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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

املثليني الذي رفعته سفارتا »بريطانيا« و»كندا«  الكثري عن علم  قيل 
»يومهم  يف  املثليني  مع  تضامنا  »بغداد«  يف  االورويب  االحتاد  وبعثة 
العاملي«، بسبب استفزازه ملشاعر الشعب العراقي املسلم، وزاد من حدة 

هذا االستفزاز انه جاء يف شهر رمضان ويف ليايل القدر.
الفكرية  والشخصيات  احلزبية  والفعاليات  والسياسية  الدينية  املرجعيات 
واالعالمية واجملتمعية اتفقت ودون استثناء على التنديد باالجراء الغريب،  
والبعض دعا اىل طرد سفراء الدول الذين قاموا هبذه الفعلة، وهناك من 
دعا اىل اختاذ اجراءات ردعية للحيلولة دون تكرار مثل هذه املمارسات 

الشاذة واملنحرفة يف ارض »العراق« ارض املقدسات.
من الواضح ان كل ردود الفعل كانت يف حملها وكان البد ان تصدر، 
فمن غري املقبول واملعقول ان يقوم الغرب هبذه الفعلة النكراء على ارض 
العراق ومير العرااقيون من امامها مرور الكرام رغم ان الفعلة استهدفت 
عليه كل  يقوم  الذي  االساس  تعترب  واليت  واالخالقية،  الدينية  قيمهم 

بنائهم اجملتمعي.
هناك نقطة يف غاية االمهية مل يتم التطرق اليها يف املواقف اليت تناولت 
الفعلة الشائنة للسفارات الغربية او مت تناوهلا بشكل عرضي، بينما تعترب 
السبب الرئيسي وراء االجراء الغريب الذي استفز مشاعر العراقيني، وهي 
وان  الكون  مركز  ميثل  انه  العتقاده  هذه  فعلته  من  انطلق  الغرب  ان 
حضارته هي احلضارة الوحيدة املبنية على اسس علمية، اما باقي شعوب 
وهذا  »خرافية«،  حضارات  اال  تفرز  ومل  اهلامش  على  فتعيش  العامل 

املنطلق بالتحديد كان سبب مرحلة االستعمار الذي دشنه الغرب باحتالل 
البلدان االخرى وسرقة  احتالل  يرى من حقه  فالغرب  البلدان االخرى، 
ثروات شعوهبا الهنا ال متتلك االمكانيات العلمية اليت تؤهلها استخدام هذه 

الثروات بالشكل املناسب!.
ثقافته  يعترب  ايضا جعلته  االخر هي  اىل  للغرب  االستعالئية  النظرة  هذه 
وافكاره وتقاليده وعاداته على اهنا مطلقة وعلى الشعوب االخرى ان تعتقد 
وتعمل هبا دون اي اعرتاض، ويف حال اختذ شعب ما موقفا معارضا من 

الثقافة الغربية، يُتهم على الفور بالتخلف واجلهل.
التنمر واالستعالء الغريب على االخرين، شاهدناها قبل  واخر صور هذا 
ايام يف بغداد، فرغم ان بريطانيا تعترب من اكثر دول الغرب معرفة بالثقافة 
مدى  ايضا  وتعرف  االستعماري،  تارخيها  »بفضل«  العراقية  والتقاليد 
العراقيني لدينهم واخالقهم وتقاليدهم، اال ان سفريها رفع علم  تعصب 
الشاذين جنسيا يف بغداد، دون اي اعتناء مبشاعر العراقيني، الن بريطانيا 
ترى يف تصرفها بانه تصرف »عقلي« و»منطقي« و»طبيعي« بل وحىت 

»انساين«، وعلى العراقيني ان يتقبلوه دون اي اعرتاض.
لو كان السفري الربيطاين وباقي السفراء الغربيني، حيرتمون الدين االسالمي 
ملا  االسالمية،  العادات  والتقاليد  االسالمية  والثقافة  االسالمية  واحلضارة 
الواضح اهنم يف وقرارة  فكروا ولو للحظة ان يرتكبوا فعلتهم تلك، فمن 
والشاذين  املنحرفني  حيرتم  ال  من  اىل كل  ازدراء  نظرة  ينظرون  انفسهم 

جنسيا، كما حيرتمهم الغرب.

أكد املفكر الشيعي والعضو يف جملس أهل البيت يف »إندونيسيا«، 
محسن لبيب أن ظاهرة االسالموفوبيا هي نتاج اجلهل والقراءة السطحية 

للنص القرآين.
وقال ذلك، املفكر الشيعي والعضو يف جملس أهل البيت يف إندونيسيا، 
يف معرض حديثه عن دور اإلسالم يف زيادة الُبعد الروحي لألفراد وقضية 

كراهية اإلسالم.
وخارجيني،  داخليني  عاملني  عن  تنجم  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  أن  وأكد 
اإلسالمية  للنصوص  اخلاطئ  بالتفسري  يتأثر  الداخلي  العامل  أن  مضيفاً 
والقراءة السطحية للنص القرآين، والعامل اخلارجي يرجع إىل اجلهل، وعدم 
معرفة أتباع الديانات اإلسالمية حول القواسم املشرتكة، والتحريض على 

االختالفات.
وأكد حمسن لبيب أن املذهب الشيعي مدرسة منطقية، وعقالنية وإنسانية، 
ولكن جهل األديان األخرى حول التعاليم الشيعية األصلية واجلهل هبذا 
ظهور  اىل  يؤدي  املطاف  هناية  ويف  الشيعة  رهاب  إىل  يؤدي  املذهب 

االسالموفوبيا.
وأشار اىل أن التوجهات الغربية حنو الدراسات اإلسالمية واضحة متاماً، 

وهذا االجتاه أكثر تركيزًا من قبل الشيعة - الذين يشملون جزًءا صغريًا 
من اجملتمع املسلم - يف جمال املوضوعات الفلسفية. وبعبارة أخرى، فإن 
اجلالية املسلمة الشيعية قد بذلت املزيد من اجلهود املفيدة لفهم الفلسفة 

اإلسالمية.
وأكد أن املدرسة اإلسالمية دين كامل وشامل لتكامل البشر، موضحاً أن 
الدين اإلسالمي لديه نسخة كاملة هلداية البشرية، لكننا نواجه حقيقة أن 
فهم وتفسري تعاليم اإلسالم الميكن حتقيقه إال باالعتماد على مرجعيات 
دينية حمددة. كما نرى، فإن التعاليم اإلسالمية تصاحبها أحيانًا قراءات 
وتفسريات غري مبدئية  ألن هذه التعاليم قد مّت تفسريها من قبل اجلاهلني 

.وأهل بيته وال تتوافق مع القرآن الكرمي وسنة النيب
وصرح أن مراجعة تعاليم اإلسالم األصلية حلّل حتديات احلياة أمر فعال 
ومفيد، موضحاً أنه جيب على املرء أن يدرك أن هناك أشخاًصا سطحيني 
يشعرون خبيبة أمل من رمحة اهلل ويبتعدون عن الدين من خالل عدم إجياد 

حل ملشاكلهم يف التعاليم الدينية.

المصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية

االسالموفوبيا هي 

نتاج الجهل والقراءة السطحية للنص القرآني

٭ الرقم 67
٭ شوّال
1441

نفس الدوافع اليت دفعت الغرب إىل استعمار الدول االسالمية يف بداية 
القرن املاضي، هي اليت دفعته اليوم اىل حماولة استعمار عقول املسلمني، 
القوة  استخدام  عرب  اجلديد  الغريب  االستعمار  مواجهة  من  البد  لذلك 
الناعمة اليت تزخر هبا احلضارة االسالمية القناع الشباب خبواء الثقافة الغربية 
مييز  الذي  البعد  وهو  لالنسان،  الروحي  البعد  ونكران  املادة  على  املبنية 

االنسان عن احليوان، وهو ما يفسر اقتناع الغرب بالشذوذ اجلنسي على 
انه حالة طبيعية رغم انه يستبطن خراب االرض واحلياة االنسانية، ويكون 

مقدمة الحنرافات اخرى الهناية هلا.

https://ar.shafaqna.com/AR/213074/ :المصدر

سعيد محمد

الجذور اإلستعمارية 

لظاهرة دفاع الغرب عن الشذوذ الجنسي
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أخبار المسمین في العالم

قالت األمم المتحدة إن حاالت كورونا في »اليمن« أكثر من المعلن
اليمن،  أحناء  ينتشر يف  املستجد  أن فريوس كورونا  املتحدة  األمم  تعتقد 
حيث »اهنار« نظام الرعاية الصحية هبا »فعليا«، مضيفة أهنا تسعى جلمع 

متويل عاجل.
وقال ينس اليركه املتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم املتحدة، اجلمعة، يف إفادة من »جنيف«: منظمات اإلغاثة في اليمن 

تعمل على أساس أن هناك تفشيا محليا في أنحاء البلد.
وأضاف: نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة اآلن. الوضع مقلق 

بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار فعليا.
وأشار اليركه إىل أن موظفي اإلغاثة قالوا إهنم يضطرون لرفض مساعدة 
الناس، ألهنم ال ميلكون ما يكفي من األكسجني الطيب أو إمدادات كافية 

من معدات الوقاية الشخصية.
وصرح أن رحلة طريان تنقل موظفي إغاثة دوليني هبطت يف عدن، الثالثاء، 
بعد فتح اجملال اجلوي بالتناوب، وأضاف أن مواطنني مينيني يقومون مبعظم 

العمل امليداين.
وقالت منظمة »أطباء بال حدود«، إن املركز الرئيسي لعالج كورونا جنويب 
اليمن، الذي تديره، رصد ما ال يقل عن 68 وفاة خالل ما يربو بقليل 

على أسبوعني.
السلطات  أعلنتها  اليت  احلصيلة  مثلي  يتجاوز  الذي  الرقم،  أن  وأضافت 

اليمنية حىت اآلن، يشري إىل كارثة أوسع نطاقا تتكشف يف املدينة.
وكشفت أحدث بيانات نشرهتا منظمة الصحة العاملية، أن السلطات 
وفاة  و30  إصابة  حالة   184 رصدت  بأهنا  املنظمة  أبلغت  اليمنية 

بالفريوس.
لكن اليركه قال: العدد الفعلي أعلى بكثير قطعا.

وأضاف أن األمم املتحدة تقول إهنا ستسعى جلمع ملياري دوالر لليمن 
للحفاظ على استمرار برامج اإلغاثة حىت هناية العام.

وقال إن األمم املتحدة و»السعودية« ستستضيفان مؤمتر تعهدات عرب 
اإلنرتنت يف غضون 10 أيام، وأضاف: من الضروري للغاية أن يكثف 
المجتمع الدولي جهوده اآلن وفي مؤتمر التعهدات في الثاني من يونيو، 

ألننا نتجه صوب منحدر مالي.
التي  البرامج  تضطر  فسوف  المال  استمرار وصول  نكفل  لم  إذا  وتابع: 
إلى  للغاية في مكافحة كوفيد 19،  الناس والضرورية  أرواح  تحافظ على 

التوقف.
واستكمل: حينها سيشهد العالم ماذا يحدث في بلد ال يملك نظاما صحيا 

فعاال لمكافحة كوفيد 19. ال أعتقد أن العالم يريد مشاهدة ذلك.

https://www.skynewsarabia.com/ :المصدر

أكد األمني العام لـ»حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل ان موقفنا من قضية 
»فلسطني« والكيان الغاصب هو موقف عقائدي ديين شرعي اخالقي 
انساين، وتابع: موقفنا هذا غري قابل للتبديل ومن يراهن انه من خالل 
احلروب العسكرية او االمنية او التجويع او اي شيء آخر انه ميكن ان 

يغري هبذا املوقف فهو مشتبه.
وشدد السيد نصر اهلل على انه ال يوجد احد لديه اي تفويض لتنازل عن 
القضية الفلسطينية او ان يهب اي شيء من فلسطني للصهاينة حتت 

اي عنوان من العناوين. 
مسؤولية  هي  فيها  واملقدسات  فلسطني  ارض  محاية  مسؤولية  وتابع: 

الشعب الفلسطينية واالمة كلها وسنسأل عن ذلك يوم القيامة.
وأكد السيد نصر اهلل ان احلق ال يتغري مبرور الزمن وما اخذ بالسرقة ال 
العامل بشرعية ما  الزمن ولو اعرتف كل  يصبح ملكا شرعيا عرب مرور 
سرقه اللص، وشدد على انه ال حيق ألي فلسطيين او عريب او مسلم او 
مسيحي ان يهب جزءا من فلسطني او القدس للصهاينة وهذه مقدسات 
الفلسطيين، ولفت اىل ان مسؤولية  االمة وهذه االرض ملك للشعب 
اواًل  الفلسطيين  الشعب  مسؤولية  هي  واحلقوق  املقدسات  استعادت 
ولكنها ايضاً مسؤولية االمة ويف يوم القيامة الكل سيسأل عن هذا االمر.

واشار السيد نصر اهلل اىل ان املقاومة بكل اشكاهلا هي وحدها السبيل 
لتحرير األرض واملقدسات واستعادة احلقوق وكل الطرق االخرى هي 
مضيعة للوقت، واوضح انه ال ينجز التحرير يف سنتني او ثالثة واملقاومة 
الشعبية تستنزف سنوات كبرية، واضاف طول زمن املعركة ال جيوز ان 

يكون سببا لليأس واألجيال، واعترب انه جيب ان تتواصل املقاومة واجليل 
املعاصر اذا كان يشعر انه غري قادر على املقاومة عليه ان ال يعطي تربير 

للشرعنة وال جيب ان يعرتف به او ان يوقع له.
ويف  ويناضل  يقاوم  الفلسطيين  الشعب  ان  اىل  اهلل  نصر  السيد  ولفت 
النظرة  االسرائيلية ولكن يف  اجليش واحلكومة  يقاتل  انه  الظاهرية  الصورة 
الباطنية القتال هو ضد الواليات املتحدة االمريكية، وأكد معركتنا احلقيقية 
هي مبواجهة الواليات املتحدة األمريكية الن إسرائيل هي اجلبهة املتقدمة 
للواليات املتحدة األمريكية اليت تدعمها عسكريا وأمنيا واقتصاديا وسياسيا، 
وتابع امريكا مل تكن تسمح لنا يف لبنان حىت مبجرد االدانة جلرائم االحتالل 
املتحدة،  الواليات  اىل  للتقرب  بوابة  اسرائيل  جعلت  وامريكا  االسرائيلي 
وأشار اىل ان امريكا تسخر نفوذها وعالقاهتا وقوهتا من اجل تثبيت اسرائيل 
وفرض ذلك على الدول العربية، واوضح ان العدو الذي نقاتله يف الواقع 

هم االمريكان.
وقال السيد نصر اهلل يف بيئة الصراع احلايل مع العدو، هناك دول وانظمة 
من العامل العريب واالسالمي خرجت من هذا الصراع هي صامتة او مشغولة 
مبشاكلها وبعضها خرج من الصراع مع العدو ولكن انتقل اىل موقع من 
يساعد العدو باالمكانات املتاحة كمحاصرة الفلسطينيني ووقف الدعم 
عنهم واعتقال فلسطينيني على اراضيها والتصويت ملصلحة العدو يف بعض 
موقع  اىل  انتقلت  الدول  بعض  ان  اي  الشواهد،  من  وغريها  املنظمات 
الصديق للعدو والضاغط للشعب الفلسطيين، وتابع هناك بعض الدول 
»ايران«  الدول  للعدو وعلى رأس هذه  واملقاوم  املعادي  موقع  بقيت يف 

النظام الصحي في اليمن انهار فعليا بسبب كورونا موقفنا من القضية الفلسطينية غير قابل للتبديل 

٭ الرقم 67
٭ شوّال
1441

و»سوريا« باالضافة اىل حركات مقاومة وفصائل من »اليمن« و»العراق« 
احملور  هذا  ان  واكد  و»البحرين«،  وفلسطني  و»باكستان«  و»لبنان« 
املسمى حمور املقاومة له التأثري الكبري مبواجهة احملور االمريكي االسرائيلي، 

واكد ان يران هي الثقل االكري واالبرز حملور املقاومة.

المصدر: موقع المنار
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:قال الهل بيته جاء يف الروايات أن رسول اهلل
»إنا أهل بيت اختار اهلل لنا اآلخرة علي الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي 
بالء وتشريدا وتطريدا، حتي يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سـود، 
فيسألون الخير فال يعطونه، فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فال يقبلونه، 
حتي يدفعوها إلي رجل من أهل بيتي فيمألها قسطا كما مألوها جورا، فمن 

أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا علي الثلج.«1
ففي اخلامس والعشرون من شهر شوال سنة 148 هـ .ق. كانت شهادة 
االمام الصادق كما ان والدته كانت يف السابع عشر2 من شهر 
وشهادته  والدته  تاريخ  يف  املشهور  علي  ه.ق.  سنة 83  االول  ربيع 

فيكون عمره الشريف يوم شهادته 65 سنة.3
4.هكذا مساه جده النيب األكرم ،إنه الصادق

قال مالك بن أنس: ما رأت عين وال سمعت أذن وال خطر علي قلب بشر 
أفضل من جعفر الصادق فضال وعلما وعبادة وورعا...5

وقال اليعقوبي يف تارخيه: كان أفضل الناس وأعلمهم بدين اهلل وكان أهل 
العلم الذين سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا: أخبرنا العالم.6

حديث  أبي  وحديث  أبي  حديث  »حديثي   :الصادق االمام  وقال 
جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين، حديث 
الحسن ، وحديث الحسن، حديث أمير المؤمنين، وحديث 
أميرالمؤمنين، حديث رسول اهلل، وحديث رسول اهلل، قول اهلل 

تعالي...«7
فيها خماطبا أصحابه واخلطاب  يقول  وقال كذلك يف كلمة ورسالة 
لكل مسلم يف التو عرف اإلمام: »أحسنوا النظر في ما ال يسعكم جهله، 
وانصحوا أنفسكم وجاهدوها في طلب معرفة ما ال عذر لكم في جهله، فإن 
لدين اهلل أركانا ال ينفع من جهلها شدة اجتهاده في طلب ظاهر عبادته، وال 
يضر من عرفها فدان بها حسن اقتصاده، وال سبيل لحد إلي ذلك إال بعون 

من اهلل عزوجل.«8
يهلك  أعين: »إنما  بن  حمران  الصادق ألحد أصحابه  اإلمام  وقال 

الناس ألنهم ال يسألون...«9

اإلمام الصادق في عهد األموي و العباسي
ولد االمام الصادق يف عهد عبد الملك بن مروان بن الحكم مث عايش 
الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد 
بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، والوليد بن زيد، ويزيد بن الوليد، 
)سنة  االموي  احلكم  سقوط  حيت  الحمار،  ومروان  الوليد،  بن  وإبراهيم 
132 هـ.ق.(، مث آلت اخلالفة إيل بين العباس، فعاصر من خلفائهم أبا 
العباس السفاح، وشطرا من خالفة أبي جعفر المنصور تقدر بعشر سنوات 
تقريبا، وعاصر االمام الصادق كل هذه األدوار وشاهد بنفسه حمنة 
آل  عميد  وكان  ومتلملها؛  وشكواها  وآهاهتا  االمة  وآالم   البيت آل 

االموية  الرقابة  حتت  فقد كان  لذا  املسلمني.  أنظار  وحمط   البيت
والعباسية ومالحقة جواسيس احلكام، حيصون عليه حركاته واتصاالته. 

فقد عاصر اإلمام الصادق الدولتني يف هذه املدة الطويلة؛ مع جده 
أبيه  وبعد  سنة  عشرة  تسع  جده  بعد  أبيه  ومع  سنة،  عشرة  اثنيت  وأبيه 
أيام إمامته أربعا وثالثني سنة، وكان يف أيام إمامته بقية ملك هشام بن 
الوليد  بن  يزيد  وملك  عبدامللك،  بن  يزيد  بن  الوليد  وملك  عبدامللك، 
الناقص، وملك إبراهيم بن الوليد وملك مروان بن حمّمد احلمار، مث صارت 
المسودة )الختاذهم شعار السواد( مع أبي مسلم سنة اثنتني وثالثني ومئة 
فملك أبو العباس امللقب بالسفاح، مث ملك أخوه أبوجعفر امللقب باملنصور، 

واستشهد الصادق بعد عشر سنني من ملكه.10

هو محيي السنة المحّمدية ومجدد علوم الشريعة 
االلهية

ولقد تفاقم األمر يف السنوات األخرية للحكم األموي وبالتحديد بعد وفاة 
هشام بن عبدامللك واستيالء الوليد علي اخلالفة مث مقتله، وما حدث من 
فنت واضطرابات واهتزاز ألركان احلكم األموي وبالتحديد بعد موت هشام 
األموي  أركان احلكم  واهتزاز  الوليد علي اخلالفة  بن عبدامللك واستيالء 
وحبل بين مروان حيت حكم آخر ملوكهم؛ مروان احلمار؛ وانتصار احلركة 

العباسية عليهم يف »خراسان« و»العراق«. 11
من  وسواهم  والزنج  والقرامطة  والزيديني  العلويني  انتفاضات  خضم  ويف 
»مكة«  يف  واملالحدة  الزنادقة  ظهرت  ذلك  جانب  ايل  السلطة،  طاليب 
أشاعرة  الناس بني  البالد، وتوزع  الصوفية يف  وانتشرت فرق  و»املدينة«، 

ومعتزلة وقدرية وجربية وخوارج...
الفكرية  واجلذور  األصول  وتقوية  متتني  علي  حركته  يف   اإلمام ركز 

.والعلمية مع أخذ دوره الرسايل كمعصوم من ال بيت النبوة
وقد تسربت التفسريات والتأويالت املنحرفة إيل علوم القران الكرمي وطالت 
مباحث التوحيد والصفات والنبوة وحقيقة الوحي والقضاء والقدر واجلرب 
واالختيار، ومل تسلم السنة النبوية بدورها من التحريف ووضع األحاديث 
املكذوبة واملنسوبة إيل نيب اإلسالم. وكان االمام الصادق منصرفا عن 
الصراع السياسي املكشوف إيل بناء املقاومة بناء علميا وفكريا وسلوكيا 
حيمل روح الثورة، ويتضمن بذورها، لتنمو بعيدة عن االنظار وتولد قوية 

راسخة.
وهبذه الطريقـة راح يريب العلماء والدعاة ومجاهري االمة علي مقاطعة احلكام 
الظلمة، ومقاومتهم عن طريق نشر الوعي العقائدي والسياسي، والتفقه يف 
أحكام الشريعة ومفاهيمها، ويثبت هلم املعامل واالسس الشرعية الواضحة، 

 :كقوله
»من عذر ظالما، بظلمه سلط اهلل عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له 
ولم يأجره اهلل علي ظالمته«؛12 و »العامل بالظلم والمعين له والراضي به 

شركاء ثالثتهم.«13
فاستطاع أن يعطي الفكر الشيعي زمخا خوله الصمود أمام التيارات الفكرية 
املختلفة ومسح له بالبقاء ايل يومنا هذا، ولذلك يسمي املذهب الشيعي 

الفقهي باملذهب اجلعفري.

السيرة السياسية
فعاين العلويون أشد املعاناة كما عاين غريهم من ظلم بين العباس وجورهم 
واستبدادهم، حيت أن خليفتهم االول )أبا العباس( مسي بالسفاح لكثرة 
الصادق وضيق  االمام  علي  احملنة  فاشتدت  الدماء،  من  أراق  ما 

عليه.
ولذلك جند أبا العباس السفاح يستدعي االمام الصادق إيل احلرية، 
ويضيق عليه، خوفا من منافسته ومشوخ زعامته، مث حيول اهلل بينه وبني 
االمام فيعود إيل املدينة، ليمارس مهماته العلمية والتوجيهية هناك.

االمام  من  خماوفه  ازدادت  اخلالفة  املنصور  جعفر  أبو  تويل  وحينما 
الصادق، واشتد حسده، لتفوق شخصية االمام، وعلو منزلته 
يف النفـوس، وذيوع امسه يف اآلفاق، ومشوخ مكانته العلمية، حيت غطت 
شخصيته كل الشخصيات العلمية والسياسية يف عصره، لذلك عمد أبو 
جعفر املنصور إيل استدعاء االمام الصادق وجلبه من املدينة إيل 
العراق مرات، ليحقق معه ويتأكد من عدم قيادته حلركات سرية ضد 
احلكم العباسي، الن أبا جعفر املنصور كان يعرف اجتاه االمة وميلها 
لالمام الصادق، ويعرف أهليته وقوة شخصيته، باالضافة إيل ذلك 
فهو يشاهد العلويني يتحركون الهناء التسلط العباسي، وإعادة القيادة 

آلل البيت النبوي.
وقد كتب أبو جعفر املنصور إيل االمام الصادق كتابا يطلب فيه 
قرب الصادق، ومصاحبته، ومما جاء يف الكتاب: لم ال تغشانا كما يغشانا 

الناس؟ 
 :فكتب إليه الصادق

»ليس لنا ما نخافك من أجله، وال عندك من أمر اآلخرة ما نرجوك له، وال 
أنت في نعمة فنهنئك، وال نراها نقمة فنعزيك.« 

فكتب إليه املنصور: تصحبنا لتنصحنا. 
فأجابه الصادق: »من أراد الدنيا ال ينصحك، ومن أراد اآلخرة ال 

يصحبك«14 
وكان أبو جعفر املنصـور يزداد غيظا علي االمام الصادق وخيشي 
مركزه وموقفه، إيل درجة أصبح املنصور معها حائرا عاجزا عن حتديد 

موقف من االمام الصادق حيت قال فيه: 
»هذا الشجن المعترض في حلوق الخلفاء الذي ال يجوز نفيه، وال يحل 
قتله، ولوال ما تجمعني وإياه من شجرة طاب أصلها وبسق فرعها وعذب 
ثمرها وبوركت في الذرية، وقدست في الزبر، لكان مني ما ال يحمد في 

العواقب، لما بلغني من شدة عيبه لنا، وسوء القول فينا.«15
ومن مواقف االمام جعفر الصادق حكمة بسيطة واجه هبا املنصور 
املنصور  فتضايق  متكرر  بشكل  الذباب  عليه  تسلط  عندما  العباسي 
وسأل الصادق: ألي شيء خلق اهلل الذباب؟ فكانت وبشكل غري مباشر 

كلمة حق يف وجه سلطان جائر ليذل به اجلبارين.16
مدح  الذي  غفال  بن  شيبة  املدينة  علي  املنصور  وايل  من   وموقفه
منرب  علي  من   بيته وأهل  عليا  وشتم  بيته  وأهل  العباسي  احلاكم 

 :فكان مما قاله الصادق ،مسجد النيب
وصاحبك  فأنت  سوء  من  قلت  وما  أهله،  فنحن  خير  من  قلت  ما  »أما 

)المنصور( به أولي، فاختبر يا من ركب غير راحلته وأكل غير زاده، 
ارجع مأزورا.«17

جاهد منعثر منشد

فاجعة استشهاد اإلمام جعفر الصادق
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رفض  أصحابه   الصادق به  يعلم  مما  ذكرنا كان  وكما 
االرتباط، ومل  أنواع  من  نوع  بأي  الظامل  بالسلطان  االرتباط 
يرد عن الصادقحضوره عند حاكم إال عندما كان يستدعيه 
هؤالء بالقوة إيل قصورهم، كما فعل به السفاح واملنصور حني استقدماه 
مرات عديدة من املدينة إيل العراق. وكان مما يقول ألصحابه: »إن أعوان 

الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتي يحكم اهلل بين العباد...«18 
ولقد توعد اهلل تعايل الظاملني بقوله تعايل: 

»َو اللَُّه ال ُيحبُّ الظَّالمين .«19
و »إنَّ اللََّه ال يـَْهدي اْلَقْوَم الظَّالمين «20

و »إنَُّه ال يـُْفلُح الظَّالُمون «21
و »َو َسيـَْعَلُم الَّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنـَْقَلٍب يـَنـَْقلُبون «22

ومن انتصارات عهد اإلمام الصادق -يف هناية القرن األول للهجرة 
- أصبح إحياء عاشوراء أمرا مألوفا عند أتباع أهل البيت؛ ولذلك 
أتجلسون  يسار: »يا فضيل  بن  فضيل  يسأل   الصادق اإلمام  جند 

وتحدثون؟«
قال: نعم. 

أحيا  من  اهلل  رحم  أمرنا،  فأحيوا  أحبها  المجالس  تلك  »إن   :قال
أمرنا.«23

استشهاده
روي الفضل بن الربيع عن أبيه، فقال: دعاين املنصور، فقال: إن جعفر 

بن محّمد يلحد في سلطاني، قتلني اهلل إن لم أقتله؛ فأتيته. 
فقلت: أجب أمير المؤمنين. 

فتطهر ولبس ثيابا جددا. فأقبلت به، فاستأذنت له فقال: أدخله، قتلني 
اهلل إن لم أقتله. 

فلما نظر إليه مقبال، قام من جملسه فتلقاه وقال: مرحبا بالتقي الساحة 
البريء من الدغل والخيانة، أخي وابن عمي. فأقعده علي سريره، وأقبل 

عليه بوجهه، وسأله عن حاله، مث قال: سلني حاجتك. 
فقال: »أهل مكة والمدينة قد تأخر عطاؤهم، فتأمر لهم به.«

قال: أفعل. 
مث قال: يا جارية! ائتني بالتحفة فأتته بمدهن زجاج، فيه غالية. فغلفه بيده 
وانصرف فأتبعته، فقلت: يابن رسول اهلل! أتيت بك وال أشك أنه قاتلك، 
فكان منه ما رأيت، وقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء عند الدخول، فما هو؟

قال: »قلت: اللهم احرسني بعينك التي التنام، واكنفني بركنك الذي 
ال يرام، واحفظني بقدرتك علي، وال تهلكني وانت رجائي.«24

ومل يكن هذا االستدعاء لإلمام من قبل املنصور هو االستدعاء األول من 
نوعه بل إنه قد أرسل عليه عدة مرات ويف كل منها أراد قتله. لقد صور 
لنا اإلمام الصادق عمق املأساة اليت كان يعانيها يف هذا الظرف 
بالذات واالذي الذي كان املنصور يصبه عليه، حيت قال كما ينقله 

لنا عنبسة قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول: 
»أشكو إلي اهلل وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتي تقدموا وأراكم أسر 
فسكنته،  الطائف  في  قصرا  فاتخذت  لي  أذن  الطاغية  هذا  فليت  بكم، 

وأسكنتكم معي، وأضمن له أن ال يجيء من ناحيتنا مكروه أبدا.«25 
اإلمام  اإلسالمي  الفكر  وعمالق  النبوة  سليل  علي  احملن  وتتابعت 

العلويون  قاساه  ما  رأي  فقد  الدوانيقي  املنصور  عهد  يف   الصادق
بالذات من صنوف  والبالء، وما كابده هو  احملن  وشيعتهم من ضروب 
الطاغية يستدعيه بني فرتة وأخري، ويقابله  اإلرهاق والتنكيل، فقد كان 
بالشتم والتهديد ومل حيرتم مركزه العلمي، وشيخوخته، وانصرافه عن الدنيا 
ايل العبادة، وإشاعة العلم، ومل حيفل الطاغيه بذلك كله، فقد كان اإلمام 
شبحا خميفا له... ونعرض بإجياز للشؤون األخرية من حياة اإلمام ووفاته. 
وأعلن اإلمام الصادق للناس بدنو األجل احملتوم منه، وان لقاءه بربه 

لقريب، وإليك بعض ما أخرب به:
1. قال شهاب بن عبد ربه: قال يل أبو عبداهلل: »كيف بك إذا نعاني 

إليك محّمد بن سليمان؟« 
قال: فال واهلل ما عرفت محّمد بن سليمان من هو. فكنت يوما بالبصرة عند 
محّمد بن سليمان، وهو والي البصرة إذ ألقي إلي كتابا، وقال لي: يا شهاب، 

عظم اهلل أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محّمد. 
قال: فذكرت الكالم فخنقتين العربة.26

2. أخرب اإلمام املنصور بدنو أجله ملا أراد الطاغية أن يقتله فقد قال 
له: »ارفق فواهلل لقل ما أصحبك.« مث انصرف عنه، فقال املنصور لـعيسي 

بن علي: قم اسأله، أبي أم به؟ 
وكان يعين الوفاة.ـ. فلحقه عيسي، وأخربه مبقالة املنصور، فقال: »ال 
بل بي.«27 وحتقق ما تنبأ به اإلمام فلم متض فرتة يسرية من الزمن 

حيت وافته املنية.
كان اإلمام الصادق شجي يعرتض يف حلق الطاغية الدوانيقي، فقد 
ضاق ذرعا منه، وقد حكي ذلك لصديقه وصاحب سره، محّمد بن عبداهلل 

االسكندري.
يقول حمّمد: دخلت علي املنصور فرأيته مغتما، فقلت له: ما هذه الفكرة؟

فقال: يا محّمد! لقد هلك من أوالد فاطمة مقدار مائة ويزيدون )وهؤالء 
كلهم كانوا قد قتلهم المنصور( وبقي سيدهم وإمامهم.

فقلت: من ذلك؟
فقال: جعفر بن محّمد الصادق.

وحاول حمّمد أن يصرفه عنه، فقال له: إنه رجل أنحلته العبادة، واشتغل باهلل 
عن طلب المالك والخالفة. ومل يرتض املنصور مقالته فرد عليه: يا محّمد قد 

علمت أنك تقول به، وبإمامته ولكن الملك عقيم.28
وأخذ الطاغية يضيق علي اإلمام، وأحاط داره بالعيون وهم يسجلون كل 
بادرة تصدر من اإلمام، ويرفعوهنا له، وقد حكي اإلمام ما كان يعانيه 

من الضيق، حيت قال: 
»عزت السالمة، حتي لقد خفي مطلبها، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون 
في الخمول، فإن طلبت في الخمول فلم توجد فيوشك أن تكون في الصمت، 

والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها.«29 
لقد صمم علي اغتياله غري حافل بالعار والنار، فدس اليه مسا فاتكا علي يد 
عامله فسقاه به، وملا تناوله اإلمام تقطعت أمعاؤه وأخذ يعاين اآلالم 

القاسية، وأيقن بأن النهاية األخرية من حياته قد دنت منه. 

وصّی االمام...
وملا شعر اإلمام بدنو األجل احملتوم منه أوصي بعدة وصايا كان من 

بينها ما يلي: 

الف( إنه أوصي للحسن بن علي املعروف بالـأفطس بسبعني دينارا، فقال 
له شخص: أ تعطي رجال حمل عليك بالشفرة؟ 

فقال له: »ويحك ما تقرأ القرآن؟! »و الَّذيَن َيصُلوَن ما َأَمَر اللَُّه به َأْن 
يُوَصَل َو َيْخَشْوَن رَبَـُّهْم َو َيخاُفوَن ُسوَء اْلحساب .«30 و31 

لقد أخلص اإلمام كأعظم ما يكون اإلخالص للدين العظيم، وآمن 
جبميع قيمه وأهدافه، وابتعد عن العواطف واألهواء، فقد أوصي بالرب هلذا 
الرجل الذي رام قتله ألن يف اإلحسان اليه صلة للرحم اليت أوصي اهلل هبا.
مخسة  ايل  الناس  أمام  بأمره  وعهد  اخلاصة،  بوصاياه  أوصي  إنه  ب( 
أشخاص: وهم املنصور الدوانيقي، وحمّمد بن سليمان، وعبداهلل، وولده 

اإلمام موسي، وحميدة زوجته.
وإمنا أوصي بذلك خوفا علي ولده اإلمام الكاظم من السلطة اجلائرة، 
علي  عامله  ايل  املنصور  فقد كتب  وفاته،  بعد  بوضوح  ذلك  تبني  وقد 
وهو  خمسة،  الي  أوصي  إنه  إليه:  فكتب  اإلمام،  وصي  بقتل  »يثرب«، 

أحدهم. 
فأجابه املنصور: ليس الي قتل هؤالء من سبيل.32

ج( إنه أوصي جبميع وصاياه ايل ولده اإلمام الكاظم وأوصاه بتجهيزه 
وغسله وتكفينه، والصالة عليه، كما نصبه إماما من بعده، ووجه خواص 

شيعته إليه وأمرهم بلزوم طاعته.
د( إنه دعا السيدة حميدة زوجته، وأمرها باحضار مجاعة من جريانه، ومواليه، 

فلما حضروا عنده قال هلم: »إن شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.«33 
وأخذ املوت يدنو سريعا من سليل النبوة، ورائد النهضة الفكرية يف اإلسالم، 
ويف اللحظات األخرية من حياته أخذ يوصي أهل بيته مبكارم األخالق 
وحماسن الصفات، وحيذرهم من خمالفة أوامر اهلل وأحكامه، كما أخذ يقرأ 
سورا وآيات من القرآن الكرمي، مث ألقي النظرة األخرية علي ولده اإلمام 

موسي الكاظم، وفاضت روحه الزكية ايل بارئها. 
لقد كان استشهاد اإلمام من األحداث اخلطرية اليت مين هبا العامل االسالمي 
الصيحة من  وارتفعت  ارجائه،  اهتزت هلوله مجيع  فقد  العصر،  يف ذلك 
بيوت اهلامشيني وغريهم وهرعت الناس حنو دار اإلمام وهم ما بني واجم 
ونائح علي فقد الراحل العظيم الذي كان مالذا ومفزعا جلميع املسلمني. 
جتهيز  يف  فأخذ  القلب،  مكلوم  وهو   ،الكاظم موسي  اإلمام  وقام 
جثمان أبيه، فغسل اجلسد الطاهر، وكفنه بثوبني شطويني كان حيرم فيهما، 
ويف قميص وعمامة كانت جلده اإلمام زين العابدين، ولفه بربد اشرتاه 
اإلمام موسي بأربعني دينارا وبعد الفراغ من جتهيزه صلي عليه اإلمام 
موسي الكاظم وقد إأمت به مئات املسلمني. ومحل اجلثمان املقدس 
علي أطراف األنامل حتت هالة من التكبري، وقد غرق الناس بالبكاء وهم 
يذكرون فضل اإلمام وعائدته علي هذه االمة مبا بثه من الطاقات العلمية 
اليت مشلت مجيع أنواع العلم. وجيء باجلثمان العظيم ايل البقيع املقدس، 
فدفن يف مقره األخري جبوار جده اإلمام زين العابدين وأبيه اإلمام حمّمد 
الباقر وقد واروا معه العلم واحللم، وكل ما يسمو به هذا الكائن احلي 

من بين اإلنسان. 
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القضاء والقدر13

إّن القضاء ليس عامال مؤثرا اىل جانب العوامل األخرى، بل هو املبدأ 
واملنشأ لكل العوامل الكونية، وكلها مظاهر له ومندرجة حتت مبدا العلية 
العامة، واذا استحال أن يكون اىل جنب العوامل املؤثرة استحال أن مينع 
من تأثري أي منها، وكيف يتصور ذلك مع أنه هو منبع نفس العامل 

الذي يريد هو أن مينع من تأثريه.
فـ»اجلرب حمال« باملعىن الذي ينتهي إىل اجبار االنسان بالقضاء والقدر 
التأثري كان يقوم إنسان بإجبار إنسان آخر على عمل ما ولكن  هذا 
هذا ليس هو اجلرب املصطلح، وإمّنا نبحث عن اجلرب مبعىن التأثري املباشر 
للقضاء والقدر على إرادة اإلنسان بشكل عامل سليب مينع من تأثريها أو 

عامل إجيايب يكرهها ويلزمها.
أن  يكمن يف  املصري  تبديل  امکان  يف  األمر  سر  فإن  أخرى،  وبعبارة 
به  اخلاصة  علله  طريق  عن  موجود  وجود كل  يوجب  والقدر  القضاء 
العلل  وامتناع وجوده من غريها. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
واألسباب الطبيعة خمتلفة، وإن مواد العامل مستعدة يف آن واحد للتأثري 

بعلل خمتلفة.
أما لو تصورنا القضاء والقدر كما تصوره األشاعرة، مبعىن أن نتصور مبدا 
العلية العامة واحلركة السببية واملسببية كظاهر الحقيقة له، أو كما تصوره 
استثنائية  موارد خاصة  والقدر يف  القضاء  فاعطوا  األشاعرة(  )أنصاف 
املسألة تتخذ هلا شكال  املباشر يف جمرى األمور، فإن  التدخل  إمكان 
آخر، إال أن مثل هذا القضاء والقدر ليس موجودا والميكنه أن يوجد 

كذلك.

ميزة اإلنسان
قضاء  هلا  ليس  اليت  احلوادث  تلك  من  اإلنسانية  واألفعال  األعمال  إن 
وقدر حتمي، ألهنا ترتبط بآالف العلل واألسباب، ومنها أنواع اإلرادات 
املتوفرة يف جمال  اليت حتصل لإلنسان. وإن كل اإلمكانات  واإلختيارات 
اجلمادات والنباتات واألفعال الغريزية للحيوان موجودة يف أفعال اإلنسان، 
إذ توجد يف منو شجرة ما، أو حصول عمل غريزي حليوان ما آالف من 
الشرائط الطبيعية املمكن هلا أن حتصل، وهذه الشرائط كلها موجودة يف 
أفعال اإلنسان وأعماله باإلضافة إىل كون اإلنسان قد منح عقال وشعورا 

وإرادة أخالقية وقوة إختيار.
غريزته  يوافق  أنه  من  الرغم  على  ما  عمل  ترك  على  قادر  اإلنسان  فإن 
الطبيعية واحليوانية وعدم وجود أي رادع أو مانع خارجي إال أنه يرتكه بعد 
تفكري وموازنه للمصلحة يف األمر. كما أنه قادر على القيام بعمل يعلم 
أنه خمالف لطبيعته متاما وعدم وجود أي عامل جيربه عليه وذلك ألنه فكر 

ورأی املصلحة يف ذلك.
إن اإلنسان كاحليوان يقع حتت تأثري املؤثرات النفسية والرغبات الداخلية 
ولكنه ليس مكتوف اليدين أمامها مسخرا هلا، وإمنا له حريته يف قباهلا مبعىن 
أنه لو توفرت كل العوامل الضرورية لقيام حيوان بعمل ما فسوف يتحرك 
إلزاما جتاهه يف حني لو توفرت تلك العوامل الضرورية لإلنسان حلكم جباهلا 

- بالعقل واإلرادة وكان له أن يفعل أو يرتك.
فإن حصول هذا العمل مشروط مبوافقة العقل كسلطة تشريعية عليا واإلرادة 
كقوة تنفيذية... ومن هنا يعلم أن اإلنسان مؤثر يف مصريه كعامل خمتار، 

ســّر األمـر

مبعىن أنه بعد أن تتوفر كل الشرائط الطبيعية املؤخرة يبقى له إختياره وحريته 
يف الفعل أو الرتك.

وليس معىن حرية اإلنسان أن يكون متحررا من قانون العلية إذ ال يرتبط 
هذا باالختيار - باإلضافة إىل إستحالة اخلالص من قانون العلية يف حد 
ذاته - بل إن مثل هذه احلرية هي عني اجلرب، فما الفرق بني أن يكون 
اإلنسان جمبورا من قبل عامل خاص جيربه على ما خيالف طبعه وميله أو 
أن يكون العمل نفسه متحررا من قانون العلية ومن أي ارتباط بعلة ومن 
مجلة ذلك إرتباطه باإلنسان نفسه، فيقع وحده وبدون أي تأثري. إننا اذ 
قلنا حبرية اإلنسان قصدنا أن العمل ناشئ منه، وبإرادة ورضا كاملني منه، 
وبتشخيص من قواه اإلدراكية، وأن ليس هناك أي عامل جيربه على القيام 

مبا ال يرضى به وال يرغب فيه ال القضاء والقدر وال أي عامل آخر.
اإلهلي  والقدر  للقضاء  مظاهر  واألسباب  العلل  متام  أن  هي  واخلالصة، 
فكلما تكثرت العلل واألسباب املختلفة والوقائع املتباينة املمكن وقوعها 
بالنسبة حلادثة ما، تکثرت أنواع القضاء والقدر املختلفة بالنسبة هلا أيضا، 
فما وقع من األحوال هو بالقضاء والقدر اإلهلي وما مل يقع هو بالقضاء 

والقدر اإلهلي أيضا.

نظرة إلى عصر صدر اإلسالم
ُسئل رسول اهلل عن األحراز املتداولة ألجل الشفاء )وأضاف الغزالي 
أن السؤال كان عن احلرز والدواء(: وهل تستطيع أن توقف مسير القدر؟ 

فاجاب: »إنها من قدر اهلل.«
مايل  حائط  مرة حتت  أنه كان   املؤمنني أمري  اإلمام  عن  ينقل  ومما 
فقام وانتقل إىل حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء اهلل؟ 

فقال: »أفر من قضاء اهلل إلى قدر اهلل عزوجل.« 
فهو إذن يفر من نوع من القضاء إىل نوع آخر منه. فسقوط اجلدار اآليل 
رأس  على  ينهدم  أن  الطبيعي  من  أنه  باعتبار  إهلي  قضاء  السقوط  إىل 
اإلنسان عند حتقق شروطه. ولكنه إن جر نفسه عنه فسوف يبقى مصونا 
من األذى وهذا قضاء إهلي أيضا. على انه ميكن أن تصيبه وهو يف حالته 

الثانية حالة ناجتة من عوامل أخرى وهي بدورها من القضاء والقدر.
يقول الشاعر احلكيم المولوي: 

وترك الوهم يعلمنا بأن الـ 
ـمفر من القضاء إلى القضاء 
وماضد القضاء يصح سعي 
ألن السعي من سنن القضاء

والدارس حلياة املسلمني األوائل يالحظ بوضوح أهنم فهموا القضاء والقدر 
شکل اليتنايف مع حتكم اإلنسان مبصريه، وأن نفس التغيريات احلاصلة فيه 
إمنا هي يف إطار القضاء والقدر. فلم يكونوا جربيني مطلقا بل كانوا يطلبون 
العلی جبهادهم وجهودهم، يدعون اهلل أن يرزقهم أفضل )قضاء( باعتبار أن 
احملتمالت كثرية يف أي مورد متصور، فهم يطلبون أفضلها، واملالحظ أهنم 
يطلبون أفضل )قضاء( واليطلبون أفضل )مقتض ومقدر(. وهذا املضمون 
جنده يف كثري من األدعية االسالمية، وميكن أن يكون األعجب من هذا 
أن جند هذه املضامني حىت عند بعض املسلمني العاديني يف صدر اإلسالم.
فقد جاء يف اجلزء الثاين من »الكامل» لـإبن األثير صفحة ۳۱۳ نقال عن 
»تاريخ الطربي« ذكر لرسالة سعد بن أبي وقاص اليت بعث هبا إىل عمر 

يقول فيها:
وامر اهلل بعد ماض، وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا وعلينا فنسال اهلل خير 

القضاء وخير القدر في عافية...
وجاء يف »شرح ابن ايب احلديد لنهج البالغة« اخلطبة ۱۳۲ أن: 

إطّلع  يدخلها  أن  وقبل  »الشام«  الى  اسفاره  احد  في  الخطاب  بن  عمر 
على انتشار الطاعون فشاور من كانوا معه فمنعوه جميعا غير أبي عبيدة 
بن الجراح الذي كان قائدا للمسلمين في الشام فقد قال لعمر: يا أمير 
المؤمنين أتفر من قدر اهلل؟ فاجابه عمر: نعم أفر من قدر اهلل بقدر اهلل الى 

قدر اهلل.
وهناك ادعی شخص أنه مسع من رسول اهلل أنه أمر من كانوا خارج 
البلد املصاب بالطاعون بعدم الدخول فيه، ومن كانوا يف داخل البلد 
بعدم اخلروج منه وكان ذلك قاطعا لرتدد عمر فانصرف عن دخول البلد.
فالذي يظهر من خالل اخبار الفريقني الشيعة والسنة أن النيب طرح 
 مسألة القضاء والقدر ألصحابه، وكذلك حتدث عنها أمري املؤمنني
أعطى  قد  الرائع  لتعليم  هذا  أن  االعجاب  على  يبعث  ومما  مرارا... 
يدفعهم  مل  وأنه  متاما،  اجلرب  عن  تبعدانه  ودقة  مهاره  بكل  للمسلمني 
مطلقا حنو اجلرب، وبالنتيجة مل جيعلهم يتصورون أنفسهم فاقدي اإلرادة 
واإلختيار. وهذا املعىن يثبته عملهم يف صدر اإلسالم وأقواهلم املنقولة 

هنا وهناك.
وعندما جاء املتكلمون بعد ذلك وأرادوا حتليل هذا املوضوع واإلستدالل 
عليه مل يستطيعوا أن يفرقوا بني القضاء والقدر و)اجلرب(... وإنا لنشاهد 
حىت اليوم حيث انقضت قرون أربعة عشر تقريبا من ذلك العصر أن 
بني  التفريق  استطاعوا  الذين  هم  والغرب  الشرق  يف  األفراد  من  قليال 

اإلعتقادين.
انواع  للرأي احلق هو »القرآن الكرمي« حيث يعرب عن  واملنبع األصيل 
القدر كما يف اآلية املباركة: »ُهَو الَّذي َخَلَقُكْم مْن طيٍن ثُمَّ َقضى  َأَجالاً َو 

َأَجٌل ُمَسمًّى عْنَدُه...«1 
والقران الكرمي يف الوقت الذي يتحدث فيه عن اللوح احملفوظ والكتاب 
يَابٍس إالَّ في كَتاٍب  َواَل  َرْطٍب  األزيل والتقدير املسبق ويقول: »... َواَل 
ُمبيٍن«2 ويقول: »َما َأَصاَب من مُّصيَبٍة في اأْلَْرض َواَل في أَنُفسُكْم إالَّ في 

كَتاٍب ّمن قـَْبل َأن نَـّبـَْرَأَها...«3
جنده يقول: »ُكلَّ يـَْوٍم ُهَو في َشْأٍن«4

وقد سئل رسول اهلل: أ نحن في أمر قد فرغ منه ام في أمر مستأنف؟ 
فقال: »في أمر فرغ منه وفي أمر مستأنف.«

الهوامش:
1. سورة األنعام، اآلية ۲.

2. سورة األنعام، اآلية 59.

3. سورة احلديد، اآلية ۲۲.
4. سورة الرمحن، اآلية ۲۹.

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

القضاء والقدر ٭ الرقم 67
٭ شوّال
1441



14 ٭ الرقم 67
٭ شوّال
1441

٭ الرقم 67
٭ شوّال 
1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

15

األسئلة واألجوبة

السؤال: 
ملاذا خلق اهلل الشيطان، و هل خلقه لُيغوي الناس؟

الجواب:
لكي جُنيب على هذا السؤال ال بّد و أن نعرف أوالً ما هو معىن الشيطان 

و ما هو معىن إبليس حىت تكون اإلجابة وافية.

ما هو الفرق بين الشيطان و إبليس؟
الفرق بني الشيطان و بني إبليس هو أن الّشيطان اسم جنس عام يشمل 
كل موجود مؤذ مغو طاغ متمّرد، سواء كان إنساناً أم غري إنسان، أما 
إبليس فهو اسم َعلم خاص للشيطان الذي أغوى آدم و هو الذي 
أَلُْغويـَنَـُّهْم  فَبعزَّتَك  »قَاَل  قال:  حيث   آدم أبناء  إغواء  على  أقسم 

َأْجَمعيَن ٭ إالَّ عَباَدَك منـُْهُم اْلُمْخَلصيَن«1

لماذا خلق اهلل إبليس؟
كيف تكون احلياة دون وجود الشيطان واحلياة قائمة على أساس اخلري 

والشر؟ وملاذا أمهله اهلل حىت قيام الدين هل ليلعب دور اإلغواء...

الغاية من خلق إبليس
إّن الشيطان ُخلق لإلغواء فاالمر ليس كذلك بل إّن الغاية من خلقه هي 

الغاية خلق اجلن واالنس »َوَما َخَلْقُت اْلجنَّ َواإْلنَس إالَّ ليـَْعُبُدون«
فمعصية إبليس وكفره وغوايته للناس كان بسوء إختياره وإال فإّن اهلل تعاىل 
قد هيأ له أسباب اهلداية شأنُه شأن سائر خلقه، وكان على عتوه بصرياً 

بعاقبته ومآل أمره قال تعاىل: 
»َوإْذ زَيََّن َلُهُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَلُهْم َوقَاَل الَ َغالَب َلُكُم اْليـَْوَم مَن النَّاس َوإّني َجاٌر 
لَُّكْم فـََلمَّا تـََراءت اْلفَئَتان َنَكَص َعَلى َعقبـَْيه َوقَاَل إّني بَريٌء ّمنُكْم إّني َأَرى َما 

الَ تـََرْوَن إّنَي َأَخاُف الّلَه َوالّلُه َشديُد اْلعَقاب«2
فإبليس ليس مقسوراً على فعل الغواية لعباد اهلل تعاىل بل هو إمنا يفعل ذلك 
خلبث سريرته وطغيانه على ربّه فهو مستحق للعقوبة، وليس معىن ذلك انّه 
خارج عن سلطان اهلل تعاىل وتقديره، بل اّن اهلل جّل وعال ملـّا خلق عباده 
من اجلن واالنس، اقتضت حكمته أن مينحهم العقل واهلداية وأن مينحهم 
يريدون يف حدود  ما  فعل  من  ميّكنهم  وأن  االختيار يف حدود سلطانه 
سلطانه، فاختار بعضهم اهلدى واختار بعضهم السعي يف هداية اخللق، 
واختار آخرون الضالل واختار إبليس وجنوُده مضافاً إىل الضالل السعي 
يف إضالل خلق اهلل تعاىل، وليس إلبليس من سلطان يَقسُر به الناس على 
الضالل، فهو أعجز من ذلك، نعم له القدرة مبشيئة اهلل على السعي من 
أجل إضالل الناس شأنه يف ذلك شأن آخرين من خلق اهلل تعاىل إال اهّنم 

مل خيتاروا هذا الطريق. قال تعاىل: 
َوَوَعدتُُّكْم  اْلَحّق  َوْعَد  َوَعدَُكْم  الّلَه  إنَّ  اأَلْمُر  ُقضَي  َلمَّا  الشَّْيطَاُن  »َوقَاَل 
فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن لَي َعَلْيُكم ّمن ُسْلطَاٍن إالَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم لي َفاَل 

3» األسئلة واألجوبةتـَُلوُموني َوُلوُموْا أَنُفَسُكم مَّا أَنَْا بُمْصرخُكْم َوَما أَنُتْم بُمْصرخيَّ

خلـُق الشيطـان

وقال تعاىل: »... إنَّ َكْيَد الشَّْيطَان َكاَن َضعيفاًا«4
وأما ان اهلل جّل وعال قد مكّنه من الوسوسة للناس دون أن يرونه فهو مل 
ميّكنه من ذلك هلذه الغاية وامّنا هو بسوء اختياره اختذ لنفسه هذه الغاية، 
فشأن إبليس شأن غريه من اجلن قادرون على اإللقاء يف روع االنسان دون 
ان يُبصرهم، لذلك فجنود إبليس من اجلن هلم عني هذه امللكة الىت كانت 

له قال تعاىل: 
»إنَُّه يـََراُكْم ُهَو َوقَبيُلُه مْن َحْيُث الَ تـََرْونـَُهْم إنَّا َجَعْلَنا الشََّياطيَن َأْولَياء للَّذيَن اَل 

يـُْؤمُنوَن«5
التواري عن أنظار بىن  القدرة على  التكونية خللق اجلن تقتضى  فالطبيعة 
اإلنسان، وذلك حلكمة اقتضتها العناية االهلية يف تدبري الكون إال اّن إبليس 
وجنوده وظّفوها بسؤ اختيارهم لغاية اإلضالل كما وّظف االنسان الكثري 

من قدراته املمنوحة له من اهلل يف معصية اله تعاىل.
وأما اّن اهلل جل وعال استجاب له دعاءه فأطال عمره إىل يوم الوقت املعلوم 
فألن ذلك هو مقتضى ما أراده اهلل تعاىل يف تدبري شؤون خلقه، حيث 
اّن إرادته قد اقتضت متحيص خلقه و امتحاهنم بعد أودع فيهم االختيار. 

قال تعاىل: 
»َأَحسَب النَّاُس َأن يـُتـْرَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتـَُنوَن/َوَلَقْد فـَتـَنَّا الَّذيَن من 

قـَْبلهْم فـََليـَْعَلَمنَّ اللَُّه الَّذيَن َصَدُقوا َولَيـَْعَلَمنَّ اْلَكاذبيَن«6
وقال تعاىل: 

»َوَما َكاَن َلُه َعَلْيهم ّمن ُسْلطَاٍن إالَّ لنـَْعَلَم َمن يـُْؤمُن باآْلخَرة ممَّْن ُهَو منـَْها في 
َشكٍّ َورَبَُّك َعَلى ُكّل َشْيٍء َحفيٌظ«7

مث اّن اهلل تعاىل كثرياً ما مينح النعم للكافرين والطغاة استدراجاً هلم، وألّن 
تدبريه لشئون خلقه يقتضي ذلك. قال تعاىل: 

إنَّ  َلُهْم  َوأُْملي  ٭  يـَْعَلُموَن  الَ  َحْيُث  ّمْن  َسَنْسَتْدرُجُهم  بآيَاتَنا  »َوالَّذيَن َكذَّبُوْا 
َكْيدي َمتيٌن«8
وقال تعاىل: 

رَّبَك َكأَْلف  عنَد  يـَْوماًا  َوإنَّ  َوْعَدُه  اللَُّه  ُيْخلَف  َوَلن  باْلَعَذاب  »َوَيْستـَْعجُلوَنَك 
َأَخْذتـَُها َوإَليَّ  ثُمَّ  َلَها َوهَي ظَالَمٌة  َأْمَلْيُت  قـَْريٍَة  تـَُعدُّوَن ٭ وََكأَّين ّمن  َسَنٍة ّممَّا 

اْلَمصيُر«9
فااملّد يف عمره ال يعدو كونه إمالًء من اهلل تعاىل واستدراجاً له وحينذاك 

سيندم والة حني مندم. قال تعاىل: 
إّني  ّمنَك  بَريٌء  إّني  قَاَل  فـََلمَّا َكَفَر  اْكُفْر  لْلنَسان  قَاَل  إْذ  الشَّْيطَان  »َكَمَثل 
َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلميَن ٭ َفَكاَن َعاقَبتـَُهَما أَنَـُّهَما في النَّار َخالَدْين فيَها َوَذلَك 

َجَزاء الظَّالميَن«10
وقال تعاىل: 

»َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّالُم َعَلى َيَدْيه يـَُقوُل يَا لَْيَتني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسول َسبيال«11

هل خلق اهلل إبليس لكي يغوي الناس؟
إن اهلل عّز وجّل مل خيلق إبليس ملـّا خلقه شيطاناً لكي يوسوس يف قلوب 
الناس و يقوم بإغوائهم و إبعادهم عن اخلري و السعادة، بل خلقه خمتاراً 
طاهراً و صاحلاً و كان من العّباد، و رغم كونه من اجلن إال أنه متكن من 
أن يصبح من املقربني لدى اهلل عّز وجّل لشدة طاعته و عبادته، و لكنه 
ملـّا خالف أمر اهلل بالسجود آلدم نزل عن هذه املرتبة السامية و أبعده 
اهلل عن رمحته فأصبح شيطاناً رجيماً، و ذلك بسبب سوء اختياره و تكرّبه 

و حسده آلدم و احنرافه و إتباعه هلوى النفس و طلبه للجاه و العلو.
و إىل هذه احلقيقة يشري »القرآن الكرمي« و يذكر قصة إبليس و كيف أنه 
أصبح شيطاناً رجيماً بعيداً عن رمحة اهلل جّل جالله بعد أن كان ُمقرباً، 

يقول القرآن الكرمي: 
»إْذ قَاَل رَبَُّك لْلَماَلئَكة إّني َخالٌق َبَشراًا من طيٍن ٭ فَإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت 
فيه من رُّوحي فـََقُعوا َلُه َساجديَن ٭ َفَسَجَد اْلَماَلئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن ٭ إالَّ 
إْبليَس اْسَتْكبـََر وََكاَن مْن اْلَكافريَن ٭ قَاَل يَا إْبليُس َما َمنـََعَك َأن َتْسُجَد لَما 
َخَلْقُت بَيَديَّ َأْسَتْكبـَْرَت َأْم ُكنَت مَن اْلَعاليَن ٭ قَاَل أَنَا َخيـٌْر ّمْنُه َخَلْقَتني من 
نَّاٍر َوَخَلْقَتُه من طيٍن ٭ قَاَل فَاْخُرْج منـَْها فَإنََّك رَجيٌم * َوإنَّ َعَلْيَك َلْعَنتي إَلى 
يـَْوم الّدين ٭ قَاَل َرّب فَأَنظْرني إَلى يـَْوم يـُبـَْعُثوَن ٭ قَاَل فَإنََّك مَن اْلُمنَظريَن 
٭ إَلى يـَْوم اْلَوْقت اْلَمْعُلوم ٭ قَاَل فَبعزَّتَك أَلُْغويـَنَـُّهْم َأْجَمعيَن ٭ إالَّ عَباَدَك 
منـُْهُم اْلُمْخَلصيَن ٭ قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ َأُقوُل ٭ أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم منَك َوممَّن 

تَبَعَك منـُْهْم َأْجَمعيَن«12

الحكمة من خلق الشيطان
ذكر العاّلمة ابن القّيم حكماً كثريًة خللق إبليس، يذكر منها:13

٭ استكمال مراتب العبودية ألنبياء اهلل وأصفيائه، فقد أراد اهلل تعاىل 
تتجلى  حينما  َخْلقه،  من  أصفيائه  عبودية  يستكمل  أن  إبليس  خبلق 
تلك العبودية يف جماهدهتم للشيطان، وخمالفتهم ألوامره، واستعاذهتم باهلل 
تعاىل من شروره ووساوسه، والشك بأّن هذا اهلدف ال يتحقق إاّل بوجود 

ما وقف عليه؛ وهو خلق إبليس؛
٭ تعظيم خشية العباد من اهلل تعاىل؛ فقد زادت خشية املالئكة لرهبم 
بعد أن رأَْوا حتّول إبليس من الطاعة إىل العصيان ألوامر اهلل، وكذلك 
احلال مع املؤمنني حيث تزيد عبوديتهم هلل وتتعاظم خشيتهم له حينما 
يدركون ما حّل بإبليس من اللعنة والسخط، وال شّك بأّن يف ذلك عربًة 

وآيًة لكّل من خالف أوامر اهلل تعاىل، واستكرب عن طاعته؛
٭ احلكمة اإلهلية يف خلق الشيطان حىت يكون حمّكاً للخبيث والطّيب 
من الناس، وفتنًة الختبار العباد، فقد خلق اهلل تعاىل البشر من طينٍة 
فيها السهل واحلزن، واخلبيث والطّيب، فكان ال بّد من متييز اخللق من 
خالل وجود سبٍب يظهر ماّدهتم. إظهار كمال القدرة اإلهلية على خلق 
املالئكة إىل  النور، وخلق  الظالم إىل جانب  األضداد؛ فقد خلق اهلل 
جانب الشياطني، وخلق السماء إىل جانب األرض؛ ويف ذلك داللٌة 
على كمال قدرته سبحانه، كما أّن يف خلق األضداد املتناقضة إظهاٌر 

حملاسن الضد، فاجلميل ال يظهر مجاله إال بوجود ضده ونقيضه؛
والرضا،  والصرب،  تعاىل؛ كالشكر،  هلل  العبودية  عالمات  إظهار  ٭ 

والتوكل، والرجاء، واإلنابة؛
٭ إظهار قدرة اهلل يف خلق النار؛ فقد خلق اهلل تعاىل النار، ويف ذلك 
آيٌة تدّل على قدرة اهلل يف خلقه؛ ألّن النار فيها صفات النور واإلشراق، 

كما أّن فيها صفات العلّو واالستكبار.

الهوامش: 
1. سورة ص، اآليتان 82 و 83.

2. سورة األنفال، اآلية 48.
3. سورة إبراهيم، اآلية 22.
4. سورة النساء، اآلية 76.
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األسئلة واألجوبة

الحكایات

25 شوال، ذکری استشهاد جعفر بن حمّمد الصادق
قال الحسن بن راشد: 

قلت أليب عبد اهلل: إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر 
رمضان ليلة القدر. 

فقال: »يا حسن! إن القاريجار )= مستخدم( إنما يعطى أجره عند فراغه 
من ذلك ليلة العيد.« 

قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نفعل فيها؟ 
قال: »إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت المغرب و األربع التي 
بعدها فارفع يديك و قل يا ذا المن يا ذا الطول ]و الطول [ يا ذا الجود يا 
مصطفي محمد و ناصره صل على محمد و آل محمد و اغفر لي كل ذنب 
أحصيته و هو عندك في كتاب مبين ثم تخر ساجدا و تقول مائة مرة أتوب إلى 

اهلل و أنت ساجد ثم تسأل حاجتك فإنها تقضى إن شاء اهلل تعالى. 

هديـة من اهلل
الطبعة  طهران،  األعمال«،  »إقبال  موسى،  بن  على  طاووس،  ابن  المصدر: 

الثانية، 1409 ق.، ج 1، ص 271.

5. املصدر السابق.
6. سورة العنکبوت، اآلية 2.

7. سورة سبإ، اآلية 21.
8. سورة األعراف، اآليتان 182 و 183.

9. سورة احلج، اآليتان 47 و 48.
10. سورة احلشر، اآليتان 16 و 17.

11. سورة الفرقان، اآلية 27.
2. سورة ص، اآليات 85-71.

13. عمر سليمان األشقر، »عامل اجلن والشاطني«، الطبعة الرابعة، الكويت، مكتبة 
الفالح، صص 169-172، بتصّرف.

المصادر:
1. موقع مرکز اإلشعاع اإلسالمي: 

www.islam4u.com/ar
2. مقالة »ملاذا خلق اهلل إبليس؟«، الشيخ حممد صنقور، مركز اهلدى للدراسات 

اإلسالمية.
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أحباثهم، واالشكال الوحيد الذي يسجل على الكتاب هو ارسال رواياته 
فان أكثر رواياته مراسيل.

أشار املصنف يف مقدمة كتابه اىل سبب االرسال يف روايات كتابه قائال: 
وال نأتي في أكثر ما نورده من األخبار بإسناده إما لوجود اإلجماع عليه أو 
موافقته لما دلت العقول إليه أو الشتهاره في السير والكتب بين المخالف 
والمؤالف، إال ما أوردته عن أبي محمد الحسن العسكري، فإنه ليس في 
االشتهار على حّد ما سواه وإن كان مشتمال على مثل الذي قدمناه، فألجل 

ذلك ذكرت إسناده في أول جزء من ذلك دون غيره.2
وهو صريح يف أن كل ما أرسله املصنف فيه هو من املستفيض املشهور 
اجملمع عليه بني املخالف واملؤالف، فهو من الكتب املعتربة. ومن هنا نرى 
األعالم قد تلّقوا تلك املراسيل بالقبول واالعتماد عليها لنفس املربرات اليت 

ساقها الطربسي نفسه من اإلمجاع وموافقتها للعقل وشهرهتا.

اشتمل الكتاب على:
- مقدمة بنّي فيها املصنف طرفا مما أمر اهلل يف كتابه من احلجاج واجلدال 

باليت هي أحسن وفضل أهله، والغاية من تأليف الكتاب؛
- عّدة فصول يف ذكر طرف مما جاء عن النيب وسائر األئمة من 
الدين وما جيري جمرى ذلك مع من  اجلدال واحملاّجة واملناظرة يف أصول 

خالف اإلسالم وغريهم؛
 يوم الغدير، واحتجاج أمرياملؤمنني التعّرض لبيان احتجاج النيب -
على حق فاطمة الزهرا يف »فدك« بالكتاب والسنة. واحتجاج فاطمة 
الزهراء على القوم عند غصبهم لفدك. واحتجاج سائر الصحابة وأهل 

البيت؛
- احتجاج أمري املؤمنني على معاوية وأهل »الشام« واخلوارج ملا محلوه 

على التحكيم مث أنكروا عليه ذلك؛
احلسن  بن  حممد  احلجة  اإلمام  احتجاجات  لبيان  تعرض  اخلتام  ويف   -
العسكري يف املكاتبات اليت صدرت منه إبان الغيبة الصغرى للنواب 

األربعة وتوقيعاته يف زمن الغيبة الكربى.

الهوامش:
1. »االحتجاج«، ج 1، ص 4.

2. نفس املصدر.

.المصدر: ويکی شيعه، الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت

بـاالحتجاج، كتاب كالمي  اللجاج« واملشهور  »االحتجاج على أهل 
دّونه باللغة العربية أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي من 
علماء القرن السادس اهلجري. هو فقيه وحمدث ومتكلم شيعي يف القرن 
السادس اهلجري، ومن معاصري الفضل بن الحسن الطبرسي، وأستاذ ابن 

شهر آشوب المازندراني.
يستفاد من خطبة الكتاب أن املؤلف أطلق على كتابه عنوان »االحتجاج« 
الباحثني  تداول كثريا بني  اللجاح« وإن  من دون ضميمة »على أهل 
العنوان الثاين، وهناك من أطلق على الكتاب عنوان »احتجاج الطربسي« 

وهذه هي التسمية املشهورة للكتاب.
يشتمل الكتاب على إحتجاجات النيب واألئمة وبعض الصحابة 
وبعض العلماء وبعض الذرية الطاهرة، على املخالفني يف مواضيع خمتلفة.

الجذور التاريخية
التاريخ  عمق  يف  جبذورها  املواضيع  االحتجاج يف شىت  مسألة  تضرب 
العلماء صّنفوا يف االحتجاج مصنفات  االسالمي حىت إن الكثري من 
مستقلة أو أدرجوا موضوع االحتجاج ضمن فصول كتبهم اليت أّلفوها، 
وقد بلغ عدد الكتب املصنفة حتت هذا العنوان ما يقرب من عشرين 

كتاباً.
وإن أول من شرع يف االحتجاج والرد على املخالفني هو شخص الرسول 
االخرى  االديان  علماء  اهلل  من  وبأمر  األكرم حيث كان حياجج 

والوثنيني فيما يثريونه من معتقدات او شبهات.

واما أول كتاب صّنف حتت هذا العنوان فهو كتاب االحتجاج لـمحمد بن 
أبي عمير من اصحاب االمام موسى بن جعفر الكاظم وكان الرجل 
مهتما – على مايبدو من مؤلفاته اليت بلغ عددها 94 كتابا- حبفظ تراث 
أهل البيت يف عصر الدولة العباسية وباخلصوص يف الفرتة اليت اتسمت 

باملراقبة الشديدة والضغط على أهل البيت وشيعتهم.
يشري الطربسي اىل الغاية اليت كان يرومهما من وراء تأليفه للكتاب قائال: 
ثم إن الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب عدول جماعة من األصحاب عن 
 طريق الحجاج جدا وعن سبيل الجدال وإن كان حقا، وقولهم: إن النبي
واألئمة لم يجادلوا قط وال استعملوه وال للشيعة فيه إجازة بل نهوهم عنه 

وعابوه. 
فرأيت عمل كتاب يحتوي على ذكر جمل من محاوراتهم في الفروع واألصول 
مع أهل الخالف وذوي الفضول، قد جادلوا فيها بالحق من الكالم وبلغوا 

غاية كل مرام.
مث قال: 

وأنهم إنما نهوا عن ذلك الضعفاء والمساكين من أهل القصور عن بيان 
الدين دون المبرزين في االحتجاج الغالبين ألهل اللجاج، فإنهم كانوا مأمورين 
منازلهم وارتفعت  بذلك  الكلوم فعلت  الخصوم ومداولة  بمقاومة  قبلهم  من 

درجاتهم وانتشرت فضائلهم.1

القيمة العلمية للكتاب ورواياته
يعد كتاب االحتجاج من الكتب املعتربة عند األعالم واليت يرجعون اليها يف 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

االحتجاج على أهل اللجاج
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

جاء يف األنباء أن بضعة آالف من يهود »اهلند« سيهاجرون إىل إسرائيل. 
وعادًة ما يفسر مثل هذا اخلرب على أنه انتصار آخر للحركة الصهيونية، 
ولكن نظرة مدققة على األمر تبني أن هذه اهلجرة سيكون هلا مردود سليب 
بالنسبة للدولة الصهيونية. فهي، بداية، تعرّب عن تفاقم األزمة االستيطانية 
الغريب  املتحدة والعامل  الواليات  الصهيوين، فيهود  الكيان  السكانية يف 
يبدون سعداء ومستقرين متاماً يف »املتفی« وال برضون عنه بدياًل، كما 
نضب املعني البشري اليهودي يف شرق أوربة، وهي املصدر األساسي 
للهجرة الصهيونية االستيطانية، ومل تفلح دعوة شارون التحريضية اليهود 
شخص،  مئيت  من  أكثر  جذب  يف  إسرائيل  إىل  اهلجرة  على  فرنسية 
املهاجرين  عدد  تناقص  وقد  فرنسة،  إىل  أخرى  مرة  بعضهم  وعاد  بل 
اليهود إىل الدولة الصهيونية حىت أصبحت أفواج املهاجرين أشبه باألفواج 
السياحية، بينما تزايد النزوح بصورة ملحوظة، حيث أشارت تقديرات 
عام  إسرائيل خالل  إىل  قدما  اثنني  من كل  واحداً  أن  إىل  رمسية  غري 

۲۰۰۲م. قد عاد إىل بالده أو هاجر إىل دولة أخرى.1
بناء  يف  التوسع  مع  مستوطنني  إىل  الصهيونية  الدولة  حاجة  وتتزايد 
الدولة  بدأت  ولذلك  الفلسطينية،  املقاومة  تصاعد  ومع  املستوطنات 
البحث يف أي مكان عن يهود أو شبه يهود أو حيت عن  الصهيونية 
من يدعون اليهودية، بل ويبدو أهنا ال متانع يف هجرة غري اليهود ماداموا 
العرب، وما داموا قادرين على االستيطان والقتال. فقد ذكر  من غري 
أحد املواقع اإلسرائيلية على اإلنرتنت أن ۵۱ باملئة ممن مت جتنيدهم من 

املهاجرين اجلدد ليسوا يهوداً.2

وهذه الرغبة احملمومة يف جذب أي أعداد من املستوطنني هي السبب وراء 
السماح ألفراد مجاعة »الفالشاه موراه«، وهم غري »الفالشاه«، باهلجرة 
أن  الزمان، ورغم  من  قرنني  منذ  تنصروا  أهنم  رغم  الصهيونية  الدولة  إىل 
اليهودية اليت كانوا يؤمنون هبا من قبل ختتلف متاماً عن اليهودية احلاخامية 
أو التلمودية، كما كانت الرغبة نفسها هي اليت حدت ببعض احلاخامات 
األرثوذكس إىل السفر إىل »بريو« وهتويد سنني أسرة من قبيلة »اإلنكاه« 
أن  من  بالرغم  الغربية،  الضفة  يف  ذلك  بعد  توطينهم  مت  احلمر(  )اهلنود 
اليهودية األرثوذكسية ال تشجع األغيار على اعتناق اليهودية، فضالً عن 
إدراك  من  وانطالقاً  احلدود.  أبعد  إىل  ومعقدة  التهويد صعبة  مراسم  أن 
األزمة السكانية االستيطانية، أصدر احلاخام األشكنازي األكرب إسرائيل 
الو فتوى جتيز التغاضي عن كثري من مراسم التهويد التقليدية، واالستعاضة 
هبا طقوساً سهلة وسريعة ميكن أن يطلق عليها اسم »هتويد التيك أواي«!3
وقد امتد البحث عن يهود أو شبه يهود إىل »أوغندة«، حيث عثر هناك 
أبايوديا«،4 وهي مجاعة هامشية ال يعرفه  على مجاعة تسمى »أوغنديو 
على وجه الدقة مدى عالقتها باليهودية. وقد تنبأ أحد الكتاب اإلسرائيليني 
بأن على إسرائيل أن تتوقع موجة كبرية من املهاجرين من العامل الثالث قد 
»يغريون وجه اليهودية«5 وهذه العبارة مبهمة، ولكنها تعين يف واقع األمر 
إن كانوا  هذا  اجلدد،  املهاجرين  هؤالء  أمثال  هبا  يؤمن  اليت  اليهودية  أن 
يؤمنون باليهودية أصاًل، ال عالقة هلا باليهودية املعروفة يف أوساط يهود 
العامل. فعلى سبيل املثال، توجد مجاعة يف غرب إفريقية مسی »مافامبو« 
السبت. كما  يقيمون شعائر  أهنم  باليهودية يف  أعضائها  تنحصر عالقة 

إبراهيم«  »زايف  تسمى  مجاعة  »مدغشقر«  ساحل  من  بالقرب  توجد 
أي »نسل إبراهيم« وتزعم املصادر الصهيونية أهنا يهودية بالرغم من أن 

تقاليدها وعقائدها ال ختتلف كثريا عن باقي السكان.
و من اجلماعات اهلامشية األخرى اليت تسعى الدولة الصهيونية إىل هتجريها 
يهود اجلبال أو »يهود داغستان«، الذين يطلق عليهم أيضاً اسم »اليهود 
اجلماعة  هذه  تعيش  اليت  اإلسالمية  »التات«  قبيلة  إىل  نسبة  التات« 
إيرانية، ويتحدث أفرادها لن تسمي  وسطها. وهذه اجلماعة ذاته اصول 
عليها كلمات  ودخلت  الفارسية  اللهجات  إحدى  وهي  »جوهوري«، 
يؤكد  آخر  وإن كان مصدر  املصادر،  أحد  يذكر  وعربية، حسبما  تركية 
إيرانية، وقد بدأت هجرة أعضاء  قوقازية ذات أصول  يديشية  أهنا هلجة 
هذه اجلماعة إىل داغستان يف منتصف القرن السابع امليالدي، مع الفتح 
اإلسالمي للمنطقة، واستمرت حىت الغزو املغويل يف القرن الثالث عشر، 
وانقطعت الصلة بني يهود اجلبال وبقية يهود العامل فاندجموا يف احلضارة 
من عادات جمتمعهم  املنطقة واكتسبوا كثرياً  القوقازية اإلسالمية يف هذه 
وتشبه  والثأر.  الشرف  والدفاع عن  الشجاعة  مثل متجيد  القبلية،  وقيمة 
معابد هذه اجلماعة املساجد يف معمارها اخلارجي، كما يستخدم املعبد 
اليهودي مدرسة دينية شأنه شأن املساجد يف تلك املنطقة، حيث جيلس 
األطفال على األرض وحيفظون »التوراة« على يد حاخام. وحيتفل أعضاء 
هذه اجلماعة باألعياد اليهودية على طريقتهم، كما دخلت على عقائدهم 
النار  بعض العناصر اجملوسية، فهم يقسمون بالنار ويعتقدون أن إشعال 
جبوار املرضی کفيل بشفائهم ويؤمنون بعدد كبري من الشياطني واألرواح. 
وبالرغم من هذا، فقد أوفدت الوكالة اليهودية بعض مندوبيها إىل داغستان 
سعياً إىل هتجري هذه اجلماعة، وبالفعل هاجر حنو 12 ألف شخص منهم 
إىل الدولة الصهيونية حىت عام ۱۹۸۵م.، إال أن زعماء اجلماعة يعارضون 
هذا املسعى الصهيوين ويرون أن اهلجرة ستؤدي إىل القضاء على ثقافتهم 

املميزة.6
قال هيزجيل أفشالوموف، وهو أهم دارس لثقافة هذه اجلماعة:

نحن من بني التات ونؤمن بالعقيدة الموسوية... وسنمكث هنا في داغستان 
ولن نجري وراء النقود. 

أي إنه يؤكد انتماءه إىل جمتمعه، مما يعكس واحدة من أبرز نقاط التوتر 
بني الدولة الصهيونية واجلماعات اليهودية يف العامل، كما يكشف الوجه 
احلقيقي ملا ميكن تسميته »صهيونية املرتزقة«، أي صهيونية هؤالء الذين 
لتحقيق  الروحي وال  عن اخلالص  امليعاد« ال حبثاً  يستوطنون يف »أرض 
النموذج األعلى الصهيوين، املتمثل يف اغتصاب األرض من سكاهنا ومجع 
يهود العامل يف دولة تسمي نفسها »دولة يهودية«، وإمنا بدافع السعي إىل 

حتسني دخلهم ومستوى معيشتهم.
اإلغراءات  ورفض  داغستان  يف  البقاء  إىل  أفشالوموف  دعوة  أّن  إال 
الصهيونية قد ال تلقى آذاناً صاغية بسبب االضطرابات السياسية يف تلك 
املنطقة، كما أن األجيال اجلديدة من أبناء اجلماعة، شأهنا شأن كثري من 
أبناء األجيال اجلديدة يف معظم أحناء العامل، تقع فريسة لإلعالم الغريب 
ومن  باالنتماء.  وإحساسها  التارخيية  وذاكرهتا  هويتها  من  يقوض  الذي 
مث، فاألرجح أن يتجه باقي يهود التات إىل اهلجرة إىل الواليات املتحدة 
إن ُسدت كل  الصهيونية  الدولة  إىل  اهلجرة  أو  الفرصة،  إن منحت هلم 
السبل األخرى أمامهم، ويف كلتا احلالتني فسوف تظل األزمة السكانية 

االستيطانية يف هذه الدولة قائمة ومتفاقمة.

المصدر: د. عبدالوهاب المسيري، »الصهيونية وخيوط العنکبوت«، دمشق، 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، بالتلخيص. تهجير الجماعات اليهودية الهامشية
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قادة اإلسالم

قال امرياملومنني علّي يف وصف عّمار: 
»ذلك امرؤ خالط الّله اإليمان بلحمه ودمه وشعره وبشره، حيث زال زال 

معه، وال ينبغي للّنار أن تأكل منه شيئااً.«1

مختصر حياة عّمار
هو عّمار بن ياسر بن عامر المذحجّي، أبواليقظان، من أصحاب رسول 
الّله، و من أصفياء أصحاب أمرياملؤمنني، و رابع األركان، و 
أّمه سمّية أّول من استشهدت يف سبيل الّله. من السابقني إىل اإلميان، 
لبزوغ مشس  األوىل  األيّام  منذ  أبويه،  مع  املشركني  تعذيب  حتّمل  فقد 
اإلسالم، ومل يداخله ريب يف طريق احلّق حلظة واحدة، و هاجر إىل أرض 
»احلبشة«، و صّلى القبلتني، و هو من املهاجرين األّولني. شهد بدرا و 
املشاهد كّلها. شهد له رسول الّله بأنّه يزول مع احلّق، و أنّه الطّيب 

املطّيب، و أنّه ملئ إميانا، و أّكد أن النار ال متّسه أبدا.2
هو مّمن مل ينكب - بعد رسول الّله - عن الّصراط املستقيم قّط. 

هو ويل »الكوفة« مّدة يف عهد عمر.3
و كان الشرتاكه الفّعال يف حرب اجلمل و تصّديه لقيادة اخلّيالة يف جيش 
اإلمام علی مظهر عظيم. كما توىّل يف صّفني قيادة رّجالة الكوفة.4 
حتّدث مع عمرو بن العاص وأمثاله من مناوئي اإلمام يف غري موطن، 

و کان يكشف احلّق مبنطقه البليغ واستدالالته الّرصينة.5 

الفئة الباغية 
استشهد عّمار يف صّفني سنة 37ه.ق. فتحّققت بذلك النبوءة العظيمة 
لرسول الّله إذ قال لعّمار حني جعل حيفر اخلندق و جعل ميسح رأسه: 
»تقتلك فئة باغية.«6 وكان الّناس ينظرون إىل عّمار بوصفه املقياس يف متييز 
احلّق عن الباطل. و فی صفني مّيز هذا املقياس )قتل عّمار( فئة احلق من 

فئة الباغی و الباطل.
و كان له من العمر إبّان استشهاده ثالث و تسعون سنة.7 

الميزات قيادة عّمار فی الکوفة
وقد توىل عمار إمارة الكوفة يف زمن عمر بن الخطاب. وقرئ عليهم كتاب 

عمر: 
السالم عليكم، أما بعد، فإني قد بعثت إليكم عمارااً أميرااً، وعبد اهلل قاضيااً 
ووزيرااً، وإنهما من نجباء أصحاب محمد صّلى اهلل عليه وسّلم وممن شهد 

بدرااً، فاسمعوا لهم وأطيعوا، وقد آثرتكم بهما على نفسي.8
لكنه وبعد مدة، ولسبب غري معلوم، عزله عن الوالية ونصب أبو موسى 

األشعري حمله.9
وليس واضحا أسباب عزل عمار عن والية الكوفة، لكنه حكم خالل هذه 
الفرتة الوجيزة بشكل عادل وعلى أساس سنة رسول اهلل، إذ نشري تاليا 

إىل بعض خصائص وميزات إدارته: 

1. الزهد و بساطة العيش
کان عّمار بن ياسر يشرتى قّتا بدرهم فاستزاد حبال فکان يأىب فجابذه 

حىّت قامسه نصفني و کان حيمله على ظهره وهو أمري الكوفة.10
نقل أبي نضرة عن مطّرف: 

دخلت على رجل بالكوفة وإذا رجل قاعد إلى جنبه وخّياط يخيط إّما قطيفة 
سّمور أو ثعالب. قال قلت: ألم تر ما صنع علّي؟ صنع كذا وصنع كذا. قال 
فقال: يا فاسق. أال أراك تذكر أمير المؤمنين! قال فقال صاحبي:مهال يا أبا 

اليقظان فإنّه ضيفي. قال: فعرفت أنّه عّمار.11
و قيل عّمار بن ياسر يقطع على حلاف ثعالب ثوبا.12

أّن عمر جعل عطاء عّمار سّتة آالف.13 
لكن عمار كان يستفيد مما يتحصله من كد ميينه.

2. اإلهتمام باقامة الصالة السّيما صالة الجمعة
إّن عّمار کان خيطب يف كّل مجعة و يقرأ على املنرب بياسني، يف عمامة 

سوداء.14 
وكان عمار يؤكد على إقامة الصالة وحيذر الناس من الصالة على خالف 
سنة رسول اهلل. رأى عّمار يوما رجال يصّلي على دابّته، فأخذ بقفاه، 

فحطّه على قرار األرض، وقال: صّل ها هنا.15 
كان عّمار بن ياسر من أطول الّناس سكوتًا وأقّله كالًما.16 و کان خيطب 
خبطبة وجيزة. فقيل له: لو زدت في خطبتك؟ فقال: أمرنا بتقصير الخطب 
 اهلل رسول  سنة  يّتبع  أنه كان  على  مؤشر  وهذا  الّصالة.17  وإطالة 

وشريعته.

3. تطبيق األحکام اإلسالمية
وكان  الفقه،  وعلم  احلديث  يف  سيما  ال  مرموقا  مركزا  حيتل  عمار  وكان 
يعترب من واجبه اتباع سنة رسول اهلل. كما كان يهتم وجيد يف تبيان 

األحكام. ومن مصاديق ذلك هو الرواية التالية: 
إذا رجل طّلق امرأته ثالثاًا، ثّم جعل يغشاها، وظّن أنّه ال طالق إال طالق الّسّنة. 
فقالت له المرأة: ويحك إّني قد بنت منك. فأتى الكوفة، فسأل عّماراًا، فقال: 
ما تقول في رجل طّلق امرأته ثالثاًا دفعةاً، ثّم غشيها؟ فقال عّمار: لو قدرت 
عليه، لرجمته. فانطلق إلى امرأته، فسّرحها، وقال: كانت حالال أّم عبد الّله... 

لي لو لم تطّلق حجز الّتقى عنها ومن... ال يّتق الّرحمن يوبق.18
وجاء يف موقع آخر: 

عن عبد اهلل بنعنمة قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد، فصلى، فأخف 
الصالة. قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: أبا اليقظان، لقد خففت! قال: 
فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئااً؟ قلت: ال، قال: فإني بادرت بها سهوة 

الشيطان، سمعت رسول اهلل يقول: 
»إن العبد ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، 

سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.«19 

4. التعقل والتدبر في األمور
وكان عمار يتدبر ويعتمد العقل يف كل عمل وعرف بـ»جمتمع العقل«.20
تدبره  املال، حتكي  بني  ونفقات  الغنيمة  وتقسيم  الفتوح  إن سياسته يف 

إبان  دماوند  حرب  نشبت  وقد  االسالمي.  اجملتمع  إدارة  يف  ودرايته 
والية عمار على الكوفة، وقام عمار بدراية وحكمة بادارة شؤون البالد 
احلدودية.21  واملناطق  العرب  لتمرد  وتصدى  عليها،  املستوىل  الشرقية 
وحىت أنه بادر إىل دراسة حصة الكوفيني من الغنيمة واستشار اخلليفة 

هبذا اخلصوص: 
عن طارق بن شهاب قال: 

غزت بنو عطارد من البصرة ماه، وأمّدوا بعّمار بن ياسر وهو على الكوفة. 
فخرج عّمار قبل الوقعة وقدم بعدها، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة. فقام 
رجل من بني عطارد، فقال: أيّها العبد األجدع - وقال إبراهيم في حديثه:

لك  نقسم  أن  أتريد   - الّله  سبيل  في  أصيبت  أذنه  وكانت  »المجدع«، 
غنيمتنا؟ فقال عّمار: عّيرتني بخير أذنّي، وأحّب أذنّي إلّي. فكتب بذلك 

إلى عمر. فكتب: الغنيمة لمن شهد الوقعة.22

5. مراقبة السوق
وكان عمار يشرف على شؤون السوق والصفقات والتعامالت ويتصدى 

للمخالفني.23

عزل عمار عن امارة الکوفه وأسبابه
وُنّصب عمار واليا على الكوفة عام 21 للهجرة، وعزل عنها بعد سنة 
من ذلك أي سنة 22 للهجرة. ومن أسباب عزله ميكن اإلشارة إىل ما 

يلي: 

1. توجهاته الفكرية والعقائدية
وكان عمار من األناس الذين شهدوا بابالغ رسول اهلل لوالية ووصابة 
علي بن ايب طالب واستند مرارا إىل األحاديث النبوية ودعا اجلميع 
للتبعية ألهل البيت.24 جدير ذكره أن عمر وعلما منه بتوجهات 
الكوفة، واستفاد من معتقدات  السياسية والعقائدية، واله على  عمار 
عمار ومهاراته وإدارته ملعاجلة القضايا الداخلية وحتقيق أهداف الفتوح 
الكوفة وتباين  إبان والية  الشرقية. إن إجراءات عمار  وتوسيع احلدود 
سلوكه العقائدي والسياسي مع باقي والة اخللفية، تظهر أن عمار نشأ 
وترعرع يف مدرسة االسالم احلقيقية، لكن اخلليفة الثاين رأى الحقا أنه 

جيب عزله من الوالية.

2. التفوق القبلي عند العرب 
إن العصبيات القومية والقبلية والتفاخر العريب يعد إحدى املسائل اجلادة 
اليت تبدو للعيان خالل مواجهة العرب لعمار. إهنم كانوا خياطبون عمارا 
بعبارة »أيها العبد األجدع« )كما ورد يف احلديث آنف الذكر(، ليسيئوا 
بذلك إىل نسبه ومنشأه، ويتباهون مبنبتهم القبلي واالشرايف.25 ومل يكن 
عمار ميلك يف النظام القبلي لقريش، حسبا ونسبا ومل يكن يُقبل بالتايل.

3. عقلية الكوفيين وشكاواهم
إن مقوالت التوطني والفتوح وتقسيم الغنيمة كانت من املسائل 

الرئيسية يف املدن االسالمية حديثة التأسيس. وقد أدى ذلك 

عّمـار بن ياسر
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الكوفة عن رأيهم يف قرارات  إىل أن يعرب أهايل مدن مثل 
اخلليفة، والتدخل يف عزل ونصب الوالة، ويفرتون على األمراء 

والصحابة زورا وهبتانا.26
إن بعضا من أهال الكوفة كانوا من أنصار اخلليفة والبعض االخر منهم 
كان يغري من مواقفه على الدوام تبعا للمصاحل القومية أو الفردية، وكان 
قادة القبائل حيضرون اجملالس الرمسية كممثلني ألهايل الكوفة، ويطرحون 
مطالبهم وتوقعاهتم يف إطار متثيلهم لعامة الناس. وبناء على ذلك، كانوا 
ينتقدون السلوك السياسي لعمار ويعتربونه إنسانا متشددا.27 ويصف 

املغرية بن شعبة، أخالق الكوفيني هكذا: 
و أهل الکوفة من ماة ألف اليرضون عن أمير و ال يرضی عنهم امير.28

ولذلك سعى الكوفيون عند اخلليفة ضد عمار ومهدوا لعزله.
قال عمر لعمار بعد عزله عن الكوفة: 

أبا اهلل، ساءك حين عزلتك؟ قال: 
تاهلل ما فرحت حين استعملتني، ولقد ساءني حين عزلتني.29
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التي  القوانين  في  تتبعها  التي  والقوانين  دستور،  لها  ليس  السرية  الحكومة 
تصنعها... 

هكذا قال اهل السياسة واخلربة قدميا وحديثاً.
والبعض يرفض فكرة وجود املنظمات السرية اليت تسيطر على العامل من 
وراء الستار ويرفضون بالتايل فكرة أو نظرية املؤامرة ويشككون فيها. إال أن 
الواقع املعاصر واحلاضر يرفض أفكار هؤالء ويؤكد وجود منظمات سرية 
قدمية وحديثة حتكم العامل وأن هناك مؤامرة على البشرية مجعاء من قبل 

اليهود أو الصهاينة املاسون.
واأليدي اخلفية اليت حتكم العامل بالسر تسعى إىل هدف واحد وإن تعددت 

أمساؤها عرب السنني...
ولعلنا قد وصلنا يف زماننا هذا إىل اهلدف وهو اإلعالن عن دولة القطب 

الواحد واحلكومة العالية اليت يرتأسها الرجل الذي ينكر البعض وجوده .
لقد حذر الكثريين على اختالف مذاهبهم ودياناهتم من هذه احلكومة 
اخلفية أو السرية وصدرت العديد من املؤلفات حتمل هذا العنوان »احلكومة 
وانر  ديفيد  للمؤلفني  اخلفية«  »احلكومة  أشهرها كتاب  ومن  اخلفية«، 
وتوماس ب. روس يف أوائل الستينيات وحاولت املخابرات األمريكية املركزية 
أن تطمس عليه وحتد من انتشاره، وأيضا كتاب حكومة »اليد اخلفية أو 
حكومة العامل اخلفية« لـسبيروفش الذي لقي مصرعه جراء كتابة هذا على 

أيدي املاسونية العاملية.
والشك أن اكتشاف املنظمات السرية السياسية واالقتصادية ال يأيت إال 
بعد انتهاء دورها أو وقوع بعض أوراقها يف أيدي بعض املغامرين الذين 

يغامرون بنشرها ومن مث يتعرضون للموت يف النهاية.
وهناك منظمات سرية، تعلن عن نفسها وأعماهلا الظاهرة ختالف أهدافها 
العالقات  و»جملس  الثالثية«  و»اهليئة  احلرة«  »املاسونية  مثل  الباطنة 
اخلارجية«، ولذلك ينضم إليها شخصيات عامة وسياسية دون خوف أو 
خجل فالرئيس بوش کان عضوا يف منظمة اهليئة الثالثية وعضو يف »منظمة 

اجلمجمة والعظام«.
وكذلك  الثالثية،  اهليئة  يف  بأعضاء  مليئة  كارتر كانت  الرئيس  وإدارة 

أعضاء إدارة الرئيس كلينتون.
فقد كتب الناشر جون إف. ماكانوس قائاًل: 

يعلم بيل كلينتون جيدا بأنه يخدم الرئيس، ألن أعضاء المنظمة السرية التي 
ينتمي إليها قد اختاروه، ويتوقعون منه أن ينفذ خططها.1

وهكذا سامهت اهليئة الثالثية بشكل فعال يف إجياد مفهوم العامل الواحد 
»العوملة« منذ مطلع القرن العشرين.

إال أن فكرة وجود عامل واحد حتت قيادة موحدة يرجع إىل قرون عديدة 
الواليات  نشأة  منذ  بدأت  اجلادة  اخلطوات  لكن  العشرين  القرن  قبل 

املتحدة األمريكية حتديداً. 

مجلس العالقات الخارجية
األوىل،  العاملية  احلرب  من  االنتهاء  عقب  بفعالية  نشاطه  اجمللس  بدأ 
يف »نيويورك« عام 1917م. حيث اجتمع مستشار الرئيس األمريكي 
ويلسون ومعه حوايل مائة من رجال السياسة واالقتصاد البارزين ملناقشة 

أحوال العامل بعد احلرب.
ومت وضع النقاط األربع والعشرين الشهرية للرئيس ويلسون حمل املناقشة 

والتنفيذ.
وكانت دعوا هم دعوة العامل إىل العولة وتشكيل »مؤسسة عامة لألمم«.
ومت إنشاء جملس الشئون الدولية بفرع واحد يف الواليات املتحدة األمريكية 
وفرع آخر يف »بريطانيا« مث تسمي »اجمللس امللكي للشؤون الدولية«2 
قبول فكرة  باجتاه  العاملي  العام  الرأي  توجيه  املعهد  وكانت مهمة هذا 

حكومة عامل أوحد أو العولة.
مث دمج فرع الواليات املتحدة يف عام 1921م. وأصبح امسه 

»جملس العالقات اخلارجية«3

الذين يحکمون العالم سّرًا
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وقد نص القانون الداخلي للمجلس على أن أي شخص 
ينتهك  بشكل  اجمللس  باجتماعات  تتعلق  تفاصيل  يكشف 
ويكشف قواعده لسوف يسقط عضويته، وهلذا وصف اجمللس 

بأنه منظمة سرية.
وكان جملس املؤسسني يضم الكولونيل هاوس، السيناتور ووزير اخلارجية 
دوليس  فوستر  جون  لبيمان،  وولتر  الصحفي  رووت،  إيلياهو  السابق، 
وكريستيان هيرتر اللذين عمال وزيرين خارجية، وألن أخودوليس الذي 
اجمللس  رئيس  ومؤسساً  األمريكية،  املركزية  للمخابرات  عمل كمدير 
املليونري جون دبليو ديفز، الذي كان على عالقة لـ»آل مورغان«، ونائب 
الرئيس هو بول کرافات، وكان أول رئيس للمجلس راسل ليفينغويل وهو 
أحد شركاء مورغان، وبالتايل قالوا: إن المجلس كان متأثرا بقوة بمصالح 

آل مورغان.
وكان متويل اجمللس من أصحاب املال والصرافة مثل مورغان وجودری 
باربيرغ،  وبول  أوتوخان،  سكيف،  جاكوب  باروخ،  وبيرنارد  روکفلر 
موتورز«،  »جنرال  زيروكس«،  »مؤسسة  مثل  الكربى  واملؤسسات 
»بريستول مايرز سكويب«، »تيکساكو وجريمان مارشال فنذا ماكنايت 

فاونديشن«، »فورد فاونديش« وغريهم الكثري.
وقد أثبتت الدراسات اليت نشرها مركز دراسات رأس املال، فإن أعضاء 
جملس العالقات اخلارجية إمنا هم مرتبطون مبنظمات ذات سلطة قوية 
اقتصادية وسياسية مثل »جلنة التطورات االقتصادية« و»مؤسسة االقتصاد 
الدويل« و»جلنة امليزانية الفيدرالية املسؤولة« و»احتاد شركات األعمال«، 
»املعهد املديين«، »الدائرة املستديرة للتجارة جملس املنافسات«، »غرفة 
الربوكينغز«،  »معهد  لألعمال«،  الوطين  التحالف  األمريكية  التجارة 
الشرق  الثقايف لألعمال األعلى«، »معهد واشنطن لسياسة  »املنتدى 
األدىن«، »املركز السياسي للجماهري واألخالق«، منعهد هوفر«، »مركز 
و»اجمللس  الربية«  القفر  »منظمة  والدولية«،  االسرتاتيجية  الدراسات 

األمريكي لتشكيل رأس املال«.
وهكذا نرى مدى خطورة هذا اجمللس وقوته وأنه لعب دوراً رئيسياً يف 
السياسة األمريكية منذ احلرب العاملية الثانية وحىت اآلن، وقد جنح يف 

حتقيق أهدافه وفرض العوملة على أكثر دول العامل مؤخراً.
ومن أهم أعمال اجمللس اختيار رئيس الواليات املتحدة واحتكار سوق 
على  السيطرة  وهو  األمسى  اهلدف  حتقيق  بغرض  وذلك  واملال  النفط 

العامل...
وفيليس  وارد  األدمريال  شرح  األريكة«  على  »كسينجر  يف كتاب 

سكالفلي األمر فقاال: 
عندما يقرر األعضاء القادة يف اجمللس أن على الواليات املتحدة أن تتبىن 
سياسة معينة، فإن مجيع تسهيالت البحوت اجلوهرية للمجلس توضع 
موضع العمل بتطوير جدل فکری وعاطفي، لدعم اخلطة أو السياسة 
اجلديدة، ولتواجه بشكل فکری وسياسی وتبطل مصداقية أية معارضة 
وميثل اجمللس صحيفة »Foreign Affairs« أي العالقات اخلارجية.
العالقات  على جملس  السيطرة  مورغان  آل  روكفلر«  »آل  شارك  وقد 

اخلارجية وهذا أمر طبيعي وعادي للغاية.
على  عندما صعد  السبعينيات  أوائل  يف  أنه  السيطرة  تلك  أمثلة  ومن 
العالقات  رئاسة حترير صحيفة  الرتشيح ومنح  للجنة  املرشحني  رؤوس 
اخلارجية وليام مندی وهو مسؤول سابق يف املخابرات األمريكية املركزية 
وهو مرشح آل روكفلر. واجلدير بالذكر أن كل مدير للمخابرات املركزية 

األمريكية منذ دوليس كان عضواً يف جملس العالقات اخلارجية أمثال جورج 
بوش األب وويليام كولبي ووليام كيس وغريهم، حىت قالوا:

إن وكالة المخابرات األمريكية المركزية في الطبقة تخدم كقوة أمني ليس فقط 
المجلس  األخوة  وإخوة  واألقارب  األصدقاء  ألجل  ولكن  أمريكا  أجل  من 

العالقات الخارجية.
ومن أمثلة سيطرة اجمللس على احلكومة األمريكية بروز جنم هنری کسنجر 
ولكن  معروف،  غري  أكادميی  جمرد  وكان كيسنجر  1955م.،  عام  يف 
مبساعدة نيلسون روكفلر صار جنم كيسنجر عاليا يف األفق، ومن خالل 
الدخول  إمكانية  متويل  على  اخلارجية حصل كيسنجر  العالقات  جملس 
على املسؤولني يف الطاقة الذرية والفروع العسكرية واالستخبارات املركزية 

األمريكية مث وزيراً خلارجية أمريكا.
ومت تعيني أعضاء جملس العالقات اخلارجية كسفراء يف بالد العامل العظمی 
الشيوخ  التشريعي وجملس  اجمللس  أكثر من 12 عضوا يف  ويوجد حاليا 

األمريكي من جملس العالقات اخلارجية.
وقد رأس ديفيد روكفلر جملس العالقات اخلارجية، وقد أنشأ منظمة اهليئة 
املنظمة  هذه  وجعل  اجمللس  نشاطات  عن  الناس  انتباه  لصرف  الثالثية 
أكثر شعبية، وكل من اهليئة واجمللس مثال مصغر للمنظمات اخلفية اليت 
قام  الصهيوين... وقد  التورايت  الفكر  تقود سياسة اجلماهري حنو أهداف 
بيرزينسکی بدور مؤسس يف إنشاء اهليئة الثالثية، فهو الذي أوحی بالفكرة 

إىل روكفلر وكتب يف جريدة جملس العالقات اخلارجية بقول: 
ثمة حاجة إلى وسيلة جديدة أكثر اتساعا وهي خلق مجتمع من األمم المتطورة 
التي يمكنها أن تقدم نفسها بشكل فعال على المشاكل واالهتمامات األكبر 
التي تواجه الجنس البشري وأن مجلسا يمثل الواليات المتحدة وأوربا الغربية 
و»اليابان« باإلضافة إلى القيام بلقاءات منتظمة من قبل رؤساء الحكومات 
مع استخدام بعض الوسائل وتسيير بعض األمور المتوقفة يمكن أن يشكل 

بداية جيدة.
ويف كتابه »دور أمريكا يف عهد التكنولوجيا األكرتونية« قال بريزنيسكي:4

إن إعالن سيادة السلطة القومية لم يعد مفهومااً مقبوالاً، التحرك باتجاه مجتمع 
المباشرة  غير  الروابط  من  عدد  خالل  من  المتطورة،  األمم  قبل  من  أكبر 

باإلضافة إلى تحديدات تطوراتية متسقة مع السيادة القومية.
وأضاف: 

بالرغم من أن هدف تشکيل مجتمع من األمم المتطورة هو أقل طموحااً من 
هدف الحكومة العالمية ولكن أكثر إمكانية.

وهكذا حدد بريزينسکي اهداف اهليئة الثالثية وهي تنفيذ خطط جملس 
العوملة... ولذلك  أو  املوحدة  العاملية  احلكومة  اخلارجية إلجياد  العالقات 
كان من أمسى أهداف اهليئة الثالثية جتنيد أكرب عدد من الناس املهتمني 

بالتعاون الدويل.
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أصابع خفیة

قال الربوفيسور وين مدسن، الصحفي االمريكي الشهري والباحث واألستاذ 
اجلامعي، يف مقال نقلته صحيفة »وطن امروز« االيرانية: 

إن أصدقائي االيرانيني يقولون أن مثة مقطع فيديو يف يوتيوب، يشارك فيه 
ممثالن ايرانيان، يشجعان اجلماهري على التربع ببزاقهم ملؤسسة حبثية إلنتاج 
عقاقري مضادة للسرطان. وقد شعرت باملسؤولية يف هذا اخلصوص وأود 

التذكري ببعض االمور للشعب االيراين مبن فيهم هذين املمثلني. 
وكان وزير الدفاع االمريكي حينئذ ويليام كوهين قد أثار هذه الفكرة للمرة 
األوىل عام 1997م. من أن بعض الدول بصدد احلصول على أسلحة 
وراثية للنيل نيال أساسيا من أعدائها. وكان كوهني يقصد بذلك اسرائيل، 
على االرجح. ويف عام 1998م.، أفادت عدة مصادر رئيسية أن اسرائيل 

منهمكة بانتاج قنبلة وراثية تستهدف العرب على وجه التحديد.
إن إحدى املقاالت اليت كانت تتحدث حول برنامج البحوث التسليحية 
هذه  أن  إذ  الربيطانية،  تاميز«  نشرت يف صحيفة »صنداي  االسرائيلية، 
املقالة تعرضت للتنديد سريعا بوصفها هتمة دم مضاد لليهود. وكان اوزي 
منهعيمي أحد كاتيب هذه املقالة، وهو اسرائيلي والكاتب االخر هلذا املقال 
بـ»سوريا«  كانت ماري كالفن وهي مواطنة امريكية قتلت يف »محص« 

على إثر إنفجار قنبلة عبئت جبانب الطريق. 
على  أجنز  الذي  املشرتك  العمل  األرجح،  على  اسرائيل  استثمرت  وقد 

العنصري الذي نفذ بصورة سرية مع نظام  العرقي -  مشروع السالح 
افريقيا. وكان مشروع نظام األبارتايد جبنوب  العنصري جبنوب  الفصل 
نفذ  قد   )Project Coast( بـ»مشروع كوست«  واملعروف  افريقيا 
البشرة  أصحاب  يستهدف  السالح  هذا  وكان  وراثية.  أسلحة  إلنتاج 
اإلطاحة  عام  أي  1993م.  حىت   1981 عام  منذ  ونفذ  السوداء، 
إىل  الدراسة  تفاصيل هذه  معظم  أرسل  وقد  العنصري.  الفصل  بنظام 
مركز احلرب البيولوجية االمريكية يف »فورت دتريك« بوالية »مريالند«. 
ومذاك، حذرت »روسيا« على الدوام، من أن امريكا تعمل على تطوير 
وعنصر  األصليني  الروس  استهداف  وتنوي  عنصري   - عرقي  سالح 

»السالف« وإبادهتم. 
البشرية« من  تباين  وحىت قبل إصدار كتاب بعنوان »العنصر؛ حقيقة 
قبل وينسنت ساريج وفرانك ميل عام 2004م.، قلما مسعنا عن هتديد 
القنبلة الوراثية. وقد أثار هذا الكتاب هذه الفرضية وهي أن بعض الدول 
النامية، قامت بتمويل مشروع اجلينوم البشري، لكي تنتج سالحا وراثيا. 
ويف تلك السنة، توصلت اجلمعية الطبية الربيطانية إىل نتيجة مؤداها أن 
من املمكن إنتاج السالح العرقي - القومي، وهلذا السبب حذرت من 

أي دراسات وحبوث جترى يف هذا احلقل. 
ومن جهة أخرى، تصاعد القلق الربيطاين من البحوث األملانية 

تسلم الـ DNA إلنقاذ البشر أم لقتل األعراق؟

الحرب السكانیة العالمیة
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الحرب السكانیة العالمیة

فورستر،  جاك  عام 2005م.، كتب  ففي  اجملال.  هذا  يف 
مساعد رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر يقول: 

بيولوجي،  عامل  من  باإلفادة  ما،  استهداف عنصر وعرق  طاقة  إن 
ليست  السيناريوهات  هذه  إن  األرجح.  على  المتناول  عن  بعيدة  ليست 
من نسيج خيال الجمعية الدولية للصليب األحمر، بل أن عددا غفيرا من 

الخبراء الحكوميين والمستقلين، طرحوا هكذا سيناريوهات.
القنبلة  حول  املهمة  اإلعالم  وسائل  يف  املوضوعات  من  مزيد  يُثر  ومل 
الوراثية، إىل أن نشرت جملة »ذا أتالنتيك« االمريكية مقاال حول األسلحة 
البيولوجية اليت إن استخدمت، فاهنا ستستهدف تسلسل احلمض النووي 
الريبوزي منقوص االكسجني )DNA( لدى االنسان وتؤدي إىل وفاته. 
ومت إنتاج هذه األسلحة حسب اجلينوم البشري للمجتمعات املختلفة، 

وخيصص كل منها لعرق وبلد خاصني. 
املؤسسات  ملالكي  مرحبة  صناعة  استحدثت  فقد  ذلك،  عن  وفضال 
الظاهر كمعاهد حبوث طبية  تعمل يف  اليت  األسلحة  لتصنيع  الواجهة 
انسانية )!( إلنتاج عقاقري لعالج  - خمربية - وتتظاهر بان نشاطاهتا 
األمراض العضال. إهنم يشجعون الناس العاديني على إرسال عينات من 
"دي إن اية" التابعة هلم بواسطة أعواد األذن القطنية من خالل متريرها يف 
أفواههم وإرساهلا إىل مؤسسات قادرة على اإلفادة منها لتسهيل وتسريع 

إنتاج عقاقري تعاجل األمراض الصعبة.
كما أن بعض هذه املؤسسات ومن أجل حتفيز عدد أكرب من الناس 
إلرسال عينات من »دي إن اية« التابعة هلم، تعد هؤالء باخبارهم بعد 
على   هبا  اليت سيصابون  األمراض  ما  عيناهتم،  على  اإلختبارات  إجناز 
األرجح مستقبال. وامللفت أن أحد أكرب وأشهر هذه املؤسسات البحثية 
يف الظاهر وتصنيع األسلحة يف احلقيقة، توجد يف تل أبيب. فهل هذه 

مصادفة بريئة!

المصدر: الموقع اإللكرتوني لمعهد دراسات اليهود

أن »العصور الوسطى« أو »القرون الوسطى« هي التسمية اليت تطلق على 
إحدى احلقب األربع اليت تعتمد لتقسيم التاريخ األورويب. وهذه احلقب 
األربع هي: الفرتة الكالسيكية القدمية، والعصور الوسطى، وعصر النهضة، 
والعصر احلديث الذي يبدأ منذ القرن السادس عشر. وتقع فرتة العصور 
اخلامس وحىت سقوط  القرن  الرومانية يف  االمرباطورية  الوسطى بني هناية 
»القسطنطينية« على يد الدولة العثمانية وهناية إمرباطورية الروم الشرقية أو 

البيزنطية عام 1453م.
وتعد القرون الوسطى أحد أهم احلقب التارخيية الوروبا. 

وقد دخل اليهود العصور الوسطى بينما مل يكونوا ميرون بأوضاع مناسبة. 
إن التفرق واإلضطراب الذي ساد اليهود، بعد التدمري الثاين ل »هيكل 
اورشليم« استمر حىت هذا العصر. ولذلك، فقد عاش اليهود يف األرض 
على هامش سائر احلكومات الشرقية والغربية، ومع ذلك، كان وضعهم يف 

البلدان اإلسالمية أفضل منه من سائر مناطق العامل. 
منوا  اليهود  فيها  اليت حقق  املناطق  إحدى  فان  الوسطى،  العصور  وإبان 

شامال، هي »اسبانيا« السيما إبان حكم املسلمني لتلك البالد. 
ثقافة  أكثر  711م.،  بعام  اسبانيا  فتحوا  الذين  املسلمون  احلكام  وكان 
وحضارة من املسيحيني األوروبيني، وعاملوا اليهود بلطف ولني. ومسحوا 

هلم أن يعيشوا بأمن وسالم، ويتمتعوا باحلرية يف تنفيذ طقوسهم الدينية. 
للميالد  اخلامس  القرن  يف  بالكامل  األندلس  املسلمون  خسر  وعندما 
)1492م.(، نفي اليهود من تلك البالد أيضا. ويقول ويل ديورانت حول 

يهود الشرق يف العصور الوسطى: 

لحكم  وخضعت  614م.  عام  حتى  مسيحية  مدينة  »أورشليم«  وكانت 
ملوك ايران حتى عام 629م.، إلى أن استولى المسيحيون عليها ثانية عام 
637م. وأصبحت أحد االقاليم االسالمية حتى عام 1099م. وفي تلك 
المدينة، ساقوا  انهارت تلك  السنة، حاصر الصليبيون، أورشليم. وعندما 
اليهود الذين بقوا على قيد الحياة، إلى داخل كنيس، وأحرقوهم وهم أحياء. 
وبعد أن استولى صالح الدين األيوبي على أورشليم عام 1187م. تزايد 
عدد السكان اليهود لفلسطين، وكرم الملك العادل، شقيق صالح الدين، 
300 من علماء اليهود الذين فروا من »بريطانيا« و»فرنسا« عام 1211م. 
ومع ذلك، وبعد إثنين وخمسين عاما إعتبر موسى بن نخمين، أحد مؤلفي 
األحاديث اليهودية، عددا محدودا من سكان تلك المدينة، بانهم يهود، 

الن معظم سكان أورشليم، كانوا من المسلمين...
والزعماء  العقالء  تعد  »بومباديتا«  و  »سورا«  في  اليهود  مدارس  وكانت 

الدينيين، ليهود المدن االسالمية وبنسبة أقل ليهود العالم المسيحي.1
... وفي العصور الوسطى، توجه يهود بابل وايران، إلى روسية عن طريق 
»ماوراء النهر« و »القوقاز«، وتوجهوا من أسيا الوسطى إلى »القسطنطينية«، 
القسطنطينية  لـ»البحر األسود«. وفي  الشمالي  الشاطئ  وأقاموا هناك في 
الرخاء  من  بحقبة  اليهود  مر  البيزنطية،  اإلمبراطورية  نطاق  وفي  ذاتها، 

والسعادة، شابها إيذاء وإزعاج.2
»ميالن«، كانت  و  »فينيسيا«  إلى  »تراني«  من  ايطاليا،  أرجاء  وفي   ...

اليهود في كل مكان.  للمهاجرين  توجد تجمعات سكنية صغيرة 
خاصة في »باودا« كان عدد اليهود كثيرا جدا، وربما هذا ساعد 

الجماعات اليهودية في الشرق في العصور الوسطى

األولیغارشیة الحاخامیة



٭ الرقم 67
٭ شوّال
1441

٭ الرقم 67
٭ شوّال 
1441

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

30

31

على تطور نهضة أنصار »ابن رشد« في جامعة تلك المدينة. 
وفي »سالرونو« أي موطن أول مدرسة علمية طبية في العصور 
يهودي،  يقيم 600  الالتيني، كان  المسيحي  العالم  الوسطى، في 

وكان عدد منهم، من أشهر أطباء العالم... 
وكان اليهود االسبان يعتبرون أنفسهم من السفارديم ويوصلون نسبهم إلى 

قبيلة يهوذا...
ومثلت القرون العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، العصر الذهبي لليهود 
االسبان كما تعد أكثر فترات تاريخ اليهود ثمرة وبركة في العصور الوسطى...
وماعدا »بالرمو« وعدد محدود من مدن اسبانيا، لم يكن مقررا في أي من 
المدن المسيحية بالعصور الوسطى، فرز السكان اليهود عن سائر الناس، 
الراحة  حيث  من  االخرين،  عن  منعزلين  عادة  يعيشون  اليهود كانوا  لكن 
اإلجتماعية والتأمين النفسي والوحدة الدينية. وكان الكنيس يمثل المركز 
الجغرافي واإلجتماعي واالقتصادي للحي اليهودي، ويجتذب معظم منازل 
اليهود نحوه... واليهود الذين كانوا يعانون من ضائقة وقيود من كل طرف، 
إهتموا بالتجارة. وكان »راب« عالم الدين التلمودي الكبير ليهود بابل، قد 
أوصى أتباعه ما مضمونه »إن قمتم بالتجارة بمائة درهم، فسيكون بوسعكم 
شراء اللحم والشراب، شغلوا المبلغ ذاته في الزراعة، فاقصى ما تستطيعون 

شراءه قد يكون الخبر والملح«.
وكان البائع المتجول اليهودي معروف في كل مدينةوقصبة والتاجر اليهودي 
عشر  الحادي  القرن  قبل  الدولية  التجارة  وكانت  تجاري.  مركز  في كل 

للميالد، في تخصصهم ال بل حكرا عليهم تقريبا...3

اليهود في عصر الحروب الصليبية
-1095( عام  مائيت  استمرت  اليت  الصليبية  احلروب  اندالع  إن 

1291م.( يف أواخر القرن احلادي عشر للميالد، شكل بداية لعصر 
اخر يف حياة اليهود املقيمني يف اوروبا.

ويف هذه احلقبة، كان اليهود يقيمون يف معظم بلدان أوروبا الغربية مبا 
فيها فرنسا وبريطانيا وشواطئ الراين، ومع ذلك، مل يكونوا على ما يرام 
مع األغلبية املسيحية. وبذلك فان أول جمموعة من احملاربني الصليبيني 
املتعنتني، بدأوا قبل التحرك حنو »أورشليم« لفتح »القدس«، قتل كفار 

أوروبا، أي اليهود.
وكان البابا أوربان الثاني، يف هذه الفرتة يرى أنه: 

قبل تكبد عناء السفر الطويل إلى القدس، أرى من الواجب، قتل يهود أوروبا 
الذين هم بقايا قتلة ربنا، المسيح. 

 ،كما أعلن قادة اجليوش الصليبية، أهنم سيثأرون لدم عيسى المسيح
من اليهود، ولن يتركوا أحدا منهم حيا على األرض. وكان بعض اجلهلة، 
ينسبون الوقائع املقيتة مثل الكوارث الطبيعية والطاعون إىل اليهود. ويقول 

مؤلف »التاريخ الشامل لألديان« هبذا اخلصوص: 
وفي هذا القرن، انتشر اليهود في جميع أرجاء أوروبا الغربية عبر الحدود 
»الراين«،  نهر  وشواطئ  و»بريطانيا«  »فرنسا«  في  وأقاموا  »االسبانية«، 
وشكلوا في كل مكان، مجتمعاتهم الصغيرة الخاصة بهم، وانهمكوا بتنفيذ 
طقوسهم الدينية. لكن وبما أنهم كانوا يقومون بطقوسهم ومناسكهم الدينية 
في الخفاء وفي كنسهم المغلقة بوجه الغرباء، فكانوا يثيرون حس الفضول 
واإلستطالع وسوء الظن لدى العوام تجاههم، وكان هذا اإلعتقاد يسود يوما 

بعد يوم، لدى األهالي المحليين لتلك البالد من أن اليهود، هم جماعة مخاتلة 
تمارس أعماال غير الئقة ضد أرواح وأموال الناس. لذلك كانوا يتهمونهم بانواع 
الصليبية في  الحروب  نهضة  اندلعت  الدنيئة. وعندما  الجرائم والممارسات 
آخر القرن الحادي عشر للميالد )الخامس الهجري(، وثارت عامة شعوب 
أوروبا ضد الكفار )غير المسيحيين(، ناصب الجميع العداء لليهود وجعلوهم 
عرضة للدمار والهالك. وهذه الحركة المناهضة لليهود بدأت من »المانيا«، 
ووقعت هناك مذابح جماعية ضد هؤالء القوم المساكين، وانتقلت من هذه 
البالد إلى سائر البلدان األوروبية. وبعد المذابح، كانوا يقومون بنفي الناجين، 
وطردوهم من بريطانيا بعام 1290م. ومن فرنسا بعام 1394م. ومن ثم من 

اسبانيا وسائر البالد.4
ومل تعترب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، تعذيب اليهود كافيا، لذلك جلأت 
الثالث  اينوسانت  البابا  أصدر  1215م.  عام  ويف  أخرى.  ممارسات  إىل 
قرارا بان خييط مجيع اليهود، قطعة قماش صغرية على صدروهم وخلف 
مالبسهم. ومبا أن هذه القطعة كانت صفراء اللون، أطلقوا عليها »القماشة 
الصفراء«، وكانوا يسموهنا أحيانا »قماشة الفضيحة« أيضا. وهذه الواقعة، 

أدت إىل أن يتعرض اليهود لاليذاء واإلزعاج على يد أعدائهم. 
وبعد اإليعاز بنصب »القماشة الصفراء«، بدأت الكنيسة املسيحية، محلة 
ضد كتاب »التلمود«، بدعوى أن هذا الكتاب ملئ حبقد وكراهية اليهود 
ضد املسيحيني. وبذلك أحرقت نسخ عديدة من التلمود يف امليادين العامة 
للمدن، ومع ذلك، مل يتخل اليهود عن مهنهم املوروثة أي الصرافة والربا 

وتكديس الثروة. 
إمسها  أحياء خاصة  يعيشون يف  اليهود  املسيحية، كان  البالد  عامة  ويف 
»الغيتو«، وبقيت هذه األحياء يف أرجاء اوروبا حىت أواخر القرن الثامن 

عشر للميالد. 
وكان »الغيتو« مينح لليهود إمكانية متابعة أهدافهم مبنأى عن أعني كل 

مراقب غريب، وبالرغم من كل القيود والتضييقات اليت يتعرضون هلا. 

الهوامش:
1. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، ج 4، صص 467-466.

2. املصدر السابق، ج 4، ص 470.
3. املصدر السابق، ج 4، صص 480-470.

4. بی ناس، جان، »التاريخ الشامل لالديان«، ص 565.

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

1397ش.
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يعّد األرز من أقدم أنواع احلبوب استخداماً، واليت زرعت منذ 5000 عام، 
حيث إنّه يعّد غذاًء أساسّياً ملا يزيد عن نصف سكان العامل، وخاصة يف 
مناطق شرق آسيا وجنوهبا، وهناك أنواع عديدة من األرز، واليت ختتلف يف 
لوهنا، وحجمها، وكثافتها، ولزوجتها، ومذاقها، ونكهتها، وعادة ما يصّنف 
األرز بناًء على شكل احلّبة أو طريقة معاجلته، وجتدر اإلشارة إىل أّن األرز 
األبيض هو األكثر استهالكاً، أّما األرز األمسر فقد أصبح متداوالً بكثرة 
يف بعض البلدان لفوائده الصحّية، وجتدر اإلشارة إىل أّن األرز يدخل يف 
األرز،  وحليب  األرز،  طحني  الغذائّية؛ كصناعة  الصناعات  من  العديد 

وشراب األرز، وزيت خنالة األرز.1و2 

طبيعة األرز
إّن األرضية ىف األرز كثرية، و كذلك اهلوائية، و أما املائية فهي قليلة. وإن 
اهلوائية ال مدخل هلا ىف ترطيب البدن، و أن الرتطيب إمنا يكون باجلوهر 

املائى، فلذلك جيب أن يكون األرز يابساً، جمّففاً.
و اختلف األطباء ىف أنه حاّر أو بارد. و احلّق أنه قريب  من االعتدال، و 
لكنه إىل حرارة، و ذلك ألن هوائيته كثرية و مائيته يسرية، و ذلك يناىف أن 
يكون له برد ظاهر. و ختلخل جرمه يدل على حرارته، ألن الربد من شأنه 

مجع األجزاء و تلزيزها.
و ملاّ كان األرز متخلخل  اجلرم، فهو حاّر. و ملا كان يابساً كثري األرضية، 
أما حرارته فظاهر  للبطن. و ليس من كيفياته مفرط؛  فهو قابض  عاقل  
أهنا قريبة من االعتدال. و لو ال ذلك ملا ظّن أنه بارد. و أما يبوسته و 
عقله للبطن. فألن ذلك كله يزول إذا طبخ مع اللنب أو الدهن و حنوه من 

الدسومات - كاللحم السمني - و إمنا يكون كذلك، إذا مل تكن هذه 
الكيفيات فيه، قوية جداً.

و ىف األرز جالء، ألجل ختلخل جرمه األرضى؛ و إذ األرز جالّء، فهو 
جمفف. فلذلك، هو منّق.

فوائد األرز األبيض 
دراسات حول فوائد األرز األبيض 

توضح النقاط اآلتية النتائج احملتملة لبعض الدراسات املتوفرة حول فوائد 
األرز األبيض، وما تزال هناك حاجة إىل املزيد من الدراسات إلثبات 

تأثريها:
على 83,752  أجريت  املالحظة  على  قائمة  رصدية  دراسة  أشارت 
 The« جمّلة  يف  ونشرت  عاماً  بني 79-40  عمرهم  يرتاوح  شخصاً 
األرز  تناول  أّن  إىل  2011م.  عام   »Journal of Nutrition
املطبوخ على البخار ارتبط بتقليل خطر املوت الناتج عن أمراض القلب 
واألوعية الدمويّة لدى الرجال فقط، ولكن ما زالت هناك احلاجة إلجراء 

املزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثري.3 
 The Journal of« جمّلة  يف  نشرت  دراسة  أشارت 
عام 2010م.   »Neurogastroenterology and Motility
املصابني  ملعظم  ميكن  الذي  للكربوهيدرات  مصدراً  يعّد  األرز  أّن  إىل 

بأمراض اجلهاز اهلضمّي حتمله؛ وذلك ألنّه ميتّص بشكل كامل يف 
األمعاء الدقيقة، وينتج كمية أقّل من الغازات، وقد يساهم يف 

التخفيف من أعراض اضطرابات اجلهاز اهلضمي، ولكن ما 

األرز

الطّب اإلسالمي
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زالت هناك احلاجة إلجراء املزيد من الدراسات إلثبات هذا 
التأثري.4 

 BioMed Research« جمّلة  يف  نشرت  مراجعة  أشارت 
International« عام 2017م. إىل أنّه ميكن لتناول األرز ومنتجاته 
التأثري  أن يساهم يف تقليل خطر اإلصابة بالسرطان، ويعتقد أّن هذا 
يعود الحتوائه على املرّكبات الكيميائّية النباتّية، مثل: فيتامني هـ، ومحض 
الفيتيك، والفينوالت، وغريها، ولكن ما زالت هناك حاجة إلجراء املزيد 

من الدراسات إلثبات هذا التأثري.5

فوائد األرز األبيض للرجيم 
ذكرت العديد من الدراسات أّن تناول األرز األمسر يرتبط خبسارة الوزن؛ 
وذلك بسبب حمتواه من األلياف، واملواد الغذائية، وبعض املرّكبات النباتّية 
اليت ميكن أن تزيد من الشعور بالشبع، وتساعد على تناول كميات أقّل 
من السعرات احلررايّة، أّما بالنسبة للدراسات حول تأثري استهالك األرز 
األبيض والوزن فإهّنا قليلة كما أّن نتائجها متباينة، فقد وجدت دراسة 
 The American Journal« قائمة على املالحظة نشرت يف جملة
of Clinical Nutrition« عام 2003م. وأجريت على 74,091 
امرأة يرتاوح عمرهّن بني 38-63 عاماً، واستمرت الدراسة مدة 12 
عاماً وقد لوحظ أّن استهالكهّن لألغذية املكررة كاألرز األبيض يرتبط 
بزيادة الوزن،6 بينما وجدت دراسة رصديّة قائمة على املالحظة نشرت 
 »Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition« يف جمّلة
عام 2012م. أجريت على 1231 بالغاً واستمرت مدة 5 سنوات، أّن 
تناول األرز األبيض ساهم يف تقليل الزيادة يف الوزن، إضافة إىل زيادة 

مستويات الكوليسرتول النافع.7و8

فعل األرز
في أعضاء الرأس

باحلرارة.  للتصّعد  قابلة  فهي  األرز خفيفة متخلخلة ،  أرضية  ملا كانت 
فلذلك، إذا سخن باطن البدن باجتماع احلاّر الغريزى فيه - و ذلك 
عند النوم - و كان ىف املعدة و ما يقرب منها شيء من األرز، فإنه 
تتصّعد منه أجزاء كثرية ، و هذه األجزاء املتصّعدة ال بد و أن يكون 
لوهنا أبيض، ألن بياض األرز إمنا يفارقه إذا مت اهنضامه ىف الكبد و ما 
بعدها؛ فلذلك إذا أكل األرز فال بد أن تتدّخن منه عند النوم أجزاء 
يتخّيل  ما  اللون فكذلك يكون  أبيض  الدخان  كثرية، و يكون ذلك 
لذيداً مفرحاً؛ خالف اخلياالت احلادثة عن األدخنة السوداوية، فإن تلك 
مفزعة موحشة حمدثة للغمّ  و االنقباض و اخلوف. فلذلك كان األرز يرى 

أحالماً لذيذة.

في أعضاء الغذاء
• إّن جوهر األرز ملا كان مركباً من أرضية و مائية، و فيه هوائية؛ و 
هذه اهلوائية و إن كانت كثرية، فإهنا ليست كثرية بالنسبة إىل أرضيته. 
فلذلك، كان جوهر األرز مناسباً جلواهر األعضاء، و ليس له كيفية قوية 
تقهرها األعضاء و تفعل فيها، و ال كيفية خمالفة للمزاج احليواىن، فلذلك 
كان األرز من األغذية. و ليس غذاؤه بقليل جداً، ألنه أرضّى مناسب  

جلواهر األعضاء.
و ألجل كثرة هذه األرضية فيه، كان غذاؤه يابساً. فلذلك هو موافق جداً 
ألصحاب األمزجة الرطبة، فلذلك هو شديد املوافقة لسكان »اهلند«، ألن 
هواء اهلند كثري الرطوبة جداً، فألجل كثرة البخار عندهم و لذلك فإن أهل 
اهلند يزعمون أنه أوفق األغذية و يقولون: إنه يطّول العمر! و ذلك بالنسبة 
إليهم صحيح ، فإنه معّدل لسوء مزاجهم الرطب، املعد ألبداهنم للعفونة. 
فلذلك، أهل اهلند، و من  يقرب منهم، يقتصرون ىف غذائهم على األرز.

• و إذا طبخ األرز مع شيء رطب يعّدله، كاللنب و احلليب و دهن اللوز 
اللحم السمني - يعدل بذلك يبسه، فيصري كثري  - أو دهن اإللية أو 
التغذية، جيد الغذاء جداً، موافقاً للمعتدلني. و ذلك، ألن األرز ىف نفسه 
صاحل  الغذاء، ألجل خلّوه عن الكيفيات الضارّة املفرطة؛ و إمنا خيرج عن 
االعتدال خروجاً حيطّه عن الفضيلة و عن كثرة التغذية، ألجل يبوسته. و 

إذا زالت يبوسته، صار صاحل الغذاء جداً، كثري التغذية.
• و ألن األرز فيه جالء و جتفيف ، فهو دابغ  للمعدة. فلذلك قد يقّوى 
على اهلضم. خاصة  و هو بقبضه، جيمع أجزاء املعدة، و ذلك مما يعني 

على اهلضم.
• و األرز عسر اهلضم، ألجزاء أرضيته. و هو أيضاً بطيء اخلروج، لفقدانه 
ما به يزلق. و إذا أكل بالّسّكر أو بالعسل، أسرع احنداره عن املعدة، مبا 
حيدثه هذان من زيادة اجلالء، و ملا ينفذ إىل الكبد بسرعة، فيستصحباه 

معهما.
• و ىف األرز تسديد جملارى الكبد، ضعيف ، يشتّد إذا خلط بالسكر أو 
العسل، ألجل سرعة نفوذها إىل الكبد. و أكله مع اخلّل ردئ ، لزيادة اخلّل 
ىف يبوسته. و هو يوّلد الرياح و النفخ، و قد يتوّلد عنه القولنج مع ذلك، 
فإنه يسّكن املغص احلادث عن الّسحج ، و عن لذع املواد احلادة. و ذلك 
تقليله خلروج  للبطن و  تفتيحه و غلظه و عقله  ألنه يعسر اهنضامه، و 
وجع  و  اللذعى،  املغص  وجع  يسّكن  لتغذيته،  و  القولنج.  يوّلد  الريح، 
السحوج. و حيدث على موضع الّسحج بغرويّته، مائية ؛ فيقلّ  أمل ما مير به 
من املواد. و هو يفعل ذلك، سواء احتقن به، أو تنوول من الفم؛ و لذلك 

يدخل ىف حقن السحوج و اإلسهال.
• و إذا طبخ بالزيت أو باللنب احلامض، أطفئ احلرارة و شّهى الطعام و 

سّكن العطش، و لكن هضمه حينئذ يكون أعسر.

في أعضاء الّنفض
إن األرز ألجل قبضه، إذا أكل، قّلل البول و الرباز و خروج الرياح و لذلك 
قد حيدث القولنج. و اهلندّى من األرز أكثر عقالً للبطن، و ذلك ألجل 

زيادة جتفيف رطوباته بقوة احلّر هناك.
و إذا طبخ مباء كثري، كان عقله للبطن أقل، ألجل ترطيبه. و إذا طبخ باللنب 
أو باللحم السمني أو بالّشريج و حنو ذلك، قّل عقله للبطن جداً، خاصة  

إذا أكل بالعسل أو بالسكر.
و إذا طبخ باللنب احلامض قوى عقله للبطن قلياًل؛ و إذا طبخ بالّسّماق، 
اشتد عقله للبطن جداً. فال يبعد أن يكون اإلكثار من أكله، يوّلد احلصاة؛ 

خاصة  إذا أكل باللنب.
و األرز يكثر املىنّ ، خاصة  إذا طبخ باللنب. و إذا اخّتذ من دقيقه حسو 

رقيق ، و شرب، نفع جداً من إفراط الدواء املسهل.

أضرار األرز األبيض
درجة أمان األرز 

ميكن إضافة األرز إىل معظم أنواع الوجبات، مبا يف ذلك األنواع اليت حتّدد 
كمية السعرات احلراريّة والكربوهيدرات املتناولة، ولكن جتدر اإلشارة إىل 
ضرورة التحّكم بالكمية املتناولة؛ حيث تعادل احلصة الغذائّية الواحدة من 
األرز املطبوخ ثلث كوب، وبالتايل يف حال كان األرز هو مصدر النشويات 
الوحيد يف الوجبة فإّن الكمية املتناولة ترتاوح بني ثلثي الكوب من األرز 

املطبوخ إىل ثالثة أرباعه.9

محاذير استخدام األرز األبيض 
احتمالّية زيادة خطر اإلصابة بمرض السكري

حيث وجدت العديد من الدراسات أّن تناول األرز األبيض بكميات كبرية 
مرتبط بزيادة خطر اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاين يف كّل من آسيا 
املالحظة  على  قائمة  دراسة  وجدت  فقد  األمريكّية،  املتحدة  والواليات 
ونشرت يف جمّلة »Archives of Internal Medicine« عام 
2007م.، واليت أجريت على 64,227 امرأة يف الصني واستمرت قرابة 
األرز رفع من خطر  تناول كميات كبرية من  أّن  الـ 5 سنوات، ولوحظ 
أقّل؛ وذلك  استهلكن كميات  الاليت  بالنساء  مقارنة  بالسكري  اإلصابة 
اإلشارة  األرز.10 وجتدر  أنواع  لبعض  املؤشر اجلاليسيمّي  ارتفاع  بسبب 
إىل أّن استهالك مرضى السكري لألرز األبيض قد يؤثر بشكل سليّب يف 

مستوى التحكم بسكر الدم لديهم أيضاً.11

احتمالّية احتوائه على كميات مرتفعة من عنصر الزرنيخ
حيث ميكن لبعض أنواع األرز أن تكون ملّوثة بالزرنيخ الناتج عن تلوث 
الرتبة أو املاء هبذا العنصر، ويرتبط استهالك كميات عالية من الزرنيخ بزيادة 
الثاين،  النوع  األمراض؛ كالسرطان، والسكري من  ببعض  خطر اإلصابة 

وأمراض القلب، إضافة إىل احتمالية التأثري يف وظائف الدماغ.12

األرز في کالم األئّمة المعصومين
قال رسول اهلل: »سيد طعام الدنيا و اآلخرة اللحم ثم األرز.«13

 :قال أبو عبد اهلل
»ما يأتينا من ناحيتكم شي ء أحب إلي من األرز و البنفسج إني اشتكيت وجعي 
ذاك الشديد فألهمت أكل األرز فأمرت به فغسل فجفف ثم قلي و طحن 

فجعل لي منه سفوف بزيت و طبيخ أتحساه فذهب اهلل بذلك الوجع.«14
عن زرارة قال: 

رأيت داية أبي الحسن موسى تلقمه األرز و تضربه عليه فغمني ما رأيته 
فدخلت على أبي عبد اهلل فقال لي: »أحسبك غمك ما رأيت من داية 

أبي الحسن موسى؟« قلت له: نعم جعلت فداك فقال لي: 
العراق  لنغبط أهل  إنا  البواسير و  الطعام األرز يوسع األمعاء و يقطع  »نعم 

بأكلهم األرز و البسر فإنهما يوسعان األمعاء و يقطعان البواسير.«15
عن أيب عبد اهلل قال: »نعم الطعام األرز و إنا لنداوي به مرضانا.«16
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قد يكون من الصعب بعض الشيء السيطرة على مدعي املهدوية الكاذبة 
يف املواقف حيث ميكنهم قلب احلقيقة بطرقهم وتقنياهتم اخلاصة، لكن 
معرفة اكاذيبهم وخداعهم ميكن أن تساعدنا يف معرفة احلقيقة. فيما يلي 

سنذكر لكم بعض هذه الطرق:

استغالل عواطف و احاسيس المهدويين الحقيقيين
حياول املدعون املزيفون جذب قلوب املهدويني برحابة الصدر وابتسامة، 
بل وحىت التربع باهلدايا الصغرية. لذلك جيب علينا أن نكون يقظني مع 
أولئك الذين حياولون التقرب و انشاء الصداقة معنا، وإذا واجهنا احنرافًا 
أو قضايا غري دينية يف هذه الصداقات، فنحن ببساطة جيب ان نتخلص 

منها.

اإلساءة إلى الميول الروحية للناس
للغاية للقضايا  البشر من اجملتمع احلديث وهم متعطشون  اليوم، سئم 
الروحية، أحد األشياء اليت تعزز االرتقاء اإلنساين هو االهتمام بالقرآن 
والعرتة الطاهرة )عليهم السالم(، لذا فإن األشخاص الذين يزعمون أهنم 
تتعارض  مقدسون خيططون جلذب اجلمهور، حىت أهنم يديرون برامج 
وإجراء  والتعليمات  الوصفات  إعطاء  خالل  من  القانون  مع  أحياناً 

اجللسات املخالفة للشريعة االسالمية.

فعل أشياء فيها جذب اآلخرين بالكذب
يتظاهر املدعون، مستخدمي االجواء الروحية والكلمات السحرية، أهنم 
وصلوا إىل مراحل معينة من رحلتهم بالتعامل و التصرفات، وغالباً ما 
يكون ذلك مبظهر خادع ومضلل، وحىت من خالل ارتداء لباس الدين 
الروحية  إلقاء اخلطب  بالتصوف وكذلك  دينية  والقداسة وخلق سلطة 

والدينية يف حماولة خلداع الرأي العام.

تقديم المبادئ التوجيهية للسيرة و السلوك
ينصح األشخاص املخادعون، الذين يزعمون أن لديهم تبجيالً كبرياً، 
ألتباعهم بتزكية انفسهم عن طريق األنعزال واألخنراط بأنفسهم، وبعد 
ذلك، عندما ال يتلقى اجلمهور تعليماهتم و ال يعملون هبا، يقولون هلم 
»هناك مشكالت أو عيوب فيك« أو »أنت قيد االختبار« لكنهم أبداً 

ال يقبلون االعرتاف بأن تعليماهتم ليس هلا أي أساس ديين أو علمي.

تفويض البعثات الخاصة أو إعطاء شخصيات كاذبة ألتباعهم
كل إنسان يشعر بالتعاطف و امليل للشخص الذي يقدم له االهتمام، 
والبساطة،  التواضع  يظهرون  بسرعة،  ألهدافهم  للتقدم  املدعون  لذلك 
ويفضون املهام اىل اتباعهم كي ميجدوا بقدراهتم. و يفهموهنم بأن هذه 
املهام، مسؤولية إهلية، وإذا كان هذا الفعل سيئاً، فإهنم يصرون على انه 
يبقى هذا االمر يف سرية تامة او منح اتباعهم ألقاباً زائفة وأحياناً غريبة، او 

يقومون بإعطائهم شخصية زائفة ويشجعوهنم على االستمرار.

الترويج للباحيات والتهرب
حتليل  اىل  يلجؤون  االميان،  ضعيفي  ليجذبوا  الكاذبني  املدعني  بعض 
يطلبون  ذلك  مقابل  االسالمية. يف  الشريعة  احملرمة يف  الدينية  التكاليف 
منهم القيام باألعمال غري الشرعية. تستخدم هذه الطريقة للشباب ضعيفي 
الرجال  االميان. يف بعض احلاالت، كانوا يشجعون على االختالط بني 
التقدم، و  لتعزيز  القضايا غري األخالقية واعتربوها وسيلة  والنساء وعلى 

استطاعوا جذب بعض الناس على هذا الطريق.

عدم وجود نهج مناسب لعلماء الدين والشيوخ
يسيئون  الذين  االشخاص  وحماربة  التهرب  بسبب  االحيان  بعض  يف 

استخدام امسائهم او مقاماهتم جعل من كبار الدين القلة القليلة.

االهتمام المفرط بتفسير االحالم و الغيبيات
يقدمون شيئ  لكنهم  أيضاً،  االحالم  تفسري  إىل  االشخاص  بعض  مييل 
غري واقعي ويستند فقط إىل رغبات الناس و اليت ال متت للواقع بصلة. 
املدعني يأخذون اتباعهم هبذه التفسريات اىل مكان بعيد كل البعد عن 
االستدالالت الواقعية و الوحي االهلي ويشريون إىل أشياء ال ميكن إثباهتا 

أو رفضها وعلى اساس رغباهتم.

لذلك، إذا أخلص الناس يف عالقتهم بالعقل والقانون واملنطق، فلن مييلوا 
إىل أولئك الذين هم يف حالة حرب مع العقل والشريعة االسالمية. اذا 
مل نرفع مستوى معرفتنا باألمور الدينية، فإن الكذابني بعدة طرق سوف 
جيذبوننا ويبعدوننا عن اهلل. لذلك علينا أن نتعرف على أساليب وحيل 

املدعني حىت نتمكن من التمييز بني املدعي والناصر.

المدعون الكّذابون

تكالیف المنتطرین

مسعود ناجي إدريس

التعرف على مدعي المهدوية الکاذبة...

إن القواعد والتشريعات اليت وضعها اهلل سبحانه وتعاىل لتنظيم العالقات 
املادية والثقافية للمسلمني، دقيقة وحمددة للحدود والثغور وموجبة للحصانة، 

ومن تلك القواعد »قاعدة نفي السبيل«، املأخوذة من اآلية الكرمية:
»َو َلْن َيْجَعَل اللَُّه لْلكافريَن َعَلي اْلُمْؤمنيَن َسبيال.«1

إن جل معىن ومفهوم تفوق وأفضلية املؤمنني على الكافرين، تتضمنه هذه 
الغالبني  اهلل  وباذن  دائما  سيكونون  املؤمنني  أن   ومعناها  الكرمية،  اآلية 
واملتفوقني طاملا التزموا مبتطلبات االميان، وال جيب أن حيصل الكافرون على 

سبيل للهيمنة عليهم.
إن هذه القاعدة هي من سنن اهلل املتعال، وطاملا مل يوفر املؤمنون أنفسهم 

أسباب نفوذ وسلطة الكافرين عليهم، فان هذا التفوق سيدوم. 
قال اهلل عّز و جّل:

»َو ال َتهُنوا َو ال َتْحَزنُوا َو أَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن إْن ُكْنُتْم ُمْؤمنين«2
ورغم أن اآليات، تنطوي يف حد ذاهتا على جممل معىن األمل والوعد بتفوق 
املؤمنني على الكافرين يف اآلخرة، وترى أن املستقبل هو للمؤمنني، بيد أهنا 
تنطوي أيضا على أفضلية وأولوية املسلمني واملؤمنني بسبب إنتساهبم إىل 

االسالم وذرية العصمة والطهارة. مثلما قال اهلل تعايل: 
»َو للَّه اْلعزَُّة َو لَرُسوله َو لْلُمْؤمنيَن َو لكنَّ اْلُمنافقيَن ال يـَْعَلُمون .«3

إن قاعدة نفي السبيل هي من القواعد الفقهية الثانوية حتظر أي سيطرة 
املسلمني  بني  وتواصل  ارتباط  أي  أن  أي  املسلم،  على  للكافر  وهيمنة 
والكافرين يتمخض عنه سلطة الكافرين على املسلمني، ال اعتبار ومصداقية 

هلما حبكم هذه القاعدة. 

إن سلطة العدو على اجملتمع االسالمي، هي غري الئقة وغري مالئمة من 
وجهة نظر الفقه االسالمي، وأي تواصل يفضي إىل توسيع نطاق نفوذ 
قادرين  اجملتمع االسالمي، حبيث جيعلهم  املسلمني واألجانب يف  غري 

على التدخل يف شؤون املسلمني، يعترب أمرا حمظورا وممنوعا.4
لالسالم  اخلارجية  العالقات  يف  الفيتو  السبيل،  نفي  قاعدة  ومتلك 
امليادين االقتصادية  واملسلمني. وفعليا، فان أي عقد وقرار يف خمتلف 
والسياسية والعسكرية والثقافية و... إن حتول إىل مقدمة ومتهيد لسيطرة 
الكفار على املسلمني، فان قاعدة نفي السبيل، تتدخل وتبطل ذلك 

العقد وتلغيه.5
وباألخرى، فان األدىن ال جيب أن يتفوق على األعلى واألفضل ويهيمن 

عليه.
قال رسول اهلل  يف شأن االسالم:

»اإلسالم يعلو و ال يعلي عليه نحن  نرثهم  و ال يرثونا.«6
إن الرفعة والسمو املتالزمان مع االسالم، يبينان بالتايل رفعة ومسو املؤمنني 
على غري املسلمني وغري املؤمنني يف مجيع املراتب، وهذا أمر دائم، أكان 

يف الدنيا أو اآلخرة !
إن قاعدة نفي السبيل تعد من املستندات واجبة التنفيذ حلماية وصيانة 
عزة املؤمنني واملسلمني وسيادهتم ونبذ أي سلطة مادية وثقافية واقتصادية 

وسياسية وثقافية وأمنية أجنبية.
إن هذه القاعدة الفقهية يف اجملتمعات االسالمية، يتم مراعاهتا 

الفردية على هيئة  القضايا والعالقات  والعمل هبا يف بعض 

إسماعيل شفيعي سروستاني

قاعدة نفي السبيل
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األحكام العائلية مبا فيها املرياث وأحيانا القضاء، لكنها هتمش 
يف املسائل العامة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية 
للمجتمع االسالمي والشيعي بسبب غلبة وسلطة املثقفني غربيي 
النزعة ما ميهد لتوغل ونفوذ وسيطرة األجانب على مقدرات ومصائر 
للتدخل يف  الكفار واملنافقني  املسلمني والشيعة فضال عن إطالق يد 

شؤون املستضعفني املؤمنني. 
إن أحد مستندات هذه القاعدة الفقهية هو »حديث االعتالء« الذي 

 :نقل عن النيب األكرم
»اإلسالم يعلو و ال يعلي عليه و الكفار بمنزلة الموتي ال يحجبون و ال 

يرثون.«7
وقد جعل اهلل تعاىل يف اآلية الثامنة من »سورة املنافقون«، عزة املؤمنني 
متكافئة مع عزته ورسوله، لذلك فان مسلما ما ال يستطيع الدخول يف 
ميدان وتشريع أحكام تؤدي إىل ذل وهوان املسلمني، مثلما أنه غري قادر 

وضع وإصدار أحكام تفضي إىل عزة الكفار ومذلة املسلمني. 
املناصب  أصحاب  أن  وهو كيف  األذهان  إىل  السؤال  هذا  ويتبادر 
والتواقيع يف األوطان االسالمية يقبلون القاعدة الفقهية »نفي السبيل« 
يف الشؤون اجلزئية ويتقيدون هبا وحىت يضعوهنا موضع التطبيق ويعتربوهنا 
قبوهلا  من  يتمصلون  لكنهم  الناس،  بني  العالقات  يف  شرعيا  فرضا 
وتنفيذها يف جمال احلكم واحلكومة وذلك من خالل إقحام اعتباراهتم 
ونفوذ  لتوغل  بوقاحة  وميهدون  واإليديولوجية،  واالقتصادية  السياسية 

الكفار واملشركني يف اهليكلية الثقايف واحلضاري للمسلمني.
ويف املنظور االسالمي، فان الكافر، جنس وأن اإلسالم مطهر، لذلك 
واجلامعات  املدارس  ويرتأس  يتوىل  أن  جيب  وال  الكافر  يستطيع  ال 
واملؤسسات ذات النفع العام التابعة للمسلمني، كما حيظر إناطة إدارة 
للكفار،  للمسلمني،  التابعة  واملالية  والعالجية  والرتبوية  الثقافية  املراكز 
الن ذلك ميهد للسلطة والنفوذ التارخييني للكفار على الشؤون التعليمية 
بالتايل إىل  واملعيشية ويؤدي  والعالجية واالقتصادية  والرتبوية والصحية 

ذل املؤمنني.
إن علو ومسو االسالم ورفعة شأنه والطهر والعزة الذاتية لذرية الوحي8  
يتجسد يف مراعاة هذه القاعدة يف جمال املناسبات والعالقات الفردية 
واإلجتماعية للمجتمع االسالمي. بعبارة أخرى، كون أصحاب التواقيع 
واملناصب ومن يتولون إدارة شؤون املسلمني يف جمال نظام احلكم، يف 
والتفوق،  العلو  تبلور هذا  يسهم يف  وتنبه ومعرفة وعمل،  يقظة  حالة 
ذلك،  وبغري  الكامل.  الدين  هبذا  واملؤمنني  للمسلمني  احلصانة  ومينح 
واملداخل  املنافذ  الساحة عرب  وأشياعهم خيرتقون  وأعواهنم  الكفار  فان 
املستحدثة ليفرضوا سلطتهم الشاملة وإخضاع املؤمنني حتت نري املذلة 

واحلزي والعار.
وهلذا السبب وبناء على هذه القاعدة، فان الكافر ال يرث املسلم بيد 

أن املسلم يرث الكافر.
وروى محمد بن سنان عن عبد الرحمن بن اعين، أن اإلمام أبو جعفر 
الباقر سئل عن الرجل النصراين الذي ميوت وخيلف ولدا مسلما، 

 :فقال اإلمام
»إن اهلل عز و جل لم يزده باإلسالم إال عزا فنحن  نرثهم و ال يرثونا.«9

إن أئمة اهلدى يرون أن أي كافر ونصراين ويهودي وغري مسلم، 

 الباقر ليسوا مطلقي العنان للتصرف يف شؤون املسلمني. روي عن 
أنه قال:

و  اليهودي  المسلم  يرث  و  المسلم  النصراني   ال  و  اليهودي   يرث   »ال 
النصراني.«10

ملمارسة   اهلدى أئمة  من  الالزمة  اإلمكانية  أنتزعت كل  أن  ومنذ 
والسالطني  اخللفاء  وارتقى  األرض،  يف  اخلالفة  ومقام  الوالية  وتطبيق 
الشرعية جل  األحكام  فقدت  وامللك،  واإلمارة  اإلمامة  الغاصبني، سدة 
إعتبارها ومركزها االجتماعي ووظائفها احلكومية واقتصرت على املناسبات 
الفردية، وغدا الكفار والنصارى واليهود، شيئا فشئيا مسيطرين على مجيع 
شؤون املسلمني من خالل اخرتاق طبقات العالقات الفردية واإلجتماعية 
للمسلمني واستورثوا كل املوارد الطبيعية اليت منحها اهلل للمسملني. ومن 
الشرق  على  للغرب  واحلضاري  الثقايف  التفوق  ضوء  ويف  أخرى،  جهة 
اإلسالمي وبروز الضعف والفتور واهلزال يف أركان ودعائم احلياة الثقافية 
واملادية للمسلمني، أصبح املسلمون ميدون يد اإلستجداء لليهود والنصارى 
وجعلوا مجيع أحكامهم الدنيوية امللوثة، تتصدر حياهتم، وحدث أن مل يبق 

أثر من اإلسالمية بني املسلمني. 
وباتوا منبهرين باليهود واملسيحيني، ومل حيملوا من االسالم سوى إسم بال 

مسمى. 
ومع خروج املساحة الثقافية واحلضارية من الشرق االسالمي )على مدى 
األعوام الـ200 األخرية( وانتقاهلا إىل ماوراء »البحر األبيض املتوسط« أي 
أوروبا الغربية، امنحقت مجيع التعاليم والعناصر الثقافية واحلضارية التقليدية 

الشرقية، وأصبحت يف ظل احلضارة الغربية. 
وحتولت  والثقايف  احلضاري  وجهها  االسالمية،  األحكام  مجيع  وخسرت 
والطالق  )الزواج  واألسرية  الفردية  للشؤون  منظم  إىل  مستوياهتا  أدىن  يف 

والطهارة واملعامالت  الصغرية و...(.
ويف العصر احلديث، ومع دخول املستعمرين إىل الشرق االسالمي، عن 
املاسونية اخلفية، فان فريقا من األمراء واملنتمني ألصحاب  طريق احملافل 
السلطة والثروة، ذهبوا إىل الغرب، وعادوا بعد تلقيهم واجتذاهبم التعاليم 
ومنبهرين  وايران كمثقفني  والعراق  ومصر  تركية  أوطاهنم  إىل  اإلحلادية، 
بالغرب، وتسنموا كل املناصب الكربى، ليتحولوا إىل دعاة ومروجني للرتاث 

اليهودي والنصراين للعصر احلديث بني املسلمني. 
ومير اليوم زهاء مائيت عام على هذه الواقعة، وهذا الوضع مازال قائما على 
البلدان  اسيا وغرهبا وبني مجيع  قدم وساق يف مساحة واسعة من شرق 
من  وبدال  أي  القاعدة،  املثقفون  فقد عكس  أخرى،  بعبارة  االسالمية. 
الغربيني يف  املستعمرين  األجانب السيما  وتوغل  نفوذ  على  الطريق  سد 
البلدان االسالمية، أخذوا ميهدون وحيضرون لتواجدهم يف خمتلف جماالت 

وتعامالت املسلمني. 
وبذلك، فقد هنب الغربيون، كل الرتاث الطاهر للمسلمني، بينما مل يكن 
لديهم احلق يف ذلك، وفرضوا تراثهم املدنس على املسلمني، بينما مل يؤذن 

للمسلمني تلقيه.
وكما نعلم: 

• إن مجيع احلقول العلمية واجلامعية شرق البحر األبيض املتوسط ملوثة 
باألسس واملصادر والقواعد اإلنسانوية والعلمانية الغربية؛

• إن مجيع اإلسرتاتيجيات والتكتيكات العسكرية واالقتصادية والسياسية 

تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

للبلدان  االسالمية، ملوثة باألسس واملصادر العلمانية ونابعة من الفكر 
الغريب امللحد؛

• إن مجيع أوجه احلياة املادية للمسلمني، مبا فيها بناء املدن وفن العمارة 
واللباس و...، مستنسخة من اإلجنازات غري التوحيدية وغري اإلهلية للغرب 

احلديث؛
• إن املسلمني يفكرون كالغربيني، ويعيشون كالغربيني، وينظرون إىل العامل 
واإلنسان كالغربيني، بينما هم ليسوا غربيني، وميضون حياهتم يف جمموعة من 
املناسبات والتعامالت املغشوشة وعدمية النظام واملضطربة. إهنم النازعون 

إىل الغرب واملصابون بطاعون العصر احلديث. 
والرتاث  االسالم  وأشرفية  بافضلية  واإلميان  السبيل  نفي  قاعدة  درك  إن 
االسالمي واعتبار شأن املسلمني ومؤمين آل حممد متفوقا، ضروري يف 
التطيق والتفكري جلميع حراس الثغور من املؤمنني الذين يرون أن من واجبهم 

املرابطة مع إمامهم احلي واحلاضر.
روي عبدالّرحمن بن أعين عن االمام الصادق أنه قال:

»ال يتوارث  أهل  ملتين   نحن نرثهم و ال يرثونا فإن اهلل عز و جل لم يزدنا- 
باإلسالم إال عزا.«11

إن املسلمني وعلى النقيض من حكم اهلل املتعال واملعصومني )ع(، يقدمون 
مسبقا كل املمتلكات املادية واملعنوية للمؤمنني، لألعداء ومنكري أحقية 

اإلسالم واملسلمني، جمانا وبتبجيل.
خرية  العامة،  األوملبياد  مسابقات  إقامة  خالل  من  سنويا  خيتارون  إهنم 
وصفوة التالمذة يف مجيع الفروع الدراسية، ويرسلوهنم حبفاوة وتيجان الزهور 
على أعناقهم إىل بلدان اليهود والنصارى، لكي يقتطف الغربيون، الزهرة 

اليت يرون أهنا أطيب وأزكى رائحة، ويضموهنا إليهم. 
فما حصيلة هذا العطاء والكرم غري العادل ويف غري حمله، وماذا جنينا منه 

حلد االن؟
ويف ماراثون مضن، نقحم ماليني الشبان يف اإلمتحانات العامة للقبول 
يف اجلامعات، ونريب أكثرهم موهبة يف أفضل جامعات الدول االسالمية، 
وبعد أن يكتسبوا املهارات والتخصصات الالزمة نقدمهم كهدية زرافات 
ووحدانا، لكندا واسرتاليا وبريطانيا و... . وكيف ال نقدر على حساب 
اخلسائر اليت تلحق باالسالم واجملتمع االسالمي هبذه الطريقة، وكأن هذه 

اهلجرة حتولت إىل ال شئ بالنسبة لنا؟!
ومبحاذاة كل ذلك، ويف ظل اإلصابة القاسية بعدوى التنوير الفكري، نقبل 
مالة 

ُ
امل رؤية 2030م.(  )مثل  واالجتماعية  الثقافية  الربوتوكوالت  جبميع 

علينا من قبل املؤسسات املاسونية اإلحلادية مبا فيها »اليونسكو« وسائر 
املنظمات الدولية وكأهنا وحي منزل ونطالب بتطبيقها يف مجيع املدارس. 
ونفرتض أن »عقيدة واسرتاتيجيات التنمية« وقبول جمموعة العمل املايل 
)فاتف FATF( ميثل أنسب خيار للخروج من األزمات والكفيل بتحقيق 
التقدم االقتصادي، ومنهد من خالل الرتاجع مرحلة فمرحلة، عن التقاليد 
الدينية وحىت الوطنية، جممل املناخ والفرص لسريان تلك االسرتاتيجيات يف 

امليادين املادية والثقافية هلذه البالد.
وكل هذا يوضح أن ضربا من إنفصام التطبيق عن النظرية واإلنبهار الناتج 
املناصب،  أصحاب  من  املسلمني  بني  الغريب جرى  الفكري  التنوير  عن 

وأبعدهم متاما عن مبادئ وأسس الدين االسالمي احلنيف. 
إهنم يف األعمال الفردية، متدينون ويف الظاهر مسلمون وحىت يرتدون زي 

لعالقات  العامة  ونظرهتم  توجهاهتم  ويف  لكنهم  أحيانا،  الدين  علماء 
دروس  ومتلقي  الغريب  بالعهد  ملتزمني  املسلمة،  اجلماهري  وتعامالت 

املدارسة اإلحلادية الغربية. 
 إن من يفهم يف احلقيقية جممل معىن ومفهوم املرابطة مع إمام الزمان
والعقائدية  الرتابية  والثغور  احلدود  حراسة  ومهمته  وظيفته  من  وجيعل 
والثقافية والسياسية واالقتصادية للبالد االسالمية والشيعية، يدرك عمق 
عليها  وحمافظا  القاعدة  لتلك  ضامنا  نفسا  ويعترب  السبيل  نفي  قاعدة 

وملتزم هبا.
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ال تبقى ربع املسافة اليت عليها، املسجد يف عصرنا احلاضر، وخاصة بعد 
التوسعات الضخمة اليت أدخلت عليه أخريا؛

النقطة الثانية
إن ضيق املسجد ال يعين قلة احلجاج، بل إن احلجاج سيتكاثرون بشكل 
هائل من كل العامل البشري، حني يعم اإلميان وجه الكرة األرضية، وسيكون 
حجهم خملصا، إطاعة للوجوب أو االستحباب الشرعيني، ال للتجارة وال 

للنزهة، كما كان عليه الناس قبل الظهور.
ومن هنا؛ توجد مشكلة مهمة، هي ضيق املسجد بالطائفني ضيقا شديدا، 
وسيواجه املهدي هذه املشكلة بعدة أحكام تقوم بتذليلها... أشارت 

األخبار إىل اثنني منها:

1. جواز الطواف خلف مقام إبراهيم، األمر الذي كان خمتلفا فيه 
بني علماء املسلمني قبل الظهور، فإننا مسعنا يف خرب سابق أنه يعيد مقام 
املـشرفة، وقد  الكعبة  بالبيت، أعين  الطبيعي ملتصقا  إبراهيم إىل موضعه 
دلت القرائن على صحة هذا اخلرب - على ما قلنا - ومعه يتعني أن يكون 

الطواف خلف املقام، وال حتديد له بعد ذلك إال جدار املسجد نفسه؛

2. منع الطواف املستحب مع وجود كثرة الطائفني طوافا واجبا، وهذا ما 
دل عليه اخلرب الذي رويناه:

عن أيب عبد اهلل قال: »أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه 
أن  يسلم  صاحب  النافلة لصاحب الفريضة- الحجر األسود و الطواف.«2

»أن يسلم صاحب النافلة«، يعين الطواف املـستحب »لصاحب الفريضة«  
يعين الطواف الواجب »الحجر األسود«، يعين استالم احلجر، وهو عمل 
مستحب »والطواف« فتعطى القدمة لصاحب الفريضة، وبذلك يقل عدد 

الطائفني بالبيت إىل حد كبري.
نذكر  دولته،  يف   للمهدي األخرى  اإلجنازات  بعض  األخبار  ذكرت 

أمهها باختصار:
مينع تصوير  أنه  بتعبري آخر:  أو  املصورة،  املساجد  مينع  أنه  األمر األول: 
املساجد وزخرفتها، كما مينع - كما مسعنا أيضا - ارتفاع بنياهنا، ويهدم 

منها ما كان مرتفعا، ويهدم كل مسجد أسس على غري تقوى.
أحكام  وهذه  الزكاة،  مانع  ويقتل  املـحصن  الزاين  يرجم  أنه  الثاني:  األمر 
إسالمية نافذة املفعول منذ صدور اإلسالم، إال أهنا لن تكون مطبقة قبل 

.عصر الظهور، فهو أول من يقوم هبما بعد عصر رسول اهلل
وهذه املعاصي قد حتدث يف أول عصر الدولة العاملية، قبل رسوخ اإلميان 

يف نفوس البشر أمجعني.
األمر الثالث: أنه جيب يف العصر احلاضر أداء األمانة إىل الرب والفاجر، من 
خمتلف املذاهب واألديان، وجيب أال حيدو بالفرد إذا رأى من اآلخر احنرافا 

أو كفرا أن يأكل عليه أمانته.
وأما إذا ظهر اإلمام واستتبت دولته، فإنه قد يتصرف يف هذا احلكم املطلق:

روی الحسين بن مصعب الهمداني  عن أيب عبد اهلل قال: 
»قلت له رجل من مواليك يستحل مال بني أمية و دماءهم و إنه وقع لهم عنده 
وديعة فقال أدوا األمانات إلى أهلها و إن كانوا مجوسيا فإن ذلك ال يكون 

حتى يقوم قائمنا أهل البيت فيحل  و يحرم .«3

داال  األمانة  أداء  بينما كان  فإنه  املؤمن،  لغري  األمانة  أداء  عن  فيمنع 
على عدالة األمني واستقامته قبل الظهور، فإن عدم أدائها بعد الظهور 
وليس  واجتثاثه،  واالحنراف  الكفر  ملـحاربة  اخلطوات  أهم  من  سيكون 

على األمني من ضري بعد أن أمره التشريع املهدوي حببس األمانة.
األمر الرابع: أن األخبار العديدة تصف اتساع الكوفة وعمراهنا بشكل 
منقطع النظري، وسيصبح املرت من أراضيها غايل الثمن ومهما جدا، وال 

غرو بعد أن تصبح هي العاصمة العاملية للدولة املهدوية.
مساجدها  من   - األخبار  من  يظهر  - كما   املهدي وسيتخذ 
منطلقات للحكم واإلرادة، فجامع »الكوفة« جملس حكمه، وهو ما 
يقابل قصر الرئاسة أو البالط بلغة العصر احلاضر، و»مسجد السهلة« 
بيت املال، وهو ما يقابل وزارة املالية يف الدولة املعاصرة، وأما موضع 
الغريني«  البيض »بني  عبادته وخلواته مع اهلل عز وجل فهو الذكوات 
بن  علي  املؤمنني  أمري  جده  قرب  موضع  األشرف«،  »النجف  وهو 
للدول يف  مناسبا  األخبار  أيب طالب، ومل يكن عصر صدور هذه 

التفاصيل اإلدارية أكثر من ذلك.
فكرة  فإن  غريبا،  أمرا  لإلدارة  مركزا  املساجد   املهدي اختاذ  وليس 
املساجد يف اإلسالم أسست على ذلك، فإن املساجد ليست ببنياهنا 
ومجال شكلها، فإن هذه مما عليه سيشطب عليه املهدي... وإمنا 
هي مبا تؤديه لإلسالم واجملتمع العادل من خدمات ومنافع، وهل هناك 
أعظم منفعة من إدارة الدولة العاملية العادلة؟! إهنا دولة أرادها اهلل، فينبغي 

أن تدار من بيوت اهلل.
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السيد محمد الصدر

الحج في عصر المهدي
إن »احلج« إىل »مكة« املكرمة وإقامة املراسم املفروضة هو من العبادات 
اليت أكدها اإلسالم وجعلها من فروعه األساسية، وأضاف إليها كعبادة 
الزما يتعلق بالتخلف عناه، فجعل الذي يرفض هذه العبادة ويعاند القيام 
هبذا الواجب مع وجود االستطاعة حبكم الكافر، لذا وردت الروايات أنه 

من مات ومل حيج مات يهوديا أو نصرانيا.1
املوسم  وهلذا  إليه،  االستطاعة  مع  العمر  واحدة يف  مرة  واجب  واحلج 
منه كما  يعود  الذي  املسلم  اإلنسان  على  ونفسية كبرية  روحية  نتائج 
ولدته أمه، مغفور الذنب مربور العمل، ويستثىن من الذنب ما كان من 

حقوق اآلدميني.
الذين جتتمع  املسلمني  على  واإلجتماعية  السياسية  أبعاده  احلج  وهلذا 
موحدة،  وشعائر  طقوسا  ليمارسوا  واحد  مكان  منهم يف  أعداد كبرية 
جعله  الذي  املكان  ذلك  من  اهلل  إىل  وليتوجهوا  موحدا،  زيا  وليلبسوا 
اهلل آمنا لعباده، فال بد من أن يكون هلذا اإلجتماع أثره يف الوحدة بني 
املسلمني، وكذلك أثر يف إعالن الرباءة من املشركني، وذلك من موقع 
القوة، حيث هناك مئات اآلالف من املسلمني الذين يلبون الطاعة هلل 

ويعلنون الرباءة من أعدائه، وعلى رأسهم املشركون.
ظاهر  هلا  عبادة  وهي  ومرامسها،  بشعائرها  املفروضة  العبادة  هو  احلج 
وباطن، وهي عبادة فيها هجرة إىل اهلل ونبذ للدنيا وختل عن زخارفها، 
وفيها رجم للشيطان الظاهر ولشيطان النفس، وفيها قرب وتزلف إىل اهلل 
عز وجل من خالل الوجود يف بيته واحللول يف ضيافته والتوسل بأنبيائه 
وأوليائه، ال سيما الرسول حمّمد وأهل بيته. وهذا املوسم الذي 

يقوم به املسلمون واملؤمنون كل عام وبلحاظ أن اإلمام يلتزم بإقامة 
هذه العبادة ولعل ذلك كله ألنه:

- إمام الزمان والذين يكونون يف مكة هم من أهل زمانه وكثريون منهم 
هم من حمببيه ومواليه؛

إىل  يشتاق  أنه  ومؤكد   ،واألئمة واحلسن  والزهراء  الرسول  حفيد   -
زيارهتم؛

- ويل اهلل األعظم الذي يشتاق إىل بيت ربه، كما يتوق إىل ذلك البيت 
الذي له تاريخ مع األنبياء والصاحلني الذين زاروه وعبدوا اهلل فيه؛

حنينه إىل ذلك املكان الذي سيخرج منه معلنا دولته وهنضته، كما حين 
إىل أوليائه وحمبيه وينتظرهم ويرتقب استعدادهم، كما هم يف حالة انتظار 

.له
الروايات اليت تنص على وجود اإلمام يف كل موسم  من هنا وردت 

حج، وأنه يقوم بالشعائر نفسها يف كل عام.
بعد العلم أنه سوف يعيده إىل أحكامه الواقعية، اليت كان عليها يف 
عصر نيب اإلسالم، كما يفعل يف كل مناحي احلياة، وقد يضيف إليه 
أحكاما أخرى، يف مجلة ما يضيف من أحكام... بعد هذا ال يبقى ما 

ميكن ذكره غري نقطتني.

النقطة األولى
أنه سيقوم بتقليص حجم املسجد احلرام، وإرجاعه إىل أسسه اليت كان 
عليها يف صدر اإلسالم، وهي األسس اليت بناها إبراهيم النيب، وبذلك 
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الكـّرة41

»إن إبليس قال: أَْنظْرني إلي  يـَْوم يـُبـَْعُثونَ . الكـّرة
فأبي اهلل ذلك عليه، فقال: »فَإنََّك مَن اْلُمْنَظريَن، إلي  يـَْوم اْلَوْقت اْلَمْعُلوم « فإذا 
كان يوم ]الوقت [ المعلوم ظهر إبليس)لعنه اهلل( في جميع أشياعه، منذ خلق 
».إلي يوم الوقت المعلوم، و هي آخر كرة يكرها أميرالمؤمنين اهلل آدم

فقلت: و إنها لكرات؟
قال: »نعم، إنها لكرات و كرات، ما من إمام في قرن  ، إال و يكر في 
قرنه، يكر معه البر و الفاجر في دهره، حتي يديل  اهلل عز و جل المؤمن من 
الكافر، فإذا كان يوم الوقت المعلوم كر أميرالمؤمنين في أصحابه، و جاء 
إبليس و أصحابه، و يكون ميقاتهم في أرض من أراضي الفرات، يقال لها: 
روحاء، قريب من كوفتكم، فيقتتلون قتاال لم يقتتل مثله منذ خلق اهلل عز و 

جل العالمين.
فكأني أنظر إلي أصحاب أمير المؤمنين قد رجعوا إلي خلفهم القهقري  
مائة قدم، و كأني أنظر إليهم و قد وقعت بعض أرجلهم في الفرات، فعند ذلك 
يهبط الجبار عز و جل  في ظلل من الغمام و المالئكة و قضي األمر، و رسول 
اهلل بيده حربة من نور، فإذا نظر إليها إبليس رجع القهقري، ناكصا علي 

عقبيه، فيقول له أصحابه: أين تريد و قد ظفرت؟ 
فيقول: إني أري ما ال ترون، إني أخاف اهلل رب العالمين ؛ 

فيلحقه النبي فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هالكه و هالك جميع أشياعه.
 فعند ذلك يعبد اهلل عز و جل، و ال يشرك به شيئا، و يملك أميرالمؤمنين
أربعا و أربعين ألف سنة، حتي يلد الرجل من شيعة علي ألف ولد من صلبه 
ذكرا، في كل سنة ذكر، و عند ذلك تظهر الجنتان المدهامتان عند مسجد 

الكوفة و ما حوله بما شاء اهلل.«7 
وامللفت هنا أن قتل ابليس ال يعين هناية ارتكاب البشرية املعاصي واخلطايا، 
فان النفس األمارة، ماتزال متهد المتحانه واختباره وتغوي االنسان على 
الدوام. وجيب معرفة أنه مع زوال الشيطان، فان االنسان جيب أن يتغلب 
ويسيطر على نفسه، وأن هذا الشئ سيكون أيسر يف زمن ظهور اإلمام 
املهدي ومبساعدة اإلمام نفسه ويف ظل تكامل العقول البشرية. ويقول 

الشهيد حممد الصدر يف كتاب »تاريخ ما بعد الظهور«:
إن تطبيق العدل الكامل متوّقف علي قتل الشيطان؛ ألنه يتوقَّف علي شيوع 
اإليمان بين البشر، وهذا ال يكون في حياة إبليس، إذااً؛ فال بدَّ من قتله من 
أجل ذلك، فيكون قتله خطوة ُأولي لصالح البشرية وتطبيق العدل الكامل 
فيها؛ ومن هنا يمكننا أن نفهم من الوقت المعلوم الذي هو نهاية عمر إبليس 
يوم قتل المهدي إياه، فإنه ال بدَّ له أن يقتله من أجل فسح المجال لتطبيق 
األطروحة العادلة الكاملة، وإنجاح تخطيط التكامل في عصر ما بعد الظهور.8

الهوامش:
1. سورة الفاطر، اآلية 6.

2. سورة البقرة، اآلية 168.
3. سورة ص، اآلية 82.

4. سورة احلجر، اآلية 36.
5. سورة ص، اآليتان 81-80.

6. العياشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العّياشي«، طهران، الطبعة االولی، 1380 
ق.، ج 2، ص 242.

الطبعة  قم،  القرآن«،  تفسري  يف  »الربهان  سليمان،  بن  هاشم  السّيد  البحراين،   .7
االولی، 1374 ه.ش.، ج 1، ص 448.

8. الصدر، السّيد حمّمد، »موسوعة اإلمام املهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر 
دارالزهراء، اجلزء 3، ص 579.

فإن عداوة الشيطان لبين آدم شديدة، وكيده هلم عظيم، وقد أخرب اهلل 
بذلك يف القرآن الكرمي يف عدة آيات، فقال: 

»إنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاتَّخُذوُه َعُدوًّا إنََّما َيْدُعو حْزبَُه لَيُكونُوا مْن َأْصَحاب 
السَّعير«1 

هذه  يقابلوا  أن  العباد  وعلي  آدم،  لبين  الشيطان  بعداوة  إعالن  وهذا 
العداوة مبثلها »فَاتَّخُذوُه َعُدوًّا«، وقال: 

»َوالَ تـَتَّبُعوْا ُخُطَوات الشَّْيطَان إنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّبيٌن«2 
وأخرب تعايل أنه قد أقسم بعزة اهلل علي إضالل بين آدم فقال: 

»فَبعزَّتَك أَلُْغويـَنَـُّهْم َأْجَمعيَن«3 
إبليس، اسم جّن عصی أمر اهلل بأن يسجد للنيب آدم، فطُرد من 
رمحته تعايل. أن إبليس خملوق معني، ذو شخصية حمددة، وهو الذي 
أصبح - منذ عصيانه األمر اإلهلي بالسجود آلدم - مصدر الشر 
واخلطايا آلدم وذريته، وقد دعا إبليس ربه يف ذلك احلني أن يرزقه العمر 
الطويل ليقوم مبهمته خري قيام؛ وقد أجابه إيل ذلك؛ ومن هنا كان أي 

كفر أو احنراف أو عصيان يف البشرية منسوباً إيل إبليس أو الشيطان.
غري أن إبليس دعا ربه أن يهبه العمر إيل هناية البشرية 

»...إلي  يـَْوم يـُبـَْعُثون«،4 
فاستجاب له قسماً من هذا الدعاء ورفض اآلخر، بأن أعطاه قسماً من 

العمر املطلوب...
»قاَل فَإنََّك مَن اْلُمْنَظريَن إلي  يـَْوم اْلَوْقت اْلَمْعُلوم «5 

وهو يوم الظهور وتأسيس الدولة العاملية کما روی عن وهب بن جميع 

مويل إسحاق بن عمار قال  سألت أبا عبد اهلل عن قول إبليس: »َرّب 
فَأَْنظْرني إلي  يـَْوم يـُبـَْعُثوَن- قاَل فَإنََّك مَن اْلُمْنَظريَن إلي  يـَْوم اْلَوْقت اْلَمْعُلوم « 

قال له وهب: جعلت فداك أي يوم هو؟ 
قال: »يا وهب! أ تحسب أنه يوم يبعث اهلل فيه الناس؟ إن اهلل أنظره إلي 
يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث اهلل قائمنا كان في مسجد الكوفة و جاء إبليس 
حتي يجثو بين يديه علي ركبتيه.  فيقول: يا ويله من هذا اليوم- فيأخذ بناصيته 

فيضرب عنقه- فذلك اليوم هو الوقت المعلوم .«6 
وتبقي البشرية بدون شيطان، فتكون تربيتها أسهل وتكاملها أسرع، ورمَبا 

تكون هذه السرعة أضعاف ما هي عليه يف حياة إبليس.
إن أحد أروع الوعود اليت رمستها الروايات الشيعية، يتمثل يف زوال الشيطان 
وقتله على يد املعصومني. ومبا أن فرصة الشيطان تنتهي مع ظهور اإلمام 
املهدي، فان موعد قتله حيني. وعلى الرغم من أن بعض الروايات - 
مثال الرواية اليت وردت أعاله – يفيد أن قتل الشيطان يتم على يد اإلمام 
املهدي نفسه، فان الروايات األخرى تشري إىل أنه وبعد رجعة النيب 
األكرم وعلي أمري املؤمنني فان موت عدو االنسان واالنسانية 
األكرب، سيتحقق على يد أحدمها. ولذلك فان مسألة موت ابليس اللعني، 

يتم التطرق إليها يف قسم الرجعة. 
ويف رواية، فان رسول اهلل مظهر احلق والتوحيد، ميحو ويبيد رمز الباطل 

:والشرك هذا من على وجه األرض. ويقول اإلمام الصادق
 أبا عبد اهلل قال: مسعت  الخثعمي،  بن عمرو  الكريم  عبد  روی عن 

يقول: 

موت العدو األكبر
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ولد احمد راسم النفيس عام 1372ه.قـ يف مدينة »املنصورة« بـ»مجهورية 
مصر العربية«، كان أبوه من رجال التعليم، وأما جده فكان عاملاً من 
علماء األزهر الشريف يقوم باخلطابة يف مسجد القرية، وكان له »منتدى« 
جيتمع فيه املثقفون من أبناء هذه القرية، يتعلمون على يديه العلوم الدينية 

والفقهية واألدبية.

األجواء التي نشأ فيها
يقول الدكتور أمحد: 

دارت  وكم  احلديثة...،  واملؤلفات  الكتب  أمساء  على  عيناي  تفتحت 
مساجالت يف بيتنا حول الشعر واألدب بني أيب )رمحة اهلل عليه( وبني 
فتعلمت من أيب وجدي )رمحة اهلل  الشعراء واألدباء...،  اصدقائه من 
عليهما( حّب القراءة واالطالع، وقرأت كل ما وقع حتت يدي من كتب 
ووهو  فيه،  القراءة  مواصلة  عن  واحد عجزت  إال كتاب  طفوليت  اثناء 
»أبناء الرسول يف كربالء« للكاتب املصري خالد حممد خالد، حيث 
كنت أجهش بالبكاء يف اللحظة اليت أمسك فيها الكتاب وأعجز عن 

مواصلة قراءته... .
توّجه الدكتور أمحد بعد ذلك إىل الدراسة االكادميية حىت حصل عام 
1970هـ.ق. على الثانوية العامة مبجموع أهله للدخول يف كلية الطب 
باحتاد  االلتحاق  إىل  أمحد  الدكتور  بادر  الكلية  ويف  املنصورة،  مبدينة 
الطلبة، ألنّه وجده افضل مكان يتيح له العمل يف اجملال الثقايف، ومن 
اليت  والسياسية  الفكرية  الصراعات  على  ذهنيته  تفتحت  املنطلق  المستبصرونهذا 

المستبصرون

امتألت هبا الساحة املصرية يف اوائل السبعينات.

أّول التفاتته الجاّدة للتشيع
انتصرت الثورة االسالمية يف »ايران« 1979م.، فكان هلذا احلدث اكرب 
تأثري يف اعجاب الدكتور أمحد هبذا الشعب املسلم الذى تلقى الرصاص 
بصدره واستعذب الشهادة والتف حول قائدة حبماس حىت حقق لنفسه 

النجاح واالنتصار.
يقول الدكتور أمحد: 

ضايقين أن يكون ذلك الشعب »منحرف العقيدة« كما وصفه بعضهم من 
غري املنصفني، ... وعندما حاولنا طباعة كتّيب ملناصرة الثورة االسالمية يف 
ايران، رفض ذلك بعض رفاقنا يف العمل الثقايف، ومل يكن بوسعي يومها إال 

السكوت، فليست هناك مصادر للمعرفة حول هذا األمر.

التشنيع العام ضد التشّيع
بقي الدكتور أمحد متأنياً يف اختاذه املوقف ازاء الثورة االسالمية يف ايران، 

وبقي على هذه احلالة حىت وقعت احلرب العراقية االيرانية.
فيقول الدكتور أمحد يف هذا اجملال: 

يف اآلونة )1982-1985م.( كانت هذه احلرب على أشدها، وفجأة 
حتّول جزء من النفط عن مساره املعهود يف متويل آلة احلرب العراقية، ... ويف 
هذه اآلونة تتهّجم الكتب الصفراء املصرية على املسلمني الشيعة، وانطلق 

التيار السلفي ليقوم بالدور املرسوم له يف مهامجة املسلمني الشيعة وبيان 
بطالن عقائدهم. ومن الواضح متاماً أّن هؤالء كانوا ينفذون خطاً مرسوماً 
ومدعوماً، و حياولون االحياء بأّن وراء التشيع يف اجلمهورية االسالمية خطاً 
عنصرياً فارسياً يف مواجهة االسالم العريب! وهذه مقولة تكشف بوضوح 

الرؤية البعثية العراقية.

دواعي اختياره لمذهب أهل البيت
السابق ومتسكه مبذهب  الدكتور أمحد حول أسباب تركه النتمائه  يقول 

التشيع: 
يف  فعثرت  عام 1984م.،  أيام صيف  أحد  يف  عائلية  سفرة  يف  كنت 
احدى املكتبات على كتاب عنوانه: »ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت؟«، 
فأخذت  حمتواه  يعرف  أو  به  يعبأ  أحد  يكن  ومل  أخذه،  يف  فاستأذنت 
الكتاب، وقرأته، فتعجبت، مث تعجبت كيف ميكن لعامل أزهري هو الشيخ 
محمد مرعي األمين األنطاكي مؤلف الكتاب أن يتحول إىل مذهب أهل 
البيت، فأرقتين هذه الفكرة، وقلت يف نفسي: هذا الرجل له وجهة نظر 

ينبغي احرتامها، فلم أقرر شيئاً واحتفظت بالكتاب.
وبعد عام وىف التوقيت نفسه، ويف املكان نفسه، عثرت على الكتاب الثاين: 
»خلفاء الرسول االثنا عشر« فقرأته وفهمته ومل أقرر شيئاً، ولكنين شعرت 

.بأنين اقرتب بصورة تدرجيية إىل فكر أهل البيت
ويضيف الدكتور أمحد: 

مضت أيام، وكان هناك معرض للكتاب يف كلية الطب باملنصورة، فمررت 
بعنوان »اإلمام جعفر الصادق« تأليف املستشار عبد  به فوجدت كتاباً 

الحليم الجندي، طبعة جممع البحوث االسالمية 1997م.
فقلت يف نفسي: هذا كتاب عن اإلمام جعفر الصادق من تأليف كاتب 
مصري ُسّني، وصادر من قبل مؤسسة رسمية قبل قيام الثورة االسالمية في 
 ايران، فأخذته وقرأته وتزلزل كياين ملا فيه من معلومات عن أهل البيت
طمستها األنظمة اجلائرة وكتمها علماء السوء، فان القوم ال يطيقون أن 

يذكر آل حمّمد خبري.
فعدت إىل الكتابني السابقني، وأخرجت ما فيهما من املعلومات، ووجدهتا 
مجيعها من مصادر ُسنية، فقلت يف نفسي: لعّل المسلمين الشيعة كذَّبوا 
فاوردوا على الناس ما لم يقولوه! فلنعد إىل هذه املصادر بنفسها، فقمت 
مكتبيت  يف  ما كان  منها  سواء  الكتب،  هذه  جلميع  دقيق  بعملية حبث 
اخلاصة، أم كان يف »مكتبة مجعية الشبان املسلمني«، وحتققت فعالً من 

صحة هذه املعلومات.

مرحلة االنتماء إلى مذهب التشيع
يقول الدكتور أمحد: 

مل متض إال أسابيع بعد البحث اجلاد واملقارنة بني املذهب السين واملذهب 
الشيعي إال وكانت املسألة حمسوسة متاماً من الناحية العقائدية، مث التقيت 
وبدأنا يف  األمر،  هذا  على  الذي وجدته  القدامى  األصدقاء  من  بواحد 

دراسة بعض االحكام الفقهية الالزمة لتصحيح العبادات.
وكنت مشغواًل يف هذا الوقت يف إهناء رسالة الدكتوراه، حىت أنين اقفلت 
عياديت للتفرغ للعمل هبذه الرسالة، وقبلت يف نيسان عام 1986م. وبدأت 
اتأهب لدخول امتحانات الدكتوراه يف ختصص »الباطنية العامة«. فاقبلت 

على القراءة العلمية وكانت راحيت ومتعيت الوحيدة إذا اصابين امللل من 
.القراءة يف الطب، هي اللجوء إىل كتب أهل البيت

ردود الفعل االجتماعية
وبادر  الدكتور أمحد إالّ  مل متض فرتة قصرية من شيوع خرب استبصار 
واخللل  الفكري  االحنراف  هتمة  بالصاق  املنغلقة  العقليات  أصحاب 
والعقلي بشخصية الدكتور، مث تصدى البعض لتسقيط شخصيته، حبيث 

أدى هذا األمر إىل مقاطعة من قبل مجع غفري من الناس.
فيقول الدكتور أمحد: 

كنت أتساءل بيين وبني نفسى عن سر هذا العداء والشراسة يف مواجهة 
كل من ينتمى إىل خط آل بيت النبوة، وما هي اجلرمية اليت ارتكبها 

أولئك املنتمون؟
ويضيف أيضاً: 

عملي  من  إلخراجي  البعض  وخّطط  آخر،  شكالً  التآمر  اخذ  مث 
باجلامعة، فبذلوا اقصى جهدهم لذلك وحاولوا استخدام كل ما لديهم 
من وسائل، ومن هنا مت تأخري حصويل على الدكتوراه من عام 1987 
حىت 1992م. ست سنوات كاملة من الضغوط الوظيفية واملعاشية كي 
من  أمنلة  يزعزعوا  أن  يستطعيوا  مل  لكنهم  عقيديت  تغيري  على  جيربوين 

.التزامي مبذهب أهل البيت

مؤلفاته
1. »الطريق إىل مذهب أهل البيت«، صدر عن مركز الغدير، بريوت 

سنة 1418ه.ق. - 1997م.
2. »على خطى احلسني«، صدر عن مركز الغدير سنة 1418ه.ق. 

- 1997م.
3. مقالة »فقه التغيري بني سّيد قطب والسيد حممد باقر الصدر«، نشرته 
جملة املنهاج اليت تصدر يف بريوت، العدد السابع عشر 1421ه.ق. 

- ربيع 2000م.

د. احمد راسم النفيس
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عن أبي العّباس الدينوري عن محّمد بن الحنفية قال: 
ملا قدم أمري املؤمنني البصرة بعد دعاه األحنف بن قيس و اخّتذ له 
طعاما فبعث إليه و إىل أصحابه فأقبل مثّ قال: »يا أحنف ادع لي 

أصحابي.« 
فدخل عليه قوم متخّشعون كأهّنم شنان بوايل فقال األحنف بن قيس: يا 
أمير المؤمنين ما هذا اّلذي نزل بهم أ من قّلة الطّعام أو من هول الحرب؟ 

 :فقال
»ال يا أحنف إّن الّله سبحانه أحّب أقواما تنّسكوا له في دار الّدنيا تنّسك 
القيامة من قبل  أن يشاهدوها،  من هجم على ما علم من قربهم من يوم 
فحملوا أنفسهم على مجهودها و كانوا إذا ذكروا صباح يوم العرض على الّله 
سبحانه توّهموا خروج عنق يخرج من الّنار يحشر الخالئق إلى ربّهم تبارك و 
تعالى و كتاب  يبدو فيه على رءوس األشهاد فضائح ذنوبهم فكادت أنفسهم 
تسيل سيالنا أو تطير قلوبهم بأجنحة الخوف طيرانا و تفارقهم عقولهم إذا 
غلت بهم من أجل الّتجّرد إلى الّله سبحانه غليانا فكانوا يحّنون حنين الواله 
في دجى الظّلم و كانوا يفجعون من خوف ما أوقفوا عليه أنفسهم فمضوا 
ذبل األجسام حزينة قلوبهم كالحة وجوههم ذابلة شفاههم خامصة بطونهم 

صفات الشیعة

سیرة األخیار

الطباطبائي،  العلوم  بحر  محّمد  بن  مرتضى  السيد  بن  مهدي  محّمد  السيد 
1.وينتهي نسبه إىل الحسن المثنى ابن اإلمام احلسن اجملتىب

ُولد يف »كربالء« املقدسة قبيل الفجر من ليلة اجلمعة يف غزة شوال سنة 
۱۱۵۵ هجرية.

 ُحكي عن والده المرتضي أنه ليلة والدة ابنه حبر العلوم أن موالنا الرضا
أرسل مشعة مع محّمد بن إسماعيل بن بزيع )تلميذ اإلمام وخادمه( وأشعلها 
علي سطح دار السيد، فعال سناها ومل يدرك مداها، يتحري عند رؤيته النظر 

ويقول لسان حاله: ما هذا بشرا!2 

الدراسة و آثاره العلمية
بدأ السيد حبر العلوم دراسته يف كربالء عند أبيه والشيخ يوسف البحراني 
هـ.ق.،   1169 سنة  »النجف«  إىل  سافر  مث  »احلدائق«(،  )صاحب 
فحضر درس الشيخ مهدي بن محّمد الفتوني العاملي والشيخ محّمد تقي 
الدورقي والشيخ محّمد باقر الهزارجريبي، مث رجع إىل كربالء، وحضر درس 
»مشهد«  إىل  ذهب  مث  البحراين،  يوسف  والشيخ  البهبهاني  باقر  محّمد 
الفلسفة آنذاك عند  سنة 1186 هـ.ق. وبقي هناك سبع سنني فدرس 
العلمية  اجملالس  يف  يشارك  السيد  وكان  الخراساني،  مهدي  محّمد  ميرزا 
العلوم،  بـبحر  اخلراساين  املريزا  لقبه  حبيث  علميته،  فظهرت  واملباحثات، 

واشتهرت أسرته بـ»آل حبر العلوم« بعد ذلك.3 
بعد أن عطل البهبهاين درسه - طعناً يف السن - رجع املرتجم إىل النجف 
األشرف بوصية من أستاذه وبدأ بالتدريس. تشرف السيد حبر العلوم سنة 

1193 هـ إىل زيارة »بيت اهلل احلرام«، فكان موضع حفاوة وعناية من 
عامة طبقاهتا، وألقى هناك حماضرات حول املذاهب املختلفة، وحضر 

جملسه علماء من مذاهب أخرى.4 
قال الشيخ عباس القمي ما ترمجته: نقل أن السيد حبر العلوم تشرف 
سنة حيج بيت اهلل احلرام، فلم يدرك احلج، فبقي يف »مكة« وكان يدرس 
علي املذاهب األربعة، وقد انبهر به أهل تلك البالد حيت قال بعض 
أهل السنة، لو كان حقاً ما يقول الشيعة اإلمامية يف مهدوية ولد اإلمام 

العسكري لكان هذا السيد املهدي هو ذلك اإلمام.5 
احلج  مشاعر  إلقامة  بل  فقط،  للحج  يذهب  مل  هناك  أنه  ونالحظ 

وإصالح بعض مواقفه وتأسيس بعض مواقيته.
يدير  ظل  وقد  به،  والبحث  والتدريس  العلمية  احلوزة  إدارة  احنصرت 
احملاضرات - مبختلف العلوم اإلسالمية - طيلة أكثر من عشرة أعوام 
حىت نشأ على يديه مجع غفري من رواد الفضيلة وطالب العلوم واآلداب، 

فكانوا - بعد وفاته - من عيون العلماء ومفاخر األدباء.6 
كان للسيد مناظرات عديدة مع علماء »خراسان« يف الفلسفة والعرفان 
إبان زيارته، ومنها ما كان مع علماء مكة من أبناء املذاهب األربعة يف 
أثناء وجوده هناك آثرنا التطرقة إليها جتنباً للتفصيل واخرتنا التطرق إيل 
الميرزا  تذكر، وقد ذكرها  أن  أشهر من  اليهود وهي  مع  املناظرة  هذه 
محّمد باقر الموسوي الخوانساري )ت ۱۳۱۳ هـ.ق.( يف »روضات 

اجلنات« فقال:
وله من الكرامات واإلعجاز، بان منها لنا ما بان يوم تشيع اليهود 

األعمالهم خالصون هلل

بحـر العلوم و األسـرار

تراهم سكارى سّمار وحشة الّليل متخّشعون كأنّهم شنان بوالي قد أخلصوا 
لّله أعمالهم سّرا و عالنية فلم تأمن من فزعه  قلوبهم بل كانوا كمن حرسوا 
قباب خراجهم فلو رأيتهم  في ليلتهم و قد نامت العيون و هدأت األصوات 
و سكنت الحركات من الطّير في الرّكود و قد منههم نّبههم هول يوم القيامة 
و الوعيد كما قال سبحانه- أ فأمن أهل القرى  أن يأتيهم بأسنا بياتا و هم 
نائمون فاستيقظوا إليها فزعين و قاموا إلى صالتهم معولين باكين تارة و أخرى 
مسّبحين يبكون في محاريبهم و يرنّون يصطّفون ليلة مظلمة بهماء يبكون.«

المصدر: محّمد بن علي ابن بابويه )صدوق(، »صفات الّشيعه«، صص 41-39، 
الحديث الثالث و الستون .
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فالتفت رمحه اهلل إيل و قال: فيم تقاولون؟ 
قلت و كنت أجسر الناس عليه: إنهم يريدون الكشف عما عرض لكم في 

حال الصالة. 
فقال: إن الحجة دخل الروضة للسالم على أبيه فعرضني ما رأيتم من 

مشاهدة جماله األنور إلى أن خرج منها.11 

الهوامش:
1. »الكين واأللقاب«، ج ۲، ص ۶۷.

التعارف  دار  بريوت،  األمني،  حسن  حتقيق  الشيعة«،  »أعيان  حمسن،  األمني،   .2
للمطبوعات، 1403 هـ.ق./ 1983 م. ج 10، ص 158.

3. حبر العلوم، حمّمد مهدي، »الفوائد الرجالية«، طهران، 1363 هـ.ش.، ج 1، 
املقدمة، ص 43.

4. حبر العلوم، »الفوائد الرجالية«، ج 1، ص 35.
5. عن كتاب »حياة السيد حبر العلوم« للسيد ياسني املوسوي عن »الفوائد الرضوية«، 

ص ۶۷۷.
6. حبر العلوم، »الفوائد الرجالية«، ج 1، ص 67.

7. »روضات اجلنات«، ج ۷، ص ۲۱۳.
8. حبر العلوم، »الفوائد الرجالية«، ج 1، ص 38.

9. اجمللسى، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403 ق.، ج 53، 
ص 235-234.

10. نفس املصدر، ص 236.

11. نفس املصدر، ص 237.

المصادر:
1. مقالة السيد حمّمد مهدي حبر العلوم فضائل و كرامات؛

2. ويکی شيعه، املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت، السيد حمّمد مهدي 
حبر العلوم؛

3. فاضل حبر العلوم، مقالة »سيد الطــــائفة السيد حمّمد املهدي وامللقب ببحر العلوم 
الطباطبائي«، عن مركز تراث السيد حبر العلوم؛
4. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 53.

سیرة األخیار

سیرة األخیار

ويوم كان بالحجاز إلي آخر ما ذكره المجيز للمجاز.6 

اخالقه و اقوال العلماء فيه
كان ال يهتم بالقشور االعتبارية ومالذ الدنيا - وإن أغدقت عليه خرياهتا 
- ومل يكن متقشفاً يف ملبسه ومطعمه، بل على العكس، إذ كان مرتف 
اللباس حسن املأكل واملشرب واملسكن ومن ذوي الشرف واحلشمة، 

ولكنه إىل جانب ذلك كله كان متفانياً يف ذات اهلل.7 
قال الشيخ الوحيد البهبهاين يف إجازته له: وبعد، فقد استجازني الولد 
األعز األمجد المؤيد الموفق المسدد، والفطن األرشد، والمحقق المدقق 
األسعد، ولدي الروحاني العالم الزكي، والفاضل الذكي، والمتتبع المطلع 

األلمعي.
قال الشيخ عبد النبي القزويني: وبعد، فلما وفقني اهلل تعالى لشرف 
والكمال،  الفضل  أهل  االتباع، غوث  الالزم  السند  المطاع  السيد  خدمة 
وعون ُأولي العلم واألفضال، غرة ناصية أرباب الفضيلة، وبدر سماء أرباب 
الكماالت النبيلة، األمير محّمد مهدي الحسني الحسيني أدام اهلل ظله، 
وأحسن أمره كله وجله، فوجدته بحرااً ال ينزف، ووسيع علم ال يطرف، مع 
كونه في أول الشباب، وأترابه لم يصلوا إليه مع إكبابهم على العلوم في 

باب من األبواب.
و قال السيد حسين الخونساري يف إجازته له: وبعد، فقد استجاز مني 
السيد السند الفاضل المستند العالم العالم، ظهر األنام ومقتدى الخاص 
وحيد  واأُلصول،  الفروع  في  المجتهد  والمنقول،  المعقول  مقرر  والعام، 
الطباطبائي  الحسيني  الحسني  السيد محّمد مهدي  الدهر،  العصر وفريد 

أدام اهلل تأييده وتسديده.8
كان السيد حبر العلوم جيتنب أي تشدد يف األمور السائدة يف عيشه 
وكان شهريا بسخائه ومهته العالية، حيث أن البعض عدوه ضمن العرفاء، 
وعرفه بنزعة عرفانية. وال ميكن إنكار أثر هذه النزعة على طالبه وبعض 
العلماء الذين أتوا بعده. واعرتف كل الذين كانوا يعاصرونه مبقامه العلمي 
يف  يستشريه  البهبهاين كان  الوحيد  العالمة  أستاذه  أن  حيث  وتقواه. 
ملكة  زوال  الحتمال  عمره  من  األخرية  السنوات  يف  الفقهية  املسائل 

اإلجتهاد عند نفسه.
وقد تواتر خرب تشرفه مبحضر صاحب العصر؛ ومل ينكره أحد من 

معاصريه أو متأخريه.

تشرفاته بمحضر موالنا صاحب الزمان
روی العالمة المجلسي عن محّمد النائيني عن محّمد السلماسي، تلميذ 
آية اهلل السيد العالمة الطباطبائي السيد حمّمد مهدي املدعو ببحر العلوم 

قال : 
كنت حاضرا يف جملس السيد يف املشهد الغروي إذ دخل عليه لزيارته 
المحقق القمي، صاحب »القوانني« يف السنة اليت رجع من العجم إىل 
»العراق« زائرا لقبور األئمة و حاجا لبيت اهلل احلرام فتفرق من كان 
يف اجمللس و حضر لالستفادة منه و كانوا أزيد من مائة و بقيت ثالثة 

من أصحابه أرباب الورع و السداد البالغني إىل رتبة االجتهاد.
فتوجه احملقق األيد إىل جناب السيد و قال: إنكم فزتم و حزتم مرتبة 
الوالدة الروحانية و الجسمانية و قرب المكان الظاهري و الباطني فتصدقوا 

علينا بذكر مائدة من موائد تلك الخوان و ثمرة من الثمار التي جنيتم من هذه 
الجنان كي ينشرح به الصدور و يطمئن به القلوب.

فأجاب السيد من غري تأمل و قال: إني كنت في الليلة الماضية قبل ليلتين 
نافلة  ألداء  بالـ»كوفة«  األعظم  المسجد  في  الراوي  من  الترديد  و  أقل  أو 
الليل عازما على الرجوع إلى النجف في أول الصبح لئال يتعطل أمر البحث و 

المذاكرة و هكذا كان دأبه في سنين عديدة.
السهلة«  »مسجد  إلى  الشوق  روعي  في  ألقي  المسجد  من  خرجت  فلما 
فيفوت  الصبح  قبل  البلد  إلى  الوصول  عدم  من  عنه خوفا  خيالي  فصرفت 
البحث في اليوم و لكن كان الشوق يزيد في كل آن و يميل القلب إلى ذلك 
المكان فبينا أقدم رجال و أؤخر أخرى إذا بريح فيها غبار كثير فهاجت بي و 
أمالتني عن الطريق فكأنها التوفيق الذي هو خير رفيق إلى أن ألقتني إلى باب 

المسجد.
فدخلت فإذا به خاليا عن العباد و الزوار إال شخصا جليال مشغوال بالمناجاة 
مع الجبار بكلمات ترق القلوب القاسية و تسح الدموع من العيون الجامدة 
فطار بالي و تغيرت حالي و رجفت ركبتي و هملت دمعتي من استماع  تلك 
الكلمات التي لم تسمعها أذني و لم ترها عيني مما وصلت إليه من األدعية 
المأثورة و عرفت أن الناجي ينشئها في الحال ال أنه ينشد ما أودعه في البال.
فوقفت في مكاني مستمعا متلذذا إلى أن فرغ من مناجاته فالتفت إلي و صاح 

بلسان العجم »مهدي بيا« أي هلم يا مهدي! 
فتقدمت إليه بخطوات فوقفت فأمرني بالتقدم فمشيت قليال، ثم وقفت فأمرني 
بالتقدم و قال: »إن األدب في االمتثال«؛ فتقدمت إليه بحيث تصل يدي 

إليه و يده الشريفة إلي و تكلم بكلمة.
قال املوىل السلماسي و ملا بلغ كالم السيد السند إىل هنا أضرب عنه 
صفحا و طوى عنه كشحا و شرح يف اجلواب عما سأله احملقق املذكور قبل 
ذلك عن سر قلة تصانيفه مع طول باعه يف العلوم فذكر له وجوها فعاد 
احملقق القمي فسأل عن هذا الكالم اخلفي، فأشار بيده شبه املنكر بأن 

هذا سر ال يذكر.9 
و روی عن املوىل السلماسي قال: 

 كنت حاضرا يف حمفل إفادته، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء 
يف الغيبة الكربى و كان بيده اآللة املعروفة لشرب الدخان املسمى عند 

العجم ب»غليان«. 
أمسعه  نفسه بكالم خفي  رأسه و خاطب  فسكت عن جوابه و طأطأ 
فقال: ما معناه ما أقول في جوابه و قد ضمني صلوات اهلل عليه إلى صدره و 

ورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة. 
فكرر هذا الكالم.

مث قال يف جواب السائل: إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من 
ادعى رؤية الحجة)عچ( و اقتصر يف جوابه عليه من غري إشارة إىل ما أشار 

إليه.10 
و هبذا السند عن املوىل املذكور قال : 

من  النهوض  أراد  فلما   العسكريني حرم  داخل  يف  جنابه  مع  صلينا 
التشهد إىل الركعة الثالثة عرضته حالة فوقف هنيئة مث قام.

و ملا فرغنا تعجبنا كلنا و مل نفهم ما كان وجهه و مل جيرتئ أحد منا على 
السؤال عنه إىل أن أتينا املنزل و أحضرت املائدة فأشار إيل بعض السادة 

من أصحابنا أن أسأله منه فقلت: ال و أنت أقرب منا. 
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دور األئّمة في إحیاء الدین

اعترب اإلمام احلسني يف رسالة إىل محمد بن حنفية أن القصد من 
ثورته هو األمر باملعروف و النهي عن املنكر قائال:

»أني لم أخرج أشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما و إنما خرجت لطلب  
اإلصالح  في  أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و 
أسير بسيرة جدي و أبي  علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق 
فاهلل أولى بالحق و من رد علي هذا أصبر حتى يقضي اهلل بيني و بين القوم 

بالحق  و هو خير الحاكمين.«1 
األمر   احلسني لإلمام  العظيمة  الثورة  من  القصد  أن  يقال  فعندما 
: كيف  هو  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  املنكر  النهي عن  و  باملعروف 
كانت أوضاع اجملتمع يف عصره فاضطر اإلمام احلسني لكي يثور 

إلحياء الدين؟

أوضاع القرآن و الحديث
كان لكل اخللفاء الثالثة و معاوية منهج حول »القرآن الكرمي«. اخلليفتان 

األوالن خاصة عمر بن الخطاب هنى الناس عن السؤال حول القرآن الكرمي. 
و وصل األمر يف عهد اخللفاء الثالثة أي حوايل عشرين عاما سكت كثري 
من الناس خوفا من اخللفاء و قواهتم و ما كان جيرأ أحد أن يطرح سؤاال و 

ماكان بوسع أحد أن خيالف هذه السياسة.
عن نافع موىل عبد اهلل ان صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن 
يف أجناد املسلمني حىت قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إىل عمر بن 
اخلطاب فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال يف الرحل 
قال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة فأتاه به 
فقال عمر: تسأل محدثة فأرسل إىل رطائب من جريد فضربه هبا حىت ترك 
ظهره وبرة مث تركه حىت برأ مث عادله مث تركه حىت برأ فدعا به ليعود له قال 
فقال صبيغ: ان كنت تريد قتلي فاقتلني قتال جميال وان كنت تريد ان تداويني 
فقد واهلل برئت. فأذن له إىل أرضه و كتب إىل أبي موسى األشعري ان ال 
جيالسه أحد من املسلمني فاشتد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى إىل 

عمران ان قد حسنت توبته فكتب عمر ان يأذن للناس مبجالسته.2 

و قيل حول أبي بكر أنه هنى الناس عن تفسري القرآن الكرمي بداية ألنه كان 
يريد أن ال يدخل يف هذا املوضوع الذين ماكانوا أهال له 3 و لكن بعد 
مدة جلأ نفسه إىل التفسري و قدم معاين بعض الكلمات و املصطلحات 

كـ» كاللة.«4
بينما جلأ االمام علي إىل طريق أخر خمالف للسابقني. و كان يقول 

على املنرب:
»سلوني عن كتاب اهلل فو اهلل ما نزلت  آية من  كتاب  اهلل  في ليل و ال نهار و 

ال مسير و ال مقام إال و قد أقرأنيها رسول اهلل و علمني تأويلها.« 
فقام ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين فما كان ينزل عليه و أنت غائب عنه؟ 
قال: »كان يحفظ علي رسول اهلل ما كان ينزل عليه من القرآن و 
أنا غائب عنه حتى أقدم عليه فيقرئنيه و يقول يا علي! أنزل اهلل بعدك كذا و 
كذا و تأويله كذا و كذا فعلمني تأويله و تنزيله.«5 او مجلته املعروفة: »سلونی 

قبل ان تفقدونی« 
و ابتعد الناس عن القرآن الكرمي بسبب سياسة العنف ألن بعض اآليات و 
مفاهيمها ماكانت معروفة للناس و يف نفس الوقت ماكانوا جيرؤون السؤال 
حوهلا و وصل األمر إىل أن ابن عباس و هو كان من علماء عصره و من 
أقارب اخلليفة الثانية أن أجل سوال بسيط حول القرآن سنة حىت يطرحه 

يف موسم احلج.6 

منع ذكر الحديث 
و كتابة احلديث و نقله مما منع بعد الرسول و وصل األمر إىل أن يف 
 عصر اخللفاء الثالثة مل يستطع أحد أن يكتب كتاب إلحياء سنة النيب

فحسب بل أحرق كل األحاديث الباقية من السابق بأمر اخلليفة الثانية.
تحدثون عن رسول  إنكم  فقال:  نبيهم  وفاة  بعد  الناس  الصديق مجع  ان 
اهلل أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختالفا فال تحدثوا عن 
بيننا وبينكم كتاب اهلل فاستحلوا حالله  رسول اهلل شيئا فمن سألكم فقولوا 

وحرموا حرامه.7 
و كانت مخسمائة   اهلل رسول  عن  احلديث  أيب  عائشة: مجع  قالت 
حديث فبات ليلته يتقلب كثريا قالت: فغمني. فقلت: أتتقلب لشكوى أو 
لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنية هلمي األحاديث التي عندك فجئته 
بها فدعا بنا فحرقها. فقلت: لم أحرقتها؟ قال: خشيت أن أموت وهي عندي 
فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت ولم يكن كما حدثني فأكون 

قد نقلت ذاك.8 
عمر بن اخلطاب بسبب إجراءاته القهرية و تصلبه ضيق اخلناق على الناس 
كثريا و ما كان جيرأ أحد أن خيالفه. هناك حكايات كثرية حول سياساته 

و إجراءاته نشري هنا إىل بعضها :
الف- عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: أن عمر حبس ثالثة: ابن مسعود وأبا 
9.الدرداء وأبا مسعود األنصاري فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول اهلل

ب- و نقل أن عمر كان مينع الناس عن نقل احلديث بشعار »حسبنا 
کتاب اهلل«. روی ابن سعد عن عبداهلل بن العالء قال: سألت القاسم بن 
محّمد أن ميلی علّی أحاديث، فقال: إن االحاديث کثرت علی عهد عمر 
بن خطّاب فأنشد الناس أن ياتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال: مثناة 
کمثناة أهل الکتاب؟!10 يذكر أن املثناة قسم من القصص اخليالية اليت 

كتبها اليهود و أذخلوها تورات بعد مدة.11 

ج- قد روى شعبة وغريه عن بيان عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال: 
لما سيرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا: 
نعم تكرمة لنا قال: ومع ذلك أنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوي 
النحل فال تصدوهم باألحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن 

رسول اهلل وأنا شريككم. 12 
فی »تاريخ« ابن کثير عن ابی هريره قال: ما کنا نستطيع أن نقول: قال 
رسول اهلل حّتی قبض عمر.13 بينما بعض الناس قد مسح عمر هلم 
لينقلوا احلديث و منهم: تميم الداری، راهب النصرانی و کعب االحرار، 

العامل املشهور اليهودی و اللذان أسلما يف عصر عثمان.14 
و واصل عثمان طريق اخلليفتني السابقني. هو نفى أباذر إىل »ربذة« 
بسبب نقل أحاديث الرسول15و تعرض قواته لـعمار ياسر و جرح 

شديدا.16 

مكانة الحديث في عصر معاوية
اختذ  معاوية.  عصر  هو  للحديث  بالنسبة  للناس  العصور  أصعب  إن 
النئام  انقالب  النتيجة كان  و  متزامنة  بصورة  سياسات  عدة  معاوية 

احلديثي و هذه السياسات هي:

1. منع كتابة الحديث و نقله 
أن معاوية كان يقول عليكم من احلديث مبا كان يف عهد عمر فانه كان 

  17.قد أخاف الناس يف احلديث عن رسول اهلل
و ايضاً قال: أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب و أهل 

بيته. 18 و هذا يعين أن دماءهم مباح. روی المدائني: 
فلم يكن البالء أشد و ال أكثر منه بالعراق و ال سيما بالكوفة حتى أن 
الرجل من شيعة علي ليأتيه من يثق به فيدخل بيته فيلقي إليه سره و 
يخاف من خادمه و مملوكه و ال يحدثه حتى يأخذ عليه األيمان الغليظة 
ليكتمن عليه فظهر حديث كثير موضوع و بهتان منتشر و مضى على ذلك 
الفقهاء و القضاة و الوالة و كان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون 
األحاديث  فيفتعلون  النسك  و  الخشوع  يظهرون  الذين  المستضعفون  و 
ليحظوا بذلك عند والتهم و يقربوا مجالسهم و يصيبوا به األموال و الضياع 
و المنازل حتى انتقلت تلك األخبار و األحاديث إلى أيدي الديانين الذين 
ال يستحلون الكذب و البهتان فقبلوها و رووها و هم يظنون أنها حق و لو 
علموا أنها باطلة لما رووها و ال تدينوا بها. فلم يزل األمر كذلك حتى مات 
الحسن بن علي فازداد البالء و الفتنة فلم يبق أحد من هذا القبيل إال 

و هو خائف على دمه أو طريد في األرض.19  
أن بين أمية منعوا من إظهار فضائل علي و عاقبوا على ذلك الراوي 
له حىت أن الرجل إذا روى عنه حديثا ال يتعلق بفضله بل بشرائع الدين 

ال يتجاسر على ذكر امسه فيقول عن أيب زينب.20  

2. وضع األحاديث في هذه العصر 
و يعتقد املؤرخون أن وضع احلديث بدأ باستشهاد اإلمام علي. و 

يف السنة اليت وقع اإلمام احلسن معاهدة السالم مع معاوية 
أمر معاوية قواته: أكرموا من نقل فضائل عثمان. و بالتايل بعد 

في عصر اإلمام الحسين

األوضاع االجتماعية و السياسية
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منع رواية احلديث حول اإلمام علي و بالناس و بعد 
إكرام من كانوا ينقلون مكارم عثمان بدأ زعماء الفرق بوضع 
يضعون  أخرى كانوا  جهة  من  و  عثمان  مكارم  احلديث حول 

أحاديث حول أهل البيت لكي يشوهوا صورهتم بني الناس.21 
كتب معاوية إىل عماله نسخة واحدة إىل مجيع البلدان: انظروا من قامت 
عليه البينة أنه يحب عليا و أهل بيته فامحوه من الديوان و أسقطوا عطاءه 
و رزقه و شفع ذلك بنسخة أخرى من اتهمتموه بمواله هؤالء القوم فنكلوا 

به و أهدموا داره .22 
و يف هذه الفرتة بدأ أبوهريرة الذي وصفه عمر بن اخلطاب كاذبا23 

 .بوضع احلديث ضد اإلمام علي

3. ظهور اإلسرائيليات و القصص 
و هذه القصص نابع عن القصص اليهودية يف التورات؛ ولكنه حاليا 
يطلق اإلسرائيليات على كلما ليس له مصدر صحيح. تميم الداري، 
العامل النصراين و كعب األحبار، العامل اليهودي من الذين قاموا بوضع 
اإلسرائيليات يف التاريخ اإلسالمي و كانت نتيجة نقل هذه القصص 

ظهور البدع و اخلرافات بني األعراب. 
علی سبيل املثال روی کعب االحرار: »إن الكعبة تسجد لبيت المقدس 

في كل غداة.«24  
و يبدو أن أهم سبب لسياسة منع الكتابة و نقل احلديث هو أن ال 
 حول فضائل أهل البيت يفهم الناس الكلمات الكثرية للنيب
كما أشرنا إليه يف األعداد السابقة جمللة الصراط حول األكاذيب عن 
صورة النيب و هذا اجلهل و الضغوط و األحاديث الكاذبة أدت إىل 
أن يرتك الكثري من الناس ينابيع النور و عرتة الرسول و يعتربوهنم يف 

كربالء خارجيا. 

 الفساد المالي قبل ثورة اإلمام الحسين
لقد حاول اخلليفة األوىل و الثانية أن يعيشوا عيشة بسيطة حسب سنة 
النيب و هلذا كان عيش أيب بكر و عمر بسيطا و كانوا يلبسون ملبسا 

رخيصا و ال ياشهد يف سريهتم حب املال. 
و قيل عن أيب بكر: و کان منزل أبی بکر بالسنخ عند زوجته حبيبة بنت 
خارجة، فأقام هنالک ستة أشهر بعد ما بويع له، و کان يغدو علی رجيله 
الی املدينة، و رمبا رکب فرسه فيصلی بالناس، فاذا صلی العشاء رجع الی 
السنح. و کان اذا غاب صلی بالناس عمر... مث حتول الی املدينة بعد 

ستة أشهر من خالفته.25  
املال( ألبيبکر يف كل سنة 6000  بيت  ابوعبيده )هو حارس  فرض 
درهم فلما حضرته الوفاة. وحسبوا ما أنفقه على أهله من بيت املال 

فوجدوه 8000 درهم يف واليته فدفع ذلك إىل عمر.26 
و احتذي عمر حذو أيب بكر بعد أن صار خليفة و كان يتجنب عن 
الرتف و األشياء غري ضرورية يف حياته و مبا أن عمر كان له عصبية 
للعرب و ما كان حيب غري العرب قد فرق بني إعطاء بيت املال بني 
العرب و العجم و قد سبب إحداث فجوة عميقة بني الناس. و كان 
لعمر موقف صارم بالنسبة للعجم كما كان يفرق بني القبائل كما قيل: 
القريبة  القابئل  من  و  العرب  من  املقاتل  اجلنود إلإن كان  راتب  حول 

بالرسول له أولوية على اآلخرين و كان يقدم املقاتلني من القحطانيني 
على عدنانيني و يفضل مضر على ربيعة و قريش على غري قريش و بين 

هاشم على بني أمية.27
و لكن األوضاع قد غريت يف فرتة خالفة عثمان. يف بداية األمر كان الناس 
يفضلونه على عمر النه ما كان صارما و مشددا و لكنه بعد مدة أخذه 

بيت املال و جعله أقاربه يف املناصب احلكومية سبب غضب الناس. 
على سبيل املثال نشري على بعض سياساته االقتصادية:

الف( اغزی عثمان الناس افريقيه سنة 27  و کثرت الغنائم و بلغت الف 
دينار و مخسمائة الف دينار و عشرين الف دينار. و روی أن عثمان زوج 
ابنته من مروان بن حکم و امر له خبمس هذا املال. وهب عبد اهلل بن خالد 
األموی ثالمثائة ألف درهم  و کان يعطی من بيت املال صلة لرمحه.28  

ب( قال عثمان بن عفان: لنأخذن حاجتنا من هذا الفي ء و إن رغمت به 
أنوف أقوام !29 

قد رسم العالمة اميين جدوال من إعطاءات عثمان مستندا بالشواهد 
التارخيية و مجع إعطاءاته خليفه به زبير، سعد بن ابی وقاص، طلحة، مروان، 
وليد بن عقبه، سعد بن العاص، حارث، حکم، عبد اهلل بن سعد بن ابی سرح، 
يعلی بن اميه، زيد به ثابت وغريهم و تتجاوز هذه اإلعطاءات أربعة ماليني 
و ثالمثأة دينار و مأة و ست و عشرين ميليون و سبعمأة و سبعني ألف 

درهم.30 
ج( بىن عثمان يف املدينة وشيدها باحلجر والكلس وجعل أبواهبا من الساج 
والعرعر، واقتىن أمواال وجنانا وعيونا باملدينة31 و كان قد صار له أموال 
عظيمة رضي اهلل عنه وله ألف مملوك32  و أّن عثمان بن عفان قضي عنه 

ثالثون ألف درهم.33 
و بعد عثمان، معاوية كان من بدل اخلالفة بامللك و قد أدخل كرسي 

احلكم و التاج و املراسيم الرتفية حياة اخللفاء. 
استمر معاوية اإلجراءات املالية لعثمان و استخدم من األصحاب األوفياء 
لبين أمية و زاد املصادر املالية هلم و هيأ األرضية لكي يتمتعوا من احلياة 
املادية أكثر من القبل و بعد أن تصدي اخلالفة اختص الكثري من االراضي 
لنفسه و منها دخل فدك )كان فدك من مصادر دخل املسلمني حىت ذلك 
الوقت( و بعد مدة جعلها حتت مالكية مروان بن حكم و هكذا صارت 

جزءا من أموال مروان.34 
كان ملعاوية أراض كثرية و اليت كان قد أخذها يف عصر عثمان و عندما 
كان حاكما للشام. لقد أحىي معاوية الضرائب اليت مل يقر ها اإلسالم 
بل كان جزءا من اهلدايا اليت كان اإليرانيون يعطوهنا ملوكهم و سالطينهم 
كهدايا نوروؤ و مهرجان و أجرب الناس على دفعها و كان دخل معاوية من 

هذه السياسة أكثر من عشرة ماليني درهم.35 
و كان معاوية حيتاج إىل هذه األموال لكي يرتشي الذين كانوا حيتاجون 
إىل هذه األموال و يرضون حبكومته و هلذا ادخر من املال كلما استطاع و 
وصل األمر أنه ارتشي الكثري من قوات اإلمام احلسن و اشرتى والء 

نصفهم باملال و واجه اإلمام املشاكل بسبب هذه االجراءات . 
ما كان يزيد ذكيا كأبيه و ما كان سياسيا بل ان يبحث عن امللذات دائما. 
و كان يصرف األموال للوصول إىل األهداف السياسية أو الشخصية دون 

حساب و بعيدا عن األسلوب العقلي. 
الغسيل  حنظلة  بن  اللَّه  َعْبد  فيهْم  اْلَمديَنة  أهل  من  وفدا  يَزيد  إىَل  بعث 

األَْنَصارّي وعبد اللَّه بن أبي َعْمرو بن حفص بن اْلُمغيَرة املخزومي، والمنذر 
بن  يَزيد  َعَلى  فقدموا  اْلَمديَنة،  أهل  أشراف  الزُّبـَْير، ورجاال كثريا من  بن 
ُمَعاويَة، فأكرمهم، وأحسن إلَْيهم، وأعظم جوائزهم مُثَّ انصرفوا من عنده، 
وقدموا املدينة كلهم اال املنذر ابن الزُّبـرَْي فإنه قدم َعَلى ُعبـَْيد اللَّه بن زياد 
باْلَبْصرَة- وََكاَن يَزيد َقْد أجازه مبائة ألف درهم- فلما قدم أُولَئَك النفر الوفد 
اْلَمديَنة قاموا فيهْم فأظهروا شتم يَزيد وعتبة، َوقَاُلوا: إنا قدمنا من عْنَد رجل 
ليس َلُه دين، يشرب الخمر، ويعزف بالطنابير، ويضرب عنده القيان، ويلعب 
فتابعهم  خلعناه،  َقْد  أنا  نشهدكم  وإنا  والفتيان،  الخراب  ويسامر  بالكالب، 

الناس.36
و كان يزيد يتبه هذه السياسة بالنسبة لعماله و قواته و قد يعطيهم أموال 
كثرية. قال علّي: قال عوانة: قدم عبد الّرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية 
من »خراسان« بعد قتل احلسني، واستخلف على خراسان قيس ابن 
الهيثم. قال: وحدثىن مسلمه بن حمارب وأبو حفص، قاال: قال يزيد لعبد 
الرمحن ابن زياد: كم قدمت به معك من المال من خراسان؟ قال: عشرين 
على  ورددناك  منك،  وقبضناها  حاسبناك  شئت  إن  قال:  درهم.  ألف  ألف 
عملك، وإن شئت سّوغناك وعزلناك. وتعطي عبد اهلل بن جعفر مخسمائة 

ألف درهم.37  

نتيجة الفساد المالي
إضافة على ذلك كان احلرام قد اختلط باحلالل و كان اخللفاء ميرون أمامه 
عادة دون اهتمام و كان الفاصل الطبقي و الفرق بني الفقري و الغين قد 
اشتد و يف األحياء الشيعية كانت النساء ال خيرجن من البيت بسبب عدم 
امتالكهن ألبسة للخارج و يف حي األغنياء و عمال احلكومة كانت يتم 
شراء اإلماء الغالية و كانت هذه األحياء غارقا يف الرتف و امللذات املادية.
و على الرغم من كل هذا كان شيعة اإلمام علي يعيش عيش ضنك 
بسبب سياسات اخللفاء و معاوية و من جانب أخر كانوا حمرومني من 
بيت املال و املداخل املالية األخرى و خالصة القول أمن املؤرخني يقولون: 
و  األيدي  قطعت  و  بلدة  بكل  الشيعة  فقتلت   الحسن »…بعد موت 
األرجل على الظنة و كان من يذكر بحب اهل البيت و االنقطاع إليهم 
سجن أو نهب ماله أو هدمت داره. ثم لم يزل البالء يشتد و يزداد إلى زمان 
قتلة و  عبيد اهلل بن زياد، قاتل الحسين ثم جاء الحجاج، فقتلهم كل 
أخذهم بكل ظنة و تهمة؛ حتى أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه 

من أن يقال شيعة علي...«38  

أزمة الدين و األخالق
و قبل ثورة اإلمام احلسني كما اشرنا إليه يف السابق منع نقل و كتابة 
احلديث من جانب و جهل القادة السياسيني من جهة أخرى سببا أن حيل 
املنكر املعروف يف اجملتمع و أن جيلس الباطل مكان احلق و احلكايات اليت 
وصلت إلينا تثبت أن الناس ال ميكنهم أن حيصلوا على أجوبة صحيحة 

.ألسئلتهم إال يف عصر اإلمام علي
و كان مالك بن نويرة التميمي من صحابة النيب مأمورا من جانبه لكي 
جيمع األموال و يوزع الصدقات بني قبيلته. بعد خالفة أيب بكر مل يرجع 
لكي يعطيه اخلليفة اجلديدة االجازة و هلذا غضب اخلليفة عليه ألنه كان 
جيمع صدقات قومه و يوزعها بينهم دون الرجوع إىل اخلليفة فأرسل اخلليفة 

خالد بن وليد لكي يلقي القبض عليه و يأتيه إىل املدينة.
كان خالد بن وليد صديق أيب بكر و من جانب أخر كان حيب زوجة 
مالك و عندما وصلوا املدينة قتل مالك و تصاحب زوجته. قد سبب 
هذا غضب الناس و احتجوا عند أيب بكر و كان اخلليفة األوىل مع أن 
عمر يرى أن خالد بن وليد ارتكب جرائم أغمض عينيه من عمله و مل 

يهتم باالحتجاجات.39 
الثانی؛ مر يوما بشاب من فتيان األنصار و هو ظمآن  اّما خليفة  و 
فاستسقاه فجدح له ماء بعسل فلم يشربه و قال: إن اهلل تعالى يقول  
»َأْذَهْبُتْم طَّيباتُكْم في َحياتُكُم الدُّنْيا.« فقال له الفىت: يا أمير المؤمنين إنها 
ليست لك و ال ألحد من هذه القبيلة اقرأ ما قبلها »َو يـَْوَم يـُْعَرُض الَّذيَن 
كل  فقال عمر:  الدُّنْيا.«  َحياتُكُم  في  طَّيباتُكْم  َأْذَهْبُتْم  النَّار  َعَلى  َكَفُروا 

الناس أفقه من عمر. 
و قيل إن عمر كان يعس بالليل فسمع صوت رجل و امرأة يف بيت 
فقال:  عندمها زق مخر  و  و رجال  امرأة  فوجد  احلائط  فتسور  فارتاب 
يا  قال:  معصيته؟  على  أنت  و  يسترك  اهلل  أن  ترى  أ كنت  اهلل  عدو  يا 
أمير المؤمنين إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثالث قال اهلل 
تعالى  »َو ال َتَجسَُّسوا«40  و قد تجسست. و قال  »َو ْأُتوا اْلبـُُيوَت مْن 
أَْبوابها«41  و قد تسورت و قال : »فَإذا َدَخْلُتْم بـُُيوتااً َفَسّلُموا«42  و ما 

سلمت.43  
 اخلليفة الثالثة؛ هو قام بتعذيب و نفي األنصار األوفياء لإلمام علی
و منهم أباذر، و عمار، عبداهلل بن مسعود و اآلخرين و قتل العديد 
من الصحابة و التابعني؛ على سبيل املثال أمر بقطه راتب عبداهلل بن 
مسعود و أن يكسروا رجله و أضالعه ألنه قد احتج على حرق القرآن 

بأمر اخلليفة.44 
و كان سبب إحراق القرآن أن الناس فياجملتكع اإلسالمي كانوا يتلون 
القرآن الكرمي بلهجات و قراءات خمتلفة فأمر عثمان جبمع القرآن الكرمي 

من كل املناطق اإلسالمية و بعد قام بإحراق كله.
يذكر أن أكرب املنكرات وجدت يف عصر حكم معاوية فهو أمر بسب 
أمري املؤمينن و أهل بيته و تضييق خناق الشيعة ماليا و روحيا كما 

اهتم جبمع املال. 
الثقفي  فعند ذلك دعا معاوية الضحاك بن قيس  قال إبراهيم بن هالل 
الفهري و قال له: سر حتى تمر بناحية الكوفة و ترتفع عنها ما استطعت 
فمن وجدته من األعراب في طاعة علي فأغر عليه و إن وجدت له 
مسلحة  أو خيال فأغر عليها و إذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى و ال 
تقيمن لخيل بلغك أنها قد سرحت إليك لتلقاها فتقاتلها فسرحه فيما بين 

ثالثة آالف إلى أربعة آالف.
لقي من األعراب حىت مر  قتل من  األموال و  فنهب  الضحاك  فأقبل 
بالثعلبية  فأغار على احلاج فأخذ أمتعتهم مث أقبل فلقي عمرو بن عميس 
بن مسعود الهذلي و هو ابن أخي عبد اهلل بن مسعود صاحب رسول 
من  ناسا  معه  قتل  و  القطقطانة   عند  احلاج  طريق  فقتله يف   اهلل

أصحابه.45 
بعث معاوية بسر بن ارطاة يف ثالثة آالف و قال: سر حتى تمر بالمدينة، 

فاطرد الناس، و أخف من مررت به، و انهب أموال كل من أصبت 
له ماال ممن لم يكن في طاعتنا، فإذا دخلت المدينة فأرهم أنك 

دور األئّمة في إحیاء الدین
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روی الزمخشری فی »تفسري الکّشاف« عن رسول اهلل قوله:
»من مات علی حّب آل حممد مات شهيداً، أال و من مات علی حّب آل 
حممد مات مغفوراً له، أال و من مات علی حّب آل حممد مات تائباً، أال 
و من مات علی حّب آل حممد مات مؤمناً مستکمل االميان، أال و من 
مات علی حّب آل حممد بّشره ملک املوت باجلّنة، مثّ منکر و نکري، أال 
و من مات علی حّب آل حممد يزّف ألی اجلنة کما تزّف العروس إلی بيت 
زوجها، أال و من مات علی حّب آل حممد فُتح له قربه بابان إلی اجلّنة، 

أال و من مات علی حّب آل حممد جعل اهلل قربه مزار مالئکة الّرمحة، 
أال و من مات علی حّب آل حممد ماتت علی السّنة و اجلماعة، أال و 
من مات علی بغض آل حممد جاء يوم القيامة مکتوب بني عينيه »آيس 
من رمحة اهلل«، أال و من مات علی بُغض آل حممد مات کافراً، أال و 

من مات علی بُغض آل حممد مل يشّم رائحة اجلّنة.«

دارالعلوم،  بيروت،  االلهّية«،  االلطاف  و  البرية  »خير  المصدر: 
صص 188-187.

عبدالّرحيم مبارك

 السعيد حّق السعيد من أحّب علّيا

والشقّي كّل الشقّي من أبغضه

خیر البرّیة

لهم عندك و ال عذر،  براءة  أنه ال  أخبرهم  أنفسهم، و  تريد 
حتى إذا ظنوا أنك موقع بهم، فاكفف عنهم، ثم سر حتى تدخل 
مكة، و ال تعرض فيها ألحد، و أرهب الناس عنك فيما بين مكة و 
المدينة، و اجعلها شردات، حتى تأتي صنعاء و الجند، فإن لنا بهما شيعة، 

و قد جاءني كتابهم. 
و قال له: ال تنزل على بلد أهله على طاعة علي، إال بسطت عليهم 
لسانك، حتى يروا أنهم ال نجاء لهم و أنك محيط بهم، ثم اكفف عنهم، 
اقتل شيعة علي حيث  و  فاقتله،  أبى  فمن  لي،  البيعة  إلى  ادعهم  و 

كانوا.46 
و قد خلص اإلمام الباقر هذه الكارثة بكلمات موجزة و يقول : 

»فقتلت شيعتنا بكل بلدة و قطعت األيدي و األرجل على الظنة و كان من 
يذكر بحبنا و االنقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره ثم لم يزل 
 47».  البالء يشتد و يزداد إلى زمان عبيد اهلل بن زياد قاتل الحسين

كان فسق يزيد ظاهرا. وكانت أمه نصرانيا و هو قد ترىب بينهم و ما كان 
يعرف شيئا من املبادىء االساسية اإلسالمية. كان يشرب اخلمر على 

مرأى الناس و يلعب بالقرد و الكالب و أعلن بداية خالفته: 
»و لست اعتذر من جهل و ال أشتعل يطلب علم.«48 

قال حسني بن علی عبيد اهلل بن زبير: »انظر أبابكر أنى أبايع ليزيد؟ 
و يزيد رجل فاسق معلن الفسق يشرب الخمر و يلعب بالكالب و الفهود، 

و يبغض بقية آل الرسول! ال واهلل اليكون ذلك أبدا.«49  
نعم؛ كان جيب على رجل من ذرية النيب أن يقوم بثورة دامية لكي 
يقلب املفاهيم اخلاطئة لكي يبدل اللون األسود للتاريخ باللون األمحر 

لدمه...
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