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أخبار المسمین في العالم

أكد السفري »الفلسطني« يف »بغداد« احمد عقل، ان دولة »االمارات« 
ونتيجة اعالهنا التطبيع مع الكيان الصهيوين الغاصب، وضعت االمن 

والسالم يف املنطقة موضع اخلطر.
التطبيع مع  اعالنها  االمارات ومن خالل  ان:  له  وقال عقل يف تصريح 
المنطقة على كف عفريت وعّرضت  الغاصب، وضعت  الصهيوني  الكيان 
بؤرة  أبوظبي  من  وجعلت  للخطر،  فيها  والهدوء  والسالم  اإلقليمي  األمن 

لألزمة.
وأضاف، ان: موقف »الجمهورية اإلسالمية اإليرانية« من االتفاق اإلماراتي 
اإلسرائيلي خير دليل على ذلك، باعتباره أوضح سبب للتداعيات األمنية، 
وإيران قالتها بكل صراحة بأنها لن تسمح لإلمارات بأن تصبح موطئ قدم 

إلسرائيل.
وأكد عقل على ان: اإلمارات ومن خالل اتخاذها هذه الخطوة فهي تضع 
نفسها فعلًيا في وسط صراع إقليمي ودولي، ومن المرجح أن تتعرض بنيتها 

االقتصادية واالجتماعية بأكملها للخطر.
وأشار اىل ان: التسوية ستزيد من تصعيد النزاعات والمشاكل األمنية في 

المنطقة وستكون لها انعكاسات سلبية على الوضع في دولة اإلمارات.
ولفت السفري الفلسطيين يف بغداد اىل ان: اإلمارات سوف لن تستفيد 
من هذه االتفاقية، لكنها ستوفر فقط خدمة مجانية لترامب الستخدامها في 
الحملة االنتخابية األمريكية، وكذلك لنتنياهو نفسه الستغاللها سياسيا في 

األراضي المحتلة.
وحول احتمالية اعالن عدد من دول حوض اخلليج الفارسي التطبيع مع 

الكيان الصهيوين الغاصب، أوضح عقل، انه: وفقا لما اعلن عنه ترامب 
ونتنياهو، من المحتمل أن تنضم بعض المشايخ الخليجية األخرى الى التطبيع 

مع هذا الكيان الغاصب.
وأعرب عقل عن ارتياحه: ألن ردود الفعل على االتفاقية بين اإلمارات والكيان 
الصهيوني كانت أكثر من المتوقع في أبو ظبي، وأن هذا من المحتمل أن يؤثر 

على دول عربية أخرى في الخليج الفارسي، تنوي االنضمام الى االتفاقية.
وشدد، على ان: تطبيع العالقات اإلماراتية مع إسرائيل هو طعنة خنجر في 

ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة كبيرة للقدس الشريف.
ووصف الرئيس االمريكي دونالد ترامب بأنه: الوسيط في تطبيع العالقات 
تسليم  تريد  المتحدة  الواليات  وان  المنطقة،  ودول  اإلسرائيلي  الكيان  بين 
المنطقة بأكملها للكيان اإلسرائيلي وتريد صرف االنتباه عن الكيان الصهيوني 

من خالل خلق أعمال عدائية وهمية في المنطقة.
للكيان  عاصمة  القدس  وجعل  القرن  لصفقة  ترامب  إدارة  خطة  ان:  وتابع 

اإلسرائيلي، تهدف إلى فرض هذا الكيان الغاصب على المنطقة.
وأكد عقل على: استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني حتى التحرير الكامل 
العربية  الحكومات  جميع  ان  مشريا:  الشريف،  والقدس  المحتلة  لألراضي 
عن  »التخلي  شعار  رفعت  وكلها  فلسطين،  عن  الحالي  الوقت  في  تخلت 

فلسطين«، لكن سنظل صامدين حتى اذا بقينا وحدنا.
وختم السفري الفلسطيين يف بغداد بالقول : ان حكام العرب اليوم ال يمثلون 
وال يعكسون إرادة الشعوب العربية، وفي األيام المقبلة سنشهد تغيرا إيجابيا 

من المقاومة وستبدأ حرب الحضارة العربية االسرائيلية.

إبراهيم الوادعي:  هجوم الذع هو األول من نوعه منذ العدوان على اليمن يشنه 
المنظمة االممية  اليمني محمد عبد السالم يطال رأس  الوطني  الوفد  رئيس 

وأمينها العام انطونيو غوتيرش. 

تغريدة على صفحته  وقال يف  السكوت  غوتيرش  إىل  السالم  عبد  طلب 
بـ»تويرت« أن: من يرفع السعودية من قائمة قتلة األطفال ال يحق له مطلقا 

التحدث باسم اإلنسانية.
تغريدة كبري املفاوضني السياسيني يف »صنعاء« أتت يف معرض الرد على 
االدعاءات األممية وادعاءات حتالف العدوان على اليمن حول خزان صافر 
- وباملناسبة يف اآلونة األخرية مل يعد اليمنيون قادرون على التفريق بينهما، 

فيما يتصل خبزان صافر وملفات خالفية عديدة مؤخرا.
أکد رئيس الوفد الوطين املفاوض أن التحالف ليس مبحل املدعي يف قضية 

خزان صافر بل هو يف موقع املتهم وصانع الكارثة إن وقعت منذ 6 
سنوات، وكذلك االمم املتحدة اليت سكتت هي األخرى طيلة 6 سنوات 
عن منع التحالف تزويد اخلزان العائم بالوقود لتشغيله وصيانته، وتركه 

ليتدهور وضعه.
أعاد عبدالسالم يف تغريدته تصويب مسار قضية صافر ووضع النقاط 
على احلروف: سفينة صافر منع عنها الوقود لتشغيلها منذ بدء العدوان، 
بالالمباالة  تقابل  أنها  إال  وإصالحها  لتقييمها  المستمرة  مطالباتنا  ومع 
والرفض، ذلك أن من يفرض حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه 
أشد الحصار ال يبالي بمصير سفينة، ومن رفع قتلة األطفال من الئحة العار 

ال يحق له الحديث باسم اإلنسانية.
وباملناسبة تغريدة رئيس الوفد الوطين تأيت بالتزامن مع الذكرى 

الـ2 جملزرة طالب ضحيان اليت ضج هلا العامل، وذرفت منسقة 

األمم المتحدة تخسر إنسانيا وسياسيا في اليمن 

االمارات وضعت أمن المنطقة في خطر
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وكانت »الواليات املتحدة« وإسرائيل واإلمارات اعلنت يف بيان مشرتك 
و»تل  »أبوظيب«  بني  العالقات  تطبيع  عن  2020/8/13م.،  مساء 
أبيب«، وقوبل هذا االعالن بردود فعل سلبية من معظم الدول وحركات 

التحرير يف املنطقة.
اىل  والغاضب  املظلوم  الفلسطيين  الشعب  نزل  األوىل  الفعل  ردود  ويف 
النار يف صور  وأشعلوا  ونددوا  واستنكروا  يوم 2020/8/14م.  الشوارع 

ترامب ونتنياهو ومحمد بن زايد احتجاجا على هذا التطبيع املخزي.

كما عربت التيارات السياسية واجلهادية وشبكات التواصل االجتماعي 
إن سلسلة من  التطبيع، وقيل  العراق بشدة عن غضبها ضد هذا  يف 
األنشطة السياسية واالجتماعية املختلفة ستقام رفضا هلذا التطبيع املذل.

https://www.alkawthartv.com/news/248076 :المصدر
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أخبار المسمین في العالم

تقديرات ناجتة عن مزيج من فشل إستخبارايت وُذعر عسكري، هي اليت 
حكمت اإلشتباكات من طرف واحد يف مشال »فلسطني« احملتلة على 
احلدود مع »لبنان«، وال حاجة للتطرُّق اىل التفاصيل امليدانية، ألن النزول 
اىل املالجىء مل يُعد يقتصر على سكان مستوطنات الشمال، واهللع من 
تطوُّر أية مواجهة اىل حرب، بات حيكم أيضاً سكان وسط إسرائيل، حيث 
الطاقة وخزانات األمونيا، تكفي  إنتاج  الراقدة يف معامل  املوقوتة  القنابل 
وحدها يف حالة احلرب اىل إحداث دماٍر رهيب على مساحة 1200 كلم 
مربع، وَغَدت املستوطنات الوسطى أكثر خطراً على سكاهنا من تلك اليت 

حُتاذي احلدود.
هشاشة عنكبوتية املواجهة لدى الكيان الصهيوين رغم ارتفاع كل القبب 
احلديدية، تعود - إضافة اىل اهلزائم اليت تكبدها اجليش اإلسرائيلي سابقاً - 
لطبيعة شعب ُمهاجر، قِدم اىل فلسطني احملتلة خالل عقود على دفعات، 
وبدأ مؤخراً اهلجرة العكسية من إسرائيل اىل األوطان اليت قِدم منها اجلد أو 
األب وبال عودة، وهذه اهلجرة باشر اليهود اإلسرائيليون التحضري هلا عام 
2000 لتبدأ فعلياً عام 2004م. وتتكثَّف عام 2007م.، وحربان مع 
لبنان تكللتا باهلزائم، كانتا كافيتني ليقتنع املستوطن اإلسرائيلي بأن سلطاته 
السياسية والعسكرية ال ضمانات لديها حبمايته كما كان حيصل قبل العام 

2000م.
ونقاًل عن نشرة »أفق« الشهرية الصادرة عن مؤسسة الفكر العريب خالل 
شهر حزيران/ يونيو املاضي، أظهرت اإلحصاءات العائدة لقوافل اهلجرة 
للكيان  وجودية  أزمة  2004م.،  العام  من  بدءاً  إسرائيل  من  العكسية 
الغاصب، خاصة عندما حاولت وزارة الداخلية اإلسرائيلية عرقلة طلبات 
التخلِّي عن اجلنسية اإلسرائيلية اليت تقدَّم هبا عشرات آالف اليهود الراغبني 

باهلجرة العكسية خاصة اىل »روسيا« و»أوكرانيا«.

النشرة، أن آخر استطالع أجرته مجاعة »شبيبة هرتزمل،  وأوردت هذه 
لدى  تضاعف  قد  إسرائيل  مستقبل  على  اخلوف  منسوب  أن  أظهر 

الشباب اإلسرائيلي، مع طرح سؤال عام: 
من أين إلسرائيل أن تصمد والعرب على المستوى الشعبي ال يريدوننا أن 

نكون في المنطقة؟
وعلَّق املستوطن ديفيد شاحاك قائاًل: 

ُحكَّامنا الحمقى أهدروا كل فرص السالم الجدية مع الشعوب العربية التي 
ال تريدنا هنا بعد اآلن.

مستوطنة إسرائيلية تدعى سارة دراعي قالت: 
أعيش خوفاً ال مثيل له على نفسي وعلى عائلتي وعلى إسرائيل ككل، وال 
مستقبل لنا بسبب ُحكامنا الذين ال يبشِّرون إال بالحروب، يقولون بالسالم 
وينحرونه في اليوم التالي، ويحتالون علينا وعلى حياتنا ومستقبلنا بالمزيد من 
استعداء العرب واستفزازهم، والمستقبل ليس لنا، وكل ذلك بفضل جهل 

حكامنا ومرضهم واستعالئهم وإصرارهم على محاربة األوهام.
اإلعالم  وسائل  أمام  شكوكهم  تكرار  عرب  اإلسرائيليني  يعرتي  الذعر 
بقدرات املواجهة على املستويني احلكومي والشعيب، خنِتم مع فرملة يهود 
أمريكيني قراراهتم باهلروب من أمريكا اىل إسرائيل نتيجة خماطر مواجهة 
وباء الكورونا يف بعض الواليات األمريكية مؤخراً، بعد أن وردهتم نصائح 
من مجعيات يهودية إسرائيلية أن أمريكا تبقى آمنة هلم أكثر من أية بقعة 

يف إسرائيل.. .

المصدر:موقع المنار

األمم املتحدة يف صنعاء ليزا غراندي الدموع خالل زيارهتا 
إىل مشايف صعدة للوقوف على هول اجملزرة، طولبت حينها 
يأت  مل  لكنه  اجلرمية،  وشفاف حول  نزيه  حتقيق  إجراء  وأيدت 
بالرغم من مرور عامني على اجلرمية النكراء اليت راح فيها أكثر من 40 
بينما كانوا يف رحلة  العمر  الثانية عشرة من  أكربهم  يتجاوز  طفال مل 

مدرسية.
ويبدو أن غوتريش احلريص على ود »الرياض« فلم يتخلف عن مؤمترها 
اهلزيل لدعم »اليمن« مؤخرا، أوكل مهمة التحقيق فيها للمجرم الذي 
الذي  العامل  مستغال  باجلوار  وجود هدف  مفادها  هزلية  بنتيجة  خرج 
يعرف بأن القصف جرى وسط سوق مكتظ وليس يف معسكر أو جبوار 
موقع عسكري، مع أن وجود أطفال ادعى إللغاء اهلجوم يفعل ذلك 

شرفاء القتال.
آالف  فيها  سقط  املماثلة  اجلرائم  وعشرات  اجلرمية  هذه  من  وبالرغم 
األطفال اليمنيني ليبلغ عدد الشهداء واجلرحى من املدنيني زهاء املائة 
الف وفق تقديرات منظمات جمتمع مدين، فقد مضت األمم املتحدة 
وأمينها العام يف إخراج السعودية من قائمة العار لقاتلي االطفال مستغال 
انشغال العامل بأزمة كورونا، لكن منظمات دولية فطنت هلذه الفضيحة 
األممية املدوية  والوقاحة اليت صبغت فعل أمينها العام احلايل والذي مل 
ميتنع عن املشاركة يف مسرحيات هزلية لتبييض وجه السعودية وآخرها 

مؤمتر الرياض.
ووفقا لتقرير األمم املتحدة  السنوي حول األطفال والنزاعات املسلحة 
الصادر يف يونيو املاضي فإن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن مقتل 
222 طفال مينيا وشن 4 غارات على مدارس ومستشفيات يف اليمن يف 
2019م.، ومع ذلك أقدم األمني العام لألمم املتحدة انطونيو غوتريش 
على إزالة اسم السعودية من قائمة العار اليت تضم األطراف املسؤولة عن 

االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال.
املناصرة يف قسم حقوق األطفال يف »هيومن  وقالت جو بيكر مديرة 
األمم  على  العار  المتحدة  لألمم  العام  األمين  جلب  ووتش«:  رايتس 
مع  حتى  العار،  قائمة  من  السعودية  بقيادة  التحالف  إزالة  عبر  المتحدة 

استمرار التحالف بقتل وجرح األطفال في اليمن .
وأضافت بيكر: أزال بان كي مون األمين العام السابق القوات السعودية من 
قائمته للعام 2016م.، بضغط من الحكومة السعودية، لكن يحسب له أنه 
انتقد علنا االبتزاز السعودي لألمم المتحدة عبر التهديد بالتوقف عن تمويل 

برامج األمم المتحدة لالجئين الفلسطينيين وغيرها.
وأكدت هيومن رايتس ووتش إن هنج غوتريش يتعارض مع النداء الذي 
وقانون  اإلنساين  القانون  احرتام  بشأن  2020م.  العام  مطلع  أطلقه 
حقوق اإلنسان، غري أن قراره بإزالة دول من القائمة والتغاضي عن أخرى 
مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطرية حبق األطفال يثري تساؤالت حول 

مدى التزامه مبحاسبة الدول علنا عن هذه االنتهاكات.
وأضافت املنظمة بأن: األمين العام الحالي لألمم المتحدة يواصل مغازلة 
الدول القوية،  ويستمر بتجاهل الدعوات المتكررة إلى إصدار قائمة. عار: 

مبنية على األدلة وتعكس بدقة األدلة التي تمتلكها األمم المتحدة.
أتی انفجار بريوت ليضيف مزيدا من النار املشتعلة إىل قضية خزان صافر 
الذي حيوي حنو 1،4 مليون برميل من النفط اخلام، ويقدر اخلرباء أن 

خزان صافر العائم فيما لو انفجر فإهنا ستعطل موانئ اليمن والسعودية على 
»البحر األمحر«، عوضا عن تأثرياهتا البحرية والبيئية السعودية وستعيق إىل 

حد كبري حركة السفن قبالة السواحل اليمنية والسعودية.
وفود أوروبية سبق هلا زيارة صنعاء للتباحث معها حول خزان صافر ظهر 

فيما بعد ارتباطها مبهمة املبعوث مارتن غريفث.
تتمسك صنعاء بدخول طرف وسيط للقيام بعملية التقييم لصافر وعلى 
السياق مثة معلومات متقاطعة  الصيانة، ويف هذا  ضوئها جتري عمليات 
معركة  إشعال  حول  التحالف  لدى  وضوحا  أكثر  ونوايا  صنعاء  لدى 
الساحل الغريب ونقض اتفاق السويد، وبقاء خزان صافر مبا حيمله من نفط 
قد يفشل العملية العسكرية اليت خيطط هلا التحالف، ويراد لألمم املتحدة 
أن تلعب دورا بإزالة هذا التهديد حتت غطاء إنساين ليس إال، وهو ما 
يتطابق مع ما ذهب إليه رئيس الوفد الوطين حممد عبد السالم حول سبب 

االهتمام املشرتك واملفاجئ لألمم املتحدة والتحالف بقضية خزان صافر.
انتقاد كبري املفاوضني اليمنني اليوم لألمم املتحدة وقبلها بنحو أسبوعني 
عبد  الدويل  والتعاون  املساعدات  لتنسيق  األعلى  اجمللس  رئيس  دعوة 
المحسن الطاووس االمني العام لألمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة إىل 
احلياد وكشفه يف مؤمتر مشرتك مع وزارة الصحة عن انسحاب منظمات 
أممية من مهامها اإلنسانية بغية الضغط على صنعاء بالتزامن مع احتجاز 
التحالف لسفن املشتقات النفطية منذ ما يزيد عن 4 أشهر، يشري بوضوح  

إىل أن األمم املتحدة باتت ختسر إنسانيا وسياسيا يف اليمن.
وانتقاد عبد السالم الالذع لغوتريش بعد أقل من أسبوعني على لقاء صحايف 
انتقد فيه مبعوثه إىل اليمن مارتن غريفث ال حيتاج إىل كثري حتليل أن احنراف 
غريفث عن مهمته جزء من احنراف كلي للمنظومة األممية عن مهامها يف 
اليمن سياسيا يف صنع السالم وانسانيا بإغاثة الشعب اليمين احملاصر دون 

شروط وإمالءات سياسية يفرضها حتالف العدوان.
واألمم  صنعاء  بني  طالق كامل  حالة  اجتاه  يف  واضحة  تبدوا  املؤشرات 
املتحدة احلريصة على احلصول على اموال السعودية كما يفعل ترامب متاما، 
مع فارق أن األخري يأخذها ويهني ملكها فيما غوتريش ومنظمته يهينان 

األمم املتحدة إكراما للرياض .
وأيا يكن صعوبة الوضع الذي تقبل عليه اليمن يف ظل احلصار، وانسحاب 
أممي بدء بتقليص برامج املساعدات تباعا وصوال لنحو 80%، فإن األمم 
املتحدة يف ظل أمانة غوتريش قد خسرت مسعتها ونسانيتها يف اليمن، وال 
يعلم مستقبال مدى بقائها أو الثقة هبا جمددا من قبل الشعوب واحلكومات 
حول العامل، ومن غري املستبعد كذلك أن يؤول مصريها إىل ما آلت إليه 

عصبة األمم.

المصدر: المسيرة نت

أمين أبوراشد بين القبب الحديدية وعنكبوتية المواجهة

إسرائيل..
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ال  دروسا  لإلنسان  تسدي  احلياة  فظواهر  املعترب!  وأقل  العرب  أكثر  ما 
حتصى، ولكن هذا اإلنسان حيتجب عن هذه الدروس العظيمة يف احلياة 
حبجب مسيكة؛ فبدال من أن يفتح قلبه على دروس احلياة فيستلهم منها 

ما حيتاج إليه تراه يعرض ويتغافل عنها.

الدروس التي تخترق الحجب
ومع ذلك فإن هناك دروسا يف احلياة خترتق احلجب، وهتدم احلصون؛ 
سواء شاء اإلنسان أم أىب، وهذه الدروس هي احلجج اإلهلية الكربى على 
اإلنسان. وال ريب أن واقعة »كربالء« هي درس من هذه الدروس، فإن 
كان قلب اإلنسان خاشعا استلهم العربة من كل ظاهرة يف الطبيعة أو 
يف اجملتمع أو التاريخ واحلاضر، فيعترب بكل نعمة أنعم اهلل هبا عليه، كما 

يعترب بكل نقمة دفعها عنه.
الذي يكون كنبتة يف  القلب  والسليم هو  والقانت  اخلاشع  القلب  إن 

مهب النسيم، وهو املثل الواضح لقوله تعاىل:
»ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قبُُلوببُُهْم َو ِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه 

 1»ّ زاَدتبُْهْم إيماناً َو َعلى  رَبِِّهْم يبَتبَوَكَُّلون.
ومع ذلك فإن كل الناس ليسوا كذلك؛ فإن أكثرهم ولو حرصت ليسوا 
مبؤمنني، بل إن أكثرهم مشركون. ومثل هؤالء حباجة إىل هزة عنيفة حتطم 
يف قلوهبم كل اجلدران اليت أقاموها بأنفسهم، وملثل قلوب هؤالء كانت 
اليت جرت  املأساوية  كربالء، وكانت واقعة عاشوراء، وكانت احلوادث 
.وأهل بيته وأصحابه على أيب الشهداء واألحرار اإلمام احلسني

أوليس احلسني شهيد العربات والدموع، وشهيد القلوب اليت ختشع 
ملأساته، فإذا خشعت هلا خشعت للحقائق اليت حدثت تلك املأساة من 

أجلها ويف سبيلها؟

المصيبة التي أدمت جميع القلوب
إال  إنسان - ال ميلك عندما يستمع إىل قصة كربالء  أي  فاإلنسان - 
أن خيشع قلبه، فهذا اإلنسان ال بد أن يتأثر وهو يتصور دخول اإلمام 
استضعفوه واحتوشوه من كل  القوم  أن  احلسني إىل كربالء، وكيف 
مكان، وهم الذين دعوه ليكون إماما وأمريا هلم، ولكنهم جندوا طاقاهتم 

ضده، وأرسلوا إليه ثالثني ألفا ليقتلوه صربا.
وال بد أيضا من أن ختنق اإلنسان العربة وهو جيسد يف ذهنه حالة السبط 

الشهيد يف ليلة التاسع من شهر حمرم عندما جلس ينعى نفسه قائال:
يا دهر اف لك من خليل

كم لك باإلشراق واألصيل
من صاحب وطالب قتيل

والدهر ال يقنع بالبديل
وإنما األمر إلى الجليل
وكل حي سالك سبيلي

إن القلب الذي ال خيشع ملثل هذا املوقف ال بد أن خيشع ملوقف آخر، 
وهو موقف احلسني وهو يطلب من ذلك اجليش اهلائل املاثل أمامه 
مهلة ليلة واحدة، فريفضون هذا الطلب، يف حني أنه مل يطلب تلك 

املهلة لكي يودع أهله فيها، أو يتمتع مبالذ احلياة، بل لكي يصلي لربه، 
وجيدد عهده معه تعاىل بالصالة والقرآن.

مواقف احلسني، وكل مصيبة من مصائبه  من  موقف  فكل  وهكذا 
تكفيان إلذابة الصخرة الصماء، فكيف بالقلوب؟ فإن مل ختشع للمآسي 
اليت حدثت يف يوم عاشوراء فهي خاشعة ال حمالة للمأساة اليت حدثت 
بعد عاشوراء، أي يف اليوم احلادي عشر عند ما مروا بآل البيت من 
إربا... وهكذا  إربا  مقطعون  أعزهتن وهم  أجسام  واألرامل على  الثكاىل 
اليت  وللمصائب  الكوفة،  السيدة زينب يف  إىل مصيبة  بالنسبة  احلال 
نزلت على آل البيت يف الطريق إىل الشام، وعند عودهتم إىل املدينة.

وعندما يقول األئمة املعصومون الذين عصمهم اهلل من الدنس، وآمنهم من 
الزلل: »ال يوم كيومك يا أبا عبد اهلل!«2 

يف  بأحد  حتل  مل   باحلسني حلت  اليت  املصيبة  أن  يقررون  وعندما 
التاريخ، ال قبل ذلك اليوم وال بعده، فإمنا يبينون بذلك حقيقة هامة أن اهلل 

تعاىل قد هيأ هذه الفرصة لتخشع القلوب، وليهتدي الناس.
فاهلدف من كربالء هو خشوع القلب، وسقوط تلك احلجب والتحصينات 
اليت تصنعها النفس أمام التأثر بظواهر احلياة؛ فالقلب ال يهتدي إال إذا 

خشع، وكيف خيشع وبينه وبني ظواهر احلياة حجب مسيكة؟
ومثل هذا اخلشوع ال ميكن أن حيصل إال مبثل ظاهرة كربالء؛ ولذلك أصبح 
البكاء قضية دينية. يف مثل هذه احلقيقة فاهلل تعاىل يأمرنا بالصرب يف كل 

مصيبة قائال:
»ِإنَّما يبَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحساب«3 

»َو ما يبَُلقَّاها ِإالَّ الَّذيَن َصببَُروا«4

لماذا البكاء على مأساة الحسين
فهو تعاىل يأمرنا بـالصبر يف كل موضع، أما يف هذه احلادثة فتأمرنا النصوص 

اإلسالمية بـالبكاء؛ حيث روي عن آل الرسول أهنم قالوا: 
»من بكى وأبكى فينا مئة فله الجنة، ومن بكى وأبكى خمسين فله الجنة، 
ومن بكى وأبكى ثالثين فله الجنة، ومن بكى وأبكى عشرين فله الجنة، ومن 
بكى وأبكى عشرة فله الجنة، ومن بكى وأبكى واحدا فله الجنة، ومن تباكى 

فله الجنة.«5
وقال اإلمام الرضا: »إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا.«6 
وقال اإلمام: »يابن شبيب! إن كنت باكيا لشيء فابك للحسين بن علي 

بن أبي طالب؛ فإنه ذبح كما يذبح الكبش.«7 
فاحلسني أحق من يبكى عليه؛ ألن حادثة كربالء هي أعظم مصيبة 

وردت على اإلنسانية عرب التاريخ.
وهكذا فإن األمر بالبكاء والندب والنحيب يكمن وراءه هدف وحكمة، 
فليس عبثا أن األئمة كانوا يؤكدون دوما على البكاء والنحيب، وعلى 
وكأن  القريب،  األمس  يف  وقعت  وكأهنا   ،احلسني ذكرى  جتديد 
املسلمني  من  طائفة كبرية  أن  ريب  فال  للتو،  استشهد  قد   احلسني
يبادرون إىل جتديد هذه الذكرى كلما مر عليهم هذا الشهر )شهر حمرم( 
احلزين املليء بالعرب والعربات؛ فرتى املدن تلبس السواد، وتتغشى القلوب 
بسحابة من الكآبة، وتصطبغ اجملالس بلون الدم واملأساة، أوليس كل ذلك 

هلدف وحكمة؟ ترى ما هي هذه احلكمة؟
فإهنا  املأساة  تتفاعل مع  القلوب وعندما  أن  احلكمة من وراء ذلك هي 

اطالب  فإنين  هنا  ومن  ولواقعة كربالء؛   احلسني هلدف  ستخشع 
اإلخوة الذين جيددون هذه الذكرى املباركة بشكل من األشكال فيكتبون، 
أو ينشدون الشعر، أو يرتقون املنابر ويقيمون املآمت واجملالس... أطلب 
من هؤالء مجيعا أن ال يغيب عن باهلم أن كل هذه املظاهر، مظاهر 
احلقائق، وجتعلها  من  النفوس  تقريب  إىل  إمنا هتدف  واخلشوع،  احلزن 
تستفيد من عرب واقعة كربالء؛ ولذلك ترى أن احلسني قد ألقى يف 
يوم عاشوراء فقط مخس خطب منذ صبيحة يوم عاشوراء وحىت ظهره، 

فكان يستغل كل مناسبة ليبني أهداف ثورته.
وقد سجل يف كل مناسبة، وعند كل مصرع لشهيد بيانا هلدفه، 
واحلكمة اليت من أجلها استشهد، حىت امتزج اهلدف باملأساة، فال اهلدف 
ينفصل عن املأساة، وال املأساة مبنفصلة عن اهلدف؛ فاحلسني خرج 

إىل كربالء ويف طريقه كان يردد اآلية الكرمية:
»تِْلَك الدَّاُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلها ِللَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اأْلَْرِض َو ال َفساداً َو 

اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقين «8 
فكيف نستطيع أن نفصل مسرية اإلمام احلسني إىل كربالء عن هذه 
 اآلية اليت كان يرددها يف كل حلظة؟ وكيف نستطيع أن نفصل بينه
وبني الصالة اليت أداها وهو يف قمة املواجهة؟ فقد صلى وأوقف اثنني 
من خرية أصحابه يتقيانه السيوف والسهام، واملعركة دائرة على أشدها، 
وبالتايل كيف ميكننا أن نعزل املأساة عن احلسني وهو يضع رأسه 

يف آخر حلظة من حلظات حياته على تراب كربالء قائال:
»صبرا على قضائك يا رب، ال إله سواك يا غياث المستغيثين!«9

بالدم ويرمي به  الكرميتني ميسك  الرضيع على يديه  ابنه  وعندما يذبح 
يف الفضاء، ويقول: »هون ما نزل بي أنه بعين اهلل تعالى« ؛10 فإنه يف 
كل حلظة يسجل هدف ثورته وموقفه، املوقف وهدف املوقف، احلركة 

وحكمة احلركة، القضية ومأساة القضية...
كل ذلك ال نستطيع أن نفصله عن بعض؛ ولذلك فإن على خطبائنا 
الكرام، وكتابنا ومؤلفينا، وكل من يقوم بدور ما يف إحياء ذكرى عاشوراء 
أن يعرف ماذا كانت حكمة مواقف اإلمام احلسني، وأن يذكر كل 
موقف مع حكمته؛ ألن املوقف إمنا جاء من أجل تلك احلكمة، فالبكاء 
وسيلة خلشوع القلب، وخشوع القلب بدوره وسيلة أساسية لقبول احلق.

محرم مدرسة التطهير والتزكية
وهكذا فإن قضية عاشوراء تفرض نفسها على اإلنسان، وال ريب أن 
كثريا من الناس يدخلون يف هذا الشهر احلرام مثقلني بالذنوب واألمراض 
القلبية، واخلالفات االجتماعية مث خيرجون منه وقد طهرت قلوهبم، وزكت 
على  وأقدر  أكثر حبا إلخوهتم،  وأصبحوا  ذنوهبم،  وغفرت  نفوسهم، 

التعاون والعمل، وأبعد ما يكونون عن الكسل.
واحملروم من حمرم من مل يستفد من هذه املناسبة الفضيلة، واحملروم هو 
الذي ال خيشع قلبه لذكرى احلسني فيجلس ويستمع، ولكن جدران 
قلبه من حديد، فيجعل بينه وبني الظاهرة التارخيية جدارا ضخما، وحصنا 

قويا.

حتى األعداء بكوا على مأساة الحسين
أن  أعداءه، وقد روي  أبكت حىت   إن مأساة احلسني

٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام

1442

السيد محمد تقي المدرسي

عاشوراء، ثورة في ضمير اإلنسان



10 ٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام

1442

٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام 

1442

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

11

فعندما  أيضا؛  بكى  قد  الرضيع  الطفل  قتل  الذي  حرملة 
جيء به إىل املختار الثقفي سأله المختار قائال: أما رق قلبك 

للحسين وأطفاله ونسائه؟!
فقال حرملة: بلى رق قلبي عندما رأيت الطفل الرضيع يتفجر عنقه دما، ثم 
التفت إلى أبيه وتبسم في وجهه، في تلك الساعة رق قلبي لمنظر الحسين، 

ولمنظر الطفل الرضيع وهو يذبح على يديه.
وهكذا فقد أبكى احلسني أعداءه مبأساته، فإن كنت ال تبكي، وال 
تستفيد من هذه املأساة عربة وخشوعا يف القلب ومعاجلة لقسوته فال بد 

أن تنعى اإلنسانية يف نفسك. وإىل هذا يشري تعاىل يف قوله:
»فبََوْيٌل ِلْلقاِسَيِة قبُُلوببُُهْم ِمْن ِذْكِر اللَّه «؛11 

فعندما  اإلنسان،  الشقاء عند  أنواع  القلب هي أشد  ذلك ألن قسوة 
يكون قلب اإلنسان قاسيا موغال يف القسوة فإنه سوف ال يتأثر بأي 

شيء يزيل هذه القسوة.
ومن هنا فإن هناك بعض اإلرشادات اليت لو اتبعت فإن حكمة هذه 

الذكرى العظيمة سوف لن تكون بعيدة عنا إن شاء اهلل تعاىل.

كيف نعيش ذكرى الحسين دوما؟
1. حاول أن تعيش املأساة يف شهر حمرم احلرام بكل أبعادها وكأنك 

تعيشها؛
2. عليك أن توحي لنفسك باستمرار أن احلسني وأصحابه وأهل 
بيته كانوا بشرا مثلنا، ولكنهم رغم ذلك ارتفعوا إىل هذا املستوى من 
 احلسني أعزة  مجيع  استشهد  فلقد  والفداء؛  والتضحية  الشجاعة 
مفجوعا  رأيت  ما  فواهلل  الراوي:  يقول  أنه كان كما  إال  ناظريه  أمام 
هي  وهذه  وقوة!  عزما  ازداد  مبصيبة  اصيب  قط كاحلسني؛ كلما 
الشجاعة احلقيقية اليت هي أن تقتحم املوت خطوة فخطوة بكل إميان 

وعزم دون أن ترتدد حلظة واحدة.
وقد كان اإلمام احلسني إىل آخر حلظة من حلظات حياته شديد 
العزم حىت وهو واقع على تراب كربالء يعاجل املوت يف اللحظات األخرية. 
فلنتعلم الشجاعة منه؛ فمن العار علينا أن ال نكون شجعان وحنن 
ملاذا كان  أنفسنا:  فلنسأل  هنجه،  وانتهاج  دربه  على  السري  ندعي 
الدرجة  بتلك  الحسن  بن  القاسم  ملاذا كان  بل  احلسني شجاعا؟ 
الرفيعة من البطولة دفعته إىل أن يقول لإلمام احلسني حينما سأله: 

»يا بني، كيف الموت عندك؟« 
قال: يا عم! أحلى من العسل.12

وهكذا احلال بالنسبة إىل اآلخرين من أهل البيت، فما الذي جعل عليا 
األكرب شجاعا؟ وما الذي جعل العباس وفيا؟ وما الذي دفع زينب 

إىل أن تكون صبورة؟
فلنسأل أنفسنا: كيف نسري يف درهبم حىت نصل إىل هذه النتيجة؟ كيف 
أنفسنا؟ كيف نتصل بنور اهلل  نريب هذه الشجاعة واإلميان والوفاء يف 

سبحانه وتعاىل حىت نصبح مثل احلسني وأصحابه وأهل بيته؟
3. علينا أن نتعرف على فلسفة احلسني، أي الفكر الذي يلخص 
كل هذه املأساة. إن فلسفته تتمثل يف أنه تنازل عن ذاته من أجل 
املثال األكمل يف هذا اجملال، وحنن أيضا جيب أن  هدفه حىت أصبح 
ال نفكر يف أنفسنا؛ فهناك الكثري من الناس جيعلون أنفسهم جزء من 

قضيتهم فيسريون بذلك على معادلة خاطئة، ويتشدقون وامهني أهنم هم 
تطلعات  جيسدون  الذين  هم  وأهنم  اإلسالمية،  احلكومة  يطبقون  الذين 
االمة؛ وبذلك يتحول هدفهم من هدف جمرد عن الذات إىل هدف ممزوج 

هبا.
للمشاكل والصعوبات؛ ألهنم - حسب  أنفسهم  تعريض  فيبتعدون عن 
زعمهم - يتصورون أهنم إذا أصاهبم قرح فإن االمة ستفقد الذي يطبق 
حكم اهلل يف األرض، وختسر الذي ينصح الناس ويعظهم، وهكذا تراهم 
دوما وأبدا يبعدون أنفسهم عن اجلهاد ويعتربون احملافظة على أنفسهم أهم 

من احملافظة على الدين.
ومن هنا فإن اإلمام احلسني هو بطل هذه املعادلة؛ فلقد عرف كيف 
تطبيق  إىل  الطريق  أن شهادته هي   فعندما عرف لنفسه.  ال  يقول: 

:حكم اهلل مل يطرح نفسه رغم أنه إمام األمة بنص رسول اهلل
»الحسن والحسين إمامان قائما أو قعدا«13

فمع أنه كان يعلم أنه اإلمام احلقيقي لالمة، ولكنك تراه يندفع إىل 
من  أهم  الدين  ذلك ألن  الدين؛  أجل  من  ميلك  ومبا  بنفسه،  التضحية 
اإلنسان وإن كان هذا اإلنسان متمثال يف احلسني، فكيف يب وبك؟!

نواجه  ذاتنا، وأن  نتجرد عن  أن  فإن علينا يف كثري من األحيان  وهكذا 
املعقول أن حيتفظ  املخاطر والصعوبات بكل رحابة صدر؛ إذ ليس من 
الواحد منا بنفسه وأهله، وأوالده وماله حبجة أنه ميثل الدين، كال، فاإلنسان 

ال يكون متدينا إال عندما يتجرد عن ذاته.
وهكذا فإن املأساة ينبغي أن تفتح الطرق إىل قلبك، أما إذا بررت االمور 
بطريقة ما وقلت: إن اإلمام احلسني كان إماما وأنا لست إماما، وإنه 
عاش يف زمان غري زماين، وما شاكل ذلك من التربيرات الواهية، فإنك 

ستحرم نفسك من دروس وعرب هذه امللحمة التارخيية.

الهوامش:
۱. سورة األنفال، اآلية 2.

2. »أمايل الصدوق«، ص 177.
3. سورة الزمر، اآلية 10.

4. سورة فصلت، اآلية 35.
5. »حبار األنوار«، ج 44، ص 288.

6. »أمايل الصدوق«، ص 190.
7. الشيخ الصدوق، »عيون أخبار الرضا«، ص 268.

8. سورة القصص، اآلية 83.
9.  الشيخ الشريفي، »كلمات اإلمام احلسني«، ص 510.

10. املصدر نفسه، ص 477.
11. سورة الزمر، اآلية 22.

12. السيد هاشم البحراين، »مدينة املعاجز«، ص 228.
13. »حبار األنوار«، ج 43، ص 291.

المصدر: »الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة« ص 53-60؛ هذا الكتاب 
.نشر الكترونيا وأخرج فنّيا برعاية وإشراف شبكة اإلمامين الحسنين

الماء حياة العامل، وليست حاجة أي جزء من أجزائه أمس من اآلخر، فال 
جزء وال جزيء يف الكون إال وهو خاضع له يف وجوده، ويف نشوئه وبقائه، 

وقد أعرب عنه سبحانه بقوله:
»َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ ٍء َحي «1

وإليه استند ابن عباس يف حل لغز ملك »الروم«؛ فإنه وجه إىل معاوية قارورة 
يطلب منه أن يضع فيها من كل شيء، فتحري معاوية واستعان بابن عباس 
يف كشف الرمز؛ لعلمه بأنه يستقي من حبر أمرياملؤمنني املتموج باحلكم 
واألسرار، فقال ابن عباس: لتمأل له ماء؛ فإن اهلل يقول: »َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء 
ُكلَّ َشيْ ٍء َحي «. فادهش ملك الروم وتعجب، وقال: هلل أبوه، ما أدهاه!2 

فال خياجل اليقني بأمهيته الكربى يف دور احلياة أي شك.
وإن من يكون معروفه الذي تندى به أنامله، وتسوقه إليه جبلته، هذه املادة 
احليوية، لعلى جانب ممنع من الفضل، وقد عرقت فيه وشائج الرقة، وحتلى 
بغريزة العطف، ونبض فيه عرق احلنان، وال يكون إسداء مثله إال عن لني 
ورأفة على الوجود، وإن تفاوتت املراتب بالنسبة إىل املوجدات الشريفة وما 
دونه، وال يعدو الشرف والشهامة هذا املـتفضل بسر احلياة؛ فهو شريف 
حيب اإلبقاء على مثله، أو عطوف ال جيد على اإلغاثة منة، وال على قدرته 

يف اإلعانة لسائر املوجودات جهدا وال عطبا.
وإذا كانت الشريعة املـطهرة حثت على السقاية ذلك احلث املتأكد، فإمنا 
الدين  بأن  االمة  وعرفت  عليه،  جبلوا  مما  نورية  أسطرا  الناس  على  تلت 
يطابق تلك النفسيات البشرية والغرائز الطبيعية، وأرشدهتم إىل ما يكون 
من الثواب املـرتتب على سقي املاء يف الدار اآلخرة؛ ليكونوا على يقني من 

أن عملهم هذا موافق لرضوان اهلل وزلفى للموىل سبحانه، يستتبع األجر 
اجلزيل، وليس هو طبيعيا حمضا؛ وهذا ما جاء عن النيب وأهل بيته 
املعصومني، من فضل بذل املاء يف حمل احلاجة إليه وعدمها، ]سواء[ 

كان املـحتاج إليه حيوانا أو بشرا، مؤمنا كان أو كافرا.
الكبد  -إبراد  اهلل  عند   - األعمال  »أفضل   :النيب حديث  ففي 

الحرى.«3 
من هبيمة وغريها ولو كان على املاء؛ فإنه يوجب تناثر الذنوب كما ينتثر 
الورق من الشجر،4 وأعطاه اهلل بكل قطرة يبذهلا قنطارا يف اجلنة، وسقاه 
من الرحيق املختوم، وإن كان يف فالة من األرض ورد حياض القدس 

مع النبيني.5
وسأله رجل عن عمل يقربه من اجلنة، فقال: »اشتر سقاء جديدا ثم 

اسق فيه حتى تخرقها؛ فإنك ال تخرقها حتى تبلغ به عمل الجنة.«6
وقال الصادق: »من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن 
أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع ال يوجد فيه الماء كان كمن أحيى 

نفسا، ومن أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس أجمعين.«7
وقد دلت هذه اآلثار على فائدة السقي مبا هو حياة العامل ونظام الوجود؛ 
ومن هنا كان الناس فيه شرعا سواء، كالكالء والنار، فال خيتص اللطف 
منه جل وعال بطائفة دون طائفة. وقد كشف اإلمام الصادق السر 

يف جواب من قال له: ما طعم الماء؟ فقال: »طعم الحياة.«8
فالسقاية أشرف شيء يف الشريعة املـطهرة، تلك أمهيتها عند 

املثل  األمهية ضرب  وهلذه  النفوس؛  من  ومكانتها  احلقيقة، 

السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم

السـقا
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بـکعب بن مامة اإليادي.9 
وأضحت السقاية العامة ال ينوء بعبئها إال من حل وسطا من 
قريش  أذعنت  السؤدد والشرف، وأعايل االمم ال ساقتها؛ ولذا 
لقصي بسقاية احلاج، فكان يطرح الزبيب يف املاء ويسقيهم املاء املـحلى 

كما كان يسقيهم اللنب.10
وكان ينقل املاء إىل »مكة« من آبار خارجها، مث حفر بئرا امسها  العجول 
يف املوضع الذي كانت دار ام هاني فيها، وهي أول سقاية حفرت مبكة، 

وكانت العرب إذا استقوا منها ارجتزوا:
نروي على العجول ثم ننطلق

إن قصيا قد وفى وقد صدق11
مث حفر قصي بئرا مساها سجلة، وقال فيها:12

أنا قصي وحفرت سجله
تروي الحجيج زغلة فزغله

وكان هاشم أيام املوسم جيعل حياضا من أدم يف موضع »زمزم« لسقاية 
احلاج، وحيمل املاء إىل مىن لسقايتهم، وهو يومئذ قليل.13 مث إنه حفر 

بئرا مساها البندر،14 وقال: إنها بالغ للناس، فال يمنع منها أحدا.15
احلاج،  سقاية  من  يفعلونه  آباؤه  مبا كان  قام  فقد  المطلب،  عبد  وأما 
فرتكوا  للناس،  أباحها  ماؤها  وكثر  زمزم  حفر  ملـا  أنه  ذلك  على  وزاد 
اآلبار اليت كانت خارج مكة؛ ملكاهنا من املسجد احلرام، وفضلها على 
من سواها؛ ألهنا بئر إسماعيل،16 وبىن عليها حوضأ، فكان هو وابنه 
الحرث ينزعان املاء وميألن احلوض، فحسدته قريش على ذلك، وعمدوا 
بالنهار وهم  املطلب يصلحه  بالليل فكسروه، فكان عبد  إىل احلوض 
يكسرونه بالليل، فلمـا أكثروا عليه إفساده دعا عبد املطلب ربه سبحانه 
وتعاىل، فرأى يف املنام قائال يقول: »قل لقريش إني ال أحلها لمغتسل، 

وهي لشارب حل وبل.« 
فنادى يف املسجد مبا رأى، فلم يفسد أحد من قريش حوضه إال رمي 
بداء جبسده حىت تركوا حوضه وسقايته،17 ويف ذلك يقول خويلد بن 

أسد:18
أقول وما قولي عليهم بسبة

إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم
حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر
وركضة جبريل على عهد آدم

وكان  هذيم،  بن  سعد  بني  عند كاهنة  احملاكمة  على  قريشا  وافق  وملـا 
مبشارف »الشام«، وسار عبد املطلب مبن معه من قومه، حيث إذا كانوا 
مبفازة ال ماء فيها ونفد ماؤهم استسقوا ممن كان معهم من قريش، فأبوا 
أن يسقوهم؛ حفظا على املاء، فأمر عبد املطلب أصحابه أن حيفروا قبورا 
هلم، ويدفن من ميوت منهم عطشا يف حفرته ويبقى واحد؛ فضيعة واحد 
أيسر من ضيعة مجاعة، وبعد أن فرغوا من احلفر، قال عبد املطلب: إن 

هذا منا لعجز، لنضربن في األرض عسى اهلل أن يرزقنا ماء.
فركب راحلته، فلمـا انبعث نبع من حتت خفها ماء عذب، فكرب عبد 
املطلب، وشرب أصحابه وملؤوا أسقيتهم، ودعا قريشا أن يستقوا من 
املاء، فأكثروا منه، مث قالوا: إن اهلل قد قضى لك علينا، وال نخاصمك في 
زمزم، إن الذي سقاك في هذه الفالة هو الذي سقاك زمزم، فارجع راشدا. 
وكان  فيه،  الزبيب  طرح  أن  باملاء  احلاج  سقاية  يف  املطلب  عبد  وزاد 

حيلب اإلبل، فيضع اللنب مع العسل يف حوض من أدم عند زمزم، لسقاية 
احلاج.19

مث قام أبو طالب مقامه بسقي احلاج،20 وكان جيعل عند رأس كل جادة 
حوضا فيه املاء ليستقي منه احلاج، وأكثر من محل املاء أيام املوسم، ووفره 

يف املشاعر: فقيل له: ساقي الحجيج.
أما أمري املؤمنني علّی بن أبی طالب، فقد حوى أكثر مما حواه والده 
الكرمي من هذه املكرمة، وكم له من موارد للسقاية ال يستطيع أحد على 
مثلها، وذلك يوم بدر وقد أجهد املسلمني العطش، وأحجموا عن امتثال 
أمر الرسول يف طلب املاء؛ فرقا من قريش، لكن هنضت بأيب الرحيانتني 
غريته الشماء، وثار به كرمه املـتدفق، فلىب دعاء الرسول، واحندر حنو 

القليب، وجاء باملاء حىت أروى املسلمني.21
وال ينسى يوم »صفني« وقد شاهد من عدوه ما تندى منه جبهة كل غيور؛ 
فإن معاوية ملـا نزل جبيشه على الفرات، منع أهل »العراق« من املاء حىت 
كضهم الظمأ، فأنفذ إليه أمري املؤمنني صعصعة بن صوحان وشبث 
بن ربعي، يسأالنه أن ال مينع املاء الذي أباحه اهلل تعاىل جلميع املخلوقات، 
وكلهم فيه شرع سواء، فأىب معاوية إال الرتدي يف الغواية واجلهل، فعندها 

:قال أمري املؤمنني
»ارووا السيوف من الدماء ترووا من الماء.«22 

مث أمر أصحابه أن حيملوا على أهل الشام محلة واحدة، فحمل األشرت 
واألشعث يف سبعة عشر ألفا، واألشتر يقول:

ميعادنا اليوم بياض الصبح
هل يصلح الزاد بغير ملح؟

واألشعث يقول:
ألوردن خيلي الفراتا

شعث النواصي أو يقال ماتا
الفرات ونزلوا عليه وملكوه، أىب صاحب  العراق عن  فلمـا أجلوهم أهل 
النفسية املـقدسة اليت ال تعدوها أي مأثرة، أن يسري على هنج عدوه حىت 
أباح املاء ألعدائه، ونادى بذلك يف أصحابه،23 ومل يدعه كرم النفس أن 

يرتكب ما هو من سياسة احلرب من التضييق على العدو بأي صورة.
على  متبوئني  سادة،  شرفاء  من  الصادرة  السقاية  موارد  من  مجلة  هذه 
منصات اجملد واخلطر، متكئني على أرائك العز واملنعة، وما كانت تدعهم 
املكرمة؛ وقد  أن يكونوا خلوا من هذه  أعراقهم  دماثة أخالقهم وطهارة 

افتخر بذلك عبد مناف على غريهم.
وأنت إذا استشففت اخلصوصيات املكتنفة بكل منها، فإن الصراحة ال 
تدعك إال أن تقول بتفاوت املراتب فيها من ناحية الفضيلة؛ كما ال جتد 
منتدحا عن تفضيل احلسني على غريه يوم سقى الحر وأصحابه يف 
»شراف«،24 وهو عامل حبراجة املوقف، ونفاذ املاء بسقي كتيبة فيها ألف 
النفوس  تسيل  دونه  غدا  املاء  وإن  املستقبل،  مع خيوهلم، ووخامة  رجل 
وتشق املرائر، لكن العنصر النبوي واآلصرة العلوية مل يرتكا صاحبهما إال 

أن حيوز الفضل.
وإين أحسب أن ما ناء به أبو الفضل يف أمر السقاية ال يوازنه شيء من 
ذلك، يوم ناطح جباال من احلديد ببأسه الشديد حىت اخرتق الصفوف، 
إغاثة  إال  احلرج،  املأزق  ذلك  يف  هم  له  وليس  االلوف،  هاتيك  وزعزع 
شخصية الرسالة املـنتشرة يف تلك األمثال القدسية من الذرية الطيبة، ومل 

تقثعه هذه الفضيلة حىت أبت نفسيته الكرمية أن يلتذ بشيء من املاء قبل 
أن يلتذ به أخوه اإلمام وصبيته األزكياء.

هنالك حداه إميانه املشفوع باليقني، وحنانه املرتبط بالكرم إىل أن ينكفىء 
إىل املـخيم، وال حيمل إال مزادة من ماء يدافع عنها بصارمه الذكر، ويزنيه 
املـثقف، ولواء احلمد يرف على رأسه، غري أن ما حيمله هو أنفس عنده 

من نفسه الكرمية، بلحاظ ما يريده من احملافظة على تلك املزادة املألى.
وراقه أن تكون هي الذخرية الثمينة، مشفوعة مبا هو أعظم عند اهلل تعاىل، 
فسمح بيمينه ومشاله - وكلتامها مين - أن تقطعا بعني اهلل يف كالءة ما 
يتهالك دونه؛ لينال االمنية قبل املنية، وما خارت عزمية العباس إال 
حني أحب أن لو كانت املراقة نفسه ال القربة. فيا أبعد اهلل سهما أسال 
ماءها! ومل يكن سعد العشيرة طالبا للحياة بعده لو مل يأته العمود الطائش، 

أال لعنة اهلل على الظاملني.
العشرة؛  األيام  يف   وصحبه أخيه  عيال  إىل  باملاء  جميئه  أجل  ومن 
مسي السقا. نص عليه أبو الحسن يف »املـجدي«، والداودي يف »عمدة 
البكري  الديار  الحسن  وأبو  السرائر«،  »مزار  يف  إدريس  وابن  الطالب«، 
يف »تاريخ اخلميس«، والنويري يف »هناية األرب«، والشبلنجي يف »نور 

األبصار«، والعالمة الحجة محمد باقر القايني يف »الكربيت األمحر«.25
ولصاحب هذا اللقب فيوضات على االمة ال حتد، وبركات ال حتصر.

هو البحر من أي النواحي أتيته
فلجته المعروف والجود ساحله

ومن ذلك ما ذكره العالمة السند السيد محمد ابن آية اهلل السيد مهدي 
القزويني يف كتاب »طروس اإلنشاء«، قال: 

يقاسون  انقطع هنر احلسينية، وعاد أهل كربالء  يف سنة 1306 هـ.ق. 
أراضي  العثمانية حبفر هنر يف  فأمرت احلكومة  الظمأ،  املاء وكضة  شحة 
السيد النقيب السيد سلمان، فمنع النقيب ذلك، واتفق أن زرت كربالء، 
فطلب أهلها أن أكتب إىل النقيب، فكتبت إليه ما يشجيه، وعلى حاهلم 

يبكيه:
في كربال لك عصبة تشكوا الظمأ

من فيض كفك تستمد رواءها
وأراك يا ساقي عطاشى كربال

وأبوك ساقي الحوض تمنع ماءها26
فأجاز النقيب حفر النهر، وانتفع أهل كربالء بربكة هذا اللقب الشريف 

السقا.
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يلوح يف االخبار عن الرسول االکرم واالئمة االطهار أمر هو، 
أّن القضاء والقدر عندما حيالن تسقط األسباب والعلل وخصوصا العقل 
وقوة التدبري لدى االنسان، عن التأثري. كما أن هذا املوضوع معروف يف 

األدب العريب والفارسي.
وقد ذكر كتاب »اجلامع الصغري« بعض األحاديث يف هذا املعىن عن

الرسول ومنها:
»إن اهلل إذ أراد إمضاء أمر نزع عقول الرجال حتى يمضي أمره، فاذا أمضاه 

رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة.«
 كما انه جاء يف كتاب »حتف العقول« ص 442 عن اإلمام الرضا

قوله: 
»إذ أراد اهلل امرا سلب العباد عقولهم فأنفذ أمره وتمت إرادته فإذا نفذ أمره 

رد الى كل ذي عقل عقله فيقول: كيف ذا؟ ومن أين ذا؟«
وللشاعر الفارسي الحكيم المولوي شعر لطيف يف هذا اجملال يقول فيه 

ما ترمجته:
إن حل أمر القضا فالفهم تّياه 

وليس يعلم سر األمر إاله 
تعمى العيون فال عني مببصرة 

وخيلط العقل أدناه باعاله 
ولذا قال علي يف اخلرب 

أن اذا جاء القضاء )يعمي( البصر 
فإذا ما قضي األمر انفجر 

نادما: ماذا.. وهل يغين الضجر 
سوف اليبدو سوی قشر رقيق 
سوف اليبدو عدو من صديق 

والطبيب احلق معتوه صفيق 
والدواء احلق ال يدري الطريق

واإلشكال الذي يبدو هنا هو أن هذه النصوص تؤكد على كون القضاء 
العامة، وجتعله عامال يف قبال سائر  العلية  والقدر ناقضا ومبطال لقانون 
العوامل يف العامل - اال انه اقوى منها - وهذا االمر ينايف ما مر ذكره وما 
أيدته الروايات من أن القضاء والقدر اليوجب شيئا إال من خالل جمري 
العلل واألسباب. فقد جاء يف اخلرب »أبی اهلل أن يجري األمور إال بأسبابها« 
أو »أبى اهلل أن يجري االشياء إال بأسباب فجعل لكل شيء سببا ولكل سبب 

شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا«1
واإلشكال اآلخر يف مثل هذه الروايات ان ما جاء فيها يتناىف مع عمومية 
والقدر -  القضاء  هناك شيء خارج عن  ليس  أنه  مع  والقدر،  القضاء 
وذلك ما أكده القرآن بصراحة - فاذا كان كل شيء بيد القضاء والقدر 
اإلهلي يتدخل يف بعض األحايني فقط واذا تدخل توقف كل شيء، تطري 

العقول وتعمی األبصار، وتسقط األدوية عن التاثري!
فماذا نقول هنا؟ فهل أن هذه األخبار ال تنسجم مع الروح االسالمية

وموضوعة من قبل اجلربيني أم أن هلا تفسريا صحيحا؟
نعتقد أن هذه الروايات تنظر اىل موضوع صحيح ال ينايف عمومية مبدأ 

العلية وال عمومية القضاء والقدر.

عندما يحل القضاء

القضاء والقدر

فهي تالحظ النظام الكلي للعامل وجمموع العلل واألسباب األعم من املادية 
واملعنوية. إذ تنظر اىل املوارد اليت تتغلب فيها العلل واالسباب املعنوية على 

العلل املادية.
النظام  ان  اذ  املادي  اجملال  العلل التنحصر يف  أن  ما سبق  قلنا يف  لقد 
األكمل مكون من جمموع العلل واألسباب الظاهرة واخلفية. وكما أن العلل 
املادية احملسوسة يؤثر بعضها يف بعض ويشل بعضها البعض اآلخر عن 
التاخري فانه يف بعض املوارد تكف العلل املادية عن العمل بتأثري العوامل 
املعنوية، وان من ال يرى أمامه اال العلل املادية احملسوسة يتصور أن السبب 
منحصر هبا، غافال عن أن هناك آالف العلل واألسباب األخرى اليت من 
املمكن أن تؤثر يف حكم القضاء والقدر واليت ما ان تتدخل حىت تكف 
العلل املادية عن التأثري وقد جاء هذا املعىن يف القرآن ببيان أبلغ واركز مما 

جاء يف األحاديث حيث قال تعاىل معربا عن حلظات معركة بدر: 
»َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتبََقْيُتْم ِفي َأْعُيِنُكْم َقِلياًل َويبَُقلُِّلُكْم ِفي َأْعُيِنِهْم لِيبَْقِضَي اللَُّه 

َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل َوِإَلى اللَِّه تبُْرَجُع اأْلُُموُر«2 
وهذا يعين ذكرا ملورد من موارد تقدم العلل املعنوية على العلل املادية فعندما 
تستحق أمة ما النصر والتأييد اإلهليني إثر سريها يف طريق احلق والعدل، 
وتستحق أمة اخرى اخلذالن والفناء فإن النظام املتقن الكامل للعامل يقف 
اىل صف األمة األوىل مع قلة عددها وعددها املادية، وحيكم على األمة 

األخرى مع ما لديها من وسائل وأسباب مادية بالفناء والزوال.
ويقول القرآن الكرمي ايضاء:

»َويبَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمْن يبَتبَوَكَّْل َعَلى اللَِّه فبَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ 
َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا«3

فقد صرحت اآلية يف قوهلا »َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا« بالنظام الكوين، 
وأن كل شيء  والهدف،  بالسبب  العامل  هذا  وأنه ال حيدث شيء يف 
موضوع يف مرتبته وجماله اخلاص، ومعىن ذلك التأكيد على نظام األسباب 
واملسببات، والتأكيد يف الوقت نفسه على أن اهلل بالغ أمره، مبعىن أنه مىت 
ما تدخلت العوامل والروابط املعنوية والتأييدات الغيبية، حدث أمر آخر 

وشلت األسباب الظاهرة عن النشاط والفعالية.

الهوامش:
1. »جممع البحرين«، مادة سبب.

2. سورة األنفال، اآلية 44.
3. سورة الطالق، اآلية 3.

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

القضاء والقدر ٭ الرقم 70
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نقل بعض الكتاب أن االمام السجاد مل يكن له حظ من اجلهاد و 
أنه قد اعتزله عن قصد بل ونسب اليه البعض معارضته للجهاد بالسيف 
ملا رأى ما حصل ألبيه عند مقارعته احلكام الظاملني من قتل ولعياله من 

سيب يف واقعة الطف األليمة، حىت قال أحدهم: 
كانت فاجعة مقتل أبيه التي شاهدها ببصره أقسى من أن تتركه يطلب بعد 
ذلك شيئاً من إمارة الدنيا، أو يثق في الناس، أو يشارك في شأن من شؤون 

السياسة، اعتكف على العبادة... .1
ويف احلقيقة إن هذا الرأي هو عني اخلطأ وبعيد عن الصواب وميكن رده 

من وجوه عديدة:

أواًل: السياسة من مسؤولية االمام
اإلمام وكما عرفه فخر احملّققني: هو الذي له الرئاسة العاّمة يف اُمور 

2.الدين والدنيا، نيابًة عن النيب
وإذا كان منصب اإلمامة هبذه السعة يف مشول نفوذه فال ميكن أن يُتصور 
 انفكاك االمامة عن اجلانب السياسي فضال عن أن يكون لإلمام
نفسه التخّلي عنها أو اعتزاهلا، ال سيما إهنا منصب ال بد من أن جيتيب 
اهلل له من يراه جديرا به، باعتبار أّن ذلك ال ميكن أن يعلم به سوى عامل 

الغيب واملطّلع على السرائر وليس هو إال اهلل تعاىل.
جعلتها  القدسية،  من  هبالة  الشيعة  عند  اإلمامة  اختّصت  فقد  وهلذا 
تضاهي منزلة النبوة إال أن النبّوة متتاز بالوحي املباشر من اهلل، بدليل قول 
الرسول لإلمام علي: »أنت مّني بمنزلة هارون من موسى إال أنه 

ال نبَي بعدي... .«3
فإذا اتضحت منزلة االمامة فمن الواضح جدا أيضا أن تكون السياسة من 
صميم شؤوهنا ألهنا من صميم شؤون النبَوة، ومسؤوليات النيّب املهمة 
وذلك واضح لكل ملن ينتمي إىل اإلسالم وملن ال ينتمي له وال يفتقر ألي 

دليل...
ومبا إن االمام زين العابدين قد اجتباه اهلل ملنصب االمامة فال ميكن 

إذن أن يهمل اجلانب السياسي ألهنا جزء من مهامه كإمام.
نعم، قد تضطره الظروف املوضوعية إىل عدم إعالن اجلهاد، أو إىل تأخري 
القيام، وهذا حبث آخر، املهم أن نعرف أن اإلمام له شأنية القيادة السياسية 

إذا ما أتيحت له الظروف املناسبة.
ومن هنا نرى أن االمام السجاد يرى الفضل بإشهار السيف، فقد 
سئل االمام زين العابدين عن تفسري قوله )تعاىل(: »ثَُم أْورَثبَْنا اْلِكَتاَب 
َساِبق  َوِمنبُْهْم  ُمْقَتِصد  َوِمنبُْهم  لِنبَْفِسِه  َفِمنبُْهْم ظَاِلم  ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفيبَْنا  اَلِذيَن 

 :بِاْلَخيبَْراِت بإذِن اهلِل ْذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبيُر«3 قال
»نزلت واهلل فينا أهل البيت ثالث مرات.« 
قال الراوي: أخبرنا »ِمنبُْهْم ظَاِلم لِنبَْفِسِه«؟ 

- »الذي استوت حسناته و سيئا ته، وهو في الجنة.« 
- والب»ُمْقَتِصد«؟

- »العابد هلل في بيته حّتى يأتَيُه اليقين.« 
- الب»َساِبق بِاْلَخيبَْراِت«؟ 

األسئلة واألجوبة- »َمن شهر سيفه، ودعا إلى سبيل ربه.«4

شبهة معارضة االمام السجاد للجهاد

بإشهار  يتحّقق  والسبق  الفضل  أّن   السجاد اإلمام  فاعتقاد  إذن 
السيف، ال يتالءم مع نسبة معارضته للجهاد بالسيف كما هو واضح.

ثانياً: الخروج بالسيف وتحقيق األهداف المطلوبة
ال  وهي  منه،  املطلوبة  األهداف  حيّقق  مبا  مشروط  بالسيف  اخلروج  إن 
العدة  وإعداد  هلا،  اخلارج  تأهب  يتطلب  بل  العشوائي  باخلروج  تتحّقق 
الالزمة لألمر من قّوة وُعّدة. وإال فإّن االنفراد يف الساحة بال أنصار، أو 
بأنصار غري كفوئني، أو من غري ختطيط مسبق مدروس، أو يف ظروف غري 
مناسبة ال ميكن أن حيقق األهداف املرجوة من اجلهاد بل قد يزيد االوضاع 

سوًء ولو كان القائد خارجاً بأقوى سيف...
وقد أوضح ذلك االمام السجاد نفسه عندما اعرتض عليه معرتض 
برتك اجلهاد، وااللتزام باحلّج، بقوله: تركَت الجهاد وصعوبته، وأقبلَت على 
الحّج ولينه، واهلل )عّز و جّل( يقول: »ِإنَّ اللََّه اشَترٰى ِمَن الُمؤِمنيَن أَنُفَسُهم 
َوَأمواَلُهم بَِأنَّ َلُهُم الَجنََّة يُقاتِلوَن في َسبيِل اللَِّه فبََيقُتلوَن َويُقَتلوَن« إلى قوله »َو 

 :َبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن«5 فقال اإلمام
»إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحّج.«6

وقد صرحت بذلك وصية رسول اهلل إىل أمري املؤمنني علي حيث 
قال:

»يا أخي، عليك بالصبر، إال أن تجد أعواناً وأنصاراً، فاشهر سيفك حينئٍذ، 
فإن لم تجد أعواناً وأنصاراً، فاحقن دمك، فإّن القوم لم ينسوا قتل ساداتهم 

في مواقفك التي شّرفك اهلل تعالى بها في دينه.«7
توجد  مل  وإن  املسّلح،  اخلروج  على  اإلقدام  إىل  الواقع  يضطّر  قد  نعم، 
اهلدف هبذه  من حتقيق  والتيقن  اإلثارة  إىل  الوضع  املادية حلاجة  شروطه 
االثارة كما حصل لسيد الشهداء إذ إنه أقدم على اجلهاد املسلح رغم قلة 
الناصر وذلك عندما رأى األمة حتتضر فكانت واقعة الطف الفجيعة مبنزلة 

صدمات أحيت هذه األمة من رقادها وأفاقتها من سباهتا...

ثالثاً: حضوره ودوره في كربالء
لقد حضر اإلمام السجاد علّي بن احلسني يف معركة كربالء، إىل جنب 
والده اإلمام احلسني الذي ما فتئ يلهج لسانه بالشهادة وأنه سيقتل 
ومن معه وأنه مصمم على الشهادة وهذا مؤشر على عدم معارضته للجهاد 
باالنصراف  معه  ملن  أذن  قد   احلسني االمام  إن  السيما  بالسيف. 
من ساحة املعركة ليلة العاشر من احملرم بقوله: »أال، وإّني قد أذنُت لكم، 
فانطلقوا جميعاً في حّل ليس عليكم مّني ِذمام، هذا الليل قد غشيكم فاَتِخذوه 

َجماًل«8
وقد كانت األخطار حمدقة بكل من كان مع االمام احلسني، بل وعلم 
مجيع َمْن بقي مع اإلمام احلسني يف كربالء، بأّن ما يقوم به اإلمام 
ليس إال فداًء وتضحية، حلاجة اإلسالم إىل إثارة، والثورة إىل فتيل ووقود.

ومن البديهي إن االمام السجاد هو اآلخر كان عاملا بذلك إذ ال ميكن 
أن ختفى مثل هذه احلقيقة عليه وهو الذي كان يومئذ يف عمر الرجال، وقد 
بلغ ثالثاً وعشرين سنة وكان مالزماً ألبيه الشهيد منذ البداية وحىّت النهاية. 
فكان حضوره مع أبيه وحده مؤشراً كافياً على روح النضال مع بطولة 

فّذة فضال عن عدم معارضته للجهاد البتة...
على أن هناك بعض النصوص التارخيية اليت تدل على ان االمام السجاد 

قاتل يف كربالء ، وناضل إىل أن ُجرَِح، منها ما جاء يف أقدم نص مأثور 
 ،يف ذكر أمساء َمْن حضر مع االمام احلسني عن أهل البيت
وذلك يف كتاب »تسمية َمْن قُِتَل مع احلسني من أهل بيته وإخوته 
وشيعته« الذي مجعه احملّدث الزيدي الُفَضيل بن الُزبير، األسدي، الرّسان، 
الكوفي، من أصحاب اإلمامني الباقر والصادق فقد ذكر ما نّصه: 

وكان علي بن الحسين علياًل، وارُتَث يومئٍذ، وقد َحَضَر بعض القتال، فدفع 
اهللُ عنه، وأِخَذ مع النساء.9

وعلى الرغم من وضوح النّص يف قتال اإلمام السجاد يف كربالء فإن 
َل من املعركة بعد  كلمة )اْرُتَث( تدل على ذلك أيضاً، ألهنا تقال ملن محُِ
أْن قاتل واُثِخَن باجلراح، فُاخرج من أرض القتال وبه َرَمق، كما صرّح 

به اللغويون.10
باإلضافة اىل أن محل السالح ودخوُل املعركة إن كان لألصحاء بطولة 
فهو للمريض الذي يقاتل إىل أن جُيرحـ ـ واملريض وبنص القرآن ليس عليه 

حرج أي ان اجلهاد ليس واجباً عليه ــ بال شك هلو أشد بطولًة..

رابعاً: للسياسة والجهاد صور أخرى
خيطئ من يعتقد إن السياسة منحصرة يف تسنم دكة احلكم أو أن اجلهاد 
منحصر يف محل السالح والولوج اىل ساحة املعارك وإسالة الدماء وما اىل 
ذلك، بل إن هناك صور كثرية للجهاد اليت ميكن من خالهلا الدفاع عن 
 الدين وصونه من االحنراف والتزييف، واملتتبع لسرية االمام السجاد
يلمس ذلك بوضوح فقد قام بأعمال سياسية تتناسب والوضع الذي 
كان يعيشه واليت حققت فيما بعد أهدافا كبرية كاحلفاظ على الفكر 
االمة  الباطلة يف مرحلة من حياة  العقائد  الصحيح وحماربة  االسالمي 

االسالمية حرجة وخطرية.
فهو وإن مل يستخدم السالح احلديدّي إالّ أنّه جاهد بكل األسلحة 
األخرى اليت ال تقّل أمهّية وخطورة كسالح الكلمة من خالل اخلطب 
واملواعظ، وسالح العلم بالتثقيف واإلرشاد، وسالح األخالق بالرتبية 
والتوجيه، وسالح االقتصاد باإلعانات واإلنفاق، وسالح العدالة بعتق 

الرقاب، وسالح احلضارة بالعرفان.
وال خيفى على املطلع لواقعة الطف الدور البارز لإلمام السجاد يف 
الواقعة  اللثام عن وجه اجملرم احلقيقي يف تلك  توضيح احلقائق وإماطة 

األليمة وذلك يف سجاله مع ابن مرجانة اللعني...
 فقد روي أن عبيد اهلل بن زياد التفت إىل االمام علي بن احلسني
فقال: من هذا؟ فقيل: علي بن الحسين. فقال: أليس قد قتل اهلل علي بن 
الحسين؟! فقال له علي: »قد كان لي أخ يسمى علي بن الحسين 
قتله الناس.« فقال: بل اهلل قتله. فقال له علي: »اهلل يتوفى األنفس 
حين موتها«. فقال ابن زياد: وبك جرأة على جوابي، اذهبوا به فاضربوا 
عنقه. فسمعت به عمته زينب، فقالت: يا بن زياد، إنك لم تبق منا أحداً، 
فان كنت عزمت على قتله فاقتلني معه. فقال علي لعمته: »اسكتي 
يا عمة حتى أكلمه.« مث أقبل إليه فقال: »أ بالقتل تهددني يا بن زياد، أما 

علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة.«11
أمية يتخفون به  بنو  الذي كان  الشرعية  إنه قد مزق غطاء  كما 

ليظهر حقيقتهم البشعة اىل أهل »الشام« الذين كانوا يعتقدون 
بأن ركب السبايا من اخلوارج، فخطب يف جملس يزيد 
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الحكایات

روی عن أيب عبد اهلل قال: 
 :قال حملّمد ،ملا كان يف الليلة اليت وعد فيها علي بن احلسني«

»يا بني! ابغني وضوءا.« 
قال فقمت فجئته بوضوء، قال: »ال أبغي هذا فإن فيه شيئا ميتا.«

قال فخرجت فجئت باملصباح فإذا فيه فأرة ميتة فجئته بوضوء غريه فقال: 
»يا بني  هذه  الليلة التي  وعدتها فأوصى  بناقته  أن يحظر لها حظار و أن يقام 

لها علف.« فجعلت فيه. 
قال: فلم تلبث أن خرجت حىت أتت القرب فضربت جبراهنا و رغت و مهلت 

عيناها فأيت حمّمد بن علي فقيل له: إن الناقة قد خرجت فأتاها. 

قـة لنـا ا

معرفا بنفسه وأنه ليس من اخلوارج كما ادعى يزيد بل هو 
بنات  والنساء   اهلل رسول  ابن  ألنه  منه  باخلالفة  األحق 

الرسالة: 
»أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا اعرفه بنفسي، أنا ابن 
مكة ومنى، أنا ابن المروة والصفا، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن من ال 
يخفى، أنا ابن من عال فاستعلى، فجاز سدرة المنتهى، وكان من ربه مكان 

قاب قوسين أو أدنى.«
فضج أهل الشام بالبكاء حىت خشي يزيد أن يرحل من مقعده، فقال 
بن  علي  أكرب، جلس  اهلل  أكرب  اهلل  املؤذن:  قال  فلما  أذن،  للمؤذن: 
احلسني على املنرب، فلما قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن 
حممدا رسول اهلل، بكى علي بن احلسني، مث التفت إىل يزيد فقال: 

»يا يزيد هذا أبوك أم أبي؟« قال: بل أبوك.12
وهل قول كلمة احلق يف جملس السلطان اجلائر إال اجلهاد عينه؟

إبادة  استهدفت  حتريف  عملّية  أخطر  وجه  يف  منيعاً  سّداً  وهبذا كان 
اإلسالم من جذوره، يف احلكم األموّي اجلاهلّي. بل ومل يقتصر دوره على 
الدفاع وإمنا تعداه ليشّن على الطغاة احلاكمني، وأمثاهلم من الطامعني، 
حرباً شعواء، من خالل تدابري دقيقة ومبنتهى السريّة والذكاء، كانت باردة 
صامتًة بيضاء يف البداية، إال اهنا ما لبثت أن أمثرت ثورة صبغتها دماء 

طاهرة من شيعته..

الهوامش:
1. »نظرية اإلمامة«، ص 349؛ »ثورة زيد«، ناجي حسن، صص 31-30.

2. »النكت االعتقاديّة«، ص 53، جواب السؤال 91.
3. سورة فاطر، اآلية 32.

4. »شواهد التنزيل«، احلسكاين، ج 2، ص 104، رقم 782.
5. سورة التوبة، اآلية 111.

6. »االحتجاج«، الطربسي، ص 315.
7. »املقنع يف اإلمامة«، ص 99.

8. »مثري االحزان«، ج 3، ص 4.
9. »تسمية من قتل مع احلسني«، جملة تراثنا، العدد الثاين، ص 150، نقاًل 

عن »جهاد االمام السجاد«، ص 365.
10. الحظ مادة )رثث( من كتب اللغة، وقد صرحوا بأن الكلمة باجملهول، »لسان 

العرب«، ج 2، ص 457 )1(.
11. »امللهوف على قتلى الطفوف«، ص 203.

12. »العوامل«، ج 1 صص 413 و 432.

www.yemenasda.net/4913 :المصدر

فقال: »صه اآلن قومي بارك اهلل فيك.« 
فلم تفعل فقال و إن كان ليخرج عليها إىل »مكة« فيعلق السوط على 

الرحل فما يقرعها حىت يدخل »املدينة«. 
 يقول: كان لعلي بن احلسني روي عن زرارة قال مسعت أبا جعفر

ناقة حج عليها اثنتني و عشرين حجة، ما قرعها قرعة قط. 
قال: فجاءت بعد موته و ما شعرنا هبا إال و قد جاءين بعض خدمنا أو 
 بعض املوايل. فقال إن الناقة قد خرجت فأتت قرب علي بن احلسني

فانربكت عليه فدلكت جبراهنا القرب و هي ترغو. 
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ال شك أن واقعة عاشوراء تعترب األهم من بني األحداث اليت حصلت 
يف القرون األوىل بعد ظهور اإلسالم، وقد امتازت من غريها من احلوادث 
دفعت  وأمهيتها  الواقعة  هذه  عظمة  إن  متعددة؛  جهات  التارخيية، يف 
الكثري من األشخاص منذ األيام األوىل، بعد تلك احلادثة، إىل أن يؤدوا 
الوقائع بشكل مفصل. إن هؤالء  دورهم كرواة على أمت وجه، وينقلوا 
هم الذين شاهدوا الواقعة عيانا؛ ألهنم كانوا حاضرين يف كربالء وتابعوا 

األحداث عن قرب.
احلسينية،  القافلة  من  أحياء  بقوا  الذين  األفراد  بينهم  من  وقد كان 
اإلمام  رأسهم  وعلى  احلادثة،  هذه  رواة  أوثق  اعتبارهم  ميكن  وهؤالء 
السجاد، ومن جهة أخرى هناك بعض الرواة من األعداء. باإلضافة 
إىل ذلك، هناك الروايات الواردة عن أئمة الشيعة املعصومني الذين 
كانوا باستمرار- ومهما بعد الزمن عن تلك الواقعة - يقومون بدورهم 
يف إحياء تلك احلادثة، ويتكلمون عن جزئياهتا وتفاصيلها. وقد انتقلت 
الكتابة  بالتدريج من املشافهة إىل  الروايات واألخبار  الطائفة من  هذه 

والتصنيف.
ولكن بالتدريج، مع التصنيف املوضوعي لألخبار والروايات، برزت يف 
امليدان مؤلفات بعنوان »مقتل احلسني« أو ما شاهبه من العناوين، 
حتتوي على روايات تتحدث عن مقدمات تلك الواقعة، وما جرى فيها 
وما نتج منها من األحداث والوقائع. منذ ذلك احلني وإىل يومنا هذا، 
يف  اإلسالمي  التاريخ  من  جزءا كبريا  يتناولون  املقاتل  أصحاب  كان 
مصنفاهتم، وكان هلم سرد تارخيي خاص، تارة يذهب صعودا وأخرى 

نزوال، مع تغريات وتبدالت وحتوالت خمتلفة. من هذه املصنفات كتاب 
»ُمثري األحزان و منري سبل األشجان« ابن نما املشهور بـابن نما الحلي.

نجم الدين جعفر بن محّمد بن جعفر ابن نما الحلي لقب بنجم امللة والدين، 
من علماء الشيعة يف القرن السابع اهلجري، ومن مشايخ العالمة احللي، 
املتويف يف سنة 680 هـ.ق.، وقد ذكره العلماء يف مصنفاهتم، وأثنوا عليه، 
له مؤلفات عديدة منها: كتاب مثري األحزان )قصة مقتل احلسني يف 

يوم عاشوراء(، و»أخذ الثار يف أحوال املختار«.
و قال المحقق الكركي عنه: و أعلم العلماء بفقه أهل البيت الشيخ الفقيه 

السعيد األوحد محّمد بن نما الحلي.1 
قال جعفر بن حمّمد بن منا مصنف كتاب مثري األحزان: 

إن الذي بعثني على عمل هذا المقتل أني رأيت المقاتل قد احتوى بعضها 
على اإلكثار و التسويل و بعضها على االختصار و التقليل فهي بين طويل 
مسهب2 و قصير قاصر عن الفوائد غير معرب  و النكت فيها قليلة و مرابعها 

من الطرف و الغرائب محيلة.
فوضعت هذا المقتل متوسطا بين المقاتل قريبا من يد المتناول ال يفضي لماللة 
و هذر و ال يجفى لنزارة و قصر ترتاح القلوب إلى عذوبة ألفاظه و يوقظ الراقد 
من نومه و إغماضه و تسرح النواظر في رياضه و ينبه الغافل عن هذا المصاب 

و الذاهل عن الجزع و االكتئاب.
و أودعه ما أهمله كثير من المصنفين و أغفلته خواطر المؤلفين و سميته مثير 

األحزان و منير سبل األشجان و رتبته على ثالثة مقاصد.3 
رتب ابن منا هذا الكتاب حول واقعة »كربالء« يف ثالثة مقاصد:

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

ُمثير األحزان و منير سبل األشجان

المقصد األول: يتحدث عن األمور اليت حصلت قبل معركة كربالء، مثل 
والدة اإلمام احلسني وتنبؤ رسول اهلل بشهادة اإلمام ووقائع 
 ثورة عاشوراء من حني موت معاوية وطلب البيعة ليزيد وخروج اإلمام
النشاطات  عرض  وأيضا  إىل كربالء،  الوصول  حني  إىل  »املدينة«  من 

والتحركات الشعبية، وثورة مسلم بن عقيل؛
اإلقامة يف  أيام  فيه املصنف بشكل خمتصر، عن  الثاني: حتدث  المقصد 
كربالء، وليلة عاشوراء ويومها، ووقائع املعركة وشهادة بين هاشم، إىل حني 

شهادة اإلمام وبعض احلوادث اليت وقعت بعد الشهادة؛
المقصد الثالث: يتناول فيه بعض القضايا اليت حصلت بعد الشهادة وبيان 
حادثة أسر أهل البيت ومحلهم إىل الكوفة مث إىل الشام مث إرجاعهم 

إىل املدينة املنورة.4

الهوامش:
1. ابن منا حلى، جعفر بن حمّمد، »مثري األحزان«، قم، الطبعة الثالثة، 1406 ق.، 

ص 9.
2. االسهاب: اطالة قد تبلغ امللل.

3. ابن منا حلى، جعفر بن حمّمد، »مثري األحزان«، ص 15.
قم  والبحوث،  للتعليم  اخلميين  اإلمام  مؤسسة  يف  مساعد  أستاذ  رجنرب،  حمسن   .4
عصرنا  وإىل  بدايتها  منذ  العاشورائّية  واملصّنفات  املقاتل  حول  »دراسة  املقدسة،  

احلاضر«.
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

األلفية  الرؤية  انتشار  الصهيونية  ظهور  إىل  أدت  اليت  األسباب  ن 
االسرتجاعية والتفسريات احلرفية للعهد القدمي اليت تعرب عن تزايد معدالت 
 »Milkenarianism »اميلينربيانزم  الكلمة  ترمجة  واأللفية  العلمية، 
ميلينياروس« ومعنامها »حتتوي  الالتينية  الكلمة  املأخوذة من  اإلجنليزية 

على ألف«.
والعقيدة األلفية تعود جذورها إىل اليهودية، ولكنها أصبحت فكرة مركزية 
يف املسيحية الربوتستانية؛ إذ يؤمن كثري من املسيحيني الربوتستانت بأنه 
حينما يعود املسيح املخلص )أو املاشيح حسب الرؤية اليهودية، الذي 
يشار إليه فيها بـ»امللك األلفي«( سيحكم العامل )بتقديره امللَك املقدس( 
إليها أحيانا باسم »أيام املاشيح« او  هر والقديسون ألف حام يشار 
التاريخ  عامل  يف  والعدل  السالم  فيها  يسود  فرتة  وهي  املسيح«  »أيام 

والطبيعة و يف جمتمع اإلنسان واحليوان.
القدمي،  العهد  يف  ذكر  أي  هلا  يأت  مل  هذه  املقدس  امللك  وعقيدة 
املقدسة  امللكية  ملؤسسة  العرباين  الوجدان  يف  عملي  جمرد  أهنا  ويبدو 
العربانية. وما حدث هو أن مؤسسة امللكية املقدسة اختفت مع اهنيار 
الدويالت العربانية ومل تنم استعادهتا حىت بعد عودة اليهود بأمر قورش 
املستقبل  املقدس على  امللك  فكرة  العرباين  الوجدان  فأسقط  الفارسي. 
وأصبحت جزءا من األفكار األخروية )وتتحدث مجاعة قمران عن الزوج 
املشيحاين(: الماشبح بن هارون الكهنوتي والماشيح بن داود الملكي، مث 

ظهر فيما بعد الماشيح بن يوسف والماشيح بن داوود.
ويف  »تنائيم«  املشناه  معلمي  يف كتابات  األلفية  العقيدة  ظهرت  وقد 

الكتب اخلارجية أو اخلفية »أبوكريفا« بل إن كتب الرؤي »أبو كاليبس«، 
ومعظم األفكار األخروية، والكتب املنسوبة »سيود إبيجرفا«، واألحالم 
األخروية، وسائر األساطري اخلاصة باخر األيام وهناية الزمان، تدور مجيعا 
حول هذه العقيدة. وتظهر العقيدة األلفية يف العهد اجلديد يف سفر رؤيا 
يوحنا الالهويت الذي يشبه سفر دانيال يف كثري من الوجوه والذي يدور 

حول عودة املسيح الثانية ومثة العامل
ألف عام.

املسيحية،  بدايات  مع  الدجال  املسيح  عقيدة  األلفية  بالعقيدة  ويرتبط 
وزادت أمهيتها مع اإلصالح الديين، وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة 
إذ إهنا تضع اليهود يف مركز الدراما الكونية اخلاصة خبالص العامل، وهي 
أيضا عقيدة معادية لليهود؛ إذ إّن مركزيتهم نابعة من كوهنم جتسيدة للنشر 
يف التاريخ، ومن مث فإن تنصُّرهم و»هناية التاريخ« شرط أساسي للخالص.

وتذهب هذه العقيدة إىل أن املسيح الدجال شخصية كافرة قاسية طاغية، 
وهو ابن الشيطان )بل لعله هو نفسه الشيطان املتجسد(. ومن عالماته أنه 
توجد يف أقدامه خمالب بدال من أصابع، أما أبوه فيصّور على هيئة طائر له 

أربع أقدام ورأس ثور بقرون مدببة وشعر أسود کثيف.
واملسيح الدجال ابن امرأة يهودية، وسيأيت من قبيلة دان )فاستنادا إىل نبوءة 
بعقوبه، فإن دان سيكون ثعبانا يف الطريق، واستنادا إىل كلمات إرميا فإن 
جيوش دان ستلتهم األرض - كما أن اإلصحاح السابع يف رؤيا بوحنا 
مل يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل العربانية(. ويتواتر اآلن يف األوساط 
املسيحية احلرفية أن املسيح الدجال سيكون يهوديا من »سورية«. ويقال 

إن املسيح الدجال سيظهر يف الشرق األوسط يف هناية األيام وهو العدو 
اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره ظهور عدد من الدجالني، وإنّه سيّدعي أنه 
املسيح ويصدقه كثريون، خصوصا وأنه تادر على اإلتيان ببعض املعجزات 
القردة  تقلد  اإلله كما  سيقلد  الذي  أي  اإلله«  »قرد  يسمي  فهو  )ولذا 
اليت  األرض  بعض كنوز  له  الشياطني  وحترس  الرحله  وسيطيعة  البشر( 

سيستخدمها يف إغواء البشر.
وسيقوم الدجال ببناء اهليكل وسيهدم رومة )مقر البابا( وسيحيب املوتی 
عاما،  إىل مخسني  تصل  إهنا  يقال  ملدة  الشيطان  مع  األرض  وسيحكم 
وتعيفة  أعوام  ثالثة  تتجاوز  ال  حكمه  فرتة  أن  األغلب  الرأي  وإن كان 
وسيساعده اليهود يف كل أفعاله، وعندما يصل البؤس إىل منتهاه، سيتدخل 
اإلله فتنفخ املالئكة يف البوق معلنة حلول يوم القيامة وسينزل املسيح )عودة 
املسيح الثانية( لينقذ البقية الباقية الصاحلة، وستدور معركة كونية هي معركة 
هرجمدون ويَلقی ثلثا اليهود حتفهم أثناءها، ويعود إلياهو وإنوخ وسيأمر 
اليهود الذين  الدجال بقتلهم، ولكنهم قبل أن يالقوا حتفهم سينصرون 
سيقبلون املسيح بعّدهم أفرادا )ال شعبا(. وسيخرج من فم املسيح سيف 
ذو حدين سيصرع به املسيح الدجال وحيكم العامل بالعدل ألفت عام )أو 
إىل ماال هناية( فينتشر السالم واإلجنيل يف العاليم، وكثريا ما كان الدجال 
يقّرن باملاشيح الذي ينتظره اليهود. ويذهب احلرفيون إىل أن إنشاء دولة 
إسرائيل عالمة على أن موعد عودة املسيح قد دنت ومن مث حلظة هداية 
اليهود، كما يقرن الوجدان الربوتستانيت الدجال ببابا رومة وبأية شخصية 

تصبح جتسيدةا لالخر.
اليت  الدينية  الفكرة  بـ»العقيدة االسرتجاعية« وهي  العقيدتني  وترتبط كال 
السعيدة  تبدأ األلف  األلفي، وكيما  العصر  يتحقق  أنه كيما  تذهب إىل 
اليت حيكم فيها املسيح )امللك األلفي(، البد أن يتم اسرتجاع اليهود إىل 
»فلسطني« متهيدا جمليء املسيح، ومن هنا، فإن العقيدة االسرتجاعية هي 
مركز وعصب العقيدة األلفية ، ويرى االسرتجاعيون أن عودة اليهود إىل 
األلفي  األرضي  الفردوس  وأن  السعيدة  عام  األلف  بشري  فلسطني هي 
اليهود هم شعب اهلل املختار  لن يتحقق إال هبذه العودة، كما يرون أن 
القدمي أو األول )على تقدير املسيحيني هم شعب اهلل املختار اجلديد أو 
الثاين(، ولذا، فإن أرضي فلسطني هي أرضهم اليت وعدهم اإلله هبا، ووعود 
الرب ال خُتلف حىت وإن خرج الشعب القدمي عن الطريق ورفض املسيح 
)وصلبه(. ولذا، فإن كل من يتوقف يف وجه هذه العودة يُعّد من أعداء 

اإلله ويقف ضد اخلالص املسيحي، فأعداء اليهود هم اعداء اإلله.
العقيدة األلفية، هي  العقيدة االسرتجاعية، شأهنا شأن  الواضح أن  ومن 
عقيدة صهيونية تفرتض استمرارا كاما ووحدة عضوية بني اليهود يف املاضي 

واحلاضر واملستقبل، ومن مث فهي تنكر التاريخ متاما. 

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

الرؤية األلفية االسترجاعية
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

تًبا لك! أمل يكفي ما قمت به يف كربالء حىت ذحبت الطفل الصغري 
لإلمام احلسني )ع(؟ أمل تدري أنه ابن رسول اهلل؟

فامر أن يوضع أمام السهام املسممة وأن ُيضرب هذا العني بتلك السهام 
إىل أن لقي حتفه.1

وكأن بلسما هدأ من روع املختار. إنه الذي مل يصل إىل ركب كربالء 
وبقي هذا الغضب يالزمه لسنوات، الن إمامه وأبناء اإلمام وأصحابه 
قتلوا مظلومني يف كربالء ومل يكن ميلك فعل شئ النه كان حبيس سجن 
عبيد اهلل، ومع مقتل لعني كربالء، استطاع أن يقضي على حرملة ويلحقه 
مبقتل  )ع(  احلسني  بن  علي  مسع  وعندما  النار.  من  األسفل  بالدرك 

حرملة، شكر اهلل. 
المختار بن أبي عبيد من قبيلة ثقيف، وأُّمه دومة بنت عمرو من قبيلة 
ثقيف أيضا.2 ولد يف السنة األوىل للهجرة فی الطائف وكان يكىن بـأبي 

إسحاق.3
زّوج املختار 

1. ُأم ثابت بنت سمرة بن جندب الفزاري، نائب زياد بن أبيه يف »البصرة« 
يف عهد معاوية بن أبي سفيان

بن معاوية على  يزيد  النعمان بن بشير األنصاري وايل  بنت  عمرة  و 2. 
»الكوفة«، وكانت هذه الزوجة على جانب عظيم من احلّب واملواالة 
البيت4 مل  والوالء آلل  العقيدة  من  لزوجها، وعلى جانب عظيم 
يكن موقفها أقل شأناً من موقف املخلصني للمختار إمياناً منها بعقيدة 
ولذا جندها  األخري،  الرمق  أجلها حىت  قاتل من  اليت  وأهداف زوجها 

تسري على نفس النهج الذي سار عليه، رافضًة أن تنجوا بنفسها بل قالت 
لـمصعب بن الزبير: ما علمته رحمه اهلل إال مسلماً من عباد اهلل الصالحين، 
فحبسها وكتب إلى أخيه عبد اهلل بن الزبير: إنها تزعم أنّه نبي، فأمره بقتلها. 
عرض عليها مصعب بن الزبري حني قتل زوجها فآثرت القتل على شّدة 
عاطفة املرأة أمام األمر الواقع، فقالت: شهادة أرزقها فأتركها؟ كال!إنها موتة 
ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته، واهلل ال يكون، آتي مع ابن هند 
فاتبعه وأترك ابن أبي طالب؟ اللهم اشهد أني متبعة لنبيك وابن بنته وأهل بيته 

وشيعته.5 
و 3. أُم زيد الصغرى بنت سعد.

المختار في زمان واقعة الطّف
عندما بلغ االمام احلسني من الكتب الکوفيني ما يقرب من إثين عشر 
ألف كتاب، فقرر عند ذلك السفر إىل العراق ولكنه بعث ابن عمه مسلم 
بن عقيل ليستوثق من البيعة، فخرج مسلم ابن عقيل من مكة للنصف 
من شهر رمضان سنة ستني للهجرة، و إذا وصل مسلم الكوفة، فنزل بدار 
املختار بن عبيد الثقفي، الذی کان مقداما جمربا قوي النفس شديد على 

 6.أعداء أهل البيت
إّن نزول مسلم يف بيت املختار يعطينا صورة واضحة عن عقيدة املختار 
الذي جعل من بيته ندوة ينشر منها دعوة احلسني، بالرغم من كثرة 
أزالم السلطة األموية يف الكوفة اليت كانت تراقب كل شيء.7 ومن بيت 
املختار راح مسلم ينشر دعوته، وجيمع األنصار من حوله، وجدَّ يف ذلك 

حىت بلغ عدد من بايعوه مثانية عشر ألفا حيث امتألت الدار على سعتها 
باملزدمحني من خمتلف الطبقات على الرتحيب به؛ أّما جميء ابن زياد إىل 
الكوفة واليا عليها من قبل يزيد الفاسق امللعون كان سببا يف خنق حركة 
مسلم بن عقيل، حيث ان أول عمل قام به هو القضاء عليها، وذلك 
بتثبيط عزائم قادهتا، وهناك ظفر هبم فسجنهم يف بيوهتم، وجعل عليهم 

رقابة شديدة، ومنهم من ألقي يف غياهب السجون.  
أما املختار فلم يك يعلم مبا حدث، ألنّه كان يف قرية خارج الكوفة و أخذ 
البيعة له من الناس8 وحني علم بذلك أقبل مبواليه وطائفة من قبيلته لتاليف 
املوقف، وهو حيمل رايته اخلضراء حىت وصل الکوفة و رأى الكوفة وهي 
متوج حبركة قوية عنيفة وعلى رأسها السفاح )عبيد الّله بن زياد( يصفعها 
بالسيف والسوط و استشهد مسلم بن عقيل، فماذا يكون موقفه ضد 
ذلك التيار اجلارف؟ استسلم و خضع لألمر الواقع و اّدخر ما عنده من 
قوى إىل فرصة أخرى، فلبث و جلس حتت راية عمرو بن حريث - راية 
األمان - ليأمن على حياته من هذا الطاغي فُحبس يف السجن، فلم يزل 

9.يف السجن حىت قتل االمام احلسني
کان للمختار ُأخت امسها صفية، وهي زوج عبد الّله بن عمر بن الخطاب، 
وكانت هذه املرأة أثرية عند زوجها حيّبها حّبا شديدا، وقد استطاعت هبذه 
العاطفة أن جتتذب زوجها وحتّرضه ليفّك أخاها من سجن عبيد الّله بن 

زياد و يتوّسط يف إطالق سراحه.10

خصوصيات قيادة المختار
األمويني  أيدي  على  »كربالء«  يف   احلسني اإلمام  استشهاد  كان 
لقيام الثورات يف العديد من أمصار  وأتباعهم سبباً رئيساً ودافعاً حقيقياً 
الدولة اإلسالمية، و قيام املختار کان منهم. وبعد أن خرج املختار من 
جيهر  أن  استطاع  العديدة،  احلوادث  وجتاوز  فرتة  مضي  وبعد  السجن، 
بنهضته. فانتفض للثأر لدم اإلمام احلسني يف الرابع عشر من ربيع 
األول سنة 66 للهجرة11 وواكبه شيعة الكوفة يف هذا األمر. واختذ املختار، 
الكوفة مقرا حلكومته للثأر لدم احلسني بن علي واستطاع اإلنتقام من 
مجيع الذين شاركوا وسامهوا يف قتل اإلمام احلسني. ونسلط الضوء تاليا 

على ميزاته القيادية واإلدارية:

1. المختار قائد متق وورع 
إن املختار وفضال عن أنه كان رجال شجاعا مقداما وخطيبا مفوها وعادال، 
كان رجل العبادة والزهد والتقوى. وذات يوم عندما كان املختار يتعقب 
قتلة اإلمام احلسني، أعدم يف هذا اليوم، حرملة، قاتل عبد اهلل الرضيع 
املعروف ب علي األصغر إبن اإلمام احلسني، فنزل عن دابته وصلى 
ركعتني فأطال السجود مث قام فركب فقال له منهال بن عمرو: أيها األمير 
إن رأيت أن تشرفني وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي. فقال: يا منهال 
تعلمني أن علي بن الحسين دعا بأربع دعوات )قال فی حق الحرملة: 
»اللهم أذقه حر الحديد«، »اللهم أذقه حر الحديد«، »اللهم أذقه حر النار«( 
فأجابه اهلل على يدي ثم تأمرني أن آكل هذا يوم صوم شكرا هلل عز وجل على 

ما فعلته بتوفيقه.12
إنَّه کان فی أيام خالفته القصرية صائماَ هناره و کان لسانه بذکر اهلل.13

2.إنتخاب األكفاء والمؤمنين للمناصب الحكومية
كان املختار يرى أن انضمام إبراهيم بن مالك األشتر إىل قواته، سيؤّدي 
ألنه کان  خاصة  النصر،  حتقيق  على  سيساعده  و  ترجيح كفته،  إىل 
ظاهر الشجاعة و مشّمرا يف حمّبة أهل البيت عن ساعديه و أنه 
بّدلوا  الذين  تتمّثل مبواجهة األمويني  مقبل على رحلة صعبة ومعّقدة، 
هنج الّله ورسوله بنهج أبي سفيان وجاهليته، و مكانة إبراهيم بني أفراد 
قبيلته »مذحج« عظيمة جدا، إذ أن وجود إبراهيم إىل جانب املختار 
سيزيد من احتماالت حتقيق انتصاره على األمويني بشكل عام، وعلى 
قتلة اإلمام احلسني بشكل خاص.14 وبعد انضمام إبراهيم إليه، 

نصبه قائدا لقواته.
»املوصل«،  على  الهمداني  قيس  بن  سعيد  بن  الرحمن  عبد  فاستعمل 
الحارث  بن  اهلل  وعبد  »آذربيجان«،  على  التميمي  عثمان  بن  ومحمد 
أخا األشرت على »املاهني« و»مهذان«، ويزيد ابن معاوية البجلي على 

»أصبهان« و»قم« وأعماهلا،و وىل الشرطة كيسان أبا عمرة.15

3. اعتماد الكياسة والسياسة في القضاء على أعداء أهل البيت
وبعد أن متكن املختار من السلطة يف الكوفة، أوفد إبراهيم جبيش جرار 
إىل "ساباط املدائن" وأذاع هذا اخلرب يف املدينة من أن إبراهيم يذهب 
للحرب. فحينئٍذ توّسم أهل الكوفة يف املختار القّلة والضعف، فخرج 
أهل الكوفة عليه، وجاهروه بالعداوة، ومل يبَق أحد ممن اشرتك يف قتل 
اإلمام احلسني، وكان خمتفيا إالّ وظهر، ونقضوا بيعته وسلو عليه 
سيفا واحدا، فبعث املختار من ساعته رسوالً إىل إبراهيم وهو يف ساباط: 

ال تضع كتابي حتى تعود بجميع من معك. 
واملختار  بالسرى،  السري  فواصلوا  بالرجوع،  نادى  جاءهم كتابه  فلما 
بعسكره.  إبراهيم  يرجع  واملالطفة حىت  بالتسويف  الكوفة  أهل  يشغل 
وبعد ثالثة أيام من خروجه رجع إبراهيم إىل الكوفة مث انكسروا، كسرة 
هائلة، وجاء البشري إىل املختار، اهنم ولَّوا مدبرين، فمنهم من اختفى يف 
بيته، ومنهم من حلق مبصعب بن الزبري، ومنهم من خرج إىل البادية.16

4. القصاص من قتلة اإلمام الحسين واهل بيته
وبعد أن فعلت طريقة املختار فعلتها باهل الكوفة، ورجع إبراهيم مالك 
فكانوا  القتلى  عدد  أحصوا  األعداء،  وقاتل  الكوفة جبيشه  إىل  األشرت 
أسري،  الوادعني مخسمائة  دور  من  استخرج  مث  رجالً  وأربعني  ستمائة 
فجاؤا هبم إىل املختار فعرضوهم عليه، فقال: كلُّ من حضر فيهم قتل 

الحسين فاعلموني به.
بن ذي  شمر  أن  املختار،  علم  قتله، مث  فيضرب عنق من حضر 
الجوشن - لعنة الّله عليه - خرج هاربا ومعه نفر ممن اشرتك يف قتل 

احلسني، فأمر عبدا له و معه عشرة، أن يتبعه، فأتاه برأسه. 
وأرسل املختار، إبراهيم بن مالك األشرت ملقاتلة ابن مرجانه ليقتله النه 
كان له دور بالغ يف استشهاد أيب عبد اهلل احلسني وأنصاره. يف 
يوم احلرب، عّبأ إبراهيم جيشه منذ الفجر، ووضع األمراء مواضعهم مث 

قال جليشه: 
بن  الّله  عبيد  هذا  الّله،  وشرطة  الحق  وشيعة  الدين،  أنصار  يا 

 مرجانة، قاتل الحسين بن علي، ابن فاطمة بنت رسول الّله

المختار الثقفي
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الذي حال بينه و بين بناته، ونسائه وشيعته، وبين ماء الفرات 
أن يشربوا منه، وهم ينظرون إليه، ومنعه أن ينصرف إلى رحله 
وأهله، ومنعه الذهاب في األرض العريضة حتى قتله وقتل أهل بيته، 
فوالّله ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مرجانة بأهل بيت 
رسول الّله الذين أذهب الّله عنهم الرجس وطّهرهم تطهيرا، قد جاءكم 
الّله به وجاءه بكم. فوالّله إّني ألرجو أن ال يكون الّله جمع بينكم في هذا 
الموطن وبينه إالّ ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم. فقد علم الّله 

أنكم خرجتم غضبا ألهل بيت نبيك.
وبدأت املعركة بني اجليش األموي، وجيش املختار و سقطت كثرة من 
القتلى من اجلانبني، واستطاع جيش املختار أن حيوز النصر بفضل مهارة 
الّله بن  اللعني عبيد  ابن  اللعني  قائدهم، وبفضل محاسة اجلند و قتل 
زياد قاتل اإلمام احلسني بن علي.17 و هكذا أراد الّله أن ينتقم 
من قتلة سيد الشهداء، فـَُقتلوا مجيعا - إالّ من هرب - فسبحان 

املنتقم اجلبار.

استشهاد المختار
وجه عبد اهلل بن الزبير أخاه مصعب بن الزبري إىل العراق، َفسار مصعب 
بن الزبري من البصرة إيل الکوفة يف مجع كثري من أهل الكوفة وأهل البصرة 
وأقام املختار حيارب مصعبا أربعة أشهر، مث جعل أصحابه يتسللون منه 
حىت بقي يف نفر يسري، فُقتل املختار بالكوفة سنة سبع وستني، و كاَن 
إمارته على الكوفة سنة ونصف سنة، و كان عمره سبعا وستني سنة.18
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فإن  األوىل،  اخلليج  تسمى حرب  و»إيران«  »العراق«  إذا كانت حرب 
احتالل العراق للـ»كويت« هي حرب اخلليج الثانية وحتريرها هي الثالثة.

من كواليس هذه احلروب تقف مجاعة املرابني الدوليني وراء الستار، لقد 
كان العراق ميلك خامس أكرب اجليوش على مستوى العامل، وهذا ما دفع 
اجليش  هذا  إلهناك  إيران  مع  للصدام  صدام،  زج  من  وحلفاءها  أمريكا 
القوى، واستنزاف أموال البرتول العراقية خالل مثان سنوات هي عمر تلك 
احلرب اليت خسرها الطرفان وكسبها أصحاب القروض الربوية الذين مولوا 

هذه احلرب وغريها.
أوال مث  إسرائيل  احلرب ملصلحة  تلك  دفع صدام حسني خلوض  لقد مت 
مصلحة الذين أعطوه املال بالربا کي خيوض احلرب حىت إنه مل يستطع 
دفع الديون وفوائدها، وحتت ضغط أصحاب املصارف العاملية لرد الديون، 
ورفض منظمة األوبك للدول املنتجة للبرتول السماح لصدام برفع أسعار 

البرتول، مث توجيه نظره إىل جارته الكويت لسداد ديونه باالستيالء عليها!
ومت التخطيط لتلك احلرب من قبل الرئيس بوش األب ووزير خارجيته 
جيمس بيكر، فقد كان بوش األب وعائلته وهو عضو سابق يف »منظمة 
اجلمجمة  و»منظمة  الثالثية«  و»اهليئة  اخلارجية«  العالقات  جملس 
والعظام السرية«، وصاحب شركات النفط وشريك آل روكفلر املسيطرة 
والعاملي، كان من مصلحته هو ووزير خارجيته  األمريكي  النفط  على 
املشارك له يف جتارته أن يعمال على زيادة أسعار النفط العاملي، وإشعال 
نريان احلرب بني العراق وجرياهنا، وأن يقسم العامل العريب وإجياد مكان 
للواليات املتحدة يف تلك املنظمة املليئة بآبار البرتول وأيضا محاية إسرائيل 

واإلسراع حنو حتقيق اهلدف األمسى وهو إنشاء حكومة عاملية موحدة 
بزعامة أمريكا.

ومن املعلوم أن بوش األب عمل مديرا للمخابرات األمريكية، 

سّر حرب الخليج الثانية والثالثة

أصابع خفیة

قادة اإلسالم
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وكان على عالقة محيمة بصدام حسني خالل عمله أيضا 
إبان  وعسكرا  سياسيا  بدعمه  وقام  ريجان،  للرئيس  كنائب 
احلشود  عن  الطرف  عام 1990م. غض  ويف  إيران،  مع  حربه 
العراقية على احلدود الكويتة، ويف يوليو 1990م. طلب صدام النصيحة 
من أمريكا حول نواياه الستعادة الكويت اليت كان يؤمن أهنا جزء من 
العراق القدمي، والتقى صدام بسفرية الواليات املتحدة أبريل غالسبي اليت 

أخربته بصراحة: 
إن لدى تعليمات مباشرة من الرئيس بوش لتحسين صالتنا بالعراق ولدينا 
تعاطف شديد من جهودكم ألسعار نفط أعلى والتي تشكل السبب الحالي 

لصدامكم مع الكويت.
مث سألته: 

لقد تسلمت معلومات ألسألك بروح الصداقة، وليس التصادم، فيما يتعلق 
بنواياك: لماذا تحشد جنودكم قريبا جدا من حدود الكويت؟

فأجاهبا صدام أن هناك مشاكل حدودية مع الكويت وسأهلا : ما هو 
رأي الواليات المتحدة حول هذا؟

فأجابت غالسيب: 
نزاعكم مع  العربية، مثل  العربية -  بنزاعاتكم  يتعلق  فيما  لدينا رأي  ليس 
الكويت، لقد وجهني وزير الخارجية السيد بيكر أن أشدد التعليمات المعطاة 

أو للعراق في الستينيات، أن المسألة الكويتية ليست مرتبطة بأمريكا.
وهكذا أوضحت أمريكا على لسان سفريهتا عدم تدخلها يف النزاع بني 
العراق والكويت وأعطت صدام الضوء األخضر لغزوه للكويت وهذا ما 

حدث بالفعل.
لصدام کی  مقابلتها  بعد وقت قصري من  األمريكية  السفرية  وسافرت 
متضي عطلتها الصيفية يف بالدها، وتلك إشارة على عدم اهتمام أمريكا 

مبا سيفعله صدام مع الكويت.
ولكن بعد غزو صدام للكويت أظهر بوش األب الوجه اآلخر القبيح 
لصدام، وقام بتجميد أرصدة العراق وممتلكاته يف الواليات املتحدة وتلك 

كانت البداية.
وبعد عام من االحتالل العراقي للكويت كانت أمريكا قد مجعت دول 
العامل لغزو الكويت وحتريرها والقضاء على اجليش العراقي، وهذا ما حتقق 
بالفعل على أرض الواقع، واستفادت أمريكا من تلك احلرب، وأوجدت 
لنفسها أقداما ثابتة يف املنطقة وقضت على جيش العراق مث انتهى األمر 
باحتالل العراق ذاته عام 2003م. والقبض على صدام حسني حليف 

أمريكا السابق.
هوليود  أفالم  سيناريوهات  من  لسيناريو  نعرض  أننا  القارئ  يظن  قد 

األمريكية، لكن احلقيقة الثابتة يف كتب التاريخ املعاصر بالوثائق.1
لقد استغل بوش األب ما فعله صدام أحسن استغالل فقد أقنع دول 
العربية من أن صدام هو هتلر اجلديد وأهنم سيكونون  اخلليج واجلزيرة 

اهلدف التايل بعد غزو الكويت، ودفع الكل فاتورة احلماية األمريكية.
مث جاء بوش االبن الذي كان يعمل مستشارا وعضو جملس إدارى لشركة 
»هارکسن أنرجی« التابعة لشركة »غراند باريری تکساس« ليعتلى كرسي 
الرئاسة األمريكية يف املكتب البيضاوي ويكمل مسرية أبيه اليت بدأها عام 

1990م. وقام بغزو العراق ذاته.
وقد ذكر أهل اخلربة املالية أن بوش األب أمر قواته بالذهاب إىل املنطقة 

بيع أسهم  تنقيب شركة هاركسن، وقد أظهرت سجالت  العربية حلماية 
بوش يف هارکسن فجأة يف أذار عام 1991م. مثانية أسهم بعد يوليو متوز 

عام 1990م. من أجل حفظ مثل تلك األقاويل .
وبعد أسبوع واحد من دخول قوات صدام الكويت اخنفضت أسهم شركة 
هاركسن، وكشفت السجالت أن بوش كان قد باع 66% من أسهمه يف 
تلك الشركة يف حزيران يونية 1990م. أي قبل أسابيع من الغزو العراقي 

للكويت!
وكان سعر السهم 4 دوالرات مث اخنفض بعد ذلك إىل 3.03 دوالر األمر 

الذي در عليه رحيا قدره 848.560 دوالرا،2 وذلك قدر يسري جدا.

الهوامش:
1. »احلکم بشکل سّري«. 

2. املصدر السابق.

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

أصابع خفیة

لقد كانت اليهودية تدخل دائما يف مشاكسات مع االسالم، وتعتربه ميثل 
أثر  أن طاقات  ينطلق من كون  الشعور هبكذا خطر،  إن  عليها.  خطرا 
االسالم احملمدي األصيل، هائلة للغاية حبيث أنه إن مت تقدمي االسالم 
بصورة صحيحة، فان النسبة املئوية العتناق اجملتمعات الغربية واألوروبية 

لالسالم، تزداد بشكل كبري. 
إن الزيادة السكانية للمسلمني يف العامل، باتت تشكل هاجسا جادا لنظام 
اهليمنة منذ سنوات مديدة، ودفعته الختاذ إجراءات رادعة ووضعها موضع 

التطبيق. 
إهنم وفضال عن إثارة احلروب وسفك الدماء على صعيدالعامل، ال سيما 
يف البلدان االسالمية، وضعوا ومازالوا يضعون على جدول أعماهلم، نشر 
جديدة  أمراض  انتشار  إن  والعضال.  والفتاكة  القاتلة  األمراض  وتفشي 
يف  متابعتها  تتم  اليت  االخرى  املشروعات  من  يعد  عالجها،  يصعب 
املختربات، حبيث إهنم ينشرون فريوسات هذه األمراض يف البلدان األقل 
منوا واالسالمية. وهذه األمراض تشمل األيدز وايبوال وزيكا والعديد من 

الفريوسات اجلديدة. 
ومن الربامج واخلطط االخرى اليت يتابعها نظام اهليمنة عن طريق استخدام 
أداة األوساط الدولية، هي برامج حتديد النسل. وقد كانت »اجلمهورية 
االسالمية االيرانية« دائما واحدة من الدول املستهدفة يف مشروع منظمة 
الصحة العاملية لتحديد النسل. وكانت توقعات منظمة الصحة العاملية أن 
ينخفض عدد السلكان يف ايران عام 2020م.، بيد أن ايران حققت ذلك 
بـ 10 سنوات أبكر من املوعد احملدد. على أن يبدأ النمو السكاين السليب 

اعتبارا من عام 2036م. فصاعدا! 

إن خطة منظمة الصحة العاملية لتحديد وخفض السكان يف ايران بدأت 
عندما كان بلدنا قد خرج من احلرب لتوه، وكان حباجة لتنشئة وإعداد 
القوى الشابة ملستقبله. وقد قبلت احلكومة آنذاك هذا املشروع وطبقته 

جيدا واستفادت من قروض هائلة يف هذا اخلصوص. 
لتحديد  اليران  الدويل  البنك  منحها  اليت  القروض  مستندات  وتوجد 
النسل؛ كما توجد مستندات مساعدات منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( ومنظمة الصحة العاملية، وهذا السؤال يطرح نفسه وهو ما 

سبب إصرار األوساط الدولية هذا لتحديد النسل يف ايران؟!
األموال  إنفاق  الدولية،  املنظمات  هذه  تستطيع  أال  هو:  والسؤال 
وخفض  لتحديد  متنحها  اليت  القروض  أو  مقابل  بدون  واملساعدات 
والعالج  والصحة  احلياة  جبودة  للنهوض  االخرى،  بالدول  السكان 

والزراعة فيها؟!
إن إصرارهم على حتديد النسل ويف احلقيقة خفضه يف ايران، يتابع من 
قبل منظمة الصحة العاملية بينما يعد سكان معظم الدول االوروبية إما 

أكثر من ايران أو متساويا معها!
وكانت »أملانيا« تعد ما يزيد عن 80 مليون نسمة عام 2013م.، واالن 
جيب أن يكون سكاهنا قد ازدادوا بعدة ماليني أخرى، إن هؤالء السكان 
يعيشون يف بلد تبلغ مساحته 375 ألف كيلومرت مربع. و»بريطانيا« 
اليت تبلغ مساحتها 130 ألف كيلومرت مربع، كانت تضم أكثر من 64 

مليون نسمة عام 2014م.، واالن جيب أن يكون هذا التعداد قد 
ازداد. وكانت »فرنسا« تعد ما يزيد عن 66 مليون نسمة عام 

2012، فيما تبلغ مساحتها 406 ألف كيلومرت مربع!

الحرب الصليبية اليهودية ضد اإلسالم بأساليب حديثة



٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام

1442

٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام 

1442

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

30

الحرب السكانیة العالمیة31

وتصل مساحة هذه الدول األوروبية الثالث إىل 911 ألف 
االسالمية  اجلمهورية  مساحة  أن  حني  يف  مربع،  كيلومرت 
االيرانية، تزيد عن مليون و 600 ألف كيلومرت مربع، ويبلغ عدد 

سكاهنا يف الوقت احلاضر 80 مليون نسمة. 
إن سكان كل من أملانيا وفرنسا وبريطانيا جمتمعة، واليت تقل مساحتها 
الكلية عن مساحة ايران كثريا، يصل إىل 210 ماليني نسمة. أي أكثر 
من سكان ايران بنسبة 130 مليون نسمة! بينما تقوم هكذا دول بتنفيذ 
مشروعات يف العامل ال تطبقها لنفسها بتاتا. إن خطة خفض السكان 
يف البلدان االخرى مبا فيها اجلمهورية االسالمية االيرانية هي من هذا 

القبيل. 
إن خفض سكان الدول االخرى لتقويضها وإضعافها ويف املقابل، زيادة 
سكاهنا لتعزيز مواردها البشرية، ميثل برناجما طويل املدى بدأ منذ سنوات 
مديدة من قبل، وطبق شيئا فشيئا يف العديد من البلدان مبا فيها البلدان 

االسالمية. 
ومل يكتف نظام اهليمنة خبطة حتديد النسل وسياسة اخلفض السكاين عن 
طريق منظمة الصحة العاملية، بل اتبع أساليب وطرقا أخرى. إن إجياد 
للعالج وإثارة  القابلة  القاتلة وغري  الفريوسات  بواسطة  أمراض جديدة 
املتحدة  الواليات  وإرسال  الشعوب  لقتل  الدول  بني  الطويلة  احلروب 
الفوضى وزعزعة االستقرار  الدول االخرى وإثارة  اىل  العسكرية  لقواهتا 

فيها، يصب يف خانة سياسة قتل السكان واليت يتابعها نظام اهليمنة. 
وكان هنري كيسنجر خيطط عام 1974م. الستخدام الغذاء كسالح. 
وميكن مشاهدة هذه اخلطة يف املذكرة رقم 200 من وثيقة حبوث األمن 
القومي لعام 1974م. وكان عنوان هذه املذكرة هو »التبعات العاملية 
للنمو السكاين على األمن واملصاحل اخلارجية االمريكية«. وصودق على 
هذه الوثيقة بعد عام من ذلك يف نوفمرب 1975 كسياسة رمسية لـجرالد 

فورد الرئيس االمريكي آنذاك. 
وكانت هذه املذكرة عبارة عن خطة سرية خلفض منو السكان يف الدول 
واجملاعة.  احلرب  وضمنا  النسل  حتديد  اعتماد  خالل  من  منوا  األقل 
وأنيطت مهمة تنفيذ هذه اخلطة لـبرنت سكوكروفت الذي حل حىت ذلك 
احلني حمل كيسنجر مستشارا لألمن القومي. كما مت اإليعاز لرئيس وكالة 
املخابرات املركزية )سي اي أية( ووزراء اخلارجية واخلزانة والدفاع والزراعة 

للتعاون مع سكوكروفت. 
هنري كيسنجر  هي:  الوثيقة  هذه  لتثبيت  الرئيسية  العوامل  وكانت 
وريتشارد نيكسون ومرغريت سانغر و»صندوق األمم املتحدة للسكان« 
التنمية الدولية االمريكية« )USAID( و»االحتاد االمريكي  و»وكالة 
املخطط له« و»االحتاد الدويل لإلجناب« و»نادي روما« و»اليونيسف« 

و»منظمة الصحة العاملية« و»البنك الدويل«. 
ووفقا لتعليمات »كتاب الطعام« الذي وضع يف املنظمة العاملية للغذاء، 
املواد  أن  املاء. كما  استهالك  الغذائية وخفص  املواد  تقليص  يتم  فانه 
الغذائية اليت توضع بتصرف الناس، ستكون من نوع »املعدلة وراثيا« ولن 
متلك مواد مغذية. وفضال عن ذلك، فانه عندما يصبح بلد ما، عضوا يف 

كتاب الطعام، فلن يكون مبقدروه مغادرة هذه املعاهدة إطالقا. 
إن وضع موضوع خفض سكان العامل على جدول أعمال نظام اهليمنة 
إلجياد التوازن السكاين يف أقاصي العامل، يأيت من أجل أن يتمكنوا هبذه 

الحرب السكانیة العالمیة

الطريقة من السيطرة على التمركز السكاين. 
والدينية  اجلغرافية  واملناطق  الدول  على  أكرب  بشكل  الرتكيز  هو  واهلدف 
بالتزامن  ومعا  عديدة  أساليب  واتبعت  املسلمون.  ذلك  يف  مبا  اخلاصة 
منذ سنوات من قبل، حبيث إن مت اليوم مقارنة الرتكيب السكاين لغرب 
اسيا على سبيل املثال مع باقي مناطق العامل، سنرى بانه ال توجد نسبة 
صحيحة، ذلك ألن مساحة وموارد ومصادر هذه الدول أكثر بكثري من 

الدول الغربية واألوروبية املتقدمة. 
وكان كيسنجر قد اقرتح يف خطته تلك، برامج خلفض سكان العامل بشكل 

الفت وكتب يقول: 
إن العالم الغربي، أصبح اليوم تابعا للدول النامية في مجال واردات - صادرات 
المواد المنجمية. وإن شكل النمو السكاني لهذه الدول، عائقا امام تنميتنا 
االقتصادية وتطورنا االجتماعي، فان عدم االستقرار هذا يعني أن المنتجات 

المستقبلية واإلحتياجات المنجمية لهذه الدول ستواجه ركودا أيضا.
وأحد األساليب االخرى اليت يقرتحها كينسجر هو إشعال فتيل احلروب 
اليت تؤدي إىل القتل. وخلفض سكان دول العامل، ال يكفي اتباع سبيل 

واحد، بل جيب االستفادة من السبل املختلفة. 
إن هكذا حروب، تشكل فائدة بالنسبة لألمراء واحلكام األثرياء الدوليني. 
االقتصادية  العجلة  إن  السالح.  مبيعات  فائدة جينوهنا هؤالء هي  وأهم 
للمصانع العسكرية، تدور بعوائد كبرية جدا، وتتكاثر ثروة وأصول األثرياء 

احلاكمني يوما بعد يوم. 
وإن كنتم تتذكرون أنه عندما كان العراق خيضع للعقوبات االمريكية واألممية 
الشديدة، مات أكثر من مليوين طفل بسبب نقص احلليب واملواد الغذائية. 
وعلى خلفية هذه العقوبات االقتصادية اليت عرفت بالنفط مقابل الغذاء، 
اندلعت حرب اخلليج الفارسي واحتل »العراق«. ويف هذه احلرب، قتل 

االلوف من أبناء الشعب العراقي. 
إن حرب صدام على ايران واليت استمرت 8 سنوات، أدت إىل استشهاد 
220 ألف من املواطنني االيرانيني، بينما تفيد األرقام املعلنة أن قتلى العراق 

بلغوا 162 ألف شخص. 
واالن، فان حروب غرب اسيا هي امتداد لتلك اخلطة اليت وضعها كيسنجر 

واليت هي مستمرة منذ عام 1974 إىل االن واتسمت بابعاد جديدة.
ألف   250 عن  يزيد  ما  فان  االن،  وحىت  سورية  يف  احلرب  بدء  ومنذ 
شخص قتل فيها وتعرض مئات االلوف ألضرار جادة ونزح وتشرد ماليني 

االشخاص من أبناء هذا البلد املسلم. 
ويف موقع اخر من غرب اسيا، حيث اليمن الذي يواجه كارثة انسانية من 

جراء الغارات اجلوية الواسعة اليت يشنها النظام السعودي ضده. 
إن ابادة نسل الشعب الفلسطيين، موضوع لسنوات على جدول أعمال 
هذه،  االسالمي  للعامل  احملورية  القضية  وأن  الغاصب،  الصهيوين  الكيان 
للدول  بالنسبة  رئيسية  قضية  تعد  ومل  هامشية،  قضية  إىل  اليوم  حتولت 
العربية! ويف احلقيقة مل تكن هكذا منذ البداية، وقد اتضحت اليوم أكثر 
فاكثر العالقات اخلفية بني الدول العربية الرجعية يف املنطقة مع قادة الكيان 

االسرائيلي.  
إن إلقاء نظرة عامة على مجيع اإلجراءات اليت اختذها نظام اهليمنة ضد 
العامل االسالمي، يظهر أن احلرب الصليبية اليهودية ضد املسلمني قائمة 
على قدم وساق منذ سنوات، وهي مستمرة االن بوترية أشد يف غرب اسيا. 

إن تشجيع جيوش الدول العربية خلوض احلرب يف سورية يندرج ضمن هذا 
اإلطار. وقد تنحى الغربيون جانبا ووضعوا نفقات إثارهتم الفنت على عاتق 
العامل االسالمي لكي تضعف منطقة غرب اسيا احلساسة واالسرتاتيجية 

أكثر فاكثر وتزداد تبعيتها. 
ويف هذا اخلضم، مل تبق اجلمهورية االسالمية االيرانية مبنأى عن املؤامرات. 
ويعد حتديد النسل، إحدى هذه املؤامرات اليت أمليت على ايران لسنوات 
من قبل. واليوم جيب التحلي بالوعي والتيقظ إزاء بعض القضايا مبا فيها 
السياسات االقتصادية لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل واهلادفة إىل 

تدمري ونسف االقتصاد االيراين. 
ومن املسائل االخرى اليت يتم يف الوقت احلاضر توصيتها للدول األخرى 
من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( وبتصميم غريب - 
صهيوين هي اإلفادة من احملاصيل الزراعية من خالل استخدام التقنية اجلينية 

أو احملاصيل املعدلة وراثيا. 
إن العامل االسالمي يواجه اليوم كل هذه املخططات املشؤومة اليت يتابعها 
نظام اهليمنة، واملؤسف أن قادة الدول االسالمية يواكبون هذه األهداف. 
ومن أجل اخلروج من هذه الدوامة املهولة، فان السبيل الوحيد أمام البلدان 
االسالمية للحد من السقوط واإلضمحالل والزوال، هو مواكبة السياسات 
االيرانية اليت يرمسها قائد واٍع ويشخص األعداء وأرسى سدا منيعا بوجه 
البلدان االسالمية  نظام اهليمنة. وبغري ذلك، فاننا جيب أن نشهد زوال 

الواحد تلو االخر. 

المصدر: الموقع اإللكتروني لمعهد الدراسات اليهودية.
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)Orthodox Judaism( 2. اليهودية األرثوذكسية
التعاليم  التفرعات االخرى لليهودية واليت تؤكد على تفسري  وهي أحد 
والنصوص الدينية، إن هذه الفرقة اليت تقف على طرف نقيض من الفرقة 
اإلصالحية اليت قبلت بأفكار عصر التنوير، تركز على التقليد اليهودي. 
اليت طبقت يف  اليهودية«  إن »اليهودية األرثوذكسية« هي »األصولية 
احلكومة الصهيونية. إن اليهودية االرثوذكسية هي فرقة يهودية جديدة 
التنويري  التيار  على  فعل  عشر كردة  التاسع  القرن  مطلع  يف  ظهرت 
لتلك  استمرار  هي  االرثوذكسية  اليهودية  إن  اليهودي.  واإلصالحي 

اليهودية احلاخامية والتلمودية، لكن حبلة جديدة. 
إن مصطلح األرثوذكس هو مصطلح مسيحي، يعين اإلعتقاد الصحيح1 
والذي استخدم للمرة االوىل يف إحدى اجملالت األملانية عام 1795م. 
لليهود امللتزمني بالشريعة. وتوىل احلاخام سامسون هيرش قيادة هذه احلركة 

اليهودية.2
وتعد اليهودية األرثوذكسية يف الديانة اليهودية، لقب جمموعة من اليهود 
امللتزمني بالتقاليد القدمية من حيث املعتقدات والطقوس الدينية. ولذلك، 
لليهودية  والعصرية  احلديثة  الرؤى  ترفض  األرثوذكسية،  اليهودية  فان 

اإلصالحية. 
العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  )األرثوذكس(  اليهود  األصوليون  ويعيش 
و»فلسطني  الغربية«  و»أوروبا  الشرقية«  و»أوروبا  »أمريكا«  فيها  مبا 
احملتلة«، لكنهم ال يتمتعون برؤية موحدة ومتشاهبة يف املواقف العقائدية 
هذه  بني  الرأي  يف  خالفات كبرية  وهناك  والسياسية.  واالجتماعية 

اجملموّعة. 
وهناك خالف في الرأي بين ارثوذكس شرق أوروبا وارثوذكس المانيا وغرب 
أوروبا. فالمجموعة االولى تعارض أي بدعة وحداثة حتى في طريقة الملبس 
الثانية، تعتمد سياسة حفظ الحياة  أو في النظام التعليمي، لكن المجموعة 
التقليدية، وتوافق في الوقت ذاته على الملبس الجديد والتعليم العام العلماني، 

ولذلك يطلق عليهم األرثوذكس الجدد...3
وللب»أرثوذكس«، تضامنا عقائديا وأسريا معمقا، والكثير منهم اختاروا العزلة في 
»الغيتوهات« بصورة إرادية، ومع ذلك فانهم يواجهون الكثير من المشاكل 
القيم  عن  اإلعراض  مثل  مشاكل  اإلستهالكية.  المجتمعات  بها  تمر  التي 
األخالقية والعالقات الجنسية العابرة وغير اإلنسانية وغير القائمة على الحب 

والعالقة الحقيقية وتعاطي المخدرات وتزايد األطفال غير الشرعيين و...
اليهود  لليهود األمريکيين في عام 1992م. أن عدد  العام  وورد في كتاب 
اليهود  من   %9 فقط  يشكلون  ألنهم  جدا.  قليل  األمريکيين  األرثوذكس 
إلى  ينتمون  األمريکيين في مقابل 65% من اإلصالحيين و 26% ممن ال 
إلى  أن عددهم يصل  اليهودية ذكر  المصادر غير  يهودية. وأحد  أي طائفة 
مليون نسمة، لكن هذا الرقم مبالغ فيه. ووصل عدد الكنس األرثوذكسية إلى 

1200 كنيس.4
وجيب التذكري أن عددا من اليهود كانوا يؤمنون بقرون قبل نشأة الصهيونية، 
بالصيغة التقليدية للعودة إىل صهيون )النفي واإلنتظار وعودة املسيح وعودة 
املنفيني إىل صهيون( وتقيدوا بان يندووا بأي حركة غري هذه. وبناء على 
ذلك، فان »اليهودية األرثوذكسية« تؤمن بان فكرة العودة يف آخر الزمان 
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ستتحقق، وهذه نظرية دينية ستقع يف إطار التاريخ املقدس، ال يف التاريخ 
القسري للبشرية، ولذلك ميكن الزعم بان أحد أسباب هزمية نابليون يف 
اإلستيالء على »فلسطني«، وبالرغم من مواكبة عدد من اليهود له، متثل 

يف معارضة اليهودية األرثوذكسية له. 
ويف احلقيقة فان اليهودية األرثوذكسية ال تعترب بقعة من األرض بوصفها 
وطنا مقدسا ال يستحق احلرب واراقة الدماء، باهنا ذات قيمة، بل تقدس 
الروح املعنوية للعودة إىل األصالة االهلية لإلنسان. ويف احلقيقة ميكن القول 
ويرى  للصهيونية.  اليهود  ملعارضة  منعطفا  يشكل  فيالدلفيا«  »مؤمتر  أن 

مداف رافايل الكاتب و الباحث األمريکي:5
إن مؤتمر فيالدلفيا عام 1869م. كان اجتماعا من الحاخامات األمريکيين 
للحركة المناهضة للصهيونية، التي تتنكر إلحياء الدولة اليهودية العريقة على 
يد جيل داوود، الن هكذا عودة تتطلب إنفصاما عن سائر شعوب العالم. 
وشكل هذا الفكر الديين أساس تشكيل »مؤمتر مونرآل« عام 1897م. 
يف »أمريکا«، والذي تشكل هبدف معارضة الصهيونية السياسية. وكان 
الصهاينة يؤمنون باستخدام القوة يف العودة إىل »صهيون«. وصدر بيان يف 

هذا املؤمتر ما مضمونه: 
إننا نرفض أي مبادرة تتحرك بإتجاه إرساء دولة يهودية. إن هكذا محاوالت، 
تظهر التصور الخاطئ لرسالة إسرائيل التي كان األنبياء اليهود، أول الداعين 
لها. إننا نؤكد أن الهدف هو عبري وليس سياسيا وال وطنيا، بل معنويا ونهايته، 
حقبة من التحرر المسيحي الذي سيجد جميع األناس فيه، تعلقهم بامة كبيرة 

واحدة ليرسوا ملك اهلل على األرض.6
إن أهم املواصفات والوجه الفارق لليهود »األرثوذكس« عن سائر اليهود 

هو: 
• األرثوذكس ال يؤمنون بالترويج الديني بين الغرباء واألجانب...؛

• التوراة من وجهة نظر األرثوذكس هي كالم اهلل الذي كتبه حرفا بحرف وأوحى 
به إلى موسى؛

الشفهية وجميع  الشريعة  إلى  ينظرون  التوراة،  األرثوذكس وفضال عن  إن   •
الكتب اليهودية الحاخامية من قبيل »التلمود« و »شولحان عاروخ« وحتى 
الكتب القباالئية أو على األقل التفاسير القباالئية، بأنها مصدر العلوم اإللهية. 
• إن األرثوذكس يؤمنون إيمانا راسخا بصحة معتقدات الحلولية اليهودية من 
قبيل عودة الماشيح والعودة إلى فلسطين، وكون اليوم شعبا مختارا وضرورة 
عزلة اليهود لتحقق رسالتهم، ولذلك فانهم ال يوافقون على القيام بالنشاطات 
الدعائية بسبب القدسية التي يولونها للشعب اليهودي، الن المختارية، هي 
نتيجة الحلول االلهي ولذلك فهي موروثة. وبناء على ذلك، فان »اليهودية 
أحدا  وتعتبر  اليهودي  عن  الحاخامية  اليهودية  بتعريف  تقبل  األرثوذكسية« 
أساس  على  اليهودية  إعتنق  أنه  أو  يهودية،  أم  من  ولد  قد  يكون  أن  يهوديا 

الشريعة أي على يد حاخام ارثوذكسي يهودي؛
• وتؤمن »اليهودية األرثوذكسية« بان األوامر والنواهي الشرعية ملزمة بالنسبة 
لليهودي الذي يجب أن يضبط حياته تأسيسا على تلك األوامر والنواهي. 
وبناء على ذلك، فان األرثوذكس ملتزمون تماما بالشعائر، ويذهب البعض إلى 
أنه ال يجب تغيير طريقة ارتداء المالبس وتسريحة الشعر. وفي بعض الطوائف 
األرثوذكسية، فان النساء مازلن يحلق شعر رؤوسهن تماما خالل مراسم الزفاف 

والزواج، ويستخدمن بدال منه الشعر المستعار.
• وتسعى اليهودية األرثوذكسية كطائفة دينية، إلبعاد نفسها عن سائر الطوائف 

اليهودية، لتحافظ على جوهر اليهودية بمنأى عن أي شوائب. 
• ويمكن تفسير فكر اليهودية األرثوذكسية بانه مناهض للصهيونية، الن 
إيمان األرثوذكس بعودة الماشيح، يعني اإلنتظار المتالزم مع الصبر، حتى 
يأذن اهلل بالعودة. إن على المؤمن الحقيقي أن يتقبل بان الحياة في المنفى 
هي كعقوبة لذنوب بني اسرائيل أو جزء من التكاليف االلهية، وال يتعين أن 

يقدم توقيت نهاية العالم.
• وكانت الطوائف االرثوذكسية في البداية، عدوا للصهيونية، لكنها تحولت 
إلى الصهيونية على يد بعض الحاخامات األرثوذكس السيما الحاخام كوك 

وقبله كاليشر وكالي.
• وكانت سلسلة التحرر في الماضي هكذا: النفي، اإلنتظار وعودة اليهود، 
اليهود  النفي، عودة عدد من  لكنها أصبحت في الوقت الحاضر هكذا: 

للتمهيد لظهور الماشيح وعودة الماشيح بصحبة باقي اليهود. 
فرقة  فقط  وبقيت  األرثوذكسية،  اليهودية  صهينة  عملية  بذلك  وتحققت 
والمناهضة  التقليدية  الرؤية  على  تحافظ  ماتزال  التي  »ناطري كارتا«7 

للصهيونية لب»اليهودية األرثوذكسية«. 
ولم يكن مسار الصهينة، أمرا غريبا، الن الحلولية تضفي في إحدى مراحلها، 
القدسية على الشعب وإرادته، وبالتالي، تبقى اإلرادة االلهية حائرة وتائهة 

وتتراجع، ويكتسب اليهودي الحق في أن يقدم توقيت نهاية العالم. 
وعلى أي حال فان الهيكلية الكاباالئية التي آمنت بها األرثوذكس، تعتبر أن 

وحدة وكمال الذات االلهية مدينة لسلوك اليهود وتأديتهم للشعائر.
اسرائيل  ارثوذكس  من  وإسنادا  دعما  تلقى  االرثوذكسية  اليهودية  إن   •

ومؤسساتها، النها الطائفة الوحيدة التي يعترف بها الكيان الصهيوني. 
• إن اليهودية األرثوذكسية تسيطر على الحياة الدينية السرائيل.8

باسم  المتحدث  هو  آرنولد كوهن  الحاخام  فان  الحاضر،  الوقت  وفي 
المنظمة  هذه  وتتخذ  الشريعة(.  )حراس  اليهودية  »ناتوريكارتا«  منظومة 
اليهودية المناهضة للصهيونية، من »لندن« مقرا لها، وما عدا ذلك، فان لها 

فروعا عديدة في أرجاء أوروبا...
ويعد آرنولد كوهن من اليهود األرثوذكس الذي يعتبر دعم القضية الفلسطينية 
واجبا يثقل كاهله. ويؤمن هؤالء بان تشكيل دولة اسرائيل يأتي على النقيض 
من تعاليم التوراة وهو غير شرعي، الن اهلل إنتزع منهم حق اشعب المختار 
بعد اإلثم الكبير الذي اقترفه بنو اسرائيل )صلب السيد المسيح(، ولم 
يبق أمام بني اسرائيل سبيل سوى التسليم أمام القضاء والقدر وانتظار ظهور 
سيصدر  الذي  هو   المسيح السيد  فان  الحين،  ذلك  وفي  المسيح. 

الحكم النهائي.9
بان  ويؤمن  الفلسطينية،  القضية  دعم  واجبه  من  أن  آرنولد كوهن  ويرى 
القدس الشريف وفلسطين، يجب إعادتهما إلى أصحابهما األصليين أي 

الفلسطينيين العرب. 
آرنولد  الحاخام  إغتيال  مرات  ولعدة  االن  لحد  اسرائيل  قادة  حاول  وقد 

كوهن وسائر أعضاء هذه المنظمة.10

الهوامش:
 )Orthodoxos( 1. األرثوذکس، وهو مصطلح إغريقي مأخوذ من ارتوذوکسوس

ويعين صاحب املعتقد الصائب.
والصهيونية«،  واليهودية  اليهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .2

املصدر السابق، ج 5، ص 421.
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اسم  عليها  ويُطلق  والشيكوريا،  السريس،  جبذور  أيضاً  اهلندباء  تُعرف 
»ِعْلت« يف بالد الشام، ويعود أصل هذه النبتة إىل منطقة الشرق األوسط، 
وتنتشر يف غرب آسيا، وأوروبا، ومصر، وأمريكا الشمالية، وتُعَرف اهلندباء 
 ،)Chicory :بالعديد من األمساء مبا يف ذلك اهلندباء الربية )باإلجنليزية
وما   Endive والـ   Coffeeweedو  ،Blue sailors بـ  يُدعى  وما 

.Chicorée bleue يُعرف بالفرنسية بـ
عالوة على ذلك فإنَه يتم زراعة اهلندباء الستعماهلا يف عدة جماالت؛ حيث 
أربع جمموعات رئيسية وفقاً الستخدامها؛ كاهلندباء  ميكن تقسيمها إىل 
الوتديّة كبديل  اجلذور  فيها  تستخدم  اليت  الوتدي؛  اجلذر  أو  الصناعّية 
وهندباء   ،)Inulin )باإلجنليزية:  اإلينولني  مركب  والستخراج  للقهوة، 
الصناعّية  اهلندباء  وهي  Witloof(؛  )باإلجنليزية:  ويتلوف  أو  بروكسل 
القوة، وأوراق اهلندباء؛ اليت  الالزمة إلنتاج الرباعم باستخدام الضغط أو 
ُتستخدم كخضروات طازجة أو مطبوخة، وأعالف اهلندباء؛ اليت ُتستخرج 

من اهلندباء الربية.

طبيعة الهندباء
إنّ  هذا النبات جيب أن يكون مزاجه قريبا من االعتدال، و ذلك ألنّ  ما فيه 
من برد املائّية، و األرضّية القابضة، تعّدله حرارة ما فيه من األرضّية احملرقة، 

و الرطوبة الفضلّية؛ فلذلك يكون هذا النبات قريبا من االعتدال.
و الربىّ  منه أقرب إىل هذا االعتدال، و ذلك ألجل قّلة مائّيته، و كثرة 

أرضيته املرّة.

فعل الهندباء
في أعضاء الّرأس

و  بردها  و كذلك  جّدا،  بشديد  ليس  قبضها  ملا كان  اهلندباء  إنّ    •
تكثيفها، و كذلك حتليلها أيضا، و كانت مع ذلك خالية من الكيفّيات 
املؤملة الضارة كاحلّدة، و احلرافة، و احلموضة املقطّعة، و قّوة املرارة، و 
حنو ذلك. ال جرم كانت موافقة ألمراض العني و أورامها و أرمادها، 
ألهنا تردع و تقّوى، و مع ذلك حتّلل. فلذلك هي شديدة املوافقة يف 
الرمد احلاّر، و قد تضّمد العني بأوراق اهلندباء هلذا الّرمد، فيكون نفعها 

عظيما.
اللنب ال خيلو من حّدة و جالء قوىّ ؛  • إنّ  اهلندباء هلا لنب، و هذا 
فلذلك هو نافع يف البياض يف العني. و ملا كانت اهلندباء قابضة، فهي 
ال حمالة مقّوية. و ملا كانت باردة، فهي ال حمالة معّدلة للحرارة. فلذلك 
كان تضميد اجلبهة بعصارة اهلندباء نافعا من الصداع احلاّر يف احلمّيات 

و غريها.
• و مضغ اهلندباء يقّوى الّلثة، مبا فيها من القبض، و ينفع من القالع، 
و قروح الفم. ألهّنا مبا فيها من القبض تقّوى، و مبا فيها من املرارة جتلو و 
حتّلل، و إذا أكل من اهلندباء يف بكرية كل يوم قدر خرمة أو أكثر قليال، 
فإنّ  ذلك يقطع سيالن اللعاب من الفم، سواء كان حدوثه عن حرارة 
املعدة حىت تكون هذه احلرارة مصعدة لرطوبات املعدة إىل فوق، أو كان 

حدوثه ألمر آخر كالربد و كثرة البلغم و الرطوبات البلغمية.
• و االستكثار من شرب عصارة اهلندباء حيّسن لون الوجه؛ ألنّه يصلح 

مزاج الكبد و بذلك جيود هضم الّدم و جيّود أحواله، و يلزم ذلك 
زوال فساد اللون التابع لفساد حال الّدم.

الهندباء

الطّب اإلسالمي

3. املصدر السابق.
4. املصدر السابق.

العثمانية«،  اإلمرباطورية  يف  الصهيونية  »اإلطاحة  حمسن،  فرسائی،   .5
طهران، هالل، 1388ه  .ش.، صص 82-81.

6. غارودي، روجه، »أساطري مؤسس سياسة اسرائيل«، محيد رضا آجري، محيد 
رضا شيخي، مشهد، غوهرشاد، 1377ه  .ش.، ص27؛ نقال عن فرسائي، حمسن، 

»اإلطاحة الصهيونية يف اإلمرباطورية العثمانية«.
7. إسم إحدى األقليات اليهودية األرثوذكسية املناهضة للصهيونية واليت تشكلت 
املناهضني  اليهود  إحتاد  »منظمة  إسم  اجملموعة  هذه  على  ويطلق  عام 1935م. 

.www.nkusa.org .للصهيونية«؛ نقال عن ويكيبيديا املوسوعة احلرة
بتلخيص،  والصهيونية«،  واليهودية  اليهود  »موسوعة  عبدالوّهاب،  املسريي،   .8

صص 426-422.
9. »اليهود األرثوذکس«، ترمجة قبس زعفراين، جملة موعود، 2015م.، العدد 54.

10. العربّية، »مقابلة مع آرنولد کوهن«، بريوت، ترمجة قبس زعفراين، جملة موعود، 
2015م.، العدد 54.

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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إعانة هذا املاء هلا مبا فيه من القبض، و مبا فيه من تقوية الكبد، و إصالح 
مزاجها.

بقّية أحكام الهندباء
• إنّ  اهلندباء ألجل أهّنا اجتمع فيها - مع الّتربيد الرّادع، و القبض القوىّ  
- قّوة تفتح، و جتلو، و تنضج؛ فلذلك هي موافقة لألورام احلارة و البثور، 
خاصة للجمرة، ألنّ  ماّدهتا شديدة احلرارة، و كذلك هي شديدة النفع من 

األورام احلارّة احلادثة يف العني.
• و ألجل أهنا مع تعديلها للمزاج احلاّر، هي تقّوى األعضاء مبا فيها من 
هي  فلذلك  حارّة.  مادة  عن  العارضة  األوجاع  تسكن  صارت  القبض، 
تسّكن أوجاع الّنقرس، خاصة إذا وضعت على األعضاء مع السويق و 

اخللّ .
• و ألجل برد اهلندباء هي غري شديدة املوافقة للمربودين، بل كثريا ما توّلد 
فيهم الرياح، و النفخ، خاصة البستاىنّ  منها، القليل املرارة؛ ألنّ  هذا النوع 
مع أنّه أبرد، و قّوته احملللة أضعف، فإنّ  رطوبته أكثر. و كثرة الرطوبة، تعّد 

املاّدة ألن حيدث عنها ذلك.
• و ماء اهلندباء موافق للمحرورين و احملمومني، و ذلك إذا كانت احلّمى 
قد طال زماهنا، و أضعفت الكبد، و ينبغى أن يكون سقى ماء اهلندباء 
لذلك بعد نقاء البدن، فإنّ  هذا املاء ألجل ما فيه من األرضّية املرّة احملرتقة، 
و األجزاء اللبنّية اليت من الرطوبات الفضلّية اليت للهندبا، هو حيّرك املواّد و 
يثريها، و رمبا أهاج احلّمى بعد سكوهنا؛ و ذلك ألجل حتريكه ماّدهتا مبا 

فيه من هذه األجزاء احلارة.
• و إذا دقت اهلندباء الطريّة، و وضعت على األورام - خاصة احلارّة - 
نفعت ألورام األحشاء، و سددها، و قوم يتخذونه بأن تعتصر اهلندباء مث 
يغلى عصريها على النار حىت يروق، و يشرب بعد ذلك. و هذا الفعل 
منهم خطأ. و ذلك ألنّ  األجزاء احلارّة املفّتحة اليت يف هذا املاء، تتحّلل 
عند غليانه، فيضعف تفتيحه ال حمالة، فلذلك يكون نفعه يف التفتيح أقلّ . 
و لكّنه حينئذ، يكون أنفع من التطفئة و التربيد. و لذلك ، ينبغى إذا أريد 
شرب ماء اهلندباء و كان البدن مل ينق، أن يّتخذ من اهلندباء على هذا 

الوجه، و ذلك بأن يغلى قبل شربه.
ذلك  بعد  يستعملها  و  اليابسة،  اهلندباء  يسحق  الناس  من  و كثري   •
كالسفوفات، و قد خيلط   هبا حينئذ، بزر الرازيانج أو بزر الكرفس و حنو 

ذلك، و هى على هذه الصفة شديدة املوافقة ألصحاب االستسقاء.
العطش جّدا، و كذلك أكل  املعدة، و يسّكن  اهلندباء يقّوى  • و ماء 
اهلندباء يفعل ذلك، خاصة إذا أكل مع اخللّ . و بزر اهلندباء يقوم مقام 

ماء اهلندباء يف كثري من أفعاله، لكّنه أضعف.
• و اهلندبا، و ماؤها و بزرها، كلّ  ذلك نافع للنهوش. و أصوهلا شديدة 

النفع من لدغ العقارب، و كذلك تنفع من لسع الزنبور، و لسع احلّية.
• و شرب ماء اهلندباء يقطع نفث الدم مبا فيه من القبض، خاصة إذا خلط   

بشئ من األطيان ، و حنوها من األدوية احلابسة للّدم.

الهندباء في کالم األئمة المعصومين
عن أيب عبد اهلل قال: »من بات و في جوفه سبع طاقات من الهندباء 

أمن من القولنج ليلته تلك إن شاء اهلل.«1

محمد بن إسماعيل قال: مسعت الرضا يقول: »الهندباء شفاء من 
ألف داء ما من داء في جوف ابن آدم إال قمعه الهندباء قال و دعا به 
يوما لبعض الحشم و كان تأخذه الحمى و الصداع فأمر أن يدق و صيره 
على قرطاس و صب عليه دهن البنفسج و وضعه على جبينه ثم قال أما إنه 

يذهب بالحمى و ينفع من الصداع و يذهب به.«2 
عن حنان بن سدير قال: كنت مع أيب عبد اهلل على املائدة فملت 
على اهلندباء فقال يل: »يا حنان! لم ال تأكل الكراث قلت لما جاء عنكم 

من الرواية في الهندباء؟« 
فقال: »و ما الذي جاء عنا؟« 

قلت: إنه قيل عنكم إنكم قلتم إنه يقطر عليه من الجنة في كل يوم قطرة. 
قال: فقال: »فعلى الكراث إذن سبع قطرات.« 

قلت: فكيف آكله؟ 
قال: »اقطع أصوله و اقذف برءوسه.«3

عن أيب عبد اهلل قال: »من أحب أن يكثر ماؤه و ولده فليدمن أكل 
الهندباء.«4

عن أيب عبد اهلل قال: »الهندباء سيد البقول.«5
عن محمد بن الفيض قال: تغديت مع أيب عبد الٰله و على اخلوان 
بقل و معنا شيخ فجعل يتنكب اهلندباء فقال أبو عبد الٰله: »أما 
أنتم فتزعمون أن الهندباء باردة و ليست كذلك - و لكنها معتدلة و فضلها 

على البقول كفضلنا على الناس.«6
عن أيب عبد اهلل قال: »نعم البقل الهندباء و ليس من ورقة إال و عليها 
قطرة من الجنة فكلوها و ال تنفضوها عند أكلها قال و كان أبي عليه السالم 

ينهانا أن ننفضه إذا أكلناه.«7 

الهوامش:
1. الكليين، »الکايف«، ج ۶، ص ۳۶۲.

2. نفس املصدر، ص ۳۶۳.

3. نفس املصدر، ص ۳۶۶.

4. نفس املصدر، ص ۳۶۲.

5. نفس املصدر، ص ۳۶۳.
6. »الوايف«،  ج ۱۹، ص ۴۳۹.

7. الكليين، »الکايف«، ج ۶، ص ۳۶۳.

المصادر:
ايران، طهران،  الطبية«،  الصناعة  ابی حزم، »الشامل يف  ابن نفيس، علی بن   .1
طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.

2. موقع املوضوع.

في أعضاء الّصدر و أعضاء الغذاء
• أّما اهلندباء القويّة املرارة، فقد يكون الواصل منها إىل داخل 
الصدر من مسامّ  احلجاب الفاصل بني املرئ، و قصبة الرئة، كثريا. 
و يكون ذلك الواصل أكثره من األجزاء األرضّية احملرتقة، و يلزم ذلك أن 
يكون فعل هذه اهلندباء يف مواّد الصدر من التلّطف و اجلالء، و كذلك 

فعلها يف جمارى الرئة من التفتيح كلّ  ذلك فعال قويّا.
• و أّما اهلندباء الّتفهة، و هي اليت مرارهتا ضعيفة جّدا، فإهنا يقلّ  جّدا 
نفوذ ما ينفذ منها إىل داخل الّصدر من مسامّ  هذا احلجاب، و أكثر 
هذا النافذ حينئذ، إمنا يكون من األجزاء املائّية. ألنّ  األجزاء املرّة، و هي 
األرضّية احملرتقة يف هذا النوع من اهلندباء قليلة جّدا؛ فلذلك يكون فعل 
هذا النوع من اهلندباء يف داخل الّصدر فعال ضعيفا جّدا، و ذلك الفعل 

هو كالتربيد، و التقوية مع جالء يسري، و تفتيح قليل.
يقّويهما مبا  الرّئة، و  القلب و  اهلندباء يربّد  • فلذلك كان شرب ماء 
فيه من القبض. و ألجل ذلك كان هذا املاء شديد الضرر بأصحاب 

الشوصة، و ذات اجلنب، و الربسام، و حنو ذلك.
• و ألجل ما يف هذا املاء من القبض هو خيّشن الصدر و لذلك هو 
غري موافق ألصحاب السعال، و ألصحاب ضيق الّنفس، و عسره، و 

انتصابه.
• و ألجل ما يف اهلندباء من القبض املقّوى، و املرارة اجلالّءة و هي 
شديدة النفع للمعدة، خاصة و مرارهتا ليست بشديدة حىت تكون منافية 
للمعدة، و لألعضاء اهلاضمة، و مع ذلك فإهنا تعّدل مزاج املعدة احلارة، 

و تكّثف جرمها، فلذلك يقلّ  تبّخر ما يتبّخر منها.
• و ماء اهلندباء يفعل ذلك، لكّنه ألجل قّوة مرارته و بعده عن طبيعة 
يثقل  فلذلك  عليه؛  قبوهلا  يشتّد  ال  و  تكرهه،  املعدة  صارت  الغذاء، 

عليها، و يتأّخر اهنضامه و احنداره، و يطفو فيها كثريا.
• و أما أكل اهلندباء خاصة مع اخللّ  فإنّه يقّوى شهوة األكل، و يقمع 
الصفراء، و يعّدل مزاج املعدة احلاّر. و لذلك يؤكل ذلك قبل األطعمة 
لينّبه الشهوة، و يثريها و خاصة إذا كان الطعام كثري الّدسم، تنفر عنه 
املعدة، فإنّ  هذا إذا قّدم عليه آكل اهلندباء اخللّ ؛ كان ذلك معينا على 

سهولة أكله، و مزيدا لقبول املعدة له.
و كذلك قد تؤكل اهلندباء يف خلل األكل لتنهض الشهوة، و تدمي قّوهتا، 
و كذلك قد تؤكل بعد الفراغ من الطعام لتزيل ضرر دمسه، و تسّكن ما 

حيدث بسبب ذلك من الغثيان، و تقّلب الّنفس.
• و ألجل ما يف اهلندباء من املرارة، هي تفّتح سدد الكبد، و املرارة، 
و حنو ذلك، و كذلك تفّتح سدد العروق، و تقّوى األحشاء مبا فيها 

من القبض.
• و يقال إهنا تضّر الطحال ألجل تغليظها ملا فيه من املواّد بالربد و 
القبض، مع أنّ  تفتيحها ال ينتهي إليه ، ألن تفتيحها إمنا هو مبا فيه 
من األرضّية املرّة، و هذه امتزاجها ببقية أجزاء اهلندباء ليس مبستحكم. 
فلذلك ليس تبقى هذه األجزاء إىل أن تصل اهلندباء إىل الطحال، و هي 
بعد على قّوهتا، فلذلك اهلندباء يعجز عن تفتيح سدد الّطحال. و مع 
ذلك تربّد ماّدته، و تكثفها، و متنع حتّللها. فلذلك كانت اهلندباء ضارّة 

بأصحاب الطحال.
• و اهلندباء مع شّدة نفعها للمعدة، هي أنفع األشياء للكبد، حىت إهنا 

ليست تقتصر على نفع الكبد احلارة، بل هي نافعة للكبد احلارة و الباردة 
معا. لكن نفعها للكبد احلارة أشّد و أكثر، ألهنا مع نفعها هلا بالتفتيح و 
اجلالء و اإلنضاج، و التقوية، هي أيضا تنفعها بتعديل املزاج. و ال كذلك 
الكبد الباردة، فإنّ  نفع اهلندباء هلا إمنا هو بتلك األشياء فقط  . و ليست 

تنفعها بالتعديل.
• هذا كّله إذا كانت اهلندباء واردة من داخل البدن، و أّما إذا وردت من 
خارج فإهّنا إذا ضّمد هبا الّصدر نفعت جّدا من اخلفقان احلاّر، و اللهيب 
العارض ألجل  الكرب  احلّميات، و كذلك  الصدر من  الذى يكون يف 
التهاب القلب و الرئة و حنو ذلك، خاصة إذا كان معها دقيق الشعري؛ 

ألنّ  هذا الدقيق يعني على نفوذ قّوهتا، مبا فيه من اجلالء و تفتيح املسام.
• و قد يعجن سويق الشعري مباء اهلندباء و يضاف إىل ذلك بزرقطونا، و 
يضّمد به الصدر، فينفع جّدا يف التهاب الصدر، و الكرب، و اخلفقان 
احلاّر. و كذلك قد تضّمد الكبد بدقيق اهلندبا، أو مبائها معجونا به دقيق 
الشعري أو سويقه، أو تبلّ  خرقة مباء اهلندباء و توضع على الكبد، فيكون 
ذلك نافعا جّدا يف التهاب الكبد، و حرارهتا. حىت إنّه قد يصلح القارورة 

يف يوم واحد ، و ذلك إذا فعل يف احلمّيات.
• و كذلك قد تضّمد أورام املعدة و غريها من األحشاء باهلندباء الطرية، 

مدقوقة، أو بعصارهتا معجونة بسويق الشعري.
• و كذلك قد توضع على املعدة خرق مبلولة مباء اهلندباء إلطفاء هليب 
املعدة، و تطفئة ما يكون عرض هلا من الكرب، و اخلفقان احلاّر املعدى. 
و قد خيلط   عصري اهلندباء باإلسفيذاج و اخللّ  فيكون تربيد ذلك عظيما؛ 

و ذلك إذا وضع على العضو من خارج، أىّ  عضو كان.
• و قد يتغرغر بعصارة اهلندباء مع لبّ  اخليار شنرب و دهن اللوز فيكون 

ذلك شديد النفع يف اخلناق، يف أوائل تزيده، أو بعد ذلك بقليل.

في أعضاء الّنفض
• إنّ  اهلندباء ملا كانت مفّتحة، قويّة التفتيح، فهي ال حمالة تدّر البول. 
خاصة ما يكون قوىّ  املرارة منها، كاهلندباء الربىّ . و ملا كانت اهلندباء 
مدرة للبول، جاّلءة ؛ فهي ال حمالة تنّقى الكلى و املثانة، و غريمها من 

آالت البول.
إدرار احليض، و ذلك ألهنا و إن كان  أهنا ال تقوى على  الظاهر  و   •
تفتيحها قويّا، فإهنا بربدها و قبضها تسّكن الدم، و تبطل هيجانه و غليانه، 

و تطفئه؛ و لذلك هي تطفئ الصفراء، و تسّكن هيجاهنا.
• و لذلك كان أكل اهلندباء بعد الفصد أو احلجامة نافعا، و ذلك ألهنا 
تسّكن ما حيدث بسبب ذلك يف الدم من احلركة و امليعان، و خاصة إذا 
أكلت لذلك مع اخللّ  فإنّ  اخللّ  شديد القمع للّدم و الصفراء. و إذا كانت 
اهلندباء تفعل ذلك، فظاهر أهنا ال تكون مدرة للحيض، ألنّ  هذا التسكني 
و التطفئة ينافيان حركة الدم للخروج باحليض. فلذلك كانت اهلندباء تدّر 

البول، و ال تدّر احليض.
• و ألجل أهنا ال ختلو من قبض، قد تعقل البطن. و ذلك إذا أكلت مع 
قابض مطف كاخللّ  أو السماق، خاصة إذا أكلت لذلك قبل الطعام. و 
كذلك إذا طبخت اهلندباء و أكلت، عقلت البطن خاصة الربىّ  منها، 
فإنّ  هذا النوع أكثر عقال للبطن. و إذا نقعت األدوية املتخذة ألجل قطع 
الطّب اإلسالمياإلسهال الكبدىّ  يف ماء اهلندباء كان فعلها ال حمالة أمتّ  و أجود؛ ألجل 

الطّب اإلسالمي
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من أخطر الفنت اليت واجهت الشيعة يف زمان أئمة أهل البيت، ويف 
عصر الغيبة، ادعاء أشخاص غري معروفني بالتقوى والعلم بعض املناصب 
املؤمنني يف  أمري  أشار  وقد  والبابية،  والوصاية،  اإلهلية، كاإلمامة، 

إحدى خطبه إىل هذه القضية اخلطرية، فقال: 
»أيها الناس إنها بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، وأحكام تُبتدع، يخالف فيها 

كتاب اهلل، يتولى فيها رجال رجاال.«1 
ومعىن قوله: »يتوىل رجال رجاال« أهنم يتبعوهنم يف ضالهلم، ويف غيهم، 
ويصدقوهنم يف دعاواهم العظيمة، من غري بصرية وعلى غري هدى، ولعل 
إمام  ملعرفة  الصحيح  باملنهج  األتباع  هذا هو جهل هؤالء  السبب يف 
املسلمني الذي جيب اتباعه ومواالته، وقد صنف أمرياملؤمنني علّی بن 

 :ان الناس إىل ثالث فئات، فقال ابی طالب
»الناس ثالثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل 
ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن 

وثيق.«2 
وهذه الفئة الثالثة وهم اهلمج الرعاع هم أكثر الناس، والسبب يف اتباعهم 
كل ناعق هو جهلهم، الذي جعل احلق يلتبس عليهم، أو ألهنم يتبعون 
أهواءهم، ولذلك جعلهم اإلمام يف مقابل العلماء الربانيني، واملتعلمني 

على سبيل النجاة. 
ولعل من أهم األسباب اليت جتعل كثرية من الناس ال مييزون بني إمام احلق، 
أهل  جعلها  اليت  الشرعية  بالضوابط  معرفتهم  عدم  هو  اإلمامة  ومدعي 
البيت ملعرفة داعي احلق من داعي الباطل، إذ أن الباطل ال يأيت بلباسه 
القبيح، وبصورته السيئة، وإمنا يتنكر يف لباس العلم واحلق والفضيلة، ليلبس 
على العوام الذين كثريا ما ينخدعون مبن يدعي العلم واملعرفة، أو يتظاهر 

بالتنسك والورع! 

الطريق الصحيح لمعرفة اإلمام
1. االختبار

يعترب االختبار من أهم الطرق اليت مييز هبا احملق من املبطل، ومن خالله 
يطمئن الباحث بصحة دعوى املدعي وصدقه، أو ببطالن دعواه وكذبه. 
وقد حث أئمة أهل البيت شيعتهم على امتحان كل من يدعي اإلمامة 
أو املهدوية، وال سيما يف فرتة الغيبة، فقد روى النعماني بسنده عن المفضل 

بن عمر، قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول: 
»إن لصاحب هذا األمر غيبتين: يرجع في أحدهما إلى أهله، واألخرى يقال: 
هلك، في أي واد سئك، قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مدّع 

فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله.«3 
أن خيترب  مثله«  فيها  التي يجيب  العظائم  تلك  قوله: »فاسألوه عن  ومعىن 
الناس، كاإلخبار ببعض  أمثاله من عامة  يف أشياء ال ميكن أن يأيت هبا 
وما  أصحاهبا،  املختلفة وهي يف حوزة  املسائل  على  واإلجابة  املغيبات، 

شاكل ذلك. 
والعجيب أن أحمد إسماعيل حياول إثبات إمامته املزعومة بكتيبات يدعي 
أنه ألفها مثل کتاب »املتشاهبات«، وكتاب »العجل« وغريمها من الكتب 

العادية جدا.
وإذا كان هو قد ألف هذه الكراريس فغريه قد كتب املوسوعات، وصف 

عشرات اجمللدات يف العلوم املختلفة ومل يدع اإلمامة. 
أما بالنظر إىل مضمون ما كتبه فجل مصنفاته املنسوبة إليه هي خزعبالت 
الرد على أدلتهم، وسيتضح للقارئ  و تُرهات سنذكر بعض ما فيها يف 

الكرمي جهل أمحد إمساعيل، وهتافت کالمه، بل كذبه و دجله! 
ولو فرضنا أن ما كتبه ذو قيمة علمية فهذا ال يعين صدق دعاواه املختلفة؛ 
ألننا ال نعلم صحة نسبة هذه الكتب إليه، بل ال نعلم هل هذا الرجل حي 
أم ميت! و إمنا يعرف اإلمام بالعلم إذا جالسه العلماء، وسألوه وناظروه، 
أما إصدار الكتب فيمكن ألي جهة ذات خربة ونفوذ مثل استخبارات 
الدول الغربية، إذا أرادت أن تضلل املسلمني، أو حتدث أي فتنة يف الشيعة، 
أن ختلق من شخص عادي أسطورة، وتنسب له املؤلفات الكثرية، وهو 
غائب خمتلف، ولعلها قامت باغتياله، كي ال يتفق أتباعه املخدوعون به. 
وقد سار شيعة أهل البيت على هذا النهج، فكانوا ال يصدقون أي ادعاء 
 إال بعد اختبار صاحب الدعوى وامتحانه، وبعض أئمة أهل البيت
الذين وقع الشك أو التشكيك يف إمامتهم كاإلمام الكاظم، اختربهم 

بعض الشيعة، ومل ينكروا عن ذلك منهم.
فقد روى الكليني بسنده عن هشام بن سالم قال: كنا باملدينة بعد وفاة 
أيب عبد اهلل أنا وصاحب الطاق، والناس جمتمعون على عبد اهلل بن 
جعفر أنه صاحب األمر بعد أبيه. فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس 
عنده، وذلك أهنم رووا عن أيب عبد اهلل أنه قال: »إن األمر في الكبير 

ما لم تكن به عاهة.« 
الزكاة يف کم  أباه، فسألناه عن  فدخلنا عليه نسأله عما كنا نسأل عنه 

جتب؟ 
فقال: في مائتين خمسة. 

فقلنا: ففي مائة؟ 
فقال: درهمان ونصف.« 

فقلنا: واهلل ما تقول المرجئة هذا! 

قال: فرفع يده إىل السماء، فقال: واهلل ما أدري ما تقول المرجئة. المدعون الكّذابون
قال: فخرجنا من عنده ضالال، ال ندري إىل أين نتوجه أنا وأبو جعفر 
األحول، فقعدنا يف بعض أزقة املدينة باكني حياري، ال ندري إىل أين 
نتوجه وال من نقصد؟ ونقول: إىل املرجئة؟ إىل القدرية؟ إىل الزيدية؟ إىل 
املعتزلة؟ إىل اخلوارج؟ فنحن كذلك إذ رأيت رجال شيخا ال أعرفه، يومي 
إيل بيده، فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك 
 ،أنه كان له باملدينة جواسيس ينظرون إىل من اتفقت شيعة جعفر
فإني  تنحَّ،  لألحول:  فقلت  منهم،  يكون  أن  فخفت  عنقه،  فيضربون 
خائف على نفسي وعليك، وإنما يريدني ال يريدك، فتنح عني ال تهلك، 
وتعين على نفسك. فتنحى غري بعيد، وتبعت الشيخ، وذلك أين ظننت 
أين ال أقدر على التخلص منه، فما زلت أتبعه وقد عزمت على املوت، 
حىت ورد يب على باب أيب احلسن، مث خالين ومضى، فإذا خادم 

بالباب، فقال يل: ادخل رحمك اهلل. 
إلى  »ال  منه:  ابتداء  يل  فقال   ،موسی احلسن  أبو  فإذا  فدخلت 
إلى  وال  المعتزلة،  إلى  وال  الزيدية،  إلى  وال  القدرية،  إلى  وال  المرجئة، 

الخوارج، إلّي إلّي.« 
فقلت: جعلت فداك مضى أبوك؟ 

قال: »نعم.« 
قلت: مضى موتا؟ 
قال: »نعم.« 

قلت: فمن لنا من بعده؟ 
فقال: »إن شاء اهلل أن يهديك هداك.« 

قلت: جعلت فداك إن عبد اهلل يزعم أنه من بعد أبيه! 
قال: »پريد عبد اهلل أن ال يعبد اهلل.« 

قال: قلت: جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ 
قال: »إن شاء اهلل أن يهديك هداك.« 

قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ 
قال: »ال، ما أقول ذلك.« 

جعلت  له:  قلت  المسألة، مث  لم أصب طريق  نفسي:  فقلت يف  قال: 
فداك، عليك إمام؟ 

قال: »ال. فداخلني شيء ال يعلم إال اهلل عز وجل، إعظاما له وهيبة، 
أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه.« 

مث قلت له: جعلت فداك، أسألك عما كنت أسأل أباك؟ 
فقال: »سل تخبر، وال يرغ، فإن أذعت فهو الذبح فسألته فإذا هو 

بحر ال ينزف.« 
قلت: جعلت فداك! شيعتك وشيعة أبيك ضالل، فألقي إليهم وأدعوهم 

إليك، وقد أخذت على الكتمان؟ 
قال: »من آنست منه رشدة فائق إليه، وخذ عليه الكتمان، فإن أذاعوا 

فهو الذبح...« - وأشار بيده إىل حلقه -. 
قال: فخرجت من عنده، فلقيت أبا جعفر األحول، فقال يل: ما وراءك؟ 
قلت: الهدی. فحدثته بالقصة، قال: مث لقينا الفضيل وأبا بصير، فدخال 
عليه، ومسعا کالمه، وساءاله، وقلعا عليه باإلمامة، مث لقينا الناس أفواجا، 

فكل من دخل عليه قطع، إال طائفة عمار وأصحابه، وبقي عبد 
اهلل ال يدخل إليه إال قليل من الناس، فلما رأى ذلك قال: ما 

الشيخ أحمد سلمان
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حال الناس؟ فأخرب أن هشاما صد عنك الناس، قال هشام: 
فأقعد لي بالمدينة غير واحد ليضربوني.4 

 فانظر أيها القارئ كيف كان دأب خواص شيعة أمري املؤمنني
بطالن  باالختبار  احلكم  بن  ثبت هشام  وهلذا  مدع،  يف متحيص كل 

 !مزاعم عبد اهلل األفطح و صحة إمامة اإلمام موسى الكاظم
وعليه، فكل من نصب نفسه إماما للناس، أو ادعى أنه حجة اهلل على 
خلقه، عليه أن ميکن الناس من اختباره وسؤاله يف املواضيع اليت خيتاروهنا، 
وليس له أن حيدد للناس ما يسألونه فيه، أو جييب على بعض املسائل 
ويرتك بعض آخر؛ ألن حجة اهلل يف أرضه جيب أن يكون أعلم الناس 

بكل العلوم، وال يسأل عن شيء إال أجاب! 
فقد روى الكليين يف بسنده عن اإلمام الصادق أنه قال: »إن اهلل 

يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول: ال أدري.«5 
إن كل إمام عنده صحيفة فيها كل ما حيتاج إليه ولد آدم، ومبقتضى 
اإلطالق نعلم أن فيها كل العلوم، سواء الدينية كانت أم الدنيوية، وهلذا 
كان أئمة أهل البيت متبحرين يف علوم الطب، والكيمياء، والفيزياء، 
بل كانوا األفضل يف كل هذه العلوم وغريها، وقد كان أرباب هذه العلوم 

يشهدون هلم بالسبق فيها، ويقرون هلم بالعجز وعدم جماراهتم فيها. 
ولو أردنا أن نطبق هذه العالمة على أمحد إمساعيل لوجدنا أهنا ال تنطبق؛ 
ألنه غائب خمتف، ال نتمكن من الوصول إليه، وال نقدر على مشافهته، 
ال باهلاتف وال بغريه، فكيف نسأله عن العظائم اليت ال يعلمها غريه؟ 
وقد سألناه عرب موقعه على اإلنرتنت مسائل ال جييب عليها إال اإلمام 
املعصوم، فلم يصلنا منه جواب، هذا إن كان هو الذي جييب على ما 

يرد إىل موقعه من مسائل کما يدعي ذلك أتباعه. 

2. العالمات
األمر الثاين الذي مييز به احملق من املبطل، هو وجود عالمات اختص 
أنبياءه وحججه، وميزهم هبا على مجيع خلقه، فال جتدها يف  اهلل هبا 
غريهم وهلذا صارت عالمات فارقة وأدلة واضحة تقطع دابر کل 
العالمات،  تلك  ببيان  تكفلت   البيت أهل  أئمة  وروايات  مدع. 

وتوضيحها للناس بشكل ال حيتمل اللبس واالشتباه. 
منها: عشر عالمات ذكرها اإلمام الباقر يف رواية رواها ثقة اإلسالم 

الكليين بسنده عن زرارة، عن أيب جعفر، قال: 
»لإلمام عشر عالمات: يولد مطهرة، مختونة، وإذا وقع على األرض وقع 
على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين، وال يجنب، وتنام عينه وال ينام قلبه، 
وال يتثاءب، وال يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، و نجوه - أي 
غائطه - کرائحة المسك، واألرض موكلة بستره و ابتالعه، وإذا لبس درع 
رسول اهلل كانت عليه وفقا، وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم وقصيرهم 

زادت عليه شبرا، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه.«6 
ومنها: عالمات أخر ذكرها اإلمام الرضا فيما رواه الشيخ الصدوق 
بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن أيب احلسن علي بن 

موسی الرضا أن قال: 
»لإلمام عالمات: يكون أعلم الناس، وأحكم الناس، وأتقى الناس، وأحلم 
الناس، وأشجع الناس، وأسخي الناس، وأعبد الناس، ويولد مختونا، ويكون 
مطهرة، ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، وال يكون له ظل، وإذا وقع 

إلى األرض من بطن أمه وقع على راحتيه، رافعا صوته بالشهادتين، وال يحتلم، 
وتنام عينه وال ينام قلبه، ويكون محدثا، ويستوي عليه درع رسول اهلل، وال 
يرى له بول وال غائط؛ ألن اهلل عز وجل قد وکل األرض بابتالع ما يخرج منه، 
وتكون رائحته أطيب من رائحة المسك، ويكون أولى بالناس منهم بأنفسهم، 
وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم، ويكون أشد الناس تواضعة هلل عز وجل، 
ويكون آخذ الناس بما يأمر به، وأكف الناس عما ينهى عنه، ويكون دعاؤه 
مستجابة، حتى إنه لو دعا على صخرة النشقت نصفين، ويكون عنده سالح 
رسول اهلل، و سيفه ذو الفقار، وتكون عنده صحيفة فيها أسماء شيعتهم 
إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، وتكون عنده 
إليه ولد  الجامعة، وهي صحيفة طولها سبعون ذراعا، فيها جميع ما يحتاج 

آدم.«7 
فكل واحدة من هذه العالمات كفيلة مبعرفة صدق أو كذب أي مدع؛ 

 !ألهنا عالمات مادية حمسوسة ملموسة، ال جتتمع يف غري اإلمام
وليست العالمات حمصورة فيها ذكرناه، بل توجد عالمات أخرى كثرية 
متناثرة هنا وهناك يف الروايات الشريفة، وقد ذكرنا بعضا منها فقط من 

باب املثال وليس احلصر. 
منها  مهمة،  عالمات  عدة  على  اشتملت  اليت  الرواية  هبذه  ولنختم 

معرفته بكل اللغات، ومبنطق الطري والدواب. 
فقد روى الكليين بسنده عن أبي بصير قال: قلت أليب احلسن: جعلت 

فداك بم يعرف اإلمام؟ 
 :قال: فقال

»بخصال: أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه؛ لتكون عليهم 
حجة، ويسأل فيجيب، وإن ُسكت عنه ابتدأ، ويخبر بها في غد، ويكلم الناس 

بكل لسان.« 
مث قال يل: »يا أبا محّمد! أعطيك عالمة قبل أن تقوم.« 

اخلراساين  فكلمه  أهل »خراسان«،  من  علينا رجل  أن دخل  ألبث  فلم 
بالعربية، فأجابه أبو احلسن علي بالفارسية، فقال له اخلراساين: واهلل جعلت 

فداك ما منعني أن أكلمك بالخراسانية غير أني ظننت أنك ال تحسنها.
فقال: »سبحان اهلل، إذا كنت ال أحسن أجيبك في فضلي عليك؟« 

ثم قال لي: »يا أبا محّمد! إن اإلمام ال يخفى عليه كالم أحد من الناس، وال 
طير، وال بهيمة، وال شيء فيه الروح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس 

هو بإمام.«8 
فأين أمحد إمساعيل من كل هذه العالمات؟ 

وملاذا ال يظهر نفسه للناس كي يتسىن للشيعة مطابقة هذه العالمات عليه؟ 
أم أنه خياف أن يفتضح أمره، ويكتشف الناس حاله؟ 

3. المعجزة
من أهم الدالئل اليت يعرف هبا صدق املدعي لإلمامة، هو جريان املعجزة 
على يديه، بل هي األمر القاطع الدال على صدق دعوة األنبياء والرسل 
على  يقينا  دلت  معاجز وخوارق  وإمام  نيب  أظهر كل  وقد   واحلجج

صدق دعواهم. 
وقد ورد هذا املعىن عن أئمة أهل البيت، فقد روى الشيخ الصدوق 
بسنده عن أيب بصري قال: قلت أليب عبد اهلل: ألي علة أعطى اهلل عز 

وجل أنبياءه ورسله وأعطاكم المعجزة؟ 

اهلل، المدعون الكّذابون عالمة  والمعجزة  به،  أتی  من  صدق  على  دليال  »ليكون   :فقال
من كذب  الصادق  به صدق  ليعرف  ورسله وحججه؛  أنبياءه  إال  يعطيها  ال 

الكاذب.«9 
فهذه الرواية املباركة تبني أن اهلل تعاىل أعطى أئمة أهل البيت املعجزات، 

وجعلها عالمة التمييز الصادق من الكاذب. 
ومبراجعة تاريخ األئمة األطهار جند أهنم كانوا ال يتأخرون عن إظهار 
املعجزة يف املوارد اليت يطلب منهم فيها ذلك، بل كانوا يأتون باملعجزات 
والكرامات ابتداء اإلثبات إمامتهم أو تأكيدها كما يف رواييت هشام بن 

احلكم وأيب بصري السابقتني. 
رواها  اليت  الوالبية  حبابة  قصة  اليت ذكرت  الرواية  املشهورة  الروايات  ومن 
الشيخ الكليين بسنده عن حبابة الوالبية، قالت: رأيت أمري املؤمنني يف 
شرطة اخلميس، ومعه درة هلا سبابتان، يضرب هبا بياعي اجلري واملارماهي 

والزمار، ويقول هلم: »يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان.« 
فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ قالت: 

فقال له: »أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا.« 
فلم أر ناطقة أحسن نطقا منه، مث اتبعته، فلم أزل أقفو أثره حىت قعد يف 

رحبة املسجد، فقلت له: يا أمير المؤمنين ما داللة اإلمامة يرحمك اهلل؟ 
قالت: فقال ائتيين بتلك احلصاة - وأشار بيده إىل حصاة -، فأتيته هبا، 
فطبع يل فيها خبامته، مث قال يل: »يا حبابة! إذا ادعی مع اإلمامة، فقير أن 
يطبع کما رأيت فاعلمي أنه إمام مفترض الطاعة، واإلمام ال يعزب عنه شيء 

يريده.« 
 فجئت إىل احلسن ،قالت: مث انصرفت، حىت قبض أمري املؤمنني
املؤمنني والناس يسألونه، فقال: »يا حبابة  وهو يف جملس أمري 
قال:  معك.«  ما  »هاتي   :فقال موالي.  يا  نعم  فقلت:  الوالبية!« 

.فأعطيته، فطبع فيها كما طبع أمري املؤمنني
فقرب   ،اهلل رسول  مسجد  يف  وهو   احلسني أتيت  مث  قالت: 
ورحب، مث قال يل: »إن في الداللة دليال على ما تريدين، أفتريدين دولة 
فناولته  معك.«  ما  »هاتي   :فقال سيدي.  يا  نعم  فقلت:  اإلمامة؟« 

احلصاة، فطبع يل فيها. 
قالت: مث أتيت علي بن احلسني وقد بلغ يب الكرب إىل أن أرعشت، 
فرأيته راكعا وساجدا ومشغوال  مائة وثالث عشرة سنة،  يومئذ  أعد  وأنا 
بالعبادة، فيئست من الداللة، فأومأ إيّل بالسبابة، فعاد إيّل شبايب. قالت: 
فقلت: يا سيدي، كم مضى من الدنيا و كم بقي؟ فقال: »أما ما مضى 
فأعطيته  معك.«  ما  قال يل: »هاتي  مث  قالت:  فال.«  بقي  ما  وأما  فنعم، 

احلصاة، فطبع يل فيها. 
مث أتيت أبا جعفر، فطبع يل فيها، مث أتيت أبا عبد اهلل، فطبع يل 
 فطبع يل فيها، مث أتيت الرضا ،فيها، مث أتيت أبا احلسن موسی

فطبع يل فيها.10 
للمعجزة،  والعملي  النظري  اجلانب  على  اشتملت  الشريفة  الرواية  وهذه 
»يا  فقال:  احلق،  اإلمام  ملعرفة  واضحا  منهجا  ذكر   املؤمنني فأمري 
حبابة! إذا ادعي مدع اإلمامة، فقدر أن يطبع کما رأيي فاعلمي أنه إمام مفترض 
الطاعة«، فكل من يدعي اإلمامة ال بد أن تكون له القدرة على أن يطبع 
خبامته على حجر! والشيء الثاين هو طبع أمري املؤمنني على حجر، 

 !إىل اإلمام الرضا وكذا بقية األئمة

وخنتم هذا البحث برواية شريفة حتكي لنا حادثة وقعت لشخص التبس 
عليه األمر، ومل يستطع معرفة إمامه، كحال بعض الناس يف هذه األيام 
 البيت أهل  أئمة  بكالم  جلهلهم  األمور؛  عليهم  التبست  الذين 

ومقاماهتم. 
فقد روى المجلسي يف »البحار« عن عبد اهلل بن كثير يف خرب طويل أن 
رجال دخل املدينة يسأل عن اإلمام، فدلوه على عبد اهلل بن الحسن، 
فسأله هنيئة مث خرج. فدلوه على جعفر بن محّمد. فقصده، فلما 

نظر إليه جعفر قال: 
»يا هذا! إنك كنت مغری، فدخلت مدينتنا هذه تسأل عن اإلمام. فاستقبلك 
فئة من ولد الحسن، فأرشدوك إلى عبد اهلل بن الحسن، فسألته هنيئة ثم 
خرجت، فإن شئت أخبرتك عما سألته، وما رد عليك، ثم استقبلك من ولد 

الحسين، فقالوا لك: يا هذا إن رأيت أن تلقى جعفر بن محّمد فافعل.« 
فقال: صدقت، قد كان كما ذكرت. 

 فقال له: »ارجع إلى عبد اهلل بن الحسن، فأسأله عن درع رسول اهلل
وعمامته.« 

الرجل، فسأله عن درع رسول اهلل والعمامة، فأخذ درعا  فذهب 
من کندوج له، فلبسها، فإذا هي سابغة ]أي واسعة[، فقال: كذا كان 
 :فأخربه. فقال يلبس الدرع. فرجع إىل الصادق رسول اهلل
»ما صدق.« مث أخرج خامتا، فضرب به األرض، فإذا الدرع و العمامة 
ساقطني من جوف اخلامت. فلبس أبو عبد اهلل الدرع. فإذا هي إىل 
نصف ساقه، مث تعمم بالعمامة، فإذا هي سابغة، فنزعها، مث ردمها يف 
الفص، مث قال: »هكذا كان رسول اهلل يلبسها، إن هذا ليس مما غزل 
في األرض، إن خزانة اهلل في »ُکن«، وإن خزانة اإلمام في خاتمه، وإن اهلل 
عنده في الدنيا كسكرجة، وإنها عند االمام كصحيفة، فلو لم يكن األمر 

هكذا لم نكن أئمة وكنا كسائر الناس.«11 
وقد ورد خبصوص قائم آل حمّمد نص يقطع دابر كل من حياول ادعاء 
 هذا املنصب، وهو ما رواه الفضل بسند صحيح عن أيب عبداهلل
قال: »ما من معجزة من معجزات األنبياء واألوصياء إال ويظهر اهلل تبارك 
وتعالى مثلها في يد قائمنا؛ إلتمام الحجة على األعداء.«12 فاحلجة التامة 
عند إمامنا املهدي، إذ أنه سيأيت بكل معجزات األنبياء من قلب 
العصا إىل ثعبان، وإبراء األكمه واألبرص واألعمى، وحىت إحياء املوتى، 

وخلق الطري من الطني! 
ولذلك حنن نطلب من أمحد إمساعيل أن يأيت مبعجزة واحدة فقط من 
معجزات األنبياء السابقني تدل على صدقه، ولن يأيت هبا أبدا. طبعا 
حاول أمحد إمساعيل أن يلبس على الناس بأمر مساه معجزة وهو أشبه 
شيء هبا أتی به مسيلمة الكذاب عندما أراد أن يضاهي بدعوته دعوة 

 !رسول اهلل

معجزة أحمد إسماعيل!
للمسلمين  أظهرها  معجزة  وأول  بياناته:  إحدى  يف  إمساعيل  أمحد  قال 
 ،محّمد بضعة   فاطمة قبر  موضع  أعرف  أني  هو  أجمعين  وللناس 

وجميع المسلمين مجمعين على أن قبر فاطمة مغيب، ال يعلم 
المهدي، وهو أخبرني بموضع قبر أمي  موضعه إال اإلمام 

المدعون الكّذابون
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إن البالء واالمتحان، يعدان الوجه اآلخر لعملة االختيار وقرينة االنسان، 
منذ اللحظة األوىل اليت يبصر النور فيها وحىت الوفاة اليت متثل بالء عظيما، 
أهل  دائرة  أي أن كل كائن صاحب عقل وصالحية، البد وأن خيوض 

البالء واالمتحان. 
ضمانا  انسان،  أي  مينح  ومل  البشر،  من  أحدا  احلكيم،  اهلل  يستثن  ومل 
بالسالمة والقدرة واملال الذي ال يفىن، حىت أكرم أنبياء اهلل الكرام حممد 

املصطفى وعلى العكس. 
عن أيب عبد اهلل قال: »إن  أشد الناس  بالء  األنبياء ثم الذين يلونهم ثم 
األمثل فاألمثل .«1 و عنه أنه قال و عنده سدير: »إن اهلل إذا أحب 

عبدا غته بالبالء غتا...«2
إن وهن وزوال أي من القوى وكل ما يظهر على مرأى أبناء آدم من نعمة 
ونقمة، هو مظاهر من البالء واالمتحان االهليني، حبيث قال اهلل تعاىل يف 

»سورة الفجر«:
ْنساُن ِإذا َما اببَْتالُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َو نبَعََّمُه فبَيبَُقوُل رَبِّي َأْكَرَمِن، َو َأمَّا ِإذا  »فََأمَّا اإْلِ
َما اببَْتالُه فبََقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فبَيبَُقوُل رَبِّي َأهاَنِن، َكالَّ َبْل ال ُتْكرُِموَن اْلَيتيَم، َو ال 

َتَحاضُّوَن َعلي  َطعاِم اْلِمْسكين  و...«3
ومثة أدلة وأوجه عديدة نقلت عن أئمة اهلدى يف تبيان حكمة ابتالء 
االنسان وامتحانه، مبا فيها: امتحان العباد وقياس أعمال الناس واإلرشاد 

والنهوض  واإلرتقاء  والتهاوي  االنزالق  عن  والردع  والصالح  اخلري  حنو 
بالكمال، والتنبيه واإليقاظ واألخذ بيد اإلنسان لرفعه من املراتب الدنيا 

إىل الرتب العليا و... .
وهذه حكم خفية تظهر يف هيئة البالء.

والطريف أن الباليا اليت حتصل ويستشف منها األمل واحلزن واإلرهاق، 
تتحول تارة إىل سلم ميّكن سلوك طريق الكمال واالرتقاء إىل املراتب 

املعنوية العليا. وكأهنم عبأوا دائما ماء احلياة يف باطن الظلمات. 
 :قال الصادق

»البالء زين للمؤمن و كرامة لمن عقل ألن في مباشرته الصبر عليه و الثبات 
عنده تصحيح نسبة اإليمان قال النبي نحن معاشر األنبياء أشد الناس 
بالء و المؤمنون األمثل فاألمثل و من ذاق طعم البالء تحت سر حفظ اهلل 
له تلذذ به أكثر من تلذذه بالنعمة و اشتاق إليه إذا فقده ألن تحت نيران 
البالء و المحنة أنوار النعمة و تحت أنوار النعمة ميزان البالء و المحنة و 
قد ينجو من البالء و يهلك في النعمة كثير و ما أثني اهلل علي عبد من  عباده 
من لدن آدم إلي محّمد إال بعد ابتالئه و وفاء حق العبودية فيه 
فكرامات اهلل في الحقيقة نهايات بداياتها البالء و بدايات نهاياتها البالء و 

من خرج من سكة البلوي جعل سراج المؤمنين و مونس المقربين 
تقدمها  القاصدين و ال خير في عبد شكا من محنة  دليل  و 

إسماعيل شفيعي سروستاني

لكل إمام كرب وبالء
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 ،الحسن اإلمام  قبر  بجانب  قبرها  وموضع   ،فاطمة
ومالصق له، وكأن اإلمام الحسن المجتبی مدفون في حضن 
فاطمة، ومستعد أن أقسم على ما أقول، واهلل على ما أقول شهيد 

 13.الذي دفن فاطمة وعلي ،ورسوله محّمد
وهذه املهزلة اليت ساها معجزة نردها بأمور: 

أوال: ما قاله أمحد إمساعيل هو جمرد ادعاء، ميكن ألي شخص أن يقول 
مثله، وال يوجد أي دليل يثبت به صدقه سوی قسمه، والقسم ال ينفع 
يف املقام، بل إن معجزته هذه حباجة إىل معجزة أخرى إلثبات صدقها! 
إذ كيف ميكن له أن يثبت أن الزهراء مدفونة يف البقيع جبانب اإلمام 
احلسن؟! وبعبارة أخرى: إن أمحد إمساعيل مل يفرق بني االدعاء 

واملعجزة، وهذا وحده كاف يف إسقاط إمامته ووصايته؛
السيدة  أن  من  عنهم ال  ملا روي  إمساعيل خمالف  أمحد  قاله  ما  ثانيا: 

الزهراء دفنت يف مسجد رسول اهلل أو يف بيتها. 
أيب  عن  بسنده  األخبار«  »معاين  يف  الصدوق  الشيخ  روى  فقد 
عبداهلل قال: قال رسول اهلل: »ما بين قبري و منبري روضة من 
رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة؛ ألن قبر فاطمة صلوات اهلل 
عليها بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة، وإليه ترعة من ترع 

الجنة.«14 
قال الشيخ الصدوق بعد ذكر احلديث السابق: حدثنا عن أحمد بن محّمد 
 بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن علي بن موسی الرضا
عن قبر فاطمة، فقال: »دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في 

المسجد صارت في المسجد.«15 
فكالم أهل البيت ال خيالف بعضه بعضا، فإما أن يكون كالم أئمة 

أهل البيت صحيحا، ويكون أمحد إمساعيل خمطئة، أو العكس! 

الهوامش:
1. »الکافی«، ج ۱، ص 54.

2. »اخلصال«، ص 186.
3. »الغيبة للنعماين«، ص 178.
4. »الکافی«، ج 1، ص 351.

5. نفس املصدر، ج ۱، ص 227.
6. نفس املصدر، ج ۱، ص 88.

7. »معانی االخبار«، ص 35.
8. »الکافی«، ج 1، ص 285.

9. »علل الشرائع«، ج  ۱، ص 122.
10. »الکافی«، ج 1، ص 347.

11. »حباراالنوار«، ج ۲۵، ص 184.

12. »اثبات اهلداة«، ج 5، ص 328.
.13. بيانه األول املسمى بإظهار قرب الزهراء

14. »معانی االخبار«، ص 267.
15. نفس املصدر، ص 268؛ »الکافی«، ج 1، ص 461.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هب، ص 175-193؛ بالتلخيص. 
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آالف نعمة و اتبعها آالف راحة و من ال يقضي حق الصبر 
في البالء حرم قضاء الشكر في النعماء كذلك من ال يؤدي حق 
الشكر في النعماء يحرم عن قضاء الصبر في البالء و من حرمهما 
فهو من المطرودين و قال أيوب في دعائه اللهم قد أتي علي سبعون 
في الراحة و الرخاء حتي تأتي علي سبعون في البالء و قال وهب بن منبه 
البالء للمؤمن كالشكال للدابة و العقال لإلبل و قال علي الصبر من 
اإليمان كالرأس من الجسد و رأس الصبر البالء و ما يعقلها إال العاملون .«4

از سخنان معصومان است كه مي فرمايند: 
»من  أحّبنا أهل البيت فليستعّد للبالء.«5

و عن أمرياملؤمنني علّي بن ايب طالب أنه قال: »من  أحّبنا أهل البيت 
فليستعّد عّدة للبالء«6

حکمة ابتالء األولياء
لقد مسعنا كثريا ما قيل: »الَبالُء للوالء.«

إن خمالطة ومعاشرة مجاعة من الناس ممن يغوصون يف ظلمات الكفر 
عظيما  بالء  ميثل  أيديهم،  صنيعة  األوثان  ويعبدون  والنفاق،  والشرك 

لألنبياء والرسل. 
هبداية  الكتب،  وإنزال  الرسل  إرسال  من خالل  يقوم  تعاىل  اهلل  وكأن 
اإلنسان الغارق يف وحل الدنس والتلوث حنو الصراط املستقيم، بيد أن 
ابتالء األنبياء واألوصياء يف النزاعات والنقاشات اجلاهلة، يسهم أيضا يف 

ارتقاء كماالهتم ومراتبهم حىت بلوغ مراحل الكمال العليا. 
قادر على احتمال عبء وتعب   نوح النيب  فيهم  الناس مبن  ومن 
خمالطة اجلهلة الكافرين؟ إن أيا من هؤالء الرجال االهليني املصطفني، 

مروا بكرب وبالء حسب الظروف التارخيية والعصر اللذين عايشومها. 
ومثة رواية مذهلة يف حكمة الباليا اليت ابتلي هبا األولياء اإلهليني:

حدثنا محّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: كنت عند الشيخ أبي 
القاسم الحسين بن روح مع مجاعة فيهم علي بن عيسي القصري. 

فقام إليه رجل فقال له: إني أريد أن أسألك عن شي ء. 
فقال له: سل عما بدا لك. 

فقال الرجل: أخبرني عن الحسين بن علي أ هو ولي اهلل؟  
قال: نعم. 

قال: أخبرني عن قاتله أ هو عدو اهلل؟ 
قال: نعم. 

قال الرجل: فهل يجوز أن يسلط اهلل عز و جل عدوه علي وليه؟! 
 :فقال له أبو القاسم احلسني بن روح

»افهم عني ما أقول لك اعلم أن اهلل عز و جل ال يخاطب الناس بمشاهدة 
من  رسال  إليهم  يبعث  لكنه جل جالله  و  بالكالم  يشافههم  ال  و  العيان 
أجناسهم و أصنافهم بشرا مثلهم و لو بعث إليهم رسال من غير صنفهم 
و صورهم لنفروا عنهم و لم يقبلوا منهم فلما جاءوهم و كانوا من جنسهم 
يأكلون  الطعام و يمشون في األسواق  قالوا لهم أنتم بشر مثلنا و ال نقبل 
منكم - حتي تأتونا بشي ء نعجز أن نأتي بمثله فنعلم أنكم مخصوصون 
التي يعجز  دوننا بما ال نقدر عليه فجعل اهلل عز و جل لهم المعجزات 

الخلق عنها. 
فمنهم من جاء بالطوفان بعد اإلنذار و اإلعذار فغرق جميع من طغي و تمرد 

تكالیف المنتطرین
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و منهم من ألقي في النار فكانت بردا و سالما و منهم من أخرج من الحجر 
الصلد ناقة و أجري من ضرعها لبنا و منهم من فلق له البحر و فجر له من 
الحجر العيون و جعل له العصا اليابسة ثعبانا تلقف ما يأفكون  و منهم من أبرأ 
األكمه و األبرص و أحيا الموتي بإذن اهلل و أنبأهم بما يأكلون و ما يدخرون 
في بيوتهم و منهم من انشق له القمر و كلمته البهائم مثل البعير و الذئب و 
غير ذلك فلما أتوا بمثل ذلك و عجز الخلق عن أمرهم و عن أن يأتوا بمثله  
 كان من تقدير اهلل عز و جل و لطفه بعباده و حكمته أن جعل أنبياءه
مع هذه القدرة و المعجزات في حالة غالبين و في أخري مغلوبين و في حال 
قاهرين و في أخري مقهورين و لو جعلهم اهلل عز و جل في جميع أحوالهم 
غالبين و قاهرين و لم يبتلهم و لم يمتحنهم التخذهم الناس آلهة من دون اهلل 
عز و جل و لما عرف فضل صبرهم علي البالء و المحن و االختبار و لكنه 
عز و جل جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم ليكونوا في حال المحنة و 
البلوي صابرين و في حال العافية و الظهور علي األعداء شاكرين و يكونوا 
في جميع أحوالهم متواضعين غير شامخين و ال متجبرين و ليعلم العباد أن 
لهم إلها هو خالقهم و مدبرهم فيعبدوه و يطيعوا رسله و تكون حجة اهلل 
ثابتة علي من تجاوز الحد فيهم و ادعي لهم الربوبية أو عاند أو خالف و 
عصي و جحد بما أتت به الرسل و األنبياء  »لِيبَْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن ببَيبَِّنٍة َو 

َيْحيي  َمْن َحيَّ َعْن ببَيبَِّنٍة.«7 
 قال محّمد بن إبراهيم بن إسحاق، فعدت إيل الشيخ أيب القاسم بن روح
من الغد و أنا أقول يف نفسي: أ تراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟ 
فابتدأين فقال يل: يا محّمد بن إبراهيم! ألن أخر من السماء فتخطفني الطير 
أو تهوي بي  الريح في مكان سحيق  أحب إلي من أن أقول في دين اهلل عز و 
8.جل برأيي أو من عند نفسي بل ذلك عن األصل و مسموع عن الحجة

واألكرب من البالء واالبتالء، هو صرب األولياء وشكرهم عندما ميرون بكل 
تلك الصعاب والشدائد:

عن أيوب قالت له امرأته: لو دعوت اهلل أن يشفيك. 
قال : ويحك كنا في النعماء سبعين عاما فهلمي نصبر علي الضراء مثلها 

فلم يلبث إال يسيرا حتي عوفي .9
وقد قلنا سابقا أن هذا البالء، هو على غرار ُسّلم يوصل الصابر والشاكر 

هلل تعاىل إىل املراتب التوحيدية العليا وجيعله ينال التقّرب.
 :قال سهل بن عبد اهلل،  قال موسي

يا رب أرني درجات محّمد و أمته. 
قال: »يا موسي! إنك لن تطيق ذلك و لكن أريك منزلة من منازله جليلة 
عظيمة فضلته بها عليك و علي جميع خلقي قال فكشف له عن ملكوت 
السماء فنظر إلي منزله كادت تتلف نفسه من أنوارها و قربها من اهلل عز و 

جل.« 
قال: يا رب بما ذا بلغته إلي هذه الكرامة؟ 

قال: »بخلق اختصصته به من بينهم و هو اإليثار يا موسي ال يأتيني أحد 
منهم قد عمل به وقتا من عمر إال استحييت من محاسبته و بوأته من جنتي 

حيث يشاء.«10 

صاحب أعظم االبتالء
إن أبا عبد اهلل احلسني قد ابتلي من بني مجيع األولياء واألوصياء، 
باعظم البالء، البالء الذي كان أكثر جسامة وشدة من مجيع الباليا اليت 

حلت جبميع األنبياء واألولياء. 
وقد ذبح بنو اسرائيل، نبيا، لكنهم مل يبيدوا ذريته ومل يأسروا حمارمه يف طريق 

على امتداد »كربالء« حىت »الشام« و...
ويف املقابل، مل ينل أحد، املنزلة اليت ناهلا أبو عبداهلل احلسني، لدرجة 

أن تربته باتت تشفي السقيم.
وإن كان مقررا أن ينل أحدهم املراتب العليا عن طريق الراحة والسكينة 
اإلسالم  نيب  من  وأكرم  وأقدر  أنسب  هناك  ملا كان  املستدام،  واألمن 
ُسّلم  هو  البالء  إن  قلت،  هذا  من  وانطالقا   .بيته وأهل   املكرم

الرقي.
وإىل جانب ابتالء اإلمام، فان الناس ميتحنون.

»َو ال َتْحَسَبنَّ الَّذيَن قُِتُلوا في  َسبيِل اهلِل َأْمواتاً َبْل َأْحياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم يبُْرزَُقون «11
وهلذا السبب كلما اشتدت حرارة مشس ظهر عاشوراء وهليبها، كلما اتقد 
وجه أيب عبد اهلل احلسني وأصحابه الذين احتملوا الصعاب ومل يبدو 
تذمرا، ومل يروا يف ظاهر هذا البالء وباطنه وصميمه، إال اجلمال واللطف 
السيدة زينب الكربى قالت عندما مشت هبا يزيد  والرضا، حبيث أن 

اللعني:
»ما رأيت إال جميال.«12

إن حبر البالء اهلائج، جعل استغناء أيب عبد اهلل احلسني عن غري اهلل، 
أنه سُيجلس على ميني  لدرجة  السامي  مقامه  فاكثر  أكثر  ويُعلي  يزدهر 

العرش. 
إذنا  األنبياء،  وأرواح  واجلن  املالئك  من  الكثري  طلب  املقتل،  حفرة  ويف 
بالدخول لنصرة اإلمام، بيد أن اإلمام رفض كل ذلك، لكي يبدي 

جممل استغناه عن ما سوى اهلل، وكأن لسان حاله يقول: 
إنه واحد وال أحد سواه

وحده ال إله إال هو
وحىت حلظة نقل عهد الوالية واإلمامة بإذن اهلل ويف آخر رمق، إىل ابنه، 
اإلمام علي بن احلسني وانتقل هو إىل اخللود، كان قائد سفينة أوسع 

وأسرع.
»مكتوب عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدي و سفينة النجاة و العروة 

الوثقي.« 13
:ألستم كلكم سفن النجاة؟ فقال :وسئل اإلمام الصادق

البحار  الحسين أوسع في لجج  النجاة لكن سفينة جدي  »كلنا سفن 
أسرع.«14

وجاء يف »سورة اإلسراء« يف وصف القرآن: 
»ما ُهَو ِشفاٌء َو رَْحَمٌة ِلْلُمْؤِمنين «15

منزلة، تشفي  تربته،  اإلمام احلسني منح اهلل  إثر نظرة وعمل  وعلى 
يف عرض »القرآن الكرمي« كما أن احلسني هو املظهر التام لرمحة اهلل 
الواسعة ويغطي مجيع خلق العامل حتت لوائه يف سفينة وسعها وسع مجيع 

العوامل اجللية واخلفية. 
إن الرتبة، هي تنزيل مقام والية أيب عبد اهلل احلسني يف األرض. إن هذا 
الرتاب، اكتسى ميزة الشفاء، وميكن فهم ما النعم اليت أنعم هبا اهلل تعاىل، 
على رجال معروفني، مبن فيهم العباس وعلي أكرب. إن هؤالء الذين هم من 

ذرية رسول اهلل، شهداء صحراء كربالء البارزين. 
إن ابتالء أئمة اهلدى استمر على إثر نكث الناس العهد، إىل أن وصل 

إىل عصر اإلمامني العظيمني، اهلادي واحلسن العسكري. إن 
بالء وحبس هذين اإلمامني يف معسكر »سامراء« وبالتايل استشهادمها، 
أصبح مقدمة لالبتالء العسري لغيبة آخر حجة اهلل وذخريته يف األرض، 

.إمام الزمان

بالء من صنع اليد
وعلى الرغم مما نتصور، إن كانت قوانني الفيزياء اليت تسود العامل امللكي 
واملادي، دقيقة وال تتكرر وثابتة ودائمة، وتغطي مجيع األشياء والعالقات، 
وقابلة للتحديد على يد العموم واخلواص يف مجيع الدهور، فان سنن اهلل 
يف ساحة أرحب، هي االخرى دقيقة وال تتكرر وثابتة ودائمة. إن هذه 
وانتشرت يف مجيع سوح  واحد  مصدر  عن  والسنن، صدرت  القواعد 

احلياة اجللية واخلفية. 
إن غليان املاء يف درجة حرارة مائة سنتيغراد وجتمده يف درجة الصفر، 
ُجربا يف كل عصر ودهر ولدى كل جيل، فلم يعسر علينا القبول يف 

ساحة أخرى أن:
»ُكلُّ نبَْفٍس ِبما َكَسَبْت رَهيَنة«16

إن قسطا وافرا من الباليا املريرة واحللوة اليت حتل باإلنسان، هي نتيجة 
عمله. وهي يف احلقيقة، تظهر كردة فعل وانعكاس عمل الشخص ذاته 

يف هيئة البالء.
إن حمصلة العمل اجلماعي للناس يف كل عصر وزمان، حيملهم ظروفا 
تارخيية خاصة، وهو أمر ال مفر منه. وبعبارة أخرى، فان البشر املتأثرين 
بفكرهم وعملهم، يتنقلون دائما بني القواعد والسنن الثابتة اجلارية يف 
الكون، ويرتددون هنا وهناك، ويطيقون التبعات الناجتة عن كل سنة، لكن 
املؤسف أن املخارج والسبل اليت يتوصلون إليها للخروج من األزمات ال 
تنفع بالضرورة بسبب اجلهل هبذه السنن، وتزيد أحيانا من شدة وحدة 
األزمات اليت تعرتضهم، وهذا يشبه اإلنسان الذي يتعرض حلريق هائل 
بسبب جهله بأثر النار وبرميل البنزين، ومن أجل إطفاء احلريق، يسكب 
عليه برميال من النفط، ويبقى يف حرية من أمره ويتساءل: مِلَ ال ختمد 

النار.
وعليه أقول: إنه بغض النظر عن جمموعة السنن التارخيية، اليت تنطوي يف 
حد ذاهتا على تطورات مريرة وحلوة ألبناء آدم، فان اهلل تعاىل يبلي البشر 
من منطلق احلكمة وبقصد التنبيه والتنبه، واملساعدة والنصرة، واإلختبار 
وقواهم  مواهبهم  مجيع  بروز  ضوء  يف  لريشدهم  بباليا  و...  والقياس 
الكامنة، إىل املراتب العليا، ويتحولون بعد جتاوز كل هذه اإلمتحانات 
إىل  إما  ينزعون  النهاية،  ويف  الكون،  يف  الكامنة  باحلقائق  عارفني  إىل 

العبودية أو أن يبقوا يف طغياهنم يعمهون.

الهوامش:
1. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 2، ص 252.

2. نفس املصدر ج  2، ص 253.

3. سورة الفجر، اآليات 19-15.
4. »مصباح الشريعة«، بريوت، الطبعة االولی، 1400 ه  .ق.، ص183- 184.
الطاهرة«، قم،  العرتة  الظاهرة يف فضائل  5. االسرتآبادي، علي، »تأويل اآليات 

الطبعة االولی، 1409 ه  .ق.، ص 775.
6. الثقفي، ابراهيم بن حمّمد، »الغارات«، قم، الطبعة االولی، 1410 ه  .ق.، ج 
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2، ص 401.
7. سورة انفال، آية 42.

8. الشيخ الصدوق، »كمال الدين و متام النعمة«، ج 2، ص 507-
.509

9. ورام بن أيب فراس، مسعود بن عيسي، »جمموعة ورام«، قم، الطبعة االولی، 
1410 ه  .ق.، ج 1، ص 40.
10. نفس املصدر، ص 173.

11. سورة آل عمران، اآلية 169.
12. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 45، ص 116.

13. ابن منا احللي، جعفر بن حمّمد، »مثري األحزان«، قم، الطبعة الثالثة، 1406 
ه  .ق.، ص 4.

14. اجمللسي، حمّمدباقر، »حباراالنوار«، ج 26، ص 322، ح 14.
15. سورة اإلسراء، اآلية 82.
16. سورة املدثر، اآلية 38.

إن التبادر األويل يف الذهن االعتيادي، هو أن ميوت املهدي حتف 
أنفه كما ميوت سائر الناس، غري أنه يف اإلمكان االلتفات إىل عدة وجوه 

مقربة إلثبات قتله:
شهيد.«1  أو  مقتول  إال  منا  »ما   :الصادق اإلمام  عن  املـرسل  اخلرب 
واملراد به أن األئمة املعصومني البد أن خيرجوا من الدنيا حبادث خترييب 
 خارجي، ولن ميوت واحد منهم حتف أنفه، مبن فيهم اإلمام املهدي

نفسه، حبسب الفهم اإلمامي.
إال أن هذا اخلرب قاصر عن اإلثبات التارخيي، باعتباره خربا مرسال مل تذكر 

له املصادر سندا.
القائلة  التقليدية  الفكرة  من  الصغرى«2  الغيبة  »تاريخ  يف  إليه  أشرنا  ما 
ال  قوية كاملة،  اجلسدية  بنيتهم  خلقت  قد   واألئمة  النيب بأن 
تكون قابلة للموت والتلف إال بعارض خارجي، فلو مل حيدث شيء على 
املعصوم، لكان قابال للبقاء إىل األبد. ولكن طبقا للقانون العام للموت 

الذي أعربت عنه اآلية:
»ُكلُّ نبَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوت.«3

البد أن يطرأ عارض خارجي كالقتل وحنوه على كل معصوم؛ لكي يكون 
هو السبب يف انتهاء حياته. وهذه الفكرة تشمل اإلمام املهدي بطبيعة 

احلال.
وقد ذكرنا يف تاريخ الغيبة الصغرى4 ما يصلح أن يكون مثبتا هلذه الفكرة، 

وعرفنا هناك أهنا غري صاحلة لإلثبات؛ فال يكون هذا الوجه صحيحا.
النص األخري الذي نقلناه مع الروايات عن »إلزام الناصب«، فإنه يصرح 

بأن املهدي ميوت مقتوال، ويذكر طريقة موته، وسنعرض مضموهنا 
ونناقشه يف اجلهات اآلتية. واملهم اآلن: أهنا هل تصلح دليال على إثبات 

هذه الفكرة مبجردها، وهي: أن املهدي ميوت مقتوال؟
والصحيح أن هذا النص غري قابل لإلثبات أساسا؛ ألنه ليس رواية عن 
أحد املعصومني بل عن بعض العلماء، وهذا العامل مل نعرف امسه. ولو 
كان هذا النص إشارة إىل مضامني الروايات - كما هو املضمون - فإنه 
يصبح رواية مرسلة ليس هلا أي سند، وال يعرف اإلمام املروي عنه. على 
أن تلك الروايات املشار إليها ال تكون - عادة - ضعيفة السند وغريبة 

املضامني، بشكل تسقط معه عن اإلثبات التارخيي.
هذا، وستأيت بقية مناقشات هذا النص عند التعرض لتفاصيله.

استبعاد أن املهدي ميوت حتف أنفه، وذكر قرائن معينة توجب الظن 
أو االطمئنان بكونه غري قابل ملثل هذا املوت خالل سبع أو عشر سنني، 

بل حىت خالل سبعني عاما.
فمن ذلك قوته البدنية املوصوفة يف األخبار، اليت مسعناها فيما سبق، 
لقلعها، ولو صاح  يده إىل شجرة عظيمة  لو مد  أنه  واليت يف بعضها 
باخلشونة  وعظامه  بالضخامة  بدنه  وصف  وقد  لتدكدكت،  باجلبال 

ووجهه باحلمرة، مما يدل على قوة بنيته إىل حد بعيد.
ومن ذلك غيبته املرتامية يف الطول، حبسب الفهم اإلمامي فإن من عاش 

هذه القرون، قابل ألن يعيش ردحا طويال من الزمن.
اإلنسان،  عمر  فرتات  أن  من  قلناه  أن  سبق  ما  إىل  مضافا 

فإن  معينة،  بنسب  عمره  من  تنقسم  والكهولة،  كالشباب 

السيد محمد الصدر

إن المهدی هل يقتل؟

دولة كریمة

تكالیف المنتطرین
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عشر  فرتة مخسة  طبيعيا كاملعهود، كانت كل  العمر  كان 
عاما أو عشرين مثال، وإن كان أطول كانت الفرتات مقسمة 
بنفس النسبة لكن بسنوات أكثر، على مقدار العمر املفرتض، 

فقد تكون فرتة الشباب مخسمئة عام وهكذا.
فإذا علمنا أن اإلمام املهدي يظهر بعد أكثر من ألف عام وهو يف 
آخر الشباب، يف عمر األربعني، كما مسعنا من األخبار، إذا فقد بقيت 
الكهولة والشيخوخة،  فرتات أخرى من عمره مل مير هبا بعد وهي يف 
وحيتاج من خالل عمره الطويل أن مير بنفس املقدار السابق من السنني 

تقريبا؛ لكي يستويف هاتني الفرتتني.
ومن ذلك، ما عرفناه مفصال من اخلربة العميقة اليت تكون لدى اإلمام 
املهدي، مبا فيها من خربات طبية تعود إىل أسلوب العناية باجلسم 

وإبقائه صحيحا معاىف إىل أكرب حد ممكن.
إىل قرائن أخرى تدعم الظن، بأن اإلمام املهدي لن ميوت هبذه السرعة 

بدون حادث خترييب خارجي.
وهذه القرائن قائمة، وال نايف هلا، إال أهنا تعدو الظن، وال تصل إىل درجة 

اإلثبات التارخيي بطبيعة احلال.
وإذا مل يتم شيء من هذه الوجوه، كان احتمال موته حتف األنف قابال 
لإلثبات التارخيي؛ ألنه القاعدة العامة يف البشر، حيث ال يوجد حادث 

خارجي.
إن اخلرب األخري الدال على كيفية مقتله، حيتوي على عدة نقاط 

ضعف، غري ما سبق:
النقطة األولى: إن األمام املهدي يقتل حبادث عمدي خترييب، أو 
تربية  املهدي  استطاع  أن  بعد  جدا،  بعيد  وهذا  ضده،  مدبرة  مبؤامرة 
البشرية بشكل عام، وإحراز الرأي العام لعدالة نظامه وعظمة شخصه، 
وما له من املميزات والقدرات، األمر الذي خيلف أفضل األثر يف نفوس 
الناس وأعظم االحرتام، مما يستبعد معه تفكري أي منهم يف التآمر ضده.

 وسيدرك الناس تدرجييا وبسرعة: املربرات الواقعية اليت قام املهدي
قد  أهنم  وسيعرفون  ظهوره،  أول  يف  الكثري  القتل  حبمالت  مبوجبها 
استفادوا من ذلك فائدة كبرية، إذ مع وجود أولئك املنحرفني ال ميكن 
إقامة العدل، وال مشول السعادة والرفاه، ومعه لن يكون لتلك احلوادث 

انعكاس سيئ يف النفوس ليوجب تآمر البعض لإلجهاز عليه.
ومعه، يكون ما دل عليه اخلرب من وجود التآمر بعيد جدا.

الثانية: يدل اخلرب على أن املهدي يقتل جباون صخر يقع  النقطة 
عليه، من أعلى وهو ماش يف الطريق، واجلاون آلة قدمية لسحق األشياء 
ودقها: كاحلبوب، وهو عبارة عن جسم جموف ثقيل الوزن له فتحة من 
أعاله توضع فيه احلبوب، ويلحق به جسم اسطواين ضخم للدق فيه، 

وهو قد يعمل من الصخر وقد يعمل من اخلشب.
واستعمال مثل هذه اآللة يف العصر املهدوي القائم على العمق احلضاري 
والعمق املدين معا، كما سبق أن برهنا، أمر غري حمتمل، كما أن وجوده 
على السطح يف مثل هذه البيوت القدمية اليت كان يوجد فيها، أمر غري 
وإمنا كان  السطح،  اهندام  يوجب  مما  فيه،  الضرب  وقوة  لثقله  حمتمل 

يستعمل عادة على األرض.
وقد خيطر يف الذهن: أنه يف اإلمكان محل الجاون على بعض اآلالت 

املتطورة كما محلنا السيف على كل آلة للقتال.

وهذا أمر حمتمل، إال أن جو اخلرب ينافيه، ويدل على نفيه كما هو واضح، 
يظهر  أنه  معناه:  فإن  بالسيف«،  يظهر  المهدي  قولنا: »إن  مثل  خبالف 

حامال للسالح، وليس يف تلك األخبار ما يدل على نفي هذا املعىن.
النقطة الثالثة: يدل اخلرب على أن املرأة اليت تقتله ذات حلية كلحية الرجل.

وهذا املعىن له عدة حمتمالت كلها فاسدة، فيكون أصل املعىن فاسدا.
اللحية  مكان  يف  قليل  غري  شعر  املرأة  هلذه  يكون  أن  األول:  االحتمال 
حرصت على تنميته وإظهاره. وهذا ما قد حيدث لبعض النساء وإن كان 
نادرا. غري أن اللحية عندئذ ال تكون كلحية الرجل، بل ال تكون حلية إال 
جمازا؛ ألن املناطق اخلالية من الشعر كثرية جدا، فهي أشبه بلحية الرجل 
األحص أو األكوس، ال بلحية الرجل الطبيعي، مع أن ظاهر اخلرب: أهنا 

كلحية الرجل الطبيعي.
االحتمال الثاني: أن يكون هلذه املرأة حلية كلحية الرجل متاما، وهذا مقطوع 
العدم؛ ألنه مل حيدث يف التاريخ ألي امرأة، مما يدل على أن اجلنس الناعم 

مناف مع وجود مثل هذه اللحية خلقيا.
وجييب الفكر التقليدي على ذلك:أنه ما من عام إال وقد خص، وقدرة اهلل 
تعاىل شاملة ملثل ذلك، ومن مث توجد هذه املرأة بلحيتها لتكون هي القاتلة 

لإلمام املهدي بعد ظهوره.
اخلرب  قابلية  عدم  من  قلناه  عما  التجاوز  بعد  أنه  ذلك:  على  واجلواب 
لإلثبات، بالرغم من أن الفكر التقليدي قائم على قبوله وقبول أمثاله تعبدا.

إن هذه املرأة لو وجدت يف عصر الظهور، وعاشت بني الناس وأظهرت 
حليتها، والتفت الناس إىل هذه الظاهرة النادرة، وكان مفكروهم وعلماؤهم 
قد قرأوا يف الكتب أن مثل هذه املرأة تقتل املهدي.. إذا فسوف تتعني هذه 
املرأة لقتل املهدي قبل أن تقوم به بسنني، وسوف يقع على ذلك كالم كثري 
ومناقشات، وسوف يسأل املهدي نفسه عنها، وسوف يكون للدولة 
جتاهها موقف معني ال نستطيع اآلن أن نعرف كنهه، ليس هو غض النظر 
عنها وإمهاهلا باملرة على أي حال، فقد ال تكون النتيجة متاما كما يتوقع 

الفكر التقليدي أن يكون.
االحتمال الثالث: أن تكون هذه املرأة طبيعية اخللق كباقي النساء، ولكنها 
باروكة تضعها على وجهها  االستعارة، على شكل  تضع حلية على حنو 

تشبها بالرجل، وهذا االحتمال له صورتان:
1.  أن يفرتض أنه يوجد للنساء اجتاه عام لوضع اللحى املستعارة على 

الذقون، وتكون املرأة القاتلة واحدة من هؤالء النساء.
إال أن وجود مثل هذا االجتاه يف دولة العدل العاملية من غري احملتمل أن 
يوجد، بعد أن انتهت قصة تشبه النساء بالرجال بالظهور نفسه، ومت القضاء 
املنحرفة  الصفات  إحدى  وقد كان   .املهدي بسيف  جذورها  على 
الظهور، فكيف حيتمل وجودها مع  السابق على  والفساد  الظلم  جملتمع 

وجود النظام العادل؟
2. إن هذه املرأة القاتلة تنفرد بوضع الباروكة، من دون كل النساء.

ولعل هذا أبعد االحتماالت وأشدها فسادا، إذ يكفي يف نفيه: أنه بذلك 
لإلمام  القاتلة  الحتمال كوهنا  عرضة  نفسها  وجتعل  نفسها،  على  تدل 
املهدي، أو أكثر من االحتمال. وهذه ورطة تكون هذه املرأة يف غىن عنها 
مع إمهال استعمال الباروكة، بل لعل فرص القتل عندئذ ستكون أكثر لو 

كانت شريرة قاصدة على كل حال.
وإذا بطلت كل احملتمالت، كان افرتاض وجود اللحية هلذه اللحية افرتاض 

دولة كریمة

دولة كریمة

باطل، أو إنه يفتقر إىل اإلثبات على أقل تقدير.
النقطة الرابعة: يدل اخلرب على أن اإلمام احلسني بن علي هو الذي 

يقوم بتجهيز اإلمام املهدي ودفنه بعد موته.
أن اإلمام املعصوم ال يقوم بتجهيزه بعد موته إال اإلمام املعصوم.

وحيث إن اإلمام املهدي هو آخر األئمة املعصومني االثين عشر، يف 
الفهم اإلمامي، إذا فسوف لن يوجد أمام معصوم آخر يقوم بتجهيزه ما مل 
نقل بالرجعة، وأن إماما من األئمة السابقني يعود إىل الدنيا هبذه املهمة؛ 

ومن هنا قد جيعل هذا األساس الثالث دليال على الرجعة نفسها.

الهوامش:
1. الطربسي، فضل بن احلسن، »اعالم الوری«، ص 349.
2. الصدر، سّيد حمّمد، »تاريخ الغيبة الصغری«، ص 230.

3. سورة آل عمران، اآلية 185.
4. الصدر، سيدحمّمد، نفس املصدر، ص 230.

المصدر: »موسوعة اإلمام المهدي: تاريخ ما بعد الظهور«، الناشر دارالزهراء، 
الجزء 3، صص 616-619؛ بالتلخيص.
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يقول أحمد أمين يف كتابه »فجر اإلسالم«: فاليهودية ظهرت في التشيع 
بالقول بالرجعة! وقد أجاب أعالم الطائفة بما يفند مدعاه الذي ال يقوله ذو 

مسكه إذا أراد اإلنصاف.
يقول الشيخ المظفر: فأنا أقول على مدعاه: فاليهودية أيضا ظهرت في القرآن 

بالرجعة، كما تقدم ذكر القرآن لها في اآليات المتقدمة.1 
ونزيده فنقول: والحقيقة أنه ال بد أن تظهر اليهودية والنصرانية في كثير من 
المعتقدات واألحكام اإلسالمية، الن النبي االكرم جاء مصدقا لما بين 
أو  اليهودية  فظهور  أحكامها،  بعض  نسخ  وإن  السماوية،  الشرائع  من  يديه 
النصرانية في بعض المعتقدات االسالمية ليس عيبا في االسالم، على تقدير 

أن الرجعة من اآلراء اليهودية كما يدعيه هذه الكاتب.2
ويقول الشيخ كاشف الغطاء: ليت شعري هل القول بالرجعة أصل من أصول 
الشيعة وركن من أركان مذهبها حتى يكون نبزا عليها، ويقول القائل: ظهرت 
اليهودية فيها! ومن يكون هذا مبلغ علمه عن طائفة، أليس كان االحرى به 

السكوت وعدم التعرض لها؟ إذا لم تستطع أمرا فدعه.
يوجب  بهذا  اليهود  مع  اتفاقهم  فهل  أصولهم،  من  أصل  أنها  فرض  وعلى 
كون اليهودية ظهرت في التشيع، وهل يصح أن يقال إن اليهودية ظهرت في 
االسالم، الن اليهود يقولون بعبادة إله واحد والمسلمون به قائلون؟! وهل هذا 

إال قول زائف واستنباط سخيف.3
عقيدة  عن  للدفاع  مناظرات  عدة  الطائفة  وأعالم   األئمة عن  ورد 
الرجعة، أجابوا فيها عن شبهات املخالفني للقول هبا، أو مصححني بعض 
اآلراء اليت تعرتض ألصحاهبم، أو شارحني هلم بعض املفاهيم املتعلقة هبا.

والدفاع عن هذه العقيدة مل يكن وليد األمس، بل إنه راسخ منذ عصر 
أمري املؤمنني علي وباقي األئمة وأصحاهبم، فقد روي عن نجم 
ابن أعين أنه كان جماهدا يف الرجعة، وروى العالمة الحّلي يف »اخلالصة« يف 
ترمجة ميسر بن عبدالعزيز عن العقيقي، قال: أثنى عليه آل محّمد، وهو 

ممن يجاهد في الرجعة.4
قال المجلسي: قيل: المعنى أنه يرجع بعد موته مع القائم ويجاهد 
معه، واألظهر عندي أن المعنى أنه كان يجادل مع المخالفين، ويحتج عليهم 

في حقية الرجعة.5

1. احتجاج أمير المؤمنين علّي بن ابی طالب
نباتة، قال: إن  األصبغ بن  الحسن بن سليمان الحلي باالسناد عن  روى 
عبداهلل بن الكواء اليشكري قام إىل أمري املؤمنني فقال: يا أميرالمؤمنين! 

إن أبا المعتمر تكلم آنفا بكالم ال يحتمله قلبي.
فقال:  »وما ذاك؟«

قال: يزعم أنك حدثته أنك سمعت رسول اهلليقول: »إنا قد رأينا أو سمعنا 
برجل أكبر سنا من أبيه؟«

فقال أمري املؤمنني: »فهذا الذي كبر عليك؟«
قال: نعم، فهل تؤمن أنت بهذا وتعرفه؟

فقال: »نعم، ويلك يا ابن الكواء! إفقه عني أخبرك عن ذلك، إن عزيرا 
خرج من أهله وامرأته في شهرها، وله يومئذ خمسون سنة، فلما ابتاله اهلل 
عز وجل بذنبه أماته مائة عام ثم بعثه، فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين سنة، 

فاستقبله ابنه وهو ابن مائة سنة، ورد اهلل عزيرا في السن الذي كان به.«
فقال: أسألك ما نريد؟

فقال له أمري املؤمنني: »سل عما بدا لك.«
فقال: نعم، إن أناسا من أصحابك يزعمون أنهم يردون بعد الموت.

فقال أمري املؤمنني: »نعم، تكلم بما سمعت وال تزد في الكالم، فما 
قلت لهم؟«

قال: قلت: ال أؤمن بشيء مما قلتم.
فقال له أمري املؤمنني: »ويلك إن اهلل عز وجل ابتلى قوما بما كان من 
ذنوبهم، فأماتهم قبل آجالهم التي سميت لهم ثم ردهم إلى الدنيا ليستوفوا 

أرزاقهم، ثم أماتهم بعد ذلك.«
:قال: فكرب على ابن الكواء ومل يهتد له، فقال له أمري املؤمنني

»ويلك تعلم أن اهلل عز وجل قال في كتابه: »َو اْختاَر ُموسى  قبَْوَمُه َسْبعيَن 
رَُجالً ِلميقاتِنا«5 فانطلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند المأل من بني 
إسرائيل إن ربي قد كلمني، فلو أنهم سلموا ذلك له، وصدقوا به، لكان 
خيرا لهم، ولكنهم قالوا لموسى: »َلْن نبُْؤِمَن َلَك َحتَّى نبََرى اللََّه َجْهَرًة«7 
قال اهلل عز وجل ً» فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقة« يعني الموت »َو أَنبُْتْم تبَْنظُُروَن ثُمَّ 
ببََعْثناُكْم ِمْن ببَْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرون «8 أفترى يا ابن الكواء! أن هؤالء 

قد رجعوا إلى منازلهم بعدما ماتوا؟«
فقال ابن الكواء: وما ذاك، ثم أماتهم مكانهم؟

فقال له أمري املؤمنني: »ويلك! أوليس قد أخبرك اهلل في كتابه حيث 
يقول: »َو ظَلَّْلنا َعَلْيُكُم اْلَغماَم َو أَنبَْزْلنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َو السَّْلوى «9 فهذا بعد 
الموت إذ بعثهم، وأيضا مثلهم يابن الكواء! المأل من بني إسرائيل حيث 
يقول اهلل عز وجل: »َأ َلْم تبََر ِإَلى الَّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديارِِهْم َو ُهْم أُُلوٌف َحَذَر 

اْلَمْوِت َفقاَل َلُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ َأْحياُهْم.«10
وقوله أيضا في عزير حيث أخبر اهلل عز وجل فقال: » َأْو َكالَّذي َمرَّ َعلى  قبَْريٍَة 
َو ِهَي خاِويٌَة َعلى  ُعُروِشها قاَل أَنَّى ُيْحيي  هِذِه اللَُّه ببَْعَد َمْوتِها فََأماَتُه اللَّه «

وأخذه بذلك الذنب »ِماَئَة عاٍم ثُمَّ ببََعَثه «ورده إلى الدنيا »قاَل َكْم لَِبْثَت قاَل 
لَِبْثُت يبَْوماً َأْو ببَْعَض يبَْوٍم قاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَة عام «11 فال تشكن يا ابن الكواء 

في قدرة اهلل عز وجل.«12

2. احتجاج الشيخ أبي محّمد الفضل بن شاذان
روايات  املسألة  هذه  على  احتجاجه  يف   شاذان ابن  الشيخ  ذكر 
عديدة يف إحياء املوتى مروية بطرق العامة، وقد ذكرنا بعضا منها مراعاة 

لالختصار:
قال يف ذكر الرجعة من كتاب »االيضاح«:

ورأيناكم عبتم عليهم- أي على اإلمامية- شيئا تروونه من وجوه كثرية 
من  لكم  ذلك  مفسرون  وحنن  وتصدقونه،  به  وتؤمنون  علمائكم  عن 

أحاديثكم مبا ال ميكنكم دفعه وال جحوده.
من ذلك ما رويتم عن إبراهيم بن موسى الفراء، عن ابن المبارك، عن 
إسماعيل بن أبي خالد، قال: جاء يزيد بن النعمان بن بشير إىل حلقة 
القاسم بن عبدالرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير إىل أم عبداهلل بنت 
أبي هاشم- يعين إىل أمه: بسم اهلل الرحمن الرحيم، من النعمان بن بشير 
إلى أم عبداهلل بنت أبي هاشم، سالم عليكم، فإني أحمد إليك اهلل الذي 

ال إله إال هو.
أما بعد، فإني كتبت إليك بشأن زيد بن خارجة، وأنه كان من أمره 

أنه أخذه وجع في كتفه، وهو يومئذ من أصح أهل المدينة حاال 

ظهور اليهودية في التشيع بالقول بالرجعة!
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في نفسه فمات، فأتاني آت وأنا أسبح بعد الغروب فقال لي: 
إن زيدا تكلم بعد وفاته.

ورويتم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالملك بن عمير، عن 
ربعي بن حراش، قال: كنا أربع إخوة، وكان الربيع أخونا أصومنا يف اليوم 
احلار، وأطولنا صالة، فخرجت فقيل يل: إنه قد مات، فاسترجعت، مث 
رجعت حىت دخلت عليه فإذا هو مسجى عليه، وإذا أهله عنده، وهم 
أم كشف  أسرع  أجلوسي كان  أدري  فما  فجلست  احلنوط،  يذكرون 
الثوب عن وجهه، مث قال: السالم عليك، فأخذني ما تقدم وما تأخر من 
الذعر. مث قلت: وعليك السالم ورحمة اهلل وبركاته، أبعد الموت؟! قال: 
نعم، إني لقيت ربي بعدكم فتلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان، فكساني 
ثياب السندس واإلستبرق، وإن األمر أيسر مما في أنفسكم وال تغتروا، وإن 
رسول اهللأقسم علي أن ال يسبقني حتى أدركه، فاحملوني إلى رسول 

.اهلل
فما شبهت موته إال حبصاة رمى هبا يف ماء، مث ذكرت ذلك لـعائشة، 

فقالت: ما سمعت بمثل حديث صاحبكم في هذه االمة، ولقد صدقكم.
قال:فهذه  أن  العامة، إىل  املوتى بطرق  إحياء  وروى عدة روايات عن 
رواياتكم وروايات فقهائكم يف الرجعة بعد املوت، وأنتم تنحلون الشيعة 

ذلك جرأة على اهلل وقلة رعة وقلة حياء ال تبالون ما قلتم.
المختار  بن  الحسين  بن  ومحّمد  الطنافسي  يعلى  أخت  ابن  علي  وروى 
كالمها عن محّمد بن الفضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن فراس، 
عن الشعبي، قال: أغمي على رجل من جهينة يف بدء اإلسالم، كان 
هبم رجل  مر  إذ  له،  وقد حفر  عنده  فبينا حنن كذلك  املفضل،  امسه 
يقال له املفضل، فأفاق الرجل، فكشف عن وجهه، وقال: هل مر بكم 
المفضل؟ قالوا: نعم، مر بنا الساعة. فقال: ويحكم كاد أن يغلط بي، أتاني 
حين رأيتموني أغمي علي آت. فقال: المك الهبل، أما ترى حفرتك تنثل، 
وقد كادت أمك أن تثكل، أرأيت أن حولناها عنك بمحول، وجعلنا في 
حفرتك المفضل، الذي مشى فاجتذل، إنه لم يؤد ولم يفعل، ثم مألنا عليه 

الجندل، أتشكر لربك وتصل، وتدع سبيل من أشرك وأضل؟
قال: قلت: أجل. قال: فأطلق عني، فعاش هو، ودفن المفضل مكانه.
فلم ترضوا بالرجعة حىت نسبتم ملك املوت إىل الغلط جرأة منكم، مث مل 
ترضوا أن حتيوا املوتى من الناس برواياتكم حىت أحييتم البهائم من احلمر 

وغري ذلك.
من ذلك ما رواه عدة من فقهائكم منهم محّمد بن عبيد الطنافسي، 
عن إمساعيل بن أيب خالد، عن عامر الشعبي: أن قوما أقبلوا من الدفينة 
متطوعني - أو قال: جماهدين - فنفق محار رجل منهم، فسألوه أن 
ينطلق معهم وال يتخلف، فأىب فقام فتوضأ مث صلى، مث قال: اللهم إنك 
تعلم أني قد أقبلت من الدفينة مجاهدا في سبيلك ابتغاء مرضاتك، وإني 
أسألك أن ال تجعل ألحد علي منة، وأن تبعث لي حماري؛ مث قام فضربه 
برجله، فقام احلمار ينفض أذنيه، فأسرجه وأجلمه، مث ركب حىت حلق 

أصحابه، فقالوا له: ما شأنك؟ قال: شأني أن اهلل بعث لي حماري.
قال محّمد بن عبيد: قال إمساعيل بن أيب خالد: قال الشعيب: فأنا رأيت 

حماره بيع بالكناسة.
فهذا من عجائبكم ورواياتكم، ولسنا ننكر هلل قدرة أن حييي املوتى، 
ولكنا نعجب أنكم إذا بلغكم عن الشيعة قول عظمتموه وشنعتموه، 

 وأنتم تقولون بأكثر منه، والشيعة ال تروي حديثا واحدا عن آل حمّمد
أن ميتا رجع إىل الدنيا كما تروون أنتم عن علمائكم، إمنا يروون عن آل 
حمّمد أن النيب قال المته: »أنتم أشبه شيء ببني إسرائيل، واهلل ليكونن 
بالقذة، حتى لو دخلوا جحر  بالنعل والقذة  النعل  فيكم ما كان فيهم حذو 

ضب لدخلتموه.«
وهذه الرواية أنتم ترووهنا أيضا، وقد علمتم أن بين إسرائيل قد كان فيهم من 
عاش بعد املوت، ورجعوا إىل الدنيا، فأكلوا وشربوا ونكحوا النساء، وولد 
هلم األوالد، وال ننكر هلل قدرة أن حييي املوتى، فإن شاء أن يرد من مات 

من هذه االمة كما رد بين إسرائيل فعل، وإن شاء مل يفعل.
فهذا قول الشيعة، وأنتم تروون أن قوما قد رجعوا بعد املوت مث ماتوا بعد، 

مث تنكرون أمرا أنتم تروونه وتقولون به ظلما وهبتانا.13

3. احتجاج السيد الحميري
قال: كنت  أنه  الربعي،  عبيداهلل  بن  الحارث  عن   المفيد الشيخ  روى 
عنده  القاضي  وسوار  األكرب،  باجلسر  وهو  المنصور،  جملس  يف  جالسا 

والسيد احلمريي ينشده:
إن اإلله الذي ال شيء يشبهه

آتاكم الملك للدنيا وللدين
أمير  يا  القصيدة واملنصور مسرور، فقال سوار: هذا واهلل  أتى على  حىت 
المؤمنين يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه، واهلل إن القوم الذين يدين بحبهم 
لغيركم، وإنه لينطوي في عداوتكم، إىل أن قال: يا أمير المؤمنين! إنه يقول 

بالرجعة، ويتناول الشيخين بالسب والوقيعة فيهما.
فقال السيد: أما قوله بأني أقول بالرجعة، فإن قولي في ذلك على ما قال اهلل 

تعالى: »َو يبَْوَم َنْحُشُر ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة فبَْوجاً ِممَّْن ُيَكذُِّب ِبآياتِنا فبَُهْم يُوَزُعون«14
وقال: قال في موضع آخر: »َو َحَشْرناُهْم فبََلْم نُغاِدْر ِمنبُْهْم َأَحدا«15 فعلمت 

أن هاهنا حشرين: أحدهما عام، واآلخر خاص.
وقال سبحانه: »رَبَّنا َأَمتبََّنا اثبَْنتبَْيِن َو َأْحيبَْيتبََنا اثبَْنتبَْيِن فَاْعتبََرْفنا ِبُذنُوبِنا فبََهْل ِإلى  

ُخُروٍج ِمْن َسبيل«،16 وقال اهلل تعالى: »فََأماَتُه اللَُّه ِماَئَة عاٍم ثُمَّ ببََعَثه «17
وقال اهلل تعالى: » َأ َلْم تبََر ِإَلى الَّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِديارِِهْم َو ُهْم أُُلوٌف َحَذَر 

اْلَمْوِت َفقاَل َلُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ َأْحياُهم «،18 فهذا كتاب اهلل عز وجل. 
القيامة.«  يوم  الذر  صور  في  المتكبرون  اهلل:  »يحشر  رسول  قال  وقد 
وقال: » لم يجر في بني إسرائيل شيء إال ويكون في أمتي مثله حتى 
المسخ والخسف والقذف«. وقال حذيفة: واهلل ما أبعد أن يمسخ اهلل كثيرا 

من هذه االمة قردة وخنازير.
السنة، وأني  به  القرآن، وجاءت  به  ما نطق  إليها، هي  التي أذهب  فالرجعة 
ألعتقد أن اهلل تعالى يرد هذا- يعني سوارا- إلى الدنيا كلبا أو قردا أو خنزيرا 

أو ذرة، فإنه واهلل متكبر متجبر كافر.
فقال املنصور: كف عنه. 

فقال السيد: يا أمير المؤمنين! البادىء أظلم، يكف عني حتى أكف عنه.
فقال المنصور لسوار: تكلم بكالم فيه نصفة، كف عنه حتى ال يهجوك.19

4. احتجاج السيد محسن ااَلمين العاملي20
اليت  ااِلمامية  الشيعة  افرتاءاته على  يف معرض ردوده على أمحد أمني يف 

أوردها يف كتابه »ضحى ااِلسالم« وتراجع عن بعضها يف أواخر حياته.

يقول أمحد أمني: وأّما الرجعة، فقد بدأ قوله ب أي ابن سبأ ب بأّن محمداً يرجع، 
ثم تحول إلى القول بأّن علّياً يرجع، وفكرة الرجعة أخذها ابن سبأ من اليهودية، 
والقانون،  الدين  فيعيد  وسيعود  السماء،  إلى  إلياس صعد  النبي  أّن  فعندهم 

ووجدت الفكرة في النصرانية أيضاً في عصورها ااُلولى.21
يقول السيد حمسن ااَلمني يف مقام االحتجاج وااِللزام: 

فكرة الرجعة أول من قال بها عمر بن الخطاب، روى ابن سعد في الطبقات 
أكتب  وصحيفة  بدواة  »ائتوني  قال:   النبي أن  عباس،  ابن  عن  بسنده 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدًا«، قال عمر: من لفالنة وفالنة ب مدائن الروم ب 
إن رسول اهلل ليس بميت حتى نفتحها، ولو مات النتظرناه كما انتظرت بنو 

إسرائيل موسى.
وقال الطبري وابن سعد وغيرهما: لما توفي رسول اهلل قال عمر: إنَّ رسول 
اهلل ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب 
 ،عن قومه أربعين ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات، واهلل ليرجعن رسول

فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات.22

الهوامش:
1. ذكرنا اآليات اليت آشار إليها يف مقدمة البحث، وهي تدل على وقوع الرجعة يف 

االمم السابقة، وقد صرح القرآن الكرمي بذكرها مبا ال يقبل التأويل.
2. »عقائد االمامية« للمظفر، ص 112.

3. »أصل الشيعة وأصوهلا«، ص 167 وللسيد حمسن االمني العاملي رد على هذه 
املسألة أورده يف مقدمة »أعيان الشيعة«، ج 1، ص 57-56.

4. عاّلمة احللي، حسن بن يوسف بن مطهر، »رجال العالمة احللي«، جنف اشرف، 
دار الذخائر، الطبعة الثانية، 1411 ق.، ص 171.

5. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 53، ص 124.
6. سورة االعراف، اآلية 155.

7. سورة البقرة، اآلية 55.

8. سورة البقرة، اآلية 56.

9. سورة البقرة، اآلية 57.
10. سورة البقرة، اآلية 243.
11.  سورة البقرة، اآلية 259.

12. حسن بن سليمان، »خمتصر بصائر الدرجات«، ص 22؛ و»حبار األنوار«، ج 
53، ص 72-72؛ و»االيقاظ من اهلجعة«، ص 185، ح 42.

13. ابن شاذان، »االيضاح«، ص 189- 195.
14. سورة النمل، اآلية 83.

15. سورة الكهف، اآلية 47.
16. سورة الغافر، اآلية 11.

17. سورة البقره، اآلية 259.

18. سورة البقره، اآلية 243.
19. السيد املرتضي، »الفصول املختارة« ص 93- 95.

20. هو العامل الكبري السيد حمسن بن عبد الكرمي ااَلمني احلسيين العاملي، من أشهر 
علماء عصره، ولد يف شقراء بلبنان حنو سنة 1284 هـ، وتويف يف بريوت 1371 هـ، له 
كتاب »أعيان الشيعة«، و»الرحيق املختوم« )شعر(، و»احلصون املنيعة«، و»اجملالس 

السنية«، وغريها.
21. »ضحى ااِلسالم«، ج 1، ص 356.

22. »أعيان الشيعة«، ج 1، ص 53. وراجع »السرية النبوية«، البن هشام، ج 4، 
ص 305. وابن سعد، »الطبقات الكربى«ج  2، ص 266.
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انتماؤها  أسرة كان  يف  »هامبورغ«  مبدينة  الغربّية«  »املانيا  يف  ولدت 
الظاهري هو مذهب الپروتستانت؛ ألهّنا مل تكن يف الواقع العملي ملتزمة 

بدينها.

البحث عن الطمأنينة والسكينة
تقول اينغريد: 

يف فرتة طفوليت مل يكن أيب وأّمي يذهبان إىل الكنيسة، ومل تكن يل فرصة 
للذهاب إىل الكنيسة إالّ مع طاّلب مدرستنا، وكنت أهوى الكنيسة; 
أنين  أتصّور  اليت كنت  النفسّية  الراحة  الطمأنينة و  ألهّنا كانت متنحين 
إذا  يعيننا  والذي  السماء  يف  يعيش  الذي  الرؤوف  ربّنا  من  أستمّدها 

توّجهنا إليه.
ولـّما بلغت احلادية عشر من العمر شاركت يف بعض الدروس الدينّية اليت 
كانت تقام يف مدرستنا، ومل يكن ذلك ميّن إالّ مماشاة مع باقي الطلبة، 
ألّنين كنت أرى بأّن هذه الصفوف تضعف اّتصايل باهلل، وتعّقد صليت 
بريّب، الهّنا كانت تثري الشكوك والشبهات أكثر من تقوية عالقيت بريّب 

فلهذا كنت ال أشعر برغبة نفسّية اجّتاهها.

إمعان النظر في الديانة المسيحّية
و  العلمّي يف حتليل  ارتفع مستواي  زيادة عمري  مع  موازاتاً  وبالتدريج 
عليها،  اليت كنت  املسيحّية  الديانة  يف  النظر  فأمعنت  األمور،  دراسة 
الكثري  فيها  للتقّرب إىل ريّب؛ ألّن  فرأيتها ال تصلح ألن تكون سبيالً 
من األمور الفلسفّية املعّقدة، وفيها بعض األمور املنافية للطبع اإلنساين 
السليم، من مجلتها اعتبار اخلمر الذي نتناوله يف الكنيسة أنّه دم املسيح 
المستبصرونيف حني أّن مجيع األطّباء اإلخصائّيني يقّرون بأضرار اخلمر وآثاره السلبّية 

المستبصرون

على احلياة الفرديّة واالجتماعّية.
وكنت حينما أوّجه أسئليت إىل بعض األساتذة أو رجال الدين ال أجد أحداً 

جييبين جبواب مقنع، وهذا ما دفعين لالبتعاد عن الدين.
باملعاد،  واؤمن  اهلل  بوجود  نفسي  قرارة  أؤمن يف  ذلك كنت  مع  ولكّنين 

ولكّنين كنت أجهل السبيل الذي يرشدين إىل ريّب.

الحيرة والضياع
بقيت يف احلرية فرتة من الزمن حىّت ضعف إمياين نتيجة فقداين السبيل الذي 
يربطين به، فلـّما فشلت حماواليت كّلها يف البحث عن الرابط بيين وبني ريّب، 
التجأت إىل ختدير نفسي باللهو واللعب، لئالّ أشعر بتأنيب الضمري الذي 
كان حيّثين على االجتهاد واملثابرة، فقّررت بعدها أن التجىء إىل الطرب 
فاشرتيت بعض  قائدة لألركسرتا!  أن أصبح  واملوسيقى، وكان هديف هو 
األجهزة املوسيقّية، بدأت بالعزف عليها، وكنت أحاول أن ال أشغل بايل 

بأمر يعيقين عن الوصول إىل هديف.
ولكن فجأة برزت فكرة املوت أمام عيين، فاقشعّر هلا جلدي، وقلت يف 
نفسي: إّن الموت يسلب مّني كّل ممتلكاتي، وما قيمة عمل نلتّذ به، ولكّننا 
جنهل اآلثار املرتتّبة عليه، كما قلت يف نفسي: لماذا ال ألتجىء إلى سبيل 

يمنحني الطمأنينة في الحياة.
فقّررت أن ال أيأس يف البحث عن احلّق، وعن السبيل الذي اختاره اهلل 

لعباده ليتقرّبوا به إليه.

التعّرف على اإلسالم
يف  املسلمني  اللبنانّيني  الشبان  بأحد  التقيت  أن  الفرتة  هذه  يف  صادف 
اجلامعة لقاًء قصرياً، حتّدث معي فيه حول القيم واألخالق ودور الرسل 

يف بناء الشخصّية، فاعجبت كثرياً بأفكاره ومبادئه ورؤاه، وكان أكثر ما 
لفت انتباهي فيه يف هذا اللقاء القصري، هدوءه وطمأنينتة النفسّية اليت كان 

يتمّتع هبا.
إىل  فتوّجهت  اإلسالم بصورة جاّدة،  أتعّرف على  أن  بعد ذلك  فقّررت 
واالستهزاء  التشنيع  فيها سوى  أجد  فلم  اإلسالم  الباحثة حول  الكتب 
به، ومل أجد فيها البحث املوضوعّي املنصف، فقّررت أن أتلّقى املعارف 
للغة  تعّلمي  على  يوافق  أن  أيب  من  فطلبت  مباشرة،  بصورة  اإلسالمّية 

العربّية، فقبل أيب ذلك، واستدعى يل أستاذاً يف هذا اجملال.
بدينه، وكان ال يعرف عن  وكان األستاذ مسلماً، ولكّنه مل يكن ملتزماً 

اإلسالم سوى بعض طقوسه الدينّية الظاهريّة.
فاكتفيت منه بتعّلم اللغة العربّية، وكان األستاذ يهديين بعض الكتب العربّية 
الكتب كتاباً حتت عنوان  قراءهتا، وكان من مجلة تلك  من أجل ممارسة 
»احلياة والرؤية الكونّية يف اإلسالم« فلـّما قرأته بتمّعن تفّتحت آفاق رؤييت، 
ووجدت بأن الدين االسالمّي يتالءم مع الفطرة، ويرفع اإلنسان إىل مستوى 
فكرّي رفيع؛ لئال تشغله توافه احلياة، واملظاهر الدنيويّة املزيّفة، وعرفت أّن 
اإلسالم خبالف ما ُشّنع عليه، بل هو سبيل يهدي إىل الرشاد والتكامل.

عقبات بعد اعتناق اإلسالم
لـّما وجد اإلسالم طريقه إىل قليب اهتّز كياين، واقشعّر جلدي، واعرتتين 
حالة من الوجد والشغف، تركت أثراً بالغاً يف هتذيب وتزكية نفسي، وتطهري 
األدران املرتاكمة على قليب، ولكن كانت أّول عقبة بعد إسالمي هو صعوبة 

ارتداء احلجاب، ومواصلة الصالة اليومّية.
السليب  مردودها  يكون  قد  بأمور  نفسي  أرهق  ال  أن  البدء  يف  فقّررت 
أكثر من اجيابّياهتا على نفسي، فاجتهدت لتنمية املناعة النفسّية، وإنشاء 
رصيد متني أحتّصن به، فتوّجهت إىل مطالعة الكتب الدينّية اإلسالمّية، 
واجتهدت ألوّفر لنفسي أجواًء ترتعرع فيها اخلصال احلسنة وتنمو وتزدهر 

فيها الفضائل يف نفسي.

االنتماء إلى المذهب الحنفّي
وبعد مضّي عّدة أشهر من إسالمي تعّرفت على شاب مسلم ينتمي إىل 
املذهب احلنفي، وكان نصييب أن مّت زواجي به فالتحقت به وانتميت إىل 

مذهبه اإلسالمّي.
ومذاهب كثرية يف  فرق  فتبنّي يل وجود  اإلسالمية  مطالعايت  واصلت  مثّ 
عن  املسلمني  من  استفسر  وكنت  ذلك،  أجهل سبب  وكنت  اإلسالم، 

سبب ذلك، ولكن مل يقّدم يل أحد جواباً يقنعين.
مؤمتر  يف  عام 1988م.  حىّت حضرت  غامضة يل  املسألة  هذه  وبقيت 
أخت  على  فيه  فتعرّفت  هامبورغ،  اإلسالمّي يف  املركز  أقيم يف  إسالمي 
تنتمي إىل مذهب التشّيع، ورافقتها طيلة األيّام الثالثة اليت أقيم فيه املؤمتر.

وكانت هذه األخت تتمّتع بثقافة إسالمّية عالية، فلهذا انتهزت الفرصة، 
وكنت أوّجه هلا األسئلة والشبهات اليت كانت يف ذهين، وكانت األخت 

تصغي إىل أسئليت مثّ جتيب عليها بإجابات قويّة ومقنعة.

معرفة أسباب نشوء الفرق اإلسالمّية

كان من مجلة األسئلة اليت وّجهتها لألخت الشيعّية هو سؤايل القدمي 
حول سبب نشوء الفرق يف اإلسالم، فاجابت أّن الرسول أوصى أّمته 
بالتمّسك بالثقلني كتاب اهلل وعرتته أهل بيته وجعل الرسول االعتصام 
حتقيق  أجل  من  البعض  ولكن  الضالل،  من  عصمًة  الركنني  هبذين 
مصاحلهم ومآرهبم رفضوا عرتة الرسول، وكان هذا سبباً البتعادهم 
عن الرؤى اإلسالمّية الصحيحة، واتّباعهم لألهواء، وهذا ما أدى إىل 

نشوء التفّرق يف أوساط األّمة اإلسالمية.

اعتناق مذهب أهل البيت
أخذت كالم هذه األخت الشيعّية بعني االعتبار، وتوّجهت حنو البحث 
تبنّي يل صّحة ما  املوضوع، ففعلت ذلك حىّت  الكتب حول هذا  يف 
فاستاء  تشّيعي  اعلنت  أحباثي  مثرة  اقتطاف  موعد  حان  ولـّما  قالت، 
لنفسي،  اخرتته  الذي  السبيل  عن  يصرفين  أن  وحاول  لذلك،  زوجي 
ولكّنه مل يتمّكن من ذلك، ألّنين شعرت بعد تشّيعي بثقة نفسّية كبرية، 

وكان ملفاهيم أهل البيت دور كبري يف تنمية الثبات يف نفسي.

مرحلة ما بعد االستبصار
أنا اآلن لست كما كنت فيما سبق مهج رعاع، أتّبع كّل ناعق، وأستجيب 
لكّل دعوة، بل دليلي اليوم هو عقلي الذي امتأل نوراً من مصابيح اهلدى 

.واستضاء بنور علوم ومعارف أهل البيت
كما أّنين ارتديت بعد ذلك احلجاب اإلسالمّي، وواظبت على الصلوات 
اخلمس، والتزمت بشرايع ديين، ومل تأخذين يف اهلل لومة الئم، مثّ غرّيت 
امسي، ومسّيت نفسي سعيدة ذلك ألّنين شعرت بعد إكمال ديين أّنين 
 يف الواقع قادرة برصيدي املعنوّي الذي تلقّيته من مدرسة أهل البيت
الصعوبات واملصائب،  والكروب، وحتّمل  األزمات  على مواجهة كافة 

ومقاومة مشاعر السخط والضجر والسأم وامللل واليأس.
وأنا من خالل تعديل طريقة تفكريي وحتسني سلوكيايت اإلراديّة قادرة 
على أن أكون يف معظم مراحل حيايت نشطة ومرتاحة، وذلك بفضل 
البيت عن  لنا أهل  اليت قّدمها  املناهج  ثقيت باهلل واّتصايل به عرب 

.رسول الّله
 البيت أهل  مبحّبة  املمتلىء  قليب  ألّن  سعيدة؛  بالفعل  أنا  فلذلك 

يفيض دوماً مبشاعر الرضا والثقة واألمل.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية
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»من عالمة أحد املتقني أّنك ترى له قّوة يف دين و حزما يف لني و إميانا 
يف يقني و حرصا يف علم و علما يف حلم و قصدا يف غىن و خشوعا 
يف عبادة و جتّمال يف فاقة و صربا يف شّدة و طلبا يف حالل و نشاطا يف 
هدى و حتّرجا عن طمع يعمل األعمال الّصاحلة و هو على وجل ميسي 
و مهّه الّشكر و يصبح و مهّه الذّكر يبيت حذرا و يصبح فرحا حذرا ملا 
حذر من الغفلة و فرحا مبا أصاب من الفضل و الّرمحة إن استصعبت 
عليه نفسه فيما تكره مل يعطها سؤهلا فيما حتّب قرّة عينه فيما ال يزول و 
زهادته فيما ال يبقى ميزج احللم بالعلم  و القول بالعمل تراه قريبا أمله قليال 
زهلل خاشعا قلبه قانعة نفسه منزورا أكله سهال أمره حريزا دينه مّيتة شهوته 
مكظوما غيظه اخلري منه مأمول و الّشّر منه مأمون إن كان يف الغافلني 
كتب يف الّذاكرين و إن كان يف الّذاكرين مل يكتب من الغافلني يعفو 
عّمن ظلمه و يعطي من حرمه و يصل من قطعه بعيدا فحشه لّينا قوله 
غائبا منكره حاضرا معروفه مقبال خريه مدبرا شرّه يف الّزالزل وقور و يف 
املكاره صبور و يف الّرخاء شكور ال حييف على من يبغض و ال يأمث فيمن 

صفات المتقین

سیرة األخیار

 املؤمنني علي حبيب بن ُمظاهر األسدي، من خواص أصحاب أمري 
ومن أوائل الكوفيني الذين كتبوا لإلمام احلسني بعد وفاة معاوية يدعونه 
إىل  اخلفاء  يف  أتى  الكوفيني  من  العهد  نكث  رأی  فلما  إليهم،  للقدوم 

احلسني بكربالء، واستشهد بني يديه يوم عاشوراء. 

اسمه، كنيته ونسبه
حبيب بن ُمَظَهر )أو ُمظاهر( بن رئاب بن األشتر بن حجوان بن فقعس بن 
أسد األسدي  بن  بن دودان  ثعلبة  بن  بن حارث  قيس  بن  بن عمرو  طريف 

الكندي الفقعسي،1 من قبيلة »بين أسد«، وكان يلقب بـأبي القاسم.2
أخرى4  مظهر  و  تارة3  ُمظاهر  أبيه  اسم  أن  التارخيية  املصادر  يف  جاء 
وبعضها أثبته ُمطهر،5 والصحيح - كما عن المامقاني وبقرينة الزيارات وما 
اشتهر على األلسن - ُمظاهر،6 فيما مال السيد محسن األمين لتصحيح 
ُمظهر على وزن مطهر، وقال: ما ذكرته الكتب الحديثة أنه ابن مظاهر خالف 

المضبوط قديما.7

فضائله
هو من أشهر أصحاب اإلمام احلسني وكان من السبعني رجال الذين 
نصروه يف كربالء وصربوا على البالء حىت قتلوا معه، وكان من أصحاب 

8.اإلمام علي واحلسن
كان عابدا ورعا تقيا ومراعيا حلدود اهلل تعاىل، حافظا للقرآن الكرمي، وكان 

خيتمه يف كل ليلة من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر.9
قال العالمة األمين العاملي يف »أعيان الشيعة«: كان حبيب من الجماعة 
الذين نصروا الحسين ولقوا جبال الحديد واستقبلوا الرماح بصدورهم 
والسيوف بوجوههم، وهم يعرض عليهم األمان واألموال فيأبون، ويقولون 
ال عذر لنا عند رسول اهلل إن قتل الحسين ومنا عين تطرف حتى قتلوا 

حوله.10

مصاحبته ألمير المؤمنين
أو  هل كان صحابيا  مظاهر  بن  حبيب  يف  الرجاليني  اختلفت كلمة 
إىل  العسقالني12  حجر  وابن  الكلبي11  البعض كـابن  فذهب  تابعيا، 

القول بأن حبيبا أدرك النيب وصاحبه.
 13،مل يذكر الشيخ الطوسي يف كتابه أنه كان من أصحاب رسول اهلل

وكذلك صاحب كتاب »اإلستيعاب« و»أسد الغابة«.14
ذكر أهل السري: إن حبيبا نزل الكوفة، وصحب عليا يف حروبه كلها، 
وكان من خاصته ومحلة علومه.15 إذ تعلم منه علم املنايا والباليا16و17 

18.وكان من رجال شرطة اخلميس املدافعني عن أمرياملؤمنني
له حكاية تكشف عن معرفته بعلم املنايا والباليا عن فضيل بن الزبير، 
قال: مر ميثم التمار على فرس له فاستقبل حبيب بن مظاهر االسدي 

عند جملس بين أسد. فتحدثا حىت اختلف أعناق فرسيهما. مث قال 
حبيب: لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار 
الزرق، قد صلب في حب أهل بيت نبيه، ويبقر بطنه على 

 عالمات المتقين
حيّب يعرتف باحلّق قبل أن يشهد عليه ال يضّيع ما استحفظ و ال ينسى 
ما ذّكر و ال ينابز باأللقاب و ال يضاّر باجلار و ال يشمت باملصائب و 
ال يدخل يف الباطل و ال خيرج من احلّق إن صمت مل يغّمه صمته و إن 
ضحك مل يعل صوته و إن بغي عليه صرب حىّت يكون الّله هو اّلذي ينتقم 
له نفسه منه يف عناء و الّناس منه يف راحة أتعب نفسه آلخرته و أراح 
الّناس من نفسه بعده عّمن تباعد عنه زهد و نزاهة و دنّوه مّمن دنا منه لني 
و رمحة ليس تباعده بكرب و عظمة و ال دنّوه مبكر و خديعة قال فصعق 
مهّام صعقة كانت نفسه فيها... أما و الّله لقد كنت أخافها عليه... هكذا 

تصنع املواعظ البالغة بأهلها.« 
 :فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال

»وحيك إّن لكّل أجل وقتا ال يعدوه و سببا ال يتجاوزه فمهال ال تعد ملثلها 
فإمّنا نفث الّشيطان على لسانك.«

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

حبيب الحسين
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فقال له حبيب بن مظاهر: واهلل إني أراك تعبد اهلل على سبعين حرفا وأنا 
أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع اهلل على قلبك!29 

وملا دنا عمر بن سعد من معسكر احلسني ورمى بسهم ارمتى الناس، 
فلما ارمتوا خرج يسار موىل زياد بن أبي سفيان وسالم موىل عبيد اهلل بن زياد 

فقاال: من يبارز؟ ليخرج الينا بعضكم. 
فوثب حبيب بن مظاهر وبرير بن حضير فقال هلما حسني: »اجلسا.« 
وملا رأى أبو ثمامة الصيداوي حلول وقت الصالة، قال للحسني: يا أبا 
عبد اهلل نفسي لنفسك الفداء هؤالء اقتربوا منك وال واهلل ال تقتل حتى اقتل 

دونك وأحب أن ألقى اهلل ربي وقد صليت هذه الصالة.
فقال: »سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي.« 

فقال الحصين بن نمير: إنها ال تقبل. 
فقال حبيب بن مظاهر: ال تقبل الصالة زعمت من ابن رسول اهلل وتقبل 

منك يا ختار )يا حمار(؟! 
فحمل عليه احلصني بن منري ومحل عليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف 
من  فاستنقذوه  أصحابه  فاحتوشته  احلصني  عنه  ووقع  الفرس  به  فشب 

حبيب.30 
قالوا: وملا صرع مسلم بن عوسجة مشى إليه احلسني ومعه حبيب، 

فقال حبيب: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة! 
فقال له مسلم قوال ضعيفا: بشرك اهلل بخير. 

فقال حبيب: لوال أني أعلم أني في أثرك الحق بك من ساعتي هذه ألحببت 
أن توصي إلي بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت له أهل من 

الدين والقرابة. 
فقال له: بلى، أوصيك بهذا رحمك اهلل! وأومأ بيديه إىل احلسني أن 
متوت دونه، فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة. ويف رواية ألنعمنك عينا.31

قتاله في المعرکة
كان حبيب بن مظاهر يرجتز يوم عاشوراء ويقول:

أنا حبيب وأببببببببببي مظاهر
فارس هيجاء وحرب تسعر
أنتم أعببببببببد عبببببببببدة وأكثر 

ونبببببببحن أوفي منكم وأصبر
ونحن أعلي حجة وأظهر

حبببببقا وأتقي منكم وأعبببببذر32
برز حبيب بن مظاهر األسدي يف املعركة وقاتل قتاال شديدا، مث محل عليه 
بُديل بن ُصريم فطعنه فذهب ليقوم فضربه احلصني بن منري على أم رأسه 
بالسيف فوقع ونزل بديل فاجتز رأسه وأخذ فعلقه يف عنق فرسه.33 فهد 
مقتله احلسني، فقال: »عند اهلل أحتسب نفسي وحماة أصحابي.«34 
ويف رواية قال: »هلل درك يا حبيب، لقد كنت فاضال تختم القرآن في 

ليلة واحدة.«35
روي أن حلبيب ولد إمسه القاسم فلما بلغ احللم قتل بديل بن صرمي.36

رأس  من  أمتار  عشرة  بعد  على  مظاهر  بن  حبيب  أسد  بنو  دفنت 
احلسني حيث قربه اآلن يف الرواق الشرقي من الروضة احلسينية، اعتناء 

بشأنه وملكانته يف العشرية. 
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سیرة األخیار

الخشب. 
فقال ميثم: واني العرف رجال أحمر له صفيدتان يخرج لينصر 

ابن بنت نبيه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة.19

مع اإلمام الحسين
في الكوفة

ملا بلغ أهل الكوفة هالك معاوية اجتمعت الشيعة يف منزل سليمان بن 
صرد الخزاعى فذكروا هالك معاوية فحمدوا اهلل وأثنوا عليه، وكتبوا إىل 

 :احلسني
صرد،  بن  سليمان  من   علي بن  للحسين  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم 
والمسيب بن نجية، ورفاعة بن شداد البجلى، وحبيب بن مظاهر، وشيعته 
اليك اهلل  فانا نحمد  الكوفة، سالم عليك  أهل  المؤمنين والمسلمين من 
الذي ال اله إال هو، اما بعد فالحمد هلل الذى قصم عدوك الجبار العنيد... 

إنه ليس علينا إمام فاقبل لعل اهلل أن يجمعنا بك على الحق.20 
وملا ورد مسلم بن عقيل الكوفة ونزل يف دار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
يأخذان  بن عوسجة  ومسلم  اليه جعل حبيب  ختتلف  الشيعة  وأقبلت 
البيعة للحسني يف الكوفة21 حىت إذا دخلها عبيد اهلل بن زياد وخذل 
أهلها عن مسلم وتفرق أنصاره حبسهما عشائرمها وأخفيامها، فلما ورد 
احلسني كربالء خرجا اليه خمتفيني يسريان الليل ويكمنان النهار حىت 

وصال اليه.22

رسالة الحسين إليه
جاء يف بعض املصادر املتأخرة:

ملا علم احلسني بقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، ونقض أهل 
بأن حتمل كل  اثنيت عشرة راية، وأمر  الكوفة لدعوته، وغدرهم، عقد 
مجاعة راية من الرايات وأبقى واحدة، فأيت اليه أصحابه وقالوا له: يا ابن 

رسول اهلل دعنا نرتحل من هذه األرض. 
فقال هلم: »صبرا حتي يأتي الينا من يحمل هذه الراية األخري.« 

فقال له بعضهم: سيدي! تفضل علي بحملها. 
فجزاه احلسني خريا و قال: »يأتي اليها صاحبها.« 

مث كتب كتابا جاء فيه:
»من الحسين بن علي بن أبي طالب الي الرجل الفقيه حبيب بن مظاهر: 
أما بعد، يا حبيب! فأنت تعلم قرابتنا من رسول اهلل، و أنت أعرف بنا 
من غيرك، و أنت ذو شيمة وغيرة، فال تبخل علينا بنفسك، يجازيك جدي 

رسول اهلل يوم القيامة.« مث أرسله ايل حبيب.23

في كربالء
ملا وصل حبيب إىل احلسني ورأى قلة أنصاره وكثرة حماربيه، قال 
إليهم  لسرت  لي  أذنت  فلو  أسد  بني  من  حيا  هاهنا  إن   :للحسني

ودعوتهم إلى نصرتك لعل اهلل أن يهديهم وأن يدفع بهم عنك. 
فاذن له احلسني فسار إليهم حىت وافاهم فجلس يف ناديهم ووعظهم 

وقال يف كالمه: 
يا بني أسد! قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه، هذا الحسين بن علي أمير 
المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول اهلل وقد نزل بين ظهرانيكم في 

عصابة من المؤمنين. وقد أطافت به اعداؤه ليقتلوه، فاتيتكم لتمنعوه وتحفظوا 
حرمة رسول اهلل فيه... 

فقاتلهم،  ميتنعوا  فلم  ليال ومانعهم  بن سعد  عمر  فعارضهم  معه  فخرجوا 
فلما علموا أن ال طاقة هلم هبم تراجعوا يف ظالم الليل، وعاد حبيب إىل 
احلسني فأخربه مبا كان، فقال: »وما تشاؤون اال ان يشاء اهلل وال 

حول وال قوة إال باهلل.«24

صورة تمثيلية لحبيب بن مظاهر في مسلسل المختار الثقفي
يف عصر التاسع من حمرم أرسل ابن سعد، قرة بن قيس الحنظلي فلما رآه 

احلسني مقبال قال: »أ تعرفون هذا؟« 
فقال حبيب بن مظاهر: نعم، هذا رجل من حنظلة تميم وهو ابن أختنا ولقد 

كنت أعرفه بحسن الرأي. 
فلما قدم قال له حبيب بن مظاهر: ويحك! يا قرة بن قيس أين ترجع إلى 

القوم الظالمين.25 
وروى الطبري أنه ملا زحف ابن سعد إىل احلسني يوم التاسع من احملرم، 
أتاهم العباس يف حنو من عشرين فارسا فيهم: زهير بن القين وحبيب 

بن مظاهر... 
فقال هلم حبيب بن مظاهر: أما واهلل لبئس القوم عند اهلل غدا قوم يقدمون 
العصر  هذا  أهل  وعباد  البيت  وأهل  وعترته   نبيه ذرية  قتلوا  قد  عليه 

المتهجدين باألسحار والذاكرين اهلل كثيرا...26

في ليلة عاشوراء
ذكر أرباب املقاتل أنه ملا خرج احلسني يف جوف الليل إىل خارج اخليام 
يتفقد التالع والعقبات تبعه نافع بن هالل اجلملي... مث رجع وهو 
قابض على يد نافع، مث دخل احلسني خيمة زينب ووقف نافع 
بإزاء اخليمة ينتظره فسمع زينب تقول له: »هل استعلمت من أصحابك 

نياتهم فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة.« 
قال نافع: فلما مسعت هذا منه، بكيت وأتيت حبيب بن مظاهر وحكيت 

 .ما مسعت منه ومن أخته زينب
قال حبيب: واهلل لوال انتظار أمره لعاجلتهم بسيفي هذه الليلة. 

مث قال حبيب الصحابه: هلموا معي لنواجه النسوة ونطيب خاطرهن. فجاء 
حبيب ومعه أصحابه وصاح: يا معشر حرائر رسول اهلل! هذه صوارم فتيانكم 
أسنة غلمانكم  فيكم وهذه  السوء  يريد  إال في رقاب من  يغمدوها  أال  آلوا 

أقسموا أال يركزوها إال في صدور من يفرق ناديكم.27

في يوم عاشوراء
يف صباح العاشر من احملرم جعل اإلمام احلسني زهري بن القني على 
الراية  القلب وأعطى  امليسرة ووقف يف  بن مظاهر على  امليمنة، وحبيب 

 28.ألخيه العباس
براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه   وملا دعا اإلمام احلسني
جلهم: »أيها الناس! اسمعوا قولي وال تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم 
علي... أو لم يبلغكم قول رسول اهلل لي وألخي: هذان سيدا شباب أهل 

الجنة؟!« 
رد عليه الشمر قائال: هو يعبد اهلل على حرف إن كان يدري ما يقول!
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دور األئّمة في إحیاء الدین

اخلط التأرخيي املمتد هذا أعطى لإلمام الباقر مقاما كبريا يف نفوس 
األمة اإلسالمية، هذا املقام الكبري قرره كونه وريث أولئك الذين وقفوا يف 
وجه االحنراف، وصانوا اإلسالم يف مقابل تلك الصدمة اليت سببها ذلك 
االحنراف. هذا املقام الكبري هنا يتجلى يف نصوص تأرخيية كثرية عديدة 

.وافرة ميكن االطالع عليها يف تراجم اإلمام الباقر
احلج  يف  يراه  حينما  هشام  ابن  سؤال  يف  عنه  يعرب   الباقر اإلمام 
يقول: من هذا؟ فيقال له: هذا من افتتن به أهل »العراق«،1 أو هذا إمام 
أهل العراق،2 وبتعبري فقية سين آخر يف مقام استهزاء يقول: هذا نبي 
أهل »الكوفة«،3 على أساس أن الناس غلوا يف هذا الشخص إىل هذه 

الدرجة.
خمتلف  من  اآلالف  أن  وكيف  احلج،  موسم  الدينية يف  حياته  تصوير 
اجلهات كانوا يأتون إليه ويستفتونه، من العراق، ومن »خراسان«، ومن 
غريها،4 ويعطي يف املقام االمتداد الروحي الشعيب الواسع النطاق الذي 
كان يتمتع به اإلمام الباقر، حماوالت األسئلة وحماوالت االمتحان 

من قبل كبار فقهاء املسلمني الذين بدأوا ذلك الوقت مدارسهم الفقهية، 
حماولة حتدي اإلمام الباقر، والسفر من بلد إىل بلد ألجل أن حياجوه 
بسؤال، أو ألجل أن حيرجوه يف مسألة،6 هذا يدل على الصيت الذائع 
املختلفة أحناء  الفعلية  الردود  الذي أوجد مثل هذه  الواسع  الفكر  وعلى 

العامل اإلسالمي.
الروحية كانت  الشعبية  الزعامة  هذه  أن  النصوص  هذه  يف  يبدو  والذي 
فوق احلدود واالنقسامات، فلم يكن زعيم شعب دون شعب، بل كانت 
الشعوب اجلديدة الداخلية يف اإلسالم أيضا تعرتف به وتؤمن به وترتبط به 
على حد ارتباط أهل الكوفة والبصرة من أبناء الشعب العريب، وكذلك يف 
داخل الشعب العريب مل يكن هناك فرق من حيث االرتباط الروحي بالرغم 
من التناقض العنصري أو القبلي الذي كان موجودا يف حياة العرب يف أيام 
اخلالفة األموية بني املضريني واحلمرييني، مع هذا نرى يف غرة أصحاب 
املستمر  الشديد  العداء  من  بالرغم  وأولئك  من هؤالء   الباقر اإلمام 
الذي امتألت به صفحات تأريخ بين أمية بني احلمرييني واملضريني حىت 

أصبح الشعراء الشيعة الرمسيون لإلمام من هذين الطرفني، وال ننسى هبذه 
املناسبة الفرزدق التميمي المضري6 والكميت األسدي الحميري،7 بالرغم 
من اجتاههما القبليني املتعاديني، اتفقا على الوالء لإلمام الباقر وألهل 

.البيت
وقلنا: إن الطابع العام هلذا الدور الذي دشنه الباقر وابتدأه هو ]إعطاء[ 
طابع إطار تفصيلي للتشيع، يعين وضع النقاط على الحروف إلعطاء اإلطار 

الواضح الحدود والمعالم.

مسئوليات اإلمام الباقر
يف هذا املقام كان يواجه اإلمام مسئوليات كبرية جدا ومهمة جدا. أوال 
الدور: مسألة إعطاء هذا  الرئيسية يف هذا  وقبل كل شيء وهي املسألة 
اإلطار وإعطاء هذه املالمح احملددة التفصيلية للتشيع، وإخراج العمل من 
كونه عمال يقوم به شخص أو شخصني أو ثالثة إىل عمل ميثل فرقة متثل 

اإلسالم بوجهه احلقيقي.
هذا املطلب كان اإلمام الباقر ميارسه تارة عن طريق التثقيف املوسع 
املتنوع داخل مدرسته، وأخرى عن طريق جماهبة األمة هبذا اإلطار ألول مرة 
تقريبا يف حياة األئمة. اإلمام الباقر كان جيابه األمة هبذا اإلطار، 
ويتحدى ذهنية أكثر أفراد األمة الذين مل يكونوا يؤمنون هبذا اإلطار بالرغم 
من أهنم كانوا يؤمنون باإلمام كشخص، وأنه رجل عظيم، لكن مل يكونوا 
يؤمنون هبذا اإلطار. اإلمام كان يعطي الشعار على مستوى األمة إعطاء 

واضحا صرحيا، بنحو غري مألوف بالنسبة إىل آبائه.
ففي الرواية: أن اإلمام الباقر حج بيت اهلل احلرام ومعه ولده اإلمام 
الصادق، حىت إذا بلغا املسجد يقف اإلمام الصادق يف قبال 
أبيه ويعلن ويقول: »نحن ونحن ونحن«، فيعطي املفهوم الشيعي عن أهل 
البيت بشكل واضح حمدد، ويبني أمام هذا املأل، مأل هشام بن عبد 
الملك، ويعلن حنن نتمتع هبذه اخلصوصيات وهبذه الصفات اليت مرجعها 
إىل أن أهل البيت هم أصحاب الزعامة الروحية واالجتماعية يف جمتمع 

اإلسالم وحنن وراث اإلسالم احلقيقيون.8
هذا اإلعالن على هذا املستوى اجلماهريي وتكييف ساعة له يكون فيها 
هشام حاضرا هذا ليس جمازفة، وإمنا هو وفق متطلبات هذا الدور، ألنه 
يف هذا الدور جيب أن يسمع املسلمون أن املسألة ليست مسألة اإلمام 
بن  علي  مسألة  أو  وقتل،  لإلسالم  بن علي حارب خملصا  احلسني 
هلا  وزعامة  عام،  اجتاه  مسألة  هي  وإمنا  وقتل،  حارب   طالب أيب 
ختطيط واضح املعامل، وأن هذه الزعامة هي اليت برزت يف علي تارة 
العصور  خمتلف  على  تربز  وتبقى  تربز  أخرى، وسوف   احلسني ويف 
يهزها هزا  تنبيها  إليه  األمة  تنبيه  بد من  املطلب كان ال  واألجيال، هذا 

عميقا.
نظري هذا وقع أيضا حينما أشخص اإلمام الباقر إىل اخلليفة األموي، 
وأشكل على اخلليفة واخلليفة سأله قال له: هل أنت من ولد أبي تراب؟ 
بعد هذا  باإلمام،  واالستخفاف  به  يعاب  ترابي؟ مث شرع يف كالم  أنت 
املفهوم  املفهوم،  هذا  نفس  وأعلن  اخلليفة  وجه  يف  خطيبا  اإلمام  وقف 
الشيعي الواضح أعلنه هناك.9 واحلسني مل يعلن هذا املفهوم مع أنه 
ثار على يزيد، مع هذا مل يعلن هذا املفهوم يف جملس وايل يزيد، مل يقل 
له حنن، وإمنا قال له: إن يزيد شارب الخمر ومثلي ال يبيايع مثله،10 ملاذا؟ 

ألن احلسني كان يعيش مسئوليات الدور األول الذي قلناه، والدور 
األول كان ال بد فيه قبل كل شيء من احلفاظ على أصل اإلسالم، من 
إنقاذ مسعة اإلسالم من شارب اخلمر، كان هذا هو الواجب والالزم قبل 
كل شيء، إن اإلسالم ينقى ويبعد عن مستوى شارب اخلمر، وهذا هو 

.الذي قاله احلسني
أما اإلمام الباقر بالرغم من أنه مل يكن قد محل السيف يف تلك 
الساعة كما محله احلسني قال باملفهوم الشيعي اخلالص عن زعامة 
أهل البيت، هذا كله يعطي أن الدور دور جديد، وعلى أبواب دور 
جديد له ختطيط جديد، وله هدف رئيسي جديد خيتلف عن اهلدف 
الرئيسي يف الدور السابق، وليس معناه أن اهلدف السابق عطل يف هذا 
الدور، وإمنا معناه أن العناية أوليت هبذا اهلدف أوال مع احلفاظ على 
سائر األهداف األخرى، إذن فهكذا كانت هي املسألة الرئيسية يف هذا 

الدور.
واإلمام الباقر يف مقام إعطاء هذه املالمح التفصيلية وهذا اإلطار 
احملدد املعامل للفرقة الناجية كان يصطدم من اخلارج بعقبة، وكان يصطدم 

من الداخل بعقبة.

من   الباقر اإلمام  يواجهها  التي كان  العقبات 
الخارج

أما العقبات اليت كان يصطدم هبا من اخلارج فهي: أن احلياة اإلسالمية 
كانت وقتئذ تتمخض عن إعطاء إطار آخر ومبدأ آخر حمدد املعامل 
معاكس مع هذا املبدأ الذي حاول اإلمام الباقر أن يعطيه. اإلمام 
عاصر حالة متخض مبدأ جديد فكري جتسد فيه االحنراف السياسي، 
أليس الدور األول عاش االحنراف السياسي؟ هذا االحنراف السياسي 
السياسي يف  العمل  أن  مبدأ فكري، كما  يتمخض عن  بدأ  قد  كان 
الدور األول األئمة أهل البيت بدأ من الدور الثاين يف إعطاء مالمح 

تفصيلية للفرقة الناجية.
ما هو ذلك املبدأ؟ مبدأ مرجعية الصحابة، أو مرجعية الصحابة والتابعني. 
واملرجعية  السياسية  املرجعية  أعطى   األعظم الرسول  بأن  تعلمون 
املرجعية  أن  وتعلمون   ،علي وخللفاء  طالب  أيب  بن  لعلي  الفكرية 
السياسية انتزعت من أمري املؤمنني إثر وفاة النيب، وأما املرجعية 
هناك  يكن  ومل  ومعطلة،  شاغرة  بقيت  فهذه  رمسية  الفكرية كمرجعية 
ختطيط واضح مللء هذا الفراغ يف عهد اخللفاء الثالثة، وهذا ما نبحثه يف 

.ترمجة أمري املؤمنني
وبعد انتهاء عصر الصحابة وبدء عصر التابعني، وانقراض كثري من الناس 
التابعني وبدء تابعي التابعني يف هذا العصر واجهت الدولة اإلسالمية 
عن  ابتعدوا  وذلك ألهنم  الفراغ؛  هذا  ملء  اإلسالمي ضرورة  واجملتمع 
مصادر اإلسالم، ابتعدوا عن الكتاب والسنة وعن عصر النيب، ابتعدوا 
ال  الكتاب  وأصبح  الكتاب،  وظروف  ومناسباته  الكتاب  لغة  عن 
 النيب وكذلك  الزمين،  البعد  باعتبار  نظرهم  يف  غموض  عن  خيلو 
واتسعت  مباشرة،  النيب  عن  النصوص  هلم  ينقل  شخص  هلم  يبق  مل 

وأحداث  أنواع  اإلسالمية  احلياة  يف  واستجدت  اإلسالمية،  احلياة 
ومالبسات وتعقيدات، وفتحت األبواب على جماالت جديدة 

مل تكن حبسبان، يف كل ذلك كان حيتاج إىل مرجع فكري، 

السّيد جعفر مرتضى العاملي

مسئوليات اإلمام الباقر
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ما هو املرجع الفكري هناك؟
بطبيعة احلال مل يكن من املمكن للخلفاء أن تقرر املرجعية 
الفكرية ألهل البيت؛ ألهنم وإن كان ال شغل هلم باملرجعية 
الفكرية ولكن املرجعية الفكرية كانت متهيدا للمرجعية السياسية، ولو أهنم 
أعطوا املرجعية الفكرية ألهل البيت ألعطوهم أقوى سالح ميكن أن 

يصلوا به إىل احلكم، وأن يرجعوا من جديد يف املرجعية السياسية.
فكان ال بد من تسليط األضواء إىل جهة أخرى، وكان ال بد إذن من 
إشغال الرأي العام عن أهل البيت مهما أمكن، وكان ال بد إذن من 
جتميد منابع الصلة بني أهل البيت وبني املسلمني لكي ال يفكر هؤالء 

يف اسرتجاع احلكم بعد ذلك هناك.
كان يتمخض الفكر املنحرف يف حياة األمة اإلسالمية عن وضع مبدأ، 
وهو مبدأ مرجعية الصحابة، وأن يكون قول الصحايب حجة، وأن يكون 
أصيال برأسه باعتبار أن الصحايب يعرف ذوق اإلسالم وقد فهم اإلسالم 
وعاش قضايا اإلسالم، فال بد وأن ال يكون يف أقواله وانطباعاته خمالفا 
الذوقية حبسب  الناحية  املبدأ مقبوال من  مع اإلسالم، وكان مثل هذا 

الظاهر.
الصحابة  الفراغ؛ ألن  يكن ميأل كل  مل  أيضا  بنفسه  املبدأ  إن  وحيث 
يكونوا  مل  وقضاياهم  أحكامهم  ويف  للمشاكل  معاجلاهتم  يف  أنفسهم 
يستوعبون الفراغ هذا أيضا، كانت احلياة اإلسالمية، الفكر املنحرف يف 
احلياة اإلسالمية كان يتمخض عن وضع متمم اجلعل ملرجعية الصحابة، 
ومتمم اجلعل كان هو االجتهاد والرأي، هذا املبدأ الذي قامت على 
أساسه بعد هذا مدارس القياس، واالستحسان، واملصاحل املرسلة، وحنو 

ذلك من املدارس اليت استحدثها فقهاء املسلمني من السنة.
هذا كان يتمخض حينما كان اإلمام الباقر يعلن عن املبدأ الصحيح، 
حينما كان يواجه املسلمني باإلطار احلق للفرقة الناجية، ويعطي هذا 
هذا  من  يواجه صعوبة كثرية  اإلمام كان  وهذا  احملددة،  املعامل  اإلطار 
الناحية، ويف الروايات الواردة عن مناقشة اإلمام الباقر بأنك ترسل 
عن رسول اهلل، وكيف يصح هذا اإلرسال؟ هذه املناقشة استبطان 
ملرجعية الصحابة، باآلخرة املرجع هو الصحابة، وال بد أن نستفيد من 

.رسول اهلل
فكرة  وأعطى  العامة،  الفكرة  الباقر حتدى  اإلمام  أن  من  وبالرغم 
مرجعية أهل البيت بشكل واضح، وصرح بذلك يف أقصى اجملالس 
من وجهة سياسية يف حاالته االعتيادية، هو ومن جاء بعده كانوا يف تقية 

شديدة من ناحية هذا املبدأ بالذات.

تقية األئمة من ذهنية الرأي العام
وأنا أعتقد أن األئمةـ كانوا يف تقية من ذهنية الرأي العام أكثر مما 
كانوا يف تقية من ناحية خلفاء اجلور والظلم، مل يكونوا - األئمة - يف 
تقية من ناحية خلفاء اجلور بتلك الدرجة اليت نراها يف الروايات واألخبار، 
وال أظن أهنا بتمامها كانت مستندة إىل اتقاء خطر خلفاء اجلور، وماذا 
يهم خلفاء اجلور أن تكون الفتوى هكذا أو هكذا يف مسائل الطهارة 
والصالة والصوم وغري ذلك من األمور اليت ال ترتبط بلهوهم وأنسهم 
وسياستهم وشهواهتم اليت هتمهم، مل يكونوا يهتمون هبذه الناحية باملقدار 

الذي جيعل اإلمام يتقي هذا االتقاء الذي يبدو من الروايات.

اإلمام كان يتقي يف املوارد اليت ال ترتبط ال من قريب وال من بعيد مبسألة 
سياسية، حىت يف هذه املواضع اإلمام كان يتقي، ملاذا كان يتقي؟ اإلمام 
كان يف نظر املسلمني أمجع رجال عاملا كامال عامال عادال متدينا، وكان ال 
يشك أنه يف طليعة أهل العلم والورع والتقوى، إذن ملاذا مل يكن يقول يف 
مسألة: إن هذا حرام أو إن حالل، وال يهم ذلك اخلليفة اجلالس يف قصره 
أن يكون هذا حراما أو أن يكون ذلك حالال ما دام اخلراج بيده وما دام 

األمر أمره وهنيه؟
املستمر  السياسي  االحنراف  غرسها  اليت  املسلمني  ذهنية  أن  أرى  الذي 
هذه  وتستنكر   ،البيت أهل  مرجعية  تستغرب  بنحو  نشأت  املتدرج 
الفكرة بالرغم من إعظامهم ألشخاص أهل البيت، ولكنها تستغرب 
فكرة أن اإلسالم قد أعطي أمانة بيد هذه األسرة اخلاصة، أو بيد أشخاص 
متسلسلني من هذه األسرة اخلاصة، هذه الفكرة أصبحت بعد وفاة النيب 
األعظم بأربعني أو خبمسني سنة، أصبحت فكرة تبدو غريبة، وعمق 
غرابتها يف شذوذ معاوية وخلفاء معاوية بقطعهم الصلة بني املسلمني وبني 
كثري من الروايات املأثورة عن النيب، وفكرة أن اإلسالم أعطي أمانة بيد 
أهل البيت، وأن أهل البيت أمناء بصورة مباشرة على اإلسالم، 
وعلماء بصورة مباشرة لإلسالم. هذا املطلب أصبح شيئا غريبا، بل أصبح 

شيئا متجه الطباع وتضيق به.

اإلمام الباقر أمام طريقين
اإلمام الباقر الذي عاش حمنة هذا الدور الثاين الذي نتكلم عنه، كان 
له طريقان: إما أن ينصب له مدرسة فقيهة كما ينصب غريه من الفقهاء 
تارة،  النيب  عن  املسندة  الرواية  أساس  على  يفيت  وبعدئذ  فقهية،  مدرسة 
أنه ال  وعلى أساس االجتهاد واملصاحل أخرى، غاية األمر بطبيعة احلال 
يفيت خبالف الواقع، يفيت بالواقع، لكن يلبس الواقع هذه األثواب املعرتف 
هبا حبسب الذهنية العامة، فحينئذ هل كان حيقق خطرا من هذه الناحية، 
أو كان حيقق من هذه الناحية شيئا يستفز اخلليفة مبجرد أن خالف فالن 
الفقيه، مع أنه هنج نفس املنهج، واتبع نفس اإلطار العام الذي اتبعه الفقيه 
اآلخر؟ لو كان سلك هذا السلوك ملا استفز اخلليفة، وملا استفز السياسة 
احلاكمة، ولكان هذا جيعله يف مصاف بقية الفقهاء، بل جيعله أكرب من 
بقية الفقهاء اآلخرين، كلهم كانوا بالنظر العام أهبط من مستوى األمة، 
يقول ذلك الشخص: ما رأيت العلماء أمام شخص هم أصغر وأحقر منهم 
أمام محّمد الباقر.11 لو كان ينهج نفس املنهج ويتخذ نفس اإلطار، 
ويلبس الفتوى الواقعية هذه األثواب، إذا لنجح وملا وجد هناك تقية هبذا 
املعىن الذي نقول. املهم توجد تقية يف جماالت خاصة ترتبط مبصاحل احلاكم 

ال أكثر من ذلك.
هلذه  ضمين  إمضاء  هذا  ألن  الذات؛  طبيعة  مع  يتناىف  هذا كان  لكن 
العامة  الذهنية  األثواب، إمضاء ضمين هلذا اإلطار، إمضاء ضمين هلذه 
املنحرفة عند املسلمني وتعطيل ضمين ملبدأ مرجعية أهل البيت. املسألة 
اجلهادية وقتئذ مل تكن هي مسألة أن ينقل الفتوى الواقعية يف هذه القضية 
أو يف تلك القضية، وإمنا تعطى يف إطار مرجعية أهل البيت، هذه هي 
كانت املسألة اجلهادية، وهذه املسألة اجلهادية هي اليت تستفز السلطان، 
وتستفز الذهنية العامة عند املسلمني؛ ألن الذهنية العامة للمسلمني غري 
مستعدة أن تسمع مثل هذا، نعم مستعدة أن تسمع من اإلمام على قدر 

ما تسمعه من مالك وأيب حنيفة وغريهم، ولكن على حنو غييب إهلي حينئذ 
غري مستعدة أن تسمع ذلك، وإمنا تقول حينئذ: إن هذا ساحر، إن هذا 

كذاب، كما قال الجاهليون عن جده!
إذن فكان اإلمام يف نفس الوقت الذي جياهد بإعطاء هذا اإلطار، يف 
نفس الوقت كان يتقي عن اإلعطاء ضمن هذا اإلطار إال يف حدود ميكن 
أن حتقق مكسبا جديدا للفرقة من دون أن يستفز أذواق اآلخرين مبا يعود 
على الفرقة من الوبال وباخلسارة، وكثري من اإلفتاءات الفقهية أنا أفكرها 
على هذا األساس؛ ألن األساس كان يدور أمره بني أن يظهر الواقع لكن 
يف إطارهم، وبني أن ال يظهر الواقع، يف املقامني مل يظهر الواقع وتابعهم 
حبسب الصورة، بل كان إما أن يعطي الواقع بثوبه اإلهلي، وإما أن يتظاهر 
بالتبعية املطلقة للفقهاء اآلخرين وأنه ليس له كالم إال كالمهم، كل هذا 

كان ألجل دقة املوقف بكال قسميه.
اخلارج،  الباقر حبسب  اإلمام  يواجهها  اليت كان  املشكلة  هي  هذه 
آخر يف  مبدأ  اإلسالمية عن وضع  الحياة  في  االنحراف  تمخض  مشكلة 
الباقر يف حياة خماض،  مقابل هذا املبدأ، وهذا املبدأ عاصره اإلمام 
مث يعاصره اإلمام الصادق، وهو يف حالة عنفوانه، ويواجهه بعد أن 
اشتد فاعله ومنا وأصبح شيئا رمسيا مقهرا مفروغا عنه، على ما يأيت يف حياة 

.اإلمام الصادق

العقبة التي كان يواجهها اإلمام الباقر من الداخل
وأما املشكلة اليت كان يواجهها من الداخل: هي املشكلة اليت كان يواجهها 
وإعطاء  التفصيلية  املناهج  إعطاء  بدأ  حينما  الشيعي  اإلطار  داخل  من 
اخلطوط التفصيلية للتشيع بوصفه الوريث احلقيقي لإلسالم ومعربا حقيقيا 
التشويش  يواجه شيئا من  أن  الطبيعي  املقام كان من  لإلسالم، يف هذا 
مل  املعامل  وهذه  احلدود  هذه  ألن  الشيعة؛  داخل كيان  يف  واالضطراب 
تكن تعطى بصورة خمصوصة واضحة منشورة بال خوف وال تقية وال وجل 
مع التخطيط الالزم والشرح الالزم، وإمنا كانت تعطى يف ظروف جهادية 

معقدة وحمتفة باملشاكل اليت شرحناها واليت مل نشرحها.
إذن فمن الطبيعي هذا أن مثل هذه املعطيات سوف يدخل عليها كثري من 
التغيري والتبديل والتطوير يف داخل اجلهاد، يف داخل الكتلة، هذا املفهوم 
حينما ينطلق من عند اإلمام ال يسمعه الكل على مستوى واحد وبدرجة 
أن  إىل  وببطء  تؤدة  إنسان يف  إىل  إنسان  يبقى ميشي من  وإمنا  واحدة، 
يستوعب كل الكتلة، هذا املفهوم حينما ميشي شأنه ]شأن[ املاء حينما 
ميشي على األرض يأخذ من تراب األرض ومن أوساخها، وهكذا حىت 
خيرج من كونه ماء مطلقا إىل كونه ماء مضافا أو ماء متغريا، هذه املفاهيم 

كان حاهلا هكذا.
يف مثل هذا اجلو وجدت هناك فرص وإمكانيات يف داخل جبهة الفرقة 
الفرقة  باطلة ضالة يف داخل هذه  للتحريف واالنحراف، ولبناءات  الناجية 
الناجية. والتأريخ يقول بأن اجتاهات جديدة للغلو نشأت يف فرتة مقارنة 

.ويف حياة اإلمام الباقر مع حياة اإلمام الباقر
وكان من مجلة املعمقني هلذه االجتاهات يف داخل الفرقة هم األشخاص 
الذين اكتسبوا بعد ذلك اسم احلنفيني أو املذهب احلنفي أو حنو ذلك، 
يعين األشخاص الذين انتسبوا إىل دعوى إمامة محّمد بن الحنفية وبعده أبو 
هاشم. نفس حمّمد بن احلنفية مل يثبت بوجه من الوجوه أنه ادعى اإلمامة، 

وإمنا شوش عنه هبذا املفهوم يف عمل قام به الـمختار يف الكوفة.
وبعد حمّمد بن احلنفية جاء ابنه أبو هاشم، ويبدو أن أبا هاشم كان رجال 
غري واضح وغري منسجم مع خط أهل البيت، فقولب هذه األمور 
اليت  املعطيات  املذهب من  إىل هذا  أخذ يضيف  بشكل مذهب، مث 
كان يعطيها األئمة بعد حتريفها وتشويشها. فاألئمة كانوا يعطون 
يأخذ هذه احلدود  البيت، وهو كان  الواقعية ملرجعية أهل  احلدود 
ويتفاعل معها ويشوهها، مث بعد هذا تنعكس يف إطار عقائدي بشكل 

غري صحيح.
والنوبختي يف »فرق الشيعة« يذكر هناك اضطرار اإلمام الباقر عدة 
مرات أن يصدر قرارا بالكفر والتكفري أو بشيء من هذا القبيل على 
بعض دعاة الشيعة داخل اإلطار الشيعي من أتباع حمّمد بن احلنفية، 
ومن غري أتباع حمّمد بن احلنفية،12 هؤالء الذين رأوا يف هذه املفاهيم 
وسيلة للتشويه واالحنراف واجلهد من جديد، فأخذوا يدعون النبوة تارة، 
واإللوهية أخرى، وينسبون اإللوهية له أو لشخص ميت أو لإلمام احلي 
الذي هو يعطي املفاهيم الصحيحة ثالثة، وهكذا حىت اضطر اإلمام أن 
يطرد بعض أصحابه ويلعن ويكرر لعنهم، من قبيل مغرية بن سعيد. هذا 
إليها من عندياته، مث احنرف  املفاهيم وكدرها وأضاف  الشخص أخذ 
وأخذ يعطي املفهوم الشيعي مع شيء كثري من الغلو، حىت جعل اإلمام 
يتأمل ويتأثر ويلعنه.13 وكذلك اإلمام الصادق فيما بعده14 وكان 

 :يقول اإلمام الباقر
ما  لكن  محّمد؟!  من  ورثنا  أشخاص  ونحن  عنا،  يقولون  لهؤالء  »ما 
صحبنا معنا براءة من النار، ونحن نخاف من اهلل ونهتز خوفا منه كما تهتز 
الورقة من الريح، ونحن إن أطعنا اهلل أدخلنا الجنة، ونحن إن عصينا اهلل 

أدخلنا النار، وال براءة من اهلل تعالى إال على أساس عملنا.«15 
كل هذا كان من قبله كعالج للمشاكل الداخلية.

قدروا موقف شخص داعية يريد أن يعطي األمة مفهوما، هذا املفهوم 
يقيم به الدنيا واآلخرة، يعارض يف هذا املفهوم السلطة احلاكمة، ويعارض 
الذهنية العامة للمسلمني، اليت يريد اإلمام أن يبقى حمتفظا مبكانته فيها 
ألجل أن حيتلها بالتدريج، فهو يعطي هذا املفهوم يف مثل هذا احلد، 
ويعطيه كتلة متشتتة غري جمتمعة، متفرقة مكانا ووضعا وحاال، وال بد 
له أيضا من احلفاظ على صحة هذه املفاهيم اليت يعطيها، ومن مقاومة 
االحنرافات اليت تنشأ من حماولة حل هذه املفاهيم. هذه املهمة مهمة 
من أدق املهمات وأصعبها يف التأريخ على الدعاة العقائديني قد قام هبا 

.اإلمام الباقر
الثاين، وهو خط  الدور  الرئيسي يف هذا  هذا كله يف ما يرتبط باخلط 
املصائب  وجماهبة  الناجية  للفرقة  احملدد  واإلطار  احلدود  معامل  إعطاء 
واملشاكل من اخلارج والداخل يف سبيل إعطاء هذا اإلطار. مث هناك 

.نشاطات أخرى متفرقة ومهمة قام هبا اإلمام الباقر

الهوامش:
1. »كشف الغمة«، ص 126.

2. »حبار األنوار«، ج 46، ص 358، تاريخ اإلمام الصادق، باب مناظراته 
مع املخالفني، الباب 9، احلديث 12.

3. املصدر السابق، ص 355، احلديث 9.
 ،الباقر اإلمام  تاريخ   ،259 - السابق، ص 258  املصدر   .4

دور األئّمة في إحیاء الدین

دور األئّمة في إحیاء الدین



٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام

1442

٭ الرقم 70
٭ حمرّم احلرام 

1442

م
ـا

إلم
ة ا

فـ
ـر

مع

م
ـا

إلم
ة ا

فـ
ـر

مع

64

65

الباب 5، باب معجزاته ومعايل أموره، احلديث 5960 و الباب 
6، احلديث 17، 20.

5. »كشف الغمة«، ج 2، ص 126 - 127.
)ت 110  فراس،  بأيب  املعروف  التميمي  بن صعصعة  غالب  بن  مهام  وهو   .6
اإلمام  عليه  أشار  العرب،  لغة  ثلث  لذهب  شعره  لوال  مشهور،  شاعر  ه.ق.(، 
علي حبفظ القرآن ففعل، وقد فاز حبب أهل البيت، وله األبيات املشهورة 
يف اإلمام زين العابدين اليت أوهلا: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه 
واحلل واحلرم... قاهلا مبسمع هشام بن عبد امللك، له ديوان مطبوع ونقائض معروفة 

مع جرير وجمموعة من الشعراء. )»نسمة السحر«، ج 3، ص 311 - 323.(
7. أبو املستهل الكميت بن زيد بن حبيش األسدي )60 - 126 ه.ق.( شاعر 
ودمه.  بلسانه  ونصرهم   البيت ألهل  حببه  هلل  دان  والبيت،  القريض  يف  سبق 
أول شعره اهلامشيات. وأوهلا: وما يل إال آل أمحد شيعة وما يل إال مذهب احلق 
مذهب... دعا له اإلمام الباقر والصادق. )»نسمة السحر، ج 2، ص 

).555 - 545
8. »دالئل اإلمامة«، ص 104؛ »حبار األنوار«، ج 46، ص 306، تاريخ اإلمام 

الباقر، باب خروجه إىل الشام، الباب 7، احلديث األول.
9.  »حبار األنوار«، ج 46، ص 317، نفس الباب، احلديث 3.

10. »مقتل احلسني للخوارزمي«، ص 184.
11. سبط ابن اجلوزي، »تذكرة األمة خبصائص األئمة«، عن عطاء، ص 336.

12. انظر: »فرق الشيعة«، ص 28.
13. »رجال الكشي«، ط مشهد، ح 405 و 406.

14. »رجال الكشي«، أحاديث 336 و 339 و 400 - 404، 407، 408، 
.909 ،549 ،544 - 542 ،511

والكفر،  اإلميان  الكايف«، ج 2، ص 74 - 75، كتاب  راجع: »أصول   .15
احلديث 3 و 6؛ »حبار األنوار«، ج 25، ص 289؛ كتاب »اإلمامة«، باب نفي 
الغلو يف النيب واألئمة، ح 46، ص 303 و ح 69، ص 307 و ح 73، 

ص 317.

دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

روی الحافظ الطبرانّی فی »املعجم األوسط« بإسناده عن علّی بن علّی 
الهاللّی عن أبيه ، قال :

دخلت علی رسول اهلل  يف شکاته اليت قبض فيها، فإذا فاطمة عند 
رأسه، فبکت حتی ارتفع صوهتا، فرفع رسول اهلل طرفه إليها، فقال: 
»حبيبتی فاطمة ما الذي يبکيک؟« فقالت: »أخشی الضيعة من بعدک.« 

فقال: 
»يا حبيبتی أما علمت أنّ اهلل اطلع إلی األرض اطالعة فاختار منها أباک، 
فبعثه برسالته، مث اطلع إلی األرض اطالعة فاختار منها بعلک، وأوحی 
سبع  اهلل  أعطانا  قد  بيت  أهل  وحنن  فاطمة  يا  أياه،  أنکحک  أن  إلّی 
خصال مل يعط أحداً قبلنا، وال يعطی أحدا بعدنا، أنا خامت النبيني وأکرم 
النبيني علی اهلل،  وأحب املخلوقني إلی اهلل عزوجل وأنا أبوک، ووصّيی خري 
األوصياء وأحّبهم إلی اهلل، وهم بعلک، وشهيدنا خري الشهداء وأحبهم 
إلی اهلل، وهو عّمک محزة بن عبداملطلب وعّم بعلک، ومّنا من له اجلناحان 
أخضران يطري مع املالئکة يف اجلنة حيث شاء، وهو ابن عّم أبيک وأخو 
بعلک، ومنا سبطا هذه األمة، ومها ابناک احلسن واحلسني، ومها سيدا 

شباب أهل اجلنة، وأبومها والذي بعثنی باحلق خري منهما.
يا فاطمة والذي بعثنی باحلق إّن منهما مهدي هذه األمة، إذا صارت الدنيا 

أّن اهلل إختار محّمدا و علّيا بعد اّطالعه إلی األرض
السبل، وأغار بعضهم علی  الفنت وتقطعت  وتظاهرت  ومرجاً  هر جاً 
بعض، فال کبري يرحم صغرياً، وال صغري يوقر کبرياً، فيبعث اهلل عّزوجل 
عند ذلک منهما من يفتح حصون الضاللة وقلوباً غلفاًيهدمها هدماً، 
يقوم بالدين فی آخر الزمان کما قمت به يف أول الزمان، وميأل الدنيا 

عدالً  کما ملئت جوراً.
يا فاطمة الحتزنی والتبکی، فإنّ  اهلل عّزوجل أرحم بک وأرأف عليک 
منی، وذلک ملکانک مّنی، وزّوجک اهلل زوجک و هو أشرف أهل بيتک 
حسباً، وأکرمهم منصباً، وأرمحهم بالرعية، وأعدهلم بالسوية، وأبصرهم 
بالقضية، وقد سألت ربی أن تکونی أول من يلحقنی من أهل بيتی.«

فلما قبض النيب مل تبق فاطمة بعده إالّ مخسة وسبعني يوماً، 
حتی أحلقها اهلل عّزوجل به.
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