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أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

جتمعات  استهدفت  اليت  االخرية  السعودية  باجلرمية  »ايران«  نددت 
»امريكا«  حمملة  الیمنیتنی  واجلوف  جّحة  حمافظيت  مدنیة يف  اجتماعیة 
عام  منذ  الیمن  يف  الربيئة  الدماء  اراقة  مسؤولیة  املتحدة«  و»االمم 

2015م. وحىت وقتنا احلاضر.
وتوضح جرمية قصف حفالت زفاف يف احملافظتنی املذكورتنی واليت ادت 
وحتول  وجريح  شهید  بنی  املدنینی  املواطننی  من  العشرات  سقوط  اىل 
اجسامهم اىل أشالء، حجم احلقد الذي يعتمل يف صدور السلطات 
السعودية اليت تواصل حرهبا العدوانیة الظاملة على »الیمن« منذ ما يقارب 
العامنی  يف  مينون  مرتزقتها  و  جنودها  اخذ  بعدما  وذلك  سنوات،   6

املاضینی هبزائم نكراء على جبهات القتال.
العمق السعودي يف مناطق عديدة ومنها  الیمنیة اليت دكت  الصواريخ 
العاصمة الرياض اصابت حكام آل سعود بالذعر وفقدان التوازن وهو 
ما جتلى يف صبهم نريان احلقد واالنتقام فوق رؤوس االبرياء الذين كانوا 

حيتفلون يف مناسبات اجتماعیة وقبلیة بعیدة عن جبهات احلرب.
املشكلة يف هذا املضمار هي جتاهل مؤسسات الشرعیة الدولیة ملا حيصل 
من جمازر تطال املدنینی وتقشعر منها االبدان يرتكبها االعداء الغزاة بدم 
النظام  اخرجت  واهنا  املتحدة ساكنا خاصة  االمم  ان حترك  بارد دون 
السعودي مؤخرا من قائمة االنظمة القاتلة لالطفال حتت ضغط سیاسي 
جرائمها  على  للتغطیة  الرياض  تقدمها  اليت  الرشاوى  وبتأثري  امريكي 

الفظیعة.
 - االمريكي   - السعودي  العدوان  جرمية  ان  اعتربت  العاملیة  االوساط 
الصهیوين يف حّجة واجلوف، تكشف عجز هذا التحالف البغیض عن 
حتقیق ايٍّ من اهدافه، ما جيعله يصّب جام غضبه عمدا وعدوانا وانتقاما 

من املدنینی.
العاصمة »صنعاء« ومدينة »تعز« ومناطق اخرى شهدت امس اجلمعة  

2020/7/17م. وقفات حاشدة ادانت جبرائم السعودية وامريكا واحلصار 
اجلائر على الیمن وطالبت بالنفري العام على جبهات القتال رّدا على جمازر 

التحالف االستكباري يف مأرب واجلوف واحلديدة وصعدة.
 - السعودي  العدوان  بوجه  رائعة  مقاومة  اثبت  الذي  الیمين  الشعب 
االمارايت املدعوم امريكیا واسرائیلیا وقدم تضحیات كربى تستحق التخلید، 
يدرك جیدا حاالت االضطراب والتهّور واخلزي اليت نزلت بساحة الغزاة 
ومرتزقتهم، وهو يقف بكل صالبة خلف اجلیش الیمين وقوات »انصاراهلل« 
علیها  للرد  فرصة  افقدهتم كل  قاصمة  ضربات  املعتدين  يذيقون  الذين 
میدانیا، الشيء الذي جعلهم يتخطبون يف عملیاهتم العسكرية اليت باتت 
تنال من النساء واالطفال وسكان املدن الوادعنی، حیث ادى قصف منزل 

واحد فقط اىل سقوط 31 شهیدا وجرحيا يوم اخلمیس املاضي.
املؤكد ان اعمال االنتقام السعودية - االماراتیة من شعب الیمن املسامل 
جرائم حرب وفقا جلمیع املعايري الدولیة والقانونیة واالنسانیة وهي فاقت 
يف بشاعتها جرائم النازينی والفاشیست مع ان هؤالء لقوا العقوبات اليت 
ظلت تالحقهم رغم مرور عشرات السننی، بید ان ما جيري يف بلد التاريخ 
الناصعة، هو تعام مريع يؤكد مرة اخرى عدم مصداقیة  العريق واحلضارة 
استحلوا  الذين  الدموينی  القتلة  مع  وتواطؤها  الدولیة  الشرعیة  مؤسسات 
رّد  الغیور خیار سوى  الیماين  امام  يبق  الطاهرة، حىت مل  والدماء  احملارم 
الصاع صاعنی واذاقة آل سعود وبال أمرهم يف سوح الثار من اجملرمنی. وما 
جاء يف تصريح ألحد قادة انصاراهلل بأن الجيش و اللجان سيضعان حداً 
نهائياً لغطرسة العدوان السعودي على اليمن سیكون الفیصل من التطاول 

على املدنینی االبرياء.

المصدر:العالم

أكد الكاتب واحمللل السیاسي العراقي، مهدي المولى أن اإلساءة لعبادات 
ومعتقدات ودور عبادة اآلخرين حىت لو كانت غري مقصودة ومهما كانت 
صغرية احلجم تعترب إساءة متعمدة لإلسالم واملسلمنی والذين يقومون مبثل 

هذه التصرفات هم أعداء اإلسالم.
العراقي  السیاسي  الكاتب واحمللل  الذي نشره هذا  املقال  وجاء ذلك يف 
يف  موقع »صوت  العراق« حتت عنوان »اإلساءة اىل دور عبادة األديان 

األخرى إساءة متعمدة لإلسالم واملسلمنی«.
وإلیكم النص الكامل للمقال: 

نعم أي إساءة لعبادات ومعتقدات ودور عبادة اآلخرين حىت لو كانت 
غري مقصودة ومهما كانت صغرية احلجم تعترب إساءة متعمدة لإلسالم 
واملسلمنی بل تعترب أكثر خطراً على اإلسالم واملسلمنی من أي حرب تشن 
التصرفات هم أعداء  على اإلسالم واملسلمنی والذين يقومون مبثل هذه 
اإلسالم واملسلمنی لكنهم يف زي اإلسالم وباسم اإلسالم وهؤالء أكثر 
خطراً على اإلسالم واملسلمنی من أي عدو بل هم العدو الوحید واخلطر 
الوحید وما أصاب اإلسالم من ضعف وتشويه وتراجع اال نتیجة لتصرف 
هؤالء ابتداء بسیطرة واحتالل الفئة الباغیة بقیادة ال سفیان مروراً بسیطرة 
واحتالل وحشیة ال عثمان وانتهاء بسیطرة الوهابیة بقیادة ال سعود وصدام 

ومحلة الرذيلة واالحنراف اليت قادهتا حتت اسم احلملة اإلميانیة.
بقیم اإلسالم اإلنسانیة احلضارية ان  هلذا على كل مسلم حر متمسك 
يكون حذراً ويقظاً من هكذا تصرفات ومن الذي يقوم هبا مهما كانت 
الوحید  العدو  بل  األول  اإلسالم  عدو  هو  فهذا  شعاراته شكله  أغطیته 

لإلسالم واملسلمنی.
و على املسلمنی أن ينطلقوا من هذا املنطلق وأن يعلنوا اجلهاد ضد هؤالء 
ولیس ضد الذين يعتنقون عقیدة دين خاص هبم فاإلسالم رمحة للعاملنی 
مجیعاً بغض النظر عن دينهم ووجهة نظرهم عقیدهتم ال إكراه يف الدين وكل 
ما خيالف ذلك لیس من اإلسالم وال ميت لإلسالم بأي صلة فاإلسالم 

هدفه إقامة العدل وإزالة الظلم هلذا فانه خيتار العادل الغري مسلم على 
املسلم الظامل.

واملعروف جیداً أن بدو الصحراء وبدو اجلبل األعراب األتراك )آل سعود 
األتراك( مل يرتفعوا اىل مستوى اإلسالم بل أنزلوه اىل مستواهم وطبعوه 
بطابعهم أي وفق قیمهم املتخلفة وعاداهتم الوحشیة اهلمجیة وفرضوها 
على املسلمنی بالقوة على أساس أهنا القیم واملبادئ اإلسالمیة وهكذا 
شوهت صورة اإلسالم احلقیقیة ومنحته صورة مشوهة ملوثة بأدران أعداء 
احلیاة واإلنسان اليت بدأت بتسلط الفئة الباغیة بقیادة ال سفیان وال 
أعداء  هم  فهؤالء  وزمرته  ال سعود وصدام  عثمان وحىت  وال  العباس 
اإلسالم واجلهاد يف اإلسالم ضد هؤالء وأعواهنم وإتباعهم من اخلوارج 

والدواعش.
أو  بقول  له  يتصدى  ومل  جائراً  ظاملاً  رأى حاكماً  من  يقول  فاإلسالم 
فعل كان معه لكن الفئة الباغیة بقیادة معاوية طرحت رأي خمالف لقیم 
ومبادئ اإلسالم الذي يقول ال جيوز اخلروج على احلاكم الظامل ومهما 
كانت شدة ظلمه وجوره حىت لو جلد ظهرك وهتك حرمتك واغتصب 
عرضك ومن خيرج علیه ولو بكلمة فأنه عاصیا هلل وكافراً بشريعته وجزائه 
املوت، وهذا يتطلب من املسلمنی املخلصنی الصادقنی ان يرتفعوا اىل 
مستوى اإلسالم وينظفوه من كل األدران والشوائب اليت حلقت به خالل 
املعادية  البدوية  اجلاهلیة  وعاداهتم  قیمهم  وفرض  البدو  هؤالء  تسلط 

لإلسالم واملسلمنی.
رغم أن هذه التصرفات مرفوضة رفضاً قاطعاً يف عصرنا فأن دلت على 
شي فأهنا تدل على جهل ووحشیة ذلك الدين تلك العقیدة وجهالة 
حقیقة  التدقیق يف  وعند  العقیدة  وتلك  الدين  ذلك  معتنقي  ووحشیة 
لنا أهنم جمموعة من اللصوص  الذين يتصرفون هكذا تصرفات يتضح 

والفاسدين او جمموعة أجرها أعداء اإلسالم وكلفتها مبهمة اإلساءة 
لإلسالم واملسلمنی وهذا ما تقوم به مهلكة ال سعود ومرتزقتها 

إساءة متعمدة لإلسالم

اإلساءة الى دور عبادة األديان األخرى

حميد حلمي البغدادي

الرّد اليمني الحاسم في جبهات القتال

٭ الرقم 69
٭ ذواحلّجة

1441



6 ٭ الرقم 69
٭ ذواحلّجة

1441

٭ الرقم 69
٭ ذواحلّجة 

1441

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

7

أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

بأن  تفید  معلومات  األخريين  الیومنی  يف  إخبارية  ومواقع  نشطاء  تداول 
أثار  ما  شركيت غوغل وآبل قد حذفتا »فلسطنی« من خرائطهما، وهو 

غضباً واسعاً عرب مواقع التواصل االجتماعي.
تفید بأن  الیومنی األخريين معلومات  وتداول نشطاء ومواقع إخبارية يف 
شركيت غوغل وآبل قد حذفتا فلسطنی من خرائطهما، وهو ما أثار غضباً 
املغردين على  التواصل االجتماعي، حیث نشر آالف  واسعاً عرب مواقع 
تويرت خارطة فلسطنی، مؤكدين أهنا موجودة حىت لو مت حذفها، وأن تاريخ 

فلسطنی ال يستطیع أحد أبداً حموه.
حرة«، كال  »فلسطنی  بوسم  تغريداهتم  أرفقوا  الذين  النشطاء،  واهتم 
الشركتنی مبحاولة طمس اهلوية الفلسطینیة وتغیري احلقائق لتلبیة األهداف 

األمريكیة اإلسرائیلیة.
وكان موقع »AS-Source News« الخاص باألخبار العسكرية في الشرق األوسط 

وأمريكا وروسيا، قد كشف عن قيام غوغل وآبل بشطب فلسطين من خرائطهما.
الشركتنی  خطوة  مقابل  أنه  »تويرت«،  على  حسابه  عرب  املوقع  وأوضح 
األمريكیتنی، حافظ حمرك البحث الروسي »ياندكس« على ظهور فلسطنی 

يف خرائطه.
ويشري البحث عن فلسطنی على خرائط آبل وغوغل إىل خمطط لقطاع غزة 

والضفة الغربیة، ولكن ال توجد عالمات تشري إىل فلسطنی.
وقالت صحیفة »إندبندنت« الربيطانیة إن التقارير عن إزالة خارطة فلسطنی 

بدأت من منشور على إنستغرام من قبل مستخدم يدعى »أستغفراهلل«، 
يوم 2020/7/15م.، والذي اهتم عمالقة التكنولوجیا بإزالة فلسطنی 

رمسیا من خرائطهم.
ومنذ ذلك احلنی متت إضافة حتديث إىل املنشور على أنه حيتوي على 
منصات  على  استمرت  اخلرب  مشاركة  أن  إال  خاطئة«.  »معلومات 

التواصل االجتماعي.
وأوضحت اإلندبندنت أن غوغل مل ترد على طلب للتعلیق على االهتام، 
ولكن قسما من موقعها خمصص حلاالت احلدود املتنازع علیها يتم عرض 
الحدود المتنازع عليها كخط رمادي متقطع. األماكن المعنية ال تتفق على 

حدود.
وكان وزير اخلارجیة الفلسطیين رياض المالكي قد صرح )2020/7/17م.( 
بأنه يتم حبث اإلجراءات القانونیة للرد على خطوة »غوغل« و»أبل«.

االحتالل، وخطوة خمالفة  لرواية  احنیازاً  اخلطوة  اعتربت »محاس«  فیما 
للقواننی والقرارات الدولیة واإلنسانیة.

المصدر: القدس العربي

تطور »خمیم اهلول« لالجئنی يف »سوريا« إىل مدرسة إرهاب خطرية، 
حبسب تقديرات احلكومة األملانیة.

وذكرت اخلارجیة األملانیة يف رد على طلب إحاطة من الكتلة الربملانیة 
)داعش(  االسالمیة«  »الدولة  تنظیم  ايديولوجیة  أن  »الیسار«  حلزب 
األجنبیات  املناصرات  قبل  من  خاصة  هناك،  متريرها  رى  جيجُ وتطبیقها 

للتنظیم »يف جمموعات تعلیمیة منظمة للقجُّصر«.
وجاء يف الرد السبت: لذلك، فإن مستوى التطرف بين األطفال والمراهقين 

مرتفع. أعمال العنف الفعلي واللفظي تزداد من هذه المجموعة.
إىل  يبدو  ما  ينظر على  لداعش  القیادي  املستوى  أن  الوزارة  وأضافت 
أهنم »اجلیل  والسجون على  الالجئنی  واملراهقنی يف خمیمات  األطفال 

القادم« للتنظیم.
ويقع خمیم اهلول يف منطقة يسیطر علیها األكراد يف مشال شرق سوريا. 
مت  الذي  املخیم،  يف  العام  الوضع  عن  األملانیة  احلكومة  وتتحدث 
لتنظیم داعش يف  املعقل السوري األخري  تأسیسه عقب استیالء على 
منطقة »الباغوز« يف آذار / مارس املاضي، استنادا إىل تقارير صحافیة 

ومعلومات خاصة.
وجاء يف الرد: أصبحت هجمات أنصار داعش أكثر عنفا وهي تؤدي إلى 

أن  إىل  الوزارة  مما كانت عليه في 2019م. وأشارت  أكثر  قتل  عمليات 
خمیمات الالجئنی مكتظة ووضع اإلمدادات سيء، مضیفة أن التقديرات 
اهلول  إىل  الباغوز  من  أتوا  الاليت  النساء  من  أن حوايل %80  إىل  تشري 

انضممن إىل »شرطة داعش األخالقیة«.
)قسد(،  الدميقراطیة«  سورية  »قوات  بیانات  أنه حبسب  الوزارة  وذكرت 
يوجد حالیا نحو 12 ألف عضو )سابق( لتنظيم داعش يف سجون يديرها 

أكراد يف مشال وشرق سوريا.
وتجُقدر احلكومة األملانیة عدد املواطننی األملان البالغنی املعتقلنی على خلفیة 
إنتمائهم لداعش أو منظمات إرهابیة أخرى، بـ80 مواطنا - 30 رجال 

و50 امرأة.
وتشري احلكومة إىل أن قوات األمن في بعض المنشآت في شمال سورية 

مثقلة باألعباء المتمثلة في الحفاظ على األمن الداخلي والنظام.
وقالت القیادية يف جلنة الشؤون الداخلیة بالربملان األملاين عن حزب الیسار، 
أوال يلبكه: ليس من المعقول االستمرار في رفض االعتراف بالحكم الذاتي 
تحميلها  ُيجرى  أخرى  ناحية  من  لكن  ناحية،  من  سوريا  وشرق  شمال  في 

المسؤولية الكاملة عن ضمان المعايير الدولية في ظروف السجن.
وذكرت »برلنی« أهنا علمت بوجود حوايل اثنيت عشرة أملانیة مت اعتقاهلن 

مخيم الهول لالجئين معقل إلرهاب تنظيم الدولة

بتهمة التورط يف جرائم داعش يف مشال سوريا، مث أجُطلق سراحهن. وحبسب 
معلومات من احلكومة األملانیة، عاد تسع منهن إىل أملانیا حىت اآلن، وال 

تزال التحقیقات جارية معهن.
تتولى رعاية أطفال  يتعين على الحكومة األلمانية، على األقل، أن  وقالت: 

جهاديات داعش المنحدرات من ألمانيا مع أمهاتهم، مضیفة أنه ال يوجد 
طريق آخر للحيلولة دون كارثة إنسانية وجيل جديد من إرهابيي داعش.

https://ar.shafaqna.com/AR/216737/ :المصدر
الوهابیة تنفیذا ألوامر دولة إسرائیل فما يقوم به اردوغان ويف 
هذا الوقت من حتويل كنیسة آيا صوفیا اىل مسجد تصرف 

مستهجن وغري مقبول ألنه يسئ لإلسالم أوالً ويقلل من شأنه.
 املعروف ان اإلسالم يرفض مثل هكذا تصرفات قیل ان اإلمام علي
صلى يف كنیسة يف الكوفة فاقرتح أحد املسلمنی على اإلمام علي حتويل 
الكنیسة اىل مسجد فرفض اإلمام علي بقوة وقال: »هذا مكان عبد 

به اهلل.« فاإلسالم كان يرفض مثل تلك التصرفات الوحشیة قبل أكثر من 
1400 عاماً رغم ان مثل هذه اجلرائم كانت مقبولة من قبل الناس مجیعاً 
ومع ذلك كانت غري مقبولة من قبل اإلسالم احملمدي وغري مقبولة من 

قبل املسلمنی الذين أرتقوا اىل مستوى اإلسالم.

المصدر: صوت العراق

لخارطة فلسطين؟

ما حقيقة حذف غوغل وآبل
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ملاذا كان من الضروري أن تستمر الرسالة اإلسالمیة من خالل اإلمامة، 
مع أن هذه الرسالة هي رسالة خامتة، مث ملاذا مل يكن هذا االستمرار هبذه 

الصورة يف الرساالت السابقة، بل كان من خالل النبوات التابعة؟
أما عدم االستمرار من خالل النبوات التابعة، فألن االستمرار للنبوة يف 
الرساالت السابقة كان أمرا طبیعیا، وذلك للوصول بالرسالة واالنسانیة 
معا إىل مرحلة التكامل الرسايل واإلنساين، فكان من الضروري أن يأيت 
أنبیاء تابعون للرسالة اإلهلیة اليت يرسل اهلل تعاىل هبا نبیا من األنبیاء أويل 
لدرجة  فیها  التحريف  إىل  تتعرض  اإلهلیة كانت  الرساالت  العزم، ألن 
تفقدها دورها الرسايل املطلوب من ناحیة، كما أن الرساالت مل تبلغ 
التكامل الرسايل املفروض الذي بلغته يف الرسالة اخلامتة من ناحیة أخرى، 
واملبادئ  ثبات األصول  الرسايل يف  التكامل  تبلغ مرحلة  واالنسانیة مل 
األساسیة للرساالت اإلهلیة يف مسريهتا من ناحیة ثالثة، فنحتاج إىل هذه 
النبوات التابعة اليت قد يندمج فیها دور النبوة واإلمامة يف بعض األحیان، 
إمامة  أنبیاء دون  فنشاهد  والزمان،  املرحلة  ينفصل حسب طبیعة  وقد 
إلبالغ الرسالة وبیان أو كشف ما تعرضت له من حتريف أو أوصیاء دون 

نبوة، لیكون دورهم هو مواصلة دور النبوة السابقة احملدود.
أما يف الرسالة اخلامتة وبعد فرض تكاملها الرسايل واإلنساين معا، سواء 
على مستوى النظرية أو ثبات األصول واملبادئ األساسیة للرسالة، فنحن 

لسنا حباجة إىل أنبیاء تابعنی، ولذا انقطعت النبوة.1
وأما ملاذا كان هذا االستمرار من خالل خط اإلمامة يف الرسالة اخلامتة؟

فقد أشرنا يف حديثنا إىل أنه قد يبدو ألول وهلة أن احلاجة يف الرسالة 

اخلامتة إىل االستمرار والبقاء - بسبب أمهیتها وجاللتها ومسوها وامتیازاهتا 
على الرساالت السابقة - أكثر من احلاجة بالنسبة إىل الرساالت السابقة، 
أن  يتابعها، مع  إىل من  األهم واألعظم، فكیف ال حتتاج  الرسالة  ألهنا 

الرساالت األقل احتاجت إىل مثل هذه املتابعة؟
والسبب يف ذلك هو أن هذه الرسالة، وإن أصبحت من حیث مضموهنا 
متابعة على  الرسايل رسالة خامتة وكاملة، وال حتتاج عندئذ إىل  وحمتواها 
مستوى األنبياء  لبیان أصل الرسالة وثبت األصول، ألن النيب أكملها 

يف بالغها وعرضها على الناس، وقد صرح القرآن الكرمي بذلك: 
َلُكُم  َرضيُت  َو  نِْعَمتي   َعَلْيُكْم  أَْتَمْمُت  َو  ديَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْلييَْوَم   ...«

اإْلِْسالَم دينا...«2
إذن، فالرسالة اخلامتة من هذه الناحیة ال حتتاج إىل إكمال على مستوى 
البالغ والتبشري واالنذار الذي يتحمله األنبیاء عادة، ملعاجلة االحنرافات 
وتثبیت األصول واألسس، نعم قد حتتاج إىل إكمال بیان بعض التفاصیل، 
ولكن ذلك وحده ال حيتاج إىل اإلمامة ودورها الكبري يف النظرية اإلسالمیة.
بنی  من  اإلسالمیة  الرسالة  ختتص  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  شاء  كما 
الرساالت األخرى بضمانات ووسائل احلفظ من الضیاع والتحريف املطلق 
يف  يأيت  ومهمة،  أساسیة  عناصر  عدة  خالل  من  وذلك  مضموهنا،  يف 
والنقصان،  والزيادة  التحريف  الكرمي، واحملافظة علیه من  القرآن  مقدمتها 
األفذاذ  الصحابة  من  الكبري  العدد  ووجود  بتدوينه   النيب قیام  بربكة 
الصاحلنی ويف مقدمتهم اإلمام علي، الذين متكنوا من حفظ القرآن 
يف الصدور، وغري ذلك من األسباب الغیبیة أو املادية »ِإنَّا َنْحُن نيَزَّْلَنا الذِّْكَر 

َو ِإنَّا َلُه َلحاِفُظون«3 وال شك أن لوجود أهل البیت دور مهم وعنصر 
أساس - أيضا - يف ذلك.4

وهي بذلك مل تعد حباجة إىل نبوات تابعة، ولكن مع ذلك كله، تبقى 
الرسالة اإلسالمیة اخلامتة حباجة إىل وجود متابعة هلا على مستويات أخرى، 
الرسالة من خالهلا ضرورة  ومن أجل ذلك كان وجود اإلمامة واستمرار 

الزمة.
وبصدد توضیح ذلك، أشري إىل ثالث نقاط رئیسیة، ال بد من االهتمام 

هبا ومتابعتها وحبثها بدقة:
 

اإلمامة واالختالف في العبادة
يقومون  عباده كانوا  إىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يرسلهم  عندما  األنبیاء  أن 

مبهمات ذات بعدين رئیسینی:
أحدمها: البالغ واالنذار هلؤالء الناس فیبینوا الرسالة بتفاصیلها املطلوبة، 
وهذا ما قام به رسول اهلل يف الرسالة اخلامتة، وقام به األنبیاء السابقون 

- أيضا - يف الرساالت األخرى.
ثانیهما: مواجهة ظاهرة االختالف يف اجملتمع اإلنساين والعمل على حله، 

ألن اهلل تعاىل يقول: 
»فيَبيََعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن َو أَنيَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم بيَْيَن 

النَّاِس فيَما اْختيََلُفوا فيه ...«5
املهمتنی  هلاتنی  التعلیم، كنتیجة  ومهمة  والتطهري  التزكیة  مهمة  وتدخل 

الرئیسیتنی.
إذن، قضیة االختالف هي قضیة مهمة جدا يواجهها األنبیاء يف عملهم 
وحركتهم، واالختالف هنا هو اختالف يف املثل العلیا اليت يتخذها هؤالء 
الناس للعبادة وفهمهم للحیاة والكون وحركتهماالجتماعیة، حیث يتخذ 
هؤالء الناس هلم اآلهلة املصطنعة - واملثل احملدودة، أو التكرارية6 واألمساء 
املزيفة املستلهمة من القوى املوجودة يف هذا الكون، أو الشهوات واألهواء 
واملیول، أو الطغاة واملستكربين واملرتفنی، أو من تقلید اآلباء واألجداد - 

يعبدوهنا من دون اهلل.
وملا كان عمر الرسول حمدودا - عادة - ال يستوعب الزمان الكايف حلل 
العوائق  النوع من االختالف خارجیا، حبیث ميكنه من إزاحة مجیع  هذا 
واملوانع اليت تقوم أمام الرسالة يف حركتها االجتماعیة واالنسانیة، تصبح 
الرسالة حباجة إىل قیادة معصومة للحركة االجتماعیة وإدامة العمل حلل 
ثابتة يف كل الرساالت اإلهلیة،  النوع من االختالف، وهذه احلاجة  هذا 
فكیف إذا كانت الرسالة رسالة خامتة طويلة، يراد هلا أن تعم األرض كلها، 
وتزيل مجیع اآلهلة املصطنعة، واألمثلة اليت يبتدعها اإلنسان وتنتصب يف 

وسط الطريق.
لذا كانت احلاجة قائمة لوجود القائد وهو اإلنسان الكامل الذي نعرب عنه 
باإلمام، لیقود معركة حترير اإلنسان من كل هذه اآلهلة والقیود، وحتقیق 
العبادة املطلقة هلل تعاىل، دون غريه من اآلهلة، وهو املثل األعلى للحق، ألن 
معركة التحرير هذه حتتاج إىل شخص يتصف باالستیعاب الكامل والرؤية 
الواضحة للرسالة من ناحیة، والشعور العايل باملسؤولیة أمام اهلل تعاىل يف 
إدامة املعركة واإلدارة القوية يف إدارة املعركة اليت تعتمد على جهاد النفس 

من ناحیة أخرى.
وهذا السبب هو ما أشار إلیه الشهيد الصدر يف حديثه حول ضرورة اإلمامة 

بعد الرسول، وقد أعطى اإلمامة مضمونا شامال، يتحد مع النبوة أحیانا، 
عندما تكون احلاجة إىل النيب والقائد معا، ويفرتق عنها أحیانا أخرى، 
عندما تكون احلاجة إىل القائد وحده، ولكنه على أي يرتبط هبذه املهمة 
اخلاصة وهي قیادة املعركة، وهو ما عرب عنه الشهيد الصدر قیادة املعركة 
اليت يواجهها األنبیاء يف اجملتمعات اإلنسانیة، إلزالة كل األمثلة املزيفة 
هذه  سواء كانت  ويبتدعها،  اإلنسان  الذي خيرتعها  املصطنعة  واآلهلة 
األمثلة املصطنعة واآلهلة املزيفة عبارة عن طواغیت حيكمون بنی الناس أو 
كانت شهوات وهوى يتحكم يف مسرية هؤالء الناس، أو كانت أفكار 
منحرفة خيتلقها اإلنسان ويبتكرها، فیجعلها مثاال له يقتدي ويهتدي به، 

فیتحول إىل إله يعبده من دون اهلل، كما قال تعاىل: 
ْيُتُموها أَنيُْتْم َو آباؤُُكْم ما أَنيَْزَل اللَُّه ِبها ِمْن ُسْلطان ...«7  »ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْسماٌء َسمَّ
فهي معركة إزاحة هذه اآلهلة املصطنعة عن طريق اهلدى والصالح واخلري 

الذي يقوده األنبیاء.8
مهما  الرسول  عمر  فإن  النيب،  عمر  من  أطول  عمرها  املعركة  وهذه 
طال زمانه، ال يستوعب زمان االختالف، ألن اهلل تعاىل جعل قضیة 
االختالف بنی الناس سنة من السنن الطبیعیة اليت حتكم حركة التاريخ 
يف كل األدوار، فقضیة االختالف، قضیة قائمة ال خيتلف فیها زمان عن 
زمان، وال تنتهي هذه القضیة إال بنهاية حركة البشرية، والقرآن الكرمي 

يشري إىل ذلك - أيضا - يف قوله تعاىل: 
»َو َلْو شاَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمًَّة واِحَدًة َو ال يَزاُلوَن ُمْخَتِلفين ؛ ِإالَّ َمْن رَِحَم 

رَبَُّك َو ِلذِلَك َخَلَقُهم ...«9
إذن، فاملعركة ضد االختالف حتتاج إىل من يقودها، وزمنها أطول من 
زمن النيب، ولو كانت هذه املعركة تنتهي بزمن النيب كان ميكن للنيب أن 
ينهي املعركة وال حنتاج إىل من يقودها من بعده، ولكنه ملا كانت هذه 
القضیة هي سنة حتكم حركة التاريخ، فنحتاج إىل من يقود هذه املعركة، 

معركة إزاحة اآلهلة املزيفة واملصطنعة أمام احلركة التكاملیة لإلنسان.
وقیادة هذه املعركة تارة تكون من قبل نيب يقوم بدور اإلمام - أيضا - 
كما يف كثري من األنبیاء السابقنی التابعنی، وأخرى تكون من قبل اإلمام 
الرسالة  وملا كانت  إلیها،  احلاجة  لعدم  النبوة  بعنوان  يتصف  ال  الذي 
اإلسالمیة هي الرسالة اخلامتة، الكاملة، احملفوظة، ونبوة حممد ال نبوة 

بعدها، اقتضى أن يكون الدور لإلمامة اليت ال تتصف بالنبوة.
القرآنیة اليت  والشواهد على هذه احلقیقة عديدة ولیست جمرد اآليات 
إلیها، وإن كانت تكفي هذه اآليات أن تكون شاهدا ودلیال  أشرت 
علیها، ولكن الواقع التارخيي شاهد - أيضا - على هذه احلقیقة، فإن 
ظاهرة االختالف ظاهرة قائمة وثابتة يف التاريخ اإلنساين - كما ذكرنا - 
كما أهنا ظاهرة ثابتة يف التاريخ اإلسالمي يف زمن النيب وبعده، وال ميكن 
ألحد من الناس أن ينكرها أو خيفیها، وهذه القضیة لیست جمرد قضیة 
نظرية، وإمنا هي قضیة ذات واقع قائم يف اجملتمع اإلنساين واإلسالمي 

كله، وهذا هو ما نواجهه - أيضا - يف هذا العصر والزمان.
 

اإلمامة واالختالف في التأويل
إن الرساالت اإلهلیة تواجه - عادة مع غض النظر عن االختالف األول 

أقدامها  ورسوخ  ثبوهتا  بعد   - األوىل  النقطة  يف  ذكرناه  الذي 
هذه  تفسري  يف  االختالف  وهو  االختالف  من  آخر  نوعا 
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الرسالة، وفهم مدالیلها وتأويلها وجتسید املصاديق اخلارجیة 
فیها، وهذا نوع آخر من االختالف، أشار إلیه القرآن الكرمي 
يف كثري من اآليات الكرمية اليت حتدث فیها عن أهل الكتاب وما 

اختلفوا فیه من تأويل الكتاب، منها قوله تعاىل: 
»ِإنَّ الَّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنيَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َو َيْشتيَُروَن ِبِه َثَمناً َقليالً ُأولِئَك 
ما يَْأُكُلوَن في  بُُطونِِهْم ِإالَّ النَّاَر َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه ييَْوَم اْلِقياَمِة َو ال ييُزَكِّيِهْم َو 
َلُهْم َعذاٌب أَليٌم، ُأولِئَك الَّذيَن اْشتيََرُوا الضَّالَلَة بِاْلُهدى  َو اْلَعذاَب بِاْلَمْغِفَرِة 
الَّذيَن  ِإنَّ  َو  بِاْلَحقِّ  اْلِكتاَب  نيَزََّل  اللََّه  بَِأنَّ  ذِلَك  النَّاِر؛  َعَلى  َأْصبيََرُهْم  َفما 

اْختيََلُفوا ِفي اْلِكتاِب َلفي  ِشقاٍق بَعيد.«10
وقوله تعاىل: 

َة َو َرزَْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت  »َو َلَقْد آتيَْينا بَني  ِإْسرائيَل اْلِكتاَب َو اْلُحْكَم َو النُّبيُوَّ
َفَما  اأْلَْمِر  ِمَن  بيَيِّناٍت  آتيَْيناُهْم  َو  اْلعاَلمين؛  َعَلى  َفضَّْلناُهْم  َو 
رَبََّك  ِإنَّ  بيَييْنيَُهْم  بيَْغياً  اْلِعْلُم  جاَءُهُم  ما  بيَْعِد  ِمْن  ِإالَّ  اْختيََلُفوا 

ييَْقضي  بيَييْنيَُهْم ييَْوَم اْلِقياَمِة فيما كانُوا فيِه َيْخَتِلُفون«11
كما أن بعض اآليات القرآنیة أشارت - أيضا - إىل كال النوعنی من 

االختالف، كما يف قوله تعاىل: 
»كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فيَبيََعَث اللَُّه النَِّبيِّيَن ُمَبشِّريَن َو ُمْنِذريَن َو أَنيَْزَل َمَعُهُم 
بيَْيَن النَّاِس فيَما اْختيََلُفوا فيِه َو َما اْختيََلَف فيِه ِإالَّ  بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم  اْلِكتاَب 
الَّذيَن  اللَُّه  فيََهَدى  بيَييْنيَُهْم  بيَْغياً  اْلبيَيِّناُت  جاَءتيُْهُم  ما  بيَْعِد  ِمْن  ُأوُتوُه  الَّذيَن 
ِلَما اْختيََلُفوا فيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذنِِه َو اللَُّه ييَْهدي َمْن َيشاُء ِإلى  ِصراٍط  آَمُنوا 

ُمْسَتقيم «12
وهذا النوع من االختالف هو معركة أخرى ختوضها الرساالت اإلهلیة - 
عادة - وهو غري االختالف الناشئ من حتريف أصل الرسالة مبعىن ضیاع 
بعض معاملها املهمة، والذي حفظ يف الرسالة اإلسالمیة، فهو حتريف 
فهمها  قیادة معصومة يف  إىل  أيضا -  والفهم، وحيتاج -  التطبیق  يف 
الكامل للرسالة وفهم مضموهنا وآفاقها، ويف معرفتها لتفاصیلها اليت ال 
ميكن - عادة - للنيب أن يبینها جلمیع الناس - كما تدل على ذلك 
الرسالة وقیمها  شواهد كثرية13 - وكذلك معصومة يف حرصها على 
ومثلها ومبادئها وصربها واستقامتها يف هذا الطريق، وحتملها ملسؤولیتها 

وأعبائها.
وقد كان يتم ذلك - أيضا - عن طريق النبوات التابعة من الرساالت 
اإلهلیة األخرى، أو األوصیاء الذين كانوا يتحملون هذا الدور من اإلمامة 
- أيضا - وأما يف الرسالة اخلامتة فقد متحض هذا األمر يف دور اإلمامة.

أحاديث  يف  ورد  ما  لنا  يفسر  الذي  هو  االختالف  من  النوع  وهذا 
عديدة عن رسول اهلل، عندما كان يتحدث مع علي، وغريه 
عن مستقبل األيام يف التاريخ اإلسالمي وتطورات األحداث فیه، حیث 
كان هناك معركتان إحدامها على التنزيل كان يقودها رسول اهلل يف 
مواجهة املشركنی وأهل الكتاب، ومعركة أخرى هي معركة على التأويل 
الذي كان خيرب الرسول عن دور اإلمام علي يف قیادهتا، فقد روى 

سعيد بن المسيب، عن سعيد بن مالك أن النيب قال: 
»يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي بعدي، تقضي ديني 
وتنجز عدتي وتقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، يا علي 
حبك إيمان وبغضك نفاق ولقد نبأني اللطيف الخبير أنه يخرج من صلب 
الحسين تسعة من األئمة، معصومون مطهرون، ومنهم مهدي هذه األمة، 

الذي يقوم بالدين في آخر الزمان كما قمت به في أوله.«14
والتاريخ  الرسايل  التاريخ  قائمة يف  قضیة حقیقیة  املعركة هي  فهذه  إذن، 
اإلسالمي وقد ذكرها القرآن الكرمي على مستوى تاريخ األنبیاء - أيضا 
- وأكدهتا األحداث اليت جرت بعد رسول اهلل كحقیقة من احلقائق 

التارخيیة، أخرب هبا رسول اهلل يف مستقبل األيام.
 

اإلمامة والوالية
إن الرسالة اخلامتة امتازت بامتیازات عديدة مل تشبهها الرساالت اإلهلیة 
السابقة وكان من مجلة االمتیازات يف الرسالة اخلامتة - كما ذكرنا سابقا - 
هو أن اهلل تعاىل شاء أن حيفظ هذه الرسالة مبضموهنا الرسايل بصورة كاملة 
من خالل القرآن الكرمي، ولذا مل حتتاج إىل النبوات التابعة، أما الرساالت 
السماوية األخرى فقد تعرضت للتحريف والضیاع، ألسباب يطول احلديث 

فیها.15
وكان أحد االمتیازات املهمة - أيضا - هو أهنا متكنت من أن تقیم الدولة 
اإلسالمیة الكيان السياسي اإلسالمي يف اجملتمع اإلنساين يف عصر صاحب 

الرسالة وبعده.
فقد دعت الرساالت السابقة إىل إقامة احلق والعدل بنی الناس وإىل حتكیم 
ما أنزل اهلل تعاىل بنی الناس، فقد قال القرآن الكرمي يف سیاق احلديث عن 

نزول التوراة:
»... َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أَنيَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرون«، وقال يف سیاق 
احلديث عن نزول »اإلجنیل«: »...َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أَنيَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم 
الظَّاِلُمون «، كما قال يف سیاق احلديث عن نزول القرآن الكرمي: »... َو 

َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما أَنيَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقون «16
إذن، فقضیة الدعوة إىل إقامة احلكم بنی الناس لیست خاصة خبصوص 
الرسالة اإلسالمیة، بل أن قضیة إقامة احلكم مبا أنزل اهلل بنی الناس هي 
قضیة ترتبط بكل الرساالت اإلهلیة، ولكن شاء اهلل تعاىل يف حركة وتاريخ 
هذه الرساالت اإلهلیة أن يقوم احلكم بنی الناس كحالة سیاسیة اجتماعیة 
خارجیة، نعرب عنها بقیام الدولة اإلسالمیة، شاء اهلل تعاىل أن يقوم ذلك يف 

خصوص تاريخ الرسالة اخلامتة، دون بقیة الرساالت األخرى.
فنوح مل يتمكن من حتقیق قیام دولة إسالمیة، ولو مبستوى اإلسالم 

.الذي جاء به نوح
كما أن إبراهیم وهو شیخ األنبیاء مل يتمكن أن يقیم هذا الكیان 
السیاسي اإلسالمي، وموسى شاء اهلل تعاىل أن يقبضه إلیه قبل أن 
يتمكن من إقامة هذا الكیان السیاسي اإلسالمي، بعد أن كان قد مهد له 
بإخراج بين إسرائیل من سلطة فرعون، وجاء بألواح التوراة، لیحقق ذلك، 
لتحقیق  املقدسة،  األرض  ودخول  املسرية  يف  االستمرار  رفضوا  ولكنهم 
هذه املهمة اإلهلیة الصعبة، فكتب اهلل علیهم أن يتیهوا يف األرض أربعنی 

سنة.17
هذا  أن حيقق  قبل  اهلل  رفعه  النيب عیسى، حیث  احلال يف  وكذلك 

اهلدف اإلسالمي العظیم.
الرهبانیة  فولدت  أيضا -  بذلك -  يقوموا  أن  من  احلواريون  يتمكن  ومل 
احلكم  إىل  عندما حتولت  بولس،  يد  على  املسیحیة  واحنرفت  واالنعزال، 

والسلطان والقیصرية.
.وشاء اهلل تعاىل أن يكون ذلك من امتیازات نبوة حممد

إذن، فهذا من االمتیازات اخلاصة اليت امتازت هبا الرسالة اإلسالمیة.18
إذن، فعندما تكون من خصائص هذه الرسالة وجود هذه الدولة، فهذه 
الدولة حتتاج إىل قیادة تقودها، وهذه القیادة ال بد أن تكون يف منذ البداية 
معصومة، لتتخذ الدولة صیغتها اإلسالمیة الكاملة يف التطبیق املتمیزة عن 

الصیغ األخرى، وهذا إمنا يتحقق من خالل اإلمامة.
ألن مثل هذه الدولة، ومثل هذه التجربة ال ميكن أن تقاد وبصورة كاملة 
وصحیحة، حبیث حتقق كل األهداف اليت جاءت هبا الرسالة، إال مبثل هذه 

القیادة اليت نعرب عنها باإلمامة.
وهنا ينفتح أمامنا باب حبث اخلالفة اإلهلیة، فإن حبث اخلالفة الذي هو 
يتناوهلا علماؤنا، ويستدلون فیها على  من األحباث الكالمیة املهمة اليت 
تشخیص من يتوىل اخلالفة بعد رسول اهلل ويقوم بإدارة هذه الدولة، 

هذا البحث فیه بعدان:
بعد يرتبط باجلانب العقائدي وهو استمرار الرسالة يف اإلمامة وعصمة هذه 
اإلمامة كعصمة الرسالة وهو ما نريد أن نشري إلیه يف هذه احلديث، وبعد 
آخر يرتبط باجلانب التارخيي والسیاسي والنصوص اليت وردت يف ذلك، 
والتحوالت االجتماعیة والظروف السیاسیة اليت اقرتنت هبذا املوضوع، وهذا 

البعد له حديث آخر غري هذا احلديث.19
إذن، فنحن عندما نتحدث عن موضوع اخلالفة، وأن هذه اخلالفة ال بد أن 
يقوم هبا اإلمام املعصوم، وتكون جتسیدا واستمرارا للحكم اإلهلي النبوي، 
عندما نتحدث عن هذا املوضوع، ال نتحدث عن أمر تارخيي ذهب مع 
الزمن وانتهى وقته، وإمنا نتحدث عن أمر عقائدي، يرتبط بفهمنا لإلسالم 

وللرسالة اإلسالمیة، ولتكامل هذه الرسالة، وهذا قضیة مهمة جدا.
إذن، فالنقطة الثالثة يف ضرورة اإلمامة، هي ضرورة وجود قيادة معصومة 

للحكم اإلسالمي والكيان السياسي.
احلق  تطبیق  على  قادرا  يكون  أن  أجل  من  السیاسي  الكیان  هذا  ألن 
والعدل على البشرية بصورة كاملة ودقیقة، تتناسب مع اهلدف الكبري هلذه 
الرسالة اإلسالمیة، ال بد له من وجود قائد معصوم هلذا الكیان السیاسي 
نعتقد بضرورة  ولذلك  الكبري،  اهلدف  اإلسالمي حىت ميكن حتقیق هذا 

اإلمامة املعصومة من أجل حتقیق هذا اهلدف.
 

العصمة واإلمام المهدي
حنن نعتقد أنه بسبب عدم تويل اإلمامة املعصومة لقیادة احلكم اإلسالمي 
لتحقیق هذا اهلدف العظیم يف إقامة احلق والعدل الكامل، شهد التاريخ 
اإلسالمي هذا القدر الكبري من االحنراف يف جمال تطبیق العدل واحلق، 
حبیث جعل الرسالة اإلسالمیة كلها يف موضع الشك والريب بسبب الظلم 
من  قرون  عدة  يف  املسلمون  احلكام  مارسه  الذي  والطغیان  واالستبداد 
الزمن، يف العهود األموية والعباسیة والعثمانیة، ولوال الفرتة القصرية للقیادة 
الوجه  تبنی  أن  اليت متكنت   ولإلمام علي  لرسول اهلل املعصومة 
الناصع احلقیقي لطبیعة احلكم اإلسالمي، لكان مواجهة هذه الشبهة واقعیا 
وعملیا أمرا عسريا، وال سیما وأن فرتة اخلالفة األوىل بعد رسول اهلل اليت 
كانت تتسم باالعتدال النسيب، شهدت االضطراب والتذبذب يف صیغة 
احلكم اإلسالمي، ويف النتائج املروعة اليت انتهت إلیها يف خالفة اخللیفة 
الثالث، ومن هنا كانت وجود فكرة اإلمام املنتظر الذي ميأل األرض 
قسطا وعدال، كما ملئت ظلما وجورا، فكرة مطروحة منذ البداية يف الرسالة 

اإلسالمیة وهي مما جيمع علیها املسلمون، وذلك من أجل حتقیق هذا 
اهلدف الكبري يف احلكم واالنتشار ويف الكیف والتطبیق الكامل للحكم 
الشرعي، وعندئذ تكون كل املساعي اليت بذهلا أئمة أهل البیت وهم 
اإلسالمیة، وكذلك كل  والتجربة  اإلسالمي  احلكم  قیادة  عن  بعیدون 
املساعي األخرى اليت بذهلا ويبذهلا العلماء اجملاهدون واملؤمنون يف طول 
التاريخ اإلسالمي، كل هذه احملاوالت إمنا هي متهید لظهور هذه الدولة 

املباركة الكرمية اليت متأل األرض قسطا وعدال، كما ملئت ظلما وجورا.
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12. سورة البقرة، اآلية 213.
13. ذكرنا هذه احلقیقة مع بعض شواهدها يف حبثنا عن التفسري يف زمن النيب »علوم 
القرآن« ويف حبثنا عن التفسري عند أهل البیت، وسوف نتناول هذا املوضوع مرة 

.أخرى بصورة تفصیلیة يف البحث عن املرجعیة الفكرية ألهل البیت
14. »البحار«، ج 36، ص 331، حديث 190، وقد ورد مضمون القتال على 

التأويل والقتال على التنزيل يف عدد من النصوص اليت رواها الفريقان.
الرساالت  على  اخلامتة  الرسالة  امتیازات  مجیع  إىل  هنا  أتعرض  أن  أريد  ال   .15
السابقة، وقد أشرت إىل بعض هذه االمتیازات يف حبث »العاملیة واخلامتیة واخللود« 
يف رسالة اإلسالم، ولكن أريد أن أشري هنا إىل االمتیازات اليت هي حمل الشاهد يف 

حبثنا هذا.
16. سورة املائدة، ، اآليات 44 و 45 و 47.

17. وقد أشار إىل ذلك القرآن الكرمي يف سورة املائدة، اآليات 21 - 26.
18. هذا حبث عمیق وفیه الكثري من التفاصیل، وقلت إنين أشري هنا إىل العناوين 
األنبیاء،  بعض  أقامها  اليت  الدول  قیام  تفسري ظاهرة  التفاصیل  الكلیة، ومن هذه 
كداود وسلیمان علیهما السالم، وغريمها من األنبیاء الذين أقاموا دوال، وأشار القرآن 
الكرمي إىل ذلك، عندما يتحدث عن تفضیل ونعم اهلل على بين إسرائیل بقوله تعاىل:

»إذ جعل فیكم أنبیاء وجعلكم ملوكا«، )سورة املائدة، اآلية 20(، فإن بعض هؤالء 
األنبیاء أقاموا دولة، ولكن هذه الدولة اليت أقاموها ختتلف حبسب مضموهنا وهويتها 
وخصوصیاهتا عن هذه الدولة اإلسالمیة اليت أقامها النيب، لیس حبسب سعتها 
ودائرة وجودها وتفاصیلها، بل حبسب اهلوية واملضمون - أيضا - وهذا حبث أشرت 
للرسالة  واخللود( كصفات  واخلامتة  )العاملیة  أيضا - يف حبث  له بصورة موجزة - 

اإلسالمیة.
 19. سوف نتناوله بشئ من التفصیل، عندما نتحدث عن دور أئمة أهل البیت

يف قیادة احلكم اإلسالمي.
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تغیري مصري  املؤثرة يف  بالعلل والعوامل  ترتبط  اليت  املاضیة  املقاالت  يف 
االنسان مل نتجاوز العوامل املادية وتأثرياهتا، مبعىن أننا ركزنا النظر على 
عامل احلوادث من زاوية األبعاد املادية والروابط احلسیة واجلسیمة فكانت 
العوامل اليت ذكرناها يف جمال العلل واملعلوالت عوامل مادية فقط. ومن 
الواضح أنه جيب االقتصار على هذه العوامل يف التصور املادي للعامل، 
أما من خالل النظرة اإلهلیة اليت ال حتصر الواقع اخلارجي يف اطار املادة 
سوف  احلوادث  عامل  فإن  اجلسمیة  واالنفعاالت  والكیفیات  واجلسم 

يتخذ تشكیالت اعقد وروابط أمشل وأكثر،
وسوف تكثر جدا العوامل املؤثرة يف وجود احلوادث.

والسالمة  والرزق  األجل  يف  املؤثرة  العوامل  تكون  املادية  الوجهة  فمن 
تقرب  اليت  هي  املادية  فالعوامل  املادي،  اجملال  يف  منحصرة  والسعادة 
او  السالمة  اجلسم  ومتنح  تضیقه،  او  الرزق  وتوسع  تبعده،  او  االجل 

تسلبها منه، وتؤمن السعادة أو تقضي علیها.
النظرة اإلهلیة فإن هناك عوامل روحیة ومعنوية تقف اىل  أما من زاوية 
جانب العوامل املادية مؤثرة يف األجل والرزق والسالمة والسعادة وأمثاهلا.

والعامل - يف رأي اإلهلینی - موجود واحد يف حي شاعر، وإن أعمال 
اإلنسان وأفعاله هلا حساب ورد فعل معنی، ولیس اخلري والشر يف مقیاس 
العامل على حد سواء. فإن األعمال اخلرية والشريرة لإلنسان تواجه ردود 

فعل قد تعود آثارها علیه نفسه خالل حیاته.
فإن ايذاء احلي سواء كان إنسانا أم حیوانا وخصوصا ايذاء من هلم حق 
على االنسان كاألب واألم واملعلم هلا آثار سیئة يف هذه احلیاة.. فإن 

اجلزاء متوفر يف الطبیعة.. وهذه اآلثار والنتائج هي بنفسها قسم من مظاهر 
القضاء والقدر. و واضح ان مثل هذه القضايا واالرتباطات اليت جتعل العامل 
جهازا واحدا حیا له إرادة وشعور الميكن توجیهها وتفسريها إال على أساس 
النظرة اإلهلیة للعامل، حیث جتعل جزءا من الروابط العلیة واملعلولیة. أما مع 

اسلوب التفكري املادي فإنه اليقبل التوجیه مطلقا.
فالعامل - من وجهة نظر االهلینی - يسمع ويبصر: يسمع نداء االحیاء 
ويرد علیها. ولذا كان الدعاء أحد علل هذا العامل املؤثرة يف مصري االنسان، 
مينع وقوع احلوادث أو يوجد بعض احلوادث. وبعبارة أخرى فإن الدعاء هو 
أحد مظاهر القضاء والقدر اليت ميكنها أن تؤثر يف مصري حادثة او متنع 

قضاء وقدرا: 
»الدعاء يرد القضاء ولو أبرم إبراما.«1

»َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن...«2
للقضاء  والظاهر  العوامل  من  هي  واإلحسان  الصدقات  أنواع  أن  كما 

والقدر، واليت تؤثر يف املصري عرب املسارات املعنوية.
والظلم،  والعدل  والعصیان،  والتوبة  والطاعة،  الذنب  فإن  عام  وبشكل 
واإلحسان واإلساءة، والدعاء واللغة وأمثاهلا، من األمور املؤثرة يف مصري 

:االنسان من حیث العمل والسالمة والرزق. يقول اإلمام الصادق
»من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت باآلجال، ومن يعيش باإلحسان أكثر 

ممن يعيش باألعمار.«3
تزيد  االحسان  أمناط  وأن  األجل،  تغري  الذنوب  أن  احلديث  مقصود  و 
العمر. مبعىن أنه رغم كون األجل والعمر قد عینا بالقضاء والقدر فإن هذه 

العوامل المعنوية

القضاء والقدر

األمور ميكنها أن تغري القضاء والقدر. وكما قلنا فان هذا التغیري نفسه هو 
حبكم القضاء والقدر.

وحنن هنا ال نستطیع دراسة كیفیة تأثري األمور املعنوية يف اجملاالت املادية، 
فلسفیة  آراء  هنا  فإن  املوضوع.  هلذا  واملعلولیة  العلیة  األسالیب  وتوضیح 
دقیقة تنسجم متاما مع التعبريات الدينیة كما أنا لسنا يف مقام بیان شرائط 
تأثري العلل املعنوية، مبعىن أن الدعاء مثال او الصدقات أو الظلم او غمط 
حقوق اآلخرين، حتت أي ظرف ميكنها أن تولد ردود فعل معینة.. وميكن 
أن يكون توضیح هذا األمر مع مالحظة القضايا واملشاهدات التجريبیة 

ألفراد االنسان سببا لتألیف كتاب ضخم.
وإمنا نقصد فقط أن نذكر بنقطة مهمة هي أنه ال ينبغي توهم احنصار 
سلسلة العلل واملعلوالت يف العامل باألمور املادية وذلك عرب االمثلة اليت 

ذكرناها سابقا من عامل املادة.

الهوامش:
1. »سفینة البحار«، مادة دعا.

2. سورة البقرة، اآلية 186.
3. »حبار األنوار« ]الطبعة اجلديدة[، ج 5، ص 140.

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

السؤال: ما الفرق بنی القسط والعدل؟
الکرمي« ونبحث جواب هذا  نراجع »القرآن  أنه  الجواب: جيب علینا 
السؤال يف آياهتا املبارکة ألّن يف القرآن أفضل وأكمل الردود هلذه األسئلة. 

٭٭٭
النَّاُس  لِييَُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزْلَنا  بِاْلبيَييَِّناِت  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  »َلَقْد 

بِاْلِقْسِط«1 
حتدث القرآن عن القسط والعدل ووصف اهلل سبحانه نفسه بالقسط 

فقال: 
»َشِهَد اللَُّه أَنَُّه الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط الَ ِإَلَه ِإالَّ 

ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم«2 
والقسط كما يف معاجم اللغة: هو النصيب بالعدل، كالنَّصف والنَّصفة.

والعدالة: لفظ يقتضي معنى المساواة. 
ويف لغة العرب تأيت كلمة َقَسط مبعىن: جاَر، واقسط مبعىن: عدل. ونقرأ: 

استعمال كلمة قاِسط مبعىن جائر، يف قوله تعاىل: 
»َوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكانُوا ِلَجَهنََّم َحطًَبا«3 

ويهمنا يف هذا املبحث أن نتحدث عن القسط والعدل يف ثقافة القرآن، 
ويف عقیدته وتشريعه ودعوته، وأمهیته يف بناء الذات واجملتمع اإلنساين، 
واالنصاف  بالعدل،  بالقسط  نفسه  سبحانه  اهلل  وصف  البدء  ففي 
هذا  يجُوىف كّل شيء يف  بل  فال ظلم وال جور،  اخللق،  مع  تعامله  يف 
الوجود حقه، املادي الطبیعي منه، واحلي من النبات واحلیوان واإلنسان 
واملالئك، وتعامل اهلل جل ثناؤه العادل مع اإلنسان قائم يف جماالت: 

التكوين والتشريع والتكلیف واجلزاء، وصف اهلل سبحانه نفسه بانه )قائم( 
بالقسط، يعين ان كّل ما يصدر عن اهلل سبحانه هو عدل وانصاف، فكل 
ما خلق من خالئق يتجسد فیه عدل اهلل وانصافه، وال ميكن أن يصدر 
عنه غري ذلك، فهو عدل ال يظلم والجيور، حینما خلق اإلنسان وكّونه 
هبذه الصورة والتكوين الذي هو علیه، وهو عدل منصف حنی وفر له كل 
ما حيتاجه ويناسب وجوده على هذه االرض من الطعام والشراب واهلواء 
وظروف الطبیعة احملیطة به... اخل. وهو عدل حنی حياسبه وجيازيه على 

عمله، ان خرياً فاجلنة والنعیم، وان شراً فالعقاب والعذاب: 
»َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِييَْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نيَْفٌس َشْيًئا َوِإن َكاَن ِمثيَْقاَل َحبٍَّة 

مِّْن َخْرَدٍل أَتيَييَْنا ِبَها وََكَفى بَِنا َحاِسِبيَن«4 
وهو عدل قائم بالقسط حنی شرع له الشرائع والقواننی فال ظلم وال جور 
يف أي تشريع او تكلیف، فال تكلیف اال وفق طاقة اإلنسان ووسعه: »ال 
ُيَكلُِّف اللَُّه نَفًسا ِإالاّ ُوسَعها«،5 وال تشريع وال قانون اال ما هو حمقق للحق 
والعدل ومصلحة العباد. فان صفة املشرع القائم بالقسط متجلیة يف تشريعه 

ويف عموم افعاله، بل ويف صفة ذاته: 
ُقْل ِإنَّ اللََّه اَل  ِبَها  َأَمَرنَا  َعَلييَْها آبَاَءنَا َواللَُّه  فيََعُلوْا فَاِحَشًة قَاُلوْا َوَجْدنَا  »َوِإَذا 
يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء أَتيَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما الَ تيَْعَلُموَن ٭ ُقْل َأَمَر رَبِّي بِاْلِقْسِط َوَأِقيُموْا 
يَن َكَما َبَدَأُكْم تيَُعوُدوَن«6  ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

وحمنة اإلنسان ومشكالته الكربى وسر شقائه االجتماعي هـو يف غیاب 
القسط والعدل. وتتجسد تلك املعاناة يف األسرة ويف السلطة والدولة ويف 
األسئلة واألجوبةالعالقات االجتماعیة، بل ويف تعامل اإلنسان مع نفسه وربه. وحنی بدأ 

القسط والعدل

القسط  يتجسد  أن  أراد  بالقسط  قائم  بأنه  فوصفها  بنفسه  اهلل سبحانه 
والعدل يف سلوك اإلنسان ووعیه وتفكريه وثقافته، وان يكون قائماً بالقسط 
أيها  يا  يقول:  اخلطاب  فكـأن  يستطیع حتقیقه،  الذي  البشري  باملستوى 

الناس ان ربكم قائم بالقسط فكونوا انتم قوامنی بالقسط أيضاً:
»يَا أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قيَوَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداء ِللَِّه«7 

وألمهیة  اهلل.«  بأخالق  »تخلقوا  بقوله:  الدعوة  هذه   الرسول يوضح 
احلكم والسلطة يف بسط العدل والقسط بنی الناس بدأ القرآن مبخاطبة 
الرسول وهو القائم بالقسط والعدل، خاطبه كحاكم وويل امر، خاطبه 

بقوله: 
»َوِإْن َحَكْمَت فَاْحُكم بيَييْنيَُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن«8

ويف مورد آخر يعمم القرآن اخلطاب والتكلیف لكل من حيكم بنی الناس، 
ويتوىل شؤون السلطة والوالية. قال تعاىل: 

َأن  النَّاِس  بيَْيَن  َحَكْمُتم  َوِإَذا  َأْهِلَها  ِإَلى  اأَلَمانَاِت  تيَُؤدُّوْا  َأن  يَْأُمرُُكْم  اللََّه  »ِإنَّ 
َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل«9 

وهكذا يثبت القرآن مبدأ شرعیاً هاماً تقوم علیه السیاسة واحلكم؛ لتكون 
العالقة بنی احلاكم واحملكوم عالقة القسط والعدل، فلیس احلاكم اال منفذاً 
 للشريعة والقانون وراعیاً ملصاحل االمة. هذا املبدأ جسده الرسول حممد
ا  نريرِّ بقوله: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.« ويثبت القرآن أساساً 
أن  االنبیاء ودعواهتم ترتكز يف  ان مهمة  اذ يوضح  والعدل،  للقسط 
يقوم الناس مجیعاً بالقسط. وأن يتجسد القسط والعدل يف سلوك اإلنسان 
وتعامله مع ربه ونفسه واسرته وجمتمعه وسلطته. وذلك ما حوته الرساالت 

االهلیة والكتاب االهلي املوجه إىل البشرية مجعاء: 
النَّاُس  لِييَُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزْلَنا  بِاْلبيَييَِّناِت  ُرُسَلَنا  َأْرَسْلَنا  »َلَقْد 

بِاْلِقْسِط«10
الوحي  وانزال  الرسل  وإرسال  االنبیاء  بعثة  من  اهلدف  القرآن  يوضح 
الغیـيب  والكتب، وموازين احلق والعدل وقیم اخلري. ان كّل ذلك احلضور 
أن  منه  البشري اهلدف  اجملتمع  الكبري على كوكب األرض، ويف أوساط 
قائم  بانه  نفسه سبحانه  الوجود عرَّف  فإن خالق  بالقسط.  الناس  يقوم 
بالقسط، وان تجُبىن احلیاة بكل ما فیها على أساس القسط والعدل. ومن 
تلك العناية الربانیة الكبرية بالقسط ندرك أمهیة العدل يف حیاة اإلنسان، 
كما ندرك قیمة الرساالت االهلیة وعظمتها واهتمامها بالقسط والعدل، 
لنبين احلیاة االجتماعیة والسیاسیة واالسرية واالقتصادية.. اخل، على اساس 
القسط والعدل، وان نكون دعاة للقسط والعدل،. ومن القسط والعدل 
وبذا سنواجه  واعطى،  ما و هب  على  الوجود ونشكره  نؤمن خبالق  أن 
القسط  دعاة  القاه  ما  والعدل وسنالقي  القسط  اعداء  والطغیان  الطغاة 
والعدل، واآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر الذين سجل القرآن هلم 
 هذه املواقف اإلميانیة واألخالقیة اخلالدة إىل جنب االنبیاء الشهداء

سجلها بقوله: 
»ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َوييَْقتيُُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوييَْقتيُُلوَن الَِّذيَن يَْأُمُروَن 

بِاْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فيََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم«11 
ان ضريبة الدعوة اىل القسط واالمر به قد تكلف اإلنسان حیاته وجيب أن 
ال يرتاجع عن دعوة احلق والقیام بالقسط والعدل، انه التسامي باملسؤولیة 
اجلماعیة، ومحاية القیم السامیة باغلى االمثان، وهي حیاة املصلحنی. إن 
القرآن يف هذا البیان ينتصر لدعاة القسط والعدل، وحيمل على اجملرمنی 

الذين حياربوهنم ويقتلوهنم، إنه يدعو اىل وجوب االمر بالقسط والعدل، 
القرآن  جيعل  اخرى  إنسانیة  تطبیقات  ويف  والظاملنی،  الظلم  ومواجهة 
حتدث  وعندما  الناس.  بنی  واالصالح  املنازعات  حلل  اساسا  القسط 
املشاكل  وتقع  املسلم،  اجملتمع  طوائف  بنی  والنزاعات  الصراعات 
بان  القرآن  يأمر  والتفاهم  للحل  النزاع  اطراف  ويستجیب  واخلالفات 

يكون حل النزاع بالقسط والعدل بنی املتنازعنی: 
ِإْحَداُهَما  بيََغْت  فَِإن  بيَييْنيَُهَما  فََأْصِلُحوا  اقيَْتتيَُلوا  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  »َوِإن طَائَِفَتاِن 
َعَلى اأُلْخَرى فيََقاتُِلوا الَِّتي تيَْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإن فَاَءْت فََأْصِلُحوا 

بيَييْنيَُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن«12 
وبذا يبين القرآن مشروع االصالح وحل املنازعات على اساس القسط 
والعدل، لیأخذ كل ذي حق حقه، وال يشعر بالغنب والظلم واالضطهاد؛ 
بالعدل  وشعور  نفس  طیب  عن  االصالح  ويتقبل  بالصلح،  لريضى 
الصراع،  النزاع ودوافع  فتتبدد االحقاد والضغائن واسباب  واالنصاف، 
ويتسامى املوقف االخالقي يف دعوة القرآن وثقافته على كّل احلزازات 
والنزاعات البشرية، يتسامى حنو القیم، قیم الرب والقسط واملعروف حىت 
مع الذين خيتلف املسلم معهم يف الفكر والعقیدة، انه يشید بذلك صرح 
البناء االجتماعي املدين، ويبين جمتمع العالقات اإلنسانیة على اساس 
ويتعايش  املسلمنی  يسامل  الذي  املسلم  املسلم وغري  والقسط بنی  الرب 
معهم بسالم ووئام وال ميارس العدوان، بل جند الثقافة القرآنیة ودعوته 
املسلمنی  العداوة بنی  للمودة والتفاهم والتقارب واالبتعاد عن  تؤسس 
وغري املسلمنی. ذلك النه يريد ان يبين جمتمع السالم املدين على اساس 
احلب واملودة والتعاون بنی املكونات البشرية، وختام االية يشعر بكل 
فیها ان اهلل قدير رحیم غفور، فهي تفهم ان  املعاين. فقد جاء  هذه 
اهلل قادر على ان يبدل العداوة باملودة، وهو غفور رحیم يغفر الذنوب 

واالخطاء اليت مارسها هؤالء، ان هم اقلعوا عن ذلك:
»َعَسى اللَُّه َأن َيْجَعَل بيَييَْنُكْم َوبيَْيَن الَِّذيَن َعاَدييُْتم مِّنيُْهم مََّودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه 

َغُفوٌر رَِّحيٌم«13 
قال سبحانه: 

»ال يـَنـَْهاكجُمجُ اللَّهجُ َعِن الَِّذيَن مَلْ يجـَُقاتِلجُوكجُْم يف الدرِّيِن ومََلْ خيجُْرِججُوكجُم مرِّن ِديَارِكجُْم 
بُّ اْلمجُْقِسِطنَی«14  َأن تـَبـَرُّوهجُْم َوتجـُْقِسطجُوا إِلَْیِهْم ِإنَّ اللََّه حيجُِ

انه يدعو للقسط والرب وعمل املعروف حىت مع غري املسلمنی الذين هم 
مساملون ومتعايشون بتعاون وسالم. واذاً - ووفق ما نقرأ يف هذه اآلية 
- فال يريد القرآن ان يكون اخلالف الفكري يف الدين والعقیدة واملذهب 
والتعايش  التعامل  اىل  يدعو  هو  بل  والظلم،  والعداوة  للقطیعة  سبباً 
اختلفوا يف  وإن  اجملتمع  مكونات  بنی  والرب  والعدل  بالقسط  اإلنساين 
الدين. ومن أبرز مصاديق العدل ومحاية احلقوق هو العدل والقسط يف 
احلكم والقضاء. والقضاء بنی الناس يقوم على اساس االدلة، فال حكم 
يف الشريعة اال بدلیل. وكما يقول الفقهاء فان ادلة االثبات اربعة، هي: 
االعرتاف، اعرتاف من علیه احلق، وهو كما يقولون سید االدلة والرسول 
والدلیل  جائز.«  انفسهم  على  العقالء  »اقرار  يقول:   حممد الكرمي 
الثاين هو: البّینة، أي شهادة الشهود. والدلیل الثالث: هو الیمنی والدلیل 
الرابع: هو علم القاضي الیقیين بالقضیة املرتافع فیها. وخيتلف الفقهاء 

يف هذا الدلیل فبعضهم يعتمده فیجیز للقاضي ان يقضي بعلمه، 
وبعضهم ال يعتمده دلیالً يف القضاء. 
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األسئلة واألجوبة

الحكایات

15 ذو احلجة، ذکری والدة اإلمام علي اهلادي
روی عن كافور اخلادم : 

قال يل اإلمام علي بن حممد اهلادی اترك  يل  السطل  الفالين  يف  املوضع  
الفالين  ألتطهر منه للصالة و أنفذين يف حاجة. 

فنسیت ذلك حىت انتبه لیصلي و كانت لیلة باردة. مث إنه ناداين فقال: 
»ما ذاك أ ما عرفت رسمي أنني ال أتطهر إال بماء بارد سخنت لي الماء و 

تركته في السطل؟« 
فقلت: و اهلل يا سيدي ما تركت السطل و ال الماء! 

قال: »الحمد هلل و اهلل ما تركنا رخصة و ال رددنا منحة الحمد هلل الذي 

اهل الطاعة

الشهادة  يف  والعدل  القسط  اىل  القرآن  دعوة  لبیان  نعود 
الحقاق احلق، ودرء الباطل: 

»يَا أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا قيَوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َوالَ َيْجرَِمنَُّكْم 
َشَنآُن قيَْوٍم َعَلى َأالَّ تيَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأقيَْرُب ِللتيَّْقَوى َواتيَُّقوْا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر 

ِبَما تيَْعَمُلوَن«15 
ان القرآن يدعو املؤمننی ان يكونوا اقوياء يف اقامة احلق والعدل واداء 
العداوة  بظروف  يتأثروا  وان ال  واالحوال،  الظروف  الشهادة، ويف كل 
والبغضاء عند اداء الشهادة، فلتكن الشهادة شهادة عدل وقسط للقريب 
والبعید، والعدو والصديق، من غري تفريق يف اقامة القسط والعدل. وكما 
يلزم الشهود باداء الشهادة بالقسط لئال يضیع احلق غري متأثرين بضغوط 
والديون وحل  املال  قضايا  القرآن حكمه يف  يسجل  مباالة.  عدم  او 

النزاع، وواجب الشهود فیها. قال تعاىل: 
»َوالَ يَْأَب الشَُّهَداء ِإَذا َما ُدُعوْا َوالَ َتْسَأُمْوا َأن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأو َكِبيًرا ِإَلى 
َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعنَد اللَِّه َوَأقيَْوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى َأالَّ تيَْرتَابُوْا ِإالَّ َأن َتُكوَن 
ِتَجارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونيََها بيَييَْنُكْم فيََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأالَّ َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوْا ِإَذا 
تيََباييَْعُتْم َوالَ ُيَضارَّ َكاِتٌب َوالَ َشِهيٌد َوِإن تيَْفَعُلوْا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َواتيَُّقوْا اللََّه 

َوييَُعلُِّمُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم«16
اباءهم  ويف اجملتمع البشري جند نسبة عالیة من االطفال الذين فقدوا 
واصبحوا يتامى، لیس هلم من يرعاهم وحيفظ حقوقهم وأمواهلم، بل يعدو 
ان كانت هلم  أمواهلم  على  فیستويل  ويستغل طفولتهم  البعض  علیهم 
اموال، او يستغلهم لصاحله الشخصي الضار مبصاحلهم. ويشرع القرآن 
والسنة املطهرة االحكام والقواننی والتوصیات حلمايتهم بالقسط والعدل 

والعناية هبم. نقرأ جانباً هاماً من ذلك التشريع يف قوله تعاىل: 
»َوآُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َوالَ تيََتَبدَُّلوْا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب َوالَ تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُهْم ِإَلى 
َأْمَواِلُكْم ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبيًرا ٭ َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تيُْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَمى فَانِكُحوْا َما 
طَاَب َلُكيم مَِّن النَِّساء َمثيَْنى َوُثالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تيَْعِدُلوْا فيََواِحَدًة َأْو َما 

َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ تيَُعوُلوْا«17 
ويف جمال التعامل التجاري يأمر القرآن بوجوب أن توىف املوازين التجارية، 
موازين البیع والشراء واداء الديون.. اخل بالقسط والعدل فال تنقص. كما 
اوجب باحرتام موازين القیم، قیم احلق والعدل والقسط، لیكون من علیه 
احلق امیناً عندما يزن ويبیع او يويّف يف املوازين، ولیستويف صاحب احلق 

حقه. جاء هذا البیان يف قوله تعاىل: 
»َوَأِقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن«18

الهوامش:
1. سورة احلديد، اآلية 25.

2. سورة آل عمران، اآلية 18.
3. سورة اجلن، اآلية 15.

4. سورة االنبیاء، اآلية 47.

5. سورة البقرة، اآلية 286.
6. سورة األعراف، اآليتان 28 و 29.

7. سورة النساء، اآلية 135.
8. سورة املائدة، اآلية 42.
9. سورة النساء، اآلية 85.

10. سورة احلديد، اآلية 25.
11. سورة آل عمران، اآلية 21.

12. سورة احلجرات، اآلية 9.
13. سورة املمتحنة، اآلية 7.
14. املصدر السابق، اآلية 8.

15. سورة املائدة، اآلية 8.
16. سورة البقرة، اآلية 282.

17. سورة النساء، اآليتان 2 و 3.
18. سورة الرمحن، اآلية 8.

https://www.balagh.com :المصدر: موقع البالغ

جعلنا من أهل طاعته و وفقنا للعون على عبادته ثم إن النبي يقول: إن 
اهلل يغضب على من ال يقبل رخصته.« 

قم،   ،»أبي طالب آل  »مناقب  المازندراني،  ابن شهر آشوب  المصدر: 
الطبعة االولی، 1379ه.ق.، ج 4، ص 414.
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کتاب »تفضیل أمري املؤمننی« تعد واحدة من نفائس ما كتبه الشیخ 
العلم املتكلم محماّد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري، املعروف بالـشيخ 
المفيد، بأسلوبه املتمیز الذي قل نظريه بنی أسالیب الكالم املعهودة يف 
عصره، حیث امتاز جبودة العبارة و حسن األداء و سهولة التناول و بلوغ 
احلجة، و براعة متناهیة يف إخضاع اخلصم و الوصول إىل الغرض بتوظیف 

الرواية و تطبیق أصول الكالم.
و هذا البحث مثار للجدل، و خطري عند أويل الرأي و النظر، و ألمهیته و 
خطورته نرى- كثريا من العلماء قد تصدى له، فكان أن ألفوا فیه الرسائل 
و الكتب، فنرى من املناسب ذكر أمساء املصنفات اليت كتبت يف تفضیل 
و  الفائدة،  هبا  لتتم  اخللق،  على سائر   األطهار آله  و  املختار  النيب 
لنتعرف على موقع هذه الرسالة بنی املصنفات األخرى اليت تناولت نفس 
املوضوع؛ فی طريق املثال:  »التفضیل« لـأبي طالب عبيد اهلل بن أبي زيد 
أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري، املتوىف سنة 356 ه، ذكره النجاشي 
لـفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، ذكره النجاشي  يف كتابه 1 والتفضیل 

أيضا.2  
و تشتمل رسالة الشیخ املفید على توطئة سبعة فصول، ضمنها املؤلف 
االستدالل على تفضیل أمري املؤمننی علي بن أيب طالب على اخللق 
و  الوحي  من  األكرم  الرسول  به  اختص  ملا   األنبیاء خامت   إال  كافة 

الرسالة و النبوة و غريها.3

الهوامش:
1. النجاشي، »رجال« ص 233.

2. نفس املصدر، ص 310.
االولی،  الطبعة  قم،   ،»املؤمننی أمري  »تفضیل  حمّمد،  بن  حمّمد  املفید،   .3

1413 ق.، ص 3.

الحكایات

تقدیم الكتاب

تفضيل أمير المؤمنين

20 ذو احلجة، ذکری والدة اإلمام موسى بن جعفر الکاظم
يف كتاب »األنوار« قال العامري : 

إن هارون الرشيد أنفذ إىل موسى بن جعفر جارية خصیفة هلا مجال  
بهديتكم  أنتم  بل  له   فقال: »قل  السجن.  لتخدمه يف  و وضاءة  

تفرحون  ال حاجة لي في هذه و ال في أمثالها.« 
قال فاستطار هارون غضبا و قال: ارجع إليه و قل له ليس برضاك حبسناك 

و ال برضاك خدمناك و اترك اجلارية عنده و انصرف. 
فمضى و رجع مث قام هارون عن جملسه و أنفذ اخلادم إلیه لیتفحص عن 
حاهلا فرآها ساجدة لرهبا ال ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. 
فقال هارون: سحرها و اهلل موسى بن جعفر بسحره علي بها! فأتي بها وهي 

ترتعد شاخصة نحو السماء بصرها. فقال: ما شأنك؟ 
قالت: شأين الشأن البديع إين كنت عنده واقفة و هو قائم يصلي لیله  و 

هناره فلما انصرف من صالته بوجهه و هو يسبح اهلل و يقدسه.
قلت: يا سيدي هل لك حاجة أعطيكها؟ 

قال: »و ما حاجتي إليك؟!« 
قلت: إني أدخلت عليك لحوائجك. 

قال: »فما بال هؤالء؟« 

و ما حاجتي إليكم؟
ال  و  بنظري  أوهلا  من  آخرها  أبلغ  ال  مزهرة  روضة  فإذا  فالتفت  قالت: 
أوهلا من آخرها فیها جمالس مفروشة بالوشي و الديباج و علیها وصفاء و 
وصائف   مل أر مثل وجوههم حسنا و ال مثل لباسهم لباسا علیهم احلرير 
األخضر و األكالیل و الدر و الیاقوت و يف أيديهم األباريق و املناديل 
و من كل الطعام فخررت ساجدة حىت أقامين هذا اخلادم فرأيت نفسي 

حیث كنت. 
قال: فقال هارون: يا خبيثة لعلك سجدت فنمت فرأيت هذا في منامك! 

قالت: ال و اهلل يا سيدي إال قبل سجودي رأيت فسجدت من أجل ذلك. 
فقال الرشید: اقبض هذه الخبيثة إليك فال يسمع هذا منها أحد. 

فأقبلت يف الصالة فإذا قیل هلا يف ذلك قالت: هكذا رأيت العبد الصالح. 
فسئلت عن قوهلا، قالت: إني لما عاينت من األمر نادتني الجواري يا فالنة 
زالت  فما  دونك...  له  فنحن  عليه  ندخل  حتى  الصالح  العبد  عن  ابعدي 

كذلك حىت ماتت و ذلك قبل موت موسى بأيام يسرية. 

المصدر: ابن شهر آشوب المازندراني، »مناقب آل أبي طالب«، قم، الطبعة 
االولی، 1379ه.ق.، ج 4، صص 298-297.
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وضع اليهود جماعة وظيفية
مثة مركب من األسباب احلضارية واالقتصادية والتارخيیة أدى إىل ظهور 
الصهیونیة )بنی غري الیهود والیهود(. وحنن نذهب إىل أن سباق احلركة 
والفكر الصهیونینی بظل سیاقة غربیة متاما، إذ إن حركیات الصهیونیة 
مرتبطة متاما بالتاريخ العام للغرب، وخصوصا أن الغالبیة الساحقة من 
يهود العامل موجودة يف الغرب، فتاريخ الصهیونیة جزء ال يتجزا من تاريخ 
احلضارة الغريبة وما صاحبه من ظواهر مرضیة أو صحیة )مثل معاداة 
الیهود وتصاعد معدالت العلمنة والثورة الصناعیة(، ولیس ذا عالقة كبرية 
يسمي  ما  حرکیات  او  او »حب صهیون«  »التلمود«  أو  بـ»التوراة« 

»التاريخ الیهودي« وميكننا أن نورد األسباب التالیة لظهور الصهیونیة:
1. فشل املسیحیة الغربیة يف التوصل إىل رؤية واضحة لوضع األقلیات 
قتلة  بعدهم  اخلصوص؛  وجه  على  للیهود  ورؤيتها  العموم،  وجه  على 
املسیح مث الشعب الشاهد على عظمة الكنیسة )يف الرؤية الكاثولیكیة( 
وأداة اخلالص )يف الرؤية الربوتستانتیة(؛ إذ ال ميكن أن يتم اخلالص دون 

عودة الیهود إىل »فلسطنی« وتنصريهم.
2. وضع الیهود »مجاعة وظیفیة« داخل اجملتمع الغريب )كأقنان بالط 
و»اجلماعات  ومرابنی(.  جتار  صغار   - أرندا  يهود   - بالط  يهود   -
الوظیفیة« هي جمموعة بشرية صغرية يقوم اجملتمع بإسناد وظائف شيت 
إلیها بري أعضاء هذا اجملتمع أهنم ال ميكنهم االضطالع هبا ألسباب 

خمتلفة.
قد تكون هذه الوظائفه مشینة يف نظر اجملتمع وال حتظى باالحرتام يف سجُّلم 

القیم السائد )التنجیم - البغاء - الربا(، وقد تكون متمیزة ومهمة )الطب، 
يتطلب االضطالع هبا  القتال( وقد  النخبة احلاكمة -  أطباء  وخصوصا 
قدرا عالیا من احلیاة والتعاقدية ألن اجملتمع يريد احلفاظ على قدامته وترامحه 
ومثالیاته )التجارة والربا(. وقد يلجأ اجملتمع إىل استخدام العنصر البشرية 
الوظیفي مللء فجوة أو ثغرة تنشأ بنی رغبات اجملتمع وحاجاته من ناحیة 
ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء هبا من ناحیة أخرى )احلاجة 
 - متوفرة  غري  خربات   - النائیة  املناطق  يف  لتوظیفهم  جدد  ملستوطننی 
احلاجة إىل رأس مال( كما أن اجملتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات احلساسیة 
اخلاصة وذات الطابع األمين )حرس امللك - طبیبه - السفراء واجلواسیس( 
إىل أعضاء اجلماعات الوظیفیة، وميكن أن تكون الوظیفة اليت تسند إىل 
أعضاء اجلماعة الوظیفیة مشینة ومتمیزة وحساسة يف آن معا )مثل اخلصیان 
يتحولون عادة  املهاجرين  أن  العموم(. كما  األمنیة على وجه  والوظائف 
إىل مجاعات وظیفیة يف املراحل األوىل من استقرارهم يف وطنهم اجلديد( 
ألن الوظائف األساسیة عادة ما تكون قد شغلت من قبل أعضاء اجملتمع 
املضیف، وحياول االستعمار دائما أن حيول أعضاء األقلیات إىل مجاعات 
وظیفیة تضطلع بوظائف يسندها إلیها. وتتمتع مبزايا تقدمها هلا حىت تدين 

له بالوالء.
ويتوارث أعضاء اجلماعة الوظیفیة اخلربات يف جمال ختصصهم الوظیفي عرب 
األجیال وحيتكروهنا بل ويتوحدون معها؛ ويف هناية األمر يكتبون هويتهم 
األغلبیة ألنه  منها، وهي عملیة يساعد علیها جمتمع  ورؤيتهم ألنفسهم 
يجُعّرف عضو اجلماعة الوظیفیة من خالل وظیفته وحسب )ال من خالل 

بعد  ذا  إنسانا  الوظیفیة  اجلماعة  الكاملة( وبذلك يصبح عضو  إنسانیته 
واحد، ميكن اختزال إنسانیته إىل هذا الربد أو املبدأ الواحد وهو وظیفته.

وبعد أن يتم استرياد أي جتنید العنصر الوظیفي حيدث ما يلي:

1. العالقة التعاقدية النفعية
يدخل أعضاء اجملتمع املضیف، مع أعضاء اجلماعیة الوظیفیة، يف عالقة 
تعاقدية نفعیة حمايدة رشیدة واضحة ال ترکیب فیها وال إهبام، ويقوم كل 
طرف يف العالقة حبوسلة الطرف اآلخر والنظر إلیه على أنه وسیلة ال غاية، 

وأنه مارة نافعة يتم التعامل معها مبقدار نفعها. 

2. العزلة والغربة والعجز
حيتفظ أعضاء اجملتمع املضیف وأعضاء اجلماعة الوظیفیة مبسافة بینهما، 
فیقوم اجملتمع املضیف بعزل أعضاء اجلماعة الوظیفیة )عن طريق الزي أو 
املسكن أو اللغة أو العقیدة أو االنتماء اإلثين، وكان يعد اإلخصاء أحد 

أشكال هذا العزل( وميارسون هم احساسا عمیقا بالغربة. 

3. االنفصال عن المكان والزمان واإلحساس بالهوية الوهمية
بنتج عن هذا الوضع انفصال أعضاء اجلماعات الوظیفیة عن الزمان واملكان 
اللذين يعیشون فیهما، و من مث غالبا ما يرتبط أعضاء اجلماعة الوظیفیة 
عاطفیا بوطن أصلي )صهیون - الصنی - القبیلة - العائلة( يصبح موضع 
والئهم وحبهم وعاطفتهم املشبوبة ويتصورون أهنم جزء من تارخيه وتراثه، 
فیتعمق شعورهم بالغربة حنو اجملتمع املضیف، ويعیشون فیه دون أن يكونوا 
منه، ويتطور لديهم إحسام عمیق هبويتهم املستقلة )مركب الشعب املختار 

املنفي أو الشعب العضوي املنبوذ(. 

4. ازدواجية المعايير والنسبية األخالقية
رؤية  املضیف(  واجملتمع  الوظیفیة  اجلماعة  )أعضاء  العالقة  طرفا  يطّور 
أخالقیة ثنائیة، فما يسري على الواحد من قیم أخالقیة مطلقة ال يسري 
على اآلخر، على تقدير أن اجلماعة الوظیفیة شعب خمتار، وحياول كل 

طرف تعظیم منفعته ولذته مستخدما اآلخر. 

5. الحركية
لكل هذا، يتسم أعضاء اجلماعة الوظیفیة باحلركیة البالغة، وهذا أمر مرتبط 

بكوهنم عنصرا نافعةا وآلة ميكن نقلها من مكان إىل آخر. 

6. التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع
)الوظیفة  الذات  حول  متركز  بنی  شديد  تأرجح  الوضع  هذا  عن  ينجم 
بتقديرها الذاته واهلوية( ومتركز حول املوضوع )الوظیفة بتقديرها خدمة تؤّدي 
للمجتمع(، فعضو اجلماعة الوظیفیة قد يكون عفوا يف شعب خمتار ولكنه 
أيضا أداة يف يد اجملتمع )التمركز حول الذات والتمركز حول املوضوع(، 

وتظهر عقدة االختبار، الذي يواكبه شعور عمیق باحلتمیة.
ظهرت  أن  إىل  ما  حد  إىل  مستقرا  وظیفیة كأن  مجاعة  الیهود  ووضع 
فاهتز  واملركزية(  )املطلقة  العلمانیة  القومیة  والدولة  احمللیة  الربجوازيات 

وضعهم وكان علیهم البحث عن وظیفة جديدة، ومن هنا ابتجُدِع احلل 
االستعماري الغريب للمسألة الیهودية وهو إعادة إنتاج اجلماعة الوظیفیة 

على هیئة »الدولة وظیفیة«.
والدولة الوظیفیة هي الدولة اليت تؤسس أو يعاد صیاغة توجهها أو توجه 
خنبتها احلاكمة لنضطلع بوظیفة معینة ويصبَح جوهرها هو هذه الوظیفة، 
بكل  تتسم  دولة  هي  إسرائیل،  أي  الوظیفیة«،  الصهیونیة  و»الدولة 
الوظیفیة، فهي تدخل يف عالقات تعاقدية نفعیة مع  سعات اجلماعة 
الغرب )خدمة املصاحل الغربیة نظري أن يقوم الغرب حبمايتها(، وهي دولة 
جیتو / قلعة منعزلة عن حمیطها احلضاري ذات رؤية حلولیة كمونیة، فهي 
تتصور أهنا منفصلة عن الزمان واملكان، ولديها إحساس عمیق بتفوقها، 
ورسالتها املقدسة، تتبىن أخالقیات مزدوجة يف عالقتها مع الذات ومع 
اآلخر. إن »احلل الغريب للمسألة الیهودية« هو ذاته »احلل الصهیوين«. 

المصدر: د. عبدالوهاب المسيري، »الصهيونية وخيوط العنکبوت«، دمشق، 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، بالتلخيص.
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جذور االستعمار االستيطاني الصهيوني:
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فی عام ألف و مثانیة مأة و أربعة و أربعنی اّلذی أّلف کاتب فرنسی 
امسه الکساندر دوما رواية من مهد خیاله أمساها رواية الفرسان الثالثة. 
هذه الرواية اخلیالیة تسرد قصة الثالثة حرّاث ملکینی مدمنی مخر قاموا 
مبساعدة صديق رابع هلم بإجناز مهّمة مللک فرانسة لوييس الثالث عشر. 
املهم أّن الفرانسینی نشروا هذه القضة اخلیالیة فی أرجاء الدنیا فجعلوا 
من ثالثة فرانسینی مدمننی اخلمر فرساناً اسطورينی. هذا علی رغم من 

کوهنم ثالثة شخصیات خیالیة.
قبل ذلک بنحو ألف و مائتی عام خرج من صحراء العرب ثالثة فرسان 
احلقیقینی اجّتهوا مشاالً حنو بالد الشام علی رأس سرية صغرية مکّونات 
رومانیة  اإلمرباطورية  جحافل  يقابل  اسالمی  جماهد  آالف  ثالثة  من 

العظمی فی کامل جیشها، املکّون من مأة ألف مقاتل.
انتصرت السرية االسالمیة علی قوات امرباطورية بیزانس انتصاراً مل تشهد 
االرض مثله من قبل؛ ولکن هذا االنتصار االسطوری جاء بعد أن ضّح 
الفرسان املسلمنی الثالثة هم زيد بن حارثة، جعفر بن أبی طالب وعبداهلل 

 .بن رواحة
الّله جیشا واستعمل علیهم زيد بن حارثة وقال:  إذ بعث رسول 
إن قتل زيد أو استشهد فأمريكم جعفر بن أيب طالب. فإن قتل جعفر 
أو استشهد فأمريكم عبد الّله بن رواحة. فلقوا العدّو فأخذ الرّاية زيد 
و حارب حرب املستمیت حىت مزّقته رماح العدّو فتناول الراية من يده 
جعفر بن أيب طالب، وقاتل جعفر بالراية، حىت إذا أحاط العدّو بفرسه 
اقتحم عنها فعقرها، واندفع بنفسه وسط القوم منطلقا انطالقة السهم 

يهوي سیفه برؤسهم حیثما وقع. وكان اللواء بیمنی جعفر فقطعت، فأخذه 
بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حىت قتل. فلّما قتل جعفر أخذ عبداهلل 
ابن رواحة الراية، مث تقدم هبا وهو على فرسه1 فقاتل حىّت قتل. مثّ أخذ 
الرّاية بعدهم خالد بن الولید ففتح الّله علیه. فأتى خربهم الّنيّب فخرج 
إىل الّناس فحمد الّله وأثىن علیه مثّ قال: إّن إخوانكم لقوا العدّو فأخذ الرّاية 
زيد بن حارثة فقاتل حىّت قتل أو استشهد. مثّ أخذ الرّاية جعفر بن أيب 
طالب فقاتل حىّت قتل أو استشهد. مثّ أخذها عبد الّله بن رواحة وقاتل 
حىّت قتل أو استشهد. مثّ أخذها سیف من سیوف الّله خالد بن الوليد 

ففتح الّله علیه.2 
و عن عائشة قالت:

رسول  أن  وروى  الحزن   اللاّه رسول  وجه  في  عرفنا  جعفر  وفاة  أتى  لما 
فعزاها  بنت عميس،  أسماء  امرأته  نعي جعفر، دخل على  أتاه  لما   اللاّه
 :اللاّه رسول  فقال  »واعماه«،  وتقول:  تبكي  وهي  فاطمة  ودخلت  فيه، 
أتاه  حتى  شديد  هماّ  ذلك  من  ودخله  البواكي  فلتبك  جعفر.«  مثل  »على 
جبريل، فأخبره أن اللاّه قد جعل لجعفر جناحين مضرجين بالدم يطير بهما مع 

المالئكة.3
إن أبطال غزوة مؤتة الثالثة هؤالء أسهموا يف ظل تضحیاهتم وشجاعتهم، 
يف حتقیق النصر جلیش االسالم على جیش الروم. وكان جلعفر وبسبب 
تالیا وبشكل  إذ نشري  الفيت،  تعزيز االسالم  بالغا يف  درايته واميانه، دورا 

مقتضب إىل سرية حیاته وفضائله:

مختصر من حياة جعفر بن أبی طالب
أيب  بن  علي  أخو  و   الّله رسول  عم  ابن  طالب  أيب  بن  هو جعفر 
طالب ألبويه.كان جعفر يكىن أباعبداهلل و أبا المساكين لرأفته 

علیهم و إحسانه الیهم و كان يالزمهم.4
بنت عميس  أسماء  أمجع  أمهم  و  بننی  مثانیة  طالب  أيب  بن  أولد جعفر 
 علي املؤمننی  أمري  عمه  مع  فقتل  األكبر  محمد  منهم  و  الخثعمية 
بصفنی؛ وأما عون و محمد األصغر فقتال مع ابن عمهما احلسنی يوم 
الطف، وأما عبد اهلل األكبر فهو أبو جعفر الجواد أحد أجواد بين هاشم 

األربعة وهم الحسن والحسين وعبد اهلل بن العباس وهو الرابع.5
كان جعفر أشبه الناس برسول الّله خلقاً وخلقا، أسلم بعد إسالم 
 و علیًا رأى الّنيّب بقلیل. روي أن أبا طالب أخیه علي
يصلیان، و علي عن ميینه، فقال جلعفر: صل جناح ابن عمك، 

و صل عن يساره.6

هجرة إلی الحبشة
ملا رأى رسول اهلل ما يصیب أصحابه من البالء، وأنه ال يقدر على 
أن مينعهم مما هم فیه من البالء، قال هلم: »لو خرجتم إلى أرض الحبشة.« 
فإن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حىت جيعل اهلل لكم 
فرجا مما أنتم فیه. فخرج جعفر بن أيب طالب، وتتابع املسلمون حىت 
اجتمعوا بأرض »احلبشة«. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اهلل قد 
آمنوا واطمأنوا بأرض احلبشة، ائتمروا بینهم أن يبعثوا فیهم رجلنی من قريش 
إىل النجاشي، فريدهم علیه، فبعثوا عبد اهلل بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص 
بن وائل، ومجعوا هلما هدايا للنجاشي فخرجا حىت قدما على النجاشي و 
قاال له إنه قد ضوي إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ومل 
يدخلوا يف دينكم، وجاءوا بدين مبتدع، ال نعرفه حنن و ال أنتم، وقد بعثنا 

إىل امللك فیهم أشراف قومهم لريدهم إلیهم.
مث أرسل النجاشی إىل أصحاب رسول اهلل فدعاهم، فقال هلم: ما هذا 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا ]به[ في ديني، وال في دين 
أحد من هذه الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر ابن أيب طالب، فقال له: 
ونأتي  الميتة،  ونأكل  األصنام،  نعبد  جاهلية،  أهل  قوما  الملك، كنا  أيها 
الفواحش، فكنا على ذلك حتى بعث اهلل إلينا رسوال منا، نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اهلل لنوحده و نعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة 
الرحم، ... وأمرنا أن نعبد اهلل وحده وال نشرك به شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة 
والصيام - فعدد عليه أمور االسالم - فصدقناه وآمنا به، واتبعناه على ما جاء 
به من اهلل، فعبدنا اهلل وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا 
ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا ليردونا إلى عبادة األوثان من عبادة اهلل 
تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بالدك، واخترناك على من سواك، و 

رجونا أن اال نظلم عندك أيها الملك. 
 :فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن اهلل من شئ؟ فقال له جعفر
. فقرأ علیه صدرا من »كهیعص«.  نعم، فقال له النجاشي: فاقرأه علىاّ
فبكى واهلل النجاشي حىت اخضلت حلیته، وبكت أساقفته حنی مسعوا ما 

تال علیهم، مث قال ]هلم[ النجاشي: 
إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فال واهلل ال 

أسلمهم إليكما.7
أما يف احملرم سنة سبع بعث رسول اهلل عمرو بن أمية الضمري إىل 
علیه  ويتلو  اإلسالم  إىل  أحدمها  يدعوه يف  له كتابنی  النجاشي وكتب 
القرآن فأخذ كتاب رسول اهلل فوضعه على عینیه ونزل من سريره 
لو  وقال:  احلق  شهادة  وشهد  أسلم  مث  تواضعا  األرض  على  فجلس 
كنت أستطيع أن آتيه ألتيته. وكتب إىل رسول اهلل بإجابته وتصديقه 
وإسالمه على يدي جعفر بن أيب طالب و وأمره رسول اهلل يف 
الكتاب أن يبعث إلیه مبن قبله من أصحابه8 و فعل ومحلهم يف سفینتنی 
فأرسلوا هبم إىل ساحل بوال وهو اجلار مث تكاروا الظهر حىت قدموا املدينة 
 خبیرب فشخصوا إلیه فوجدوه قد فتح خیرب فالّنيّب فیجدون رسول
استقبل جعفر بن أيب طالب حنی جاء من أرض احلبشة فقّبل ما 

بنی عینیه و اعتنقه.9
وورد يف فضائل جعفر بن أيب طالب: 

عن أيب جعفر قال: 
»أوحى اللاّه تعالى إلى رسول اللاّه: »أناّي شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع 
خصال.« فدعاه فأخبره فقال: »لو ال أناّ اللاّه تبارك و تعالى أخبرك 
ما أخبرتك ما شربت خمراً قطاّ ألناّي علمت أناّي إن شربتها زال عقلي و ما 
كذبت قطاّ ألناّ الكذب ينقص المروءة و ما زنيت قطاّ ألناّي خفت أناّي إذا 
عملت عمل بي و ما عبدت صنماً قطاّ ألناّي علمت أناّه ال يضراّ و ال ينفع.« 
 على عاتقه و قال: »حقاّ للاّه تعالى أن يجعل لك جناحين  فضرب الناّبياّ

تطير بهما مع المالئكة في الجناّة.«10
نعم، اللوم للمسلمنی الذين ضّیعوا قصص أبطاهلم احلقیقینی و جند أطفال 
املسلمنی بل و شباهبم ال يعلمون شیئاً عن تارخيیة. هذه مع األسف 
جعلت أطفالنا حيلمون أن يصبحوا مثل رجل العنکبوت )اسبايدر من(، 
 .اما ال يعلمون شیئا من أبطال املسلمنی مثل جعفر بن أبی طالب
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أصابع خفیة25

كتب أستاذ التاريخ هاوارد زين يقول: 
إن الرأسمالية األمريكية كانت بحاجة إلى منافس دولي وحرب دورية، لخلق 
الربوي  المجتمع  مستبدالً  والفقراء،  األغنياء  بين  مصطنع  ربوی  مجتمع 

األصلي بين الفقراء الذي أظهر نفسه في الحركات المتقطعة.1
واحلقیقة أن املرابنی الصغار والكبار ال تنمو جتارهتم ونشاطاهتم إال وسط 
املستوى  على  أما  األفراد  مستوى  على  هذا  للمال،  احملتاجنی  الفقراء 
تقل  اليت  الربوية  بالفوائد  املقرتضة  الدول  هي  الفقرية  فالدول  الدويل، 
اليت  وهي  الكربى  الغنیة  الدولة  وتزيد  الفقرية  الدول  تلك  اقتصاديات 

تعطي تلك القروض الربوية تزيدها غىن وثراًء.
وحىت تظل الدول الفقرية فقرية والدول الغنیة أكثر ثروة ومااًل، جيب أن 
يسود الشقاق والنزاع واحلروب على أي شيء بنی الدول الفقرية، حروب 

حول احلدود، حروب حول مصادر الطاقة وحروب طائفیة أو عرقیة.
الفقر،  فقرية حتت خط  دول  املتحاربة  الدول  تلك  أن  العجیب  ومن 
ورغم ذلك جتد رجاهلا حيملون السالح ويقتلون ويذحبون غريهم، فمن 
يعطیهم هذا السالح رغم فقرهم وعدم امتالكهم من القوت الضروري 

الستمرار احلیاة!
املؤامرة،  نظرية  أصحاب  علیها  سیطر  اليت  الغنیة،  الكربى  الدول  إهنا 
بوجوب  العامة ويؤمنون  يعتقد  العامل، حىت  استقرار  واهلدف هو عدم 

حكومة عاملیة حتكم العامل أو تتحكم يف العامل وثرواته وتوزع تلك الثروات 
مبعرفتها علیهم!

يف دراسة مت علمها يف أوائل الستینیات من القرن العشرين ويف عهد الرئیس 
جون كيندي، مث افرتاض أن السالم يسود العامل، فماذا حيدث!

إنه افرتاض جدلی، لكن األمريكان وضعوا هذا االفرتاض حتت الدراسة 
صناعة  أصحاب  فهم  خمتلفة،  وحوارات  سیناريوهات  ووضعوا  كعادهتم 
الدراسة مسؤوىل إدارة  السینما، وملوك األفالم اخلیالیة فیها، واشرتك يف 
كیندى أمثال جورج بندی وروبرت مالك نامارا ودين راسكينا، وكلهم أعضاء 
الثالثیة وجملس العالقات اخلارجیة، و»بیلدربريغرز«،  يف منظمات اهلیئة 
ذلك  قائمة يف  اليت كانت  الباردة  احلرب  إهناء  هو  وكان هدف کیندي 
الوقت، ومت تشكیل جمموعات عمل هلذه الدراسة اهلامة اليت ضمت حنو 
15 عضوا من خمتلف التخصصات أساتذة تاريخ وخرباء يف االقتصاد وعلم 
النفس واالجتماع وفلكینی وخرباء يف الصناعة، وأجتمعوا مرة كل شهر يف 
مواقع خمتلفة، ولكن اجتماعاهتم الرئیسیة يف مؤسسة »جبل احلديد« وهي 
مؤسسة أرضیة عبارة عن ملجأ نووی، قرب »هدسون« يف »نیويورك«، 
العالقات  ملنظمة جملس  األمان  بأنه مركز  املعروف  موقع معهد هدسون 

اخلارجیة يف حال اهلجوم النووي.
»تقرير جبل  باسم  أو عرف  علیه  أطلق  املوضوع  تقرير حول  ومت عمل 
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احلديد«، وبالطبع فإن هذا التقرير كان سريا للغاية، إال أن نسخة منه مت 
تسريبها مبعرفة رجل من أعضاء اللجنة اليت شاركت يف كتابته يدعى جون 
مبعرفة  عام 1967م.  نشره  ومت  میدوسرتن«  »جامعة  الربوفیسور يف  دو 
الناشر »دبال برس«، وقد أخرب جون دو الناشر أنه يوافق على معطیات 
الناس،  من  عملهم  إخفاء  اجملموعة يف  قرار  مع  خيتلف  ولكن  الدراسة، 
وأضاف: إن اجلمهور األمريكي، الذي قام بدفع أموال ضرائبه لقاء التقرير، 

كان له احلق بأن يعرف نتائجه املقلقة.
قال جون دو: 

فتيان جبل الحديد، كما يدعون أنفسهم، يقومون بعمل دراسة غير رسمية، 
خارج الكتب وسرية، وغير معنية بالتحديدات الحكومية، وقد قدموا تقريرهم 

في آذار 1966م.
الذي  األساسي  االجتماعي  النظام  هي  احلرب  أن  التقرير  أوضح  وقد 
وأنه  االجتماعیة  املنظمات  ثانوية من  أخرى  أشكال وصیغ  فیه  تتصارع 

النظام الذي غطى معظم اجملتمعات اإلنسانیة.
ورأى كجُّتاب التقرير أن احلرب هي ضرورية ومرغوبة معا باعتبارها قوة التنظیم 

الرئیسیة باإلضافة إىل أهنا األساس االقتصادي للمجتمعات احلديثة.
وأضافوا بأنه ال ميكن أن يسمح النظام احلريب أن خيتفي وجيب على الدول 
إلغاء  إلغاء احلروب يتضمن  العمل من أجل ذلك اهلدف، ألن  الكربى 

السیادة الوطنیة لألمة األمريكیة.
وجاء يف التقرير اقرتاح جيب فعله باحملرومنی اقتصاديا أو ثقافیا:

إنتاج  إعادة  هو  المجتمع  في  المحتملين  األعداء  لضبط  الممكن  البديل 
العبودية بشكل يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة والتطور السياسي، إن تطوبر 
شكل معقد من العبودية يمكن أن يكون مطلبا أساسيا وشرطا مطلقا للضبط 

االجتماعي في عالم يعيش في سالم.
ووضع التقرير بدائل ملهام احلرب تتلخص يف النقاط التالیة:

- برنامج رخاء اجتماعی شامل، 
- نظام تفتیش لنزع أي سالح نووی،

- قوة بولیس دولیة دائمة احلضور مثل قوة حفظ السالم الدويل،
- تكوين بیئى عاملى واسع،

- خلق بدائل عدوانیة خیالیة مثل قادة إرهابینی أو رؤساء دول ديكاتورينی 
مثل صدام وميلوزوفيتش،

- خلق أديان جديدة وعقائد أخرى،
- تنشیط ألعاب عريقة متألقة اجتماعیا مثل كرة القدم.

واقرتحوا إنشاء وكالة حبث حرب وسالم دائمة يف أعلى مراتب السرية بأمر 
رئاسي، تكون منظمة بالتوافق مع جملس األمن القومي األمريکی.

وبالفعل استثمرت احلكومات األمريكیة املتعاقبة منذ الستینیات وحىت اآلن 
العامل، وامتألت خزائنهم باألموال، واستطاعوا  اليت أشعلوها يف  احلروب 
عسكريا  الدول  باحتالل  العامل  يف  النفط  منابع  على  السیطرة  مؤخرا 
واقتصاديا، إنه التخطیط األمريكي التورايت املنظم، ولكن العرب ال يقرأون 
وإذا قرأوا ال يعريون اهتماما وهذا هو سر جناح أصحاب املؤامرة التوارتینی 

من الیهود واإلجنیلینی اجلدد.

الهامش:
1. انظر »احلكم بشكل سری«.

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

أصابع خفیة
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عام 1972م.: خفض السكان 
وتولت منظمة الصحة العاملیة، خطة واسعة لتطعیم مالينی االفريقینی 
ضد مرض اجلدري. ويتم تلويث لقاح اجلدري بفريوس اإليدز لیتسىن 
هلم بدء برنامج خفض السكان املمول من عائلة روتشیلد، بنی السكان 

السود الفقراء الذين كانوا يتزايدون بايقاع سريع.

عام 1974م.:
برئاسة  االمريكي  القومي  األمن  أجنز جملس  ديسمرب،  من  العاشر  ويف 
»تقرير  بعنوان  مائيت صفحة  يف  تقع  مصنفة  دراسة  هنري كیسینجر، 
200، دراسة حول األمن القومي: تداعیات منو السكان يف العامل على 
أمن الواليات املتحدة واملصاحل اخلارجیة«. وتزعم هذه الدراسة كذبا بان 
منو السكان يف دول ما يسمى األقل منوا، يشكل هتديدا كبريا لألمن 
القومي للواليات املتحدة ويشرح خطة سرية خلفض السكان يف تلك 

الدول عن طريق احلد من املوالید واحلرب اجملاعة. 

عام 1978م.:
يف  جنسیا  واملتحللنی  املثلینی  من  رجل  ألف  من  أكثر  إخضاع  ويتم 

الواليات املتحدة لربنامج التلقیح التجرييب ملرض التهاب الكبد ب. وتقوم 
هذا  بتمويل  األمراض،2  على  السیطرة  ومرکز  الوطنیة1  الصحة  مؤسسة 
الربنامج، ويتوىل رئیس بنك الدم مبدينة نیويورك الدكتور وولف اشموغنر،3 

الیهودي البولندي املولود عام 1919م.، بتنفیذ هذه اخلطة. 
ويتم تلطیخ هذا اللقاح بصورة متعمدة بالسالح اجلرثومي املعروف بفريوس 
اإليدز، ويزعم مركز السیطرة على األمراض حىت عام 1981 أن 6 باملائة 
التهاب الكبد ب، أصیبوا باإليدز. ومع ذلك يتم  فقط ممن تلقوا لقاح 
اعالن األرقام احلقیقیة وهي 64 باملائة حىت عام 1984، الرقم الذي مازال 

مرشحا لالزدياد، الن البحوث اليت أجنزت يف هذا اجملال، بقیت سرية. 

عام 1980م.:
»أحجار  أو  استونر«  غايد  لـ»جورجیا  التذكاري  النصب  تركیب  ويتم 
جورجیا االرشادية« يف »شطر اِلربت«4 بوالية جورجیا. ومتت كتابة عشر 

نقاط على هذا النصب احلجري، أوهلا هو: 
حافظوا على عدد سكان البشرية من حيث التوازن الدائم مع الطبيعة، بادنى 

من خمسمائة مليون نسمة. 
ونظرا إىل أن سكان العامل يف هذه األثناء، كان يبلغ ستة ملیارات نسمة، 
فان االمتثال هلذا املوضوع، كان يعين خفض تسعة أعشار سكان العامل. 

عائلة روتشيلد وخطة خفض السكان

الحرب السكانیة العالمیة

أحجار جورجيا االرشادية

والطريف هنا هو أن وثیقة كتبت يف 24 يولیو بعنوان »التقرير الدويل 
االمريكي األسبق،  اخلارجیة  سايروس فانس،5 وزير  قبل  2000« من 
وقدمت إىل الرئیس االمريكي آنذاك جيمي كارتر. وجاء يف هذا التقرير 
أنه نظرا اىل التزايد امللحوظ واملنتظر لسكان العامل، فان مصادر كوكب 
األرض ال تكفي لتأمنی هؤالء السكان، وعلیه يطالب خبض مائة ملیون 

نسمة من سكان امريكا حىت عام 2050م. 

عام 2004م.:
ويزعم القادة االسالمیون يف مشال »نیجرييا« بان برنامج التحصنی ضد 
شلل األطفال لـ»منظمة األمم املتحدة للطفولة« )يونیسف(،6 يعد جزء 
من مؤامرة الواليات املتحدة خلفض سكان هذه املنطقة عن طريق نشر 
إن  االفريقیون  ويقول  للعقم.  املسببة  الكیمیائیة  واملواد  اإليدز  فريوس 

فحوصاهتم املخربية، تظهر وجود مواد ملوثة يف هذه اللقاحات. 
تقوم حكومة  آمنة وغري خطرة،  اللقاحات  أن هذه  إثبات  ومن أجل 
الدينینی واخرين إىل  العلماء والقادة  بايفاد فريق من  املتحدة  الواليات 
اخلارج، لتأيید الفحوصات املتعلقة هبذا اللقاح يف املختربات اخلارجیة. 
ومع ذلك، ومبجرد استكمال هذه الفحوصات، ميتنع هؤالء عن نشر 

النتائج. 

الهوامش:
1. National Institute of Health = NIH.
2. Centers for Disease Control = CDC.
3. Wolf Schmugner.
4. Elbert.
5. Cyrus R. Vance.
6. UNICEF.

اندرو کارينغتون  تأليف:  السلطة«،  طريق  على  »الصهيونية  المصدر: كتاب 
هيتشکاک، ترجمة: محمد ياسر فرحزادي.
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اليهودية في العصر الحديث 
إننا سنتابع مسار تغري تفكري وعمل »قبیلة اللعنة« يف الغرب، يف كتاب 
اخر، كل ما بدأ منذ عصر بعثة النبي عيسى ويستمر حىت العصر 
احلديث وإرساء احملافل السرية، لكن ما يعود على وجه اخلصوص إىل 
الیهودية، فان احلوار عن النحل الیهودية منذ هناية العصور الوسطى وحىت 

العصر احلاضر، مغیب، إذ نتناوله يف هذا الفصل. 
العصر  اجلديد،  الغريب  التاريخ  هو  احلديث«  »العصر  من  والقصد 
املتأثر بالفكر احلديث والذي أوجد تطورات كثرية يف املیادين السیاسیة 
الثقافیة  احلیاة  على  بظالهلا  ألقت  واليت  واالقتصادية  واالجتماعیة 
واحلضارية للغرب وما بعدها سكان األرض. وقد غطت هذه التطورات، 

مجیع أوجه حیاة الناس وغريت حیاهتم الدينیة بشكل خاص. 
إن نشأة عصر النهضة1 وظهور عصر التنوير2 ألقیا بظالهلما على حالة 

الیهود. 
الغرب  للمیالد وعندما كان  السادس عشر والسابع عشر  القرننی  ويف 
والتحديث  اإلحتجاجیة  املدارس  وتشكیل  نشأة  مبرحلة  مير  املسیحي 
للغاية،  سیئا  للیهود  االجتماعي  الوضع  )الربوتستانتیة(، كان  الديين 
بالرغم من أن التطورات الثقافیة للعصر الغريب احلديث، كانت تدفع حبد 
ذاهتا، سكان الغرب املسیحي بإجتاه جوهر وباطن الیهودية وميكن توجیه 

إصبع اإلشارة إىل الیهودية يف كوالیس اإلعرتاضات املسیحیة. 
وكان الیهود يعیشون يف الغیتوهات وبعیدا عن املواهب والنعم اليت كانت 
-1799( الفرنسیة  الثورة  تكن  مل  ذلك،  ومع  الغیتو،  خارج  سائدة 

1789م.( وحتول النظام امللكي الفرنسي إىل اجلمهوري، غري ذي أثر على 
وضع الیهود الذين أصبحوا يتمتعون مبزيد من احلقوق املدنیة. 

العصور  أوروبا  مقدرات  على  الكاثولیكیة  الكنیسة  سلطة  تراجع  إن 
نشأة  إىل  أدى  واالجتماعیة،  الدينیة  احلريات  وانتشار  ورواج  الوسطى، 
تشعبات جديدة يف احلیاة الدينیة للیهود وأسس لظهور الطوائف اإلصالحیة 

واحملافظة واألرثوذكسیة. 
العصر  بتطورات  تأثرت  الیهودية،  النحل  هذه  نشأة  أن  القول  وميكن 

احلديث. 

)Reform Judaism( 1. اإلصالحيون اليهود
وقد حصلت يف العصر احلديث وحتت أثر التیارات الفكرية احلديثة، هنضات 

خمتلفة يف الیهودية. ويقول مؤلف كتاب »الیهودية ودراسة تارخيیة«: 
إن جميع الحركات الحديثة في اليهودية، نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر، 
منذ عصر التنوير3 الذي ميز المناخ العام للقرن الثامن عشر، وكان مؤشرا على 
محاوالت االنسان الغربي لممارسة سيادة العقل على مجمل مراحل الحياة 

البشرية. 
وفي نطاق الدين، كان الحكم الذاتي للعقل بما يشمل رفض وإنكار أي نوع 
الحكم  هو  إنسان،  أي  بأن  وقيل  والتقليد،  الدينية  والمرجعية  الجزمية  من 
النهائي على أعماله ومعتقداته، وفي الوقت ذاته، فان هذه الحركة عارضت 
وعدم  التعصب  أشكال  االجتماعية كل  والمناسبات  العالقات  مجال  في 
اإلحتمال4 واإلستبداد والحكم المطلق5 وطالبت بالحرية والمساواة بين أبناء 

اليهوديون المعاصرون: اإلصالحيون اليهود
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البشرية. 
إلى  انتقلت  و»بريطانيا«  »هولندا«  في  بداية  ظهرت  التي  التنوير  حركة  إن 
»فرنسا«، واتسمت هناك بطابع عنيف، وبلغت ذروتها في »الثورة الفرنسية 
الكبرى«، وتحطمت مع اإلعالن عن حقوق االنسان6 الحواجز التي كانت 
الكنيسة والحكومة تفصل بموجبها اليهود عن جيرانهم. وانتقلت هذه الحركة 

من فرنسا إلى ألمانيا والبلدان األوروبية االخرى لتصل إلى »فولغا«. 
وقد اضطلع موسى مندلسون7 )1729-1786م.( بدور مهم في الترويج 
للفكر التنويري بين اليهود. وبينما كان يخضع ألثر اليب نيتس لتوضيح النسبة 
أي  قبول  عن  أحجم  النه  اليهود،  تصور  غير  واإليمان،  العقل  بين  القائمة 
بعنوان  في كتابه  وقال  مستقلة  بصورة  العقل كشفه  يستطيع  ال  إيماني  ركن 

»أورشليم«:
»إني ال أؤمن باي حقيقة أبدية، إال الحقائق التي يمكن تصورها وبل تملك 

القابلية على إثباتها وتأييدها بواسطة العقل البشري.«8
بوصفه  مندلسون،  يبجله  العقل9 وكما  أن  للتأكيد على  ثمة حاجة  وليست 
ميمون«  »إبن  يصفه  الذي  العقل  تماما عن  يختلف  للدين،  صديقا وداعما 
وباقي فالسفة الدين اليهودي بوصفه خادما للدين. كما أنه ليس ضروريا اإلشارة 
محدودة  مجموعة  إلى  اليهودية  إختزال  في ضوء  تحرك  مندلسون،  أن  إلى 
من التقاليد والطقوس الشرعية، بعكس المسار الكلي لتاريخ الحياة الديينة 
والتجربة اليهودية. ورغم ذلك، كان مندلسون يؤمن إيمانا راسخا باليهودية ولم 

يكن ينوي أبدا، إبعاد أخوانه عن دين أجدادهم.10
الیهود والیهودية والصهیونیة« أن نشأة احلركات  ويرى مؤلف »موسوعة 
اإلصالحیة يف الیهودية تعود إىل أزمة الیهودية احلاخامیة والتلمودية ويقول: 
إن نشأة الحركات اإلصالحية في اليهودية، تعود إلى أزمة اليهودية الحاخامية 
والتلمودية، وكانت على عالقة بوضع يهود أوروبا قبل الثورة الصناعية. ولم 
في  طرأت  التي  المستجدة  الظروف  مع  التكيف  التقليدية  اليهودية  تستطع 
المجتمع الغربي بدء من الثورة التجارية وصوال إلى الثورة الصناعية. إن إنهيار 
»الغيتوهات« وبعدها »حركةالتحرير السياسي« فاقمت هذه األزمة، ووعدت 
الحكومة الوطنية الحديثة الكبرى، اليهود بالتحرر السياسي، شريطة أن يبقوا 
أوفياء للنظام الحاكم، وأن يتناغموا مع المجتمع من وجهة النظر السياسية 

واالقتصادية والثقافية واللغوية. 
وكان هذا يتعارض بشدة مع اليهودية الحاخامية التي كانت تقدم تعريفا دينيا 
الحكومة  طلب  على  باإليجاب  اليهود  رد  وقد  الدينية.  الهوية  عن  وعرقيا 
المجتمع  مع  التكيف  إلى  والدعوة  التنويرية  الحركة  نشأة  وكانت  الوطنية، 

وظهور اليهودية اإلصالحية جزء من هذا الرد. 
وقد استمد اليهود اإلصالحيون من فكر موسى مندلسون، لكنهم استفادوا 
أكثر من أي شئ اخر، من أفكار وأفعال المسيحيين البروتستان في »ألمانيا« 

)موطن اإلصالحات الدينية اليهودية والمسيحية(. 
مع  تدريجبا  الدينية  والطقوس  »الكنيس«  عن  اليهود  الشباب  أعرض  وقد 
القادة  بدأ  وبالتالي  والرجعية،  المحتوى  وعديمة  الجافة  الشعائر  مشاهدته 
اليهود، اإلصالحات، وأحدثوا تغيرات في الشعائر بهدف التجميل، على سبيل 
المثال، حولوا الكنيس من موقع للشجار والجدل إلى مكان للعبادة والتقوى 
والزهد، وقدموا المواعظ الدينية في كل بلد بلغة ذلك البلد. وتغير موضوع 
هذه المواعظ أيضا، وأصبحوا بصدد تنوير المصلين روحيا بدال من التطرق إلى 
تفسير النقاط المستظرفة في الشريعة. وأختزلت الصالة أيضا، وتسرب إليها 

األورغ واألوركسترا مع حذف قصائد »بيوت« وبعض األدعية. 
وقام »اسرائيل كيوبسون« عام 1810م. باول إصالحات في الكنيس التابع 
لمدرسته ومن ثم في عام 1815م. في منزله. وأسس بعدها أول كنيس 

إصالحي في »هامبورغ« عام 1818م.11
وحسب »موسوعة الیهود والیهودية والصهیونیة« فإن الكنس اإلصالحیة 
التقدمینی«،  للیهود  العاملي  لـ»اإلحتاد  تابعا  بلدا  موجودة يف حنو 29 
نسمة.  ألف   259 و  ملیون  حنو  إىل  احلركة  هذه  أتباع  عدد  ويصل 
ومازالت »أمريكا« تضم طبعا األغلبیة من أعضاء هذه الفرقة. ومتلك 
الیهودية اإلصالحیة يف أمريكا 848 »أسقفیة". ويشكل اإلصالحیون 
30% من الیهود األمريکینی، يف حنی أن 33% من الیهود األمريکینی 
هم حمافظون و 26% أرثوذكس و 9% من دون إنتماء للفرق الدينیة.12

وتسمى الحركة اإلصالحية اليهودية باللغة العبرية هسکاال13 )= تنويري(14 
ويسمى أتباعها15 َمسکيل )المثقف(.16

الهوامش:
للثورة  الثقافیة الكربى اليت مهدت  النهضة )Renaissance(، احلركة  1. عصر 

العلمیة واإلصالحات الدينیة يف الغرب املسیحي. 
2. عصر التنوير )Age of Enlightenment( وهو مصطلح اعتمد يف القرن 

الثامن عشر، وتسبب بالتغري الثقايف واإلعراض عن الفكر الديين. 
3. Enlightenment.
4. Intolerance.
5. Absolutism.
6. Right of Man.
7. Moses Mendelssohn.

8. ابستاين، إيزيدور، »الیهودية ودراسة تارخيیة«، صص 350-349.
9. Reason.

10. ابستاين، إيزيدور، »الیهودية ودراسة تارخيیة«، ص 351.
11. املسريی، عبدالوّهاب، »موسوعة الیهود والیهودية والصهیونیة«، ج 5، ص 

.405
12. املصدر السابق، ص 406.

13. Haskalah.
14. Enlightenment.

15. سلیماين أردستاين، عبدالّرحیم، »الیهودية«، ص 292.
16. Maskil.

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

الطبعة األولی، 1397ش.

األولیغارشیة الحاخامیة
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تعريف السويق
يجُطلق الَسويق على الطعام املعمول من دقیق احلنطة1 - غالبا - بعد 
تفظ به لوقت احلاجة كأفضل  أن يجُقلى على النار - أي حيجَُمَّص - مث حيجُ
ونة حیث ميكن اختزانه لفرتات طويلة، و لسهولة محله يف 

جُ
أنواع الزاد و امل

األسفار، كما و ميكن االستفادة منه على صورته األولیة كطعام جاهز، 
كما و ميكن حتضريه بأشكال متنوعة أيضا.

هذا و يجُعمل السويق من دقیق احلنطة، و الشعري،2 و األرز، و العدس 
غالبا، كما و يجُعمل أيضا من بعض أنواع الفواكه و اخلضار كالنبق، و 

فف و تجُطحن. التفاح، و القرع، و حب الرمان، و الغبرياء3 بعد أن جتجُ
و ذكرت الروايات املروية عن أهل البیت بأن السويق إمنا هو من 

تعلیم الوحي، و هو طعام األنبیاء.
لبعض  عالج  أنه  و  السويق  خواص  يف  أحاديث كثرية  وردت  كما 

األمراض.
قال موّلف »حبر اجلواهر«: 

والقرع  والتفاح  والنبق  والشعير  القمح  السويق:  منها  يصنع  أشياء  سبعة 
وحبة الرمان واللفت. وكل هذه األصناف، تقوم باحتواء الطبع، وتزيل القئ 
والتوتر الناتج عن الصفراء، وتجفف رطوبة المعدة. وإن تم تحضير كمية من 
سويق الشعير مع الماء وكمية ضئيلة من اللبن وخلطها بالسمسم المحمص 

والمسحون، فانه سيكون مفيدا لإلسهال ويسكن اللسعات وُمنواّم.

كيف يقدم السويق ؟
يجُقدَّم السويق بطجُرق خمتلفة حسب ما تقتضیه احلاجة، فیجُقدم جافا كما 
هو، و يقّدم مبلوال باملاء فیجُسمَّى حینئذ السويق املبسوس، و يقّدم بعد 
أن يجُضاف إلیه املاء فیصبح رقیقا حبیث يجُشرب فیجُسمَّى حینئذ بالسويق 
امللتوت، كما و يجُضاف إلیه الزيت مث يقّدم، و قد يجُضاف إلیه السكر، و 

قد يجُضاف إلیه بعض احلوامض فیصبح حامضا.4و5

فوائد السويق المذكورة في االحاديث
1. روي عن اإلمام علي بن موسى الرضا أنه قال: 

هضم  شبعانا  إن كنت  و  أمسك،  جائعا  إن كنت  الساّويق،  القوت  »نعم 
طعامك.«6

2. روي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه قال:
»الساّويق ينبت اللاّحم و يشداّ العظم.«7

3. و روي عنه أيضا أنه قال: 
»الساّويق الجافاّ يذهب بالبياض.«8

3. و عن عبد اللاّه بن مسكان، قال مسعت أبا عبد الّله يقول:
»شرب الساّويق بالزاّيت ينبت اللاّحم، و يشداّ العظم، و يرقاّ البشرة، و يزيد 

في الباه.«9
4. و عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه قال: 

»الساّويق يجرد المراّة و البلغم من المعدة جردا، و يدفع سبعين نوعا من أنواع 

السويق
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البالء.«10
 11:5. و عن الناّضر بن قرواش، قال: قال أبو احلسن املاضي

»الساّويق إذا غسلته سبع مراّات و قلاّبته من إناء إلى إناء آخر فهو يذهب 
بالحماّى و ينزل القواّة في الساّاقين و القدمين.«12

6. و عن سيف التاّماّار قال: 
 مرض بعض رفقائنا بـ»مّكة« وبرسم،13 فدخلت على أيب عبد الّله

فأعلمته، فقال يل: 
»اسقه سويق الشاّعير فإناّه يعافي إن شاء اللاّه، و هو غذاء في جوف المريض.«
فما سقیناه الّسويق إاّل يومنی - أو قال مرّتنی - حىّت عويف صاحبنا.14

 :7. و قال اإلمام جعفر الصادق
»من شرب الساّويق أربعين صباحا امتأل كتفاه قواّة.«15

8. عن إبراهيم بن بسطام، عن رجل من أهل »مرو«، قال: 
بسويق  إلیه  فبعثنا  الّسويق،  يطلب  عندنا  هو  و   الّرضا إلینا  بعث 

ملتوت،16 فرّده و بعث إيّل: 
»أناّ الساّويق إذا شرب على الراّيق و هو جافاّ أطفأ الحرارة و سكاّن المراّة، و 

إذا لتاّ لم يفعل ذلك.«17
9. عن يحيى بن مساور، عن أيب إبراهیم18 أنّه قال: 

»الساّويق و مرق لحم البقر يذهبان بالوضح.«19و20
11. و روي عن اإلمام جعفر بن حممد الّصادق أنّه قال: 

يشّد  و  الّلحم  ينبت  ذلك  فإّن  صغرهم  يف  الّسويق  صبیانكم  »اسقوا 
العظم.«

 :و قال
»من شرب الساّويق أربعين صباحا امتأل كتفاه قواّة.«21

12. و عن اإلمام الصادق أنّه قال: 
»أفضل سحوركم الساّويق و التاّمر.«22

13. و عن حماّاد بن عثمان قال: مسعت أبا عبد الّله يقول: 
»املئوا جوف المحموم من الساّويق، يغسل ثالث مراّات ثماّ يسقى.«23

14. و عن عبيد اللاّه بن أبي عبد اللاّه، قال: كتب أبو احلسن من 
»خراسان« إىل »املدينة«: 

»ال تسقوا أبا جعفر الثاّاني24 الساّويق بالساّكاّر فإناّه ردياّ للراّجال.«25
15. و عن أيب جعفر الباقر أنّه قال: 

»ما أعظم بركة الساّويق إذا شربه اإلنسان على الشاّبع أمرأ و هضم الطاّعام، 
الحضر  الساّفر و  الزاّاد في  نعم  أشبعه، و  الجوع  اإلنسان على  إذا شربه  و 

الساّويق.«26
16. و عن بكر بن محماّد، قال كنت عند أيب عبد الّله فقال له رجل: 

:يا ابن رسول اللاّه، يولد الولد فيكون فيه البله و الضاّعف؟ فقال
»ما يمنعك من الساّويق، اشربه و مر أهلك به، فإناّه ينبت اللاّحم و يشداّ العظم، 

و ال يولد لكم إالاّ القوياّ.«27

الهوامش:
املطلق  السويق  أنه محل  الكلیين رمحه اهلل  أقول يظهر من  العالمة اجمللسي:  1. قال 
الوارد يف األخبار على سويق احلنطة حیث قال باب األسوقة و فضل سويق احلنطة 
مث ذكر األخبار املطلقة يف هذا الباب، و قال الشهید رمحه اهلل يف الدروس يف السويق 
و نفعه أخبار مجّة و فّسره الكلیين بسويق احلنطة. أنظر: »حبار األنوار )اجلامعة لدرر 
أخبار األئمة األطهار(«، ج 63، ص 282، للعالمة الشیخ حممد باقر اجمللسي، 

 305 ص   ،6 ج  »الكايف«،  وأنظر:  1414ه.ق.؛  بريوت،  الوفاء،  مؤسسة 
الكلیين، دار الكتب اإلسالمیة،  للشیخ أيب جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق 

1365ه.ش.، طهران.
2. »جممع البحرين«، ج 5، ص 189، للعالمة فخر الدين بن حممد الطرحيي، 

مكتبة املرتضوي، الطبعة الثانیة، 1365ه.ش.، طهران.
.Elaeagnusan gastifolial 3. الغبرياء: مترة تشبه العناب تجُعرف علمیا باسم
 ،4. يف رواية سعید بن املسّیب: كان القرّاء ال حيّجون حىّت حيّج زين العابدين

و كان يّتخذ هلم الّسويق احللو و احلامض.
5. »حبار األنوار«، ج 46، ص 37.

6. »الكايف«، ج 6، ص 305.
7. املصدر السابق.

8. املصدر السابق، ج 6، ص 306.
9. املصدر السابق.

10. املصدر السابق.
.ثامن أئمة أهل البیت 11. أي اإلمام علي بن موسى الرضا

12. »الكايف«، ج 6، ص 307.
فهو مربسم.  الرجل  برسم  يقال  فیها،  يهذي  معروفة  علة  بالكسر:  الربسام   .13

»جممع البحرين«، ج 6، ص 17.
14. »الكايف«، ج 6، ص 306.

15. املصدر السابق.
16. امللتوت: املمزوج باملاء حبیث يصبح قابال للشرب.

17. »الكايف«، ج 6، ص 307.
.سابع أئمة أهل البیت ،18. أي اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

19. الَوَضح: البـََرص.
20. »الكايف«، ج 6، ص 311.

17. »وسائل الشیعة« )تفصیل وسائل الشیعة إىل حتصیل مسائل الشريعة(، ج 
25، ص 16، للشیخ حممد بن احلسن بن علي، املعروف باحلجُر العاملي، مؤسسة 

آل البیت، 1409ه.ق.، قم.
18. »هتذيب األحكام«، ج 4، ص 198، للشیخ أيب جعفر حممد بن احلسن 

الطوسي، دار الكتب اإلسالمیة، 1365ه.ش.، طهران.
19. »وسائل الشیعة«، ج 25، ص 19.

.تاسع أئمة أهل البیت 20. أي اإلمام حممد بن علي اجلواد
21. »وسائل الشیعة«، ج 25، ص 16.

22. »هتذيب األحكام«، ج 4، ص 198.
23. »وسائل الشیعة«، ج 25، ص 19.

.تاسع أئمة أهل البیت 24. أي اإلمام حممد بن علي اجلواد
25. »وسائل الشیعة«، ج 25، ص 19.

النوري،  احملدث  للشیخ   ،337 16، ص  ج  الشیعة«،  وسائل  »مستدرك   .26
مؤسسة آل البیت، 1408ه.ق.، قم.

27. »مستدرك الوسائل«، ج 16، ص 337.
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ابن  أنه  ادعاء  من  سابقا،  ذكرناه  ما  بكل  إسماعيل  أحمد  يكتف  مل 
اإلمام وأنه املهدي األول من بعده، وسفريه قبل ظهوره، وأنه الیماين 
املذكور يف الروايات، بل متادى يف اِدعاءاته حىت قال: إنه حجة اهلل على 

!اخللق، وإنه اإلمام الثالث عشر من أئمة أهل البیت
وقد استدل بعض أتباعه له بعدة روايات، دلت ظواهرها على أن األئمة 
املتواترة  بالروايات األخرى  اثين عشر، ضاربنی عرض اجلدار  أكثر من 
من طرق السنة والشیعة اليت تدل بوضوح على أن األئمة أو اخللفاء اثنا 
عشر، ومعرضنی عن إمجاع الشیعة من عصر الغیبة إىل يومنا هذا على 

حصر عدد األئمة يف اثين عشر إماما فقط!

األدلة على أن األئمة اثنا عشر
ذكر الشیعة االثنا عشرية عدة أدلة على صحة معتقدهم بأن عدد األئمة  

اثنا عشر، من ضمنها:
إماما  اثين عشر  اليت حتصر األئمة يف  المتواترة  الدليل األول: الروايات 
دون زيادة أو نقیصة، وتذكرهم إما بنسبهم، أو بأمسائهم إماما تلو إمام.

منها: ما رواه الشیخ الصدوق بسنده عن سید االوصیاء امرياملؤمننی 
:قال: قال رسول اهلل ،علی بن ابی طالب

»األئمة من بعدي اثنا عشر، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم، الذي يفتح 
اهلل تعالى ذكره على يديه مشارق األرض ومغاربها.«1

وروى أيضا : عن الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبیه حمّمد بن علي، 
عن أبیه علي بن احلسنی، عن أبیه احلسنی بن علي، عن أبیه أمرياملؤمننی 
علي بن أيب طالب قال: قلت لرسول اهلل: »أخبرني بعدد األئمة 
بعدك.« فقال: »يا علي، هم اثنا عشر، أولهم أنت، وآخرهم القائم.«2

 وما رواه عن الصادق جعفر بن حمّمد، عن أبیه، عن جده، عن علي
قال: قال رسول اهلل: »األئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن أبي 
طالب، وآخرهم القائم، هم خلفائي، وأوصيائي، وأوليائي، وحجج اهلل على 

أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر.«3
وما رواه عن السيد بن محماّد الحميري - يف حديث طويل - قال فیه: 

قلت للصادق جعفر بن حمّمد: يا ابن رسول اهلل! قد روي لنا أخبار عن 
آبائك في الغيبة، وصحة كونها، فأخبرني بمن تقع؟ 

فقال: »إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي، وهو الثاني عشر من األئمة 
الهداة بعد رسول اهلل أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم 
القائم بالحق، بقية اهلل في األرض وصاحب الزمان، واهلل لو بقي في غيبته ما 
بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر، فيمأل األرض قسطا وعدال 

كما ملئت جورا وظلما.«4
والروايات هبذا املضمون كثرية جدا، وهي - كما قلنا - متواترة يف كون  
بن  حمّمد  وآخرهم   ،  املؤمننی أمري  هلم  أو  وأن  عشر،  اثين  األئمة 

احلسن، فهو آخر األئمة وآخر احلجج اإلهلیة على اخللق.
الدليل الثاني: إجماع الشيعة اإلمامية على أن األئمة اثنا عشر، وشهرة هذه 
العقیدة عند كل أهل األرض، وهذا ما جعل تسمیة االثين عشرية ختتص 
بالشیعة دون غريهم: ولشهرهتم هبذه العقیدة، واختصاصهم هبا دون غريهم 
من طوائف املسلمنی، خصوا بتسمیتهم بالشیعة االثين عشرية دون غريهم.
قال الصدوق يف »اعتقادات«ـه: واعتقادنا أن حجج اهلل تعالى على خلقه 

بعد األئمة االثنا عشر...5
وقال الشهرستاين السجُين يف تعريف االثين عشرية: إن الذين قطعوا بموت 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق، وسموا قطيعة، ساقوا اإلمامة بعده في أوالده، 
فقالوا: اإلمام بعد موسى الكاظم ولده علي الرضا، ومشهده بي»طوس«، ثم 
بعده محماّد التقي الجواد أيضا، وهو في مقابر قريش بي»بغداد«، ثم بعده علي 
بن محماّد النقي، ومشهده بي»قم« ]كذا[، وبعده الحسن العسكري الزكي، 
وبعده ابنه محماّد القائم المنتظر الذي هو بي»سر من رأى«، وهو الثاني عشر، 

هذا هو طريق االثنا عشرية في زماننا.6 

الدليل الثالث: الروايات اليت تذم القائلنی بثالثة عشر إماما فصاعدا، بل 
بعض الروايات تبنی أنه من طول غیبة القائم تكثر األقاويل والتأويالت، 

حىت يقول البعض بالثالث عشر! 
الروايات اليت متسك هبا أمحد إمساعیل وأتباعه إلثبات  الدليل الرابع: أن 

امتداد اإلمامة يف ولد اإلمام املهدي معارضة أيضا لروايات الرجعة اليت 
 ذكرناها سابقا، وبینا داللتها على أن أول من يرجع هو اإلمام احلسنی

.وأنه يتوىل مقالید احلكم بعد وفاة اإلمام املهدي
وهذه األدلة كلها تقطع دابر من يقول بزيادة عدد األئمة على االثين عشر، 
وتثبت أن كل من يعتقد هبذا القول هو مارق عن اإلميان، وحاله حال 

الفرق األخرى اليت ضلت عن احلق، وتاهت عن الطريق املستقیم. 

رد استدالالت أحمد إسماعيل وأتباعه
ذكر أحد املروجنی ألمحد إمساعیل من أتباعه بعض الروايات اليت حاول من 
خالهلا إثبات أهنا تدل على أكثر من اثين عشر إماما، ولعل هذه الروايات 

تنقسم إىل ثالث طوائف:
طائفة منها رمبا يجُفهم من ظاهرها وجود ثالثة عشر إماما؛

وطائفة أخرى تفید وجود أئمة بعد اإلمام املهدي؛
وطائفة ثالثة تفید وجود أئمة من ولد اإلمام املهدي بعده.  

علما أن ما ذكره أمحد إمساعیل واملروجون له لیس حتقیقا للروايات، أو فهما 
جديدا هلا، بل حاول جمموعة من املضلنی عرب التاريخ التشويش على عقیدة 
وغاية  األخبار،  هذه  بأمثال  علیهم  بالتلبیس  البیت  أهل  شیعة  اإلمامیة 
ما قام به أتباع أمحد إمساعیل هو إعادة صیاغة شبهات أعداء الشیعة، 

وطرحها بلباس جديد.

إماما،  عشر  اثين  من  أكثر  بوجود  تشعر  اليت  الروايات  األولى:  الطائفة 
وقد ادعى أحد أتباع أمحد إمساعیل املرِوجنی له، وامسه ضياء الزبيدي يف 
كتابه »املهدي واملهدينی« ]كذا[ تواتر هذا املضمون، فقال: الروايات اليت 

ذكرت أن األئمة ثالثة عشر، وهي روايات متواترة معىن.7
حجة  أي  عن  اجملرد  االدعاء  سوى  علیها  دلیل  ال  باطلة  دعوى  وهذه 
العلمي هلذا الرجل هو عنوان كتابه، إذ أن  ويكفینا دلیال على املستوى 
واملهدينی« كما  »املهدي  ولیس:  واملهديون«،  »املهدي  هو:  الصحیح 
قال؛ ألهنا مرفوعة لتجردها من العامل، فالذي ال يعرف أبسط القواعد 
الذين ورد  البیت وهم  أهل  يتجرأ على شرح روايات  النحوية كیف 
اهلل: »أعربوا  عبد  أيب  عن  دراج  بن  جميل  عنهم كما يف صحیحة 

حديثنا، فإنا قوم فصحاء.ِ«8 
 رواها الكليني يف »الكايف« عن األصبغ بن نباتة، قال: أتیت أمرياملؤمننی
فوجدته متفكراً ينكت يف األرض. فقلت: يا أميرالمؤمنين! مالي أراك متفكراً 

تنكت في األرض، أرغبة منك فيها؟ 
فقال: »ال واهلل، ما رغبت فيها وال في الدنيا يوماً قط؛ ولكني فكرتفي 
مولود يكون من ظهر]ي[: الحادي عشر من ولدي؛ هو المهدي الذي يمأل 
األرض عدال وقسطاً كما ُملئت جوراً وظلما، تكون له غيبة وحيرة، يضل فيها 

أقوام، ويهتدي فيها آخرون.« 
فقلت: يا أمير المؤمنين! وكم تكون الحيرة والغيبة؟ 

قال: »ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست سنين.« 
فقلت: وإن هذا لكائن؟ 

فقال: »نعم كما أنه مخلوق، وأنى لك بهذا األمر يا أصبغ، أولئك خيار 
هذه األمة مع خيار أبرار هذه العترة.« 

فقلت: ثم ما يكون بعد ذلك؟ 

بداءات، وإرادات، وغايات المدعون الكّذابون له  فإن  يشاء،  ما  اهلل  يفعل  فقال: »ثم 
ونهايات.«9

يبقى أمران زعم بعض املروجنی ألمحد إمساعیل أهنما قرينتان على أن املراد 
باملهدي يف احلديث، هو أمحد إمساعیل:

أن    واحدة، يف حنی  غیبة   للمهدي أن  ذكرت  الرواية  أن  األولى: 
اإلمام الثاين عشر له أكثر من غیبة، فیكون املهدي املقصود هبذا اخلرب 

.هو أمحد إمساعیل، ال اإلمام الثاين عشر
والجواب: أن األئمة إذا ذكروا الغیبة فاملقصود هبا الكربى؛ ألن الغیبة 
كان يلتقي بالشیعة، وما هي إال مرحلة  األوىل لیست غیبة حقیقیة؛ 
ألنه انتقالیة، الغرض منها التمهید للغیبة الكربى اليت هي غیبة حقیقیة.

مث إن هذا التعبري قد ورد يف عدة روايات ال خيتلف اثنان يف أن املقصود 
.فیها هو صاحب األمر

أبیهم  عن   املعصومنی ائّمة   الصدوق الشیخ  رواه  ما  منها: 
أمرياملؤمننی علي بن أيب طالب إنه قال: »التاسع من ولدك يا حسين 

هو القائم بالحق، المظهر للدين، والباسط للعدل.« 
قال احلسنی بن علي فقلت له: »يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكائن؟«

فقال: »إي والذي بعث محماّدا بالنبوة، واصطفاه على جميع البرية، 
ولكن بعد غيبة وحيرة، فال يثبت فيها على دينه إال المخلصون المباشرون 
لروح اليقين، الذين أخذ اهلل عز وجل ميثاقهم بواليتنا، وكتب في قلوبهم 

اإليمان، وأيدهم بروح منه.«10
 :وروى بسنده عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل
َخلقا  الناس يب  أشبه  وكنیته كنیيت،  امسي،  امسه  ولدي،  من  »املهدي 
يقبل كالشهاب  مث  األمم،  فیها  تضل  وحرية  غیبة  به  تكون  وخجُلجُقا، 

الثاقب، ميلؤها عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما.«11

الثانية: أن الرواية ذكرت أن غیبة اإلمام ستة أيام، أو ستة أشهر، أو 
ست سننی، يف حنی أن غیبة اإلمام جتاوزت هذه املدة الزمنیة بكثري، 
وهذا يدل على أن املراد يف احلديث هو أمحد إمساعیل، ال اإلمام املهدي 

!املنتظر
والجواب: أن طول غیبة اإلمام املهدي وقصرها مرتبط بالبداء، فرمبا 
يكون قد بدا هلل يف ظهور اإلمام فأخره لسبب من األسباب، وقد 
وردت، عدة روايات تؤكد أن اخلروج كان معینا بوقت خمصوص، لكنه 

قد أجُّخر!
أيب  عن  بصير،  أبي  عن  بسنده  النعماني  رواه  ما  الروايات  تلك  من 
عبداهلل قال: قلت له: ما لهذا األمر أمد ينتهي إليه ويريح أبداننا؟ 

قال: »بلى، ولكنكم أذعتم فأخره اهلل.«12 
قال:  زرارة،  عن  بإسناده   الكلیين الشیخ  رواها  األخری  الرواية  يف 
محماّد كلهم  آل  من  اإلمام  يقول: »االثنا عشر   أبا جعفر مسعت 
محدث، من ولد رسول اهلل وولد علي بن أبي طالب فرسول اهلل و 

علی هما الوالدان.«13  
استدل القوم هبذه الرواية إلثبات أهنم ثالثة عشرية، فقالوا: إن الرواية 

!تدل على أن األئمة اثنا عشر من ولد أمري املؤمننی
والجواب: أنه من الواضح أن هذه الرواية حصل فیها تصحیف 

يف بعض ألفاظها؛ ألن هذه الرواية بنفسها قد نقلها الشيخ 

الشيخ أحمد سلمان

دعوى أحمد إسماعيل أنه اإلمام الثالث عشر!

المدعون الكّذابون
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زرارة  عن  بإسناده  قال  آخر،  بنحو  »اإلرشاد«  يف  المفيد 
من  األئمة  عشر  »االثنا  يقول:   جعفر أبا  مسعت  قال: 
آل محماّد كلهم محدث، علي بن أبي طالب وأحد عشر من ولده، 

ورسول اهلل وعلي هما الوالدان، صلى اهلل عليهما.«14
اللفظ  أن  تثبت  الكلیين  زمان  من  العهد  القريبة  النقوالت  هذه  فكل 
املوجود يف النسخة املطبوعة مجُصحف من قبل النساخ, فال حجة يف 

هذه الرواية على مدَّعاهم.
رواها القمي يف »كفاية األثر«، فقال: عن أمري املؤمننی أنه قال: 

»يا رسول اهلل! فهل بينهم أنبياء وأوصياء أخر؟« 
قال: »نعم أكثر من أن حتصى.«

مث قال: »وأنا أدفعها إليك يا علي، وأنت تدفعها إلى ابنك الحسن، 
والحسن يدفعها إلى أخيه الحسين، والحسين يدفعها إلى ابنه علي، وعلي 
يدفعها إلى ابنه محماّد، ومحماّد يدفعها إلى ابنه جعفر، وجعفر يدفعها إلى 
ابنه موسى، وموسى يدفعها إلى ابنه علي، وعلي يدفعها إلى ابنه محماّد، 
والحسن  الحسن،  ابنه  إلى  يدفعها  وعلي  علي،  ابنه  إلى  يدفعها  ومحماّد 
يدفع إلى ابنه القائم، ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء اهلل، ويكون له غيبتان: 

إحداهما أطول من األخرى.« 
مث التفت إلینا رسول اهلل فقال رافعا صوته: »الحذر إذا فُقد الخامس 

من ولد السابع من ولدي.«15
 الذي هو ثامن هو اإلمام الرضا فإن السابع من ولد رسول اهلل
 والرابع من ولده هو اإلمام املهدي املنتظر حمّمد بن احلسن العسكري

واخلامس من ولده هو اإلمام الثالث عشر.
واجلواب: أن قوله »من ولدي« صفة للسابع، أي اإلمام السابع الذي 
اخلامس من ولد  فإن  الكاظم وعلیه  اإلمام  هو من ولدي، وهو 
السابع هو اإلمام املهدي املنتظر والكالم الذي سیأيت بعد ذلك يف 

احلديث يدل على هذا.
والعجب كل العجب ممن يستدل هبذه الرواية على إمامة أمحد إمساعیل، 
ولد  من  باخلامس  املراد  أن  على  الداللة  واضحة  الرواية  بقیة  أن  مع 
الرواية من يستدل  املنتظر ولو قرأ هذه  السابع هو اإلمام املهدي 
هبا على إمام ثالث عشر، لعلم أنه ال ميكن أن حيتج هبا شیعي عنده 
بعض االطالع، فقد ورد فیها قوله: حىت يأذن اهلل له باخلروج، فیخرج 
من »الیمن« من قرية يقال هلا: »كرعة«، على رأسه عمامة، متدرع 
بدرعي، متقلد بسیفي ذي الفقار، ومنادي ينادي: هذا المهدي خليفة 
فاتبعوه؛ ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما وذلك  اهلل 
عندما يصري الدنیا هرجا ومرجا، ويغار بعضهم على بعض، فال الكبري 
يرحم الصغري، وال القوي يرحم الضعیف، فحینئذ يأذن اهلل له باخلروج!

فهل أمحد إمساعیل هو الذي سیمأل األرض قسطا وعدال بعدما ملئت 
ظلما و جورا؟!

وهل سیكون خروجه من كرعة يف الیمن؟
علما أن هذا الوصف وهو اخلامس من ولد السابع قد أطلق على اإلمام 
صاحب األمر يف أكثر من رواية، فال وجه لالشتباه يف محله على 
أمحد إمساعیل أو غريه. فقد روى الكلیين يف الكايف بسنده عن علي 
بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر قال: »إذا فقد الخامس من 
ولد السابع فاهلل اهلل في أديانكم، ال يزيلكم عنها أحد، يا بني! إنه ال بد 

لصاحب هذا األمر من غيبة، حتى يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، إنما 
هو محنة من اهلل عز وجل امتحن بها خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم دينا 

أصح من هذا التبعوه.« 
بني!  »يا  فقال:  السابع؟  ولد  من  الخامس  من  سيدي!  يا  فقلت:  قال: 
عقولكم تصغر عن هذا، وأحالمكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف 

تدركونه.«16
الصادق   عن  مهران،  بن  صفوان  عن  بسنده   الصدوق الشیخ  وروى 
 أنه قال: »من أقر بجميع األئمة وجحد المهدي، كان كمن  جعفر بن 
محماّد نبوته.« فقیل له: يا ابن رسول اهلل فمن  أقر بجميع األنبياء وجحد 
محماّدا المهدي من ولدك؟ قال: »الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم 

شخصه، وال يحل لكم تسميته.«17
قلة  عن  ناتج  الرواية  هذه  من  إمساعیل  ألمحد  املرِوجون  فهمه  ما  إذن 
اطالعهم على أخبار أهل البیت وعدم فهمهم هلا، وحتمیلهم ألفاظ 

األحاديث ما ال تدل علیه.
له ال يدل على  والنتیجة أن كل ما استدل به أمحد إمساعیل واملروجون 
إمامته بأي داللة، وكما الحظنا فإن كل الروايات أقصى ما هناك أنه رمبا 
يتوهم منها داللتها على أن األئمة ثالثة عشر، وهذا يبطل ادعاءهم بأن 
األئمة أربعة وعشرون، بضمیمة املهدينی االثين عشر لألئمة االثين عشر 

الذين نقول بإمامتهم.
ولو سلمنا بأن األئمة ثالثة عشر، فال دلیل يف كل تلك الروايات على 
أن هذا الثالث عشر هو أمحد إمساعیل! فلعله رجل آخر من أبناء اإلمام 

املهدي لصلبه، ال من أحفاد األحفاد كما يزعم أمحد إمساعیل.
ومما يدل على خطأ الذين يدعون أن األئمة ثالثة عشر، أن الروايات بینت 
األئمة االثين عشر بأمسائهم، وأعیاهنم، حبیث ال يلتبسون بغريهم، وأما هذا 
اإلمام الثالث عشر فلم تبنِی الروايات من هو، ومل تذكر امسه واسم أبیه، 
وهلذا فإن كل من يريد تضلیل الناس بادعاء اإلمامة يستطیع أن يدعي أنه 
هو، أو يدعي ذلك لغريه، وقد ذكر الشيخ النجاشي يف رجاله أن رجال 
احتج ببعض هذه الروايات على وجود ثالثة عشر إماما، وزعم أنه زيد بن 

علي بن الحسين. 
قال النجاشي: هبة اهلل بن أحمد بن محماّد الكاتب، أبو نصر، املعروف بـابن 
برنية، كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أيب جعفر محماّد بن عثمان العمري، 
بن  أبي الحسين  جملس  وحيضر  الكالم،  يتعاطى  وكان  حديثا كثريا،  مسع 
الشبيه العلوي الزيدي املذهب، فعمل له كتابا، وذكر أن األئمة ثالثة عشر 
مع زيد بن علي بن احلسنی، واحتج حبديث يف »كتاب سلیم بن قیس 

17!»اهلاليل«: »أن األئمة اثنا عشر من  ولد أمير المؤمنين
والنتیجة أن كل هذه الروايات ال تدل على إمامة أمحد إمساعیل وال إمامة 
غريه، وزعمه أنه هو املراد هبذه األحاديث زعم باطل؛ لعدم داللة هذه 
األحاديث على إمام ثالث عشر، ومع تسلیم داللتها فال بد من طرحها 
ملعارضتها بالروايات املتواترة عند الشیعة وأهل السنة على أن اخللفاء اثنا 
عشر، ولو تنزلنا وقبلنا داللتها على ذلك فهي ال تعنِی أمحد إمساعیل ال 

باالسم وال بالوصف.

الطائفة الثانية
استفاد القوم من بعض الروايات وجود أئمة بعد اإلمام المهدي وجعلوها 

عمدة لمعتقدهم. المدعون الكّذابون
الرواية األولى: رواها ابن قولويه بإسناده عن أبي بكر الحضرمي، عن أيب 
جعفر قال: قلت له: أي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهلل عز وجل وحرم 
رسوله؟ فقال: »الكوفة يا أبا بكر !هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيين 
المرسلين وغير المرسلين، واألوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي 
لم يبعث اهلل نبيا إال وقد صلى  فيه، ومنها يظهر عدل اهلل، وفيها يكون قائمه 

والقواّام من بعده، وهي منازل النبيين واألوصياء والصالحين.«18
اإلمام  أن  على  يدل  بعده«،  من  والقجُوام  قائمه  يكون  »وفیها  وقوله 

املهدي سیكون بعده أئمة هداة مهتدون. 
والجواب: أنه ال داللة يف هذه الرواية على وجود أئمة آخرين غري االثين 
عشر ألن املقصود بالقوام هم آباؤه الطاهرون، بداللة أحاديث الرجعة 

اليت ذكرناها سابقا.
الرواية الثانية: أخرجها أبو الحسين بن المنادي، عن سالم بن أبي الجعد، أنه 
قال: يكون المهدي إحدى وعشرين سنة أو اثنتين وعشرين، ثم يكون آخر 
من بعده، وهو صالح أربع عشرة سنة، ثم يكون آخر من بعده، وهو صالح 

تسع سنين.19
وهذه الرواية عامیة، بل هي من إخبارات ابن أيب اجلعد، ولیست حديثا عن 
النبی أو أحد االئمة و حتی لو قلنا »إن الرجل ثقة« فإننا جنهل 

مصدر هذا الكالم الذي ذكره.
والعجب كل العجب من قوم يرتكون روايات أهل البیت  الصحیحة 

واملتواترة، ويأخذون بأخبار املخالفنی!

الطائفة الثالثة 
 وهي الروايات اليت استدلوا هبا على وجود أئمة من ولد اإلمام املهدي

بعده.
اليت ورد   الطوسي الشيخ  رواها  اليت  الوصیة  رواية  األولى: هي  الرواية 
النيب بعد أن عدد األئمة االثين عشر بأمسائهم، قال:  فیها أن 
فإذا حضرته  اثنا عشر مهديا؛  بعده  يكون من  ثم  إماما،  اثنا عشر  »فذلك 
الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، له ثالثة أسامي: اسم كاسمي، واسم 
أبي، وهو عبد اهلل وأحمد، واالسم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين.«20

وقد سبق أن ناقشنا هذه الرواية سندا وداللة يف املبحث الثاين من كتابنا 
هذا، وأثبتنا أهنا رواية عامیة ضعیفة سندا، متهافتة متنا، معارضة للروايات 
األخرى املتواترة الدالة على أن األئمة إىل يوم القیامة اثنا عشر، ال يزيدون 
ألن  تصلح  وال  احلجة،  حجة  الرواية  هبذه  هبا  تقوم  فال  ينقصون،  وال 

يتمسك هبا يف شيء.
االثنا  األئمة  هم  املهدِينی  أن  على  حممولة  فإهنا  بصحتها  التسلیم  ومع 
عشر الذين دلت روايات الرجعة على رجوعهم إىل الدنیا بعد اإلمام 

املهدي واحدا بعد واحد.
الرواية الثانية: رواها الشیخ الطوسي يف »الغیبة«: عن يعقوب بن  يوسف 
الضراب الغساني الذي روى صیغة صالة على األئمة األطهار وقد ورد 
فیها: اللهم صل على محماّد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، 
الدجى،  مصابيح  األوصياء،  وجميع  المصطفى،  والحسين  الرضا،  والحسن 
والصراط  المتين،  والحبل  الوثقى،  والعروة  التقى،  ومنار  الهدى،  وأعالم 
المستقيم، وصِل على وليك ووالة عهده، واألئمة من ولده، ومد في أعمارهم، 

وأزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم، دنيا وآخرة، إنك على كل شئ 
قدير.21

وراوي هذه الرواية هو يعقوب بن يوسف الضراب الغساين، وهو مهمل، 
مل يوثق يف كتب الرجال.

من   األطهار األئمة  على  الصالة  نسخة هذه  أخذ  هذا  ويعقوب 
امرأة عجوز، قالت له: إهنا من خدم اإلمام العسكري وزعمت أن 
نسخة هذه، الصالة أخذهتا من رجل كان يرتدد علیها يف اللیل، حىت 
ارتاب فیه املخالفون، وشكوا أنه يأيت للتمتع ببنت تلك العجوز، مع أن 
العجوز مل تصرح لیعقوب بن يوسف أنه صاحب الزمان وإمنا هو 

فهم ذلك من تلمیحاهتا. 
واملريب يف األمر أن ظاهر هذه الرواية يشعر بأن هذه العجوز كانت من 
سفراء اإلمام املهدي، قال: وأرى جماعة من الرجال من بلدان شتاّى 
إلى العجوز رقاعا معهم، ورأيت  الدار، فبعضهم يدفعون  يأتون باب هذه 
العجوز قد دفعت إليهم كذلك الرقاع، فيكلمونها، وتكل مهم، وال أفهم 

عنهم، ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد.
وهذا مل ينقله أحد غري هذا الرجل اجملهول، بل هو خمالف ملا أطبقت 
علیه الشیعة من أن سفراء اإلمام املهدي كانوا أربعة رجال معروفنی، 
ومل يعهد من واحد من أئمة اهلدى أن جعل امرأة نائبة له أو وكیلة 
عنه، وهذا ما جيعلنا نطمئن ببطالن هذه القصة، أو على األقل جيعلنا ال 
نثق يف تشخیص يوسف بن يعقوب الضراب بأن الرجل الذي رآه هو 
اإلمام املهدي؟ کما ال نثق يف صحة نقل هذه العجوز اليت ال نعلم 

شیئا عنها حىت امسها؟
ومن املستبعد جدا أن جيعل اإلمام املهدي من مجلة سفرائه عجوزا 
تؤجر بیتها للمسافرين املخالفنی الذين يرون كل حتركاهتا، ويط لعون على 
اتصال اإلمام املهدي وشیعته هبا، مع أنه مل ينقل مثل ذلك عن 

واحد من السفراء األربعة املعروفنی.
فهل يعقل أن نبين عقیدة مهمة على دعاء رواه جمهول، وصَل إلیه عن 

طريق امرأة جمهولة، عن رجل جمهول؟
وأهل البیت علموا شیعتهم، أال يأخذوا إال بالدلیل الصحیح، وأما 

القصص واحلكايات جمهولة املصدر فلیست هلا أي قیمة يف مذهبنا.
والنتیجة أن كل ما استدلوا به ال يصلح أن يكون حجة، وال ميكن أن 
يكون دلیال يبىن علیه معتقد جديد خمالف ملا أمجع علیه الشیعة من بداية 

عصر الغیبة إىل يومنا هذا.
وعلیه، فأئمة أهل البیت اثنا عشر إماما، ال أكثر وال أقل، ومن قال 

بغري هذا فقد خرج عن مذهب الشیعة اإلمامیة، وانسلخ عنه.

الهوامش:
1. »أمالی« الصدوق، ص 172.

2. نفس املصدر، ص 728.
3. »عیون اخبار الرضا«، ج ۲، ص 61.

4. »کمال الدين و متام النعمة«، ص 342.

5. »االعتقادات يف دين االمامیة«، ص 93.
6. »امللل و النحل«، ج ۱، ص 169.

7. »املهدي و املهدينی«، ص 134.
8. »الکايف«، ج ۱، ص 52.
9. نفس املصدر، ص 338.
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واإلمامة على  واإلمارة  الوالية  اإلهلي إلعمال  اإلمكان  ويؤتى على ذكر 
 مقدرات خلق األولنی واآلخرين وبالتايل انبساط يد اإلمام املعصوم
لألمر والنهي وتطبیق األحكام اإلهلیة، حتت مسمى »كون اإلمام مبسوط 

الید«. 
وبذلك فان اإلمام الغائب، وعلى الرغم من امتالكه مجیع الشؤون، ال تتوفر 
لديه، إمكانیة وجمال ممارسة الوالية وتصدي اإلمارة وتنفیذ األوامر والنواهي 
بنی اخللق وذلك بسبب استیالء الظاملنی على منصب األمر والنهي، لذلك 
فان عباد اهلل مثلهم مثل القطیع بال راٍع معرضون للذئاب املفرتسة آكلة 
من  ويبقون حمرومنی  واآلفات،  الكوارث  آالف  مرمى  ويقعون يف  البشر 

السري اإلكمايل وجتربة النمو ونیل الفالح.
وكنت يف لیلة ويوم بدء إمامة صاحب الزمان يف جامعة »خرم اباد« 
وحبضور طلبتها، فكان بعضهم يصغي والبعض اآلخر يدون كتابات. وبدا 
يل أن هذا الیوم )آنذاك( أي يوم اجلمعة املوافق التاسع من ربیع األول، هو 
أنسب يوم للتحدث يف هذا اجملال، وإال فان املظاهر االحتفالیة واحللوى 
وتالوة الشعر، رغم ما حتمله من مجالیات وحفاوة، ستزيد من إسدال ستائر 

الغفلة وعدم املعرفة إن مل ترفدها معرفة يف هذا احلقل.

اإلمام وانبساط اليد
وبعد رحیل نيب اإلسالم املكرم، جاء إمام بعد إمام ومضت سلسلة 
اإلمامة قدما حلقة حبلقة، لكن وبسبب أن أبواب اإلميان وقادة العباد، مل 
تكن مبسوطة الید، تزايد استضعاف وذل وهوان املؤمننی والشیعة حینا بعد 

حنی وتصرف اخللفاء وسالطنی الظلم واجلور، كالذئاب الفتاكة وزادوا 
من نطاق ظلمهم وجورهم كما زاد الشیطان الرجیم، يف كل حنی وأكثر 
من قبل، من مساحة حكمه وأضاف عدد أشیاعه إىل أن وصلنا إىل 

عصرنا هذا.
وعلى النقیض من مقام األنبیاء والرسل الذين ميلكون شأنا خاصا للرسالة 
ومكلفون من قبل اهلل املتعال للذهاب حنو الناس إلبالغ اخلرب وإعالن 
الرسالة ودعوة الناس وأن يكونوا منذرين ومرشدين والناطقنی بكالم اهلل، 
فان أوصیاء اهلل وأئمة اهلدى مل يكلفوا بالذهاب حنو الناس، بل من 
تكلیف الناس أن يأتوا بالضرورة إىل اإلمام وأن يكونوا دعاة له، وجعله 
مبسوط الید وأن يفوضوه أمر اإلمامة واإلمارة على شؤوهنم وأن يكونوا 
واإلجتماعیة  الفردية  األحكام  بینهم  لتجري  وينصرونه  بشأنه  ملتزمنی 

املرتبطة جبمیع الشؤون املدنیة مبا يتطابق مع جاء به الرسول والنيب. 
إن اإلمام كان )ومايزال( صاحب األمر وصاحب السیف وحمقق 
مقام خلیفة اهلل ومنفذ األحكام واحلدود يف مجیع املناسبات والعالقات 
الفردية واجلماعیة للناس، وعلیه ومن أجل وضع هذه الشؤون واملقامات، 
موضع التطبیق، البد من اإلنتظار لیأيت الناس إلیهم. وهلذا السبب توجه 

النيب األكرم )ص( إىل اإلمام علي أمري املؤمننی قائال:
»مثل االمام مثل الكعبه إذ توتی و الياتی.«1

:و قال
»...فإنما مثلك فی اأْلمة مثل اْلكْعبة نصبها اهلل علما و إنما تْؤتی  

مْن كلاّ فجٍّ عميق ...«2

إسماعيل شفيعي سروستاني

اإلمام مبسوط اليد

تكالیف المنتطرین

10. »کمال الدين و متام النعمة«، ص 304.
11. نفس املصدر، ص 286.

12. »الغیبة للنعماين«، ص 299.
13. »الکايف«، ج ۱، ص 533.
14. »االرشاد«، ج ۲، ص 347.

15. »کفاية االثر«، ص 149.
16. »الکايف«، ج ۱،  ص 336.
17. »رجال النجاشی«، ص 440.

18. »کامل الزيارات«، ص 76.
19. »املهدي و املهدينی«، ص 57.
20. »الغیبة للطوسي«، ص 151.

21. نفس املصدر، ص 280.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هي، ص 125-174؛ بالتلخيص. 
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إن مثل اإلمام، كمثل الكعبة، يشد الناس الرحال إلیها ألداء 
فريضةاحلج، إهنم مكلفون للذهاب حنو اإلمام وإن مل يقبل 
الناس، فانه ورغم امتالكه كل الشؤون واجلدارة والكفاءة، ال بد 

من اإلنتظار لكي يجُدعى.
وكان معشر املسلمنی من دفع اإلمام علي بن أيب طالب للمكوث 
يف البیت ملدة مخسة وعشرين عاما، إىل أن تدفقوا على بیت اإلمام بعد 

:مقتل عثمان، لدعوته؛ کما قال
»فما راعنی إال و الناس إلی كعْرف الضبع قد انْثالوا علی مْن كلاّ جانٍب 
حتی لقْد وطئ اْلحسنان و شق عطافی حتی إذا نهْضت باأْلْمر نكثْت طائفٌة 
و فسقْت أْخری و مرق آخرون كأنهْم لْم يْسمعوا قْول اهلل تبارك و تعالی 
»تِْلَك الدَّاُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِفی اأْلَْرِض َو ال َفساداً َو 

اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقين .«3و4
پوعلى خلفیة كل ما حصل من نكث العهد، جتهزوا وساروا على طريق 
اجلفاء ونكث العهد، فقتلوا اإلمام فجرا يف »مسجد الكوفة«. إن هذا 

.اجلفاء ونكث العهد حصل أيضا يف عهد اإلمام احلسن اجملتىب
وكانت الرسائل الكثرية اليت أرسلها الكوفیون ودعوهتم اليت حثت اإلمام 
احلسنی للتوجه حنو الكوفینی. وبعد استشهاده مل يبق هنا داٍع 
وزائر وحاج ملرقد اإلمام وحصلت بالتايل الغیبة الصغرى والغیبة الكربى، 
الغاصبنی  وانتقلت مجیع مقامات أمر وهني اخلالفة واإلمارة احلقة إىل 

الطغاة واجلبابرة، وحل خبلق اهلل ما نعرفه وتعرفون.

الهوامش:
اإلثنی  األئمة  علی  النّص  فی  األثر  »كفاية  حمّمد،  بن  علی  الرازی،  خزّاز   .1

عشر«، قم، 1401 ه  .ق.، ص 199.
2. الشريف الرضی، حمّمد بن حسنی، »خصائص األئمة« )خصائص أمري 

املؤمننی، مشهد، الطبعة االولی، 1406 ه  .ق.، ص 73.
3. سورة القصص، اآلية 83.

4. الشريف الرضی، حمّمد بن حسنی، »هنج البالغة للّصبحی صاحل«، قم، الطبعة 
االولی، 1414 ه  .ق.، ص 49، اخلطبة 3: شقشقیه.

تكالیف المنتطرین

دولة كریمة

السيد محمد الصدر

من أهل الكتاب
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واملسیح يواجه بعد نزوله يأجوج ومأجوج، قد خرجوا من الردم، وقد عرفنا 
أهنما ميثالن احلضارة املادية ذات الفرعنی األساسینی يف البشرية، ويكون 
مسؤوال - خالل الفتح العاملي - عن حماربتهما والقضاء علیهما، وقد سبق 

أن حتدثنا عن ذلك مفصال.
وهنا قد يبدو أن اخلرب الدال على ذلك، دال أيضا على تأخر خروج يأجوج 
 ،مث على ظهور املهدي ،ومأجوج من الردم، على نزول عیسى
وهذا خمالف لفهمنا السابق؛ ألن احلضارة املادية بكال فرعیها إمنا تكون 

قبل الظهور.
 إال أن داللة اخلرب على ذلك غري صحیحة؛ ألنه دال على أن عیسى
بعد أن جيتمع باملؤمننی الصاحلنی، خيربه اهلل تعاىل بإخراج يأجوج ومأجوج 
»فبينما هو كذلك إذ أوحى اهلل إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، ال 
يدان أحد بقتالهم.« إن هذا التوقیت توقیت لإلخبار ال للخروج من الردم، 

ولیس يف اخلرب الذي يتلقاه هذا النيب أهنم قد خرجوا لفورهم.
وهذا اإلخبار ال يتضمن معناه املطابقي اللفظي بطبیعة احلال، وإمنا يتضمن 
 األمر باملبادرة إىل قتاهلم بعد أن التأم مجع املؤمننی مكونا من: املهدي
واملسیح وأصحاهبما، وقد أزفت ساعة الصفر للفتح العاملي، واقتضى 

التخطیط اإلهلي ذلك.
مث يكشف املهدي عن مواريث األنبیاء بشكلها الواقعي، كما خلفها 
 آدم تابوت  وهي:  منطقته،  يف  األرض، كل  يف  أنفسهم  األنبیاء 
وعصر  وتشريعاته،  الدينیة  فیه كتاباته  حيفظ  الذي كان  الصندوق  أي 
موسى و»التوراة«، و»الزبور«، و»اإلجنیل«، وسائر كتب اهلل، فیبدأ 

هو واملسیح مبناقشة أهل األديان السماوية هبذه الكتب واملواريث.
فیدخلون يف اإلسالم، وأما املتبقي منهم، فیقول اخلرب إهنم يدخلون يف ذمة 
اإلسالم ويدفعون اجلزية، كما كان احلال يف زمن رسول اهلل، ريثما يتم 

بالتدريج دخوهلم يف اإلسالم.
 وعندئذ »تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد« ويعم الغىن أمة حممد
وهم كل البشر »وليدعون إلى المال فال يقبله أحد« عند استتباب الدولة 

العاملیة.

بعض خصائص أهل الكتاب وعقيدتهم يومئذ
ونتكلم عن ذلك يف عدة نواحي:

أن  على  ما سبق:  بعض  فیها  مبا  الروايات،  بعض  دلت  اأُلولى:  الناحية 
املهدي يستخرج التوراة واإلجنیل، وكل الكتب والصحف املنزلة على 
األنبیاء من غار يف أنطاكیة، فیحتج هبا على الیهود والنصارى، فیدخلون 

يف اإلسالم.
إال أن هذا التعینی للمكان ال خيلو من بعض نقاط الضغف:

النقطة اأُلولى: عدم كفاية هذه الروايات إلثبات هذا األمر تارخيیا؛ فإهنا 
روايات قلیلة نسبیا وضعیفة السند.

النقطة الثانية: إننا أشرنا خالل فهمنا هلذه األخبار: أن املهدي يستخرج 
كل كتاب من املكان املذخور فیه... وذلك بعد ضم أمرين إعجازينی:

األمر األول: احنفاظ هذه الكتب من التلف خالل آالف األعوام.
األمر الثاين: إطالع اإلمام املهدي على مكاهنا، وهي موزعة يف بقاع 

العامل.
وإمنا حدثت هذه املعجزة باعتبار هداية الناس هبذه الكتب بعد الظهور، 

فأصبحت مطابقة لقانون املعجزات، على أنه ميكن محل األمرين على 
الشكل الطبیعي أيضا.

وأما اجتماع هذه الكتب كلها من غار أنطاكیة، فهو مما ال مربر له ال 
إعجازي وال طبیعي، كما هو واضح، فیكون باطال.

الناحية الثانية: كیف يثبت للناس أن هذه هي الكتب احلقیقیة؟ وكیف 
الكتب  وأن هذه هي  نفسه،   بن مرمي أن هذا هو عیسى  يثبت 
الواقعیة؟ مع أن الناس غري مشاهدين وغري معاصرين له وال هلا، وخاصة 
تلك  عن  خمتلفة  واإلجنیل ستكون  التوراة  من  نجُسخ  الید  يف  هناك  أن 

النسخ األصلیة.
وجواب ذلك: أن هذا اإلثبات يتم بعد إقامة احلجة الكاملة من ِقبل 
املهدي على مهدويته وصدقه، حبیث يكون كل ما خيرب به مسلم 
الصحة عند الناس؛ فیعرفهم على املسیح وعلى التوراة واإلجنیل، 
مضافا إىل ما قد يضیفه املسیح نفسه من حجج وبینات، فیثبت هبا 

نفسه وصدقه، إىل جنب عدالة القضیة ككل.
وهبذا نعرف أن قضیة نزول املسیح أو استخراج الكتب ال يكون 
مبجرد حجة كافیة؛ لوضوح أن نزول عیسى من السماء لن يشاهده إال 

القلیل، ورمبا ال يشاهده أحد.
فیحتاج هو على األرض إىل إثبات لشخصیته، وكذلك الكتب فإن جمرد 
وجودها هناك ال يعين صدقها ومطابقتها للواقع، ما مل يقرتن كل ذلك 

باحلجة الكافیة إلثباته.
التبشري  للناس  نعم، بعد أن يثبت كل ذلك باحلجة، وقد سبق أيضا 
حبصول ذلك يف عصر املهدي يف األخبار اليت مسعناها، يكون ذلك 

بطبیعة احلال، دعما لصدقه وعدالة قضیته.

الناحية الثالثة: أنه دلت بعض األخبار على أن اإلمام املهدي أنه قال: 
»لو ثُنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل اإلنجيل 

بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم.«10
كما يؤيد أيضا بقوله تعاىل:

»إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون واألحبار بما استحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه شهداء 
فال تخشوا الناس واخشون »َو ال َتْشتيَُروا بِآياتي  َثَمناً َقليالً َو َمْن َلْم َيْحُكْم 
ِبما أَنيَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن والجروح قصاص 
هم  فأولئك  اهلل  أنزل  بما  يحكم  لم  ومن  له  فهو كفارة  به  تصدق  فمن 

الظالمون.«11
»وليحكم أهل اإلنجيل بما أنزل اهلل فيه ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك 
هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل اهلل وال تتبع أهواءهم عما جاءك من 

الحق.«12
وقال تعاىل:

ْنجيَل َو ما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِِّهْم أَلََكُلوا ِمْن  »َو َلْو أَنيَُّهْم َأقاُموا التيَّْوراَة َو اإْلِ
فيَْوِقِهْم َو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهمْ ...«13

العادل،  احلكم  عند  أنه  على  النصوص  هذه  دلت  حیث 

دولة كریمة

دولة كریمة

وأهل  بالمسيح  المتعلقة  األخبار  سرد  في 
الكتاب

أخرج البخاري1 عن أبي هريرة: قال: قال رسول اهلل: »كيف أنتم 
إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم.«

وأخرج2 عن أبي هريرة أيضا، قال: قال رسول اهلل: »والذي نفسي 
بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال، فيكسر الصليب، ويقتل 
الخنزير، ويضع الجزية )الحرب(، ويفيض المال حتى ال يقبله أحد. حتى 

تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها.«
مث يقول أبو هريرة: اقرأوا: »وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته«

ورواه مسلم أيضا3 عن أيب هريرة حنوه، إىل أن قال: »وليضعن الجزية، 
ولتتركن القالص فال يسعى إليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، 

وليدعون إلى المال فال يقبله أحد.«
وأخرج أيضا4 عن جابر بن عبد اهلل، قال: مسعت النيب يقول:

»ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة؛ فينزل 
عيسى بن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل بنا!  فيقول: ال، إن بعضكم 

على بعض أمراء، تكرمة اهلل هذه األمة.«
فهذه بعض أخبار املصادر العامة.

وأما أهم أخبار املصادر اخلاصة: فقد أخرج النعماني5 بسنده عن جابر، 
قال: دخل رجل على أيب جعفر الباقر فقال له: عافاك اهلل اقبض مني 
على هذه الخمسمئة درهم. فقال له أبو جعفر: »خذها أنت فضعها 

في جيرانك من أهل اإلسالم والمساكين من إخوانك من المسلمين.«
مث قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية... إىل أن قال: ويستخرج 
التوراة وسائر كتب اهلل عز وجل من غار بأنطاكية. ويحكم بين أهل التوراة 
بالزبور، وبين أهل  الزبور  بالتوراة وبين أهل اإلنجيل باإلنجيل، وبين أهل 

القرآن بالقرآن...«
واخرج يف »البحار«:6 عن أبي بكير، قال: سألت أبا احلسن عن 
قوله تعاىل: »و لُه أْسلم مْن ِفي السماواِت و اأْلْرِض طْوعا و كْرها«7 قال: 
والزنادقة  والصابئين  والنصارى  باليهود  إذا خرج   ،القائم في  »أنزلت 
وأهل الردة والكفار، في شرق األرض وغربها، فعرض عليهم اإلسالم فمن 
أسلم طوعا أمره بالصالة والزكاة، وما يؤمر به المسلم ويجب هلل عليه، ومن 
لم يسلم ضرب عنقه، حتى ال يبقى في المشارق والمغارب أحد إال وحد 

اهلل...«
 وأخرج أيضا8 يف حديث سبق أن رويناه عن أبي بصير، عن أيب عبداهلل
يقول فیه: قلت: فما يكون من أهل الذمة عنده؟ قال: »يسالمهم، كما 

سالمهم رسول اهلل ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون...«

في المضمون العام لهذه األخبار
إذا الحظنا جمموع هذه األخبار، واعتربناها مجیعا قابلة لإلثبات التارخيي، 

حصلنا على تسلسل الفكرة بالشكل التايل:
إن الدجال حنی يبلغ قمة جمده وإغرائه وسیطرته على العامل، ينزل املسیح 
من السماء واضعا كفیه على أجنحة ملكنی، فینزل عند املنارة البیضاء 
شرقي »دمشق«، يبدو للرائي أنه خرج من احلمام لوقته؛ ألنه إذا طأطأ 
رأسه قطر وإذا رفعه حتدرت منه مجرات كاللؤلؤ على وجهه. وإن كان 

املفهوم من اخلرب أن هذا خیال للرائي ويل سهو برطوبة حقیقیة.
والقضاء  الدجال  قتل  للمسیح هي  األوىل  الرئیسیة  الوظیفة  وتكون 
علیه، ويكون الدجال يومئذ يف دمشق فیلحقه املسیح فیدركه بباب لد 

فیقتله.
وحینما يقضي على الدجال تكون مهمته الثانیة تأيید املؤمننی يف العامل 
فیواجههم وحيدثهم عن  املؤمننی  أما  الكافرين واملنحرفنی.  والقضاء على 
درجاهتم يف اجلنة، وأما الكافرين فیقاتلهم على اإلسالم ويدق الصلیب 
مبعىن أنه يقضي على املسیحیة املعروفة املتخذة للصلیب، ويقتل اخلنزير، 
منه »ويضع  للتدجنی  املوجود  بالقضاء على  ويأمر  أكله،  أنه حيرم  مبعىن 
 الجزية على من بقي على دين اليهودية والنصرانية« كما فعل رسول اهلل

معهم، فیمكث يف األرض أربعنی سنة مث يتوىف فیصلي علیه املسلمون.
وأما املهدي فهو الشخص الرئیسي من هؤالء املؤمننی الذين يواجههم 
املسیح. وحنی حتنی الصالة بعد وصوهلم إلیه أو وصوله إلیهم، يدعوه اإلمام 
املهدي احرتاما له، أن يكون هو اإلمام يف صالة اجلماعة، فیأىب ذلك 
قائال: ال، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة اهلل هلذه األمة يعين: أن 
األمة اإلسالمیة البد - يف احلكم اإلهلي - أن حيكمها شخص منها، 
وحیث أن املسیح عیسى بن مرمي لیس منها، باعتباره نبیا لدين سابق، إذا 
فال ينبغي أن حيكم املسلمنی أو أن يأمهم يف الصالة. وبعد هذا االعتذار، 

يتقدم املهدي إماما للصالة ويصلي املسیح خلفه مأموما.
الكافرين واملنحرفنی،  ملنازلة  املناسب  الوقت  املدة،  وسیحنی خالل هذه 
متمثلنی بیأجوج ومأجوج، وبالرغم من أن هذه القیادة العاملیة إمنا هي بید 
املسیح، ومن  بید  احلرب ستكون  قیادة  أن  املهدي غري  اإلمام 
هنا نسب القضاء على يأجوج ومأجوج إلیه، كما نسب قتل الدجال إلیه 
أيضا، مع أن هناك من األخبار ما يدل على أن املهدي هو الذي يقتل 

الدجال9 وكال النسبتنی صادقة، باعتبار وحدة العمل واهلدف.
وهذا التسلسل الفكري، ميكننا دجمه بفهمنا العام السابق للحوادث، وربطه 
بالتخطیط العام الالحق له، فینتج لدينا النتیجة التالیة: أن الدجال لیس 
شخصا معینا - كما قلنا - وإمنا هو كناية عن احلضارة املادية يف قمتها 
وأوج عزها وإغرائها. ومن الواضح أن مثل هذه احلضارة ال ميكن القضاء 
علیها بقتل شخص معنی، وإمنا حتتاج إىل عمل فكري وعسكري عاملي 

للقضاء علیها، وحتويل الوضع إىل احلكم العادل الصحیح.
لیوم  األعلى  القائد  بصفته   املهدي إىل  أساسا  موكول  العمل  وهذا 
العدل املوعود. ومن هنا ذكرت األخبار بأنه يقتل الدجال. هذا ال ينايف 
أن شخصا من أصحابه وحتت إمرته يشارك يف هذه املهمة مشاركة رئیسیة، 
إلیه أيضا، كما تصحح كونه مسیحیا مصلحا  القتل  حبیث تصح نسبة 

للعامل.
ظهور  بعد  يكون   ،عیسى نزول  أن  األخبار:  من  عموما  واملستفاد 
املهدي ولكن قبل استتباب دولته، يعين خالل حماربته للكافرين واملنحرفنی 
يبايعه يف  أنه  على  يدل  ما  األخبار  من  وهناك  العاملي.  للفتح  وممارسته 
لإلثبات  قابل  غري  أنه  غري  األوائل،  اخلاصة  أصحابه  مع  احلرام  املسجد 

التارخيي.
وهذا هو املراد من كون املهدي يف وسط األمة، وعیسى يف آخرها، لو صح 
اخلرب؛ ألنه ينزل بعد ظهور املهدي، ويبقى بعد وفاته، فأصبح كأنه بعد 

املهدي يف الزمان، فیصدق علیه جمازا، أنه يف آخر األمة.
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ينبغي أن تنزل كل الكتب السماوية إىل حیز التطبیق، وكل 
منها على من يؤمن هبا. وقد وصف من يعصي حكم التوراة 
بالكافرين تارة وبالظاملنی أخرى، ووصف من يعصي حكم اإلجنیل 
بالفاسقنی. كل ما يف األمر أن الزمام األعلى للحكم اإلسالمي الذي 

أنزله اهلل تعاىل يف القرآن، مهیمنا على امللل السابقة.
وإمنا متىن أمري املؤمننی إجناز ذلك، وإمنا يقوم املهدي به، تطبیقا 

هلذا التأكید القرآين الذي مسعناه.
وميكن فهم هذا التأكید على أساس عدة أطروحات حمتملة:

األطروحة األوىل: أن يراد من تطبیق هذه الكتب: تطبیق ما أمرت به من 
الدخول يف اإلسالم، وبشرت به من وجود نيب اإلسالم. وسیكون هذا 

واضحا يف النسخ اليت سوف جييء هبا املهدي من هذه الكتب.
وهذا هو الفهم التقلیدي هلذه اآليات القرآنیة، وهو فهم حمرتم لوال أنه 
خيالف ظاهر بعض اآليات، فإن قوله تعاىل: »وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين إلى أن يقول:ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم 
اليت  نفسها  األحكام  هذه  تطبیق  هو  املطلوب  بأن  ظاهر  الظالمون« 
عددهتا اآلية الكرمية. وقوله: »ولو أنهم أقاموا التوراة واإلنجيل... ألكلوا 
ناتج عن  الرفاه االجتماعي  من فوقهم ومن تحت أرجلهم« ظاهر بأن 
تبشريها  نفسها، وقصرها على جمرد  للكتب  التفصیلیة  األحكام  إقامة 

باإلسالم، خالف الظاهر ال يصار إلیه إال بدلیل.
األطروحة الثانیة: أن يراد من تطبیق هذه الكتب، تطبیق أحكامها مجلة 
وتفصیال، وخاصة تلك الكتب اليت خيرجها املهدي ويثبت أهنا هي 

التوراة واإلجنیل الواقعیة.
إال أن هذه األطروحة غري حمتملة؛ ألن يف هذه الكتب ناسخ ومنسوخ، 
وكلها منسوخة بشريعة اإلسالم؛ فالتوراة ناسخة للشرائع السابقة علیها، 
واإلجنیل ناسخ ألحكام التوراة، والقرآن ناسخ ألحكام اإلجنیل. ومعىن 
كونه منسوخا أنه جيب العمل علیه يف حكم اهلل عز وجل، بل جيب 
العمل فقط على الشريعة األخرية الناسخة لكل الشرائع السابقة، واليت 
لیس بعدها ناسخ هلا، وهي اإلسالم؛ ومعه، ال معىن للعمل باألحكام 

التفصیلیة للشرائع السابقة.
وهذا النسخ ال خيتلف فیه احلال بنی املسلمنی وبنی الیهود والنصارى، 
فلیس من الصحیح أن أحكام التوراة - مثال - منسوخة بالنسبة إىل 
املسلمنی، ولكنها سارية املفعول على الیهود؛ ألن الشرائع املتأخرة عن 
منسحبة عن كل  األحكام  تلك  تكن صحیحة، كانت  إن مل  التوراة 

البشر، وال معىن للتفريق.
على أن بعض هذه الكتب ال حيتوي على أحكام باملرة، أو حيتوي على 

شيٍء قلیل ال يكفي لتطبیق العدل: كالزبور واإلجنیل نفسه.
األطروحة الثالثة: تطبیق هذه الكتب من زاوية عدد من األحكام املهمة 

اليت أعربت عنها، ولیس املراد تطبیقها مجلة وتفصیال.
فإن هناك من األحكام ما كان ناشئا من فهم معنی للعدل والقانون 
يف  التطبیق  ضروري  واضحاهتا  من  عدد  أصبح  حىت  عام،  بشكٍل 
اجملتمعات البشرية كلها على خط وجودها الطويل، منذ أن استطاعت 

تطبیق الشرائع.
وحیث يكون فهم العدل والقانون يف الشرائع السماوية عموما واحدا، 
أعين الشرائع بشكلها الواقعي، فإهنا صادرة من مصدر واحد حكیم ال 

هنائي يف علمه وقدرته؛ كانت األحكام األساسیة مشرتكة ما بنی الشرائع، 
ال ختتلف إال يف حدود اختالف احلاجات الرتبوية اليت متر هبا اجملتمعات.

لكن  العاملیة،  العدل  دولة  أيضا يف  موجودا  العام  الفهم  هذا  يكون  وإذ 
بشكل معمق وموسع، يكون من املنطقي جدا: أن يكون تطبیق األحكام 
األساسیة املشرتكة الناشئة من ذلك الفهم مطلوبا أيضا يف هذه الدولة، 

مضافا إىل األحكام األخرى املطبقة فیها.
وهذا التطبیق يكون عاما على كل البشر وغري خاص بأهل امللل السابقة، 
بل تدخل هذه األحكام يف ضمن قواننی الدولة العاملیة، ويكون هو املراد 
من تطبیق هذه الكتب واحلكم مبؤديات أحكامها، فإن تطبیق أحكامها 
األساسیة والفهم العام الذي تقوم علیه، يعترب تطبیقا هلا، مضافا إىل تطبیق 

تبشرياهتا باإلسالم، والیوم املوعود، يوم العدل العاملي.
وهذه األطروحة صحیحة، مبعىن أهنا منسجمة مع سائر النصوص، وال دلیل 
على بطالهنا، يف تعنی القول بصحتها، مع بطالن األطروحتنی السابقتنی.

وال ينايف صحة هذه األطروحة، أن نلتزم بصحة األطروحة اآلتیة لو رأينا 
الدلیل علیها تاما، فإهنما أطروحتان غري متنافیتنی.

األطروحة الرابعة: أن يكون املراد من تطبیق التوراة واإلجنیل، تطبیقهما على 
أهل امللل املؤمننی هبما دون غريهم.

لكن ال مبعىن التفريق بینهم وبنی غريهم بشكٍل كامل، األمر الذي نفیناه 
فیما سبق، حبیث يكون الشامل هلؤالء خصوص أحكام هذه الكتب دون 
سائر قواننی وأنظمة الدولة العاملیة، بل إن هذه القواننی شاملة للجمیع، 

وخيتص هؤالء بأحكام كتبهم، ريثما يدخلون يف اإلسالم تدرجيیا.
الكتب، كان  الدولة عن حكم  قانون  فیه  اختلف  قانونیة  مادة  ويف كل 
احلاكم العادل خمريا بنی تطبیق قانونه أو قانوهنم علیهم، كما أفىت به الفقهاء 

املسلمون أيضا، واستفادوا ذلك من قوله تعاىل:
»فَاْحُكْم بيَييْنيَُهْم َأْو َأْعِرْض َعنيُْهْم.«12

لیطبقوا  ودعهم  عنهم  أعرض  أو  اإلسالم،  حبكم  بینهم  أحكم  يعين 
أحكامهم اخلاصة.

الصدد، حیث  هبذا  مسعنا  اليت  األخبار  نصوص  مع  األنسب  هو  وهذا 
قالت: إن أحكام التوراة تطبق على أهل التوراة، وأحكام اإلجنیل تطبق 

على أهل اإلجنیل.
صادقتنی،  والرابعة  الثالثة  األطروحتنی  تكون كال  فقد  حال،  أي  وعلى 
ومعه ال تكون األطروحة الثالثة منافیة مع هذا الظهور الذي أشرنا إلیه يف 

األخبار، كما هو غري خفي.
هذا وسیأيت يف الكتاب القادم، ما يلقي ضوءا إضافیا على فهم النصوص.

الناحية الرابعة: في وضع الجزية على أهل الكتاب
صرحت عدد من األخبار السابقة، بأن السیاسة العامة للدولة العادلة مع 
أهل الكتاب، ما داموا مل يسلموا، هي إقرارهم على دينهم وأخذ اجلزية 
الظهور، وكما طبقه رسول  منهم، كما كان علیه احلكم اإلسالمي قبل 

اهلل، وبقي علیه احلكم املسلم ردحا طويال من الزمن.
كل ما يف األمر أن بعض األخبار نسبت هذه السیاسة إىل املسیح عیسى 
بن مرمي، وبعضها نسبته إىل املهدي؛ وقد عرفنا أن هذا اختالف 
شكلي يعود إىل عمل واحد وأهداف مشرتكة، يقوم هبا هذان القائدان 

على السواء.

وهذا هو الظاهر من قوله: يضع اجلزية. يعين يشرعها ويطبقها، بعد أن 
كانت مرتفعة بعد احنسار احلكم اإلسالمي قبل الظهور، وهذا هو املشهور 
يف األخبار كما مسعنا، واملوافق للقاعدة اإلسالمیة املعروفة الواضحة قبل 

الظهور.
غري أننا مسعنا يف خرب منها: ختیري املهدي للیهود والنصارى بنی اإلسالم 
والقتل، كما يفعل بسائر املشركنی وامللحدين يف العامل. وهو الرأي الذي 

مال إلیه اجمللسي يف »البحار« حیث نسمعه يقول:
على  ويحملهم  الكتاب  أهل  من  يضعها  أنه  معناه:  الجزية  »ويضع  وقوله: 

اإلسالم.«
من  ذلك  يكون  حیث  حال،  أي  على  التصور  يف  حمتمل  أمر  وهذا 
التشريعات املهدوية اجلديدة اليت ختتلف عن األحكام السابقة. غري أنه مما 
ال ميكن االلتزام به بعد ظهور األخبار بتشريع اجلزية، وهي األكثر عددا 

بشكٍل زائد.
وعلى أي حال، فالقضیة منحصرة مبن يبقى على دين الیهودية والنصرانیة، 
وهم عدد قلیل يومئذ على كل حال، بعدما عرفنا من الفرص املتزايدة، 

والرتكیز الكبري على نشر الدين اإلسالمي يف البشر أمجعنی.

الهوامش:
۱. البخاري، حمّمد بن امساعیل، »الصحیح«، ج 4، ص 205 و انظر: الرتمذي، 

حمّمد بن عیسي، »السنن«، ج 3، ص 344.
2. نفس املصدر، ج 4، ص 205.

3. النیشابوري، مسلم بن احلجاج، »الصحیح«، ج 1، ص 93.
4. نفس املصدر، ص 94.

5. النعماين، حمّمدبن ابراهیم، »الغیبة«، ص 124.
6. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 188.

7. سورة آل عمران، آيه 83:
8.  اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 13، ص 196.

9. انظر الصايف الگلپايگاين، لطف اهلل، »منتخب األثر«، ص 480.
10. الديلمي، االرشاد، ج 2، ص6.

11. سورة املائدة، اآلية 66.
12. سورة املاائده، اآلية 42.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، ص 591-603؛ بالتلخيص.
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الكـّرة45

يكفرون الغالة ويربأون منهم، وهلم يف هذا الباب مواقف مشهورة يطول الكـّرة
شرحها.

يقول الدكتور ضياء الدين الريس بعد تعداده لفرق الشیعة: وقد تزاد عليهم 
فرقة خامسة هي الغالة، ولكنها في الحقيقة ليست منهم، بل يخرجها غلوها 

عن دائرة االسالم نفسه.9

3. إن من طعن يف الرجعة باعتبار أهنا من التناسخ الباطل، فالنه مل يفرق 
بنی معىن التناسخ وبنی املعاد اجلسماين، والرجعة من نوع املعاد اجلسماين، 
فإن معىن التناسخ هو انتقال النفس من بدن إىل بدن آخر منفصل عن 
االول، ولیس كذلك معىن املعاد اجلسماين، فإن معناه رجوع نفس البدن 

االول مبشخصاته النفسیة، فكذلك الرجعة.
 عیسى يد  على  املوتى  إحیاء  فإن  تناسخا،  الرجعة  وإذا كانت 
اجلسماين  واملعاد  البعث  تناسخا كان  الرجعة  وإذا كانت  تناسخا،  كان 

تناسخا.10
وبعد هذا لیس ملتطفل على العلم أن يقول: وفكرة الرجعة شبیهة مع فارق 

كبري إىل الفكرة التناسخیة اليت جاء هبا فيثاغورس...11
روی أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي يف »اإلحتجاج«، عن هشام بن 
الحكم، أنه سأل الزنديق أبا عبد اهلل فقال: أخبرني عمن قال بتناسخ 

األرواح من أي شي ء قالوا ذلك و بأي حجة قاموا على مذاهبهم؟
 :قال

ألنفسهم  زينوا  و  الدين  منهاج  وراءهم  خلفوا  قد  التناسخ  أصحاب  »إن 
الضالالت و أمرجوا أنفسهم في الشهوات و زعموا أن السماء خالية ما فيها 
شي ء مما يوصف و أن مدبر هذا العالم في صورة المخلوقين بحجة من روى: 
أن اهلل خلق آدم على صورته و أنه ال جنة و ال نار و ال بعث و ال نشور و 
القيامة عندهم، خروجه من قالبه و ولوجه في قالب آخر، إن كان محسنا في 
القالب األول أعيد في قالب أفضل منه حسنا في أعلى درجة الدنيا و إن كان 
مسيئا أو غير عارف، صار في بعض الدواب المتعبة في الدنيا أو هوام مشوهة 
الخلق و ليس عليهم صوم و ال صالة و ال شي ء من العبادة، أكفروا من عرف 
]أكثر من معرفة[ من تجب عليه معرفته و كل شي ء من شهوات الدنيا مباح 
لهم من فروج النساء و غير ذلك من نكاح األخوات و البنات و الخاالت و 
ذوات البعولة و كذلك الميتة و الخمر و الدم  فاستقبح مقالتهم كل الفرق و 

لعنهم كل األمم.
فلما سئلوا الحجة، زاغوا و حادوا فكذب مقالتهم التوراة و لعنهم الفرقان و 
زعموا مع ذلك أن إلههم ينتقل من قالب إلى قالب و أن األرواح األزلية هي 
التي كانت في آدم و هلم جرا إلى يومنا هذا، في واحد بعد آخر فإذا كان 

الخالق في صورة المخلوق فبماذا يستدل على أن أحدهما خالق صاحبه.
و قالوا: إن المالئكة من ولد آدم كل من صار في أعلى درجة منهم، خرج من 
درجة االمتحان و التصفية فهو ملك، فطورا تخالهم نصارى في أشياء و طورا 
دهرية يقولون: إن األشياء على غير الحقيقة، قد كان يجب عليهم أن ال يأكلوا 
شيئا من اللحمان ألن الدواب عندهم كلها من ولد آدم، حولوا في صورهم فال 

يجوز أكل لحوم القرابات.«

الهوامش:
1. املفید، حمّمد بن حمّمد، »املسائل السروية«، ص 32 و 35.

2. »فجر اإلسالم«، ص 277.

3. سورة املائدة، اآلية 110.
4. اجمللسي، حمّمدباقر، »حبار االنوار«، ج 4، ص 320.

5. ابن بابويه الصدوق، حمّمد بن علی، »االعتقادات«، ص 62.
6. ال يرجع مجیع االموات، بل الرجعة خاصة كما بیناه يف الفصل الثالث.

7. بینا يف الفصل الثالث أن بعض االمامیة قد تأولوا الرجعة مبعىن خيالف ما علیه 
ظواهر أحاديثها.

8. ايب احلسن االشعري، »مقاالت االسالمینی«، ج 1، ص 114.
9. »النظريات السیاسیة االسالمیة«، طبعة الرابعة، 1967م.، ص 64.

10. املظفر، »عقائد االمامیة«، ص 110؛ »االهلیات«، ج 2، ص 809؛ »امللل 
والنحل«، ج 6، ص 364.

11. املوسوي، موسي، »الشیعة والتصحیح«، ص 143-142.
األئمة  أصول  يف  املهمة  »الفصول  حسن،  بن  حممد  العاملي،  حر  الشیخ   .12

)تكملة الوسائل(«، قم، چاپ اّول، 1418 ق.، ج  1، ص 261-260.

المصادر:
من كتاب  مقتبس  التناسخ؟«،  أقسام  من  الرجعة  »هل  جعفر،  السبحاين،   .1

مفاهیم القرآن، اجلزء ۸.
2. الكعيب، علي موسى، »الرجعة أو العودة إىل احلیاة الدنیا بعد املوت«، مركز 

الرسالة.

الشیعة تعتقد بعودة مجاعة - بعد قیام املهدي - إىل هذه النشأة، 
قال الشيخ المفيد: إن اهلل تعالى يحيي قوما من أمة محمد بعد موتهم، 
قبل يوم القيامة، وهذا مذهب يختص به آل محمد. والرجعة إنما هي 
لممحضي اإليمان من أهل الملة وممحضي النفاق منهم دون من سلف من 

األمم الخالية.1
وصار ذلك سببا لصب التهم على الشیعة بأهنم قائلون بالتناسخ.۲

الجواب العقلي 
ان الرجعة تفارق التناسخ جوهرا وذاتا، ملا ذكرنا من أنه يتقوم بأمرين: 
تعدد البدن، وتراجع النفس عن كماهلا إىل النقص، وكال األمرين غري 

موجودين يف الرجعة.
الذي تركته حنی املوت  البدن  أما األول: فألن احلیاة ترجع إىل نفس 

فیتعلق نفس كل إنسان ببدنه.
وأين هذا من تعلق النفس خبلیة نباتیة أو حیوانیة أو إنسانیة أو غري ذلك؟

وأما الثاني: فال تراجع للنفس عن مقامها الشامخ إىل درجة نازلة، بل هي 
مع ماهلا من الفعلیة والكماالت تتعلق بالبدن الذي فارقته حنی املوت 

دون أي تقهقر.
لیت شعري لو كان العود إىل احلیاة الدنیوية تناسخا على وجه اإلطالق، 
فبماذا يفسر إحیاء املوتى الذي كان يقوم به املسیح يقول سبحانه: 

»َو ِإْذ ُتْخِرُج اْلَمْوتى  بِِإْذني ؟!«3
الوجه  هو  فما  االستكمال  الدنیوية ألجل  النشأة  إىل  الرجوع  ان  هو 
انقلبت  األوىل  الطائفة  فان  الدنیا،  إىل  الفاسقنی  أو  الصاحلنی  لرجوع 
استعداداهتا إىل الفعلیة وقد درجوا عامة املنازل واملدارج فلم يبق كمال 

إال وجلوه.

الجواب الناّقلي
وللجواب على هذه الشبهة ال بد من بیان عدة أمور:

1. تواترت الروايات عن أئمة اهلدى على بطالن التناسخ وامتناعه، 
واتفقت كلمة الشیعة على ذلك وقد كتبوا يف ذلك مقاالت ورسائل.

سأل المأمون، االمام الرضا: ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ 
فقال: »من قال بالتناسخ فهو كافر مكذب بالجنة.«4

ويقول الشيخ الصدوق: القول بالتناسخ باطل، ومن دان بالتناسخ فهو كافر، 
الن في التناسخ إبطال الجنة والنار.5

2. إن الذين يقولون بالتناسخ هم أهل الغلو الذين ينكرون القیامة واآلخرة، 
وقد فرق االشعري يف »مقاالت االسالمینی« بنی قول الشیعة بالرجعة وقول 

الغالة بالتناسخ بقوله:
واختلف الروافض في رجعة االموات إلى الدنيا قبل القيامة، وهم فرقتان:

االولى: يزعمون أن االموات يرجعون إلى الدنيا6 قبل يوم الحساب، وهذا قول 
االكثر منهم،7 وزعموا أنه لم يكن في بني إسرائيل شيء إال ويكون في هذه 
االمة مثله، وإن اهلل سبحانه قد أحيا قوما من بني إسرائيل بعد الموت، فكذلك 

يحيي االموات في هذه االمة ويردهم إلى الدنيا قبل يوم القيامة.
قيامة وال  ليس  ويقولون  واآلخرة،  القيامة  ينكرون  الغلو،  أهل  وهم  والثانية: 
آخرة، وإنما هي أرواح تتناسخ في الصور، فمن كان محسنا جوزي بأن ينقل 
روحه إلى جسد ال يلحقه فيه ضرر وال ألم، ومن كان مسيئا جوزي بأن ينقل 
روحه إلى أجساد يلحق الروح في كونه فيها الضرر وااللم، وليس شيء غير 

ذلك، وأن الدنيا ال تزال أبدا هكذا.8
أهنم  يلمس  االبرار  وشیعتهم   االطهار البیت  أهل  تاريخ  درس  ومن 

هل الرجعة من أقسام التناسخ؟
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عاصمة  »صنعاء«  يف  1975م.  عام  الشامي  الحسني  اسماعيل  ولد 
مجهورية »الیمن«، من أسرة تعتنق املذهب الزيدي،1 و درس يف املدارس 
الرئیسیة  الزيدية  العلمیة  املدرسة  يف  أستاذاً  أصبح  الزيدية حىت  الدينیة 
مؤلفات  له  الكبري،  اجلامع  يف  دروسها  جلسات  تقام  واليت  بصنعاء 

خمطوطة يف املذهب الزيدي، اضافة إىل نظمه الشعر ومتتعه.
التلفزيون  التواشیح اليت كانت تبث من  بصوت حسن وظفه يف قراءة 
الیمين. تشّرف باعتناق مذهب أهل البیت عام 1994م. يف سوريا.

التعراّف على التشيع
يقول إمساعیل: 

سافرت إىل سوريا و التقیت هناك - عن طريق الصدفة - ببعض علماء 
الشیعة اإلمامیة احلجازينی، فانعقدت بیننا صداقة محیمة، وكان جيمعنا 
حّب أهل البیت والوالء هلم، فكان معظم كالمنا يدور حول مكانة 

أهل البیت وفضائلهم، حىت بلغ احلديث بنا حول عصمتهم.
وكان البد لنا من أن حندّد تعريف املصطلحات اليت يدور البحث حوهلا، 

لیسعنا بعد ذلك أن ننطلق يف البحث من املشرتكات املوجودة بیننا.

تعريف العصمة
قال الشيخ المفيد: العصمة من اهلل تعالى لحججه هي التوفيق واللطف، 
واإلعتصام من الحجج بها عن الذنوب والغلط في دين اهلل، والعصمة تفضاّل 
من اهلل تعالى على من علم أناّه يتمسك بعصمته، واالعتصام فعل المعتصم، 
وليست العصمة مانعة من القدرة على القبيح، وال مضطرة للمعصوم إلى 

الحسن، وال ملجئة له إليه... .2
الدين  في  والمعصوم  اآلفة،  من  المنع  العصمة  الطوسي:  الشيخ  وقال 

الممنوع باللطف من فعل القبيح، ال على وجه الحيلولة.3
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي: وقال األكثرون من أهل النظر: بل المعصوم 
مختار متمكن من المعصية والطاعة... إلى أن قال: وقال أصحابنا - يعني 

المعتزلة - العصمة لطف يمتنع المكلاّف ي عند فعله ي من القبيح اختيارًا.4
اللطف  هي:   العصمة  أّن  إىل  املعاصرين  الزيدية  علماء  أحد  وذهب 
الذي تترك الجله المعصية بال محالة، ولهذا ال يوصف بها إالاّ األنبياء أو 
من يجري مجراهم. وقال أيضاً: وكل رسول يوحى إليه بشريعة جديدة أو 
المستبصرونمجداّدة لما قبلها من الشرائع، البد أن يكون معصوماً بتوفيق اهلل ولطفه عن 

المستبصرون

ارتكاب الكبائر والفواحش من المعاصي قبل البعثة وبعدها، ومعصوماً كذلك 
الُشَبه حولها، وهذا هو رأي  النبوة وتثير  إلى مقام  التي تسيء  الصغائر  من 

الزيدية ومن وافقهم.5

أسباب العصمة
إّن املدارس الكالمیة عموماً تؤكد أّن العصمة ال تنايف االختیار، والشخص 
املعصوم ميتنع عن القبیح بكامل إرادته واختیاره، لكن يبقى معىن العصمة 
ملفوفاً بنوع من الغموض مل يوضحه املتكلمون السابقون، فهم مل يذكروا 
أسباب ومنشأ هذا اللطف، ومل يفصحوا عن معىن اللطف اإلهلي املوجب 

للعصمة.
وقد حاول العالمة الطباطبائي يف تفسريه »املیزان« أن يسّلط األضواء على 

هذه املسألة قائال: 
ونعني بالعصمة وجود أمر في اإلنسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما ال 
يجوز من الخطأ والمعصية.6 والظاهر أّن قوله: وجود أمر في اإلنسان... هو 

تعبري آخر عن »اللطف« الذي كانت تعرّب به املدرسة الكالمیة القدمية.
وقد أوضح كالمه هذا بقوله: 

األمر الذي تتحقق به العصمة، نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلاّبس بالمعصية 
والخطأ، وبعبارة أخرى: علم مانع عن الضالل.7

وقال أيضاً: 
إناّ قواّة العصمة ال توجب بطالن االختيار، وسقوط التكاليف المبنية عليه، 

فإناّها من سنخ الملكات العلمية.8

أدلاّة لزوم عصمة اإلمام
اإلمامة  ألّن  واخلطأ،  الذنب  من  اإلمام  عصمة  بوجوب  اإلمامیة  قالت 

منصب ال يلیق إالّ للمعصوم، واستدلوا على ذلك بأدلّة عقلیة ونقلیة:

األدلاّة العقلياّة
قال الشیخ املفید:

فإن قيل: هل يشترط في اإلمام أن يكون معصوماً أم ال؟ فالجواب: يشترط 
الدليل على أناّ  . فإن قيل: ما  النبياّ العصمة في اإلمام كما تشترط في 

اإلمام يجب أن يكون معصومًا؟ فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه:
األواّل: أناّه لو جاز عليه الخطأ الفتقر إلى إمام آخر يسداّده، وننقل الكالم إليه 

ويتسلسل، أو يثبت المطلوب.
فإن وجب  أو ال،  عليه  اإلنكار  أن يجب  فأماّا  الخطيئة  فعل  لو  إناّه  الثاني: 
اإلنكار عليه سقط محله من القلوب ولم يتاّبع، والغرض من نصبه إتاّباعه، وإن 

لم يجب اإلنكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل.
فيه  الزيادة  يؤمن عليه  لم  لم يكن معصوماً  فلو  إناّه حافظ للشرع،  الثالث: 

والنقصان منه.9
القیام  هو  اإلمامیة،  الشیعة  تتبناه  الذي  اإلمامة  مفهوم  أّن  احلقیقة  ويف 
بوظائف الرسول من بعده، وقد تعرفت على وظائفه الرسالیة والفراغات 

احلاصلة مبوته والتحاقه بالرفیق األعلى.10

األدلاّة النقلية
أواّاًل: قوله تعاىل: »َوِإِذ ابيَْتلى ِإْبراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلمات فَأََتمَُّهنَّ قاَل ِإنِّي جاِعُلَك 

ِللناّاِس ِإماماً قاَل َوِمْن ُذرِّيَِّتي قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظاّاِلِميَن«11
حتديد  على  يتوقف  اإلمام  عصمة  على  الشريفة  اآلية  هبذه  واالستدالل 
مفهوم اإلمامة ومفهوم الظامل الذي لیس له من اإلمامة نصیب. واملقصود 
باإلمامة الواردة يف اآلية غري النبّوة وغري الرسالة، فالنبّوة هي منصب حتّمل 
املعطاة  اإلمامة  الناس.أّما  إىل  الوحي  إبالغ  منصب  والرسالة  الوحي، 
للخلیل يف أواخر عمره، فهي عبارة عن منصب القیادة اإلهلیة وتنفیذ 

الشريعة يف اجملتمع بقّوة وقدرة مع توفر الشروط والظروف.
وأّما الظامل، فهو كل من ارتكب ظلماً أو جتاوز حّداً يف يوم من أيام عمره، 
أو عبد صنماً، أو الذ إىل وثن أو ارتكب أمراً حمرماً، فضال عن الشرك 
َعْهِدي  يَناُل  »ال  العاملنی:  رب  لنداء  مصداق  بأمجعهم  وهؤالء  والكفر، 
الظاّاِلِميَن« من غري فرق أنّه تاب بعد ذلك أو بقى على ما كان علیه و 
هلذا ينبغي أن يكون اإلمام طاهراً من الذنوب طیلة حیاته، وهذا هو ما 

يسمى بالعصمة.
ثانياً: قوله تعاىل: »َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي ْاأَلْمِر ِمْنُكْم«،12 واآلية 

الشريفة فیها داللتان:
1. إّن طاعة أويل األمر مطلقة وغري خمصصه بزمان أو مكان أو حالة أو 

غري ذلك.
2. حرمة طاعة أويل األمر إذا أمروا بالعصیان والكفر لقوله: »َوال ييَْرضى 

ِلِعباِدِه اْلُكْفَر«13
بصفة  األمر  والة  يتصف  أّن  األمرين  هذين  بنی  اجلمع  فمقتضى  وعلیه 
ذاتیة وعناية إهلیة تصّدهم عن األمر باملعصیة، ولیس هذا إالّ عبارة أخرى 
عن كوهنم معصومنی.و هذه اآلية واليت سبقتها تدالن على عصمة اإلمام 

مطلقاً.
ثالثاً: قوله تعاىل: »ِإنَّما يُرِيُد اهللُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبيَْيِت َويَُطهِّرَُكْم 

َتْطِهيرًا«14
واملراد من الرجس هو القذارة املعنوية، وهي كل عمل قبیح عرفاً أو شرعاً 
تنفر منه الطباع السلیمة، والتطهري هو التطهري من الرجس املعنوي الذي 
التكوينیة على  تعد املعاصي والذنوب من أظهر مصاديقه وتعّلق اإلرادة 
إذهاب كل رجس وقذارة، جيعل من تعلقت به هذه اإلرادة إنساناً مثالیاً 
 ،معصوماً، وقد تعلقت هذه اإلرادة كما تشري اآلية باألئمة املعصومنی

فدل هذا على عصمتهم باخلصوص.

األدلاّة من السناّة
حديث الثقلنی: »إني تارك فيكم الثقلين كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي.«15
القرآن  بأّن عرتته مع   اخبار رسول اهلل وداللته على عصمة، هو 
فمعناه أنّه مصیب دائماً، وكل  دائماً، وكل من كان مع القرآن دائماً 
مصیب دائماً فهو معصوم، فأهل البیت معصومون، ألنّه لو جاز 
علیهم اخلطأ ما كان جيب التمسك به، ولـّما وجب التمسك هبم مطلقاً 

كالقرآن، وجب أن يكونوا معصومنی.

اشتراك الزيدية واإلمامية في القول بعصمة األئمة
ذهبت اإلمامیة إىل أّن األئمة إثنا عشر، قد اصطفاهم اهلل من قبل، فعلم 
منهم الوفاء بعهده فجعلهم يف األرض ذرية بعضها من بعض لیكونوا 
حججه على عباده، وقد ورد النّص يف حتديد أمسائهم، وهم معصومون 
كعصمة األنبیاء، وال جيوز منهم صغرية إالّ ما قّدمت ذكر جوازه على 
األنبیاء، وأنّه ال جيوز منهم سهو يف شي يف الدين وال ينسون شیئاً من 
بعصمة  فقالت  اجلملة،  لألئمة يف  العصمة  الزيدية  قبلت  و  األحكام 

.اإلمام علّي و ولديه احلسن واحلسنی

اإلندفاع نحو االستبصار
يقول إمساعیل: 

أموره  يف  منهجیته  قّوة   ،البیت أهل  مذهب  إىل  جذبين  ممّا  إّن 
العقائدية والفقهیة، فدفعين ذلك إىل إعالن انتمائي إلیه عام 1994م. 
احلوزات  إحدى  الدينیة يف  العلوم  دراسة  بعدها  وقّررت  يف »سوريا«، 

العلمیة الشیعیة ألكون على علم وبصرية من ديين.

اهلوامش:
1. الزيدية: هم القائلون بإمامة أمري املؤمننی علي بن أيب طالب واحلسن واحلسنی 
وزيد ابن علي، وبإمامة كل فاطمي دعا إىل نفسه وهو على ظاهر العدالة ومن 
أهل العلم والشجاعة وكانت بیعته على جتريد السیف للجهاد. »اوائل املقاالت« 

للمفید: 4.
2. »تصحیح االعتقاد« للمفید: 128.

3. »التبیان« للطوسي: 5 / 490.
4. »شرح النهج« البن أيب احلديد: 7 / 7-8.
5. الزيدية نظرية وتطبیق لعلي الفضیل: 102.

6. »تفسري املیزان«: 2 / 134.
7. املصدر نفسه: 5 / 78.

8. املصدر نفسه: 5 / 354.
9. »النكت االعتقادية« للمفید: 40-39.

10. »كتاب االهلیات« للسبحاين: 4 / 117-116.
11. سورة البقرة: 124.
12. سورة النساء: 59.

13. سورة الزمر: 7.
14. سورة األحزاب: 33.

راجع:  احلديث،  وكتب  الصحاح  معظم  وأخرجته  احلديث،  هذا  تواتر  قد   .15
»الغدير« و»عبقات األنوار« و»صحیح الرتمذي« و»مسند أمحد« وغريها.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية

اسماعيل الحسني الشامي
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»املّتقون قلوهبم حمزونة و شرورهم مأمونة و أجسادهم حنیفة و حاجاهتم 
خفیفة و أنفسهم عفیفة صربوا أيّاماً قصريًة أعقبتهم راحًة طويلًة جتارة 
مرحبة يّسرها هلم رهّبم أرادهتم الّدنیا فلم يريدوها و أسرهتم ففدوا أنفسهم 
منها أّما الّلیل فصاّفون أقدامهم تالنی ألجزاء القرآن يرتّلونه ترتیاًل حيزّنون 
به أنفسهم و يستثريون به دواء دائهم فإذا مّروا بآية فیها تشويق ركنوا 
إلیها طمعاً و تطّلعت نفوسهم إلیها شوقاً و ظّنوا أهّنا نصب أعینهم 
و إذا مّروا بآية فیها ختويف أصغوا إلیها مسامع قلوهبم و ظّنوا أّن زفري 
جهّنم و شهیقها يف أصول آذاهنم فهم حانون على أوساطهم مفرتشون 
جلباههم و أكّفهم و ركبهم و أطراف أقدامهم يطلبون إىل الّله تعاىل يف 
فكاك رقاهبم و أّما الّنهار فحلماء علماء أبرار أتقیاء قد براهم اخلوف 
بري القداح ينظر إلیهم الّناظر فیحسبهم مرضى و ما بالقوم من مرض 
و يقول لقد خولطوا و لقد خالطهم أمر عظیم ال يرضون من أعماهلم 
أعماهلم  مّتهمون و من  الكثري فهم ألنفسهم  القلیل و ال يستكثرون 

صفات المتقین

سیرة األخیار

عن  االبتعاد  على  اإلمكان  قدر  حرصوا   األئمة إن  من  الرغم  على 
املناصب اليت تكون على متاس مباشر مع السلطة سواء كانت أموية أم 
عباسیة إال انه لكل قاعدة شواذها ال سیما إن كانت هي األفضل ولیست 
هي األسوء؛ لذلك سوف نتطرق يف هذا البحث إىل احدى الشخصیات 
أكثر  نفسه وجودها يف  الوقت  ويف  الشديدة  الشیعیة  مبیوهلا  عرفت  اليت 
حكومة  يف  الوزارة  منصب  وهو  العباسي  البالط  يف  حساسیة  املناصب 
هارون الرشيد، أال وهي شخصیة علي بن يقطين أبو الحسن الكوفي ذلك 
اإلنسان الذي سخر ذاته خلدمة اجملتمع على الرغم من احملاوالت اليت ال 
حتصى لإليقاع به، لكن عناية اإلمام الكاظم ودعمه له جعلت مجیع 
تلك احملاوالت تبوء بالفشل، وقد حاول مرارا التخلص من منصبه ذلك 
إال إن اإلمام كان يردعه عن اإلقدام على هذه الفكرة؛ ملا فیه خري األمة 
وصالحها ويف الوقت نفسه ضمن له ثالث نقاط من أهم ما تكون وهي 
أن ال ميسه حر احلديد أو الفقر أو املرض، بشرط أن خيدم اجملتمع وال 
يبخل بأي جهد ميكن بذله خلدمة إخوانه املسلمنی، وفعال التزم ابن يقطنی 
بوصیة إمامه ومل يتمكن الرشید من القبض علیه طیلة مدة حیاته البالغة 
)مثان ومخسون( سنة على الرغم من جهات التجسس املكثفة اليت كانت 

حمیطة به.

التوجهات العلوية لوزراء البالط العباسي
أثرت حركات الشیعة اليت شهدها العصر العباسي األول يف موقف الوزراء 
العباسینی على كل من البیت العلوي والدولة العباسیة، كما أثرت بالتايل 

الوزراء  العباسینی من وزراءهم، فقد أبدى كثري من  يف موقف اخللفاء 
إىل  أدى  مما  العلوينی  الزعماء  حنو  خفیة  أو  صرحية  میوال  العباسینی 

تشكیك اخللفاء هبم.1
وبعد تويل اخللیفة الثاين أبو جعفر المنصور الذي استبد بامللك والذي 
ظلت الوزارة يف عهده اسم على غري مسمى وذلك الستبداده وبطشه، 
وهلذا السبب اتسمت اإلدارة العباسیة يف العصر العباسي األول باملركزية 
الشديدة وكانت هیبته تصغر هلا هیبة الوزراء فكانوا ما يزالون على وجل 
تقید  أراد  املنصور  منه وخوف فال يظهر هلم أهبة وال رونقا.ويبدو أن 
سلطة الوزراء وقتل كل من شك فیهم فكان اخلالل يف مقدمة هؤالء.2

أما يف عهد الرشید فقد كانت هنالك موجة انفتاح يف عهده أكثر من 
بقیة اخللفاء فبدأ عهده بتويل الربامكة للوزارة وفوض إلیهم السلطة يف 
تیسري شؤون احلكم وإدارة البالد بامسه فأرادت سلطاهتم وعال نفوذهم 
إىل  بالرشید  مما حدا  تدرجيیا  الوظیفیة  يتجاوزون حدودهم  بدأوا  حىت 

قتلهم.3
وقد أشار الجهشياري إىل إن من األسباب اليت أدت إىل تنكیل الرشید 
بوزرائه الربامكة هو میوهلم العلوية اليت عرفوا هبا ومن ذلك ما قام به يحيى 
البرمكي4 من إمداده لـيحيى بن عبد اهلل العلوي5 مبئيت ألف دينار يف اثناء 

ثورته يف بالد »الديلم«.6
كما قام ابنه موسى بن يحيى البرمكي بتحريض أهل »خراسان« على 

نبذ الطاعة وإبطال اخلالفة ومما يزيد هذه االهتامات تأكیدا أن 
جد هذه األسرة خالد بن برمك يعترب من كبار الشیعة.7

أعمال المّتقين في الّليل و الّنهار
مشفقون إذا زّكي أحد منهم خاف ممّا يقال له فیقول أنا أعلم بنفسي من 
غريي و ريّب أعلم يب ميّن بنفسي الّلهّم ال تؤاخذين مبا يقولون و اجعلين 

أفضل ممّا يظّنون و اغفر يل ما ال يعلمون.«

المصدر: »نهج البالغة«، السياّد الرضی، خطبة 184.

أ. حمدية صالح الجبوري

عين وأذن اإلمام الكاظم في بالط الشيطان
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العون هلم يف ظلمهم وجورهم أو تسلم األعمال ذات العالقة بالسلطة 
 :والوالية، فعن علي بن يقطنی قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر
ومثة  أولياءه.«21  عن  بهم  يدفع  أولياء  السلطان  مع  وتعالى  تبارك  »إن هلل 
موقف آخر أعرب فیه اإلمام الكاظم عن نقمته وسخطه الشديدين 
على حكومة هارون، من خالل دعوته إىل حرمة التعاون معهم بأي لون 
كان، وقد منع الركون إلیهم مستشهدا بقوله تعاىل »َو ال تيَرَْكُنوا ِإَلى 

الَّذيَن ظََلُموا فيََتَمسَُّكُم النَّار.«22 
ويبدو من خالل بعض النصوص أن هذا العمل ال بد وان يكون بإذن 
خاص من أئمة أهل البیت أومن احلاكم الشرعي الذي يتوىل شؤون 
اجلماعة لئال يصبح هذا اإلذن مفتوحا أمام االجتهادات اخلاصة والنزوات 
الشخصیة أو فرصة لالنزالق يف هذا العمل احملظور وتعرض أفراد اجلماعة 
لالحنراف بسبب ذلك، فعن الحسن بن الحسين االنباري عن أيب احلسن 
الرضا قال: كتبت إلیه أربع عشر سنة استأذنه يف عمل السلطان فلما 
كان يف آخر كتاب كتبته إلیه ذكرت إين أخاف على خیط عنقي وان 
للسلطان  العمل  انك تركت  انك رافضي ولسنا نشك  يقول يل:  السلطان 
للرفض. فكتب إيل أبو احلسن: »فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف 
 على نفسك فان كنت تعلم انك إذا وليت عملك بما أمر به رسول اهلل
ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء 

المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذاء وإال فال.«23 
يف  األشخاص  هؤالء  بتسديد  يقومون   البیت أهل  أئمة  كما كان 
عملهم - أحیانا - وحيرصون على عدم كشف هويتهم كما هو احلال 
يف املرحلة اليت كان اإلمام الكاظم يعیش فیها أو يف املراحل املماثلة 
هلا، فمن الواضح إن السلبیة املطلقة قد تعطل الكثري من مصاحل املؤمننی 
إذا كانت  سیما  ال  معقدة كبرية،  مشكلة  إىل  وتتحول  املستضعفنی، 
الظروف املوضوعیة ال تسمح بسقوط هذا احلكم على مستوى املراحل 
املنظورة، ويف الوقت الذي يسیطر فیه على مقدرات الواقع احلیايت كله، مما 
يستوجب احلرج الشديد علیهم، وهو منفي يف الشريعة يف قوله تعاىل: »َو 

يِن ِمْن َحَرج .«24 ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
القاعدة  حلماية  املتنوعة  احلركیة  الوسیلة  املتعددة  بأسالیبها  التقية  كانت 
ورعاية اخلط، يف احملاولة اليت تتسامح فیها يف التفاصیل للحفاظ على املبدأ، 
وتتغاضى فیها عن الفروع للمحافظة على األصول يف خطة مدروسة ال 

تسمح باالحنراف أو بإيقاع الفساد يف الدين.

الجانب السياسي
موسى  لإلمام  األولیاء  يد  على  الرشید  هلارون  السیاسي  النظام  اخرتق 
االستدراج يف  من  يقطنی  ابن  متكن  إذ  اإلمام،  من  وبعلم   الكاظم
مناصب الدولة عن طريق والده الذي كانت له منزله سامیة عند الدولة 
العباسیة اول امرها إذ كان داعیا هلم،25 فكان لعلي بن يقطنی فوق تلك 
له ويف  وزيرا  األخري  فاختذه  والرشید  المهدي والهادي  اخللفاء  أيام  املنزلة 

الوقت نفسه كان اإلمام يسدد خطاه إذ قال فیه: 
»يا علي إن هلل أولياء مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه وأنت منهم يا 
يف  يقطنی  بن  لعلي   الكاظم االمام  إبقاء  من  ونستنتج  علي.«26 
التوقر يف اختیار بعض الشخصیات  العباسیة ضرورة  وظیفته يف السلطة 
املوثوقة اليت متلك الكفاءة واألمانة الدينیة للدخول يف مركز النفوذ الرمسي 

يف الدولة الظاملة أو املنحرفة، وذلك من اجل املصاحل اإلسالمیة على 
الفعالة، الن  التیارات اإلسالمیة  أو  مستوى محاية اإلسالم واملسلمنی 
وجودها يف هذه املواقع حيفظ الكثري من األوضاع واملواقف وحيقق الكثري 
من االجيابیات على أكثر من صعید.واستطاع بفضل مباركة اإلمام له أن 
ينجز األعمال املطلوبة منه وان يستمر يف عمله يف الوقت الذي بقى فیه 
على عقیدته، بل على دعمه لإلمام مالیا وتزويده باألخبار واملعلومات 

اليت تنفعه وتنفع الشیعة يف اتقاء مطاردة السلطات.
لكن بقي أن حيرز على الثقة املطلقة للبالط، فال يكفي أن يكون مرضیا 
عنه عند اإلمام لیكون قادرا على اجناز مهماته، إذ أهنا ترتبط باحلكومة 
و البالط. وما مل حيز على الثقة املطلقة فانه لن يكون قادرا، فماذا يصنع 
لكي حيصل علیها، إن مثل هذه الشخصیة عرضة للوشايات من قبل 
أعداء أهل البیت إذ مل يسكنوا وهم يرون من يتبع األئمة ويوالیهم يتوىل 
أحد اخطر املناصب يف الدولة، وكذلك من قبل ذوي الطموح الشخصي 

والباحثنی عن املال العاجل من السعاة واجلواسیس. 
وهذا ما حدث لعلي بن يقطنی وذلك: إن الرشید أهدى له ثیابا أكرمه 
هبا وكان يف مجلتها دجُراعة خز سوداء من لباس امللوك مثقلة بالذهب 
فأنفذ علي تلك الثیاب إىل اإلمام موسى بن جعفر وأنفذ يف مجلتها 
تلك الدراعة وأضاف إلیها ماال كان عنده على رسم له فیما حيمله إلیه 
من مخس ماله، فلما أرسل ذلك إىل أيب احلسن قبل املال والثیاب 
ورد الدجُراعة بید الرسول إىل علي بن يقطنی وكتب إلیه: »احتفظ بها وال 
إليها معه فارتاب علي بن  تخرجها عن ذلك فيكون لك بها شأن تحتاج 
يقطين بردها عليه ولم يدري ماسبب ذلك واحتفظ بالُدراعة« وبعد مدة 
وجیزة حدثت بنی ابن يقطنی وغالمه بعض املشاكل فصرفه عن خدمته 
فحدث ان ذهب الغالم اىل الرشید لیقول ان ابن يقطنی: يقول بإمامة 
موسى بن جعفر وحيمل إلیه مخس ماله يف كل سنة وقد محل إلیه الدجُراعة 
اليت أكرمه هبا أمري املؤمننی يف وقت كذا وكذا، فاستشاط الرشید لذلك 

وغضب غضبا شديدا وقال: الكشفن عن هذه الحال! 
فان كان األمر كما تقول أزهقت نفسه. وأنفذ يف نفس الوقت بإحضار 

علي فلما مثل بنی يديه قال له: ما فعلت بالُدراعة التي كسوتك بها؟ 
قال: هي يا أمير المؤمنين عندي في سفط مختوم فيه طيب قد احتفظت 
بها كلما أصبحت إال وفتحت السفط ونظرت إليها تبركا بها وقبلتها ورددتها 

إلى موضعها وكلما أمسيت فعلت ذلك. 
فقال الرشید: أحضرها الساعة! 

يا أمير المؤمنين واستدعى بعض خدمه فقال له: امِض إلى  قال: نعم 
البيت الفالني من داري فخذ مفتاحه من خزانتي وافتحه ثم افتح الصندوق 
الفالني فجئني بالسفط الذي فيه ختمه فلم يلبث الغالم أن جاء بالسفط 
املختوم فوضع بنی يدي الرشید فأمر بكسر ختمه وفتحه، فلما فتح نظر 
إىل الدجُراعة فیه حباهلا مطوية مدفونة يف الطیب فسكت الرشید من غضبه 
وقال لعلي: ارددها إلى مكانها وانصرف الرشید قائال: فلن اصدق عليك 
بعدها ساعيا، وأمر أن يتبع بجائزة سنية وتقدم بضرب الساعي ألف سوط 

فضرب نحو خمسمائة سوط فمات في ذلك.27 
وخرج ابن يقطنی من هذا االمتحان بفضل تسديد اإلمام له وقد جتاوز 

يكن  ومل  عند حدهم،  لیقفوا  يكونوا  مل  السعاة  إن  إال  اخلطر. 
اإلمام لیغفل عن تسديد ولیه وتابعه، فمما روي أيضا:

سیرة األخیار

سیرة األخیار

يف  والتدقیق  الوزراء  من  احلذر  إىل  الرشید  دفع  ذلك  كل 
أمرهم قدر اإلمكان وحماولة التعتیم على العنصر الشیعي وعلى 
مسالة اإلمامة حىت متكن احد أفراد الشیعة من التوصل إىل هذا 
املنصب من غريان يشعر الرشید به على الرغم من دقة اجلهاز االمين يف 

عصره وهذا الشخص كان علي بن يقطين.

علي بن يقطين النشأة والمكانة العلمية
هو علي بن يقطين بن موسى البغدادي أبو الحسن، كويف األصل، موىل 
بني أسد، ومن وجوه هذه الطائفة وأعیاهنا كانت له منزلة سامیة عند 

األمام أيب احلسن موسى
يف  اجتمعت  إذ  الكرمية  الصفات  من  جبملة  يقطنی  بن  علي  حتلى 
شخصیته كل عناصر الفضل والعفة اليت ال يسعنا اإلحاطة هبا، ولكن 
هذا ال مينع أن نشري إىل مجلة من مكارم أخالقه اليت جتلت يف صور من 
سلوكه، فقد عرف علي بربه وإحسانه إذ انفق أمواال ضخمة يف وجوه 
الرب و اإلحسان وأوصل اإلمام موسى الكاظم بصالت كبرية ترتاوح 
ما بنی املئة ألف درهم إىل ثالث مئة ألف درهم8 وزوج ثالث أو أربع 
من أوالد األمام، وكان املهر الذي دفعه هلم عشرة أالف درهم، كما 

دفع ثالثة أالف للولیمة.9 
أما يف جمال العبادة، فقد عرف بشدة عبادته وورعه وتقواه وزهده، فقد 
ذكر بعضهم انه أحصى لعلي بن يقطنی سنة يف املوقف مئة ومخسون 
ملبیا،10 فضال عن ذلك فقد كان يرسل يف كل عام عدة إىل احلج 
نیابة عنه، وكان يدفع إىل كل منهم عشرة إىل عشرين ألف درهم، وكان 
يبلغ عدد املبعوثنی يف العام 150 شخصا وأحیانا )250 - 300( 

شخصا.10
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على مدى ورع هذه الشخصیة وإمياهنا 
تلك اليت سخرت ذاهتا خلدمة اجملتمع، غري إن التدقیق يف عدد هؤالء 
املبعوثنی ونظرا للمبالغ الكبرية اليت كانت تدفع إلیهم تعطي عمقا أكرب 
هلذا املوضوع، ولو أخذنا عدد املبعوثنی و املبالغ اليت تدفع إلیهم بشكل 
متوسط واعتربنا عددهم 200 شخص يف السنة مثال ولكل واحد عشرة 
من  درهم،هذا  امللیوين  قرابة  إلیهم  املدفوع  املبلغ  لكان جمموع  أالف، 
ناحیة ومن ناحیة أخرى فكان املبلغ الذي يدفع يف كل عام هو قسمة 
من مؤونة علي السنوية، والفائض من مصارفه بعد دفع احلقوق الشرعیة 
كالزكاة واخلمس والصدقات املستحبة واهلبات وغريها، وعلیه كم تكون 

إيرادات علي بن يقطنی السنوية حىت تكفي لكل ذلك؟
ويبدو إن احد العلماء قد تنبه إىل هذه الفقرة وبینها هبذا النحو:

ظني إن اإلمام الكاظم قد أحل التصرف في الخراج وان علي بن يقطين 
جعل أجر الحج وسيلة لدفع هذا المال إلى الشيعة األطهار لئال يطعن عليه 

أعداؤه.11 

مكانته العلمية
ركز اإلمام الكاظم يف تربیته للجماعة الصاحلة على ضرورة االنتماء 
الفكري املعريف ملدرسة أهل البیت، وحترك اإلمام هبذا االجتاه 
مستغال للنهضة الفكرية اليت حققها اإلمام الصادق من قبل، فقام 
بإكمال عمل أبیه يف بناء الكادر املتخصص فامتدت قواعده من هذا 

العلم واملعرفة من  تلقى  له 319 صحابیا12 كل منهم  النوع حىت ذكر 
إىل  الفكري  بانتمائها  اجلماعة  هذه  وقد خضعت   ،الكاظم اإلمام 
نظام متقن ميكنه مواجهة التحديات الثقافیة والفقهیة واإلبداع يف میداهنا 

اخلاص.
له بذلك علماء  بن يقطنی مبكانة علمیة متمیزة يشهد  امتاز علي  وقد 
البارزين وأفاد  السابع  اإلمام  إذ كان من أصحاب وتالمذة  الرجال  علم 
اإلمام  ينقل عن  انه مل  الروايات، غري  من  الكثري  عنه  الكثري وروي  منه 
الصادق سوى رواية واحدة، ومن صفاته األخرى انه كان ذائع الصیت 
وذا شخصیة اجتماعیة مرموقة،فضال عن انه كان يعد من العلماء ورجال 
العلم يف عصره، وله عدة مؤلفات هي: »ما سجُِئل عنه اإلمام الصادق من 
املالحم« وعلى ما يبدو إن علي بن يقطنی مل يكن هو السائل بل اجلامع 
ألسئلة طرقت على اإلمام الصادق، بدلیل انه مل يرِو عنه سوى رواية 

واحدة.13

منزلته عند اإلمام الكاظم
عرف علي بن يقطنی بوثاقته وجاللة قدره وبلغ منزلة عظیمة عند اإلمام 
أيب احلسن، كما كانت له مكانه عظیمة يف الطائفة وعد من خواص 

اإلمام الكاظم واملتصلنی به سرا.14
وقد كان اإلمام الكاظم خيصه بالدعاء باجلنة وحسن العاقبة15 يرحب 
به أمجل ترحیب ويستقبله أفضل استقبال، فقد روي أنه رأى يوما علي 
مقبال فالتفت إىل أصحابه وقال: »من سره أن يرى رجال من أصحاب رسول 
اهلل فلينظر إلى هذا المقبل«، فقال له رجل من القوم: هو إذن من أهل 
الجنة؛ ومل يكن ذلك مبعزل عن خط اإلمامة الذي كان يؤيده من آونة إىل 
أخرى بشكل مباشر أو غري مباشر ومن ذلك قوله: »إني استوهبت 
علي بن يقطين من ربي عز وجل البار فوهبه لي، إن علي بن يقطين بذل ماله 

ومودته فكان لذلك منا مستوجبا«16
وزعمت إحدى نساء الشیعة أهنا قالت أليب احلسن الثاين: ادع لعلي 
بن يقطنی، فقال: قد كفى علي بن يقطين،17 وقال أبو احلسن »من 
سعادة علي بن يقطين إني ذكرته في الموقف.« وزعم ابن أخي الكاهلي،أن 
أبا احلسن قال لعلي بن يقطنی: »اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن 

لك الجنة.«18
الكاظم - قال:  الرقي - أحد أصحاب اإلمام  داود  فقد ورد عن 
دخلت على اإلمام أيب احلسن يوم النحر، فقال مبتدئا: »ما عرض 
على قلبي أحد وأنا على الموقف إال علي بن يقطين فانه ما زال معي وما 

فارقني حتى أفضت.«19
منزلته،  وعلو  جاللته  على  تدل  اليت  املستفیضة  األقوال  من  ذلك  وغري 
اخللص  األصحاب  من  اهلل وهو  تويف رمحه  احلال حىت  على هذه  وبقي 
لإلمام فقد ذكر عنه قوله: »أما أن علي بن يقطين مضى وصاحبه 

عنه راض.«20

وزارة علي بن يقطين
من املعروف إن أئمة أهل البیت كانوا قد حرموا على أتباعهم بشكل 
قاطع، أي درجة من التعاون مع الظاملنی سواء يف تقدمي اخلدمات العامة 
اليت تساهم يف توطید دعائم سلطاهنم أو اليت تؤدي إىل القبول به أو تقدمي 
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األصابع  من  أهو  الرجلنی  مسح  املسلمون يف  اختلف  أن 
إىل الكعبنی أم من الكعبنی إىل األصابع؛ فكتب بن يقطنی 
إىل اإلمام أيب احلسن موسى: جعلت فداك إن أصحابنا قد 
اختلفوا في مسح الرجلين فان رأيت أن تكتب إليه بخطك ما يكون عملي 

بحسبه إن شاء اهلل. 
فكتب إلیه أبو احلسن: »فهمت ما ذكرت من االختالف في الوضوء، 
ثالثا  ثالثا وتغسل وجهك  ثالثا وتستنشق  به ذلك تمضمض  أمرك  الذي 
وتخلل شعرك ولحيتك وتغسل يدك إلى المرفقين ثالثا وتمسح راسك كله 
وتمسح ظاهر أذنيك وباطنها وتغسل رجليك إلى الكعبين ثالثا وال تخالف 

ذلك إلى غيره.« 
فلما وصل الكتاب إىل علي بن يقطنی تعجب مما رسم له فیه مما أمجع 
العصابة على خالفه مث قال: موالي أعلم بما قال وإنما أنا ممتثل أوامره. 
فكان يعمل يف وضوئه على هذا احلد وال خيالف ما علیه مجیع الشیعة 
امتثاال ألمر أيب احلسن وسعى بعلي بن يقطنی إىل الرشید وقیل له 
أنه رافضي خمالف لك: فقال الرشید لبعض خاصته: كثر عندي القول 
في علي بن يقطين والفرق له بخالفنا وميله إلى الرفض ولست أرى له في 
خدمتنا تقصيرا وقد امتحنته مرارا فما ظاهرت منه على ما يقذف به، وأحب 

أن أستبريء أمره من إذ ال يشعر بذلك فيتحرز مني. 
فقیل له: إن الرافضة يا أمير المؤمنين! تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه 

وال ترى غسل الرجلين فامتحنه من إذ ال يعلم بالوقوف على وضوئه. 
فقال: أجل إن هذا الوجه يظهر به أمره. مث تركه مدة وأناطه بشيء من 
الشغل يف الدار حىت دخل وقت الصالة وكان علي بن يقطنی خيلو يف 
احلجرة يف الدار لوضوئه وصالته فلما دخل وقت الصالة دخل الرشید 
من وراء حائط احلجرة إذ يرى علي وهو ال يراه، فدعا باملاء للوضوء 
فتمضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه وخلل شعر حلیته وغسل 
يديه إىل املرفقنی ثالثا ومسح رأسه وأذنیه وغسل رجلیه والرشید ينظر إلیه 
فلما رآه قد فعل ذلك مل ميلك نفسه حىت أشرف علیه فناداه: كذب يا 
علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة وصلحت حاله عنده وورد علیه 

 :كتاب اإلمام أيب احلسن
»ابتدئ من اآلن يا علي بن يقطين فتوضأ كما أمر اهلل اغسل وجهك مرة 
فريضة وأخرى إسباغ واغسل يدك من المرفقين كذلك وامسح بمقدم راسك 
عليك  يخاف  ما كان  زال  فقد  نداوة وضوئك  فضل  من  قدميك  وظاهر 

والسالم.28

موافقة اإلمام المشروطة
طلب  وقد   اإلمام موافقة  بعد  هارون  وزارة  يقطنی  بن  علي  قبل 
فیما بعد االستقالة عدة مرات إال إن اإلمام كان يردعه عن ذلك الن 
علیا كان ميثل مركز قوة يف اخلالفة، وكان اإلمام الكاظم يرى فیه 
ضمانة كبرية لدفع الظلم عن أولیاء اهلل، وعن محاية أمواهلم وأنفسهم، 
مما جيعل وجوده ضروريا على مستوى محاية احلركة اإلسالمیة االمامیة يف 
إتباعها ومواقعها، ولذلك مل يرض اإلمام له باالستقالة، بل فرض علیه 
البقاء بالشروط الشرعیة اليت تتمثل يف السري على هذا اخلط، وقد قال 
اإلمام له يوما: »اضمن لي خصلة أضمن لك ثالثا.« فقال علي: 

وما هن؟ 

قال اإلمام: »الثالث اللواتي اضمنهن لك أن ال يصيبك حر الحديد أبدا 
بقتل وال فاقه وال سجن وال حبس، وإما ما تضمنه هو أن ال يأتيك ولي أبدا إال 

أكرمته«،29 فقبل علي ذلك وضمن اإلمام الثالث له.
هلذا  تصدره  مدة  طوال  بعهده  وىف  يقطنی  بن  علي  فأن  وعلى كل 
الظروف  لتوفري  العسرية  املدة  تلك  يف  دورا كبريا  ادى  قد  املنصب،كان 

املناسبة للحفاظ على حیاة الشیعة واستقالهلم.

تقوية بنية الشيعة االقتصادية
احلظر االقتصادي الذي فرضه اخللیفة العباسي الثاين أبو جعفر املنصور، 
فقد طبق سیاسة التجويع وإفقار الرعیة على نطاق واسع، وكان دافعه من 
وراء ذلك هو أن جيعل الناس جیاعا، ويف فاقه وحاجه إلیه، وان يكون 
للتفكري يف  لديهم جمال  يبقى  بطوهنم حىت ال  الشاغل هو مأل  شغلهم 

القضايا االجتماعیة الكربى.
وقد بنی ذات يوم وحبضور خاصة من رجال البالط وبلهجة مشینة دافعه 

من جتويع الناس وقال: صدق األعرايب إذ يقول: أجع كلبك يتبعك.30
وكان نصیب الشیعة العلويون من سیاسة الضیق واحلظر االقتصادي أكثر 
للخلفاء  واملناضلنی  املخالفنی  رأس  على  دائما  ألهنم كانوا  غريهم،  من 

الظاملنی.
وعلى كل مل تكن خالفة هارون مستثناة من هذه اخلطة العامة أيضا، إذ 
انه بعد أن استوىل على بیت املال وصرفه على ملذاته وهلوه ورغباته هو ومن 
حوله، راح مينع الشیعة من حقوقهم املشروعة لیضعفهم من خالل ذلك.

وكسب علي بن يقطنی صاحب اإلمام املخلص الويف ثقة هارون على الرغم 
العامل اإلسالمي الكبري،إذ  من سعاة أعداء الشیعة به لديه وتسلم وزارة 
توظیف مجیع  يأل جهدا يف  فلم  وأمهیته  األمر  يعرف خطورة هذا  كان 
وإيصال  مالیا  الشیعة ومحايتهم خاصة دعمهم  اإلمكانیات ألجل دعم 
مخس ماله الذي كان يشكل مبلغ ضخم ويبلغ املئة والثالمثئة ألف درهم 
أحیانا إىل اإلمام الكاظم وحنن نعلم إن اخلمس دعامة مالیة للحكومة 
اإلسالمیة، وقد قال ابن علي بن يقطنی ذات يوم: کان أبو الحسن إذا 
أراد شيئا من الحوائج لنفسه أو مما يعني من أموره كتب إلى أبي اشتر لي كذا 
وكذا واتخذ لي كذا وكذا وليقول ذلك هشام بن الحكم -أحد كبار صحابة 

اإلمام - ولم يذكر هشاما إال فيما يعني به من أموره.
وملا قدم موسى بن جعفر إىل »العراق« قال علي بن يقطنی: إما ترى 

حالي وما إنا فيه؟ 
فقال: »يا علي إن هلل تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه 

وأنت منهم يا علي.«
تقول في أعمال  ما  اإلمام مرة أخرى وقال:   بن يقطنی  وقد سأل علي 

هؤالء؟ 
قال: »إن كنت البد فاعال فاتق أموال الشيعة«، فأطاع علي اإلمام 
وكان جيیبها من الشیعة عالنیة ويردها علیهم يف السر، وسبب ذلك هو إن 
حكم هارون مل يكن حكما إسالمیا جيب امتثال قوانینهما على املسلمنی 
فقد كانت الوالية واخلالفة الفعلیة ملوسى بن جعفر لذلك كان ابن 

يقطنی يعید األموال إىل الشیعة.31
صحیح إن هارون كان ميتلك السلطة والقوة يف الظاهر غري إن سلطته 
كانت على األبدان فقط، ومل يكن له مكان يف قلوب الناس، وأما سلطة 
القلوب والسیطرة علیها فقد كانت من نصیب اإلمام الكاظم ويف 

ضوء شعبیته الواسعة ومكانته يف الرأي العام كان اجملاهدون واملتنورون من 
املسلمنی يبعثون خبمس أمواهلم واألموال األجُخرى اليت تتعلق ببیت املال إىل 
اإلمام، ومل يكن ذلك خافیا على هارون، ألنه ومن خالل تقارير جواسیسه 
العامل  كان يعرف بأن األموال واحلقوق الشرعیة تصل اإلمام من أقطار 

اإلسالمي الكبرية لدرجة انه شكل صندوقا لبیت املال.32

وفاته
انتقل علي بن يقطنی إىل رمحة اهلل تعاىل سنة 182هـ يف »بغداد«، وله من 
العمر مثان ومخسون سنة، وصلى علیه ويل عهد الرشید يف الوقت الذي 

كان اإلمام ما يزال يف السجن.33
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دور األئّمة في إحیاء الدین55

دور األئّمة في إحیاء الدین

أن تأريخ األئمة ميكن تقسیمه إىل ثالث مراحل بعد وفاة الرسول 
:األعظم

المرحلة األولى: هي مرحلة تفادي صدمة االحنراف، هذه املرحلة هي 
وصدمة  االحنراف  مرارة   البیت أهل  قادة  فیها  عاش  اليت  املرحلة 
ملرارة  وكان   ،األعظم الرسول  وفاة  بعد  اإلسالمیة  التجربة  احنراف 
 - ومضاعفاته  وفجائعه  آثاره  االحنراف  هذا  ولصدمة  االحنراف  هذا 
اليت كان من املمكن أن متتد فتقضي على اإلسالم ومصاحله - على 
الزمن  التأريخ ال وجود هلا يف خط  فتصبح قصة يف  األمة اإلسالمیة، 
املستمر. األئمة يف هذه املرحلة األوىل عاشوا صدمة االحنراف وقاموا 
الذي مل يكن داخال  بالقدر  اإلمكان، ال  بقدر  الالزمة  بالتحصینات 
باإلمكان، فقاموا بالتحصینات الالزمة بكل العناصر األساسیة للرسالة 
ضد صدمة االحنراف، فحافظوا على الرسالة اإلسالمیة، وحافظوا على 
التصورات اإلسالمیة، وحافظوا على األمة اإلسالمیة نفسها، كل هذه 

األركان واملقومات حصنوها جتاه صدمة االحنراف.
الرسول  وفاة  بعد  من  تبدأ  املرحلة  وهذه  األوىل،  املرحلة  هي  هذه 
 ،وتستمر إىل حیاة اإلمام الرابع من قادة أهل البیت األعظم

.وهو اإلمام زين العابدين
مث تبدأ المرحلة الثانية، واإلمام الباقر يشكل شبه البداية هلا، حینما 
نقول: شبه البداية؛ ألن تصور هذا العمل لیس حديا، حبیث ميكن أن 

نقف على حلظة فنقول: هذه اللحظة هي هناية مرحلة وبداية مرحلة، وإمنا 
هذا التصور يتفق مع طبیعة األحداث املتصورة يف خط تأريخ اإلسالم.

ويف زمان اإلمام الكاظم بدأت المرحلة الثالثة، وهذه املرحلة ال حيددها 
بشكل بارز - على ما ذكرت سابقا - النشاط اإلجيايب من قبل األئمة 
أنفسهم، بل حيددها - بشكل بارز - موقف احلكم املنحرف من األئمة 
أنفسهم؛ وذلك ألن اجلماعة اليت نشأت يف ظل املرحلة الثانیة اليت وضعت 
هذه  الثانیة،  املرحلة  ظل  ومنت يف  نشأت  األوىل  املرحلة  ظل  بذرهتا يف 
والنمو  االتساع  من  درجة  إىل  وبلغت  اإلسالمي،  العامل  غزت  اجلماعة 
والنفوذ الفكري، إىل درجة حبیث إهنا أخذت تشكل خطرا حقیقیا على 
الزعامات املنحرفة اليت كانت حتكم اجملتمع اإلسالمي وقتئذ، وبدا للخلفاء 
يومئذ أن قیادة أهل البیت أصبحت على مستوى تسلم زمام احلكم 
اختلفت  وهلذا  احلقیقي؛  اإلسالم  حظرية  إىل  اإلسالمي  باجملتمع  والعود 
بشكل رئیسي ردود الفعل للخلفاء جتاه األئمة من أيام اإلمام موسى بن 

.على ما أوضحناه يف حديثنا عن اإلمام اجلواد جعفر

اإلمام الممتحن
هذه الساعة نعیشها يف ظالل اإلمام زين العابدين آخر أئمة املرحلة 
األوىل من املراحل الثالث اليت أشرنا إلیها يف حیاة األئمة، نعیشها يف 
ظالل هذا اإلمام املمتحن الذي عاىن أقسى فرتة من الفرتات اليت مرت 

على قادة أهل البیت، ألنه عاصر بداية قمة االحنراف، هذا االحنراف 
األيام  عنه يف  وقد حتدثنا  مباشرة   وفاة رسول اهلل بدأ عقیب  الذي 
السابقة. هذا االحنراف بدأ يتكشف بشكل صريح واضح سافر، ال على 
مستوى  وعلى  الشعارات،  مستوى  على  بل  فحسب  املضمون  مستوى 
الكلمات املطروحة من قبل احلكام يف العمل والتنفیذ، فكان احلكم نظريا 

وعملیا قد بدأت تتكشف حقیقته.
اإلمام السجاد ولد قبل وفاة أمري املؤمننی بثالث سننی،1 نعين 
ولد وأمري املؤمننی يف خط اجلهاد يف »حرب اجلمل«، أو على أبواب 
خط اجلهاد يف حرب اجلمل، وعاش طفولته مع أمرياملؤمننی يف حمنته، 
مث عاش مع احلسن يف حمنته، مث عاش مع احلسنی يف حمنته، مث 
استقل يف احملنة حىت رأى جیوش اخلط املنحرف تدخل إىل مسجد رسول 

اهلل فرتبط خیلها بأسطوانات املسجد.1
هو حيدث بأنه كان يدخل إىل مسجد النيب، هذا املسجد الذي 
كان من املفروض أن يكون منطلقا للرسالة يف أفكارها ومفاهیمها ونورها 
إىل العامل كله، هذا املسجد قاسى على عهد اإلمام زين العابدين هذا 
املستوى من الذل واهلوان، وجیش االحنراف، جیش بين أمیة حینما يأيت إىل 
»املدينة«، ويعلن إباحتها ويهتك كل حرمات النيب يف املدينة، ويدخل 

إىل مسجد النيب ويربط خیله بأسطوانات املسجد.
اإلمام السجاد عاش هذه احملنة، حمنة الزمن إىل حنی دخول جیوش 
املستوى.  النيب على هذا  املسجد، واستهتاره حبرمات  االحنراف إىل 
ميكن أن نعترب أن الفرتة اليت عاشها اإلمام السجاد هي أقسى فرتة 

مرت على إمام؛ ألهنا بداية تكشف قمة االحنراف.
صحیح أن هذه القمة مل تنحسر بعده وإمنا بقیت، ولكن البداية كانت 
على عهده هو، وهبذا كنا نعترب اإلمام السجاد ممتحنا أكثر من سائر 
األئمة، يف ظالل هذا اإلمام الذي سوف نتحدث عنه مفصال، عن 

وضعه وحیاته وعن تفاصیله.3

اإلمام السجاد ومواجهة قمة االنحراف4
واطمأن  وأصحابه،  بیته  أهل  مع   احلسنی اإلمام  استشهد  أن  بعد 
األمويون - حینئذ - فقط، إىل أن آل علي قد انتهى أمرهم، وطويت 
صفحتهم، ولن تقوم هلم بعد - بزعم األموينی - أية قائمة، ولن تربق هلم 
يف األفق أية بارقة، بعد ذلك ومع ذلك فقد استمروا يف اتباع سیاساهتم 
الرعناء جتاه أهل البیت واألمة، هبدف تكريس األمر هنائیا يف البیت 
قد  العرش األموي حمتفظا بوجوده وبتفّوقه، ولكن  يبقى  األموي، ولكي 
خاب فأهلم وطاش سهمهم، فما كانت سیاساهتم تلك إال وباال ودمارا 
عاد علیهم أنفسهم، فإننا نستطیع أن نقول: إن سیاسات األموينی تلك 

تتمثل باخلطوط التالیة:
1. مالحقة أهل البیت إعالمیا باالفرتاء علیهم، وتوجیه خمتلف التهم 
الباطلة إلیهم، وتصويرهم على أهنم هم المعتدون والظالمون اآلثمون، الذين 
ال يتورعون عن أية عظیمة وال ميتنعون عن ارتكاب أية جرمية، وحىت قتل 
احلسنی فإنه مل يكن إال ألنه كان هو اجلاين على نفسه، والساعي 
إىل حتفه، وهو املذنب واملعتدي، وهم وحدهم الضحیة، واملظلومون معه 

يف هذه القضیة.
يظهر  أو  هذه،  األموينی  دعايات  على  يرد  أن  يستطیع  الذي  ذا  ومن 

الرتديد والتشكیك فیها؟!، أو باألحرى من ذا الذي يستطیع أن جيهر 
باحلقیقة، ولو من دون تعرض لدفع دعايات األموينی، ودحض افرتاءاهتم 

وأكاذيبهم؟!
2. سیاسة التجويع والحرمان ألهل البیت وشیعتهم، وحرماهنم من 
كل اإلمتیازات ومصادرة أمواهلم، وحىت هدم بیوهتم، كي ال جيدوا اللقمة 
- لقمة العیش - إال على موائد األموينی، ومن لف لفهم، ودار يف 
فلكهم، وإجبارهم - وخصوصا شخصیات آل علي - على التوجه إىل 
احلكام يف وفادات منتظمة، الستجداء لقمة العیش، وحلفظ كراماهتم 
فیستحل كل  املعارضة،  موقف  يف  احلكم  يعتربهم  ال  ودمائهم، حىت 
تصرف ضدهم، مهما كان قاسیا وشرسا وعنیفا، حىت إذا تأخرت أحیانا 
وفادة بعضهم علیهم جتدهم هم أنفسهم يطالبون بذلك، ويتساءلون عنه 
وعن سببه وسره، إن مل يبادروا إىل استقدامهم بشكل مباشر وصريح، 
وبذلك يكونون قد شغلوا تلك الشخصیات بالبحث عن لقمة العیش، 
وصرفوا مهتهم إىل هذا اجملال، باإلضافة إىل أهنم يستفیدون من ذلك 

سیاسیا وإعالمیا كما هو واضح.
3. مث هناك سیاسة اإلضطهاد والمالحقة املرة والشرسة لكل من يتصل 
بأهل البیت، أو يظهر منه املیل إلیهم، املالحقة اليت ال تنتهي إال 
بالتصفیات اجلسدية والنفسیة، أو مبا ال يقل سوءا وفظاعة وبشاعة عن 
أنفسهم، وحماولة  النفسية آلل علي  الحرب  بذلك  ويستفیدون  ذلك، 
وال  حركة،  بأية  بعد  يفكرون  فال  نفوسهم،  إىل  يتطرق  الیأس  جعل 
بالوقوف أي موقف يتعارض مع مصلحة اهلیئة احلاكمة ومنع الناس من 
اإلقرتاب منهم، واإلستفادة من تعالیمهم، والتخلق بأخالقهم، والتعرف 
على اإلسالم الصحیح الذي عندهم، فإن الناس إذا علموا أن اإلقرتاب 
من آل علي ال يعين إال الدمار والشقاء هلم، ولكل من يلوذ هبم، فإهنم 
سوف جينبون أنفسهم ذلك، ويؤثرون السالمة والراحة - كما هو طبع 
كل إنسان - على التعب والعناء، إن مل يكن الدماء والفناء، وعلى هذا 
األساس ومن هذا املنطلق كان إصرارهم على لعن سید األوصیاء أمري 
املؤمننی - علیه الصالة والسالم - على املنابر، بل كانوا يعتربون - كما 
يقول مروان - على ما يظهر إن بذلك استقامة ملكهم، وبقاء سلطاهنم 
حىت لیتجرأ معاوية على القول ألهل »الشام«: إن علیا مل يكن 
يصلي5 وحىت إن عشرة من قواد أهل الشام وأمرائهم إىل قیام الدولة 
العباسیة ما كانوا يعرفون أن للنيب قرابة سوى بين أمیة، وقد حلفوا 

على ذلك لـأبي العباس السفاح بأغلظ اإلميان.6
4. سياسة التجهيل؛ اليت كانت تتعرض هلا األمة بأسرها، ويكفي أن 
نذكر: أن الناس واهلامشینی بالذات كانوا يف زمن السجاد، ال يعرفون 

كیف يصلون، وال كیف حيجون.7
الركن األعظم يف اإلسالم، ويؤديها كل  اليت هي  وإذا كانت الصالة، 
مكلف مخس مرات يومیا، كان ال يعرف حدودها وأحكامها من هم 
أقرب الناس إىل مهبط الوحي والتنزيل، والذين يفرتض فیهم أن يكونوا 
أعرف من كل أحد بالشريعة، وأحكام الدين، فكیف تكون حالة غريهم 
من أبناء األمة، وما هو مقدار معرفتهم بالشريعة والدين إذن؟ وما هو 
واملعرفة  العلم  مصدر  عن  أبعد  هم  من  وباألخص  األمة  معرفة  مدى 

باألحكام األخرى اليت يكون التعرض هلا واالبتالء هبا أقل؟!، إننا 
نرتك اجلواب عن ذلك إىل أنس بن مالك الذي يقول - على 
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اإلمام السجاد باعث اإلسالم من جديد
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ما رواه البخاري والترمذي - ما أعرف شيئا مما كان على عهد 
صنعتم  ما  صنعتم  أليس  قال:  الصالة؟  قیل:  اهلل؟  رسول 

فيه.8 
وقال الزهري: دخلنا على أنس بن مالك بـ»دمشق« - وهو وحده - 
يبكي قلت: ما يبكيك؟ قال: ال أعرف شيئا مما أدركت إال هذه الصالة، 

وقد ضيعت.9
عليكم  خرج  لو  يقول:  البصري  الحسن  جند  بقلیل  أنس  عصر  وبعد 

أصحاب رسول اهلل ما عرفوا منكم إال قبلتكم.10
وروى مالك يف »املوطأ« عن عمه عن جده مالك أنه قال: ما أعرف شيئا 

مما أدركت عليه الناس إال النداء للصالة.11 
فنقل السيوطي يف شرحه عن الباجي قوله: يريد الصحابة، وأن األذان باق 
على ما كان علیه، مل يدخله تغیري وال تبديل خبالف الصالة، فقد اخرت 

عن أوقاهتا، وسائر األفعال دخلها التغیري انتهى.12
وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال: لو أن رجلين من أوائل هذه 
األمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه األودية ألتيا الناس اليوم، وال يعرفان 

شيئا مما كانا عليه.13
 وبعد هذا.. فإن من الطبیعي أن يعترب من حفظ عن رسول اهلل
بعض األحاديث - أربعنی حديثا مثال أو عرف بعض األحكام - إن 
من الطبیعي أن يعترب أنه أعلم الناس وأعظمهم يف وقته وعصره، والسیما 
إذا أضاف إىل ذلك وزاد علیه ما شاءت له قرحيته، ومسحت به نفسه، 
حیث ال رقیب علیه وال حسیب، وال من يستطیع أن ميیز هذا عن ذاك!

ولذلك جند أن سوق الكذابنی والوّضاعنی وحىت بعض من أسلم من 
أهل الكتاب، جند أن سوقهم قد راج، وصاروا هم أهل العلم واملعرفة 
 والثقافة لألمة، حینما انضووا حتت لواء احلكام، وأبعد أهل البیت
اإلمام  أن  لنجد  حىت  عنها،  التخلي  على  وأجربوهم  الساحة،  عن 

السجاد يقول يف دعائه اخلاص بیوم اجلمعة وعرفه:14
»اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، ومواضع أمنائك في الدرجة 
وخلفاؤك  صفوتك  عاد  حتى  ابتزوها  قد  بها،  اختصصتهم  التي  الرفيعة 
وفرائضك  منبوذا  وكتابك  مبدال  حكمك  يرون  مبتزين،  مقهورين  مغلوبين 

محرفة، عن جهات أشراعك، وسنن نبيك متروكة...«15
بل جند اإلمام السجاد أيضا يقول للقاسم: »إياك أن تشد راحلة 
موتي سبع حجج«،16  بعد  لكم  يمضي  حتى  العلم،  لطلب  هنا  ترحلها 
وكان السجاد إذا سافر صلى ركعتنی مث ركب راحلته، وبقي موالیه 
يتنفلون، فیقف ينتظرهم وال مينعهم من ذلك مع أن النوافل يف السفر 
غري مشروعة، بل جند أن علیا قبل ذلك يشكو من عدم متكنه 
من إظهار علمه ونشره، فهو يتلهف ويقول: »إن في صدري هذا لعلما 
جما، علمنيه رسول اهلل لو أجد حفظة«، كما أن اإلمام الباقر يقول 

ما يقرب من هذا.
أن  قبل  املنرب ويقول: »سلوني  الصعداء على  يتنفس  أيضا   وعلي
تفقدوني، فإن بين الجوانح مني علما جما، هاه هاه أال ال أجد من يحمله.«

وقال: »لو أجد ثالثة رهط استودعهم العلم، وهم أهل لذلك لحدثت 
بما ال يحتاج فيه إلى نظر في حالل وال حرام، وما يكون إلى يوم القيامة.«

في  الحق  من  يعلم  ما  ببعض  حدثهم  لو  »إنه   :يقول هو  وكذلك 
الكتاب الذي نزل به جبرئيل على محماّد، لتفرقوا عنه حتى يبقى 

في عصابة حق قليلة.«17

اإلمام السجاد و هداية األمة الي االسالم
مبهمة  يقوم  أن   السجاد اإلمام  على  بالذات كان  اجلو  هذا  ويف 
 إمامة األمة وهدايتها إىل اإلسالم، اإلسالم الصحیح، إسالم حممد
وعلي، إسالم »القرآن«، ولقد كانت مهمته هذه يف غاية الصعوبة 

واخلطورة.
فقد عرفنا موقف احلكم األموي منه، ومن أبیه وجده، وعمه، ومن أهل 

بیته وشیعته، وكل من يلوذ هبم بسبب أو نسب.
وإذا أضفنا إىل ذلك: أن اإلمام احلسنی كان أعظم شخصیة يف األمة 
النيب يف حقه، مع ما  اإلسالمیة، ومل تنس األمة بعد ما مسعته من 
عرفته فیه طیلة سبعة ومخسنی عاما من السلوك املثايل، واإلستقامة على 
احلق، والعلم والوعي الذي ال يقاس وال يضاهى، وغري ذلك من الصفات 

الفضلى، والسجايا النبیلة.
وحینما استشهد اإلمام احلسنی مع أهل بیته وأصحابه، إعترب األمويون 
والناس، أن أهل البیت قد انتهى أمرهم، وأفل جنمهم، فال األمويون 
خيافوهنم، وال غري األموينی يرجوهنم، هذا عدا عن عدم جرأة أحد على 
اإلتصال هبم، وعدا عن اجلهل املطبق باإلسالم، فكانت الردة عن أهل 
 :واإلبتعاد عنهم عامة وشاملة، وحىت لیقول اإلمام الصادق البیت
أم  بن  الكابلي، ويحيى  أبو خالد  ثالثة:  إال  الحسين  قتل  بعد  الناس  »ارتد 
الطويل، وجبير بن مطعم )لعل الصحيح: حكيم بن جبير(، ثم إن الناس لحقوا 

وكثروا.«18
فالبد لإلمام للسجاد أن يبدأ العمل من نقطة الصفر تقريبا، والسیما 
عقائديا، ويعید اإلسالم من جديد، ويوجه الناس حنو تعالیمه وأحكامه، 
ويعید للناس عقیدهتم اليت كانت قد تعرضت للكثري من التحريف، وأن 

.يعید هلم ثقتهم بأهل بیت نبیهم
واخلالصة: أن يبدأ متاما كما بدأ النيب فیما سبق من نقطة الصفر، 
واإلمام السجاد هو خلیفة ذلك النيب األعظم، والبد له أيضا من 
احلفاظ على العلوينی، وكل من يتشیع هلم، والبد له باإلضافة إىل ذلك: 
من أن يكسر ذلك الطوق احلديدي الذي ضربه احلكم حوهلم، الحتواء 
بأهل  األمة  ثقة  إعادة  من  له كذلك  والبد  ونشاطاهتم،  تصرفاهتم  كل 
البیت، وتوجیهها حنوهم واعتبارهم املصدر األصفى لتعالیم اإلسالم، 
اإلسالم القرآين الصحیح، ومصدر كل املعارف والعلوم النافعة واألفكار 

الراقیة، واألخالق الفاضلة الكرمية.
ولقد جنح يف كل ذلك أميا جناح، رغم قسوة الظروف ورغم األخطار 
اجلسیمة اليت كان يواجهها، حیث مل يكن له أية محاية أو رعاية من أي 

جهة كانت، ومن أي نوع كانت. 
نعم.. لقد جنح يف ذلك جناحا باهرا، حىت إنه عندما خرج ولده زيد على 
احلكم األموي، بايعته اآلالف الكثرية وإن كانوا قد تركوه ومل يثبتوا معه، مث 
توالت الثورات الشعبیة العارمة واحدة بعد األخرى، وأغلبها كان بدوافع 

دينیة، وشعور مذهيب.
ويكفي أن نذكر أن من نتائج جهوده - باإلضافة إىل كل ما سبق 
-: أن هیأ اجلو على النحو األكمل واألفضل ملدرسة اإلمامنی بعده: الباقر 

.والصادق

وأما عن أسلوب عمله وجهات جهاده ونضاله، فإننا ال نستطیع يف هذه 
العجالة أن نلم بكل جوانبها وجماالهتا، فضال عن دقائقها وتفصیالهتا، 

ولذلك فنحن نكتفي باإلشارة إىل األمرين التالینی:
وتصرفاته  سلوكه  خالل  من  األمة  يوجه  أنه كان  إىل  باإلضافة  األول: 
ومواقفه، فإنه كان أيضا يوجه األمة من خالل أدعیته، اليت كان يضمنها 
خمتلف املعارف اإلسالمیة: عقائديا - وهو األهم - وسیاسیا وأخالقیا 
وغري ذلك، ومل يكن بإمكان أحد أن يعرتض علیه ويقول له: ال تدع ربك، 
فإن ذلك سوف يكون مستهجنا ومرفوضا من كل أحد، حیث يرونه - 
حبسب الظاهر - ال يتعرض لدنیا هؤالء احلكام، وإمنا شغل نفسه بعبادة 

ربه، وتصفیة وتزكیة نفسه.
ويظهر أن احلكام أنفسهم أيضا قد اطمأنوا إىل أنه لیس يف صدد 
التخطیط والعمل ضدهم، وال يفكر يف اخلروج علیهم، فراق هلم انصرافه 
عن دنیاهم، بل لقد أصبح له عندهم مكانة عظیمة واحرتاما خاصا مل 
يكن ألحد من أهل البیت قبله، وال كان ألحد منهم بعده، ولذلك جتد 
الثناء العاطر ينهال علیه من كل جانب ومكان، من قبل من ترضى عنهم 

اهلیئة احلاكمة، وتعتربهم من أعواهنا.
ولقد فاهتم أنه كان يف الظاهر يدعو اهلل، ولكنه كان يف واقع األمر يدعو 
إىل اهلل، ويوجه حنوه ويعرف الناس سبیله، ويضمن كالمه الكثري من التعالیم 
اإلهلیة، واملعارف الدينیة اليت هتمهم يف أمر دينهم ودنیاهم، كما اتضح 
ذلك جلیا فیما بعد، وأنه كان يقود عملیة التغیري الشامل يف بنیة العقیدة 

لألمة اإلسالمیة بأسرها.
الثاين: اهتمامه املتمیز بشراء املوايل وعتقهم، حىت لیقول البعض19 
السادة  أيدي  له، واختاروه وتفتلوا من  أنفسهم  العبيد ذلك فباعوا  »وعرف 
ليقعوا في يده، وجعل الدوالب يسير، والزمن يمر، وزين العابدين يهب الحرية 
في كل عام، وكل شهر وكل يوم، وعند كل هفوة، وكل خطأ، حتى صار في 
المدينة جيش من الموالي األحرار، والجواري الحرائر، وكلهم في والء زين 

العابدين، قد بلغوا خمسين ألفا أو يزيدون.«
ويقول أيضا: »فهو يشتري العبيد ال لحاجة إليهم، ولكن ليعتقهم، وقالوا: إنه 

اعتق مئة ألف.«20
ودعا مملوكه مرتنی فلم جيبه وأجابه يف الثالثة، فقال له: يا بني، أما 

سمعت صوتي؟
قال: بلى.

قال: »فما بالك لم تجبني؟«
قال: أمْنيُتك.

قال: »الحمد هلل الذي جعل مملوكي يأمنني.«21
وكان ال يضرب مملوكا، بل يكتب ذنبه عنده، حىت إذا كان آخر شهر 
رمضان مجعهم وقررهم بذنوهبم، وطلب منهم أن يستغفروا له اهلل كما غفر 

هلم، مث يعتقهم وجيیزهم جبوائز، وما استخدم خادما فوق حول.
وقال السيد األمين: ولقد كان يشتري السودان وما به إليهم من حاجة، يأتي 
بهم عرفات فيسد بهم تلك الفرج، فإذا أفاض أمر بعتق رقابهم، وجوائز لهم 

من المال.22
وحنن نالحظ هنا األمور التالیة:

أوال: إنه خياطب ممالیكه بـ)يا بين(، وكان يهدف إىل إعطاء النظرة الصحیحة 
لإلسالم جتاه املمالیك، وأنه يعتربهم مبنزلة اإلخوة واألبناء، وإن اإلسالم 

الذي يفرض على اإلمام السجاد أن يعامل ممالیكه معاملة يأمنوه 
معها، خيتلف عن ذلك اإلسالم الذي يدعیه اآلخرون الذين يعتربون 

املوايل أحقر وأذل من احلیوان؛
وثانيا: إن كتابة إساءاهتم، مث حماسبتهم علیها وعتقهم حینه، إمنا يهدف 
إىل تنبیههم إىل أخطائهم، وترسیخ ذلك يف نفوسهم، والسیما حینما 
تطرح كقضیة حامسة يف أسعد حلظات حیاهتم: اللحظات اليت ينالون 

فیها حريتهم، اليت هي يف احلقیقة هوية وجودهم.
فهم إذن قد نالوا أعز ما يف الوجود من غري استحقاق، ويف هذا ضغط 
نفسي من نوع معنی، لیحاولوا اإلرتفاع بأنفسهم إىل درجة اإلستحقاق 
التكامل يف  اجلاد يف سبیل  العمل  نفوسهم روح  واجلدارة، ويبعث يف 

الفضائل اإلنسانیة، واإللتزام بالتعالیم األخالقیة اإلسالمیة.
وثالثا: إن ذلك جيعل له مكانة خاصة يف نفوسهم، والنظر إلیه نظرة 
خاصة فیها كل االحرتام والتقدير، واعتباره نوعیة أخرى، ختتلف عما 
يعرفون ويعهدون، وهذا يؤهلهم يف املستقبل إىل اإلستماع إىل تعالیمه، 
واحرتام آرائه اليت هي تعالیم وآراء اإلسالم، مث السري على منهاجه واتباع 

سلوكه.
ورابعا: وأما إعطاؤهم املال يف هذا الظرف بالذات، فباإلضافة إىل أهنم 
يكونون عادة يف أمس احلاجة إلیه يف هذا الظرف بالذات، حیث ال 
ميلكون فیه من حطام الدنیا شیئا، ومينعهم بذلك من اتباع األسالیب 
العیش، فباإلضافة إىل ذلك هو  امللتوية من أجل احلصول علي لقمة 
يؤكد على إنسانیة تعالیم اإلسالم، وإنه يعیش قضیة اإلنسان، ويتفاعل 
معها، ويهتم اهتماما حقیقیا حبلها، وال يتاجر بآمال الناس وآالمهم، 

وبكراماهتم كما هو شأن غريه ممن مل يعد أمرهم خافیا على أحد.
وخامسا: لقد كان من نتیجة هذه السیاسة اليت ال جندها هبذا الشمول 
املثل  هم   البیت أهل  يعتربون  املوايل  أن صار  لدى غريه،  والسعة 
إىل جانبهم يف  للوقوف  لإلنسان ولإلسالم، وكانوا مستعدين  األعلى 
املوايل كانوا  أن  اليت تظهر  الشواهد  نعدم بعض  الظروف، وال  خمتلف 
ينتصرون للعلوينی إذا رأوهم تعرضوا لظلم أو لبغي من قبل السلطات، 
كما يظهر ملن راجع كتاب عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب 

البن عنبة، وغريه.
وسادسا وأخريا: إن ذلك كان إدانة ملنطق األموينی القائم على أساس 
تفضیل العريب وإعطائه كل االمتیازات، وحرمان غريه منها بكل صورة، 
واعتباره أذل وأحقر من احلیوان، حىت كان يقال: ال يقطع الصالة إال 
كلب أو محار أو موىل، ومنعوهم من اإلرث كما يف موطأ مالك، ومن 
العطاء ومن القضاء، ومن الوالية وإمامة اجلماعة، ومن الوقوف يف الصف 
األول منها، واعترب غري العريب لیس كفؤا للعربیة، وأباحوا اسرتقاقهم وال 

يسرتق غريهم، إىل غري ذلك مما ال جمال لتتبعه واستقصائه.
وإذا الحظنا أن العرب قبل اإلسالم مل يكن هلم شأن يذكر، وال كان 
هلم حكم وال سلطان، وإمنا كان احلكام هم غريهم، فإن من الطبیعي أن 
ترضي هذه السیاسة غرور العريب، الذي أصبح يرى نفسه حاكما على 
ملك األكاسرة وغريهم، وذلك رمبا كان يزيده عنفا وغلوا يف معاملته 

القاسیة لغري العرب.
ومن اجلهة األخرى، فإن من الطبیعي أن حيس غري العرب بالغنب 

وباملظلومیة وعدم حفظ حقوقهم، فكان هذا سببا لتعاطفهم 
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بالعرش  اإلطاحة  يف  تسببت  اليت  العباسیة  الدعوة  مع 
األموي، وعلى األخص حینما رأى غري العرب أنه مل ينصفهم 
ويعاملهم معاملة عادلة وحسنة إال علي بن أيب طالب، مث 
جاء اإلمام السجاد وغريهم من أئمة أهل البیت لیعلن رفض 
اإلسالم ملنطق األموينی هذا القائم على أساس التمییز العنصري البغیض، 
وأن هذا ال ميثل رأي اإلسالم الصحیح، وال ينسجم مع منطلقاته يف 
التعامل والتفضیل القائم على أساس العمل فقط: »إناّ أْكرمُكْم عْند اهلل 
أْتقاُكْم.«23 و »فمْن يْعمْل مْثقال ذراّة خْيرا يرُه، ومْن يْعمْل مْثقال ذراّة شراّا 

يرُه«24 
فكان كل ذلك قد هیأ األجواء لتعاطف غري العرب مع الدعوة ضد 
األموينی، كما أنه يف نفس الوقت قد خفف من غلوائهم وحقدهم، وهلذا 
فإننا ال جند تطرفا كثريا يف معاملة غري العرب للعرب حینما حكموهم يف 
الدولة العباسیة يف فرتات متعددة، وإن كان للظروف اخلاصة األخرى أثرا 

كبريا أيضا يف هذا اجملال.
وهكذا.. فإن علي بن احلسنی )قد قام مبهمة شاقة جدا وخطرية 
جدا، مهمة بعث اإلسالم يف األمة من جديد، يف حنی أنه مل يكن 
يعرتف بإمامته يف وقت ما غري ثالثة أشخاص، وهیأ الظروف واألجواء 
وأعاد العالقات والروابط والصالت بنی أهل البیت وبنی األمة رغم 

جهد احلكام املستمر واملستمیت لقطعها، والقضاء علیها.
املوازين رأسا على عقب كما أوضحناه بأسلوبه  نعم.. لقد قلب كل 

احلكیم، واهلادئ الرصنی... علیه السالم وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين.
ويالحظ: أنه قد فعل كل ذلك وجنح فیه أعظم النجاح، بصورة متمیزة 
وفريدة، قد خفیت على احلكم، وعلى كل أجهزته بصورة تامة، ولعل 
ذلك هو ما يفسر لنا ما جنده مع اهتمامهم بإبراز عظمته، وسعة 
حىت  له،  واملوالنی  احلكم  مع  املتعاطفنی  قبل  من  حىت  وفضله  علمه 
لیقول حيىي بن سعید والزهري: ما رأيت قرشیا قط أفضل من علي بن 

احلسنی.25
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دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

روی أحمد فی »فضائل الصحابة« و»املسند« بإسناده عن عطاء بن أبی 
رباح قال: حّدثنی من مسع أم سلمة تذکر:

أّن الّنبی کان فی بیتها فأتته فاطمة بربمة فیها حريرة )خزيرة( فدخَلت 
هبا علیه، فقال: »ادعی لی زوجک و ابنيک.« 

يأکلون من تلک  فجاء علّی و حسن و حسنی فدخلوا علیه فجلسوا 
احلريرة )اخلزيرة( و هو علی منامة له علی دکان حتته کساء خیربّی... و أنا 
فی احلجرة اصّلی؛ فأنزل اهلل عّز و جّل هذه اآلية »ِإنَّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب 

َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبيَْيِت َو يَُطهِّرَُكْم َتْطِهيرًا«
فأخذ فضل الکساء فغّشاهم به، مثّ أخرج يده فألوی هبا إلی الّسماء مثّ 

نزول آية التطهير في حّقهم
 :قال

الرجس و طّهرهم  فأذهب عنهم  بیتی و حاّمتی،  أهل  »اللهّم هؤالء 
و  الرجس  عنهم  فأذهب  حاّمتی،  و  بیتی  أهل  هؤالء  اللهّم  تطهرياً؛ 

طّهرهم تطهرياً.«
فأدخلت رأسی البیت، قلت: و أنا معکم يا رسول اهلل؟ قال: »إناّک 

إلی الخير، إناّک إلی الخير.«

المصدر: عبدالراّحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، 
بيروت، الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 191.


