلك 
مساعدة مالیة شهریة قدرها 80 دوالرا خالل السنوات الثالث األوىل من 

حیاة الطفل، بوصفها حمفزات مالیة من احلكومة الروسیة لألسر؛
أطفال  بضعة  ترعى  مربیة  فان كل  بـ»الدمنارك«،  األطفال  ریاض  • ويف 

فحسب؛
مبلغ  فتدفع  أطفاال،  متلك  اليت  لألسر  أسبوعیا  مرتبا  بریطانیا  وترصد   •
20.3 جنیه اسرتلیين للطفل األول و13.4 جنیه اسرتلیين لالطفال الذین 

یولدون بعده؛
• وتشتمل السیاسات احلمائیة للوالیات املتحدة االمریكیة لبلوغ اهلدف 
املعلن للسكان ال600 ملیون نسمة خالل السنوات الـ80 املقبلة على 
ختفیض كبری للضریبة على الدخل لالسر اليت متلك أطفاال، ومنح إئتمانات 
ومساعدات مالیة للوالدة، وریاض األطفال ومراكز رعایة األطفال والرسوم 
الشهریة للجامعات لألطفال وقواننی استقبال املهاجرین األجانب ومنح 

اإلقامة الدائمة املتمثلة باستقبال حنو 900.000 مهاجر سنویا. 
وغين عن القول أن نظام اهلیمنة، ويف خطوة هادفة وذكیة للغایة، قسم 
ویسعى  الردیئون،  والسكان  اجلیدون  السكان  فئتنی،  إىل  العامل  سكان 
لإلدارة  واملتشعبة،  املزدوجة  واملعایری  اخلفیة  السیاسات  من خالل ممارسة 
اجلمهوریة  فیها  مبا  االسالمیة  واجملتمعات  الشرق  دول  بسكان  والتحكم 
االسالمیة االیرانیة، ویتابع يف الوقت ذاته، حتقیق الغایة املتمثلة باصالح 

التعاطي املتعلق باإلجناب لدى أسره وزیادة سكان الدول الغربیة. 
ومن النافع أثناء دراسة وفهم أسباب إجياد السیاسات السكانیة املتشعبة يف 
العامل، اإلنتباه إىل عدة أحداث وتطورات اجتماعیة. وعلى مدى ما یقارب 
الستنی عاما املنصرمة، وعقب ظهور تبعات وتداعیات التقلیص الشدید 
ملعدالت النمو السكاين يف الكثری من الدول الغربیة وامریكا واستمرار منو 
السكان يف البلدان الشرقیة واالسالمیة وكذلك عقب حتول السكان إىل 
أحد املكونات االسرتاتیجیة جدا للسلطة واحلضارة، بدأت حقبة جدیدة 
العامل. ويف هذه  املتشعبة واملتعددة يف  السكانیة  السیاسات واملعایری  من 
یسمى  ما  ویشجع  حيیث  الذي  الدويل  اهلیمنة  نظام  حیث كان  احلقبة 
البلدان األقل منوا بواسطة أداة املنظمات الدولیة على حتدید النسل بشكل 
جاد، یطبق هو داخل بلدانه سیاسات حتفیزیة مهمة لتشجیع وحتفیز األسر 

على املزید من إجناب األطفال وزیادة عدد السكان. 
السكان  االقتصاد،  بعلم  الدولینی  املنظرین  من  الكثری  یعترب  فمن جهة، 
باهنم أهم مكون وقوة دافعة لالقتصاد1 ومن جهة أخرى، یتم لبعض دول 
العامل عرض منوذج خفض السكان لتحقیق التنمیة االقتصادیة، ویتم دائما 
تضخیم خطر تراجع املصادر الغذائیة والزراعیة، واعتبار أن ذلك ناجم عن 
زیادة عدد السكان. ويف مثال اخر، یتم تدریس نظریات األمن على قاعدة 
احلجم  أن  واعتبار  جهة،  من  واألكادميیة  العلمیة  الكراسي  يف  السكان 

املتكدس من السكان يف بعض البلدان، سببا لتدهور األمن وغیاب النظام 
االجتماعي من جهة أخرى. 

ومير العامل الیوم بعصر جدید من السیاسات السكانیة املتشعبة واملتعددة، 
إذ أن وقفة تأمل يف مصطلح »احلرب السكانیة العاملیة« مفیدة إىل حد 
قرعت  النامیة،  الدول  وبعض  املتقدمة  الدول  إن  احلقبة.  هذه  ملعرفة  ما 
جرس اإلنذار لنفسها من أن تراجع معدالت النمو السكاين وشیخوخة 
اهلرم السكاين، قد قلص معدالت اإلجناب والوالدة لدیها لدرجة أهنا لن 
یؤدي  الذي  االمر  ذلك،  عن  التعویض  على  املستقبل  يف  قادرة  تكون 
هذه  فان  لذلك  عندها؛  السكان  وإحنسار  االجتماعي  اإلحنطاط  إىل 
الدول أخذت تعتمد حدیثا حمفزات كثریة لزیادة السكان ووالدة املزید من 
االطفال، لكن بالتزامن، فان الكثری من الوثائق اليت بعضها متعلق بـ»األمم 
ید  بان مشروعات دولیة مهمة أعدت ووضعت على  یربهن  املتحدة«، 
لسكان  االقلیمي  للخفض  مضت،  سنوات  منذ  الغربیة،  القوى  بعض 
العامل. إن تصرحيات الشخصیات النافذة واملنظمات الدولیة املختلفة تظهر 

أن هذه اخلطط، مازالت مدرجة على جدول أعمال الغربینی. 
إن أساس اخلفض املتعمد واهلادف للسكان أو باالحرى، شطب السكان، 
هو صیغة ميیل إلیها وحيبذها الكثری من اخلواص السیاسینی يف الغرب. إن 
ندیالكتیك )جدلیة( هیغل« هي طریقة تفكری تقوم على ثالث مراحل: 
الفعل،  باجياد ردة  املشلكة، وقم  باثارة  الفعل واحلل. قم  املشكلة، وردة 
وقدم طریق احلل. ويف الوقت احلاضر، نرى جبالء كیف أن أعلى السلطات 
الغربیة، قامت باجياد املشكلة فیما خيص قضیة السكان يف العامل، وبلورت 
ردة الفعل، وقدمت احلل القاتل. والنقطة املهمة للغایة هي أن هؤالء النخبة 
العاملینی یتابعون من خالل التطبیق الذكي للمعایر املزدوجة للعدد املرجو 
للسكان، مشاریع خفض سكان الدول االقل منوا وخاصة االسالمیة منها 
عرب القنوات املتعددة، مبا فیها املنظمات الدولیة، ويف الوقت ذاته، تصف 
الدول  لبعض  السكان  زیادة  وحمفزات  لسیاسات  شاملة  وخططا  برامج 

الغربیة، وتضعها على جدول األعمال بدقة تامة وبقوة كبریة.
ونتناول تالیا، وجهات نظر طرحتها سلطات ومنظمات غربیة ودولیة حول 
مشكلة السكان يف العامل واملشاكل اليت تعرتض حتقیق أهدافها وكذلك 
ضرورة حفظ سكان أقلیة من اجملتمعات الثریة وصاحبة السلطة يف العامل.

السیاسي وعامل األحیاء االمریكي يف كتابه بعنوان  ویقول باري كومونر2 
»السالم مع الكوكب«: 

وثمة  المتخلفة.  للشعوب  الموت  تجلب  أن  يمكن  اقتراحات  قدمت  لقد 
مشروعات وخطط إلرغام األشخاص على امتلك عدد محدود من األبناء أكان 
ذلك يتحقق بواسطة األدوات الجسدية أو القانونية. إن الخبراء يقولون لنا 
اليوم: بدال من توسيع جهودنا لمساعدة الشعوب الجائعة والضعيفة في العالم، 

يجب تقييد هذه الجهود من أجل الحفاظ على الجيل المفيد من البشرية.3
وقال جاک کوستو4 اخلبری بعلم البیئة والباحث الفرنسي، يف مقابلة مع جملة 
لسكان  املزدوجة  اإلدارة  عام 1991م. حول ضرورة  »یونسكو كوریر« 
العامل: إنه المر سئ جدا أن نكون مرغمين على البوح بهذا، بيد أنه يجب 
تثبيت السكان المفيدين في العالم، ولهذا الغرض، يتعين حذف 350 ألف 

شخص من السكان غير المفيدين يوميا.5
ویقول بيرتراند راسل6 الفیلسوف واملؤرخ والناشط السیاسي واالجتماعي 
الربیطاين الشهری يف كتابه »أثر العلم يف اجملتمع« عام 1953م.: ال أتظاهر 

بان تحديد الحمل واإلنجاب، يشكل السبيل الوحيد للحد من زيادة سكان 
العالم. إن الحرب والقتل واإلبادة الجماعية بدت مخيبة لآلمال لحد االن، 
لكن قد تكون الحروب البيولوجية والجرثومية أكثر أثرا في هذا المجال. 
وإن أمكن نشر "الموت األسود"7 في كل جيل، مرة واحدة حول العالم، 
فان الناجين القيمين في العالم، سيكون بوسعهم التكاثر والتناسل بحرية 
ومن دون أن يمتلئ العالم أكثر من اللزوم. وثمة ثلثة طرق لتثبيت السكان 
المفيدين في العالم: تحديد الحمل، وقتل األطفال حديثي الوالدة والناس 
تعيسة،  العالم  للغاية وجعل شعوب  والفتاكة  المدمرة  الحروب  من خلل 

باستثناء أقلية قوية ومفيدة.8
وقال ثيودور روزفلت9 الرئیس االمریكي األسبق يف رسالة وجهها يف 3 
ینایر 1913م. إىل تشارلز دافنبورت10 عامل األحیاء االمریكي البارز 
ومن أنصار إیدیولوجیة التعدیل العرقي اهلادف للبشریة: أحب بشدة منع 
األناس غير المفيدين وغير الصالحين، من اإلنجاب والتناسل بالكامل. إن 
هذا العمل يجب أن ينفذ عندما تتضح بما فيه الكفاية، الطبيعة الشيطانية 
لكي  العقل  قليلي  واألفراد  المجرمين  إعقام  ويجب  األشخاص.  لهؤالء 
األشخاص  لدى  واإلنجاب  التوالد  على  التركيز  يجب  بأطفال.  يرزقوا  ال 
والمجتمعات المنشودة والمفيدة في العالم. إن المجتمع العالمي ال يجب 
أن يسمح باي وجه من الوجوه، لألفراد الفاسدين، توليد نوعهم، إن أي 
مزارع ال يسمح لجميع ماشيته أن تتوالد وتتناسل. وسننتبه يوما ما أن أهم 
واجب والواجب الذي ال يمكن تجنبه للمواطنين العالميين الجيدين، يتمثل 
في أن يجعلوا دمائهم باقية في العالم بعد رحيلهم، أي يجب أال نسمح 
بديمومة جيل من البشرية يعد من الصنف غير الملئم لسكان العالم. إن 
المعضلة الكبرى للحضارة هي أن تكون قادرة على ضمان إمكانية زيادة 
عدد األشخاص القيمين في مقابل العناصر قليلي القيمة أو المضرين من 

سكان العالم.11

 nssm200 المشروع السري للواليات المتحدة بعنوان
وبهدف إدارة سكان العالم

وقدم املنظر ووزیر اخلارجیة االمریكي االسبق هنری کيسينجر12 خطة 
وميكن  الغذاء كسالح.  استخدام  مبوجبها  یتم  1974م.، كان  عام 
مشاهدة هذه اخلطة يف »املذكرة رقم 200«13 يف وثیقة حبوث األمن 
العاملیة  »التداعیات  املذكرة  هذه  عنوان  وكان  1974م.  لعام  القومي 
للنمو السكاين على أمن امریكا ومصاحلها«، وصودق علیها بعد عام 
أي يف نوفمرب 1975م. كسیاسة رمسیة لـجرالد فورد، الرئیس االمریكي 
آنذاك. وكانت هذه املذكرة، خطة سریة خلفض السكان يف الدول األقل 
تلوحيیة احلرب  النسل وبصورة  منوا، وذلك من خالل استخدام حتدید 
واجملاعة. يف حنی أن امریكا والغرب، مل یكونوا یطیقون تطبیق سیاسات 
حتدید النسل يف بلداهنم. ويف منظور كیسینجر، یقسم مواطنو اجملتمع 
العاملي إىل فئتنی، منتجة ومستهلكة عدمية اجلدوى، إذ یتعنی خفض 
تعداد األناس عدميي اجلدوى، وصون األناس الذین یزعمون هم أهنم 
بعد  سنوات  عام 1978م. ومخس  يف  وقال  حتما.  وغربینی  مفیدین 

تسلمه جائزة نوبل للسالم: 
العالم  بلدان  تجاه  تكون  أن  يجب  والغرب،  امريكا  سياسة  إن 

الثالث، سياسة حذف السكان.14
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الحرب السكانیة العالمیة

ویتوجب على خنبة اجملتمع التوقف عند هذا املوضوع: ملاذا 
عندما مت منح جوائز السكان الدولیة الیران عام 1993م. 
على خلفیة تنفیذ برنامج تنظیم األسرة، قدمت امریكا على أهنا 
واحدة من أفشل دول العامل يف جمال تنظیم األسرة وخفض السكان؟ 
وملاذا عندما كانت احملافل واألوساط الدولیة والدول الغربیة تشجعنا حنن 
یتم  السكان، كان  املزید من خفض  على  االخرى  االسالمیة  والدول 
بالتزامن تطبیق قانون احملفزات السكانیة وسیاسات زیادة السكان على 
نطاق واسع يف دول مبا فیها الوالیات املتحدة االمریكیة واإلحتاد االورويب 

والكیان الصهیوين؟
األمم  لصندوق  السابق  املدیر  هولت15  رافن  تشارلز  الدکتور  ویقول 
الطبيعي  األداء  لحفظ  ضروري  النسل،  تحديد  إن  للسكان:  املتحدة 
للمصالح التجارية للواليات المتحدة والغرب في أرجاء العالم. ويبدو أن 
يجب  بطريقين؛  نسمة،  مليارات  إلى 10  السكان  منع وصول  باإلمكان 
أن تتراجع معدالت التوالد والتناسل الحالية بسرعة وكذلك رفع معدالت 

الوفيات. وال يمكن تخيل طريق حل اخر.16

مشروع دراسة »أمريكن اينتربرايز« على تطورات السكان 
في العالم االسلمي

ویشری الدكتور نيکوالس ِايبرشتات17 أحد الباحثنی البارزین يف »معهد 
العامل  يف  اإلجناب  »خفض  بعنوان  مقال  يف  االمریكي  إینرتبرایز«18 
أحد«19  إلیه  الغرابة  مبنتهى  ینتبه  مل  الذي  اهلائل  التغری  االسالمي؛ 
إىل حقائق، تساعد كثریا على فهم سلوكیات الغرب ومعایریه املزدوجة 
الغربیة  اجملتعات  يف  السكان  موضوع  خيص  فیما  بالكامل  واملغرضة 
واجملتمعات االسالمیة. وتوصل من خالل اإلفادة من املعطیات املتأتیة 
من 49 دولة واملناطق اليت تقطنها أغلبیة مسلمة، أن معدل اإلجناب 
إخنفض  قد  و 2005-2010م.  األعوام 1975-1980م.  خالل 
يف املتوسط إىل ما ال یقل عن 44٪، بینما بلغ تراجع معدل اإلجناب 
واجملتمعات  الدول  من  وشهدت ٪22  نسبة ٪32.  باسره  العامل  يف 
أن  واملؤسف  یزید،  أو   ٪50 بنسبة  اإلجناب  يف  خفضا  االسالمیة، 
النسبة األكرب من خفض اإلجناب اليت حصلت خالل العقود الثالثة 
ابرشتات  ایران االسالمیة. ویقول  املاضیة وبلغت 70٪، حصلت يف 
ايران، خلل  تراجع معدل اإلنجاب في  إن  املقال:  يف جانب من هذا 
النسبة  هذه  إن  ويساوي %70.  مذهل  الماضية، كان  الثلثين  السنوات 
كانت أحد أسرع وأبرز اإلحصاءات واألرقام المتعلقة بخفض اإلنجاب في 

تاريخ البشرية.
واحلقیقة أنه یتم بالتوازي مع التغریات السریعة واملقلقة للهرم السكاين يف 
الدول الغربیة، القیام بعملیات ختطیط واسعة يف العامل خلفض السكان يف 
البلدان االسالمیة وإزالة الصبا عن السكان، الن الغربینی یتذكرون جیدا، 
أهنم كانوا حتت سیطرة وغلبة العلوم واحلضارة االسالمیة حىت القرن الرابع 
للمسلمنی،  العلمیة  أقل تقدیر، وأن املصادر والنتاجات  للهجرة على 
واخلالصة  الغربینی.  للعلماء  العلمیة  اإلسنادات  معظم  تشكل  كانت 
أن الدول الغربیة فزعة وخائفة بشدة من تزاید نفوس املسلمنی وإجياد 
احلضارة  وازدهار  والدة  وبالتايل،  االسالمیة  البلدان  يف  سكانیة  نافذة 
االسالمیة احلدیثة جمددا واليت تشاهد طلیعة ظهورها بعد الثورة االسالمیة 

يف ایران بوضوح وجالء يف العامل االسالمي. ولنتذكر أن إحدى املقدمات 
االسرتاتیجیة المتالك اقتصاد مزدهر وأمن مستدمی وجمتمع مفعم باحلیویة 
وإمجاال، الشرط األساس لبناء احلضارة االسالمیة احلدیثة، تكمن يف منو 
وانتعاض السكان؛ يف حنی إننا إن مضینا قدما هبذا النموذج، فان املسننی، 
سیشكلون خالل السنوات الثالثنی املقبلة، األغلبیة اإلحصائیة للسكان 

يف ایران. 
وجيب اإلعرتاف مبنتهى الغرابة والذهول، أن ایران هي البلد الوحید الذي 
ینقسم فیه خرباء السكان، إىل فئتنی، رغم أن مجیع األرقام واإلحصاءات 
واملعطیات الوطنیة والدولیة تشری إىل التهاوي املدوي ملعدل اإلجناب وظاهرة 
تسونامي الشیخوخة اليت قد حتدث قریبا يف ایران. واملؤسف أن عددا من 
اخلرباء الذین يف معظمهم من منفذي برنامج حتدید النسل خالل عقدي 
الثمانینیات والتسعینیات من القرن املاضي، هم بصدد ختطئة السیاسات 
تارة  ویقومون  البالد.  يف  السكان  خفض  من  واملزید  احلدیثة  السكانیة 
بالتالعب باإلحصاءات واستشراف البحوث السكانیة، وینشرون معطیات 
غری علمیة، ویقیمون بدعم من الدول الغربیة ملتقیات مضادة للسكان 
ذهبیة.  فرصة  باهنا  السكان،  شیخوخة  أخرى،  تارة  ویعتربون  ایران،  يف 
ویقومون أحیانا برفع وحتریف سن الشیخوخة إىل 65 عاما، ویتخذون يف 
بعض األحیان مواقف سیاسیة يف جمال السكان بدال من تقدمی املعطیات 
واآلراء املوثقة والعلمیة، ویعتربون السیاسات السكانیة احلدیثة، باهنا ناجتة 
عن املعلومات املغلوطة. وكأن عددا ممن یعملون يف هیئة خرباء السكان، 
ویتمتعون باملناسبة باسناد كامل من احلكومة احلادیة عشرة، ال حُيّملون 
أنفسهم رسالة سوى حتقیق أهداف وغایات املكتب السكاين لـ»منظمة 

الصحة العاملیة« واملتمثلة بازالة وحذف السكان من ایران االسالمیة. 

الهوامش: 
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سیاسي بریطاين، عاش يف القرن العشرین.
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ملیون انسان.
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on Society(، بریتراند راسل، ص 11.
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إن احلدیث عن الكتب واملصادر النظریة للیهود )التوراة والتلمود والكاباال( 
ومسار نشأة أسسها، هو احلدیث عن املبادئ النظریة والعقائدیة اخلاصة 
اليت تنطوي حبد ذاهتا على »حجة العمل« الفردیة واجلماعیة للیهود، 
وهذه  واخلفیة.  اجللیة  واملناسبات  التعامالت  مجیع  يف  تربز  اليت  وهي 
اللثام عن الطبقات املتداخلة ملیل الیهود إىل الشرك  املصادر، أماطت 
وعبادة أوثان عصر الفراعنة، وأظهرت سلسلة إعتقادهم وعملهم بالعلوم 
اخلفیة والسحر. وكما مت توثیقه يف األجزاء السابقة من »قبیلة اللعنة«، 
الیهود )أتباع السامري( إىل  انتقل عن طریق أشرار  الفراعنة  فان تراث 

األجیال الالحقة. وقد أشارت أحد أقسام »التلمود«: 
تسعة  التقطت »مصر«  السحر،  من  مكاييل  الدنيا عشرة  إلى  نزلت  وقد 

مكاييل منها وبقية الدنيا مكيال واحد.1
وهذا ال یعين أن املصادر التوراتیة والتلمودیة هي نفسها مصادر تعلیم 
للدیانة  الوحیانیة  احلقائق  عن  احملرفة -  املصادر  هذه  أن  بل  السحر، 
باهلیود  دفعت  واالنسان،  العامل  توجه حنو  بظهور  تسببت  املوسویة - 
أكثر من أي زمن وحقبة، حنو العلوم الغریبة والغامضة. ويف احلقیقیة فان 
الیهود، أخذوا حجة عملهم ونظریتهم من هذه املصادر، اليت إحنرفت 

عن مسار احلقیقة بإجتاه العلوم اخلفیة. 
والوجهة الرئیسیة للیهود، يف املتابعة التطبیقیة والنظریة هلذه التعالیم، مل 
تكن سوى »السلطة«، بعبارة أخرى، فان هذه املصادر، كانت تصنع 
من كل یهودي، متثاال وجمسما ل »اإلرادة الالهثة وراء السلطة«، يف 
حنی أن املصادر الدینیة املوسویة احلقیقیة، كانت تعترب »العبودیة التامة« 

باهنا الوجهة النهائیة لالنسان املؤمن.
جدير ذكره أن تاريخ »التلمود« بدأ منذ السنين الثلثمائة قبل ميلد المسيح، 

واستمر حتى السنوات األربعمائة بعد ميلد المسيح.2
سائدا  الذي كان  والنضال  الصراع  للغاية،  جلي  بشكل  أبرز  التملود،  إن 
آبراهام كهن[  تعبير  ]حسب  والعقلنية  الطاهرة  والمعتقدات  المبادئ  بين 
ل"التوراة« من جهة، والمعتقدات السخفية والخرافية ألناس تلك الحقبة من 
جهة أخرى. ويستهجن الكتاب المقدس، أي ضرب من السحر وأي نبؤات 
العلماء  من  مجموعة  بان  ذلك،  على  بناء  ونلحظ  بشدة،  بالغيب  والرجم 
اليهود، السيما في العصور األولية للتلمود، قد ناضلوا ببسالة وقوة إلستئصال 
فساد السحر الذي كان قد تهدد المجتمع، لكن هذه النضاالت، لم تحقق 

نتيجة، واستولت السذاجة على العقل واإليمان. 
وعرضت اآليتان 10 و 12 من الفصل الثامن عشر ل »سفر التثنية« أوجه 
الحقبة  التي كانت رائجة وسائدة في تلك  من ممارسات السحر والشعوذة 
بين الشعوب العابدة لألوثان، وقد منعت »التوراة« بني اسرائيل من ممارسة 
هكذا أفعال. ويستشف من الشرح الذي قدمه العلماء اليهود حول األعمال 

المذكورة، أن هذه الممارسات كانت سائدة في عصرهم أيضا.3
بنی  والسحر  والتبصری  للعرافة  العام  اإلنتشار  آبراهام كهن، حول  ویقول 

الیهود: 
إن حقيقة أن »التلمود« يشير بصورة مستمرة إلى العرافة والسحر كأعمال 
وتنزه  وتطهر  تبعد  التي  الرغبة  هذه  على  اخر  مؤشر  األوثان،  لعبدة  خاصة 
المجتمع عن هذه الممارسات السيئة...، لكن وعلى الرغم من كل الجهود 

اليهود والسحر في العصور الوسطی

التي بذلت من قبل العلماء اليهود إلزالة السحر ، فقد تغلغلت هذه الخرافات 
بين عوام الناس واستحوذت على جميع الطبقات والشرائح.4

إن دراسة التلمود تضع بنی أیدینا، الكثری من الشواهد عن تورط بين اسرائیل 
بالسحر: 

إن التلمود يقدم شواهد كثيرة تشير إلى رواج كل أنواع الخرافات بين عوام 
الناس في تلك األزمنة القديمة. وفيما يخص إنحطاط وزوال الحياة الوطنية، 
لدينا هذه األقوال: إن الممارسات المنافية للعفة والحشمة والزنا والسحر، قد 
أبادت كل شئ. )ميشنا سوطا، 13:9( وكذلك: عندما تزايد وتكاثر األناس 
مقابل  في  والوقاية  للحفظ  والتمائم كعامل  الطلسم  يستعملون  الذين كانوا 
غضب اهلل، نزل غضب اهلل على العالم، وابتعد شخينا عن اسرائيل. )توسيفتا 

سوطا، 3:14(
وقد أشير سابقا إلى رواج السحر بين نساء اسرائيل في ذلك العصر. وقيل 
حول »شيمعون بن شطح« الذي كان يعيش في القرن األول قبل الميلد، أنه 
أعدم ثمانين إمرأة ساحرة في يوم واحد بمدينة »اشقلون«. )ميشنا سنهدرين، 

.)4:6
وقال »أبي يوحانيان« إن أي أحد ال يقبل في عضوية »مجلس السنهدرين 
الكبير« إال إذا كان ملما بعلم السحر والشعوذة فضل عن تحليه بالصفات 

والمعلومات المختلفة. )سنهدرين 17 أ(
إن اإليمان بأثر النجوم على حياة الناس، كان سائدا بقوة بين الناس. وقالوا بان 

النجوم ال أثر لها على مصير الحيوانات. )شبات، 53 ب(5
»جامعة  مؤسس  1937م.(  )والدة  سالتز  اشتاين  أدين  یقول  وحسبما 
موسكو الیهودیة« و »سن بطرزبورغ« وشارح ومفسری »التلمود البابلي« 

ومن احلاخامات املؤمننی بالسنة والیهودیة التلمودیة؛
فان »التلمود«  لليهودية،  الحجر األساس  المقدس يشكل  الكتاب  إن كان 
سيشكل نصوصه الرئيسية، والتي انبثقت من قمة األسس وترفد مجمل البناء 
والعمارة المعنوية والعقلنية لليهودية. إن التلمود يعد من الكثير من االبعاد، 
القومية.  الفقري إلبداعهم وحياتهم  والعمود  اليهودية  الثقافة  في  أهم كتاب 
اليهودية  الحياة  التلمود على  بقدر  أثّر  العثور على أي كتاب قد  وال يمكن 
في النظرية والتطبيق، وتكوين محتوى ومضامينها المعنوية واإلضطلع بدور 
مدونة السلوك. إن اليهود كانوا يعرفون جيدا بان بقائهم ونموهم يكمن في 

قراءة التملود.6
ويف ضوء الرجوع إىل مضامنی وتعالیم التلمود، ميكن أن جند اجلذور النظریة 
والتطبیقیة ل »الیهودیة الصهیونیة« وزعماء »احملافل السریة«، ومشاهدة 
السیما  املستضعفنی  والعباد  الكون  وبارئ  العامل  حنو  توجهاهتم  أساس 

املسلمنی. 
العامة  الثقافة  التعالیم يف  ویقول ويل ديورانت حول انتشار وانتقال هذه 

للیهود وبنی طبقات التقالید األسریة للیهود: 
وفي اليهودية، كان كل منزل، كنيسا، وكل مدرسة، معبدا، وكل أب، كاهنا. 
لكن  بالضبط،  المنزل  في  تقام  للكنيسة،  الدينية  والطقوس  األدعية  وكانت 
بطقوس  الدينية  واألعياد  الصوم  أيام  تقام  وهناك كانت  مقتضب.  بشكل 
وبروتوكوالت خاصة، إذ كانت تربط الحاضر بالماضي واألحياء بالموتى وحتى 
الزوجة  يجمع  العائلة  أب  وكان  حتى.  النور  تبصر  تكن  لم  التي  بالكائنات 
واألطفال والخدم حوله في كل ليلة سبت، وكان يقدس واحدا واحدا منهم، 
ويرشدهم في تلوة األدعية والتعاليم الدينية وقراءة الغزليات المقدسة. وقد 

ألصقت أنبوبة صغيرة )مزوزا ( على عتبة كل من الغرف الكبيرة للمنزل، 
»سفر  من  بندان  عليها  عريضة كتب  على  تحتوي  األنابيب  هذه  وكانت 
وتنبه كل  تذكر  العبارة  وهذه   7)21-13011 و   9-406( التثنية«. 
واحد من اليهود، بان إلههم، واحد وأن يحوبه »من أعماق القلب والروح 
وبكل قوة«. وما أن يبلغ الطفل الرابعة من العمر، حتى كانوا يحضرونه إلى 

الكنيس، وكان الدين يحفر في ذهنه منذ المراحل االولى لنموه.
ولم يكن الكنيس مكانا للعبادة فحسب بل مركزا اجتماعيا لعامة اليهود. 
والمعنى اللغوي للكنيس، مثله مثل الكنيسة أو المجلس الكنائسي والحوزة 
العلمية، كان عبارة عن الجماعة أو إجتماع من أتباع ديانة ما، في العصور 
ما قبل ظهور المسيحية. وكان الكنيس، مدرسة )school( أصل، ومازال 
اليهود األشكناز يسمونه شوله )Schule(. وفي عصر تفرق اليهود، كان 
األسبوع،  طوال  إتخذها  دين«  »بث  مجلس  أن  من  قرارات،  نشر  يتم 
ويجبون الضرائب، ويعلنون تفاصيل االشياء المفقودة، ويصغون للشكاوى 
التي رفعها أحد األعضاء ضد االخر، والبيع القريب للممتلكات التي أعلنت 
على عامة الناس، لكي إن يكن هناك من يملك دعوى أو حقا تجاهها، أن 
يعترض. وكان الكنيس يقوم بعمل جمعية خيرية عامة، وكان بمنزلة فندق 
للزوار في قارة اسيا. وكان مبنى الكنيس، أعلى مبنى في حي اليهود دائما. 
وفي بعض األحيان، السيما في »اسبانيا« و»ايطاليا«، كان مبنى الكنيس 
باهظة  بتكاليف  يزينونه ويزخرفونه  المعماري دائما، وكانوا  الفن  من روائع 
وولع كبير. وكانت سلطات الكنيسة، تحظر مرات ومرات، مباني الكنس 
التي كان يصل إرتفاعها إلى أعلى كنيسة في المدينة. وفي عام 1221م. 
أوعز البابا هرنويوس الثالث، لتدمير أحد هذه الكنس في مدينة »بورج«. 
وكانت مدينة »سويل« في القرن الرابع للميلد، تضم ثلثة وعشرين كنسا، 
كما تضم تولدو وقرطبة هذا العدد تقريبا من الكنس، وأحد الكنس الذي 
بايعاز من الحكومة  اليوم  بني في قرطبة عام 1315م. تم الحفاظ عليه 

االسبانية. 
)بيت  هاميدراش«  »بث  بالعبرية  تدعى  مدرسة  يضم  حان  وكل كنيس 
التدريس(. وإضافة إلى ذلك، كان هناك العديد من المعلمين الخصوصيين 
العصور  يهود  بين  المتعلمين  األناس  الخاصة، وربما كان عدد  والمدارس 
يكن  لم  العدد  هذا  أن  رغم  المسيحيين.  من  منه  نسبيا،  أكثر  الوسطى، 
ليصل إلى األناس المتعلمين في العالم االسلمي. وكان عامة الناس أو اآلباء 
الواجب  ينفذون  لكنهم كلهم كانوا  المعلمين،  رواتب  يدفعون  واألمهات 
الصباح  في  المدرسة  إلى  يذهبون  األوالد  وكان  جماعي.  إشراف  تحت 
الباكر وفي الشتاء قبل شروق الشمس عادة، وبعد ساعات، يعودون إلى 
البيت لتناول وجبة الغداء، وكانوا يعودون ظهرا مجددا إلى المدرسة، وكانت 
المدرسة  الظهر، ويبقون في  بعد  والثالثة  الثانية  الساعتين  بين  لهم فرصة 
حتى المغرب، وفي هذا الوقت، كانوا يغادرونها ليعودوا إلى بيوتهم لتناول 
بالجدية  تتسم  الحياة،  وكانت  النوم.  إلى  والخلود  الدعاء  وتلوة  العشاء 
العبرية واألسفار الخمسة، تشكل  اللغة  اليهودي. وكانت  بالنسبة للصبي 
الموضوعات الرئيسية للتعلم. وكان التمليذ يبدأ في العاشرة من العمر، تعلم 
»مشنا«، وفي الثالثة عشرة، يتعلم الرسائل المهمة للتلمود. وتلك الفئة من 
التلمذة الذين كانوا يريدون التتبع في علم الدين، كانوا يشرعون منذ الثالثة 

عشرة أو فما فوق، بتعلم مشنا و»غمارا«.8
جدیر ذكره، أنه يف هذا املرجع التعلیمي وامللهم العام للیهود، 

األولیغارشیة الحاخامیة
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األولیغارشیة الحاخامیة

كان جممل الیهود یتعلمون يف ضوئه: 
العرفان  أو  النظري  العرفان  أكان  العرفاني،  الجوهر  إن شواهد 
األدب  في  بوفور  تشاهد  بالسحر،  الممتزج  العرفان  أو  التطبيقي 

التلمودي.9

الهوامش:
1. ُكهن، آبراهام، »الّله والعامل واالنسان يف التعالیم الیهودیة«، ص 234؛ نقال 

عن: »التلمود«، عبارة وشنی، ح 4 ب.
2. حيیی، هارون، »أسس املاسونیة«، ص 15.

3. کهن، آبراهام، »الّله والعامل واالنسان يف التعالیم الیهودیة«، صص 231-230.
4. املصدر السابق، صص 235-234.

5. کهن، آبراهام، »الّله والعامل واالنسان يف التعالیم الیهودیة«، صص 237-236.
مركز  دارائي،  طاليب  باقر  ترمجة  التلمود«،  على  »نظرة  آدین،  سالتز،  اشتاین   .6

دراسات وحبوث األدیان واملذاهب، 1383ه  .ش.، قم، صص 21-16.
7. »یا اسرائیل! إصغي إىل یهوه إهلنا، یهوه إله واحد. لذلك أغمري یهوه إهلك 
باحملبة من األعماق وبكل ما أوتیت من قوة، وهذا الكالم الذي آمرك به الیوم، لیكن 
على قلبك، وعلمیه ألوالدك بدقة، وحتدثي عنهم عندما جتلسي يف البیت وخترجي 
منه وأثناء النوم والنهوض، واربطیهم بذراعك من أجل التأشری والعالمة، وأن تكون 

عصابة بنی عینیك، واكتبیها على عتبة باب منزلك، وعلى بواباتك«.
»وسیكون هكذا، فان أصغیتم إىل األوامر اليت اصدرها الیوم الیكم، وحتبون یهوه 
إهلكم، وتعبدوه من الصمیم والروح. فعندها سأهب املطر ألرضكم، أي مطر االولنی 
يف  األعالف  وساعطي  وزیتك،  وعصریك  حبوبك  لتجمعي  مومسه،  يف  واالخرین 
صحرائك لبهائمك، لكي تأكلي وتشبعي. إنتبهي! لكي ال تغرت وتنخدع قلوبكم، 
وتعبدوا وتسجدوا يف العودة آلهلة أخرى. ویشتعل غضب اّهل علیكم، لیغلق السماء 
وحيبس املطر، وال تعطي األرض حمصوهلا، وأنتم ستهلكون قریبا حلرمانكم من بركة 
اهوی ومينه. لذلك ضعوا كالمي هذا يف قلوبكم وأنفسكم، واربطوه على أیدیكم 
عنها  أعینكم وعلموها الوالدكم، وحتدثي  بنی  تكون عصابة  وأن  معلما،  لیكون 
حینما جتلسي يف البیت وخترجي منه وأثناء نومك وهنوضك، واكتبیها على عتبات 
باب بیتك وبواباتك، لتصبح االیام وفریة علیكم وایام أوالدكم على األرض اليت 

اقسم لیعطیها آلبائكم، مثل أیام األفالك فوق األرض«. )م.(
8. دیورانت، ویل، »قصة احلضارة« عصر اإلميان، ج 4، صص 489-488.

9. ابستاین، إیزیدور، »الیهودیة ودراسة تارخيیة«، ص 271.

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

الطبعة األولی، 1397ش.

تُعّد الفاصولیا أحد أنواع البقولیات، وتزرع منذ آالف السننی يف موطنها 
األصلي يف أمریكا الوسطى وأمریكا اجلنوبیة، وتعد الفاصولیاء مصدراً غنیاً 
بالربوتنی مقارنًة باألطعمة النباتیة، وخاصًة ملن یتبعون محیًة غذائیًة نباتیًة، 
كما أهنا غنیة باأللیاف، والفیتامینات، واملعادن، باإلضافة إىل أهنا حتتوي 
أنواع  وللفاصولیاء  احلراریة،  والسعرات  الدهون  من  منخفضة  على كمیة 

عدیدة، منها: 
1. الفاصولیا البیضاء،
2. الفاصولیا احلمراء،
3. الفاصولیا اخلضراء،
4. الفاصولیا السوداء.

فوائد الفاصوليا البيضاء
منخفضة المؤشر الجليسيمي

وفًقا  الطعام  بتصنیف  یقوم  مؤشر  عبارة عن   )GI( اجلالیسیمي  املؤشر 
لتأثریه على مستوى السكر يف الدم.

فاألطعمة ذات املؤشر اجلالیسیمي املرتفع تعين أهنا قد تسبب ارتفاع سریع 
يف مستوى السكر يف الدم، یلیه اخنفاض مفاجئ، مما یؤثر سلًبا على الطاقة 

لدیك.
أما األطعمة ذات املؤشر اجلالیسیمي املنخفض فهي حتافظ على مستوى 

السكر يف الدم، وتقلل من اجلوع واملزاجیة املرتبطة به.

مصدرًا غنًيا بالبروتين
الربوتنی یعد مادة ضروریة ومهمة جلسم اإلنسان، فهو یدخل يف العدید 

من العملیات والوظائف.
متد جسمك  أهنا  بالربوتنی، كما  غنیة  البیضاء  الفاصولیا  تعد  بدورها 

بالكربوهیدرات.
جدیر بالذكر أن كل حصة من الفاصولیا البیضاء حتتوي على 18 غرام 

من الربوتنی تقریًبا، مما جيعلها البدیل عن اللحوم لألشخاص النباتینی.

تتمتع بخصائص مضادة لألكسدة
ملضادات األكسدة العدید من الفوائد الصحیة واجلمالیة، بالتايل تناول 
األطعمة الغنیة هبذه اخلصائص من شأنه أن یعود بالفائدة على صحتك.

مبستویات  التحكم  يف  األكسدة  مضادات  فوائد  تتمثل  عام  بشكل 
اإلصابة  خطر  ارتفاع  تراكمها  یسبب  واليت  اجلسم،  يف  احلرة  اجلذور 

بالعدید من األمراض املزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب.
إضافة إىل ذلك تعمل مضادات األكسدة على:

• تعزیز صحة القلب
• حتسنی قدرات العقل والدماغ

• احلفاظ على صحة العیون
• ترطیب اجللد وتعزیز صحته وسالمته

• التقلیل من عالمات الشیخوخة وإبطاء عملیة ظهورها.

الفاصوليا
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تمدك باأللياف الغذائية التي تحتاجها
تعترب الفاصولیا البیضاء مصدرًا جیًدا لأللیاف الغذائیة املفیدة، 
فهي تساعد يف حتسنی وتعزیز صحة عملیة اهلضم لدیك واجلهاز 

اهلضمي ككل.
جدیر بالذكر أن هناك نوعنی من األلیاف الغذائیة:

مادة  لتشكل  تذوب  اليت  تلك  أي  باملاء:  الذائبة  الغذائیة  األلیاف   •
الصحیة  الفوائد  العدید من  املاء، وهلا  للجیل عند مزجها مع  مشاهبة 
مثل احلفاظ على مستوى السكر يف الدم وخفض الكولیسرتول املرتفع.

• األلیاف الغذائیة غری الذائبة باملاء: ومن امسها، هي ال تذوب باملاء، 
ومتر عرب اجلهاز اهلضمي، وحتمي من اإلصابة باإلمساك والبواسری.

هذا وحتتوي الفاصولیا البیضاء على األلیاف الغذائیة الذائبة باملاء، فكل 
كوب منها یضم 54٪ من احلصة الیومیة الالزمة من هذه األلیاف.

تساعد في تنظيف الجسم
حتتوي الفاصولیا البیضاء على مادة تدعى املولبدینوم، وهي مهمة لصحة 
اإلنسان، إذ تستطیع حتفیز عدد من اإلنزميات اليت تعمل على تنظیف 

اجلسم من السموم.
بالتايل تناول هذا النوع من الفاصولیا من شأنه أن یساعد اجلسم يف 
الطعام غری  فیه، سواء من  املرتاكمة  السموم والفضالت  التخلص من 

الصحي أو العادات الیومیة اخلاطئة اليت نقوم هبا بشكل یومي.

غنية بالمغنيسيوم
هل تعلم أن كوب واحد من الفاصولیا البیضاء ميدك حبوايل 112.8 
ملغرام من املغنیسیوم، وهو ما یقارب ثلث احلصة الیومیة املوصى هبا منه؟

یعترب املغنیسیوم معدنًا مهًما للجسم وله العدید من الفوائد أمهها:
• زیادة الطاقة

• تنظیم مستویات البوتاسیوم والكالسیوم يف اجلسم
• املساعدة يف احلصول على لیلة نوم أفضل

• املسامهة يف عالج االحتقان
• تعزیز صحة القلب

• خفض مشكلة تشنج العضالت وأملها
• احلمایة من اإلصابة بنوبات الشقیقة

• خفض خطر اإلصابة هبشاشة العظام.

المساعدة في فقدان الوزن
وهي من األمور املهمة املرتبطة بتناول الفاصولیا البیضاء، ویعود ذلك 
بسبب اخنفاض املؤشر اجلالیسیمي اخلاص هبا وبالتايل اخنفاض اجلوع 

لدیك.
إضافة إىل غناها باأللیاف الغذائیة اليت تزید من شعورك بالشبع لفرتة 

أطول.

فوائد الفاصولياء الحمراء 
والفیتامینات؛ كاحلدید،  باملعادن،  الغنّیة  املصادر  من  الفاصولیاء  تعّد 

والفوالت، والفسفور، وفیتامنی ك1، والبوتاسیوم، كما حتتوي على املرّكبات 
النباتّیة النشطة بیولوجّیاً؛ كاآلیسوفالفون، واألنثوسیاننی، ومحض الفایتیك، 
وغریها من املرّكبات، وتزّود الفاصولیاء اجلسم بالعدید من الفوائد الصحّیة، 

ومنها ما یأيت:1و2

تساعد على تقليل الوزن
فقد أشارت العدید من الدراسات أّن تناول الفاصولیاء ميكن أن یقلل من 
خطر اإلصابة بزیادة الوزن أو السمنة، حیث بّینت إحدى التجارب اليت 
أجریت على أشخاص ُمصابنی بالسمنة أّن الذین تناولوا الفاصولیاء قّل 
وزهنم بشكل أكرب من األشخاص الذین مل حيتوي نظامهم الغذائي علیها، 
وميكن أن یعود السبب يف ذلك؛ حملتوى الفاصولیاء العايل من الربوتینات، 
واأللیاف الغذائّیة، ومضادات التغذیة، ومن أهم مضادات التغذیة املوجودة 
يف الفاصولیاء غری املطبوخة؛ حاصرات النشا وهي نوع من الربوتینات اليت 
وُوِجَد  اهلضمیة،  القناة  يف  الكربوهیدرات  وامتصاص  عملیة هضم  تؤخر 
أّن حاصرات النشا املسُتخرَِجة من الفاصولیاء البیضاء ميكن استخدامها 

كُمكّمالت لفقدان الوزن. 

تحتوي على مضادات األكسدة
تسمى  اليت  األكسدة  مبضادات  الغنّیة  األطعمة  من  الفاصولیاء  تعّد  إذ 
مبتعّدد الفینول، وحتارب هذه املضاّدات اجلذور احلرّة اليت تسّبب العدید من 

اآلثار الضارّة للجسم، كالشیخوخة، والسرطان، وااللتهابات. 

تحتوي على الفوالت
حیث متتاز الفاصولیاء مبحتواها العايل من الفوالت، وميكن أن یؤّدي نقص 
هذا العنصر يف اجلسم اإلصابة بالعدید من األعراض؛ كاإلعیاء، والتهیج، 
جّففة 

ُ
وفقدان الشهّیة، وخفقان القلب، ومن اجلدیر بالذكر أّن الفاصولیاء امل

حتتوي على كمّیة أكرب من الفوالت من الفاصولیاء املعّلبة. 

تحّسن من مستويات السكر في الدم
املستویات  احلفاظ على  الوجبات على  مع  الفاصولیاء  تناول  یساعد  إذ 
واأللیاف،  الربوتینات،  على  الحتوائها  وذلك  الدم،  سكر  من  الصحّیة 
والكربوهیدرات بطیئة االمتصاص، كما متتاز باخنفاض مؤّشرها اجلالیسیمي، 
وبالتايل فإّن حمتواها من السكر یرتفع بشكل تدرجيي وبطيء، وقد أشارت 
اجلالیسیمي  املؤّشر  ذات  األطعمة  تناول  أّن  إىل  الدراسات  من  العدید 
املنخفض كالفاصولیاء یساعد على تقلیل خطر اإلصابة مبرض السكري. 

تقّلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون
اليت حُيتمل أن  الغذائیة  باأللیاف، والعناصر  الفاصولیاء غنّیة  وذلك ألّن 
یكون هلا تأثری مضاّد للسرطان، ومن هذه األلیاف النشا املقاوم، ومادة ألفا 
غاالكتوزیداز، وال یتم هضم هذه األلیاف، حیث أهنا تنتقل إىل القولون؛ 
وتتخّمر مبساعدة البكترییا النافعة، وینتج عن ذلك تكوین األمحاض الدهنیة 
قصریة السلسلة، واليت ُوِجَد أهّنا ميكن أن تعّزز من صّحة القولون، وتقّلل 

خطر اإلصابة بسرطان القولون. 

تعّزز صّحة القلب
یكونوا  أن  الفاصولیاء ميكن  یتناولون  اللذین  األشخاص  أن  حیث وجد 
أقل عرضًة للموت بسبب اإلصابة بالسكتات الدماغیة، وأمراض القلب 
أّن  الدراسات  بعض  من  تبنّی  وقد  القلبّیة،  والنوبات  الدمویة،  واألوعیة 
القلب  الفاصولیاء وتقلیل خطر اإلصابة مبرض  هنالك عالقة بنی تناول 
التاجي، كما أشارت إحدى الدراسات إىل أهّنا ميكن أن تقّلل من مستوى 
الكولیسرتول يف الدم، وذلك ألن ارتفاع مستوى كولیسرتول الدم مرتبط 

بأمراض القلب والنوبات القلبیة.

تقّلل الشهّية
أن  وميكن  الغذائّیة،  واأللیاف  النشاء  على  حتتوي  الفاصولیاء  إّن  حیث 
ُتساعد هذه املواد على تقلیل الرغبة بتناول الطعام، وزیادة الشعور بالشبع، 

وبالتايل املساعدة على خسارة الوزن.

فوائد الفاصوليا الخضراء 
تعد الفاصولیاء اخلضراء أحد أنواع الفاصولیا، واليت تعرف أیضاً بالفاصولیا 
الفاصولیا  من  الفاصولیا اهلشة، ویوجد أكثر من 130 نوعاً  الطویلة أو 
اخلضراء، وهو مصدر غين بفیتامنی أ، وفیتامنی ج، وفیتامنی ك، ومحض 
الفولیك، واأللیاف، وميكن استخدامه طازجاً، أو جممداً، أو معلباً، ولكن 
جيب شطفه عند استخدامه معلباً، وهناك العدید من الفوائد اليت حتتوي 
الفوائد،  من  بالكثری  اجلسم  على  تعود  واليت  اخلضراء،  الفاصولیا  علیها 

ومنها:3و4

تساعد على الحفاظ على الوزن
النىيء حيتوي على سعرات  الفاصولیا اخلضراء  من  واحداً  حیُث إّن كوباً 

حراریة منخفضة، ونسبة دهون قلیلة جداً. 

تخفض من مستويات الكولسترول
حیُث إّن الفاصولیا اخلضراء غنیة باأللیاف الذائبة يف املاء اليت قد تساعد 
على تقلیل الكولیسرتول الكلي والكولیسرتول الضار، كما قد تعزز صحة 

القلب بتقلیل ضغط الدم وااللتهابات. 

تحسن وظائف الجهاز الهضمي
وهي  بالفودماب؛  املنخفضة  األغذیة  من  اخلضراء  الفاصولیا  تعد  حیث 
عبارة عن كربوهیدرات غری مهضومة؛ تؤدي إىل حدوث الغازات، وآالم 
يف البطن، واإلسهال، واإلمساك، وقد تؤدي إىل تفاقم بعض االضطرابات 
األخرى، مثل: متالزمة القولون العصيب، لذلك فقد یكون تناول الفاصولیاء 
من ِقبل األشخاص الذین یعانون من مشاكل هضمیة مزمنة خیاراً جیداً. 
تعترب من املصادر الغنیة بالربوتینات النباتیة: اليت تعد بروتینات غری كاملة؛ 
وذلك ألهنا تفتقر إىل أحد األمحاض األمینیة على األقل، وجتدر اإلشارة إىل 
أّن اجلسم حيتاج إىل الربوتنی للحفاظ على العظام، والشعر، والعضالت، 

ولصحة جهاز املناعة. 

تقلل خطر اإلصابة بالعيوب الخلقية
حیث حتتوي الفاصولیا اخلضراء على العدید من الفیتامینات األساسیة، 
وخاصًة الفوالت؛ الذي یساعد على الوقایة من عیب األنبوب العصيب، 

والعیوب اخللقیة األخرى. 

تحتوي على فيتامين ج 
یعد  الذي  ج؛  لفیتامنی  جیداً  مصدراً  اخلضراء  الفاصولیا  تعد  حیث 
مضاداً لألكسدة، ویغطي الكوب الواحد منه 25٪ من الكمیة املوصى 
هبا یومیاً، ومن اجلدیر بالذكر أنّه یساعد على إنتاج الكوالجنی، ومحایة 

البشرة من اإلجهاد التأكسدي، باإلضافة إىل تعزیز جهاز املناعة. 

تحتوي على فيتامين أ 
یوفر الكوب الواحد من الفاصولیا اخلضراء أقل من 15٪ من الكمیة 
لصحة  ضروریاً  الفیتامنی  هذا  ویعد  یومیاً،  أ  فیتامنی  من  هبا  املوصى 

املناعة، والرؤیة، والتكاثر. 

تدعم التئام الجروح
املنغنیز؛  باملعادن، وخاصة  غنیاً  اخلضراء مصدراً  الفاصولیا  تعد  حیُث 
وصحة  اجلسم  يف  األیض  لعملیات  معززاً  أساسیاً  معدناً  یعترب  الذي 

العظام، كما ميتلك خصائص مضادة لألكسدة. 

تساهم في تقليل خطر اإلصابة بالسرطان
من  یثبط  قد  الذي  بالكلوروفیل؛  غنیة  اخلضراء  الفاصولیا  إّن  حیُث 
التأثریات السرطانیة للمواد الناجتة عن شوي اللحوم على درجات عالیة. 

تعزز الخصوبة لدى النساء
عالقة  عن  هارفارد  جامعة  أجرهتا  اليت  الدراسات  أظهرته  ما  حبسب 
بالذكر  النساء ومستویات احلدید، ومن اجلدیر  مستوى اخلصوبة عند 
أّن الفاصولیا غنیة باحلدید؛ ویوفر الكوب الواحد من الفاصولیا اخلضراء 

10٪ من االحتیاجات من الفوالت و6٪ من احلدید. 

تقلل من االكتئاب
فرط  یقي من  قد  الذي  بالفوالت؛  غنیة  الفاصولیا اخلضراء  إّن  حیُث 
الدم  وصول  زیادته  یُعیق  قد  الذي  اجلسم؛  يف  اهلموسیستنی  الرتاكم 
والعناصر الغذائیة األخرى إىل الدماغ، كما ميكن أن تتداخل مع إنتاج 
تنظیم  املسؤولة عن  والنورایبنفرین؛  والدوبامنی،  السریوتوننی،  هرمونات 

املزاج، والنوم، والشهیة. 

تدعم صحة العظام
حیُث إّن الفاصولیا اخلضراء غنیة بفیتامنی ك؛ الذي حُيسن امتصاص 
الكالسیوم ویقلل من التخلص منه عن طریق البول، فیوفر الكوب الواحد 

من الفاصولیا اخلضراء 20٪ من االحتیاجات الیومیة من فیتامنی 
ك، و4٪ من الكالسیوم، بینما یرتبط اخنفاض تناول فیتامنی 
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ك بزیادة خطر اإلصابة بكسور العظام.

فوائد الفاصوليا السوداء
الحفاظ على صحة العظام

حتتوي الفاصولیا السوداء على العدید من العناصر الغذائیة اهلامة لصحة 
املغنیسیوم،  الكالسیوم،  الفسفور،  احلدید،  مثل:  وتقویتها،  العظام 

النحاس، الزنك.
وبینما یعترب الفسفور والكالسیوم هامنی يف تعزیز وتقویة بنیة العظام، 
فإن احلدید والزنك یلعبان دوراً حموریاً يف احلفاظ على قوة العظام ومرونة 

املفاصل.
وتستأثر العظام مبا نسبته:

• 99٪ من خمزون الكالسیوم يف اجلسم.
• 60٪ من خمزون املغنیسیوم يف اجلسم.
• 80٪ من خمزون الفسفور يف اجلسم.
• یساعد على زیادة مستویات الطاقة.

خفض ضغط الدم المرتفع
إن احلرص على التخفیف مما یتم تناوله من الصودیوم یومیاً، هو أمر 
ضروري للحفاظ على مستویات ضغط الدم طبیعیة. وتتمیز الفاصولیا 

السوداء مبحتواها القلیل جداً من الصودیوم.
والكالسیوم  البوتاسیوم  مثل  بعناصر،  السوداء  الفاصولیا  غىن  أن  كما 
واملغنیسیوم، جيعلها تلعب دوراً مساعداً يف خفض ضغط الدم املرتفع 

بشكل طبیعي.

السيطرة على السكري
وجدت الدراسات أن األشخاص املصابنی مبرض السكري من النمط 
بالعادة  تكون  باأللیاف،  غنیة  غذائیة  محیة  یتبعون  والذین  األول، 

مستویات سكر الدم لدیهم منخفضة أكثر من غریهم.
النمط  بالسكري من  املصابنی  السوداء قد تساعد  الفاصولیا  أن  كما 

الثاين يف حتسنی مستویات السكر يف الدم واألنسولنی يف اجلسم.
وحيتوي كوب واحد من الفاصولیا السوداء على ما یقارب 15 غرام من 
األلیاف، مع العلم أن احلصة املوصى هبا یومیاً من األلیاف هي 25 

غرام.

الحماية من أمراض القلب
تساعد الفاصولیا السوداء يف تعزیز صحة القلب خصوصاً، نظراً لألمور 

التالیة:
.B6 حمتواها العايل من: األلیاف، البوتاسیوم، الفولیك، فیتامنی •

• خلوها من الكولسرتول متاماً.
بالكولسرتول  اإلصابة  فرص  خفض  يف  مجیعها  العوامل  هذه  وتسهم 

وأمراض القلب عموماً، وذلك كما یلي:
• یساعد فیتامنی B6 على منع تراكم مركبات معینة يف اجلسم، قد 

تسبب تلف األوعیة الدمویة ومشاكل يف القلب.

• حتتوي الفاصولیا السوداء على مركبنی مها یساعدان يف:
• احلفاظ على انتظام حركة القلب.

• التقلیل من فرص اإلصابة بتصلب الشراینی.

مكافحة السرطان
تتمیز الفاصولیا السوداء باحتوائها على معدن السیلینیوم، والذي ال یتواجد 
عادة يف معظم أنواع الفواكه واخلضار اليت نعرفها، ویلعب السلینیوم دوراً 

يف:
السموم  أنواع  الكبد على تنظیف اجلسم من بعض  أنزميات  • مساعدة 

املسببة للسرطان.
• إبطاء وتریة منو األورام يف اجلسم.

• منع اخلالیا السرطانیة من التضاعف والتكاثر واالنتشار يف اجلسم.
مثل  البقولیات،  من  علیها  احلصول  یتم  اليت  عموماً  األلیاف  أن  كما 

الفاصولیا السوداء، تسهم يف خفض فرص اإلصابة بسرطان القولون.

تعزيز الهضم
نظراً حملتواها العايل من األلیاف الغذائیة، تساعد الفاصولیا السوداء على:

• منع حدوث إمساك.
• تنظیم عملیات اهلضم وإخراج الفضالت.
• احلفاظ على صحة القناة اهلاضمة عموماً.
• توفری الغذاء الالزم لبكترییا األمعاء املفیدة.

خسارة الوزن
إذ  عموماً،  الوزن  خسارة  عملیة  يف  هاماً  عامالً  الغذائیة  األلیاف  تعترب 

تساعد األغذیة الغنیة باأللیاف على:
• الشعور بالشبع ملدة أطول.

• كبح الشهیة.
• التقلیل من كمیة السعرات احلراریة اليت یتم تناوهلا یومیاً.

غنیة  نباتیة  أغذیة  استهالك  أن  إىل  الدراسات  من  العدید  أشارت  وقد 
باأللیاف مثل الفاصولیا السوداء:

• یقلل من فرص اإلصابة بأمراض، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.
• یساعد على تعزیز صحة ومظهر البشرة والشعر.

أضرار الفاصولياء 
قد یعاين البعض من حساسّیة الفاصولیاء، ولذلك فإّن األشخاص الذین 
یُعانون من حساسّیة جتاه األنواع املختلفة من البقولیات یُنصحون بإجراء 
فحص احلساسیة قبل تناول األطعمة احملتویة علیها، كما أّن هناك بعض 
اآلثار اجلانبّیة الشائعة اليت ميكن أن یسّببها تناول الفاصولیاء؛ كالغازات، 
واضطرابات األمعاء؛ حیث ميكن جتّنب هذه األعراض بسهولة من خالل 
ستخدم 

ُ
نقع الفاصولیاء باملاء الساخن، والتخّلص من ماء النقع، أو املاء امل

للمساعدة على هضمها،  اهلاضمة  اإلنزميات  تناول  لسلقها، كما ميكن 
صابنی مبتالزمة القولون املتهیج عادًة ما یّتبعون 

ُ
ومن اجلدیر بالذكر أّن امل

نظاماً غذائیاً قلیل الفودماب الذي مينع تناول بعض أنواع الكربوهیدرات 
مثل الفاصولیاء لتخفیف األعراض النامجة عن املعاناة من هذه املتالزمة.5

أضرار الفاصوليا الخضراء 
ُتْصِبح الفاصولیاء اخلضراء ضارًّة عند تناوهلا بكمیاٍت كبریٍة ولفرتاٍت طویلٍة، 
وترتبط بالعدید من احملاذیر واملشاكل الصحّیة، ومنها اآليت:6 جُيدر على 
األشخاص الذین یتناولون ممیعات الدم؛ عدم تغری كمیات تناول األطعمة 
احملتویة على فیتامنی ك بشكٍل مفاجىء؛ وذلك ألّن هذا الفیتامنی یلعب 
دوراً يف ختثر الدم. یُعد اللیكتنی املوجود يف الفاصولیا اخلضراء نوعاً من 
املشاكل  بعض  یسبب  قد  مما  بالكربوهیدرات؛  ترتبط  اليت  الربوتینات 
الفاصولیا قد یقلل من مستویات  اهلضمیة، وجتدر اإلشارة إىل أّن طبخ 
اللیكتنی. مُيكن حلمض الفیتیك املوجود يف الفاصولیا اخلضراء أن یرتبط 

ببعض املعادن ویقلل من امتصاص اجلسم هلا.

الفاصوليا في کلم األئمة المعصومين
عن أيب عبد اهلل قال: »اللوبياء يطرد الرياح المستبطنة.«7
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أبي محّمد  بسنده عن  الصدوق يف »اإلكمال«  الشیخ  فقد روى 
الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت مبدینة السالم يف السنة اليت تويف 
فیها الشيخ علي بن محّمد السمري، فحضره قبل وفاته بأیام، فأخرج 

إىل الناس توقیع نسخته: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. 

يا علي بن محّمد السمري، أعظم اهلل أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما 
بينك وبين ستة أيام، فأجمع أمرك، وال توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد 
وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فل ظهور إال بعد إذن اهلل ع وجل، وذلك 
بعد طول األمد وقسوة القلوب، وامتلء األرض جورا، وسيأتي شيعتي من 
يدعي المشاهدة، أال فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة 

فهو كاذب مفتر، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
قال: فنسخنا هذا التوقیع، وخرجنا من عنده، فلما كان الیوم السادس 

عدنا إلیه وهو جيود بنفسه، فقیل له: من وصيك من بعدك؟ 
فقال: اهلل أمر هو بالغه. ومضى له، فهذا آخر كالم مسع منه.1 

كما یالحظ القارئ العزیز أن كالم أحمد إسماعيل مشتمل على الطعن 
يف سند الروایة، والتشكیك يف جیتها، ومناقشة متنها، وإنکار داللتها 
بتوسیع  الكتاب  السفارة، وقد تكفل مؤلف  على تكذیب من یدعي 

البحث يف الروایة بیان مقصود إمامه، ولنا على ما قاله عدة ردود:

الرواية، وهي كافية، ولذا فهم  المناقشات لهذه  أما قوله: توجد كثير من 
تركوها، وأعرضوا منذ زمن بعيد؛ ألنهم يعلمون أن االحتجاج بها ال قيمة له.

فهو مردود بأن علماء الشیعة كانوا وال یزالون حيتجون هبذه الروایة على 
رأیهم، وال جتد  اجتمع  الكربى، وعلى هذا  الغیبة  السفارة يف  انقطاع 

الروایة. وهبذا یتضح  اعتبار  خمالفة منهم يف هذه املسألة، وهذا كايف يف 
أن قوله: ولذا فهم تركوها، وأعرضوا منذ زمن بعيد، كذب متعمد، ویكفینا 
إثباتا لكذبه أنه مل یذكر كالم واحد من العلماء أعرض عن هذه الروایة 
ومل یعتمدها يف االستدالل على انقطاع السفارة يف عصر الغیبة الكربى. 

وأما قوله: فهي مطعون في سندها، فهو غریب جدا؛ ألن أمحد إمساعیل 
وأتباعه یطعنون يف علم الرجال، وینكرون مناقشة األسانید، ومينعون رد 
 ،الروایات حىت لو كانت ضعیفة؛ ألهنا بزعمهم من كالم أهل البیت

ورد كالمهم جرم عظیم. 
وكیف كان فإن أمحد إمساعیل مل یبنی وجه ضعف سند هذه الروایة، ولكن 
أشار املعلق على كالمه إىل مواطن الضعف، فقال: وسبب ضعفها عندهم 
أحد أمرین: األول: اإلرسال، قال المجلسي: إنه خبر واحد مرسل.2 وكذا 
بن  بأمحد  الضعف  والثاني:  اإلسالم«  »بشارة  صاحب  الكاظمي  قال 
احلسن املكتب کا صرحوا بذلك.3 وذكر ضياء الزبيدي نفس هذا الكالم 

يف كتابه »قراءة جدیدة يف توقیع السمري«. 
والجواب على ما أوردوه: أن احلدیث رواه الشيخ الطوسي يف »الغیبة«، 
الحسين  بن  علي  بن  محّمد  أبي جعفر  عن  مجاعة،  وأخربنا  السند:  هبذا 
بن بابويه قال: حدثين أبو محّمد الحسن بن أحمد المكتب، قال: كنت 
مبدینة السالم يف السنة اليت تويف فیها الشیخ أبو الحسن علي بن محّمد 

السمري... إىل آخر الروایة. 
الشیخ  روایة  إىل  نظر  باإلرسال  الروایة  على  حكم  من  أن  شك  وال 
الطوسي يف كتاب الغیبة فقط؛ ألن اجلماعة الذین روى عنهم الشیخ 
الطوسي غری معروفنی، ولكن من املعلوم أن من كان مثل الشیخ الطوسي 

علما ومعرفة بالرجال، ال یتوقع منه أن یروي مثل هذا احلدیث املهم عن 
 مجاعة كلهم غری ثقات، مع أن نفس هذا احلدیث رواه الشيخ الصدوق
يف كتاب »كمال الدین و متام النعمة« مباشرة عن أيب حمّمد احلسن بن 
الشیخ  عنهم  روى  الذین  اجلماعة  أن  على  یدل  وهذا  املكتب،4  أمحد 

الطوسي هذا احلدیث كانوا ثقات صادقنی. 
ومن تدلیسات هؤالء الذین ضعفوا روایة السمري يف من أتباع أمحد 
 إمساعیل ومتویهاهتم أهنم نسبوا تضعیف هذه الروایة إىل الشیخ اجمللسي
يف کتاب »حبار األنوار«، مع أن الذي قال: إن السند مرسل. هو الميرزا 
النوري الطبرسي يف كتابه »جنة املأوى« املطبوع يف أواخر اجلزء ۵۳، من 

حبار األنوار. 
والسبب يف ذلك أن نسبة التضعیف إىل اجمللسي و بنظر الشیعة أهم من 
نسبته إىل املریزا النوري الطربسي الذي یشنع على الشیعة بكتابه )فصل 
اخلطاب يف حتریف كتاب »رب األرباب«(، وهذا من عدم أمانتهم العلمیة 

كما ال خيفی. 
فالقول بأن روایة السمري خرب آحاد صحیح نقر به، إال أننا ال نقرهم على 

ما ذهبوا إلیه من أن خرب اآلحاد لیس حبجة يف العقائد. 
قموا  الشیعة  علماء  أن  مهم، وهو  أمر  إىل  النظر  نلفت  أن  بد  وهنا ال 
العقائد إىل قسمنی: أصول العقائد، وفروع العقائد، ومل یشرتطوا التواتر إال 
يف أصول العقائد، كالنص على األئمة مثال، أما فروع العقائد کبیان أحوال 
األئمة ومقاماهتم، أو تفضیل األئمة على األنبیاء فلم یشرتط فیها 

التواتر. 
وانقطاع السفارة يف الغیبة الكربى لیس من األمور اليت یكون إثباته بنص 

متواتر، بل یكفي وجود نص واحد جامع لشروط احلجیة. 

أما المناقشة الثالثة يف السند فهي ضعف أمحد بن احلسن املكتب، وقد 
ادعوا أن الرجل جمهول، بل مهمل، ال ذكر له يف كتب الرجال! 

ألقوال  وال  الرجال  لعلم  وزنا  یقیمون  ال  القوم  هؤالء  أن  ومبا  والجواب: 
الرجالینی، فإين أوجه كالمي إىل القراء األعزاء املنصفنی فأقول هلم: 

إن التوثیقات على قسمنی: توثیقات عامة، وتوثیقات خاصة، والتوثیقات 
الغضائري،  وابن  والطوسي،  كالـنجاشي،  املتقدمنی  كتب  يف  املذكورة 
وغریهم أسرارهم هي توثیقات خاصة، أما التوثیقات العامة فهي 
إىل  الرجايل  پرکن  راو حمدد  اجتمعت يف  ما  قرائن مىت  و  أمارات  وجود 

وثاقته. 
يف كتب  فعال  یذكر  مل  التوقیع  هذا  يف  تضعیفه  حاولوا  الذي  والراوي 
الرجالینی املتقدمنی، ومل یرد فیه توثیق خاص، ولكن لیس كل راو مل یرد فیه 
توثیق جيب طرح روایته، ولو كان األمر كذلك لوجب طرح روایة الوصیة 

اليت أغلب رواهتا غری موثقنی کا بینا ذلك فیما تقدم.
أخرى،  أمور  من  وثاقته  تستفاد  أن  ميكن  الراوي  أن  ذلك  يف  والسبب 
كالرتضي، مضافة إىل كونه من مشایخ اإلجازة لبعض کبار علماء الطائفة، 

أو كثرة روایة بعض أعالم الطائفة عنه، وهكذا. 
ویكفي يف الداللة على وثاقته أن الشيخ الصدوق ترضى عنه يف أكثر 

من موضع من كتبه. 
قال: حدثنا محّمد بن موسى المتوكل، ومحّمد بن محّمد بن عصام 
الوراق،  عبد  بن  وعلي  المؤدب،  أحمد  بن  الحسن  محّمد  وأبو  الكليني، 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

بن  محّمد  قالوا: حدثنا  الدقاق،  عمران  بن  محّمد  بن  أحمد  بن  وعلي 
يعقوب الكليني... اخل.5 

.وأبو محّمد الحسن بن أحمد المؤدب هو نفس رواي حدیث السمري
قال الشيخ عبد اهلل المامقاني : إنه ال يخفى عليك إمكان استفادة وثاقة 

الرجل - نوا على وثاقته أم ال - من أمور. 
إىل أن قال: ومنها: ترحم اإلمام على رجل، أو ترضيه عنه، أو نحو 
بل  عدل،  ثقة  إلى  بالنسبة  إال   منه ذلك  يعقل صدور  ال  فإنه  ذلك، 
الترحم والترضي ونحوهما من المشايخ يفيد ذلك كما ال يخفى على الفطن 

اللبيب.6
وقد وثق الشیخ حمي الدین املامقاين هذا الراوي فقال: المعنون سواء كان 
حسنا أو حسين فهو عندي حسن أقل، بل في أعلى مراتب الحسن، وکون 
رواياته معتبرة؛ ألنه شيخ للصدوق ، وأنه ممن تشرف بالتوقيع، ونال المثول 
لدى علي بن محّمد السمري، و كون رواياته سديدة، و قرائن أخرى، واهلل 

العالم.7 
والنتیجة أن الروایة صحیحة السند ال إشكال فیها. 

ومع اإلغماض عن كل ما تقدم، وتسلیم ضعف هذه الروایة، فال شك 
وال شبهة يف أن العقل الصحیح حيكم على كل من ادعى السفارة، ومل 
یقم على ذلك دلیال صحیحا كما هو حال أمحد إمساعیل، بوجوب 
تكذیبه، ورد دعواه، وهذا ال حيتاج إىل روایة حنتج هبا على كل من یدعي 
السفارة؛ ألن املناصب العظیمة ال بد أن تثبت باألدلة القطعیة، ال بلي 
النصوص، وبادعاء انطباقها على أمحد إمساعیل وأمثاله؛ ألن امسه فقط 

أمحد!! 

وأما قول أمحد امساعیل: إضافة إلى أن متنها متشابه، وفهمه عدة منهم 
بأكثر من فهم مختلف. 

والسفارة، كیف ال  والوصایة  والعصمة  اإلمامة  یدعي  فهو غریب من 
یفهم منت هذا احلدیث مع أنه واضح جدا، یفهمه عوام الناس، ولیست 
تبطل دعوى أمحد إمساعیل،  اليت  العبارة  فیه مجلة غامضة، وخصوصا 
وهي: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، أال فمن ادعى المشاهدة قبل 

خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر.
ولو سلمنا أن هذا احلدیث من املتشابه، فهل یرى أمحد إمساعیل أن 

األحادیث واآلیات املتشاهبة لیست حبجة؟ 
فإن »القرآن الكرمی« فیه آیات متشاهبة كما قال سبحانه: 

»ُهَو الَّذي أَنفَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْحَكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر 
ُمَتشاِبهاٌت«8

فهل تسقط هذه اآلیات عن احلجیة؟ 
صغار طلبة العلم یعلمون أن الواجب هو رد املتشابه إىل احملكم، ال طرح 
املتشابه؛ ألنه حجة ثابتة، سواء أكان آیة أم خربا صحیحا، وهذا ما 
فعلناه مع روایة السمري لو سلمنا هلم جدال وقلنا: إنها متشابهة! 
والغریب زعمه أن عدة من العلماء فهموا احلدیث بفهم خمتلف، فال 
ندري من هم هؤالء العلماء الذین فهموا هذا احلدیث بفهم خمتلف؟ 
ولو سلمنا بذلك فهل كل حدیث وقع االختالف يف فهمه یسقط عن 

احلجیة أیضا عند أمحد إمساعیل؟ 
احلدیث،  هذا  فهم  يف  خيتلفوا  مل  الشیعة  أن  املعلوم  ومن 

الشيخ أحمد سلمان

القسم الثاني

دعوی أحمد إسماعيل السفارة
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وهلذا أمجعوا على القول بانقطاع السفارة يف الغیبة الكربى، 
وتكذیب كل من یدعیها. والظاهر أن أمحد إمساعیل التبس 
علیه فهم املراد به المشاهدة يف احلدیث، وهي وإن كانت ظاهرة 
يف الرؤیة البصریة، إال أن العلماء محلوها على ادعاء السفارة والنیابة يف 

عصر الغیبة. 
يدعي  من  على  محمول  لعله  التوقیع:  على  التعلیق  يف  المجلسي  قال 
المشاهدة مع النيابة، وإيصال األخبار من جانبه إلى الشيعة، على مثال 
السفراء؛ لئل ينافي األخبار التي مضت وستأتي فيمن رآه، واهلل يعلم.9 
يف  السفارة  على  املشاهدة  محلتم  فیقول: كیف  البعض،  یشكل  وقد 
حنی أن املشاهدة ال تدل لغة على ادعاء السفارة، وإمنا تدل على الرؤیة 
البصریة، فلیس كل من شاهد اإلمام فقد ادعى السفارة، وعلیه فالروایة 

مل یرد فیها هني عن ادعاء السفارة. 
والجواب: أنا لو سلمنا أن املراد باملشاهدة هو الرؤیة البصریة فتكذیب 
من یدعیها یستلزم تکذیب من یدعي السفارة باألولویة؛ ألنه لن یكون 
سفریة لإلمام إال إذا رآه والتقى به، ولو سلمنا أنه ميكن أن یكون سفریة 
له من دون رؤیته، بأن یكلمه من وراء حجاب، فإن تكذیب من یدعي 
وهي  منها  أعظم  هو  ما  یدعي  من  تكذیب  أیضا  یستلزم  املشاهدة 

السفارة باألولویة.
 ومن الروایات الدالة على أن بعض الشیعة ميكن أن یلتقوا بإمام الزمان
يف زمان الغیبة الكربى ما رواه الكلیين: عن إسحاق بن عمار قال: 
قال أبو عبد اهلل: »للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة، واألخرى طويلة، 
الغيبة األولى ال يعلم بمكانه فيها إال خاصة شيعته، واألخرى ال يعلم بمكانه 

فيها إال خاصة مواليه.«10 
أيب عبد  أبي بصير، عن  أبي حمزة، عن  بن  علي  أیضا: عن  وما رواه 
اهلل قال: »ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة، وال بد له في غيبته من 

عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلثين من وحشة.«11
أي أنه سینعزل، وسیكون معه ثالثون شخصا، ومن كان معه هذا 

العدد فلن یشعر بالوحشة. 
ومنها: ما رواه النعماني: عن المفضل بن عمر الجعفي عن أيب عبد اهلل 
الصادق، قال: »إن لصاحب هذا األمر غيبتين: إحداهما تطول حتى 
يقول بعضهم: مات، وبعضهم يقول: قتل، وبعضهم يقول: ذهب، فل يبقى 
على أمره من أصحابه إال نفر يسير، ال يطلع على موضعه أحد من ولي وال 

غيره إال المولى الذي يلي أمره.«12 
وروى الشیخ الصدوق یلي : عن الحسن بن علي بن فضال، قال: مسعت 
أبا احلسن علي بن موسى الرضا یقول: »إن الخضر شرب من 
ماء الحياة، فهو حي ال يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليأتينا فيسلم، 
فنسمع صوته، وال نرى شخصه، وإنه ليحضر حيث ما ذكر، فمن ذكره 
منكم فليسلم عليه، وإنه ليحضر الموسم كل سنة، فيقضي جميع المناسك، 
ويقف بعرفة، فيؤمن على دعاء المؤمنين، وسيؤنس اهلل به وحشة قائمنا في 

غيبته، ويصل به وحدته.«13 
أضف إىل هذا أنه رویت عشرات القصص اليت حتكي فوز بعض علمائنا 

األبرار بلقائه روحي فداه، والتشرف خبدمته، واالستفادة منه.
وباجلمع بنی التوقیع وبنی األخبار اليت ذكرناها یعرف أن املقصود من 
املشاهدة يف التوقیع هي دعوى السفارة يف عصر الغیبة الكربى اليت من 

لوازمها انقطاع النیابة اخلاصة. 

وأما قول أمحد إمساعیل: إضافة إلى أنها غير مسورة، وهذا يطعن في كليتها 
عندهم، أم أن قواعدهم لعبة عندهم، إذا شاؤوا عملوا بها، وإذا لم يشاؤوا 

أوقفوا العمل بها؟!
القضیة  الروایة جبعل  یلعب يف منت  فهي حماولة من أمحد إمساعیل لكي 
مفرت  فهو كذاب  املشاهدة  یدعي  من  بعض  أن  معناها  فیكون  جزئیة، 

استنادا على القواعد املنطقیة!
المشاهدة قبل خروج  ومعنی کالمه أن قول اإلمام: »أال فمن ادعى 
السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر«، لیس مسؤرا، أي مل یذكر فیه السور، 
وهو الكلیة أو اجلزئیة، فلم یقل: كل من ادعى المشاهدة فكذبوه، وعلیه 
بعض  املعين:  فیكون  اجلزئیة،  حكم  يف  هي  مسورة  غری  قضیة  فإن كل 
من يدعي المشاهدة كاذب، وهذا ال یستلزم تکذیب أمحد إمساعیل؛ ألن 

الواجب تكذیب البعض ال الكل. 
أقول: إن أمحد إمساعیل أخطأ يف كالمه هذا خطأ فادحا، ال یقع فیه صغار 
طلبة العلوم الدینیة فضال عن شخص یدعي أنه على اتصال بصاحب 

العصر والزمان، بل یدعي اإلمامة والعصمة!
اخلربیة(،  اجلملة  )وهي  احلملیة  القضیة  بنی  وذلك ألنه خلط يف كالمه 

والقضیة الشرطیة، فظن أن هذه القضیة محلیة، ال شرطیة!
فسور القضیة الشرطیة خيتلف عن سور القضیة احلملیة، فإن سور الشرطیة 
املوجبة الكلیة كما قال الشيخ المظفر يف كتاب »املنطق«: كل، مهما، متی، 

ونحوها في الشرطية المتصلة.14 
وأشار بقوله: »وحنوها« إىل »من« و »ما« و»إذا« وغریها. وهلذا جند أن 
اجلمل الشرطیة اليت ابتدأت با »من« مسؤرة، وتفید اإلجياب الكلي، كما 

يف قوله تعاىل: 
»َفَمِن اففَْترى  َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِمْن بفَْعِد ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمون «15 إذ ال 
ميكن لعاقل أن یقول: إن بعض املفرتین على اهلل ظاملون، وبعضهم لیس 

كذلك. 
وقوله تعاىل: 

»فَِإمَّا يَْأتِيفَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى َفَمْن تَِبَع ُهداَي َفل َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َيْحَزنُون «16 
فإنه ال ميكن أن یقال: إن بعض من تبع هدي النيب ال خوف علیه، 

وبعضهم اآلخر خياف علیه من ذلك. 
وقوله سبحانه: 

»َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يفُْؤِمْن بِاللَِّه فقد اسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى  الَ اْنِفصاَم 
َلها َو اللَُّه َسميٌع َعليم «17 

فإن كل من كفر بالطاغوت و آمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقی، 
من دون استثناء. 

واألمثلة من كتاب اهلل كثریة جدا على أن القضیة الشرطیة املصدرة بـ»من« 
هي مسّورة، وهي موجبة كلیة، وكل عامي یعرف اللغة العربیة فضال عن 
العامل، إذا طرحت علیه قضیة شرطیة مصدرة بـ»من« سیفهم منها العموم، 
كأن یقول من فقد دابته: من رد دابتي فله درهم، فإن اجلمیع یفهم العموم 
والكلیة، فهي يف قوة: كل من رد دابيت استحق مين درمها، وهلذا یطالبه كل 

من رد دابته بأن یعطیه درمها.
لكن أمحد إمساعیل ال یفهم هذا املعين رغم أنه كثریا ما یكرر أنه أعلم الناس 

بكتاب اهلل عز وجل، وأنه مستعد للمناظرة فیه من باء البسملة إىل سنی 
الناس، واحلال أنه ال یعلم بدیهیات اخلطاب! 

ولو فرضنا جدال صحة تفسریه للروایة، بأن یكون معناها أن بعض من 
یدعي املشاهدة والسفارة ال تصدقوه، فحینئذ تدل الروایة على أن املدعنی 
للمشاهدة قسمان: قسم صادق حمق، وقسم کاذب مبطل، وعلیه فإنه یلزم 

أمحد إمساعیل أن یثبت أنه من القسم األول. 
بها، وإذا لم يشاؤوا  إذا شاؤوا عملوا  لعبة عندهم،  قال: »أم أن قواعدهم 

أوقفوا العمل بها.«
أنه من  الذي أطلق علیه  املنطق  الثكلى؛ ألن علم  وهذا كالم یضحك 
ویلزم  بالشیعة،  املخصوصة  غری  اإلنسانیة  العلوم  من  علم  هو  قواعدنا، 
أمحد إمساعیل أن یتعلم أوال قواعد اللغة العربیة، وعلم املنطق، وعلم أصول 
الفقه، وعلم الرجال، مث یسعى بعد ذلك إلبطاهلا أو القدح فیها، أما أن 
یكون جاهال مدقعا بكل هذه العلوم، مث یعیبها، وحيكم ببدعتها فهذا غری 

مقبول حبال. 
و قواعد علم املنطق نعمل هبا دائما، ال إذا شئنا عملنا هبا، وإذا شئنا 
تركناها، وكما الحظ القارئ العزیز أننا طبقنا قواعد علم املنطق، وأثبتنا أن 
القضیة موجبة كلیة، وأثبتنا أن إمحد إمساعیل ظن أننا مل نعمل بقواعد املنطق 

ألنه - مع شدید األسف - ضعیف فیها!! 

وأما قول أمحد إمساعیل: »إضافة إلى أنها منقوضة بعدة روايات وأحاديث، 
منها: رواية اليماني، وما حدث مع الشيخ المفيد من رسائل.«

فهو كالم غریب جدا؛ ألن روایة الیماين ال تنقض روایة تكذیب مدعي 
اليت هي  املنطق  قواعد  بأي حنو، وألن أمحد إمساعیل الیعرف  املشاهدة 

قواعد للتفكری الصحیح، توهم وجود تناقض بنی هذه الروایات. 
وكان على أمحد إمساعیل لو كان صادقا أن یبنی وجه التناقض املزعوم، وحنن 
حددنا معىن املشاهدة بدعوى السفارة يف زمان الغیبة الكربى، ومكاتبة 
اإلمام للشیخ املفید ال تعين تعیینه سفریا ونائبا، بل إهنا ضرب من 
التشریف باملكاتبة، وهذا ال مانع منه، بل حنن ال مننع کما مر من رؤیة 
اإلمام وااللتقاء به کما حصل مكررة مع مجع من علمائنا، علما أن 
الشیخ املفید نفسه ذكر يف كتبه يف أكثر من مورد أنه ال سفارة يف الغیبة 
الكربى، فقال: وله قبل قیامه غیبتان، إحدامها أطول من األخرى، كما 
جاءت بذلك األخبار، فأما القصری منها فمنذ وقت مولده إىل انقطاع 
السفارة بینه وبنی شیعته وعدم السفراء بالوفاة، وأما الطوىل فهي بعد األوىل 

ويف آخرها یقوم بالسیف.19 
أمحد  دعوى  على  ردنا  معرض  يف  سنناقشها  واليت  الیماين  روایات  أما 

إمساعیل أنه الیماين فال معارضة بینها وبنی توقیع السمري. 
أوال: ألنه ال دلیل على أن الیماين سیكون سفریة لألمام کما سنبنی الحقا 

إن شاء اهلل تعاىل. 
وثانيا: أن حركة الیماين ستكون بعد الصیحة، والتوقیع حدد تکذیب مدعي 

املشاهدة بالفرتة املمتدة بنی موت السمري، وظهور السفیاين والصیحة. 
والنتیجة أن كل ما ذكره أمحد إمساعیل يف الرد على هذا التوقیع املبارك ال 
یعدو كونه جمرد كالم ركیك ینطلي على اجلهال، وكل منصف یرى أنه مل 
یستطع رد االستدالل بروایة السمري على انقطاع السفارة يف زمان الغیبة 
الكربى، وعلى تكذیب كل من یدعیها قبل الصیحة وظهور السفیاين، 

المدعون الكّذابون

المدعون الكّذابون

وهبذا التوقیع تبطل دعوة أمحد إمساعیل من أساسها. 
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9. »حباراالنوار«، ج 52، ص 151.

10. »الکايف«، ج 1، ص 340. 
11. نفس املصدر.

12. »الغیبة للنعماين«، ص 176.
13. »کمال الدین و متام النعمه«، ص 391.

14. »املنطق«، ج ۱، ص 160.
15. سورة آل عمران، اآلیة 94.

16. سورة البقره، اآلیة 38.
17. نفس املصدر، اآلیة 256.

18. »االرشاد«، ج 2، ص 340.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هف، ص 90-108؛ بالتلخيص.



٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

یة
دو

ه
لم

ت ا
سا

در
ال

یة
دو

ه
لم

ت ا
سا

درا
ال

44

45

٭ الرقم 66
٭ رمضان کرمی 

1441

عوالم الحكومة المهدویة

عوالم الحكومة المهدویة

ولكي نكون منطقیا يف قويل هذا ولیس خمالفا للنهي عن التوقیت الذي 
جاء عن أهل البیت نقول: 

جاء يف »جفر اإلمام علي« قال: 
»يعلو هيکل إسرائيل قبل حكم اهلل فيهم، ويجعلونه حجر مغناطيس يجلب 
إليهم الشتيت والهارب والتاجر وصاحب الذهب والصحائف. ألف ألف 

يهودي، عدوا مثلها سّتاً، يتم وعد القدر الحتم معها.«1

شرح املعاين:
• املقصود بقوله »هیكل إسرائیل«: هو الدولة العربیة يف »فلسطنی« 
احملتلة ولیس هیکل سلیمان احلقیقي كما یتوهم بعضهم ومنهم الكاتب 

نفسه.
• واملقصود بقوله »ألف ألف«، أي: 

1.000×1.000=1.000.000 ملیون نسمة. 
• وبقوله »عدوا مثلها ستًا«، أي اضربوا 

1.000.000×6= 6.000.000 ملیون نسمة.
اكتمل  فإذا  یهودي  أن یصبح عددهم ستة مالینی  لغایة  احسبوا  أي 

الشر ویعم األرض. ولذلك  املهدي تعمر سبع سننی، مث یأيت بعدها 
بات أمر من یأيت بأحد مصادیقها اخلافیة حمفوفاً باملخاطر، وحدیثه عنها 

عرضة للتكذیب من املسلمنی قبل غریهم.
علیه ال ندري إن كان طرح هذا املوضوع قد جاء يف وقته املناسب، أم إنه 
جاء متعّجال دومنا مقدمات، وال سیما أنه ورد يف املأثور أن أمری املؤمننی 
علیا أوصى حذيفة بن اليمان الصحايب اجللیل الذي اختصت بروایة 
الزمان، وهو الذي كان بعض الصحابة  أحادیث الفنت وقصص آخر 
والتابعنی یستغربون من غرابة ما حيدثهم به عن فنت آخر الزمان فیقول 

هلم: 
»واهلل إني ألعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي 
إال أن يكون رسول اهلل أسّر إلّي في ذلك شيئاً لم يحدثه غيري، ولكن رسول 

اهلل قال وهو يحدث مجلساً: »أنا فيه عن الفتن.«6
ورد ذلك يف قوله الشریف خماطبا حذیفة: 

»يا حذيفة ال تحدث الناس بما ال يعرفون فيطغوا أو يكفروا. إّن من العلم 
صعباً مستصعباً محمله، لو حملته الجبال عجزت عن حمله. إن علمنا أهل 

البيت مستنكر يبطل ويقتل راويه ، ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسدًا.«7
حیث  من  سواء  العلمي  والتطور  الذهين  التفتح  یكون  أن  نرجو  لذا 
األخرى،  والعلوم  واالتصاالت  احلاسوب  علوم  أو  الفضاء  علوم  تطور 
أو من حیث تفتح أذهان املسلمنی اآلن وانفتاحها على العلوم املختلفة 
قد هیأ إنسان القرن احلادي والعشرین لتقبل هذه األطروحات اجلدیدة 
اإلنسان  هذا  ملس  أن  بعد  مبحتواها  واإلميان  بل  به  تأيت  مبا  واالقتناع 
حقائق مل یكن یأمل الوصول إلیها حىت يف األحالم، والسیما أن هذه 
األطروحات مستقاة من مصادیق عقلیة ونقلیة ال یستهان هبا وال یشك 
بصدقها ومتانتها. مث إّن هذا املوضوع برّمته یصّب أصال يف جانب تقویة 
االعتقاد بالغد اإلسالمي املشرق الذي كنا مجیعا ننتظره منذ ما یزید على 
قضاها الصحابة والفضالء والسلف واألجداد واآلباء  أربعة عشر قرناً 
واملعاصرون يف انتظار الفرج الذي سوف ميأل األرض قسطا وعدال بعد 

أن ملئت ظلما وجورا.
املهدوي  الفكر  ظلمنا  مسلمنی  بوصفنا  أننا  هو  قوله  نرید  ما  وآخر 
يف  نشعر  وحنن  الیوم  لنا  آن  وقد  التاریخ،  مر  على  املهدویة  والعقیدة 
هذه  إىل  نعید  أن  املقدس  الظهور  بقرب  ووجداننا  وعقولنا  ضمائرنا 
رابطة مجعیة جتمع  إىل  انتظارنا  ، وأن حنول  املظلومة مكانتها  العقیدة 

املسلمنی حتت خیمة األمل بالغد املشرق السعید، إن شاءاهلل.

الهوامش:
1. »املفاجأة«، حممد عیسى داود، ص ۳۲۳.

2. موقع وزارة اخلارجیة االسرائیلیة على شبكة االنرتنیت ۷ مایو ۲۰۰۸م. 
3. القول للمرحوم الشیخ هبجت وقد ورد يف كتاب »املهدي املوعود«، ص ۷۷.

4. املصدر نفسه، ص ۷۸.
5. »منهاج السنة النبویة«، ابن تیمیة، اجلزء ۱، صص 45-44. 

6. مسلم، حدیث ۲۸۹2، ص ۱۲۱3، باب الفنت. 
7. »املفاجأة«، حممد عیسى داود، ص ۳4۰.

بيروت،  المهدوية«،  الحکومة  »عوالم  الصالح،  د.  الطائي،  المصدر: 
شرکة العارف لألعمال، ط 1، 2012م.

صفالح الطفائي

إنه عصر الظهور

عددهم ستة مالینی یهودي يف فلسطنی وحدها ولیس يف العامل كله، یأيت 
وعد اهلل احلتم.

ومعىن احلدیث: 
أن عدد الیهود إذا بلغ ستة مالینی يف )هیكل إسرائیل( أي )دولة إسرائیل( 
ولیس يف العامل كله، سوف یتم حكم اهلل فیهم ویأيت القدر احلتم الذي ال 
مبدل له، أي خروج القائم املنتظر الذي یقود املسلمنی لقتاهلم حىت 

.یشهد علیهم احلجر والشجر كما أخربنا رسول اهلل
واإلحصاءات  األرقام  بلغة  نتكلم  دمنا  ما  واضحة  الصورة  تكون  ولكي 

نقول: 
املركزي يف  اإلسرائیلي  لقد جاء يف إحصاء أصدره مكتب اإلحصاءات 
مایس عام ۲۰۰۸م. أن عدد سكان إسرائیل یبلغ اآلن 7.282.000 

نسمة. منهم الیهود الذین یبلغ عددهم 5.499.000 نسمة.
)املسلمنی  الفلسطینینی  فیمثل   1.783.000 والبالغ  الباقي  العدد  أما 
الدولة، ومن مل یسجل یهودیاً يف وزارة  املقیمنی يف حدود  واملسیحینی( 
الداخلیة اإلسرائیلیة2 مع حلاظ أن معدل النمو السنوي يف إسرائیل حبسب 

مركز اإلحصاء 1.8٪ وهو معدل ثابت منذ ۲۰۰۳م. لذا ال بأس من 
اعتماد إحصاء عام ۲۰۰۸م. نظراً لقلة التبدالت احلاصلة وهي اليت یبینها 
أن عدد  العام ۲۰۱۱م. من  مبناسبة هنایة  املكتب  الذي أصدره  التقریر 
سكان إسرائیل جتاوز ۷.۸ ملیون نسمة. ووفقا لوزارة الداخلیة، یوجد يف 
إسرائیل سبعة مالینی و ۸۳6 ألف نسمة، من بینهم 5.901.000 ألف 
یهودي )75.3٪ من جمموع عدد السكان( وملیون و 6۱۰ آالف عريب 
)۲۰.۵٪ من عدد السكان( و ۳۲۵ ألف شخص لیسوا یهودا وال عربا 

 .)٪4.۲(
أال یعين هذا أننا قد نكون أقرب إىل عصر الظهور مما نتوقع والسیما أّن 
عدد الیهود يف فلسطنی احملتلة قریب الوصول لعدد البشارة اليت أخربنا هبا 

اإلمام؟
إّن الكثری من علماء الدین العارفنی یتحدثون عن الظهور بتفاؤلیة یقینیة 

حىت إّن أحدهم قال قبل عدة سنوات: 
ذكرت مرة علمات حتمية وغير حتمية لظهور اإلمام لكن إن قيل سيظهر 

اإلمام غداً فل يستبعد ذلك.3 
لكنه بعدما توفرت لدیه بعض الدالئل اجلدیدة عاد بعد مدة وجیزة جّدا 

لیقول:
كنا نبشر الشباب بأنهم سيدركون ظهور بقية اهلل األعظم إال أني أبشر اآلن 

الكهول أنهم سيشهدون عصر الظهور.4
وقال فاضل آخر: 

إذا قيل لكم إّن اإلمام المهدي يقف خلف الباب فل تكذبوه.
 ورمبا بسبب هذه الروح التفاؤلیة واهلّمة االنتظاریة اليت تربطنا باملهدي
واملهدویة یتهمنا البعض بأننا ال نقوم بأّي عمل سوى انتظار املهدي الذي 
دائمة، ال  الصالة  أوقات  یقول يف  الصالة، ومنهم من  شغلنا حىت عن 
یصلي خشیة أن خيرج ]أي املهدي[ وهو يف الصالة فینشغل هبا عن 

خروجه.5
إّن اختفاء الكّم األكرب من أحادیث املهدي وعالمات هنضته وخروجه 
من مناهج بعض الفرق اإلسالمیة؛ سواء عن قصد وسبق إصرار أم عن 
جهل وهتاون مل یسمح لألمة بفهم املهدویة على حقیقتها كما فهمها أتباع 
أتباع  بشعور  بأمهیتها وعظمتها  یشعرهم  مما مل   ،البیت أهل  مدرسة 
مدرسة أهل البیت نفسه، ومن یرجع إىل كتب احلدیث جيد أن رسول 
اهلل أفاض يف حدیثه عنها يف أكثر من مناسبة، حىت إنه كان حيبس 
الناس عن أعماهلم وشؤون أسرهم اليت قال إهنا »اجلهاد األعظم« لیحدثهم 
عن الفنت اليت تصیب األمة بعد وفاته وعالمات ظهور املهدي مبا فیها 
مراحل ما قبل الظهور، وقد متتّد هذه احملاضرات على مدى هنار كامل 

بطوله.
وحدیثاً ميتد ألكثر من اثين عشرة ساعة متواصلة البد أن یكون قد مشل 
كل مساحة الشأن املهدوي مبا فیه قیادة األكوان، وال بد أنه من األمهیة 
الكربى أن یقضي رسول اهلل كل هذا الوقت الطویل باحلدیث يف شأنه 
يف سابقة مل نسمع عن حالة مشاهبة هلا يف تاریخ البعثة املشرفة كله. لكن 
ولألسباب اليت ذكرناها من قبل مل تعَط هذه احلادثة اجللل حقها الطبیعي، 
ومل تسلط علیها األضواء الكاشفة، ومل حتظ بعنایة الدارسنی، بل حدث 
العكس حنی طمس اجلزء األكرب من حدیث النيب الذي ألقاه فیهم 
ومل یبق منه سوى تلك األحادیث العامة اليت یستفاد من بعضها أن دولة 
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قال فقال يل: »يا مفضل إني ألقبل ذلك و ما أقبل من حاجة بي إليه 
و ما أقبله إال ليزكوا به.« 

مث قال: »سمعت أبي يقول من مضت له سنة لم يصلنا من ماله قل 
أو كثر لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة إال أن يعفو اهلل عنه.« 

مث قال: »يا مفضل إنها فريضة فرضها اهلل علي شيعتنا في كتابه إذ يقول  
»َلْن تَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تفُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّون «3 فنحن البر و التقوي و سبيل الهدي 
و باب التقوي ال يحجب دعاؤنا عن اهلل اقتصروا علي حللكم و حرامكم 
فسلوا عنه و إياكم أن تسألوا أحدا من الفقهاء عما ال يعينكم ]يعنيكم [ و 

عما ستر اهلل عنكم .«4
وتعين الصلة، العطیة والرب والرتابط واإلرتباط والرابطة والعالقة، ویقصد هبا، 
اجلهد الذي یرمي حلفظ التواصل واملرابطة مع احلجة وويل اهلل. إن حضرة 
باب اهلل وسبیل اهلل، یوفر عن طریق العطیة واملنحة، ولكونه ميلك مقام 

باب اهلل، مجیع إمكانات نیل املؤمننی ملقام األبرار.
عن احلسن بن موسي قال روي أصحابنا أنه سئل أبو عبد اهلل عن 

قوله تعايل  »َو الَّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصل .« 5 
قال: »هو صلة اإلمام  في  كل  سنة مما قل أو كثر.« 
مث قال أبوعبداهلل: »و ما أريد بذلك إال تزكيتكم.«6

وجيب بالضرورة، توثیق مجیع أواصر الرتابط مع اإلمام بإحكام، والوصول 
اإلتصال  جدارة  لتتوافر  الطهر،  من  الدرجة  تلك  إىل  الصلة  طریق  عن 

والتقرب إىل ذلك الوجود الشریف، وأمل یقل سبحانه وتعاىل:
»ال َيَمسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرون .«7

ال یلمس القرآن الصامت والناطق، إال اذا كان يف فئة الطاهرین واملطهرین.
روي عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محّمد بن عثمان العمري أن 
یوصل يل كتابا قد سألت فیه عن مسائل أشكلت علي فوردت يف التوقیع 

 :خبط موالنا صاحب الزمان
»]....[ و أما أموالكم فل نقبلها إال لتطهروا فمن شاء فليصل و من شاء 

فليقطع  فما آتاني اهلل خير مما آتاكم ...«8

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلیة 245.

2. الكلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 537.
3. سورة آل عمران، اآلیة 92.

4. اجمللسي، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بریوت، الطبعة الثانیة، 1403 ه .ق.، ج 
93، ص 216 و البحراين، السّید هاشم بن سلیمان، »الربهان يف تفسری القرآن«، 
قم، الطبعة االولی، 1374 ه .ش.، ج 1، ص 653؛ به نقل از العیاشي، حمّمد بن 
مسعود، »تفسری العیاشي«، هتران، الطبعة االولی، 1380 ه .ق.، ج 1، ص 184.

5. سورة الرعد، اآلیة 21.
6 . اجمللسي، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، ج ۹۳، ص 216؛ به نقل از العیاشي، 

حمّمد بن مسعود، »تفسری العیاشي«، ج 2، ص 209.
7. سورة الواقعه، اآلیة 79.

8. ابن بابویه الصدوق، حمّمد بن علي، »كمال الدین و متام النعمه«، هتران، الطبعة 
الثانیة، 1395ه .ق.، ج 2، ص 483.

تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

لقد خصص الباحثون يف بعض الكتب املهدویة، فصال مسهبا لتكلیف 
واجلماعیة  الفردیة  التكالیف  العنوان،  هذا  حتت  وعددوا  املنتظرین، 

للمؤمننی وحتدثوا عن الصلة وبذل املال يف سبیل االمام. 
وعربت الروایات عن هذا العمل كونه مستحبا ومؤكدا وفریضة ومصداقا 
خاصا للقرض احلسن. روي الشيخ الکليني يف کتابه »الکايف« باسناده 
عن المفضل بن عمر عن الخيبري و يونس بن ظبيان قاال مسعنا أبا عبد 
اهلل یقول:  »ما من شي ء أحب إلي اهلل من إخراج الدراهم إلي اإلمام 

و إن اهلل ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد.« 

مث قال: »إن اهلل تعالي يقول في كتابه  »َمْن َذا الَّذي يفُْقِرُض اللََّه قفَْرضاً 
َحَسناً ففَُيضاِعَفُه َلُه َأْضعافاً َكثيَرًة.«1 

قال: »هو و اهلل في صلة اإلمام خاصة.«2
روي يف »حباراالنوار« و »تفسری الربهان« عن العیاشي باسناده عن مفضل 
بن عمر قال: دخلت علي أيب عبداهلل یوما و معي شي ء فوضعته 

بنی یدیه. 
فقال: »ما هذا؟« 

فقلت: هذه صلة مواليك و عبيدك. 

إسماعيل شفيعي سروستاني

صلة اإلمام بواسطة المال
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األيادي، یرفعه إىل إسحاق بن عمار، قال: سألته عن إنظار اهلل تعاىل إبليس 
وقتا معلوما ذكره يف كتابه، فقال: »... فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظريَن ِإلى  يفَْوِم اْلَوْقِت 

اْلَمْعُلوم .9
في مسجد  اهلل كان  بعثه  فإذا  القائم،  قيام  يوم  المعلوم  قال: »الوقت 

الكوفة، وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه، فيقول يا ويله من هذا اليوم!«
فیأخذ بناصیته فیضرب عنقه، فذلك یوم الوقت املعلوم منتهى أجله.

وقد سبق أن روینا هذا اخلرب، وأجلنا احلدیث فیه إىل هذا الفصل؛ ومن 
أجل هذا كررناه.

عن  بإسناده  أصحابنا،  مؤلفات  بعض  عن  أیضا،10  البحار  يف  وروي 
المفضل بن عمر، قال سألت سیدي الصادق: هل للمأمور المنتظر 
المهدي من وقت معلوم يعلمه الناس؟ - وهو حدیث طویل یقول فیه 
-: قال املفضل: قلت: يا سيدي، فأين يكون دار المهدي ويجتمع المؤمنون؟

قال: »دار ملكه الكوفة، ومجلس حكمه جامعها، وبيت ماله ومقسم 
بين  البيض  الذكوات  خلواته،  وموضع  السهلة،  مسجد  المسلمين  غنائم 

الغريين.«
قال املفضل: يا موالي، كل المؤمنين يكونون في الكوفة. 

قال: »إي واهلل، ال يبقى مؤمن إال كان بها أو حواليها، وليبلغن مجالة فرس 
منها ألفي درهم... وليصيرن الكوفة أربعة وخمسين ميل، وليجاورن قصورها 
كربل، وليصيرن اهلل كربلء معقل ومقاما، تختلف فيه الملئكة والمؤمنون، 

وليكونن لها شأن من الشأن...«
أيب  عن  الشيباني،  الحسين  عن  بإسناده  الوسائل،11  يف  الحر  وروى 
عبداهلل قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم، 

وأنه وقع عنده وديعة.
فقال: »أدوا األمانة إلى أهلها وإن كان مجوسا؛ فإن ذلك ال يكون حتى 

قام قائمنا فيحل ويحرم.«
وأخرج الصدوق يف »إكمال الدین«،12 بسنده عن أبان بن تغلب، قال: 
قال أبو عبد اهلل: »دمان في اإلسلم حلل من اهلل عز وجل، ال يقضي 
فيهما أحد بحكم اهلل عز وجل، حتى يبعث اهلل القائم من أهل البيت، 
فيحكم بحكم اهلل عز وجل فيهما، ال يريد فيه بينة: الزاني المفحصن يرجمه، 

ومانع الزكاة يضرب رقبته )عنقه(.«
إىل غری ذلك من األخبار اليت ال حاجة إىل اإلطالة بذكرها.

أقول: إن أكثر األخبار، بصفتها أخبارا مفردة، غری قابلة لإلثبات التارخيي، 
ومرفوع.  ومرسل  جمهول  هو  ما  فیه  فإن  البحار؛  عن  نقلناه  ما  وخاصة 
فالعمدة يف تصحیحها مطابقتها للقواعد والقرائن، ولكننا سنتحدث اآلن 
عنها كما لو كانت كافیة لإلثبات، لعدم قیام القرائن على بطالهنا على 

أي حال.

في الحديث عن قضاء المهدي
اجملال  نقطتان مل یكن  بقیت هناك  وقد حتدثنا عن ذلك مفصال، وإمنا 

إلیضاحهما متوفرا، فنتحدث عنهما اآلن.
النقطة األولى: يف معىن قضاء سلیمان، فإننا مل نذكره من بنی أسالیب 

األنبیاء للقضاء فیما سبق، وقد ورد يف هذه الروایات ذكره.
هو ما أشارت إلیه اآلیة الكرمية يف قوله تعاىل: 

»َو داُوَد َو ُسَلْيماَن ِإْذ َيْحُكماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نفََفَشْت فيِه َغَنُم اْلَقْوِم َو ُكنَّا 

ِلُحْكِمِهْم شاِهدين ...«13
وهذه اآلیة مل تذكر احلكم الذي حكم فیه سلیمان طبقا لتفهیم اهلل 

عز وجل، ولكن ذكرته السنة الشریفة يف عدة أخبار.
منها: ما روي14 عن أبي بصير، عن أيب عبد اهلل قال: قلت له: 
حين حكما في  »وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث...«، قلت: 

الحرث كانت قضية واحدة؟
فقال: »إنه كان أوحى اهلل عز وجل إلى النبيين قبل داود - إلى أن 
بعث اهلل داود -: أي غنم نفشت في الزرع، فلصاحب الحرث رقاب الغنم، 
بالنهار،  الزرع أن يحفظه  بالليل، فإن على صاحب  النفش إال  فل يكون 
 بما حكمت به األنبياء وعلى صاحب الغنم في الليل، فحكم داود

من قبله.
فليس  زرع  في  نفشت  غنم  أي   :سليمان إلى  وجل  عز  اهلل  وأوحى 
لصاحب الزرع إال ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان، 
وهو قول اهلل عز وجل: »َو ُكلًّ آتفَْينا ُحْكماً َو ِعْلما«،15 فحكم كل واحد 

منهما بحكم اهلل عز وجل.«
واملـستفاد من هذا اخلرب وغریه، أن اعتداء الغنم على احلقل، إن كان 
بالنهار فال ضمان على صاحب الغنم؛ ألن صاحب احلقل هو الذي 
جيب علیه حفظ حقله يف النهار، فإذا اعتدت غنم غریه علیه كان هو 
مقصرا، وال یضمن له صاحب الغنم شیئا، وأما اعتداء الغنم يف اللیل فهو 
مضمون على صاحب الغنم؛ ألنه جيب علیه حفظ غنمه من االعتداء 
على اآلخرین أثناء اللیل، فإذا مل مينعها كان مقصرا وعلیه الضمان، وكان 
االعتداء يف القضیة اليت عرضت على داود وسلیمان، اعتداء لیلیا، 
فكان صاحب الغنم ضامنا ملا أتلفه غنمه، ولكن ماذا جيب أن یدفع 

صاحب الغنم إىل صاحب احلقل؟ إن يف ذلك ثالث احتماالت:
1. أنه تقدر قیمة التالف من الزرع، ویأخذ صاحبه من النقود بقدر 

هذه القیمة.
وهذا صحیح، إال أن النقود مل تكن موجودة يف ذلك العهد، بل كانت 
املـبادلة كلها بنی الناس باعتبار العروض نفسه، فكان هذا االحتمال مما 

ال ميكن العمل به یومئذ.
التالف يف احلقل، ویأخذ صاحبه بقدر قیمته من  أنه تقدر قیمة   .2

العروض، مما ميلكه صاحب الغنم.
وأقرب شيء یأخذه صاحب احلقل هو ما أنتجته الغنم املـعتدیة نفسها 
من حلیب وولد وغریه، وهذا هو الذي حكم به النيب سلیمان، طبقا 

لتفهیم اهلل عز وجل... كما یقول اخلرب.
3. إن صاحب الغنم یدفع إىل صاحب احلقل الغنم املـعتدیة نفسها، 
أما - كلها - كما هو ظاهر اخلرب - وأما بعضها مبقدار قیمة التالف، 
السابقنی،  األنبیاء  به داود، طبقا ألحكام  الذي حكم  وهذا هو 

كما یقول اخلرب.
وكان احلكم العادل، املـطابق مع املستوى الرتبوي للبشریة یومئذ، هو ما 

.قاله النيب سلیمان

أساليب   المهدي الكافية التخاذ  المفبررات  في 
قضاء سليمان وداود

واملـستفاد من جمموع األخبار، أن اختاذ املهدي لقضاء 

دولة كریمة

دولة كریمة

السيد محمد الصدر

في المـنجزات القضائية والعبادیة والفقهية
ونتكلم عن ذلك يف عدة جهات:

في سرد األخبار الدالة على هذه المفنجزات
أخرج يف »البحار«،1 عن أبي عبيدة، عن أيب عبد اهلل، قال: »إذا 
بينة«،  الناس  قام قائم آل محّمد حكم بحكم داود وسليمان، ال يسأل 

وأخرجه، يف »الوسائل«2 بلفظ مقارب.
 وأخرج النعماني،3 عن أبان بن تغلب قال: كنت مع جعفر بن حمّمد
يف مسجد »مكة« وهو آخذ بیدي، فقال: »يا أبان، سيأتي اهلل بثلثمئة 
وثلثة عشر رجل في مسجدكم هذا...« - إىل أن قال: - »ثم يأمر مناد 
ذلك  عن  يسأل  ال  وسليمان،  داود  بقضاء  يقضي  المهدي  هذا  فينادي: 

بينة.« وأخرجه الصدوق يف »إكمال الدین« أیضا.4
وأخرج النعماني،5 عن أبان أیضا، عن أيب عبد اهلل يف حدیث، أنه 
قال: »ويبعث اهلل الريح من كل واد تقول: هذا المهدي يحكم بحكم داود، 

وال يريد البينة.«
اخلاص  الفصل  يف  رویناها  القضاء،  هذا  حول  أخرى  أخبار  وهناك 

بالتمحیص، فراجع.
وأخرج يف البحار6 عن »الكايف«، بإسناده عن أيب عبد اهلل، قال: 

»أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة 
لصاحب الفريضة الحجر األسود والطواف.«

وروى أیضا عن الكايف، بإسناده عن عمرو بن جميع، قالت: سألت أبا 
جعفر عن الصالة يف املساجد املـصورة، فقال: »أكره ذلك، ولكن ال 

يضركم اليوم، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.«
وقال يف البحار: روى يف كتاب »مزار«7 لبعض أصحابنا، عن أبي بصير، 
عن أيب عبد اهلل قال: قال يل: »يا أبا محّمد، كأني أرى نزول القائم في 

مسجد السهلة، بأهله وعياله.«
قلت: يكون منزله، جعلت فداك؟

قال: »نعم...«
قلت: جعلت فداك، ال يزال القائم فيه أبدا؟

قال: »نعم.«
قلت: فمن بعده؟

قال: »هكذا من بعده إلى انقضاء الخلق.«
قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده؟

يد  الجزية عن  قال: »يسالمهم، كما سالمهم رسول اهلل، ويؤدون 
وهم صاغرون...«

وروي أیضا،8 عن السيد علي بن عبد الحميد، بإسناده إىل أحمد بن محّمد 
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سلیمان أمر مؤقت، شأنه يف ذلك شأن قضاء آدم ونوح 
وإبراهیم، اليت مسعنا أن املهدي یسری على طبق كل واحد 
منها مرة أو أكثر؛ من أجل متحیص األمة، ولكن اختاذ املهدي 
لقضاء داود أمر مستمر ومعتاد بالنسبة إلیه، فهل هذا صحیح؟ وكیف 

یكون ذلك؟ 
ولیس املراد بقضاء داود حكمه يف قضیة احلقل اليت حكم هبا ولده 
سلیمان، بل أسلوبه العام يف أنه یقضي بدون أن یطلب من املـدعي 

بینة على مدعاه.
وینبغي أن یقع احلدیث يف نقطتنی:

 النقطة األولى: في المفبررات الكافية التخاذ المهدي
قضاء سليمان

ميكن أن نذكر لذلك مربرین:
1. إن قضاء سلیمان مطابق للقواعد اإلسالمیة نفسها، فإنه بعد 
الغنم ضامنا  الغری، یكون صاحب  الغنم على حقل  أن یثبت اعتداء 
لصاحب احلقل قیمة ما اتلفته الغنم من الزرع، وهذا صحیح واضح يف 
القواعد اإلسالمیة، وهو مما أخذه سلیمان وداود مسلما أیضا، وإمنا 
اختلفت األحكام فیما ميثل هذا الضمان الذي یدفعه صاحب الغنم 

كما قلنا يف االحتماالت الثالث السابقة.
فبینما یبدو للفرد املعاصر لعصر النقود والعمالت الورقیة، أن الضمان 
جيب أن یكون متمثال هبا، مل یكن هذا واضحا وال مفهوما للمجتمع 

املعاصر لسلیمان وداود؛ النعدام العملة عندهم.
ومن الصحیح إسالمیا، أن الضمان يف العصر احلاضر إمنا یكون بالنقود 
والعملة بوجه عام، ولكن الصحیح إىل جانب ذلك أنه ميكن دفع العنی 
أو العروض بدهلا أحیانا، كما لو اتفق الدائن واملدین على ذلك، وكما 

لو أمر بذلك احلاكم اإلسالمي األعلى نفسه.
إذا؛ فالفرق بنی حكم سلیمان وحكم اإلسالم فیما ميثل الضمان، فإذا 
حكم املهدي حبكم سلیمان، فقد أمر ضمنا - بصفته حاكما 
إسالمیا أعلى - بتحویل الضمان من النقد إىل العروض، فیكون هذا 

جائزا وملزما للمدین.
وأما التفریق بنی االعتداء يف اللیل واالعتداء يف النهار، فال یكون يف 
هذه املسألة منشأ للفرق بنی حكم سلیمان وحكم اإلسالم فیها؛ ألنه 
كان اعتداء لیلیا مضمونا يف حكمه، وهو مضمون يف اإلسالم أیضا.

نعم، لو كان االعتداء يف النهار، لكان منشأ للفرق احلقیقي، إال أن 
املهدي سیحكم بالضمان كما حكم سلیمان بالضمان.

حكم  أن  وفرضنا  األول،  املـربر  عن   - جدال   - تنزلنا  لو  إننا   .2
بالنسبة  فعندئذ یكفي يف صحته  سلیمان غری صحیح إسالمیا، 
إىل اإلمام املهدي ما كفى بالنسبة إىل اختاذه أسالیب قضاء األنبیاء 
الفصل  الكافیة يف  املـربرات  لذلك  أعطینا  اآلخرین، كآدم ونوح، وقد 

السابق فراجع.
هذا، واملهدي أوىل بالناس من أنفسهم وأمواهلم، وله أن یعمل ما 
هو األصلح على كل حال، شأنه يف ذلك شأن نيب اإلسالم نفسه، 

كما هو ثابت بضرورة الدین.

 المهدي التخاذ  الكافية  المفبررات  في  الثانية:  النقطة 
.قضاء داود

ميكن أن نقدم لذلك ثالثة مربرات حبسب فهمنا املعاصر:
من  أیا  املهدي  الختاذ  العام  املـربر  هو  الذي  واالمتحان،  التمحيص   .1
أسالیب قضاء األنبیاء السابقنی، على ما عرفنا... إىل جانب مصاحل أخرى 

عامة عرفناها.
وهذا املـربر یكتسب إثباته التارخيي، بشكل رئیسي، ومن الظن بأن اإلمام 
املهدي حنی حيكم يف قضیة حبكم النيب داود سوف لن یصرح 
بأن هذا من ذاك، ولن یوضح أنه حكم بعلمه مطابقا للواقع، وإن خالف 
حمك  وهو  لالحتجاج،  مثارا  یكون  هنا  ومن  العامة؛  القضائیة  القواعد 

التمحیص.
 غری أن هذا صحیح يف العدد القلیل من القضایا اليت یتخذ فیها املهدي
القضاء  إذ تكون صفته صفة اختاذه ألسالیب  القضائي؛  هذا األسلوب 
األخرى، مرة مرة، وهي التمحیص، غری أن املـستفاد من الروایات استمرار 
دیدن املهدي على ذلك يف كثری من القضایا. ومعه؛ یكون اختاذ هذا 
األسلوب ألول مرة حمكا للتمحیص، وحنی یتكرر األمر ویتضح السر فیه، 

سیتخذ املوقف مربرا آخر أعمق من هذا املربر.
2. تعويد المجتمع على الوصول إلى الواقع في المرافعات القضائية، فحنی 
یعلم اإلمام املهدي أن القواعد القضائیة ستوصل القضیة إىل الواقع ال 
یكون لدیه مانع من استعماهلا، وحنی یعلم خمالفتها للواقع فإنه سیهملها 
ویتجه يف حكمه حنو الواقع مباشرة، وقد قلنا يف الفصل السابق: إن احلاكم 

العادل خمری بنی األسلوبنی باستمرار.
ومن هنا؛ كان هذا األسلوب معتادا له، ال مبعىن أنه یتخذه يف كل القضایا 
على اإلطالق، بل مبعىن أنه یكثر من اختاذه، وذلك يف موارد خمالفة القواعد 
العامة للواقع؛ ومن هنا ميكن القول: بأن املهدي جيمع ما بنی قضاء 
داود وقضاء حمّمد، وحیث نعرف أن قضاء حمّمد - أعين 
بالقضاء بالبینة والیمنی - غاليب املـطابقة للواقع، وقلیل املخالفة له، نعرف 
يف  داود  وقضاء  األغلب،  يف   حمّمد قضاء  سیتخذ   املهدي أن 

األقل، ولكنه سیصل إىل الواقع على كل تقدیر.
وال حاجة إىل التوسع يف هذا املـربر أكثر من ذلك.

3. تعويد المجتمع على الوصول إلى الواقع، يف كل مصاحل العامة، ولیس 
يف القضاء فقط؛ فان القضاء بالرغم من أمهیته لیس هو أهم مرافق الدولة 
إىل  الوصول  إىل  حمتاجا  األضعف  اجلانب  فإذا كان  مستویاهتا،  وأعمق 

الواقع، فكیف باجلانب أو اجلوانب املـهمة والعلیا يف الدولة واجملتمع؟!
واملنطلق األساسي هلذا املـربر، وهو أن احلكم العادل املطلق، الذي حيصل 
بعد  إال  یتحقق  أن  ميكن  ال  أمجعنی،  البشر  بنی  املطلق  االنسجام  فیه 
التشخیص احلقیقي لكل الوقائع واحلوادث، والرؤیة الواضحة لكل الظواهر 
إىل  یؤدي  الرؤیة،  يف  أو جهل  التشخیص  يف  وأي ضعف  والتحركات، 
تضعضع العدالة يف احلكم الوارد يف الواقعة، وإذا كثر هذا الضعف كثر هذا 

التضعضع، ومن مث قد یودي بعدالة النظام كله.
واقعة  مالحظة كل  إال  الواضحة،  والرؤیة  احلقیقي  بالتشخیص  نرید  وال 
وحادثة على واقعها من دون لبس وغموض. إذا، فتطبیق العدل الكامل 
املطلق، متوقف على الوصول إىل الواقع دائما - أعين يف املصاحل العامة – 
وقد یصل بعد الرتبیة البشریة املـستمرة حىت إىل الوقائع الشخصیة اخلاصة.

وهذا هو أحد الفروق بنی داود واملهدي، حیث وقع هذا القضاء 
من داود  مرجوحا - كما عرفنا - مستحقا لالستغفار واإلنابة، بینما 
سوف یكون راجحا من املهدي ومطابقا للمصاحل العامة يف دولته؛ 
ألن اجملتمع يف عصر داود مل یكن يف مستوى الوصول إىل الواقع، بل كانت 
القواعد القضائیة العامة تربویة بالنسبة إلیه إىل احلد الكايف... على حنی 
سیصبح اجملتمع يف عصر اإلمام املهدي حمتاجا إىل الوصول إىل الواقع 

يف كل املصاحل العامة.
وال حاجة إىل التوسع يف هذا املربر الثالث أكثر من هذا أیضا.
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الكـّرة53

أم الكـّرة أسد  بنت  فاطمة  و  خويلد  بنت  خديجة  تحمله  محسن  يأتي  »...و 
أميرالمؤمنين و هن صارخات و أمه فاطمة تقول:  »هذا يفَْوُمُكُم الَِّذي 
ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن« 7 اليوم  »َتِجُد ُكلُّ نفَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضراً َو ما َعِمَلْت 

ِمْن ُسوٍء تفََودُّ َلْو َأنَّ بفَيفَْنها َو بفَيفَْنهُ  َأَمداً بَِعيدًا«8و9
:حيت اخضلت حلیته بالدموع، مث قال فبكي الصادق

اللهم أنجز وعدك و موعدك لي  »تقوم فاطمة بنت رسول اهلل فتقول: 
فيمن ظلمني و غصبني و ضربني و جزعني بكل أوالدي. 

فتبكيها ملئكة السماوات السبع و حملة العرش و سكان الهواء و من في 
يبقي  تعالي فل  اهلل  إلي  الثري صائحين صارخين  أطباق  الدنيا و من تحت 
أحد ممن قاتلنا و ظلمنا و رضي بما جري علينا إال قتل في ذلك اليوم ألف 

قتلة...«10 

3. األعداء اللعينين إلى االبد 
ومن بنی أعداء أهل البیت ممن هم بارزون من بنی الراجعنی، ميكن 
اإلتیان على إسم معاویة بن ايب سفیان، الشخص الذي وصف على لسان 
رسول اهلل بـ»اللعنی بنی اللعنی«. وقال االمام الباقر يف روایة أن 
الثأر من معاویة وذریته اللعینة یتم على ید اإلمام علي. روی عن جابر 

عن أيب جعفر قال:
»ان لعلي الي االرض لكرة كرة مع الحسين يقبل برايته حتي ينتقم من 
بني امية و معاوية و آل معاوية ثم يبعث اهلل إليهم بأنصاره يومئذ من الكوفة 
ألفا فيقاتلهم بصفين مثل المرة االولي  الناس سبعين  ألفا و من ساير  ثلثين 
حتي يقتلهم فل يبقي منهم مخبر، ثم كرة اخري مع رسول اهلل حتي يكون 

خليفته في االرض ...«11 
ومن األعداء االخرین لإلمام علي ميكن اإلشارة إىل سعد بن ابي وقاص 
الذي حذر األئمة من اإللتحاق جبیشه يف زمن رجعته.12 ویتضح من هذه 
الفئة من الروایات أن اصطفافات حتصل بنی الناس يف زمن الظهور مع 
رجعة من ابیضت وجومهم واسودت وجومهم، وأن بعض احلروب تندلع هلذا 

السبب يف زمن الظهور.

4. رجعة قتلة الحسين بن علی
ومن أبرز الراجعنی، هم قتلة احلسنی بن علي ومن شایعوا على قتله. 
إن الثأر لدم اإلمام احلسنی، ورد يف الكثری من الروایات والزیارات، 
الندبة، خماطبة صاحب األمر هكذا: »أين  أنه یتم يف دعاء  لدرجة 

الطالب بدم المقتول بکربلء.« 
ويف زیارة »اإلمام احلسنی يف یوم عاشوراء« نسأل اهلل تعاىل أن یرزقنا 

طلب ثأره من إمام منصور. 
واآلیة »َو َمْن قُِتَل َمْظُلوماً ففََقْد َجَعْلنا ِلَولِيِه ُسْلطاناً َفل يْسِرْف ِفی اْلَقْتِل ِإنَُّه كاَن 
َمْنُصورًا«13 تؤكد روایات املعصومنی بشان حق االمام املهدي يف 

 :کما روی عن الباقر آل حمّمد .الثأر لالمام احلسنی
»هو الحسين بن علي ع قتل مظلوما و نحن أولياؤه، و القائم منا إذا قام منا 
طلب بثار الحسين، فيقتل حتي يقال قد أسرف في القتل، و قال: ]المسي [ 
المقتول الحسين ع و وليه القائم، و اإلسراف في القتل- أن يقتل غير قاتله  
إنه كان منصورا، فإنه ال يذهب من الدنيا- حتي ينتصر برجل من آل رسول اهلل 

ص، يمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما.«14 

االمام  قتلة  أن   املعصومنی عن  الواردة  الروایات  من  ویستشف 
أكانوا  بقتله،  والراضنی  قتله  على  وبایعوا  شایعوا  والذین   احلسنی
میتنی أو أحیاء هم يف عداد الذین سینتقم منهم املنتقم. روی عن عبد 
السلم بن صالح الهروي قال: قلت أليب احلسن الرضا: يا ابن رسول 
 أنه قال إذا خرج القائم اهلل! ما تقول في حديث روي عن الصادق
قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم فقال هو كذلك فقلت و 

قول اهلل عز و جل »َو ال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر ُأْخري « 15 ما معناه؟ 
 صدق اهلل في جميع أقواله و لكن ذراري قتلة الحسين« :قال
يرضون بأفعال  آبائهم و يفتخرون بها و من رضي شيئا كان كمن أتاه و لو 
أن رجل قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي  عند اهلل 
عز و جل شريك القاتل و إنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل 

آبائهم.« 
قال فقلت له: بأي شي ء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ 

و  عز  اهلل  بيت  سراق  ألنهم  أيديهم  فيقاطع  شيبة  ببني  »يبدأ   :قال
جل...«16 
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طهران،   ،»الرضا أخبار  »عیون  علي،  بن  حمّمد  الصدوق،  بابویه  ابن   .16
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الصادق يف وعده وال  العدل االهلي. اهلل  الرجعة تعد أحد مظاهر  إن 
كفوا له يف إقامه القسط والعدل. إن اهلل سبحانه وتعاىل وعد يف »القرآن 
نْيا َو اآْلِخَرِة َو ما  بفُُهْم َعذاباً َشديداً ِفی الدُّ الكرميم: »فََأمَّا الَّذيَن َكَفُروا فَُأَعذِّ
َلُهْم ِمْن ناِصرين«1 بان الكافرین سیعاقبون يف هذه الدنیا ويف اآلخرة، 
ومع ذلك، فان الكثری من اجملرمنی وقادة الظالم، إنتقلوا إىل جحیم الربزخ 
قبل أن حينی فصل اإلنتقام االهلي، ومل ینلوا عقاهبم يف هذه الدنیا. إن 
رجعة الكافرین هي رد على هذه اآلیة الكرمية؛ النه »ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ.«2 

ونتناول تالیا، اجملموعات الراجعة من بنی الكفرة واملنافقنی. 

أ( أعداء األنبياء االلهيين
مبا أن اهلل تعاىل وعده رسله وأنبیائه يف القرآن الكرمی، بنصرهتم، بید أن 
ظروف النصرة مل تتحقق يف عصر حضور األنبیاء، لذلك فان األنبیاء 
الوعد  یتحقق  لكي  الراجعنی،  عداد  يف  یكونوا  أن  جيب  وأعداءهم، 

االهلي. 
روی عن جميل عن أيب عبد اهلل قال:  قلت: قول اهلل تبارك و تعالي  

نْيا َو يفَْوَم يفَُقوُم اأْلَْشهاد«3  »ِإنَّا لَنفَْنُصُر ُرُسَلنا َو الَّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحياِة الدُّ
قال: »ذلك و اهلل في الرجعة، أ ما علمت أن أنبياء كثيرة لم ينصروا في 
الدنيا- و قتلوا و األئمة بعدهم قتلوا- و لم ينصروا ذلك في الرجعة.«4 

بن  إىل مفضل  فیها  متوجها  روایة  الصادق يف  اإلمام  أشار  كما 
االعداء  من  أي  فیها  مبا  الرجعة،  زمن  أحداث  من  العدید  إىل  عمر، 

سریجعون. وقال بشأن أعداء رسول اهلل ممن سریجعون: 
»...و يحضر مكذبوه الشاكون فيه و المكفرون و القائلون فيه إنه ساحر و 
كاهن و مجنون، و معلم و شاعر، و ناطق عن الهوي، و من حاربه و قاتله 
 ،حتي يقتص منهم بالحق، و يجازون بأفعالهم منذ وقت ظهر رسول اهلل

إلي وقت ظهور المهدي إماما إماما، و وقتا وقتا...«5 
وتوضح الروایة متاما أن أعداء رسول اهلل، مل یقتصروا على عصر حیاة 
النيب بل مجیع الذین سلكوا طریق املكذبنی واملنكرین، سیكونون من 

الراجعنی، يف أي موقع من التاریخ كانوا. 

ب( أعداء أهل البيت
1. المبتدعون

برجعة  املتعلقة  الروایات  معظم  فان   البیت أهل  أعداء  بنی  ومن 
الكافرین، خصصت لرجعة املبتدعنی وحمريف الدین. ویبدو أن البدعة يف 
قسم  مهد الحنراف  ما  االسالم،  الفرق يف  أوىل  بظهور  تسببت  الدین، 
ملفت من أمة النيب، مازالت آثاره وتداعیاته باقیة إىل یومنا هذا يف 
حیاة املسلمنی وحىت غری املسلمنی. إن هذه األمهیة والتأثری، مها لدرجة أن 
املبتدعنی واحملرفنی يف الدین، مسوا أئمة الظالم وهؤالء یتحملون مسؤولیة 
 ذنوب االخرین الذین سلكوا طریقهم وكذلك مرارة شیعة أهل البیت

ممن حتملوا خسائر وأضرارا فادحة بسببهم وبسبب أتباعهم وأنصارهم.
وهلذا السبب، فان الروایات املتعلقة برجعة املبتدعنی، أعطت جلمیع الناس، 

احلق يف الثأر شخصیا من احملرفنی.
روی عن المفضل عن االمام الصادق قال: 

قصص  عليهم  يقص  ثم  باالجتماع،  الخلئق  يأمر   ]المهدی[ و   ...«
فعالهما في كل كور و دور، حتي يقص عليهم قتل هابيل بن آدم، و جمع 
الجب، و حبس يونس في  النار إلبراهيم، و طرح يوسف في 
بطن الحوت، و قتل يحيي، و صلب عيسي، و عذاب جرجيس و 
دانيال، و ضرب سلمان الفارسي، و إشعال النار علي باب أمير المؤمنين 
و فاطمة و الحسن و الحسين إلحراقهم بها.... و سم الحسن، و 
قتل الحسين، و ذبح أطفاله و بني عمه و أنصاره، و سبي ذراري رسول 
نكح  فرج  و كل  دم سفك،  و كل   ،آل محمد دماء  إراقة  و   ،اهلل
حراما، و كل )رين و خبث و فاحشة( و إثم و ظلم، و جور و غشم، منذ 
عهد آدم إلي وقت قيام قائمنا، كل ذلك كل ذلك يعدده عليهما، و 

يلزمهما إياه فيعترفان به.
ثم يأمر بهما فيقتص منهما في ذلك الوقت بمظالم من حضر، ثم يصلبهما 
علي الشجرة، و يأمر نارا تخرج من األرض فتحرقهما و الشجرة، ثم يأمر ريحا 

فتنسفهما في اليم نسفا...«6

2. من ظلموا السيدة فاطمة الزهراء
وقد وردت أمساء قتلة السیدة فاطمة الزهراء بنی الراجعنی.

روی عن املفضل عن االمام الصادق قال:

محکمة الظهور

ویمثل أمامها المجرمون الموتی
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ابراهيم مختار ساماکی، ولد عام 1967م. يف مدینة »باماكو« عاصمة 
»مجهوریة مالیم«. حتّول من املذهب املالكي وتشرف باعتناق مذهب 

أهل البیت عام 1991م يف دولة »غانا«.

بداية التعرف على التشيع
یقول إبراهیم: 

نشأت يف أوساط عائلة سّنیة تعتنق املذهب املالكي.قبل اكمايل للمرحلة 
الثانویة يف املدارس األكادميّیة سافرت إىل غانا ألمحل على عاتقي مهمة 
تدریس املواد اإلسالمیة املختلفة هناك، فأمضیت مّدة مخس سنوات يف 
هذا اجملال، وخالل تواجدي يف غانا طرق مسعي وجود مذهب یسمى 
بأمور كثریة، وأّن  العامة  أبناء  إهّنم خيتلفون عن  بالشیعة، وقد قیل يل 

أذاهنم وصالهتم وقرآهنم و... خيتلف عما عندنا!
و بدافع املعرفة واالطالع على هذه الطائفة بدأت بتتبع مراكزهم ومجع 
كتبهم واالحتكاك هبم... وكنت أقارن بینهم وبنی أبناء العامة ال سّیما 
املالكیة، وأّول ما واجهت من خالل املطالعة والتتبع يف كتب الشیعة 
ومعرفة تراثهم أهّنم قد تعّرضوا للفریة والتشنیع، إّما بسبب العداء الطائفي، 
وإّما بسبب عدم االطالع على تراثهم، واحلقیقة أّن كال األمرین خمجل!

ولقد كانت لكتبهم - ال سّیما كتب املستبصرین - دور كبری يف فتح 
آفاقي الفكریّة، وتوسیع إدراكي يف فهم احلوادث التارخيّیة، خصوصاً تلك 
الّصحاح  النيّب األعظم، ومع هذا كنت أرجع إىل  اليت تلت وفاة 
ألحتقق بنفسي، ألّن دأب الشیعة كان االستدالل بكتب أبناء العامة 

وذكر ماورد فیها.

 والية اإلمام علّي
في القرآن

ومن املسائل اليت استوقفتين كثریاً وجعلتين أحبث عنها بدّقة، هي والیة 
اإلمام علّي بن أيب طالب من خالل »القرآن الكرمی« والسّنة النبویّة 
وأحادیث  و...،  والتبلیغ  واإلنذار  آیات كاملباهلة  فهنالك  املطّهرة، 
كاملنزلة والثقلنی والطری والغدیر و...، دّلت بشكل قاطع على إمامته 

ووجوب تقدميه واالقتداء به.
 وهذه النصوص القرآنیة والنبویة وردت بشكل واضح، وذكرها الرسول

يف مواقف متعّددة، وذلك لریسخ حقیقة 
ثبوت اإلمامة ألمری املؤمننی، وتتجلى هذه احلقیقة لكّل مسلم لو 

أمعن النظر يف هذه اآلیات واألحادیث اليت منها:
1. قوله تعاىل: »ِإنَّما َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّلَة 

َويفُْؤُتوَن الزَّكاَة َوُهْم راِكُعوَن«1
وهي نازلة يف حّق اإلمام علّي، كما جاء يف كتب احلدیث والتفسری 
المستبصرونو الفقه، ونّص عظماء اجلمهور على تواتر هذا اخلرب وصّحته والركون 

المستبصرون

إلیه، كأصحاب الصحاح وغریهم،2 وأمجعوا على أهّنا نزلت يف حّق اإلمام 
أمری املؤمننی عندما تصّدق خبامته أثناء الصالة.3

ووجه داللتها على اإلمامة: هو أّن اهلل تعاىل أثبت الوالیة له ولرسوله وملن 
آتى الزكاة يف حال ركوعه، وذلك ظاهر من سیاق اآلیة، والذي آتى الزكاة 
هو أمری املؤمننی دون غریه، كما ثبت من إمجاع أهل النقل، واملراد من 

الوالیة هنا ملك التصّرف، وهذا معىن اإلمامة.
2. قوله تعاىل: »يا أَيفَُّها الرَُّسوُل بفَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تفَْفَعْل 
َفما بفَلَّْغَت ِرسالََتُه َواهللُ يفَْعِصُمَك ِمَن الّناِس ِإنَّ اهلَل ال يفَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن«4

حیث أمر اهلل تعاىل النيّب أن ینّصب علّیاً للناس وتبیان فضله ومكانته 
یوم الغدیر، وقد أخرج ذلك متواتراً أئمة التفسری واحلدیث والتاریخ، وروى 
هذه احلادثة مائة صحايب! حیث خطب النيّب مبحضر مائة ألف من 
املسلمنی أو یزیدون، وقال فیما قال: »من كنت مواله فعلّي مواله...«، وقد 

5.احتّج بذلك الكثری من الصحابة وأهل البیت
3. قوله تعاىل: »اْليفَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت 

َلُكُم ْاإِلْسلَم ِدينًا«6
أخذ  أن  بعد  خم  غدیر  یوم  نزلت  اآلیة  هذه  أّن  اجلمهور  روى  وقد 
النيّبالبیعة لعلّي، وقد قال رسول اهلل: »اهلل أكبر على إكمال 
من  طالب  أبي  بن  لعلّي  والوالية  برسالتي  الرّب  ورضا  النعمة  وإتمام  الدين 

بعدي.« ثّم قال: »من كنت مواله فعلٌي مواله... .«7
معىن  وذلك  واألملك،  األحّق  هو  واألوىل  أوىل،  مبعىن  اللغة  يف  واملوىل 

اإلمامة.
لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبفَْيِت َويَُطهِّرَُكْم  4. قوله تعاىل: »ِإنَّما يُرِيُد اهللُ 

َتْطِهيرًا«8
رسول  يف  نزلت  أهّنا  وغریه  األئّمة كـأحمد  وروى  املفّسرون،9  ذكر  وقد 
اهلل وعلّي وفاطمة واحلسن واحلسنی.10 وفیها إخبار من اهلل تعاىل 
بإرادته إذهاب الرجس عنهم، والرجس هنا هو رجس الذنوب، ولقد أمجعوا 
أي املخصوصنی باآلیة على أّن اإلمامة ألمری املؤمننی، وإمجاعهم هذا 
حّجة واجبة االتباع، إضافة إىل أّن أمری املؤمننی طالب باخلالفة لیقوم 

بشؤوهنا، فتكون مطالبته صادقة وصحیحة.
5. قوله تعاىل: »َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بفَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ففَُقْل َتعاَلْوا َندُْع 
أَبْناَءنا َوأَبْناءَُكْم َوِنساَءنا َوِنساءَُكْم َوأَنفُْفَسنا َوأَنفُْفَسُكْم ثُمَّ نفَْبَتِهْل ففََنْجَعْل َلْعَنَت 

اهلِل َعَلى اْلكاِذبِيَن«11
وقد تواترت األخبار عن عبد اهلل بن عّباس وغریه، أّن رسول اهلل أخذ 
یوم املباهلة بید علّي واحلسن واحلسنی وجعلوا فاطمة وراءهم،12 
 ،كما أمجع املفّسرون13 على أّن )أَبْناَءنا( إشارة إىل احلسن واحلسنی
النيّب  نفس  تعاىل  اهلل  فقد جعله   ،علّي اإلمام  إىل  إشارة  )َوأَنـُْفَسنا( 

حمّمد، فهو املساوي له يف الكمال والتصّرف و...
وهذه اآلیة أدّل دلیل على علّو رتبته وأحقّیته باخلالفة، ألّن الباري 

حكم مبساواته لنفس النيّب، فكیف یسوغ ملسلم أن یقّدم أحداً على 
نفس رسول اهلل؟!وهلذا ترى أمری املؤمننی استدّل هبذه اآلیة عندما 
احتّج يف الشورى على احلاضرین جبملة من فضائله ومناقبه و...، وكانت 

آیة املباهلة من صمیم تلك االحتجاجات.
َيَدْي  بفَْيَن  أَيفَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ناَجْيُتُم الرَُّسوَل ففََقدُِّموا  6. قوله تعاىل: »يا 

َنْجواُكْم َصَدَقًة...«14
أن  إىل  السالم(  )علیه  علّي  إالّ  الصحابة  من  أّحد  بذلك  یعمل  فلم 
نسخت،15 وهي تدّل على أفضلیته مبسارعته إىل قبول أمر اهلل عّزوجّل 

والعمل به، وباخلصوص بعد أن خبل اآلخرین.

في السّنة
فاألخبار املتواترة فیها عن النيّب والداّلة على إمامة أمری املؤمننی علّي 
العامة  أبناء  روى مجهور  وقد  أن حتصى،  من  أكثر   طالب أيب  بن 
وأصحاب األئّمة هذه األحادیث يف مصّنفاهتم، وذكروها يف مرویّاهتم، 

ونقتصر على قلیل منها:
1. عن سلمان قال: يا رسول اهلل من وصّيك؟... قال: »فإّن وصّيي 

ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علّي بن أبي طالب.«16
2. قول رسول اهلل لعلّي: »أما ترضى أن تكون مّني بمنزلة هارون 

من موسى إالّ أنّه ال نبّي بعدي.«17
3. أمر النيّب بسّد األبواب إالّ باب علّي، فتكّلم الناس! فخطب 
رسول اهلل، مثّ قال: »فإّني أمرت بسّد هذه األبواب غير باب علّي فقال 

فيه قائلكم، واهلل ما سددت شيئاً وال فتحته! إنّما أُمرت بشيء فاتبعته.«18
4. عن أم سلمة أّن رسول اهلل قال: »علّي مع الحّق والحّق مع علّي، 

لن يفترقا حّتى يردا علّي الحوض يوم القيامة.«19
5. ورد عن النيّب: »أنّه ال يجوز على الصراط إالّ من كان معه كتاب 

بوالية علّي بن أبي طالب.«20

إنقاذ النفس من الضللة
یقول إبراهیم: 

 مل تبق يل هذه اآلیات واألحادیث جماال للشّك يف أحقّیة اإلمام علّي
بقیادة األّمة بعد النيّب، كما أّن أحداث اخلالفة اليت جرت يف السقیفة، 
وجتّري بعض الصحابة على رسول اهلل يف مرضه الذي تويف فیه، وما 
جرى على أهل البیت من تعّدي بعد وفاة النيّب و...، كّل هذه 

األحداث جعلتين أتأّمل يف معتقدايت.
الذي  الغطاء  إنقاذ نفسي بعد أن اّتضحت يل األمور، وكشف  فقّررت 
سرته البعض، وتوجهت إىل اهلل تعاىل لیوفقين يف سلوك النهج الصحیح 
وثقله،  الكتابة  بعدل  للتمّسك  فهداين جّل وعال  إلیه،  املوصل  والسبیل 
عام  غانا  استبصاري يف  فأعلنت   ،الكرام بیته  وأهل   النيّب عرتة 

1991م.
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.)3930( 82
19. أنظر: تاریخ بغداد: 14 / 320 )7643(، جممع الزوائد للهیثمي: 7 / 235 

و 9 / 134، تاریخ ابن عساكر: 42 / 449.
20. أنظر: املناقب البن املغازيل: 242 )289(، فرائد السمطنی للجویين

aqaed.com المصدر: شبکة العقائد

ابراهيم مختار ساماکي
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عن حمّمد بن أمحد عن رجل عن أيب عبد الّله قال: صف لي المؤمن. 
 :قال

»قّوة يف دین و حزم يف لنی و إميان يف یقنی و حرص يف فقه و نشاط 
يف هدى و بّر يف استقامة و علم يف حلم و شكر يف رفق و سخاء يف 
حّق و قصد يف غىن و جتّمل يف فاقة و عفو يف قدرة و طاعة يف نصیحة 
و ورع يف رغبة و حرص يف جهاد و صالة يف شغل و صرب يف شّدة- و 
يف اهلزاهز وقور و يف املكاره صبور و يف الّرخاء شكور و ال یغتاب و ال 
یتكرّب و ال یقطع الّرحم و لیس بواهن و ال فّظ و ال غلیظ و ال یسبقه 
بطره و ال تفضحه بطنه و ال یغلبه فرجه و ال حيسد الّناس و ال یقرت و 

صفات الشیعة - سیرة األخیار

سیرة األخیار

علیه وهو يف  اهلل دخلت  بنت رسول  فاطمة  منامه كان  رأي يف 
مسجده بالكرخ و معها ولداها احلسن واحلسنی صغریین فسلمتهما 
إلیه وقالت له: علمهما الفقه فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعايل النهار 
يف صبیحة تلك اللیلة اليت رأي فیها الرؤیا دخلت إلیه املسجد فاطمة بنت 
الناصر و حوهلا جواریها و بنی یدیها ابناها محّمد الرضي و علي المرتضي 

صغریین. فقام إلیها وسلم علیها، فقالت له: أيها الشيخ هذان ولداي قد 
أحضرتهما لتعلمهما الفقه. 

فبكي الشیخ و قص علیها املنام وتويل تعلیمهما الفقه وأنعم اهلل علیهما 
وفتح هلما من أبواب العلوم و الفضائل ما اشتهر عنهما يف آفاق الدنیا 

وهو باق ما بقي الدهر.1

و هذا الشیخ، هو الشيخ المفيد.
محّمد بن محّمد بن النعمان املشهور بالشیخ املفید )336 أو 338 - 
413 هـ( من علماء الشیعة اإلمامیة اإلثين عشریة، عاش يف النصف الثاين 
من القرن الرابع اهلجري وأوائل القرن اخلامس اهلجري، وكان تلمیذ الشيخ 

الصدوق، وأستاذ السيدين الرضي والمرتضي وكذلك الشيخ الطوسي.

حياته
وما ان جتاوز املفید سين الطفولة وأتقن مبادئ القراءة والكتابة حيت احندر به 

أبوه وهو صيب إيل »بغداد« حاضرة العلم ومهوي أفئدة املتعلمنی.
فسارع إيل حضور جملس درس الشیخ أبي عبد اهلل الحسين بن علي املعروف 
بالـ»جعل« مبنزله بدرب رباح، مث قرأ علي أبي ياسر غالم أبي الجيش بباب 

»خراسان«.
ويف أثناء قراءته علي أيب یاسر اقرتح علیه أستاذه هذا أن یكثر الرتدد علي 
جملس املتكلم الشهری علي بن عيسي الرماني المعتزلي، ففعل، وحيدثنا املفید 

عن زیارته األويل للـرماني فیقول:
لم ال تقرأ علي علي بن عيسي الرماني الكلم و تستفيد منه؟ 
فقال: ما أعرفه و ال لي به أنس، فأرسل معي من يدلني عليه. 

قال: ففعل ذلك و أرسل معي من أوصلين إلیه، فدخلت علیه - و اجمللس 
غاص بأهله - و قعدت حیث انتهي يب اجمللس، فكلما خف الناس قربت 

منه، فدخل إلیه داخل فقال:
بالباب إنسان يؤثر الحضور بمجلسك و هو من أهل البصرة. 

فقال: أ هو من أهل العلم؟ 
فقال غالمه: ال أعلم إال أنه يؤثر الحضور بمجلسك. 

فأذن له، فدخل علیه فأكرمه فطال احلدیث بینهما، فقال الرجل لـعلي بن 
عيسي: ما تقول في يوم الغدير و الغار؟ 

فقال: أما خبر الغار فدراية و أما خبر الغدير فرواية، و الرواية ال توجب ما 
توجب الدراية. 

قال: فانصرف البصري و مل جير جوابا یورد إلیه. قال املفید: فتقدمت 
فقلت: أيها الشيخ مسألة. 

فقال: هات مسألتك. 
فقلت: ما تقول فيمن قاتل اإلمام  العادل؟ 

فقال: يكون كافرا، مث استدرك فقال: فاسقا. 
فقلت: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ 

فقال: إمام. 
قلت: فما تقول في يوم الجمل و طلحة و الزبير؟ 

قال: تابا. 
قلت: أما خبر الجمل فدراية و أما خبر التوبة فرواية. 

فقال يل: أ كنت حاضرا و قد سألني البصري؟ 
فقلت: نعم. 

قال: رواية برواية و دراية بدراية! 
فقال: بمن تعرف و علي من تقرأ؟ 

قلت: أعرف بابن المعلم و أقرأ علي الشيخ أبي عبد اهلل الجعل. 
فقال: موضعك؛ و دخل منزله و خرج و معه رقعة قد كتبها و ألصقها و 
قال يل: أوصل هذه الرقعة إلي أبي عبد اهلل. فجئت هبا إلیه فقرأها و مل یزل 

یضحك هو و نفسه؛ مث قال يل: أي شي ء جري لك في مجلسه، فقد 
وصاني بك و لقبك  المفيد. فذكرت له اجمللس بقصته، فتبسم.2 

وهكذا بدأ هذا الشاب الیافع دراسته يف بغداد، خمتارا هلا خنبة من أعالم 
فراغه ووقته، وباذال يف سبیلها كل طاقته وجهده،  عصره، وواهبا كل 

فكان نتاج ذلك هذا العلم الكبری الشهری.
كان شیخ الفقهاء واحملدثنی يف عصره، مقدما يف علم الكالم، ماهرا 
يف املناظرة واجلدل، عارفا باألخبار واآلثار، كثری الروایة والتصنیف، كان 
سائر  من  العلماء  من  خلق كثری  حيضره  رباح  بدرب  بداره  جملس  له 
الطوائف، فتخرج به مجاعة وبرع يف املقالة االمامیة حيت كان یقال: له 
علي كل إمامي منة، وقد جمع المفيد باإلضافة إلي علمه الجم، فضائل 
البر، عظيم الخشوع عند الصلة  النفس، كثير  نفسية رفيعة، فكان قوي 
والصوم ما كان ينام من الليل إال هجعة، ثم يقوم يصلي أو يطالع أو يدرس 

أو يتلو القرآن.3 
كانت مدینة بغداد يف عصر املفید عاصمة الدولة اإلسالمیة و مملوءة 
بكثری من العلماء ممن ینتحل املذاهب اإلسالمیة املختلفة، و كانت تعد 
املناظرة و  و  املناقشة  للعامل اإلسالمي، و كانت جمالس  الثقايف  املركز 
املباحثة و اجلدال يف أحقیة املذاهب قائمة؛ و كثریا ما كانت تنعقد تلك 
اجملالس يف حضور اخللفاء و امللوك و سائر أرباب النفوذ، فكان الشیخ 
املفید حيضر هذه اجملالس و یناظر املخالفنی و جيادهلم و یرد علیهم 
شبهاهتم و جيیب عما یوردون علي الشیعة و علي آرائهم املذهبیة. و 
مل تكن مناظراته تلك و دفاعه عن مذهب اإلمامیة مقصورة علي تلك 
يف  شبهاهتم  علیهم  یرد  بل كان  ببغداد،  تنعقد  اليت كانت  املناظرات 
أسفاره أیضا كما یستفاد ذلك من بعض كتبه .4 فكان الشیخ املفید 
یدافع عن التشیع بلسانه و قلمه، فأثر يف بغداد تأثریا عظیما حبیث إن 
أعداءه و خمالفیه كانوا یتمنون موته، و مل یتحرزوا من إظهار فرحهم و 
سرورهم بوفاته، فهذا ابن النقيب یعقد جملس الفرح و السرور عند موته 

و یقول:
ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم!5و6 

الشيخ المفيد و مواله صاحب الزمان
 ،قال ابن شهر آشوب يف معامله: ولقبه الشيخ المفيد صاحب الزمان

 7.»وقد ذكرت سبب ذلك في »مناقب آل أبي طالب
والظاهر أن املراد من عبارته ولقبه الشیخ املفید صاحب الزمان ما 

ورد يف التوقیع: »لألخ السديد والوفي الرشيد الشيخ المفيد.«8
يف  احنصرت  قیادهتم  أن  الشیعة  وجد  السمري،  محّمد  بن  علي  بوفاة 
فقهائهم، وفقهائهم ال یتمیزون عنهم إال بقسط من املعلومات، فأصیبوا 
بفراغ قیادي ضاغط. فإمجاعهم علي الشیخ املفید دلیل علي أهنم وجدوا 

فیه أكثر من جمرد فقیه.
وأعتين  عهده  يف  الشیعة  مثقفي  خریة  تضم  واسعة  حوزة  له  وكانت 
بتثقیفهم وتربیتهم علي التقوي والصالح والظاهرین من طلبته الشریفان: 

الرضي، واملرتضي، والشیخ الطوسي...
أثر  علي  الشیعة  به  أصیبت  الذي  القیادي  الفراغ  من  شیئا  سد  وقد 

قیادة،  ومثلهم  علما،  الشیعة  جسد  أنه  الكربي.  الغیبة  بدء 
تركزت ضده التحدیات الطائفیة، وقد هاجم املتطرفون السنة 

األقویاء في الدین

األخ السدید، الشيخ المفيد!

ال یبّذر و ال یسرف ینصر املظلوم و یرحم املساكنی نفسه منه يف عناء و 
الّناس منه يف راحة ال یرغب يف الّدنیا و ال یفزع من مهائل الّناس للّناس 
هّم قد أقبلوا علیه و له هّم قد شغله ال یرى يف حلمه نقص و ال يف رأیه 
وهن و ال يف دینه ضیاع یرشد من استشاره و یساعد من ساعده و یكیع 

عن الباطل و اخلىن و اجلهل فهذه صفة املؤمن.«

المصدر: محّمد بن علي ابن بابويه )صدوق(، »صفات الّشيعه«، صص 34-
35، الحديث الرابع و الخمسون .
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أكثر من مرة مسجده، وفتكوا بالشیعة وهم یؤدون فریضة 
الصالة، وذات مرة هامجوا منزله وأحرقوا مكتبته اليت كانت 
تضم خمطوطات نفیسة جدا، ولكنه صمد يف كل تلك األزمات 
واستطاع أن یتغلب - حبكمته - علي املوقف دون أن یثری حربا طائفیة.

 و املفید تصدي للقیادة املرجعیة - وبتوجیه مباشر من اإلمام املهدي
- واجتمعت فیه مؤهالت مجعت علیه كلمة الشیعة بال منازع. فكان 

.أويل من جتتمع علیه كلمة الشیعة بعد األئمة األطهار
»األخ  رسائله  يف  الكلمات  هبذه   اهلل بقیة  االمام  خياطبه  وكان 
السديد والولي الرشيد« و »سلم اهلل عليك أيها الولي المخلص في الدين 
وأجزل  الحق  لنصرة  توفيقك  اهلل  »أدام  و  باليقين...«  فينا  المخصوص 
مثوبتك علي نطقك عنا بالصدق« و »أيها األخ الولي والمخلص في ودنا 
الصفي. والناصر لنا الوفي، حرسك اهلل بعينه التي ال تنام« و »سلم اهلل 
نعهد  إليه بكلمة الصدق« و »ونحن  الداعي  للحق،  الناصر  أيها  عليك 
إليك أيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك اهلل بنصره الذي أيد 

به السلف من أوليائنا الصالحين« و »أيها الولي الملهم للحق العلي!«9
فقد كان یرتدد علي من عاصرهم من النواب األربعة، وبقي بعدهم علي 
عالقته باإلمام املهدي باملراسلة - ورمبا باملشاهدة - ویذكر العلمة 
الحلي يف »الرجال الكبری« قصة خالصتها أن اإلمام املهدي هو 

الذي أطلق علیه لقب المفيد، واملعروف أنه هو الذي أمره بالفتوي.
وقد اختاره االمام بقیة اهلل للقیام بدور معنی فقوله: »أذن لنا في 
تشريفك بالمكاتبة، وتكليفك ما تؤديه عنا إلي موالينا... واعمل في تأديته 

إلي من تسكن إليه بما نرسمه.«10
جاء ذات یوم احد مقلدي الشیخ املفید ايل الشیخ یستفتیه يف امر مهم 
ویقول له: ان لنا امراه قد توفيت االن وهي حامل والجنين يضرب في بطنها 

فماذا نصنع بها مع انا نعلم بان الجنين حي بعد في رحمها!
المرآه علي حالها.  اذهبوا وادفنوا  قائال:  املستفيت  املفید  الشیخ  اجاب 
اریكة  علي  متكئا  والشیخ  یوم  اعوام وسننی ويف  ومرت  الرجل  ذهب 
الدرس واذا بشاب وسیم یدخل اجمللس  یتأهب أللقاء  التدریس وهو 

ویشرتك يف الدرس.
وبعد انتهاء الدرس قال الشاب للشیخ: »آنا ذلك الذي افتيتم في حقه 
بفتويين، وكانت فتواكم الثانية هي التي انقذتني من الموت فلكم حق الحياة 

علي اذ حياتي مرهونة لكم.«
تعجب الشیخ من كالم هذا الشاب وقال له: لو فصلت لي قصتك فاني 

بعيد العهد عنها؟ 
فبدا یقص الشاب قصته قائال: »لقد ماتت امي وانا حمل في بطنها وبي 
رمق في الحياة فارسلوا الي جنابكم من يسالكم عن المسالة فأفتيتم بان 
تدفن المرآه مع الجنين الذي في بطنها، ولما جهزوا المرآه وارادوا وضعها 
في القبر جاء رسول من قبلكم وقال ان الشيخ يبلغكم السلم ويقول لكم: 
ان كان الجنين حيا يضرب في بطن امه فل تدفنوا االم حتي تشقوا بطنها 

وتخرجوا الجنين منه.«
فلما جلس الشیخ املفید يف داره وأغلق علیه بابه جاءه كتاب حيمل 

توقیع الناحیة املقدسة، یعين عن االمام احلجه وفیه: 
»أيها االخ السديد الشيخ المفيد! منك الفتوي ومنا التسديد.«

التوقیع وفهم ما فیه أجهش  وما ان وقع نظر الشیخ املفید علي هذا 

بالبكاء شوقا ايل امامه وشكرا له علي عنایته وألطافه اخلاصة به مث قام وفتح 
باب داره واشتغل مبا كان مشتغال به من التدریس.11

مكانته عند األعلم 
لقد أثين علیه أساطنی العلماء، و أشاد بفضله الفضالء، و أخرب عن علو 
منزلته األعداء، و ال بأس بذكر بعض كلمات هؤالء األعالم علي حنو 

املثال حيت ال خنرج عن طریقتنا يف االختصار.
قال ابن النديم: ابن المعلم، أبو عبد اهلل محّمد بن محّمد بن النعمان، في 
الكلم و  الفقه و  في  اإلمامية  الشيعة  رئاسة أصحابه من  إليه  انتهت  زماننا 
اآلثار؛ مقدم في صناعة الكلم علي مذاهب أصحابه، دقيق الفطنة، ماضي 

الخاطر؛ شاهدته و رأيته بارعا.12
و قال النجاشي: محّمد بن محّمد بن النعمان... شيخنا و أستاذنا، فضله 

أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلم و الرواية و الثقة و العلم.13
و قال الشيخ الطوسي: محّمد بن محّمد بن النعمان المفيد، يكني أبا عبد 
رئاسة  إليه  انتهت  اإلمامية،  متكلمي  المعلم، من جملة  بابن  المعروف  اهلل، 
الفطنة،  دقيق  الخاطر،  حسن  فيه،  متقدما  فقيها  و كان  وقته  في  اإلمامية 
حاضر الجواب. و له قريب من مائتي مصنف كبار و صغار، و فهرست كتبه 

معروف.14
المعروف  اهلل  أبو عبد  النعمان،  بن  بن محّمد  محّمد  الجوزي:  ابن  قال  و 
بابن المعلم، شيخ اإلمامية و عالمها، صنف علي مذهبهم؛ و من أصحابه 
بحضرة كافة  رباح  بدرب  بداره  نظر  المعلم مجلس  و كان البن  المرتضي. 

العلماء، و كانت له منزلة عند أمراء األطراف يميلهم إلي مذهبه.15
و قال العلمة الحلي: محّمد بن محّمد بن النعمان يكني أبا عبد اهلل يلقب 
بالمفيد و له حكاية في سبب تسميته بالمفيد، ذكرناها في كتابنا الكبير و 
يعرف بابن المعلم، من أجل مشايخ الشيعة و رئيسهم و أستاذهم، و كل من 
تأخر عنه استفاد منه، و فضله أشهر من أن يوصف في الفقه و الكلم و 
الرواية، أوثق أهل زمانه و أعلمهم، انتهت رئاسة اإلمامية إليه في وقته؛ و كان 
حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب، له قريب من مائتي مصنف كبار 

و صغار.16
التصانيف، الشيخ المفيد و اسمه  الرافضة، صاحب  عالم  و قال الذهبي: 
محّمد بن محّمد بن النعمان البغدادي الشيعي، و يعرف بابن المعلم. كان 
صاحب فنون و بحوث و كلم و اعتزال و أدب. ذكره ابن أبي طي في تاريخ 
اإلمامية فأطنب و أسهب و قال: كان أوحد في جميع فنون العلم، األصلين 
و الفقه و األخبار و معرفة الرجال و التفسير و النحو و الشعر. و كان يناظر 
أهل كل عقيدة مع العظمة في الدولة البويهية و الرتبة الجسيمة عند الخلفاء؛ 
و كان قوي النفس، كثير البر، عظيم الخشوع، كثير الصلة و الصوم، يلبس 
الخشن من الثياب، و كان مديما للمطالعة و التعليم، و من أحفظ الناس. قيل: 
إنه ما ترك للمخالفين كتابا إال و حفظه، و بهذا قدر علي حل شبه القوم. و 
كان من أحرص الناس علي التعليم، يدور علي المكاتب و حوانيت الحاكة... 

و قيل: ربما زاره عضد الدولة و يقول له: اشفع تشفع.17
و قال اليافعي: و فيها توفي عالم الشيعة و إمام الرافضة، صاحب التصانيف 
الكثيرة، شيخهم المعروف بالمفيد و بابن المعلم أيضا، البارع في الكلم و 
الجدل و الفقه. و كان يناظر أهل كل عقيدة مع الجللة و العظمة في الدولة 

البويهية. و كان شيخا ربعة نحيفا أسمر.18

و قال ابن حجر العسقلني: محّمد بن محّمد بن النعمان الشيخ المفيد عالم 
الرافضة، أبو عبد اهلل ابن المعلم صاحب التصانيف البديعة و هي مائتا تصنيف 

طعن فيها علي السلف. له صولة عظيمة بسبب عضد الدولة...19
و  لهم  المصنف  و  الروافض  اإلمامية  شيخ  النعمان  ابن  ابن كثير:  قال  و 
المحامي عن حوزتهم، كانت له وجاهة عند ملوك األطراف لميل الكثير من 
أهل ذلك الزمان إلي التشيع؛ و كان مجلسه يحضره خلق كثير من العلماء من 
سائر الطوائف. و كان من جملة تلميذه الشريف الرضي و المرتضي.20و21

نهاية المطاف 
اضطربت  و  فیها  الفتنة  اشتدت  و  ببغداد  األوضاع  اختلت  ما  عند 
الشیخ  نفي  املذهبیة،  الطائفیة و االضطرابات  للفنت  احلاكمة  السلطات 
املفید ثالث مرات خالل السنوات 393 ه و 398 ه و 409 أو 
408 ه، و لكنه أعید بعد ذلك بقلیل بكل احرتام و تكرمی و علو منزلة.

تويف الشیخ املفید سنة 413 هجریة )1022 م.( عن عمر یناهز 75 
سنة، لیلة اجلمعة لثالث خلون من شهر رمضان، وقد شارك يف جنازته 
كما هائال من الناس وأم صالة املیت علیه تلمیذه الشريف المرتضي، دفن 
الشیخ املفید بادئ األمر يف داره و فیما بعد نقل إيل »الكاظمیة« لیدفن 
بالقرب من اإلمام حمّمد اجلواد إيل جانب شیخه العلمة جعفر ابن 

محّمد ابن قولويه.
ذكر مجاعة من العلماء أنه وجد مكتوبا علي قرب الشیخ املفید خبط اإلمام 

صاحب األمر هذه األبیات:
ال صوت  الناعي  بفقدك  إنه 
يوم علي آل الرسول عظيم 

إن كنت قد غيبت في جدث الثري
فالعدل و التوحيد فيك مقيم 
و القائم المهدي يفرح كلما

تليت عليك من الدروس علوم 22
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وما كان بدعا من حماوالت معاوية فیما یهدف الیه، أن یبتدر هو اىل 
طلب الصلح،1 فیعطي احلسن كل شرط، لیأخذ علیه شرطا واحدا 

هو الملك.
وقرر معاویة خطته هذه، يف حبران نشاط الفریقنی للحرب، وكان يف توفره 
على تنفیذ هذه اخلطة، أعنف منه يف عمله لتنظیم املعسكرات وتدبری 
شؤون احلرب. ورأى ان یبادئ احلسن بطلب الصلح، فان أجیب 

الیه فذاك، واال فلینتزعه انتزاعا، دون أن یلتحم واحلسن يف قتال.
وكان علیه قبل كل شيء، أن یصطنع يف سبیل التمهید اىل غایته، ظرفا 

من شأنه ان ینبه خصومه اىل تذكر الصلح.
ومن هنا طلعت على معسكرات احلسن، الوان االراجیف، وعمرت 
سوق الرشوات، وجاء يف قائمة وعوده اليت خلب هبا ألباب كثری من 
الزعماء أو املتزعمنی: رئاسة جيش، ووالية قطر، ومصاهرة على أميرة اموية 

! وجاء يف أرقام رشواته النقدیة الف الف!
جتاربه،  وكل  مواهبه  وكل  قواه  الفكرة كل  هذه  سبیل  يف  واستعمل 
 واستجاب له كثری من باعة الضمائر الذین كانوا ال یفارقون احلسن
اليت تعمل، وعمالؤه  اليت ترى، وأصابعه  ظاهرا فاذا هم عیون معاویة 

الذین ال یدخرون وسعا يف ترویج اهدافه.
وكانت اجلیوش واالسلحة واحلركات السوقیة يف الزحف اىل املعسكرات، 
هي االخرى بعض وسائله اىل الصلح، ومل یشأ أن یبدأ هبم غاراته على 
العراق، النه لن یلتحم مع احلسن بقتال، اال اذا اعیته الوسائل كلها، 
والوسائل يف عرف معاویة، غری الوسائل يف عرف الناس أو يف عرف 

الدین اجلدید.
ومن احلق أن نقول: ان وسائله يف هذا املیدان، كانت من النوع احملبوك 
الصنع، الدقیق االسالیب، املوفق كل التوفیق، يف سبیل الغرض الذي 

رمى الیه، من اصطناع الظرف اخلاص الذي یذكر عدوه بالصلح.
العراق ضمریه ملعاویة باملال، وباع معه أكثر  القائد يف جبهة  فاذا باع 

الرؤساء ضمائرهم بالعدات.
واذا أصبح املعسكران يف مسكن واملدائن یعجان بالشائعات اليت راحت 

متطرمها بوابل من الویل والثبور واملخاوف.
واذا أصبح احلسن نفسه ال یتسىن له تنفیذ أوامره يف جیشه مبا فعلته 
من  الكثرة  أمام  بشخصه  الظهور  یستطیع  ال  بل  حوله،  من  االراجیف 

جنوده، اال لیغتال بنی مضاربه وعلى سواعد أصحابه.
فهل من سبیل اال الصلح؟!

على  تثریب  وال  ناسه،  بفساد  صالحه  استعصى  الذي  الظرف  انه 
احلسن من ظرفه اذا فسد، وناسه اذا فشت فیهم الفتنة، وان الحنراف 
الطبائع حكمه، وحلداثة االسالم خاصتها، يف القلقنی من املسلمنی أو يف 

املفروضنی على االسالم فرضا.
واذا قدر للحسن أن خيسر خبیانة جنوده، أو برباعة الفنت اليت تسلح هبا 
عدوه معركته االوىل، فلیكن منذ الیوم عند معركته الثانیة اليت ال تناهلا خیانة 
اجلنود، وال یضریها احنراف الطبائع، وال تزیدها دسائس العدو وال أسالیب 

فتنه البارعة اال مضاء ونفوذا وانتصارا مع االیام.
تكون  ما  استغالهلا كأحسن   احلسن أجاد  اليت  الفذلكة  هي  وتلك 
 احلسن من  موقفه  یكون يف  ما  أشد  معاویة  هبا  واستغفل  االجادة، 

یقظة ونشاطا وانتباها.
انه لىب طلب معاویة للصلح، ولكنه مل یلبه اال لریكسه يف شروط ال یسع 
رجال كمعاویة اال أن جيهر يف غده القریب بنقضها شرطا شرطا. مث ال 
یسع الناس - اذا هو فعل ذلك - اال ان جياهروه السخط واالنكار، فاذا 
بالصلح نواة السخط املمتد مع االجیال، واذا هبذا السخط نواة الثورات 

اليت تعاونت على تصفیة السیطرة االغتصابیة يف التاریخ.
ولیكن هذا هو التصمیم السیاسي الذي نزل احلسن من طریقه اىل 
قبول الصلح، ولتكن هذه هي الفذلكة اليت استغفل هبا معاویة فكانت من 

أبرز معاين العبقریة املظلومة يف االمام املظلوم.

وأي غضاضة على احلسن - بعد هذا - اذا هو وقع الصلح وفق 
اخلطط املرسومة.

وان له من حراجة میدانه االول، ومن االمل بنتائج میدانه الثاين ما یزین له 
حدیث الصلح، فضال عما یستأثر به هذا احلدیث من ظاهرة االصالح 
يف االمة، وما یتفق معه من حقن الدماء وصیانة املقدسات، وحتقیق وجهة 

النظر االسالمي.
وكانت اشهرا مل تناهز عدد االصابع العشر، ولكنها ناهزت عدد النجوم 
هزاهز وزعازع، وكانت قطعة من الزمن یتجه الیها القلب بكل ما ميلكه من 
حب واعجاب، فاحت بروائح النبوة، وجتلت فیها مزایا االمامة الصادقة، 
وتكشفت على قلتها وقصر مدهتا عن حقائق كثری كثری من الناس هنا 
يف  االعمال  خواتیم  بأفضل  أعماهلا  ختمت  اليت  االشهر  وهي  وهناك. 

االصالح، ووصلت خبامتتها الفضلى مصلحة الدنیا مبصلحة السماء.
واذا باحلسن بن علی، هو ذلك املصلح االكرب، الذي بشر به جده 
رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله يف احلدیث الذي سبق ذكره: ان ابين هذا 

سید وسیصلح اهلل به بنی فئتنی عظیمتنی من املسلمنی.
ومن السهل ان نفهم دوافع احلسن اىل الصلح مما ذكرنا.

دوافع معاوية
أما دوافع معاویة اليت اندلف هبا من جانبه اىل طلب الصلح فقد كانت من 
نوع آخر ال یرجع يف جوهره اىل العجز عن القتال، وال ینظر يف واقعه اىل 
وجهة نظر دین أو اصالح أو حقن دماء، فال االصالح وال حقن الدماء 

بالذي یعىن به معاویة فینزل له عن مطامعه يف الفتح. 
وفیما یلي قائمة مناسبات، تصلح الن تكون بعض دوافعه اىل الصلح:

1. انه كان یرى أن احلسن بن علي، هو صاحب احلق يف االمر، وال 
سبیل اىل اقتناص االمر اال من طریق اسكات احلسن - ولو ظاهرا- 

وال سبیل اىل اسكاته اال بالصلح.
قبیل  الیه  باالمر، فقد جاء صرحيا يف كتاب   بأولویة احلسن ما رأیه 
زحفهما للصراع يف مسكن، بقوله له: انك أوىل هبذا االمر وأحق به. وجاء 
صرحيا فیما قاله البنه یزید على ذكر أهل البیت: يا بني ان الحق حقهم،2 
ابيه حیث یقول له على ذكر احلسن: وأما  وفیما كتبه اىل زياد ابن 

تسلطه عليك باالمر فحق للحسن أن يتسلط.3
وكذلك رأیناه یستفيت االمام احلسن، فیما یعرض له من معضالت 

كمن یعرتف بامامته.4
ویعرتف للحسن بأنه سّيد المسلمين.5 وهل سید املسلمنی اال امامهم؟
2. انه كان - على كثرة الوسائل الطیعة المره - شدید التوجس من نتائج 
قال يف  یوم  لنفسه(  حربه مع احلسن، ومل یكن كتوما )كما یدعي 
وصف خصومه العراقینی: فواهلل ما ذكرت عيونهم تحت المغافر بصفين اال 
لبس على عقلي،6 ویوم قال فیهم ما لهم غضبهم اهلل بشر، ما قلوبهم اال 
كقلب رجل واحد،7 فكان یرى يف اجلنوح اىل الصلح، مفرا من منازلة هؤالء 

ومواجهة عیوهنم حتت املغافر!!
3. انه كان یهاب موقع احلسن ابن رسول اهلل يف الناس، ومقامه 

الروحي الفرید يف العقیدة االسالمیة، فیتقي حربه بالصلح.
وكان یرى من اجلائز، أن یقیض اهلل ملعسكر الشام من یتطوع لتنبیه الناس 
فیه اىل حقیقة أمر احلسن وفظاعة موقفهم منه، االمر الذي من شأنه 

ان ال یتأخر مبسلمة اجلیش يف جبهة معاویة عن االنتقاض علیه والنكول 
عنه، وباجلیش كله عن االهنیار اخریا.

وكان من سیاسة معاویة، حبس أهل الشام عن التعرف على أحد من كرباء 
املسلمنی - خارج الشام - لئال یكون هلم من ذلك منفذ اىل انكاره أو 
االنقسام علیه. ولذلك فال نعرف كیف تسىن هلذا الشامي معرفة ابن عم 
رسول اهلل ومعرفة سبقه اىل االميان ورأفته بالناس وكرمه يف العطاء 

وأولویته باالمر.
وحرى معاویة على جتهیل أهل الشام بأعالم االسالم اىل آخر عهده، 
وكانت سیاسته هذه، هي أداته يف التجمعات اليت ساقها حلروب صفنی 

اوال، وحلرب احلسن بن علی يف مسكن أخریا.
وجتد ظاهرة هذه السیاسة مبا فیها من اعالن عن ضعف صاحبها - فیما 
 ،قاله معاویة ذات یوم لـعمرو بن العاص وفد حتدى احلسن بن علی
فرد علیه احلسن حبدیاه البلیغة اليت مل یسلم منها احملرض علیها - 
ایضا- فقال معاویة لعمرو: واهلل ما أردت اال هتكي، ما كان أهل الشام 

يرون أن أحدا مثلي حتى سمعوا من الحسن ما سمعوا.8
4. وكان من الرشاقة السیاسیة اليت ال خيطئها معاویة يف سبیل طموحه 
االناين اال نادرا، أن یدعو اىل الصلح فیلح علیه ویشهد على دعوته 
الناس يف القطرین - الشام والعراق - ويف  هذه أكرب عدد ممكن من 
سائر اآلفاق اليت یصلها صوته من بالد االسالم. مث هو ال یقصد من 
الذي  القریب  لغده  التمهید  اال  على ظاهرهتا -  الدعوة -  وراء هذه 
ستنكشف عنه نتائج احلرب بینه وبنی احلسن. وكان أحد الوجهنی 
احملتملنی ان یدال للشام من الکوفة و ان تقضی احلرب و ذیوهلا علی 
احلسن و احلسنی و علی من الیهما من اهل بیتهما و شیعتهما. 
و ال تدبری - یومئذ- للعذر من هذه البائقة الکربی أروع من أن یلقی 
معاویة مسئولیتها علی احلسن نفسه و یقول للناس غری کاذب: انی 
دعوت الحسن للصلح؛ ولکن الحسن أبی اال الحرب و کنت اريد 
له الحياة و - لکنه أراد لي القتل و اردت حقن الدماء ولکنه أراد هلك 

الناس بينی و بينه!

صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان
المادة االولى: تسلیم االمر اىل معاویة، على أن یعمل بكتاب اهلل وبسنة 

رسوله9 - وبسریة اخللفاء الصاحلنی؛10
المادة الثانية: أن یكون االمر للحسن من بعده،11 فان حدث به 

حدث فألخیه احلسنی،12 ولیس ملعاویة أن یعهد به اىل احد؛13
المادة الثالثة: أن یرتك سب أمری املؤمننی والقنوت علیه بالصالة،14 

وأن ال یذكر علیا اال خبری؛15
المادة الرابعة: استثناء ما يف بیت املال الكوفة، وهو مخسة آالف الف 
فال یشمله تسلیم االمر. وعلى معاویة أن حيمل اىل احلسنی كل عام 
الفي الف درهم، وأن یفضل بين هاشم يف العطاء والصالت على بين 
عبد مشس، وأن یفرق يف أوالد من قتل مع أمری املؤمننی یوم اجلمل 
وأوالد من قتل معه بصفنی الف الف درهم، وأن جيعل ذلك من خراج 

دار اجبرد.16
آمنون حیث كانوا من أرض  الناس  أن  على  الخامسة:  المادة 

اهلل، يف شامهم وعراقهم وحجازهم ومينهم، وأن یؤمن االسود 

الشيخ راضي آل ياسين صلـح الحسن
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واالمحر، وان حيتمل معاویة ما یكون من هفواهتم، وأن ال 
یتبع احدا مبا مضى، وأن ال یأخذ أهل العراق باحنة.17

ینال أحدا من  أمان أصحاب علي حیث كانوا، وأن ال  وعلى 
شیعة علي مبكروه، وأن اصحاب علي وشیعته آمنون على أنفسهم 
وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم، وان ال یتعقب علیهم شیئا، وال یتعرض 
الحد منهم بسوء، ویوصل اىل كل ذي حق حقه، وعلى ما أصاب 

اصحاب علي حیث كانوا.18
وعلى أن ال یبغي للحسن بن علي، وال الخیه احلسنی، وال 
الحد من أهل بیت رسول اهلل، غائلة، سرا وال جهرا، وال خيیف 

أحدا منهم، يف أفق من اآلفاق.19
اىل  معاویة  رسول  یعين  عامر،  بن  اهلل  عبد  مث كتب  قتيبة:  ابن  قال 
احلسن - اىل معاویة شروط احلسن كما أمالها علیه، فكتب 
املؤكدة،  العهود  علیه  وبذل  خبامته،  وختمه  خبطه،  ذلك  مجیع  معاویة 
واالميان املغلظة، وأشهد على ذلك مجیع رؤساء أهل الشام، ووجه به اىل 

20.عبد اهلل ابن عامر، فاوصله اىل احلسن

الميدان الجديد
رأینا أن الشروط اليت أخذها احلسن بن علی على معاویة فیما مت 
بینهما من التعاهد على الصلح، كانت أكثر شروط عرفها التاریخ عهودا 
مؤكدة وأميانا مغلظة، وكان معاویة هو الذي كتب نسختها االخریة بقلمه 

ووقعها خبامته.
ومل یكن بدعا أن یرتقب الرأي العام االسالمي، یومها، الوفاء هبا كما 
جيب ملثل هذه العهود واالميان، وكما هو االنسب بشخصیتنی من هذا 

الطراز يف االسالم. 
منرب  على  معاویة يف خطابه  الیها  اليت سبق  الغریبة  املفاجأة  تلك  اما 
الكوفة، وملا ميض على امضائه املعاهدة اال أیام رمبا كانت ال تزید على 
أسبوع واحد، فقد وقعت يف اجملتمع االسالمي وقوع الصاعقة اليت ال 
یسبقها انذار. فقال )على روایة المدائني( كما اشری الیه آنفا: وكل شرط 
السبيعي(  اسحق  أبي  روایة  )على  هاتين!، وصرح  قدمي  فتحت  شرطته 
بقوله: أال ان كل شيء أعطيته للحسن بن علي تحت قدمي هاتين ال 
أفي به! مث شهد علیه الحصين بن المنذر الرقاشي قائال: ما وفى معاوية 
للحسن بشيء مما أعطاه، قتل حجرا واصحاب حجر، وبايع البنه، وسم 

21!الحسن
وهكذا قدر هلذا الرجل الواسع املمتلكات الضیق امللكات أن یعود بعد 
حنثه بأميانه علنا، ونقضه ملواثیقه صراحة، أبعد الناس عن ثقة الناس، 
وأقلهم وزنا يف املقاییس املعنویة اليت یتواضع علیها الناس، وكان جزاء 
وفاقا، أن ینكره أكثر املغرورین مبا كان أنكر هو عهوده ومواثیقه، وأن 

یضعوه من أنفسهم يف احملل الذي وضع هو شروطه من نفسه.
واهنا للمبادأة االوىل اليت ابتدأ احلسن زحفه منها اىل میدانه الثاين. 
ومن هنا وضع أول حجر يف البناء اجلدید لقضیة أهل البیت. مث 
مشى موكب الزمان، فاذا باخلطوات املوفقة متشي وئیدا مع الزمان واذا 
بطالئع النجاح كفیالق اجلیش اليت تتالحق تباعا لتتعاون على الفتح. وان 
من الفتوح ما ال یعتمد يف أداته على السالح، ومنها ما یكون وسائله 
االولیة أشبه باهلزمية، حىت لیخاله الناس تسلیما حمضا، ولكنه يف منطق 

العقالء، ظفر المع وفتح مبنی.
طریق  عن   احلسن خطة  الیها  وفقت  اليت  اخلطوات  أبرز  من  وكان 

الصلح، يف سبیل التشهری مبعاویة حیا ومیتا، والنكایة ببين أمیة اطالقا.
1. أهنا ألبت على معاویة يف بدایة عهده االستقاليل عددا ضخما من 

الشخصیات البارزة يف اململكة االسالمیة.
فلعنه صراحة بعضهم، وخبثه آخر، وقرعه وجاها ثالث بل ثالثة، وقاطعه 
رابع، وانكر علیه حىت مات غما من فعاله كبری خامس، وقال فیه أحدهم: 
وكان واهلل غدارا. وقال اآلخر: اربع خصال كن في معاوية لو لم يكن فيه 

منهن اال واحدة لكانت موبقة.22
2. وخلقت له معارضة الطبقات اليت مشلتها بنود املعاهدة، سواء يف االمان 
املفروض فیها، أو يف احلقوق املالیة املنصوص علیها. فاذا بعامل عظیم من 
الناس أصبح ینظر اىل معاویة نظره اىل العدو الواتر يف النفس واملال، مبا 

نقضه من شروطهم، يف نفوسهم وأمواهلم؛
3. وظن معاویة أنه سیجعل من نقضه معاهدة احلسن وضعا شكلیا 
لبیعة ابنه یزید، یتغلب به على عنعنات االسالم املقررة بنی املسلمنی يف أمر 

البیعة وصالحیة اخلالفة.
ولكنه مل یلبث أن اصطدم بالواقع، فاذا هبذه البیعة اجلدیدة، مثار النقمة 
االسالمیة العامة اليت اصبحت تتحسس منذ ترشیح یزید للخالفة بنوایا 

بين أمیة من االسالم؛
4. مث كانت البوائق الدامیة اليت جهر هبا معاویة بعد نقض الصلح، يف قتله 
خیار املسلمنی - من صحابة وتابعنی - بغری ذنب، عوامل أخرى للتشهری 
به، ولتحطیم معنویاته املزعومة، متشیا مع اخلطة املكینة، اليت أرادها االمام 

احلسن منذ قرر االقدام على الصلح؛
 5. وقضیة احلسنی يف كربالء سنة 61 هجري، كربى قضایا احلسن
فیما مهد له من الزحف على عدومها املشرتك، وعدو أبیهما من قبل. وال 

ننسى أنه قال له یوم وفاته: »وال يوم كيومك أبا عبد اهلل.«
وهذه الكلمة على اختزاهلا - املقصود - هي الرمز الوحید الذي مسع من 
احلسن، فیما یشری به اىل اخلطة املقنعة بالسر، اليت اعتورها الغموض 
من ست جهاهتا، منذ یوم الصلح اىل یوم صدور هذا الكتاب. وانك لتقرأ 
من هذه الكلمة لغة القائد االعلى الذي یوزع القواد لوقائعهم، ویوزع االیام 

ملناسباهتا، مث ميیز أخاه ویوم أخیه فیقول: وال یوم كیومك.
اخلطة كال  حلقات  الزمنیة  املناسبات  تبعث  ان  احلال  طبیعة  من  وكان 
السابقة  تؤرث  وأن  االخرى،  توقظ  أن  حلقة  لكل  البد  وكان  لیومها. 

الالحقة، وتوقد االوىل جذوة الثانیة، وهكذا دوالیك.
وحسب احلسن لكل هذه اخلطوات حساهبا املناسب هلا، منذ قاول 
معاویة على هذا الصلح املعلوم، ودرس - اىل ذلك - نفسیات خصومه 
مبا كانت تشرئب له من النقمة علیه وعلى أخیه وعلى شیعته وعلى أهدافه 
الواسع، االساس الذي بىن علیه  مجیعا. وكانت هذه املطالعات بنطاقها 

احلسن خطواته املستقبلة فیما مهده لنفسه ولعدوه معا. 
وكان من طبیعة احلال، أن تلقي هذه اخلطوات قیادهتا اىل احلسنی فیما 
لو حیل بنی احلسن وبنی قیادهتا بنفسه. وهذا هو ما أردناه يف بدایة 

هذا القول.
وهكذا كانت هنضة احلسنی اخلالدة اخلطوة اجلبارة يف خطة أخیه العبقري 

العظیم.

املتقاربة  الفرتات  يف  تستعرض  االهداف،  البعیدة  اخلطة  تزل  مل  مث   .6
من  انبثقت  قانیة  أحداث  سلسلة  بكربالء،  احلسنی  واقعة  بعد  التاریخ، 
صمیم الوضع االموي املتشابه يف أكثر مالحمه - بنی عهد معاویة وابن 

عمه احلمار.23
اجلائرة  احلكومة  باسالمیتهم  املعنینی  املسلمنی  االمویة يف عرف  وعادت 
الدینیة.  النوامیس  بالظلم واالسراف وبالتحلل من كثری كثری من  املتغلبة 
واشتدت نقمة الناس علیها مع متادي االیام، وكان أي علم یرفع حلرب 

بين أمیة، ال یعدم االلوف وعشرات االلوف من املبایعنی له على املوت.
صمیم  من  املستمدة  البذرة   - هذا  على   - الصلح  عملیة  فلتكن  اذا، 
مصلحة االسالم ومصلحة أهل البیت علیهم السالم، ومن الوحي ایضا. 
ولیعد احلسن بن علی بعد أقل من قرن، الغالب املنتصر على اخلصوم 

املغلوبنی، املنهزمنی يف التاریخ.
صمت  يف  السیاسات،  تبلغها  ال  صاعدة  وسیاسة  موفقات،  خطوات 

وتواضع واتئاد، وحتت ظل اصالح وتسلیم وحقن دماء.
وهل العظمة شيء آخر غری هذا، یاترى؟

الهوامش:
1. هذا هو الصحیح كما دل علیه خطاب احلسن فیما استشار به اصحابه يف 
املدائن فقال: »أال وان معاویة دعانا المر لیس فیه عز وال نصفة...«، وكما دلت علیه 

.مصادر أخرى خالفا لبعض املؤرخنی اآلخرین، والرتجیح خلطاب احلسن
2. »شرح هنج البالغة إلبن ايب احلدید«، ج 4، ص 5 وص 13 وص 73. 

3. نفس املصدر.
4. وجتد الشواهد الكثریة على ذلك فیما أورده الیعقويب يف تارخيه، ج 2، ص 201 
وص 202، وفیما استعرضه ابن كثری يف »البدایة والنهایة«، ج 8، ص 40، وفیما 

رواه يف »البحار«، ج 10، ص 98. 
5. »االمامة والسیاسة«، ص 160-159. 

6. املسعودي، »هامش ابن االثری«، ج 6، ص 67 وغریه. 
7. الطربي، ج 6، ص 3.

8. »احملاسن واملساوئ« للبیهقي، ج 1، ص 64.
9. املدائين - فیما رواه عنه ابن أيب احلدید يف »شرح النهج البالغة«،ج 4، ص 8.

10. »فتح الباري شرح صحیح البخاري« - فیما رواه عنه ابن عقیل يف النصایح 
الكافیة - ص 156، الطبعة االوىل، و»البحار«، ج 10، ص 115. 

11. »تاریخ اخللفاء للسیوطي«، ص 194، و ابن كثری، ج 8، ص 41، و»االصابة«، 
لفرید  االسالمیة«  املعارف  و»دائرة   150 قتیبة، ص  وابن  و13،   12 2، ص  ج 

وجدي، ج 3، ص 443، الطبعة الثانیة وغریهم.
12. »عمدة الطالب البن املهنا«، ص 52. 

13. املدائين - فیما یرویه عنه يف »شرح النهج البالغة«، ج 4، ص 8، و»البحار«، 
ج 10، ص 115، و»الفصول املهمة البن الصباغ« وغریهم. 

14. »أعیان الشیعة«، ج 4، ص 43. 
البالغة إلبن ايب  الطالبینی«، ص 26، و »شرح هنج  15. االصفهاين يف »مقاتل 
احلدید«، ج 4، ص 15 وقال غریمها: ان احلسن طلب اىل معاویة أن ال یشتم 
علیا، فلم جيبه اىل الكف عن شتمه، وأجابه على أن ال یشتم علیا وهو یسمع. قال 

ابن االثری: مث مل یف به أیضا. 
16. جتد هذه النصوص متفرقة يف »االمامة والسیاسة«، ص 200 والطربي، ج 6، 
ص 92 و»علل الشرائع البن بابویه«، ص 81 وابن كثری، ج 8، ص 14 وغریهم. 

17. املصادر: »مقاتل الطالبینی«، ص 26، »شرح هنج البالغة إلبن ايب احلدید«، 
ج 4، ص 15، »البحار«، ج 10، ص 101 و115، الدینوري، ص 200، ونقلنا 

كل فقرة من مصدرها حرفیا. 
18. یتفق على نقل كل فقرة أو فقرتنی أو أكثر، من هذه الفقرات اليت تتضمن االمان 

الصحاب علي وشیعته، كل من الطربي، ج 6، ص 97، وابن االثری، ج 3، ص 
166، وأيب الفرج يف »املقاتل«، ص 26، و»شرح هنج البالغة إلبن ايب احلدید«، 
ج 4، ص 15، و»البحار«، ج 10، ص 115، و»علل الشرائع«، ص 81، 

و»النصائح الكافیة«، ص 156. 
19. »البحار«، ج 10، ص 115، و»النصائح الكافیة«، ص 156 - ط. ل.

20. »االمامة والسیاسة«، ص 200. 
21. یراجع ابن ايب احلدید، ج 4، ص 16 و6 و7.

22. كان الذي لعنه صاحبه مسرة، والذي وصفه بأخبث الناس صدیقه املغریة، وكان 
الذي قرعه وجاها عائشة وآخرون، والذي قاطعه مالك بن هبریة السكوين، والذي 
السبیعي،  اسحق  أبا  السادس  احلارثي، وكان  زیاد  بن  الربیع  فعاله  مات غما من 
والسابع احلسن البصري. ویراجع عن ذلك »شرح هنج البالغة إلبن ايب احلدید« 

وابن االثری و»مروج الذهب« وغریها.
23. هو مروان االموي الذي انقرضت دولة بين أمیة على یده - ویلقب باحلمار 
و باجلعدي نسبة اىل مربیه )اجلعد بن درهم(. وكان ابن درهم زندیقا فعلمه مذهبه، 
وكان الناس یذمونه بنسبته الیه. وملا تعقب الفاحتون العباسیون مروانا يف هزميته، أودع 
حرمه الكنیسة يف بوصری! - فأین هو عن املساجد یا ترى ؟ - یراجع ابن االثری، 

ج 5، ص 159 و 160.

 -246 ص  الرضی،  الشريف  منشورات   ،»الحسن »صلح  المصدر: 
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من خطبة ألمریاملومننی فی »هنج البالغة« قال: 
املنزلة  و  القریبة،  بالقرابة   اهلل رسول  من  موضعی  علمتم  قد  نو 
اخلصیصة. وضعنی فی حجره و أنا ولید، یضمنی إلی صدره، و یکنفنی 
مثّ  الشیء  و کان ميضغ  َعرفه.  ُیشّمنی  ميّسنی جسده،  و  فراشه،  فی 
یلقمنیه. و ما وجد لی کذبة فی قول، و ال خطلة فی فعل... و لقد 
کنت أتبعه اتّباع الفصیل أثر أّمه، یرفع لی فی کّل یوم من أخالقه علماً، 
و یأمرنی باالقتداء به. و لقد کان جياور فی کل سنة حبراء، فأراه و ال 
 یراه غریی. و مل جيمع بیت واحد یومئٍذ يف االسالم غری رسول اهلل
و خديجة و أنا ثالثهما. أری نور الوحی و الّرسالة. و أشّم ریح النبّوة.

و لقد مسعت رنّة الشيطان حنی نزل الوحی علیه، فقلُت: 
يا رسول اهلل ما هذه الرنّة؟ 

فقال: »هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إّنک تسمع ما أسمع، و 
تری ما أری. إاّل أّنک لست بنبّی، ولکّنک لوزير، و أّنک لعلّی خير.«

خیر البرّیة

المصدر: »خير البرية و االلطاف االلهّية«، بيروت، دارالعلوم، صص 164-
.165

لعلي اوالها النبي
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