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أخبار المسمین في العالم

كشفت بلدية العدو الصهيوين استعداد الشركات اإلماراتية للمسامهة يف 
مشروع هتويدي يف مدينة »القدس احملتلة«، يهدف لتحويل أحد األحياء 
باملنطقة  شبيهة  لتغدو  وجتاري  وصناعي  تكنولوجي  مركز  إىل  العربية 
الصناعية يف خليج سان فرانسيسكو يف كاليفورنيا األمريكية، واليت تعرف 

بـ»سيليكون فايل«.
وقالت صحيفة »األخبار« اللبنانية، إن نائبة رئيس البلدية التابعة للكيان 
إماراتية  شركات  أن  ناحوم، كشفت  فلر  احملتلة،  القدس  يف  الصهيوين 

أبدت استعدادها لالستثمار يف مشروع وادي السيليكون.
وأشارت إىل أنه مل يبد ذلك مستغربا يف ظل مسارعة أبو ظيب إىل التطبيع 
يف شىت اجملاالت، من تلزمي حّج الفلسطينيني لـ»شركة موانئ ديب«، وفتح 
اخلّط البحري للشحن إىل ميناء حيفا احملتلة، إىل تسويق النبيذ اإلسرائيلي 
بتسويق  انتهاًء  وليس  احملتل،  السوري  اجلوالن  مستوطنات  يف  املصّنع 

البطاطس يف حمال اخلضار.
العربية،  ريشون«  »ماكور  صحيفة  إىل  حتدثت  اليت  ناحوم،  ووفق 
لالستثمار  الشديدة  أبدوا حماستهم  إماراتية  أعمال وشركات  رجال  فإن: 
والمساعدة، وخاصة أن من مصلحتنا توفير فرص عمل لسّكان هذه األحياء.

ولفتت إىل أن ما حّرك اإلماراتيني لالستثمار يف القدس احملتلة بحجة 
إذ  الرتكية؛  الذراع  قطع  هو  للمقدسيين،  االقتصادي  الوضع  تحسين 
المقدسيين...  أوساط  في  التركي  النفوذ  عن  معلومات  هلم  قّدمت  إهنا 
ولمست تخّوفاتهم من تحرّكات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان )عبر 

الجمعيات( هناك.
وقبل أشهر أعلنت بلدية القدس التابعة للكيان، عن إطالق ما زعمت 

أهنا »خطة تارخيية جديدة« خاصة بشرق مدينة القدس.
وحبسب ما أوردته هيئة البث العربية »كان«، فإن: الخطة تشمل مشروعا 

خطة  عن  عبارة  وهو  فالي(،  )السيليكون  السيليكون  وادي  إلنشاء  ضخما 
المال واألعمال  قطاع  توسيع مساحات  بموجبها سيتم  استراتيجية ضخمة، 
والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير في الشطر الشرقي من القدس.
ويف إطار هذه اخلطة، سيتم خالل سنوات قليلة معدودة، بناء 200 ألف 
الراقية  التقنية  الصناعات  في  تشغيل  ومراكز  التجارية  للمصالح  مربع  متر 
»هايتيك«، إضافة إلى 50 ألف متر مربع لمحالت تجارية إلى جانب 50 

ألف متر مربع للفنادق.
اخلطّة املطروحة، اليت حتمل اسم »وادي سيليكون«، ترتّكز، حبسب الشريط 
الرتوجيي الذي نشرته البلدية، يف حّي وادي اجلوز، وهو جزء من اخلطة 
اخلمسية احلكومية »لتطوير القدس وتقليص الفجوات بني غرهبا وشرقها« 

بتكلفة إمجالية تصل إىل حنو 700 مليون دوالر.
وحيرم املشروع الفلسطينيني، من أّي مشاركة يف حتديد الوضعية التنظيمية 
لألحياء واألماكن اليت يسكنوهنا، كما أنه يؤثر يف حياة أكثر من 300 
ألف فلسطيين، ويعيق إمكانية التمدد الدميغرايف، حبسب جبارة، ويطلق 
على املخطط املذكور أعاله اسم »مشروع مركز املدينة شرق«. أما مشروع 
يُعرف  ما  إطار  يف  احملتلة  املدينة  وصل شطري  فهدفه  سيليكون،  وادي 
من  املقدسيني  وطرد  إلسرائيل«،  عاصمة  الكربى  أو  املوحدة  بـ»القدس 

أراضيهم عرب ضرب صلب معيشتهم وأرزاقهم

المصدر: المسيرة نت

مشروع تهويدي في وادي الجوز بالقدس المحتلة
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صدر دليل إرشادي جديد للصحفيني الذين يقومون مبهام تغطية القضايا 
املتحدة، والذى أصدرته منظمة  اإلسالمية وشؤون املسلمني يف اململكة 

معايري الصحافة املستقلة )ابسو(.
ويوضح الدليل اجلديد قضايا رئيسية للصحفيني تتعلق بالدين اإلسالمي 
إىل  التغطية كما يشمل دراسات حالة،  اعتبارهم عند  كي يضعوهنا يف 
جانب توفري معلومات سياقية واساسية حول اإلسالم واملسلمني يف اململكة 

املتحدة.
احلقوقية  املنظمات  بعض  جانب  من  ترحيباً  اإلرشادي  الدليل  والقى 
بينها منظمة، »أخرب ماما« والىت تدعم ضحايا  ومجاعات الضغط ومن 

اإلسالموفوبيا والكراهية ضد املسلمني.
ووصف مؤسس املنظمة فياز موغال الدليل اإلرشادي اجلديد بأنه مبثابة 
مداوالت  بعد  املستقلة  الصحافة  معايري  منظمة  حققته  ممتاز«  »توازن 
ومشاورات معها ومع ناشريها والنشطاء اجملتمعيني املختلفني واملنظمات، 

حيث ال يوجد دائماً تعددية يف الفكر والرأي. وقال : 
أؤمن بقوة بأن دينى أو ايديولوجيتى الفكرية يجب أن يكونا منفتحين على 

النقد وأنه ينبغي توفير الحماية للكتاب.
واستدرك بأنه فيما يتعلق بقضايا ال عالقة هلا باإلسالم واملسلمني وجيرى 
نسجها يف قصص وألغاز تسب وتسيء جملتمعات كاملة، مبا يعزز آراء 
متييزية بشأهنم، فإن هذا الدليل االرشادي يوضح هنا ضرورة اتباع إرشادات 

ومعلومات مهمة عند التغطية الصحفية اخلاصة باملسلمني وجمتمعاهتم.
وقامت املنظمة يف أوقات سابقة بإصدار أدلة إرشادية مشاهبة، ولكنها 

ال تتعلق بالدين، بل بغريه من القضايا والىت تشمل تغطية أخبار حول 
اجلنسية  واجلرائم  الكربى،  واحلوادث  القضائية  والتحقيقات  الوفيات 
واالنتحار ومشكالت العابرين جنسيا الذين يتحولون من ذكر إىل أنثى 

والعكس، وكيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي.
وقالت املدير التنفيذي للمنظمة، شارلوت ديوار إن الدليل اإلرشادي 
اجلديد عن اإلسالم واملسلمني يساعد احملررين والصحفيني على االلتزام 
انطباقها على  استقاء معلومات حول كيفية  مبدونة حتريرية من خالل 

قضية معينة، مضيفة: 
نأمل في أن يساعد هذا الدليل، مثل غيره من األدلة اإلرشادية التي اصدرناها 
من قبل، المحررين والصحفيين في تغطية مثل هذا الموضوع المهم بأسلوب 

يفى بأرقى المعايير التي حددتها مدونة الممارسة الصحفية.
باسم  املعروفة اختصاراً  املستقلة  يشار إىل أن منظمة معايري الصحافة 
ابسو هي أكرب جهة تنظيمية ملعظم الصحف واجملالت الصادرة باململكة 

املتحدة.

المصدر:المصري البوم.

لتغطية قضايا اإلسالم والمسلمين صحفيًا

دليل بريطاني جديد



6 ٭ الرقم 73
٭ ربيع الثاين

1442

٭ الرقم 73
٭ ربيع الثاين 

1442

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

7

أخبار المسمین في العالم

أخبار المسمین في العالم

 كان جلياً ان االدارة االمريكية احلالية عمدت اىل تصعيد مستوى اللعبة 
اخلطرية اليت تلعبها يف »لبنان«، بعد ان كانت ضمن املستوى االول، 
حبيث وعلى الرغم من فرضها عقوبات اقتصادية على »حزب اهلل«، مل 

تصل اىل حّد هتديد الوضع اللبناين برّمته.
ولكن، ما ان »حتّمست« فرنسا وقام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
مببادرته اللبنانّية، حىت رفعت واشنطن من مستوى لعبتها ونقلت لبنان 
اىل مرحلة خطرية. ومع استمرار الفرنسيني يف متابعتهم للمسألة اللبنانّية، 
تواصل الضغط االمريكي القاسي على اللبنانيني بذريعة حزب اهلل، اىل ان 

وصل اليوم اىل املرحلة االخرية قبل الفوضى واالهنيار التام.
ال حيتاج االمر اىل الكثري من التحليل الدراك انه كلما تقدمت املبادرة 
الوضع خطوات  االمريكية  االدارة  االمام، صّعدت  اىل  الفرنسية خطوة 
اكثر، وما االعالن عن العقوبات االقتصادية على مرحلتني سوى خري 
دليل على ذلك، اذ تزامنتا مع تقّدم كبري على مستوى تشكيل احلكومة 
لتربز عقدة الوزيرين السابقني علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، مث قبيل 
وصول املوفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل اىل لبنان لتخرج اىل العلن 
صدمة العقوبات على النائب جبران باسيل، وزاد الكالم املسّرب للسفرية 
االمريكية يف لبنان دوروثي شيا االمور تعقيداً بعد وصول دوريل وقيامه 

باجلوالت املكوكّية يف »بريوت«.
ومع العلم املسبق اّن واشنطن ال تقوم خبطوات اعتباطّية او اللجوء اىل 
الصدفة يف قراراهتا، فإّن ما تقوم به يف لبنان خطري للغاية، فمنذ اكثر من 
سنة اعلنت اهنا وضعت نصب عينيها استهداف حزب اهلل، وحازت 
على تأييد قسم من اللبنانيني الذين رأوا يف خطوهتا االقتصاديّة سبياًل 
حلّث احلزب على التخفيف من نفوذه، ولكن بعد هذه الفرتة الطويلة، 

تبنّي اّن اجلميع تأثر هبذه العقوبات... ما عدا حزب اهلل.
حاول االمريكيون بعدها االيهام ان العقوبات ستطال كل من يتعاون مع 
احلزب مادياً وسياسياً واجتماعياً وصحياً، واذا هبم »خيتارون« الـُمعاقَبني 
العام  لالمن  العام  واملدير  باسيل  مثاًل: جربان  ومنهم  الجندهتم،  وفقاً 
الطاغية  هي  الفساد  هتمة  اّن  جدالً  سّلمنا  واذا  ابراهيم.  عباس  اللواء 

وثائق  وهل  اخلط؟  على  احلزب  مع  العالقة  دخلت  فكيف  واالساسية، 
ودالئل االستخبارات العسكريّة واالمنّية واملالّية االمريكّية متّكنت فقط من 
القويّة  العالقة  هي  التهمة  »الفاسدين«؟ ويف حال كانت  هذين  حتديد 
النواب  جملس  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  غاب  فلماذا  احلزب،  مع  واملتينة 
العديدة اليت  الوزارية والنيابية  ورئيس احلكومة املستقيل واملكلف والوجوه 
ومبعوثه ضمن  الفرنسي  الرئيس  ايضاً  احلزب، وهل سيوضع  مع  تتعامل 

الالئحة املعاقَبة بسبب لقاءاهتما مع احلزب بشكل مباشر؟
مل تنجح »الربوباغندا« االعالمّية الرمسّية لالمريكيني ان عرب سفريهتم او عرب 
وسائل اخرى، يف اقناع احد اهنم يستهدفون فقط حزب اهلل، الّن الوقائع 
على االرض تدينهم، ناهيك عن اللهجة غري املعتادة اليت تتحدث هبا شيا 
وهي االكثر حّدة بني من سبقها يف هذا املنصب منذ عقود من الزمن. فمن 
ناحية التأثري االقتصادي واملايل فإّن احلزب هو االقل تأثّراً حىت اآلن هبذه 
الضغوط، فيما كان من املفرتض ان ينعم كل من ال يرتبط باحلزب، بطريقة 
او بأخرى، بأفضلّية على هذا الصعيد. كما اّن نفوذ احلزب السياسي مل 
يزال على حاله باعرتاف املسؤولني االمريكيني  امنلة، وهو ال  قيد  يرتاجع 
رئيس  اسم  اياً كان  احلكومي  الواقع  يتغري  ان  احد  يتوّقع  ولن  بالذات، 
احلكومة جلهة مشاركة حزب اهلل فيها بطريقة مباشرة او غري مباشرة، فما 

املكاسب اليت حققتها امريكا؟
يقول اللواء ابراهيم: ان االمور ستتغّير من ناحية الضغوط في المدى القريب، 
انّه ميلك معطيات ال ميلكها غريه يف هذا اخلصوص، واذا  الطبيعي  من 
صّحت توّقعاته ومعلوماته، فإّن السبيل الوحيد لذلك هو ان االمور وصلت 
وقد  اليه،  الداخلّية  احلرب  لبنان وعودة شبح  التام يف  الفلتان  اىل حافة 
اقتنعت االدارة االمريكّية بذلك، فقّررت عدم التصعيد واالكتفاء بتجميد 
نشاطاهتا يف هذا اجملال، مع مقاربة اقّل قساوة من املفرتض ان تعتمدها ادارة 
الرئيس اجلديد جو بايدن، اذا ما مّت االنتقال الرئاسي االمريكي بسالسة يف 

االسابيع االوىل من السنة اجلديدة.

المصدر: قناة العالم
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مستشار  »فلسطني«،  قضاة  قاضي  الهباش،  محمود  الدكتور  استهجن 
)بعض  أمساهم  من  قيام  اإلسالمية  والعالقات  الدينية  للشؤون  الرئيس 
احملسوبني على العرب واملسلمني(، بنشر مقاالت وتصرحيات تشكك يف 
هوية وموقع »املسجد األقصى« املبارك، ُمدَّعني زورًا وهبتانًا ُمبيًنا أنه ليس 

يف القدس، بل يف مكان آخر.
وقال اهلباش ان هذه املقاالت ما هي إال جزء من خمطط يهدف إىل صرف 
عقول وقلوب ماليني املسلمني عن املسجد األقصى الوحيد املوجود يف 
مدينة القدس عاصمة فلسطني، لصاحل روايات ال ختدم سوى أعداء األمة 

الذين يرتبصون هبا الدوائر.
وأضاف قاضي القضاة أنه ليس يف اإلسالم سوى مسجد أقصى واحد، 
هو هذا الذي نعرفه ويعرفه ماليني املسلمني منذ بدء اإلسالم وإىل اليوم، 
 وإىل أن تنتهي الدنيا، مضيفا أنه املسجد األقصى الذي صلى إليه النيب
واملسلمون حنو مخسة عشر عاًما، منذ بداية اإلسالم إىل العام الثاين بعد 
اهلجرة النبوية إىل املدينة وهو املسجد الذي أسرى اهلل إليه بنبيه صالة اهلل 

وسالمه عليه، مث عرج به منه إىل قاب قوسني أو أدىن.
وأكد اهلباش أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل املسجد األقصى قرآنًا يُتلى إىل 
قيام الساعة، وبه أوصى النيب ليكون مع »املسجد احلرام« و»املسجد 

النبوي« لكي ُتشد إليه الرحال.
وأكد قاضي القضاة أن املسجد األقصى سوف يبقى يزين أرض القدس 
الغباء  صنوف  من  ميارسوا  أن  اجلهال  املزورون  حاول  مهما  وفلسطني، 
والتجهيل والتزوير ألجل عرض من الدنيا قليل، مؤكداٌ اننا سندخله حني 

يأيت وعد اآلخرة، ويومئٍذ سريحل العابرون عن أرضه وعن التاريخ أيًضا.
ويأيت ذلك رداً على مقال نشرته صحيفة »عكاظ« السعودية،  يشكك 
يف املسجد األقصى، ويزعم أن املذكور بالقرآن ليس هو املوجود يف القدس 

احملتلة.
والكاتب أسامة يماني، ذكر يف مقاله أن سبب اعتقاد كثري من الناس أن 

املسجد األقصى يقع يف فلسطني يعود إىل أن كثرياً من ُكَتب التاريخ 
وُكَتب التفاسري، وخاصة املتأخرة منها تقول بأن األقصى يقع يف القدس، 

ومن هنا صار اخللط بني القدس والقبلة واملسجد األقصى.
النيب هو موجود يف  الذي حتدث عنه  وزعم أن املسجد األقصى 

منطقة تدعى اجلعرانة بني مكة والطائف، وليس يف فلسطني.
بعثة  عند  االسم  بهذا  تكن  لم  حيث  األقصى،  ليست  القدس  وأضاف: 
رسول اهلل محمد وال في عهد الخلفاء الراشدين. كما أن القدس مدينة 

والمسجد األقصى مسجد.
وبعد سرد طويل يف حماولة منه إلثبات أن األقصى مل يكن القبلة األوىل 
للمسلمني كما هو متعارف عليه، قال مياين: إذن، يّتضح ممّا أوردنا من 
آراء الّسلف أنّه ال يوجد إمجاع بشأن أّولية القبلة لبيت املقدس، رغم 

شيوع هذه املقولة على األلسن ويف الكتابات يف هذا األوان.
وأضاف: بنى عبدالملك بن مروان مسجد قّبة الصخرة في سنة 691م. 
وذلك بسبب تذّمر الّناس من منعهم عن أداء فريضة الحّج إلى مّكة، ألّن 
ابن الزبير كان يأخذ البيعة له من الحّجاج، لذا قام عبدالملك ببناء الصخرة 

وتحويل الّناس للحّج إليها بدل مّكة كما يذكر ابن خلكان.
وختم مياين مقاله بعبارة: العبرة التي نخلص إليها من هذا االختالف بين 
قضايا  أو  أحداث  لصالح  وظّفت  سياسية  ألمور  يرجع  والرواة  الروايات 
ومواقف سياسية ال عالقة لها باإليمان وال بصالح األعمال والعبادات. واهلل 

من وراء القصد.
وفد أثار مياين جدالً واسعاً ال سيما أنه ليس أول كاتب سعودي حياول 

نفي قدسية املكان عن القدس احملتلة.
املروجة  الدعاية  يأيت ضمن  مقال مياين يف عكاظ  أن  ناشطون  واعترب 

للتطبيع، واليت حتاول التخلي عن فلسطني بأي جمال كان.

almajd.net :المصدر

يشكك في هوية المسجد األقصى

رّد فلسطيني على كاتب سعودي

طوني خوري لعبة اميركا الخطيرة في لبنان
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رفيعة  مبنزلة   املعصومني آبائه  العسكري كسائر  اإلمام  حظي 
والتبجيل  التعظيم  مظاهر  من  بوافر  تتمثل  مرموقة،  اجتماعية  ومكانة 
واالحرتام اليت يكنها له غالب من عاصره مبن فيهم الذين خاصموه وناوؤه 
وسجنوه، وذلك للدرجات العالية من صفات الكمال ومعايل األخالق 

اليت يتحلى هبا من العبادة والعلم واحللم والزهد والكرم والشجاعة وغريها 
من مظاهر العظمة اليت ميزت شخصه الكرمي.

ولو استعرضنا ما نقله كتاب سريته يتبني لنا مسو مكانته يف اجملتمع 
وتقديره  تعظيمه  على  أمجعوا  وأصدقاءه  أعداءه  وأن  آنذاك،  االسالمي 

اجملتمع  وطبقات  والفقهاء  والقضاء  والقواد  الوزراء  ذلك  يف  مبا  وإكباره، 
كلها.

التقدير  أجواء ومظاهر ذلك  لنا بعض  تنقل  معتربة  تارخيية  وثيقة  وهناك 
واالحرتام واملكانة واإلجالل، صادرة من بعض رجال الدولة، وهو أحمد 
بن عبيد اهلل بن يحيى بن خاقان، عامل السلطان على الضياع واخلراج يف 
قم، وكان أبوه وزير المعتمد، فقد جرى يوما ذكر العلوية - أي املنتسبني 
النصب واالحنراف عن  إىل اإلمام علي - ومذاهبهم، وكان شديد 
البيت - والفضل ما شهدت به األعداء - فقال: »ما رأيت  أهل 
العلوية مثل احلسن بن علي بن حممد بن  وال عرفت بسر من رأى من 
الرضا يف هديه وسكونه وعفافه ونبله وكربته عند أهل بيته وبين هاشم 
كافة، وتقدميهم إياه على ذوي السن منهم واخلطر، وكذلك كانت حاله 

عند القواد والوزراء وعامة الناس.
فأنت ترى أن له امتدادا من التعظيم يف مواقع اجملتمع كلها، سواء 
الذين يدينون بإمامته أو الذين يقفون ضدها، وهو أمر يستحق التأمل، 
فكيف يستطيع شاب يف مقتبل العمر أن حيظى بالتقدمي على ذوي السن 
واخلطر؟ وأن يتمتع هبذه املنزلة العالية واملكانة الكبرية عند القواد والوزراء، 
وعامة الناس، وهو يف خط مضاد ملوقع اخلالفة، بل ويزدحم حوله الذين 
 العداوة ويكنون هلم البغضاء؟ لقد فرض اإلمام ينصبون له وآلبائه
نفسه على الواقع كله، بسموه الروحي واخللقي، وعناصر العظمة اليت خيتزهنا 

يف شخصه، ونشاطه احلركي يف أوساط االمة.
ويتابع ابن خاقان حديثه فيقول: 

إذ  للناس،  يوم جملسه  أيب، وهو  قائما على رأس  يوما  أنين كنت  فأذكر 
دخل حجابه فقالوا: أبو حممد ابن الرضا بالباب، فقال بصوت عال: 
يكنوا رجال  أن  منهم، ومن جسارهتم  فتعجبت مما مسعت  له«،  »ائذنوا 
أمر  من  أو  أو ويل عهد،  إال خليفة،  عنده  يكىن  يكن  أيب، ومل  حبضرة 

السلطان أن يكىن. 
ذلك ألن ذكر الكنية مظهر من مظاهر التكرمي واإلجالل، فكيف يكىن 
رجل حبضرة الوزير، وليس هو خليفة وال ويل عهد وال ممن أمر السلطان 

بتكنيته؟ إنه أمر ملفت للنظر ومثري للتعجب.
ويواصل فيقول: فدخل رجل أمسر، حسن القامة، مجيل الوجه، جيد البدن، 
حديث السن، له جاللة وهيئة حسنة، فلما نظر إليه أيب قام فمشى إليه 
خطى، وال أعلمه فعل هذا بأحد من بين هاشم والقواد، فلما دنا منه عانقه 
وقبل وجهه وصدره، وأخذ بيده، وأجلسه على مصاله الذي كان عليه، 
وجلس إىل جنبه مقبال عليه بوجهه، وجعل يكلمه ويفديه بنفسه، وأنا 
متعجب مما أرى منه، إذ دخل احلاجب فقال: الموفق - وهو أخو املعتمد 
العباسي - قد جاء، وكان املوفق إذا دخل على أيب يقدمه حجابه وخاصه 
قواده، فقاموا بني جملس أيب وبني باب الدار مساطني إىل أن يدخل وخيرج، 
فلم يزل أيب مقبال على أيب حممد حيدثه حىت نظر إىل غلمان اخلاصة 

فقال حينئذ له: إذا شئت جعلني اهلل فداك. 
مث قال حلجابه: خذوا به خلف السماطين ال يراه هذا - يعين املوفق - فقام 

وقام أيب فعانقه ومضى.
فقلت حلجاب أيب وغلمانه: ويلكم من هذا الذي كنيتموه بحضرة أبي، وفعل 

به أبي هذا الفعل؟ 
فقالوا: هذا علوي يقال له: الحسن بن علي، يعرف بابن الرضا. 

فازددت تعجبا، ومل أزل يومي ذلك قلقا مفكرا يف أمره وأمر أيب وما رأيته 
منه حىت كان الليل، وكانت عادته أن يصلي العتمة مث جيلس فينظر فيما 

حيتاج إليه من املؤامرات - أي املراجعات - وما يرفعه إىل السلطان.
فلما صلى وجلس جئت فجلست بني يديه، وليس عنده أحد، فقال 

يل: يا أحمد، ألك حاجة؟ فقلت: نعم يا أبه، فإن أذنت سألتك عنها. 
فقال: قد أذنت. 

من  فعلت  ما  به  فعلت  بالغداة؟  رأيتك  الذي  الرجل  من  أبه!  يا  قلت: 
اإلجالل والكرامة والتبجيل وفديته بنفسك وأبويك؟

فقال: يا بني ذاك إمام الرافضة الحسن بن علي، المعروف بابن الرضا. مث 
سكت ساعة وأنا ساكت. مث قال: يا بني، لو زالت اإلمامة عن خلفائنا 
بني العباس، ما استحقها أحد من بني هاشم غيره، لفضله وعفافه وهديه 
رأيت  أباه،  رأيت  ولو  أخالقه وصالحه.  وجميل  وعبادته  وزهده  وصيانته 
رجال جزال نبيال فاضال، فازددت قلقال وتفكرا وغيظا على أبي وما سمعت 
منه فيه، ورأيت من فعله به، فلم يكن لي همة بعد ذلك إال السؤال عن 
خبره والبحث عن أمره. فما سألت أحدا من بني هاشم والقواد والكتاب 
والقضاة والفقهاء وسائر الناس إال وجدته عنده في غاية اإلجالل واإلعظام 
والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على جميع أهل بيته ومشايخه، 
فعظم قدره عندي، إذ لم أر له وليا وال عدوا إال وهو يحسن القول فيه 

والثناء عليه.2
تقييم  ندخل يف  أن  الدولة  أحد رجال  نريد من خالل شهادة  ولسنا 
اإلمام جملرد أن هذا الرجل شهد له، ألنه خيتص من موقع إمامته 
بالدرجة الرفيعة عند اهلل، ويتمتع مبلكات قدسية يف مجيع جوانب املعرفة 
والروحانية والصالح واخللق الرفيع، وهي اليت جعلت هذا الرجل وسواه 

يذعن لشخصيته ويظهر له اإلكبار واالحرتام والثناء.
ليس مثة شخصية  أنه  الشهادة،  نقوله من خالل هذه  أن  نريد  الذي 
كبرية وفاعلة يف اجملتمع إال وهناك من يسيء القول فيها، كما أن هناك 
من حيسن القول فيها، لكننا جند أن الغالبية العظمى قد اتفقت على 
تقدير اإلمام واحرتامه وإجالله، وعلى حسن القول فيه، حبيث أخذ 
مبجامع قلوب وعقول األعداء واألصدقاء، هذا مع أنه عاش يف 
جمتمع يقف من الناحية الرمسية ضد خط واليته، ويعمل على حماصرته 

ويضيق عليه ويسعى إىل أن ينقص من قدره.
وتلك املنزلة مل تكن مفروضة بقوة السالح وصولة السلطان، وال هي 
وليدة التعاطف اجلماهريي العفوي مع اإلمام، بل هي إحدى مظاهر 
التسديد اإلهلي الذي ال تعمل معه مجيع حماوالت السلطة الساعية إىل 
احلط من منزلته والوضع منه، األمر الذي اعرتف به رأس السلطة آنذاك.
فقد روى الشيخ الصدوق والقطب الراوندي أنه ورد يف رد اخلليفة املعتمد 
على جعفر الكذاب حينما جاء بعد وفاة أخيه اإلمام يطلب مرتبته، 
قوله: إن منزلة أخيك لم تكن بنا، إنما كانت باهلل، ونحن كنا نجتهد في حط 
منزلته والوضع منه، وكان اهلل يأبى إال أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من 

الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة.3
ويقع بعض النصارى يف دائرة التقدير واالحرتام لإلمام، ومنهم أحد 
رجال الدولة الذي كان يتوىل الكتابة للسلطان، وامسه أنوش النصراني، 

ليشارك يف  بيته  اإلمام إىل  أن يدعو  السلطان  الذي سأل 
فأرسل  والبقاء،  بالسالمة  لولديه  فيها  يدعو  مناسبة خاصة 
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السلطان خادما جليل القدر إىل دار اإلمام كي يدعوه إىل 
حضور دار كاتبه أنوش، فأخرب اخلادم اإلمام أن أنوش 

يقول: نحن نتبرك بدعاء بقايا النبوة والرسالة. 
من  بحقنا  أعرف  النصراني  جعل  الذي  هلل  »الحمد   :اإلمام فقال 
أنوش،  دار  لنا.« فركب حىت ورد  قال: »اسرجوا  المسلمين.« مث 
القسيسون  وحوله  القدمني،  حايف  الرأس،  مكشوف  إليه  فخرج 
داره  باب  على  فتلقاه  االجنيل،  صدره  وعلى  والرهبان،  والشمامسة4 
منا إال  به  أنت أعرف  الذي  الكتاب  بهذا  إليك  أتوسل  يا سيدنا،  وقال: 
غفرت لي ذنبي في عنائك. وحق المسيح عيسى بن مريم وما جاء به من 
االنجيل من عند اهلل، ما سألت أمير المؤمنين مسألتك ]في[ هذا إال ألنا 

وجدناكم في هذ االنجيل مثل المسيح عيسى بن مريم عند اهلل. 
فقال: »الحمد هلل.«5

مكانة  عن  تعرب  اليت  والتعظيم  التبجيل  مظاهر  وأصدق  أبرز  ولعل 
اإلمام عند سائر الناس، هو ازدحام الناس على جنازته إىل 
حد وصفه بعض الرواة بالقيامة، فقد قال أمحد بن عبيد اهلل ابن خاقان 
يف حديثه الذي قدمناه: ملا ذاع خرب وفاته صارت سر من رأى ضجه 
بنو هاشم والقواد  ابن الرضا. وعطلت االسواق، وركب  واحدة: مات 
والكتاب وسائر الناس اىل جنازته، فكانت سر من رأى يومئذ شبيها 

بالقيامة.6

هيبته
الناس  العسكري هبيبة حقيقية فرضت نفسها على  اإلمام  حيظى 
الصالح  ومقومات  الروحانية  امللكات  اجتماع  خالل  من  وسواهم 

.واالخالص واخللق الرفيع فيه
وقد جاء عن رسول اهلل أنه قال:»المؤمن يخشع له كل شيء ويهابه 
كل شيء« وقال: »إذا كان مخلصا أخاف اهلل منه كل شيء حتى 
هوام األرض والسباع وطير الهواء.«7 فهذا حال املؤمن املخلص ودرجته، 

فكيف إذا كان إماما معصوما وحجة على اخللق؟
قال القطب الراوندي يف صفة اإلمام العسكري: له بسالة تذل لها 
الملوك، وله هيبة تسخر له الحيوانات كما سخرت آلبائه بتسخير اهلل 
لهم إياها، داللة وعالمة على حجج اهلل، وله هيئة حسنة، تعظمه الخاصة 
والعامة اضطرارا، ويبجلونه ويقدرونه لفضله وعفافه وهديه وصيانته وزهده 

وعبادته وصالحه وإصالحه.8
من هنا فقد وصف أحد خدم اإلمام يف حديث له، حضور الناس 
يوم ركوبه إىل دار اخلالفة يف كل اثنني ومخيس، بأن الشارع كان 
يغص بالدواب والبغال واحلمري، حبيث ال يكون ألحد موضع قدم، وال 
يستطيع أحد أن يدخل بينهم، فإذا جاء اإلمام هدأت األصوات 
دخوله  حني  الطريق  له  وتوسع  البهائم  وتفرقت  الضجة  وسكنت 

وخروجه.9
يرتعدون خوفا  فكانوا  إىل ساجنيه،  هيبته حىت  آثار  امتدت  وقد 
املوكلون به يف  إليهم، حيث قال بعض األتراك  ينظر  وفزعا مبجرد أن 
سجن صالح ابن وصيف: ما نقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، 
وال يتكلم وال يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا 

ما ال نملكه من أنفسنا.10

مكارم أخالقه
نأيت هنا إىل ذكر مقومات تلك املنزلة واهليبة اليت تتمثل بامللكات القدسية 
واخلصال الروحانية اليت اجتمعت يف شخصه من العلم والعبادة والزهد 
والكرم والشجاعة وغريها من معايل الفضيلة وعناصر العظمة اليت حتلى هبا 

.أهل هذا البيت
وقد وصفه أبوه علي اهلادي بقوله: »أبو محمد ابني أنصح آل محمد 
غريزة، وأوثقهم حجة وهو الخلف، وإليه تنتهي عرى اإلمامة وأحكامها.«11
وشهد له خبالل الفضل ومعايل األخالق بعض املعاصرين له وغريهم، 

فيما  الذي وصفه  بن يحيى بن خاقان  عبيد اهلل  املعتمد  ومنهم وزير 
تقدم بالفضل والعفاف واهلدي والزهد والعبادة ومجيل األخالق 

والصالح والنبل.
وذكر ابن أبي الحديد عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

يف تعداد صفاته وصفات آبائه املعصومني قوله: 
من الذي يعد من قريش أو من غيرهم ما يعده الطالبيون 

عشرة في نسق؛كل واحد منهم عالم زاهد ناسك 
شجاع جواد طاهر زاك؟ فمنهم خلفاء، ومنهم 

مرشحون: ابن ابن ابن ابن، هكذا إلى 
بن  الحسن  وهم  عشرة، 
علي بن محمد بن علي بن 

موسى بن جعفر بن محمد 
بن  الحسين  بن  علي  بن 

يتفق  لم  وهذا   ،علي
من  وال  العرب  بيوت  من  لبيت 

بيوت العجم.12
 النيب غرس  ألهنم  وذلك 

استوحوا رساليته وروحانيته  النامي، ومنه  وفرعه 
فكانوا  شخصيته،  فيهم  وجتسدت  وأخالقيته، 

اختصارا جلميع عناصر األخالقية والروحية واالنسانية، 
وصاروا رمزا للفضيلة واملروءة وقدوة صاحلة لالنسانية.

 ،قال قطب الدين الراوندي: أما الحسن بن علي العسكري
فقد كانت خالئقه كأخالق رسول اهلل وكان جليال نبيال فاضال 

كريما، يحتمل األثقال وال يتضعضع للنوائب أخالقة على طريقة واحدة، 
خارقة للعادة.13

وفيما يلي نذكر ما يسمح به املقام من مناقبة الفذة وخصاله الفريدة:

1. العلم
كان اإلمام العسكري أعلم أهل زمانه، وقد بدت عليه مظاهر العلم 

واملعرفة منذ حداثة سنه، فقد روى املؤرخون: 
أنه رآه بهلول14 وهو صيب يبكي والصبيان يلعبون، فظن أنه يتحسر على 

ما يف أيديهم، فقال: اشتري لك ما تلعب به؟
فقال: ما للعب خلقنا. 
فقال له: فلماذا خلقنا؟ 

قال: للعلم والعبادة. 

فقال له: من أين لك هذا؟ 
قال: من قوله تعالى: »َأ َفَحِسْبُتْم أَنَّما َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو أَنَُّكْم ِإلَْينا ال تتُْرَجُعون «15 

مث وعظه بأبيات من الشعر حىت خر مغشيا عليه.16
أملع  وكان  بختيشوع،  البالط  طبيب  العلم  برجاحة   لإلمام وشهد 
طبيب  إىل   اإلمام احتاج  فقد  عصره،  يف  الطب  علم  يف  شخصية 
فأرسل اليه خبتيشوع بعض تالمذته وأوصاه قائال: طلب مني ابن الرضا من 
يفصده، فصر إليه، وهو أعلم في يومنا هذا بمن هو تحت السماء، فاحذر أن 

ال تعترض عليه فيما يأمرك به.17
واستطاع اإلمام بعلمه الذي ال جيارى وفكره الثاقب ونظره الصائب 
أن يكشف احلقائق ويظهر الدقائق، ومن ذلك أن السلطة أخرجته من 
ألن  النصرانية،  دين  إىل  وصبوا  دينهم  يف  الناس  شك  أن  بعد  السجن 
أحد الرهبان كان يستسقي فيهطل املطر، بينما يستسقي 
املسلمون فلم يسقوا، فكشف اإلمام عن حيلة 
الراهب الذي كان خيفي عظما ألحد 
فأزال  أصابعه،  بني   األنبياء
الناس  قلوب  عن  الشك 

وهدأت الفتنة.18
رصيد   ولإلمام
معريف  وعطاء  علمي 
ترسيخ  صعيد  على 
االعتقاد  أصول 
م  حكا أل ا و
والتصدي  والشرائع، 
الدعوات  لبعض 
والشبهات  املنحرفة 
الباطلة، سنأيت إىل ذكره يف 

الفصل السادس باذن اهلل.

2. العبادة
كان دأب اإلمام العسكري التوجه إىل اهلل 
تعاىل واالنقطاع إليه يف أحلك الظروف وأشدها، 
فقد كان حيىي األيام اليت أمضاها يف السجن بالصيام 

والصالة وتالوة القرآن على رغم التضييق عليه.
قال املوكلون به يف سجن صاحل بن وصيف: أنه يصوم النهار 

ويقوم الليل كله ال يتكلم وال يتشاغل بغير العبادة.19
وحينما أودع يف سجن علي بن جرين، كان املعتمد يسأله عن أخباره 

يف كل وقت، فيخربه أنه يصوم النهار ويصلي الليل.20
وكان معروفا بطول السجود، فقد روي عن أحد خدمه املعروف بـمحمد 
الشاكري أنه قال: كان استاذي أصلح من رأيت من العلويين والهاشميين كان 

يجلس في المحراب ويسجد، فأنام وانتبه وأنام وهو ساجد.21

3. الزهد
الدنيا  زخارف  عن  واالعراض  للزهد  مثاال   العسكري اإلمام  كان 

وحطامها، والرغبة فيما أعده اهلل له يف دار اخللود من النعيم والكرامة.

 :قال كامل بن إبراهيم المدني، وهو أحد أصحابه
ملا دخلت على سيدي أيب حممد نظرت إىل ثياب بياض ناعمة 
عليه، فقلت يف نفسي: ولي اهلل وحجته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا 

نحن بمواساة اإلخوان وينهانا عن لبس مثله؟ 
فقال متبسما: »يا كامل!« - وحسر عن ذراعية، فإذا مسح أسود 

خشن على جلده »هذا هلل وهذا لكم.«22
األكل،  قليل  أنه كان  الشاكري:  وجاء يف حديث خادمه حممد 
الواحدة  منه  فيأكل  شاكله،  وما  واخلوخ  والعنب  التني  حيضره  وكان 
والثنتني، ويقول: »شل هذا يا محمد إلى صبيانك.« فأقول: هذا كله؟ 

فيقول: »خذه.«23

4. الكرم والسماحة
كان اإلمام العسكري معروفا بالسماحة والبذل، وهي خصلة بارزة 
يف سريته وسرية آبائه املعصومني. قال خادمه حممد الشاكري: ما 
رأيت قط اسدى منه. وقال الشيخ الطوسي: كان مع إمامته من أكرم 

الناس وأجودهم.24
وكان حيث أصحابه على املعروف، فقد روى أبو هاشم الجعفري 
عنه أنه قال: »إن في الجنة بابا يقال له المعروف، ال يدخله إال أهل 

المعروف.« 
قال: فحمدت اهلل تعاىل يف نفسي وفرحت مبا أتكلف به من حوائج 
الناس، فنظر إيل أبو حممد فقال: »نعم فدم على ما أنت عليه، فإن 
أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة، جعلك اهلل منهم يا 

أبا هاشم ورحمك.«25
سبيل  والبذل يف  االنفاق  بارزا يف  دورا   العسكري اإلمام  وسجل 
اهلل وإعانة املعوزين والضعفاء من أبناء اجملتمع االسالمي آنذاك، رغم 
حالة احلصار والتضييق الذي مارسته السلطة ضده، وكان مصدر تلك 
العطاءات واملساعدات األموال واحلقوق الشرعية اليت جتلب إليه أو إىل 
تدين  قواعد شعبية  الىت حتتوي على  بقاع االسالم  وكالئه من خمتلف 
بإمامته، وكان يسد هبا حاجة ذوي الفاقة على قدر ما يزيل عنهم حالة 
للسخاء  »إن  يقول:   فهو والبذل،  العطاء  يف  إسراف  دون  العوز 

مقدارا، فإن زاد عليه فهو سرف.«26
بن  علي  أعطى  أنه  احلديث،  اليت سجلتها كتب  عطاءاته  ومن مجلة 
إبراهيم ابن موسى بن جعفر مائيت درهم للكسوة، ومائيت درهم للدين، 
ومائة درهم للنفقة، وأعطى البنه حممد بن علي بن إبراهيم مائة درهم يف 

مثن محار، ومائة للكسوة، ومائة للنفقة.27
دينار،  مخسمائة  مرة  فأعطاه  احلاجة  اجلعفري  هاشم  أبو  إليه  وشكا 

وأرسل إليه مرة اخرى مائة دينار حينما أخلي سبيله من السجن.28
وشكا إليه إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد اهلل 

بن عباس الفاقة واحلاجة، فأعطاه مائة دينار.29
وأعطى برذونه الكميت إىل على بن زيد بن علي بن الحسين بعد موت 

فرسه،30 وأكرمه مائة دينار يف مثن جارية بعد أن ماتت جاريته.31
ووهب حمزة بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين ثالمثائة دينار، وكان 

32.مصابا بالشلل، على رغم عدم قوله بإمامته
وبعث إىل عمرو بن أبي مسلم مخسني دينارا على يد محمد بن 
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سنان الصواف يف مثن جارية،33 وغري ذلك كثري.
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إن الذي يدعو احملقق اخلبري مبسائل التوحيد ألن يقف موقف االعجاب 
الشديد هو املنطق اخلاص بـ»القرآن« وبعده الروايات املاثورة عن الرسول 
االكرم واإلمام علي وسائر األئمة األطهار يف جمال التوحيد 

واملعرفة االهلية.
إنه منطق الميكن أن يقارن مبنطق ذلك العصر بل الميكن ان يقارن مبنطق 
العصور التالية لذلك العصر حيث راج فيها علم الكالم والفلسفة واملنطق.
الصرب  مسألة  يف  جاء  وما  جدا..  بكثريا  ذلك  من كل  اسم  فإنه  كال 

والقضاء والقدر واجلرب واالختيار منوذج من هذا املنطق.
وهذا بنفسه يثبت أن القرآن الكرمي ينبع من منبع و منشأ آخر فوق هذه 
املناشيء املادية. وان الذي اجري القرآن الكرمي على لسانه كان يشاهد 
احلقائق التوحيدية برؤية أخرى، وأن معرفة أهل بيت النيب مبنطق القرآن 

و علومه ختتلف متاما عن معرفة األخرين.
ففي األصعدة اليت يتحري فيها املستوى البشري العادي للفكر نظرا لعمق 
تلك األصعدة نفسها، جند أولئك العظماء يكشفون عن احلقائق بأمنت 
بيان وأحكمه. وال عجب إذ شوهد الكبار حىت املتكلمون الشيعة عاجزين 

عن اهلضم الصحيح هلذه املسائل كي ال يصابوا بشيء من االحنراف.
هذه  يف  ويعرف كلماهتم  العلماء  االنسان كلمات كبار  يراجع  وعندما 
اجملاالت يف الكتب الكالمية أو يف شرح األحاديث، يتنبه لوقوع هؤالء 
العظماء حتت تأثري آراء املعتزلة واألشاعرة اىل حد ما. فكان منط تفكريهم 
يقرب من النمط الفكري للمعتزلة أو األشاعرة، واضطروا اىل حد كبري اىل 

تأويل اآليات واألخبار يف مثل هذه املسائل.

الكبار، واأي شخص  نقصاً يف هؤالء  يعترب  أن هذا ال  الواضح  ومن 
يتخلصوا  مما مل  يتخلص  أن  يكن ميكنه  يعيش يف ظروفهم مل  غريهم 
منه. ان هذا النطق مل يتجل يف شرق األرض وغرهبا إال يف القرآن الكرمي 
فقد ساروا  أما اآلخرون  الدين.  أولياء  يديه وهم  وأبنائه واملرتبني على 
يطوون الطريق تدرجياً وخطوة خطوة، وبعد املالحظة الصحيحة ملثل هذه 
املسائل والتعمق والتفكري الكثري فيها واالستهداء بالقرآن اجمليد وكلمات 
 علي االمام  وخصوصا   الدين ائمة  و   االكرم الرسول 

استطاعوا الوصول إىل الواقع.
وها حنن نشاهد أن بعض املفكرين الذين عاشوا يف عصرنا احلاضر رغم 
مقدرة  أظهروا  قد  االجتماعي  تفكريهم وحتليلهم  أهنم من حيث منط 
خاصة، لكنهم عندما يصلون إىل مثل هذه املسائل يبتلون بنفس الدوار 
الذي أصيب به املتكلمون من قبل. وكنموذج لذلك ميكننا أن نذكر 
احمد امين صاحب كتب »فجر اإلسالم« و»ضحى اإلسالم« و»ظهر 
اإلسالم« و»يوم اإلسالم«. فقد أبدی امحد امني يف مطالعاته وحتليالته 
االجتماعية براعة إىل حد كبري ولكنه بدا عاجزا يف مثل هذه املسائل إىل 
احلد الذي بدأ فيه التكلمون عاجزين، فإنه يف آخر كتاب فجر اإلسالم 
يكتب فصال بعنوان »اجلرب والقدر« ولكن ما يظهر لنا بعد مطالعته هو 
أن االعتقاد بالقدر - يف نظره - مساو لإلعتقاد باجلرب، إنه اليصّدق 
أن اخبار القدر صحيحة متاما كما مل يستطع أن يصّدق أن »هنج 

.البالغة« هو من كلمات االمام علي
ولرمبا كان - من هذه اجلهة - معذورا ألن معلوماته التسمح 

المستوى الرفيع

القضاء والقدر



14 ٭ الرقم 73
٭ ربيع الثاين

1442

٭ الرقم 73
٭ ربيع الثاين 

1442

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

15

القضاء والقدر

له بأن يقبل ذلك.
الذي الميلك رأمسال علميا  العامل  أن  أن الننكر  فإنه جيب 
إيرانيا  أو  مصريا  أو  اوروبيا  االجتماعية سواء كان  العلوم  سوى 
الميكنه مطلقا أن يبدي رأيه يف أي جمال من جماالت تاريخ املعارف 

اإلسالمية.
إعطاء  شاءوا  مىت   - جندهم  األوربيون  واملستشرقون  املؤرخون  وهؤالء 
أو  جربي  إما كمذهب  اإلسالم  يصورون   - املسألة  هذه  يف  آرائهم 
يدعون أن االعتقاد بالقضاء والقدر ليس مما يدعو إليه القرآن ومل يكن يف 
صدر اإلسالم، وإمنا ابتدعه املتكلمون بعد ذلك، فمثال جاء يف »تاريخ 
آلرب ماليه« اجلزء الثالث، الفصل السادس، صفحة ۹۹، ضمن ابداء رأيه 

يف أصول الدين اإلسالمي ان: 
األصل األصيل للدين اإلسالمي هو: اهلل واحد، محمد رسول اهلل... وقد 
أوجد العلماء والمتكلمون االسالميون بعد ذلك اإلعتقاد بأن اهلل عّين مصير 
كل أحد مسبقا، وأن مشيئته ال تتغير وال تتبدل. وهذا هو السلك الجبري.

)!!(
ويقول غوستاف لوبون بأسلوب املدافع عن القرآن: 

إن ما جاء في القرآن - في هذا المجال ال يتجاوز ما جاء في سائر الكتب 
المقدسة... 

مث يذكر بعض اآليات القرآنية وبعد جمموعة من البحوث يقول: 
أما اإلعتقاد بالقدر الذي جعلوا اإلسالم ملزما به في هذا المجال فإن هذا 

االلزام أيضا مثل سائر االلزامات التي ليس لها أساس ومبرر.
وقد عرضنا على القراء قبل هذا آيات في موضوع القضاء والقدر وليست 
تلك اآليات تعطي أكثر مما تعطيه اآليات الواردة بهذا الصدد في كتابنا 

المقدس.
إن جميع الحكماء والمتكلمين )المسيحيين( وخصوصا لوثر يقولون بأن 
جميع الحوادث والوقائع في العالم كما هي فيه، مقّدرة وال تقبل أي تبديل 
الشواهد  إن  يكتب:  المسيحي  الدين  نفسه وهو مصلح  ولوثر  تغيير.  أو 
المتوفرة بين أيدينا من الكتاب المقدس - في هذا الكتاب - منافية ومخالفة 
تماما لمسألة االختيار، وهذه الشواهد والقرائن موجودة في كثير من موارد 

الكتاب. بل إن كل الكتب مملوءة بما هو من قبيل هذه االمارات.1
مث يشري إىل اإلعتقاد بالتقدير بني قدماء »الروم« و»اليونان «وينتهي 
بعد ذلك إىل القول بـ: أنه علم أن اإلسالم اذن لم يهتم بمسألة القدر أكثر 
من سائر األديان وحتى أنه لم يهتم بها االهتمام الذي أسبغه عليها العلماء 

المعاصرون تبعا ألقوال البالس وليب نيتس.
هكذا جند غوستاف لوبون يقبل أن اإلعتقاد بالقدر يستلزم اجلرب والنفي 
ولكنه يقول أن هذا االعتقاد موجود يف كل األديان وكثري من املدارس 

الفلسفية والخيتص بالقرآن.
اما ويل دورانت يف »تاريخ التمدن« فإنه بعد أن ينقل مضمون آيات 
من القرآن الكرمي يف جمال مشول العلم واملشيئة اإلهلية وعمومها، ويشري 

للحديث املعروف يف »صحيح البخاري« يقول: 
في  الواضحة  المظاهر  من  الجبرية  جعل  والقدر  بالقضاء  االيمان  وهذا 

التفكير االسالمي.2
وحيسن هنا أيضا أن نستمع لكالم لـدومينيك سوردل فقد ذكر يف كتاب 

باسم »اإلسالم« صدر ضمن جمموعة »ماذا أعلم؟« انه: 

... منذ صدر االسالم االول تصور المسلمون أنهم وجدوا في القرآن تناقضات 
حتى أن الرسول قال في مجال اإلجابة: »آمنوا بما آلمكم.« وعندما لم يشا 
المسلمون بعد ذلك أن يؤمنوا إيمانا سطحيا، فقد سعى بعضهم ألن يفسر 
بعض العبارات والكلمات في القرآن. ومن هنا فقد وجد علم التفسير. وكان 
أن  يستطيع  االنسان ال  إن كان  المسلمين هو:  انظار  في  أول سؤال طرح 
يقوم باي شيء مقابل أمر اهلل ومع ذلك فإن اهلل يجازيه على أعماله الحسنة 

والسينة، فهل القدرة االلهية مناقضة للمسؤولية االنسانية؟
إن القرآن الكريم ال يجيب عن هذا السؤال. والواقع أن قدرة اهلل الكاملة - 
كما تبدو في القرآن كله - ال تبقي أي مجال للحرية االنسانية. وبهذا السبيل 

اليبقى أي إحساس بالمسؤولية االنسانية مقابل التسليم ألمر اهلل.
وقد علم مما سبق ن مسألة القضاء والقدر قد ذكرت يف القرآن الكرمي مرارا، 
واهنا ليست من خمرتعات املتكلمني. باالضافة اىل إن االعتقاد بالقضاء 

والقدر الشامل - كما بينه القرآن - خيتلف متاما عن املسلك اجلربي.
وحنن إذ جند املستشرقني األوروبيني يثنون على املعتزلة ألهنم أنكروا القضاء 
والقدر فألهنم - أي املستشرقني - يرون أن االعتقاد بالقضاء هو نفس 

االعتقاد باجلرب!
والشك يف أننا لو قارنا املعتزلة باألشاعرة لرأينا أن املعتزلة كانوا يتمتعون 
املعتزلة  احنراف  إن  نقول  ولكنا  مناسبني.  ذهين  واستقالل  فكرية  حبرية 

واشتباههم يف هذه املسألة اليقل عن خطا األشاعرة واشتباههم.
وإن كان املستشرقون قد اثنوا عليهم حيث مل يكن هلؤالء املستشرقون عمق 
بالقضاء  االعتقاد  أن  تصوروا  فقد  اطالع،  االسالمية والسعة  املعرفة  يف 

والقدر هو عني االعتقاد باجلرب.
يقول ادوارد براون يف » التاريخ األديب إليران« صفحه 411: 

كانت فرقة القدرية أو املعتزلة اكثر أمهية وهي تناصر فكرة حرية االرادة أو 
طريقة التفويض واالختيار. 

ويقول الدكتور اشتاينر: 
أشبه  هو  االفكار  هذه  مثل  ظهور  ان  نقول  أن  هو  للمعتزلة  وصف  أفضل 
بالمعارضة المستمرة من قبل العقل اإلنساني السليم ضد االحكام الطاغية 

والتعليمات الجبرية.
وقد اعترب املعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وقالوا ان القسمة األزلية 
بعقيدة أهل السنة )األشاعرة( هي أن اهلل عني مسبقا مصري كل انسان و 
مسريه، وأنه جيازي على ذنوب فرضها هو على البشرية وليس لالنسان يف 

مقابل التقدير اإلهلي قدوة وثبات وصمود.
وهكذا كان هذا النمط من الفكر املعتزيل، أي استلزام القضاء للجرب، موردا 

التأييد املستشرقني.

الهامش:
1. »حضارة اإلسالم والعرب، صص 141 و 149.

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

السؤال: 
ملاذا مسي اإلمام احلسن العسکري بالزكي؟

الجواب: 
اخلري  والزائد  الذنوب،  من  والطاهر  الصاحل،  هو:  الزكي  معىن كلمة  إن 
 ،والفضل، وهذه وال شك هي صفات سيدنا وإمامنا احلسن العسکري
الذي صرح »القرآن« بتطهريه من خالل آية التطهري، اليت نزلت فيه، ويف 

.بقية اخلمسة أصحاب الكساء
ومن الواضح:

أواًل
أن ألقاب األوصياء، قد لقبهم هبا اهلل أواًل، فقد قال بعضهم:

.. فأعلم أن أكثر أسماء رسول اهلل وألقابه التي خصه اهلل بها، ليست 
للتعريف والَعَلميَّة فقط، وإنما هي لتعظيمه وتبجيله. وكذلك الكالم في 
 ،بيته أهل  من   عشر االثني  المؤمنين  أئمة  اهلل،  أسماء حجج  كثرة 
تنبئ عن  فإنها كلها   ،إلى رسول اهلل بها  تعالى  اهلل  أوحى  التي  وألقابهم 
مثابتهم )لعل الصحيح: مثوبتهم( عند اهلل، واستحقاقهم التحميد والتشريف 

لديه تعالى... .1

ثانيًا
 اهلدى أئمة  عن  األحاديث  من  العديد  وغريه  الصدوق  روى  لقد 
حول أسباب تلقيب عدد من األئمة، يظهر من بعضها: أن الناس 
تدعوهم إىل إطالق تلك األلقاب  قد رأوا يف األئمة أسباباً  أيضاً 

نفسها عليهم.
 كما أن بعضها يشري إىل أن تلك األلقاب توقيفية، أخرب هبا الرسول
عن بعض الكتب السماوية، أو طلب منهم إطالقها على بعض 
األئمة، ويف بعضها: أن اهلل سبحانه هو الذي سماهم بتلك األسماء.2 

ويف بعضها: أن جبرئيل قد جاءهم بها.
إىل غري ذلك مما جيده املتتبع للروايات املأثورة يف ذلك.

بعينها على  ألقاب  إطالق  أسباب  ما ورد يف  مراجعة  أنه ميكن  كما 
السيدة الزهراء، فإن فيها ما يشري أيضاً إىل التوقيف والنص من جهة، 
وفيها ما يدل على أن بعض األلقاب قد حلقتها من خالل رؤية الناس 

3.لتلك األمور أو املزايا فيها
ومالحظة كل تلكم األحاديث تعطينا:

٭ أن الناس كانوا يهتدون إىل تلك األلقاب، ويطلقوهنا عليهم باالستناد 
إىل الواقع الذي يشاهدونه، وإىل الوقائع اليت رأوها ووعوها. أو مبالحظة 

كالم صدر يف حقهم من اهلل ورسوله.
فتوافقت  مباشرة،  بصورة  ورسوله  اهلل  عند  قد جاء  اللقب  أن  ٭ 

الوقائع واألحداث مع النص والتوقيف، وبذلك ظهر املزيد من 
.التشريف، والتكرمي، لصفوة اخللق

القاب األئّمة توقيفية

األسئلة واألجوبة
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األسئلة واألجوبة

الحكایات

ثالثًا
قد روي أن أبا جعفر، قد قال لـعمر بن خيثم: »ما تكنى؟«

قال: ما اكتنيت بعد. وما لي من ولد وال امرأة، وال جارية.
قال: »فما يمنعك من ذلك؟«

قال: حديث بلغنا عن علي، قال: »من اكتنى وليس له أهل، فهو أبو 
جعر.«4

فقال أبو جعفر: »شوه، ليس هذا من حديث علي، إنا لنكني 
أوالدنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم.«5

ومن الواضح: أن النبز كما يكون بالكنية، كذلك هو قد يكون باللقب، 
 ،فيحتاج لكي جيتنب ذلك إىل أن يلقب املولود ويكىن. فيكون قوله

.مشرياً إىل أن ألقاهبم تأتيهم من قبل آبائهم منذ والدهتم

رابعًا
قد روي أيضاً أنه ملا ولد اإلمام احلسن بن علي، هبط جربئيل على 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بالتهنئة يف اليوم السابع، وأمره أن يسميه، 
ويكنيه، وحيلق رأسه، ويعق عنه، ويثقب أذنه. وكذلك حني ولد اإلمام 

احلسني، أتاه يف اليوم السابع، فأمره مبثل ذلك، اخل.6
وكل هذا الذي ذكرناه يدل على أن ألقاب األئمة الطاهرين - يف 
األساس - توقيفية، قد حلقتهم ابتداء من قبل آبائهم، أو من قبل اهلل 

.تعاىل ورسوله
مث اهتدى الناس إليها من خالل املمارسة، أو من خالل مساع الرواية.

 ،ورمبا يكون من املناسب اإلشارة هنا إىل أن اإلمام احلسن العسكري
كان يلقب بالزكي أيضاً، وقد قالوا يف سبب ذلك:

هو أبو محمد الحسن األخير. سماه اهلل في اللوح بالزكي، أصح ناصح آل 
محمد غريزة، أوثق أهل بيت الوحي حجة...7

الهوامش:
مكتبة  نشر   ،4 ص  نفيسة(،  جموعة  مع  )مطبوع  وعرتته«  الرسول  »ألقاب   .1

املرعشي، قم.
2. »علل الشرايع«، ج 1، صص 272، 275، 277 و 282.
3. »الزهراء هبجة قلب املصطفى«، ج 1، صص 199-145.

4. اجلعر: جنو كل ذي خملب من السباع. أو ما يبس من الثفل يف الدبر.
5. »الكايف«، ج 6، ص 19؛ »هتذيب األحكام«، ج 7، ص 438؛ »الوسائل«، 

مؤسسة آل البيت، ج 21، ص 397.
»هتذيب  432؛  ص   ،21 ج  »الوسائل«،  34؛  ص   ،6 ج  »الكايف«،   .6

األحكام«، ج 7، ص 444.
7. »ألقاب الرسول وعرتته«، ص 79.

المصادر: 
مرتضى  جعفر  السيد  والعقيدة(،  الدين  يف  وأجوبة  )أسئلة  مفيد«  »خمتصر   .1
العاملي، اجملموعة السادسة، املركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األوىل، 1424م./ 

2003م.، السؤال 306.
2. مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسان والبحوث.

قال إسحاق حدثين الحسن بن ظريف قال: 
اختلج يف صدري مسألتان أردت الكتاب فيهما إىل أيب حممد فكتبت 
أسأله عن القائم إذا قام مبا يقضي و أين جملسه الذي يقضي فيه بني 

الناس و أردت أن أسأله عن شي ء حلمى الربع فأغفلت خرب احلمى. 
فجاء اجلواب: 

بعلمه كقضاء داود ال  الناس  بين  قام قضى  فإذا   القائم سألت عن 
يسأل البينة. 

و كنت أردت أن تسأل لحمى الربع فأنسيت فاكتب في ورقة و علقه على 
َعلى   َو َسالماً  بتَْرداً  ناُر ُكوني   إن شاء اهلل: »يا  اهلل  بإذن  يبرأ  فإنه  المحموم 

الكتـاب
ِإْبراهيم« 1 

فعلقنا عليه ما ذكر أبو حممد فأفاق.

الهامش:
۱. سورة األنبياء، اآلية 69.

المصدر: كليني، »الکافي«، ج ۱، ص 509.
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ترمجة  الكتاب  يتضمن  واملعجزات«،  بالنصوص  اهلداة  »إثبات 
املعصومني  إمامة  إلثبات  النقلية  األدلة  بيان  مع   املعصومني حلياة 
وواليتهم واملعاجز الصادرة عنهم، من تأليف احملدث الشيعي 

الشيخ الحر العاملي، املتويف سنة 1104هـ. ق.
الدالة  والروايات  األحاديث  استعراض  الكتاب حول  موضوع  يتمحور 
بيان  مع   األطهار األئمة  وإمامة   األكرم الرسول  نبوة  على 
معاجزهم وكراماهتم. ذكر احملقق آقا بزرك الطهراني أن احلر العاملي فرغ 

من تدوين كتابه هذا سنة 1096هـ.1

الغاية من التدوين
أشار احلر العاملي إىل الغاية اليت يرومها من وراء تدوين الكتاب بقوله: 
إلى تحريره وتأليفه هو  الفكر  إلى جمعه وتصنيعه، وصرف  والذي دعاني 
أني لم أظفر بكتاب شاف في هذا الباب، جامع لما يحرص على جمعه 
أولو األلباب، بل رأيتها مختفية في حيز الشتات، يحتاج من أراد االطالع 
عليها إلى صرف كثير من األوقات، وإن كان مجموع الكتب المؤلفة في 
هذا الباب، نافية للشك واإلرتياب.. غير أن أكثر الناس، قد غلب عليهم 
الوسواس، وصرفوا الهم والهمة، إلى غير علوم أهل العصمة، المنزهة عن 

كل زلة ووصمة.... 
ويقول أيضاً: ومن نظر في هذا الكتاب، وكان من أولي األلباب، وتأمل فيه 
وظهر له بعض خوافيه، علم أنه ال ثاني له في فنه، وال نظير له في حسنه 
قد تردى برداء الحق واليقين من برود الكتاب والسنة، وخلع على من طالعه 

أنفس الخلع من سندس الجنة.2

طريقة التأليف و محتوياته
نظرة  للروايات  ميوله األخبارية-  انطالقا من  العاملي-  احلر  الشيخ  نظر 
املصادر  يف  الواردة  الروايات  مجيع  استقصاء  حاول  هنا  ومن  إجيابية، 
يعرضها على مشرط  أن  الكتاب من دون  وإدراجها يف  القدمية  الشيعية 
النقد والتحليل والبحث، بل اكتفى بذكر بعض املالحظات والتوضيحات 
ما ورد  ما - شأنه شأن  بنحو  الكتاب -  الذي أضعف  األمر  العامة، 
يف كتاب املناقب واملثالب. وقد اعتمد املؤلف نفس طريقته املعتمدة يف 
الوسائل لتوضيح الروايات مع اإلشارة إىل الروايات املشاهبة والباب الذي 
ذكرها أو اليت سيذكرها فيه. وقد تعرض الشيخ احلر الستعراض مصادر 

اخلرب بدقة متناهية قبل البدء بتدوينه يف الكتاب.
حيتوي كتاب إثبات اهلداة على مخس وثالثني باباً، هي:

الرواية  حجية  يف  بيان كليات  على  تتوفر  األوائل  اخلمسة  األبواب   -
ومباحث حول أخبار وروايات املعصومني؛

- واختص الباب السادس باستعراض الروايات العامة للنبوة واإلمامة؛
- خص احلر العاملي البابني الثامن والتاسع باألخبار الدالة على نبوة النيب 

األكرم ومعجزاته.
- أما األبواب 10 إىل 34 فقد تعرض فيها ألخبار اإلمامة ومعجزات 

األئمة حسب تسلسلهم التارخيي؛
- أما الباب 35 فقد خصه ملعاجلة مسألة الغلو.

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

بالنصوص والمعجزات

ووزع كل باب فيه على فصول أورد يف كل فصل أحاديث كتاب يناسب 
ذلك الباب.3

الهوامش:
دار  بريوت،  الشيعة«،  تصانيف  إىل  »الذريعة  الطهراين، حممد حمسن،  بزرك  أقا   .1

األضواء، 1403 هـ. ج 1، ص 112.
احلر العاملي، حممد بن احلسن، »إثبات اهلداة بالنصوص واملعجزات«، بريوت، مؤسسة 

األعلمي للمطبوعات، 1425 هـ. ج 1، ص 27.
3. نفس املصدر، ج 1، صص 32-30.

https://  البيت أهل  لمدرسة  اإللكترونية  الموسوعة  شيعة،  ويكي  المصدر: 
ar.wikishia.net

إثبات الهداة
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

ميكن تقسيم تاريخ الصهيونية إىل ثالث مراحل أساسية: 
أوال: املرحلة التكوينية،

ثانيا: الصهيونية بني اليهود،
ثالثا: مرحلة الوالدة يف مطلع القرن العشرين أو مرحلة بلفور حىت الوقت 

احلاضر.
وكل مرحلة تنفسم بدورها إىل فرتات خمتلفة. فاملرحلة التكوينية تنقسم 

إىل املراحل اآلتية:
1. الصهيونية ذات الديباجة املسيحية )حىت هناية القرن السابع عشر(: 
شهدت هذه املرحلة من ناحية اخللفية العامة البدايات احلقيقية لالنقالب 
التجاري يف الغرب، إذ هيمن اجليب التجاري )الذي كان منعزالً يف املدن 
يف أوربة اإلقطاعية( على االقتصاد الزراعي اإلقطاعي عام ۱۵۰۰ تقريبا، 
وأعاد صياغة اإلنتاج وتوجيهه فخرج به عن نطاق االكتفاء الذايت وسد 
احلاجة، وبدأ التجار يلعبون دورا مهما يف توجيه سياسات احلكومات، 
وقد شجع هذا  التجاري«.  باصطالح »االنقالب  عنه  يعرب  ما  وهذا 
استعمارية ضخمة  حركة  وهي  اجلغرافية  االكتشافات  حركة  االنقالب 
كانت تأخذ شكل استيطان يف مراكز جتارية على الساحل، ويف أواخر 
»إجنلرتة«  أصبحت  عشر،  السابع  القرن  وبداية  عشر  السادس  القرن 
أهم  عنها،  اإلسباين  النفوذ  ونفضت  الكاثوليكية  عن  أن حتولت  بعد 
قوة استعمارية، فراکمت الثروات وسيطرت على رقعة كبرية من األرض. 
عالقة  تعريف  أعادت  اليت  الديين  اإلصالح  حركة  هذا  وواكب كل 
أن حيقق  الفرد  إمكان  فأصبح يف  املقدس  وبالكتاب  باخلالق  اإلنسان 

اخلالص بنفسه لنفسه خارج اإلطار الكنسي اجلمعي، ودون حاجة إىل 
رجال الدين، وأصبح من واجبه أن يفسر الكتاب املقدس لنفسه.

وإذا ما تركنا اخللفية واملادة البشرية جانبا وانتقلنا إىل الساحة، »فلسطني«، 
وجدنا أن اإلمرباطورية العثمانية يف هذه املرحلة كانت ال تزال تقف شاخمة 
بشرية  وتشكل كتلة  ويهودا،  ومسيحيني  مسلمني  رعاياها،  حتمي كل 
ضخمة متماسكة، ومل يكن االستعمار الغريب جيري على مواجهتها، وكان 
الفرتة  هذه  أن  نسجل  أن  هذا جيب  ومع  حوهلا.  من  االلتفاف  يفضل 
شهدت بداية مجود الدولة العثمانية وظهور عالمات ضعفها )يف الوقت 
الذي كانت فيه الدول القومية األوربية تزداد قوة بتأثري االنقالب التجاري(.

ظهرت الصيغة الصهيونية األساسية يف أواخر القرن السادس عشر على 
االستعمارية،  الربوتستانتية  األوساط  يف  االسرتجاعية  األحالم  شكل 
وخصوصا يف إجنلرتة، وقد ولدت فكرة وحسب، وإمكانية تبغي التحقق ال 
يف أوربية وإمنا خارجها، وليس من خالل اإلنسان األوريب کاّل، وإمنا من 
خالل اجلماعات الوظيفية اليهودية، وكانت الصيغة الصهيونية األساسية 
متدثرة بديباجات مسيحية بروتستانتية، وقد كانت هذه الصهيونية ترى 
اليهود مادة منحوسلة متاما، ولذا، فلم بنصور أن يكون هلم دولة وظيفية 
مستقلة )فمركز احللول هو املسيحيون الربوتستانت( واملكان الذي سينقلون 
اإلعداد  هو  نقلهم  من  واهلدف  آخر،  إىل  منكر  من  خيتلف  إليه كان 
أم  التوطينية )يهودية كانت  الصهيونية  أن  املسيحي، ويالحظ  للخالص 
مسيحية( تنظر إىل اليهود من اخلارج عنصرا يستخدم ومادة توظف، وإن 
كان جيدر مالحظة أن الصهيونية هي بالدرجة األوىل حركة غري مسيحية. 

على  مقصورا  للغاية،  هامشيا  الصهيوين کان  اخلطاب  أن  يالحظ  كما 
األصوليني الربوتستانت.

۲. شهيونية غري اليهود )العلمانية( )حىت منتصف القرن التاسع عشر(: 
املطلقة  امللكيات  وهيمنة  األموال  رؤوس  تراكم  املرحلة  هذه  شهدت 
)بتوجهها املركنتايل( على معظم أوربة، غرهبا ووسطها، وإىل حّد ما شرقها، 
فإن  احلكم  دفة  على  مسيطرة  تزال  ال  التقليدية كانت  القوى  أن  ورغم 
الطبقات الربجوازية ازدادت قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من 
احلكم، بل بدأت تؤثر فيه. وقد عرب هذا عن نفسه من خالل الفلسفات 
الثورية املختلفة والنظريات الكثرية عن الدولة والفكر العقالين، وأخريا من 
خالل الثورة الفرنسية اليت تعد مثرة كل اإلرهاصات السابقة وتشكل نقطة 

حتول يف تاريخ أوربة بأسرها.
وقد أدى تراكم رؤوس األموال والفتوحات العسكرية واالكتشافات اجلغرافية 
وتقدم العلم والتكنولوجية إىل حدوث النقلة النوعية اليت يطلق عليها »الثورة 
الصناعية« ويرى بعض املؤرخني أن بدايتها تعود إىل هذه الفرتة، وكانت 
إجنلرتة يف املقدمة يف هذا التحول، فقد كانت أول دولة يف العامل تتحول 
من دولة جتارية إىل دولة رأمسالية صناعية، مث حتولت إىل قوة عظمی بعد 
»معاهدة  توقيع  وبعد  السبع،  السنوات  حرب  يف  فرنسة  على  انتصارها 
أوترخت« عام ۱۷1۳م. ويف هناية القرن الثامن عشر كانت إجنلرتة أكرب 
انزوی دعاة  العامل، ومع تصاعد املشروع االستعماري  قوة استعمارية يف 
بالديباجات  األساسية  الصهيونية  الصياغة  تدثرت  و  الدينية  الديباجات 
العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقالنية، وقد دعی نابليون )أول 
غاز يف الشرق اإلسالمي وعدو اليهود( إىل إقامة دولة يهودية يف فلسطني 

مستخدما خليطا من الديباجات الرومانسية والدينية والنفعية.
وكان الوطن الذي دب يف أوصال الدولة العثمانية )رجل أوربة املريض( قد 
بدأ يظهر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكر يف طريقة لالستفادة من 
هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض املكاسب. وقد أخذ هذا شكل هجوم 
»البحر  على  الرتكية  اإلمارات  بعض  ضمت  اليت  »روسية«  من  مباشر 
األسود«، مث وقع هجوم نابليون على »مصر«، بينما قررت إجنلرتة، ومن 
بعدها أملانية )يف مراحل خمتلفة( احلفاظ على هذه اإلمرباطورية مع حتقيق 
املكاسب من خالل التدخل يف شؤوهنا وإصالحها حىت تقف حاجزا ضد 

أي زحف روسي حمتمل.
ولعل أهم حقيقة سياسية يف هذه املرحلة هي ظهور محمد علي املفاجئ 
وقيامه بتكوين إمرباطوريته الصغرية. فقد قلب موازين القوى وهدد املشروع 
االستعماري الغريب الذي كان يفرتض أن العامل كله ما هو إال ساحة لنشاطه 
وسوقا لسلعته، ووضع حدا آلمال الدول الغربية اليت كانت ترتقب اللحظة 
الغربية  الدول  حتالفت  ولذا  احملتضر.  املريض  الرجل  تركة  القتسام  املواتية 
لندن« عام 1840م. وقررت  كلها، ومنها »فرنسة«، وعقدت »مؤمتر 
فيه اإلجهاز عليه، فاضطرته إىل التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة املشرق. 
وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بني غري اليهود، وحتولت من 
جمرد فكرة إىل مشروع استعماري حملد، إذ بدأت تطرح فكرة تقسيم الدولة 
تارخييا  األساسية مضمونا  الصهيونية  الصيغة  اکتسبت  مث  ومن  العثمانية 
الشعب  اليهودية )مسألة  املسألة  باإلمكان دمج  وبعدا سياسيا، وأصبح 
العضوي املنبوذ( مع املسألة الشرقية )تقسيم الدولة العثمانية(، وطُرحت 
إمكانية توظيف الشعب املنبوذ وأصبح التفكري يف حل املسألة اليهودية عن 

طريق نقل اليهود إىل فلسطني وإجياد قاعدة االستعمار الغريب ممكنا )أي 
اليهود باسم احلضارة الغربية ومصاحلها اليت هي مركز  أن تتم حوسلة 
احللول(. وميكن القول إّن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحول إىل فكرة 
مركزية يف الوجدان السياسي الغريب. وهذه املرحلة هي مرحلة صهيونية غري 
اليهود )العلمانية(، وهي صهيونية توطينية. وظهر أهم مفکر صهيوين، 
ليرل أوف شافنسبري السابع، كما ظهر لورانس أوليفانت. ولكن، حيت 
هذه املرحلة مل تكن فكرة الدولة اليهودية قد ظهرت، إذ كان التصور ال 
يزال أن يكون التجمع اليهودي حممية تابعة لدولة غربية، وحىت فلسطني 
نفسها مكانا للتجمع كان ال يزال أمرا غري مقرر. وكانت النظرة لليهود 
ال تزال خارجية، فقد كان ينظر إليهم مادة استعمالية ال قيمة هلا يف حد 
ذاهتا تكتسب قيمتها من نفعها. وكانت ديباجات الصهيونية يف هذه 

املرحلة عقالنية مادية رومانسية )ال عقالنية مادية(.

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

تاريخ الصهيونية: المرحلة التكوينية
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

تأسيسا  والقواعد  العالقات  وتنظيم  العدو  هو  من  ومعرفة  البصرية  إن 
على هاتني امليزتني، وبالتايل حتقيق أفضل اإلجنازات املمكنة رغم ظروف 
والفاعلني  الكبار،  القادة  لدى  فحسب  جندها  املرجوة،  غري  الزمان 
واملخلصني هلل تعاىل. وهناك أشخاص، بقي الكثري منهم رغم أدائهم 
املميز، غري معروفني على مّر التاريخ، بسبب غياب البصرية لدى عوام 
جمتمع زماهنم واألزمنة الالحقة، ومل يسلط الضوء على أدائهم احلصيف 
 واملتني. وأحد هؤالء األشخاص الكبار، هو اإلمام احلسن اجملتىب
 ،اإلمام احلسني املقارنة يف غري حملها ألدائه مع  الذي مت بسبب 
جتاهل خدمته الكربى لالسالم واملسلمني وقيادته احلكيمة والقوية، إذ 

نتطرق تاليا إىل خدماته اليت أسداها لإلسالم:
العاملني  نساء  سيدة  أّمه  و   طالب أبی  بن  علی  بن  حسن  هو 
فاطمة بنت حمّمد سيد املرسلني و كنيته أبوحمّمد. ولد بـ»املدينة« 
ليلة الّنصف من شهر رمضان سنة ثالث من اهلجرة و كان أشبه الناس 
 خلقاً و سؤدداً و هدياً. وبعد رحيل النيب األكرم برسول اهلل
بقي إىل جانب أبيه االمام علي أمري املؤمنني لنحو ثالثني عاما؛ 
و لـّما قبض أمري املؤمنني خطب الّناس احلسن و ذكر حّقه، 
فبايعه أصحاب أبيه على حرب من حارب وسلم من سامل. وذلك يف 
يوم اجلمعة احلادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعني من اهلجرة.1 
وعلى الرغم من أن فرتة حكم اإلمام احلسن كانت قصرية للغاية، 
وانتهت سريعا بسبب مكائد ومؤامرات معاوية، بيد أن إدارته وقيادته، 
سواء إبان حكومته أو بعدها، أسهما يف حفظ وبقاء الشيعة، إذ نتطرق 

.تاليا إىل مناذج من قيادته املتينة

1. ترسيخ النظام اإلداري
 خطب اإلمام احلسن ،وبعد استشهاد اإلمام علي أمري املؤمنني
الناسن وقال: »أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا ابن الداعي إلى اهلل باذنه أنا ابن 
السراج المنير، أنا من أهل بيت أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أنا من 
أهل بيت فرض اهلل مودتهم في كتابه فقال تعالى: »ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ 
اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى َوَمْن يتَْقَتِرْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا«2 فالحسنة مودتنا أهل 

البيت.« مث جلس.
فقام عبداهلل بن العباس بني يديه فقال: معاشر الناس هذا ابن نبيكم و وصي 
إمامكم. فبايعوه فاستجاب له الناس فقالوا: ما أحبه إلينا و أوجب حقه علينا 

و بادروا إلى البيعة له بالخالفة.3
االمراء.  أمر  و  العمال  مباشرة،   احلسن اإلمام  رّتب  ذلك  وبعد 
و»اذرباجيان«  و»احلجاز«  »اليمن«  يف  السابقني  الوالة   ،وأبقى
إىل  العّباس  بن  عبدالّله  أنفذ  و  و»فارس«،  و»كرمان«  و»خراسان« 

»البصرة«، ونظر يف األمور.

2. الحد من توغل العدو
 وبيعة الّناس احلسن لـّما بلغ معاوية بن أيب سفيان وفاة أمري املؤمنني
دّس رجالً من محري إىل »الكوفة«، ورجالً من بلقني إىل »البصرة«، ليكتبا 

 األمور. فعرف ذلك احلسن إليه باألخبار ويفسدا على احلسن
فأمر باستخراج احلمريّي من عند حّجام بـ»الكوفة« فأخرج فأمر بضرب 
عنقه ، وكتب إىل البصرة فاستخرج القييّن من بين سليم وضربت عنقه. و 

كتب إىل معاوية: 
»أما بعد فإنك دسست إلي الرجال كأنك تحب اللقاء ال أشك في ذلك فتوقعه 
إن شاء اهلل و بلغني أنك شمت بما لم يشمت به ذو الحجى و إنما مثلك في 

ذلك كما قال األول :4
فإنا و من قد مات منا لكالذي

يروح فيمسي في المبيت ليغتدي
فقل للذي يبغي خالف الذي مضى

تجهز ألخرى مثلها فكأن قد.«

3. إتمام الحجة مع معاوية
وقد أحجم معاوية بذرائع واهية وال أساس هلا، عن االستسالم حلكم أمري 
املؤمنني علي. إن أداء وتصرفات معاوية، حىت وفق مبادئ أهل السنة 
- والذين يعتربون اتفاق أهل احلل  والعقد، كافيا لإلمامة - أمر مدان. 
وقد ذكر اإلمام اجملتىب هبذا املبدأ وكتب إىل معاوية وحذره من معارضة 

احلكومة املركزية: 
»... دع الّتمادى في الباطل و ادخل فيما دخل فيه الّناس من بيعتي فإّنك تعلم 
أّني أحّق بهذا األمر منك عند الّله و عند كّل أّواب حفيظ و من له قلب منيب، 
و اّتق الّله ودع البغي و احقن دماء المسلمين، فو الّله ما لك خير في أن تلقى 
الّله من دمائهم بأكثر مّما أنت القيه به و ادخل في السلم و الطّاعة و ال تنازع 
األمر أهله و من هو أحّق به منك، ليطفي الّله النائرة )العداوة و البغضاء( بذلك و 
يجمع الكلمة و يصلح ذات البين، و إن أنت أبيت إاّل الّتمادي في غّيك سرت 

إليك بالمسلمين فحاكمتك حّتى يحكم الّله بيننا و هو خير الحاكمين.«5

4. تجهيز الجند لمحاربة معاوية
ومل يكف معاوية عن املشاكسة ووضع العراقيل أمام اإلمام ودس إىل 
عمرو بن حريث واالشعث بن قيس وإىل حجر بن الحارث وشبث بن ربعي 
دسيسا أفرد كل واحد منهم بعني من عيونه، أنك إن قتلت احلسن بن 
علي فلك مائتا ألف درهم، وجند من أجناد »الشام«، وبنت من 
بنايت. فرماه أحدهم يف الصالة بسهم فلم يثبت فيه، ملا عليه من الالمة 
فلما صار يف مظلم ساباط ضربه أحدهم خبنجر مسموم فعمل فيه اخلنجر 

لكنه شفي.6 
وبعد تنفيذه املؤامرات اجللية واخلفية وإجناز التحضريات الالزمة، سار حنو 
العراق ليغلب عليه، فلّما بلغ جسر منبج حتّرك احلسن وبعث حجر 
مثّ  عنه،  فتثاقلوا  للجهاد  الّناس  واستنفر  باملسري،  العّمال  فأمر  بن عدّي 
خّف معه أخالط من الّناس بعضهم شيعة له و ألبيه، وبعضهم حمّكمة 
)اخلوارج( يؤثرون قتال معاوية بكّل حيلة، وبعضهم أصحاب فنت وطمع يف 
الغنائم، وبعضهم شّكاك، وبعضهم أصحاب عصبّية اتّبعوا رؤساء قبائلهم 
أصبح  فلّما  هناك،  بات  ساباط  نزل  حىّت  فسار  دين.  إىل  يرجعون  ال 
أراد أن ميتحن أصحابه ويستربئ أحواهلم يف الطّاعة له، ليتمّيز بذلك 
أولياؤه من أعدائه، ويكون على بصرية يف لقاء معاوية وأهل الّشام فصعد 

املنرب فخطبهم: 

»... أال واّن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مّما تحّبون في الفرقة، أال واّني 
ناظر لكم خيراً من نظركم ألنفسكم فال تخالفوا أمري، وال ترّدوا علّي رأيي، 

غفر اهلل لي ولكم وأرشدني وايّاكم لما فيه المحّبة والّرضا.«7 
فنظر الّناس بعضهم إىل بعض و قالوا: نظّنه يريد أن يصالح معاوية ويسّلم 
األمر إليه، فقالوا: كفر - واهلل - الّرجل، مثّ شّدوا على فسطاطه فانتهبوه، 
حىّت أخذوا مصالّه من حتته. مثّ ركب فرسه، وسارو معه شوب من 
الّناس. فكتب مجاعة من رؤساء القبائل إىل معاوية بالطّاعة له يف الّسّر، 
واستحّثوه على الّسري حنوهم ، وضمنوا له تسليم احلسن إليه عند 
دنّوهم من عسكره أو الفتك به، وبلغ احلسن ذلك و أّن معاوية 
أرسل إىل عبيداهلل بن العّباس يرّغبه يف املصري إليه، وضمن له ألف ألف 
درهم، يعّجل له منها النًّصف، يعطيه الّنصف اآلخر عند دخوله الكوفة، 
خاّصته،  معاوية يف  معسكر  إىل  الليل  العّباس يف  بن  عبيداهلل  فانسّل 

وأصبح الّناس قد فقدوا أمريهم.8 

5. صلح اإلمام الحسن، أروع مرونة بطولية في التاريخ
بصرية  ازدادت   ،اإلمام جند  شهدها  اليت  األحداث  ضوء  ويف 
احلسن خبذالن القوم له، وفساد نّيات احملّكمة فيه مبا أظهروه له 
من الّسّب والتكفري واستحالل دمه وهنب أمواله، ومل يبق معه من يامن 
غوائله إالّ خاّصة من شيعته وشيعة أبيه أمري املؤمنني، وهم مجاعة 

ال تقوم ألجناد الّشام.
 لذلك مل يبق سبيل سوى الصلح مع معاوية الذي أرسل اىل احلسن

صحيفة بيضاء خمتوماً على أسفلها خبتمه، وكتب اليه: 
»أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت، فهو لك.«9 

لذلك نظم حمضر املعاهدة اليت وقعها الفريقان كما يلي:
الماّدة االولى: تسليم االمر اىل معاوية، على أن يعمل بكتاب الّله وبسنة 

رسوله، وبسرية اخللفاء الصاحلني.
المادة الثانية: أن يكون االمر للحسن من بعده، فان حدث به حدث 

فألخيه احلسني، وليس ملعاوية أن يعهد به اىل احد.
المادة الثالثة: أن يرتك سّب أمري املؤمنني والقنوت عليه بالصالة ، وأن ال 

يذكر عليًا اال خبري.10
ويف ضوء ما أسلفنا، مل يكن أي خالف ومفر من الصلح، ومل تكن 
الشهادة ممكنة يف ذلك الزمان، ومل يكن ممكنا آنذاك أن يقوم أحد مببادرة 

مصلحة وأن يقتل ويطلق على ذلك استشهاد وال يسمى انتحارا. 
وإن مل يكن اإلمام احلسن يعقد صلحا مع معاوية، لكان األعداء 
يبيدون كل أركان ذرية النيب وال يبقوا على أحد حيافظ على املنظومة 
القيمية األصيلة لالسالم، ومل يكن الدور يصل إىل عاشوراء ومل يكن أحد 

قادرا على اإلفادة من الفرص ومحاية اإلسالم هبيئته القيمية.

6. إصالح األّمة وحقن دماء المسلمين
وهذا ما حّدث به اإلمام احلسن يف خطبته بعد الصلح، قائاًل:

»أّما بعد أيّها الناس، فإّن اهلل هداكم بأوَّلنا وحقن دماءكم بآخرنا، أال أّن أكيس 
الكيس التقى، وأّن أعجز العجز الفجور، وأّن هذا األمر الذي اختلفت أنا 

ومعاوية فيه، إّما أن يكون أحق به مّني وإّما أن يكون حّقي تركته هلل 
عّز وجل، وإلصالح أّمة محمد، وحقن دمائكم.« مثّ التفت 

الحسن بن علي المجتبى
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إىل معاوية وقال: »وإن أدري لعّله فتنة لكم ومتاع إلى حين. 
فأمره معاوية بالنزول.«11

فلو دّققنا هبذا النص، سنجد أّن اإلمام احلسن خياطب األّمة 
التمييز واحلصافة والكياسة بني ما وقع بينه وبني معاوية  ويدعوها إىل 
يف أمر الصلح، فإّما أن يكون معاوية على حق، وإّما أن يكون احلق 
معه، ولكن تركه لوجود مصلحة كربى؛ الّن يف هذا الصلح إصالح 
ن اليفهم معىن اإلمامة هو 

َ
لألّمة، مثّ أشار اإلمام إىل أّن هذا الصلح مل

فتنة وامتحان. وواضح أّن اإلمام احلسن يروم ذلك، وهو أّن احلق 
معه لغرض اإلصالح وحقن الدماء، لذا أمره معاوية بالنزول.12 الّن يف 

ذلك حفاظ على الثقل االصغر والعدل للقرآن.

7. الحفاظ على ُمحبِّي أهل بيته وشيعته و الثقل الثانی
القّلة من  إّما أن يستعني هبذه  أمرين،  كان احلسن بن علي بني 
املخلصني ضّد هذه اجلموع الكبرية، وإّما أن يلجأ ملصاحلة معاوية، فكان 
هذا اخليار األخري هو الذي ترّجح عنداحلسن؛ حلفظ البقية الباقية 
علومهم  ينشرون  لعّلهم   ،البيت وأهل   علي اإلمام  حميّب  من 
وسريهتم. وكان اللجوء للخيار األّول )حماربة معاوية( يعين القضاء على 
كل َمن يذكر اإلمام علي خبري من أهل »العراق«، وهبذا يضيع فضل 

وآثار )الثقل الثاين( بعد كتاب اهلل.13
فجاء الصلح حافظاً آلثار الثقل الثاين، املتمّثل بالعرتة الطاهرة، وبيان 
فضلهم وآثارهم يف كافة جماالت احلياة، العلمية والسياسية واالجتماعية.

8. حفظ الدين بعد الصلح مع معاويه
وبعد الصلح، مل يكف اإلمام عن مواصلة العمل والنشاط، وأدار 
األمور بذكاء لكي ال يتدنس االسالم بدنس اخلالفة والسلطنة. وبذلك 
فان النهضات االسالمية اليت بدأت من مكة وحتولت إىل حكم اسالمي 
 إىل االمام علي أمري املؤمنني يف املدينة، ووصلت بعد رسول اهلل
واإلمام احلسن نفسه، حتولت ثانية إىل هنضة اسالمية إذ قاد اإلمام 
احلسني هذا التيار لكي يبقى االسالم مبنأى عن التحريفات واألهواء 
والنفسيات. وبذلك فان اإلمام احلسن الذي قام يتنظيم تيار حمدود 
مكون من أنصار وصحابة أهل البيت )تيار التشيع( ومحاية هذا 
التيار العميق واألصيل يف األقلية باشكال خمتلفة، لكي ال تباد األصالة 
االسالمية وأصبح هؤالء األنصار من املروجني للدين االسالمي األصيل. 
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اليونانية »غنوسني« أي املعرفة،  الكلمة  الغنوسطية مشتقة من  إن كلمة 
 ،مؤسسها األول هو أبو الهرطقة سيمون الساحر وكان معاصرا للـمسيح
وقدمت الغنوسيطية أفكار الفالسفة القدماء أمثال سقراط الذي كان يؤمن 
بأن الروح البشرية توجد خارج اجلسد املادي ولذلك فهي متلك طريقا إىل 

املعرفة الكونية.
عملت  »أيونز«  تدعى  غريبة  هناك كائنات  أن  أيضا  الغنوسطية  وتؤمن 

کرسل بني السماوات واألرض.
وقيل إن الغنوسطية نشأت يف »العراق« مث »إيران« مث انتشرت يف آسيا 
وأخذها اليهود البابليون مث محلوها إىل »فلسطني« و»مصر« بعد امليالد.

والغنوسطية كانت جزًءا متكامال من األسرار القدمية، فالغنوسطيون يبحثون 
عن أسرار اهلل من خالل التصوف املقدس ألية عقيدة يقبلوهنا ويبحثون 
عن فهم الوجود من خالل تفسري ما يدركونه على أنه معىن أعمق ضمن 
اجملموعة الرمزية لألدبيات الدينية ، فهي طائفة وجودية دينية إال أن جملس 
أساقفة الكنائس الرومانية اهتمها باهلرطقة والكفر يف عام 325م بعد أن 

انتشرت وازدهرت وقتها.
وتقوم الغنوسطية على عقيدة األسرار والرموز لألشياء مثل املاسونية الرمزية 
العامة، وأثرت العقيدة الغنوسطية بشكل عميق يف عقول أتباعها من كافة 
الديانات من العصور الوسطى حىت أصبحت عامال أساسيا يف املنظمات 

السرية اليت ظهرت فيما بعد.
باسم  عرفت  يهودية  طائفة  يف  هاّما  دورا  الغنوسطية  لعبت  وكذلك 
األيسيني. وأسس اليهود األيسيون جممعا خاصا هبم بعد اختالفهم مع 
نظرائهم اليهود الفرسيني والصدوقيني، وكانت ممتلكات األيسيني مشاعا 
فيما بينهم، وملا انضم إليهم املسيحيون جاءت العداوة فيما بينهم نتيجة 

أسلوب معيشتهم املشاعية.
وكان أعضاء اجملتمع األيسيني قد أسسوا ديرا هلم عند قمران عند الشاطئ 
الشمايل للبحر امليت ودعوه باملتاهة، وكانوا يعملون بالنهار ويتعبدون 

بالصلوات يف الليل إلمياهنم خبلود الروح.
وكلمة »أيسيني« تعين باليونانية سريّا أو باطنّيا فهي مشتقة من كلمة 
»أيسايوس«، وكان األيسييون مرتبطني بتقاليد العالج السري كفرع من 

مدرسة أسرار مصرية تدعى األخوة البيضاء العظيمة للعالج.
وقال نماردنر: 

لقد كان داخل هذه األخوة البيضاء للمعالجين الحكماء - الروزيكرشيون 
األصليون، حيث انضم المسيح فيما بعد ليتقدم عبر الدرجات ولقد كان 
مقامه العالي في هذا الشأن الذي أكسبه اللقب المستخدم كثيرا »سيد«.1 

األيسيني  من  يسوع كان  أن  من  البعض  إليه  ذهب  ما  وهذا 
إال أن األصوليني اجلدد ينفون تلك الصلة ألن ربط يسوع 

الغنوسطيون واأليسيون وعالم األسرار

أصابع خفیة
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بالغنوسطية واأليسيني يشوش عقيدهتم.
ويزعم البعض أن األيسيني كانوا احلراس املستودعني للمعرفة 
السرية وامللقنني واملثقفني للمسيح على أساس أنه تعلم يف »معبد 
امللكيصادقني«، وهلذا يعد األيسيون من أفضل الفئات اليهودية املثقفة 

واجلد األعلى للماسونية.
وقد أخذ املاسونيون بعض رموز األيسيني وضموها إىل رموزهم مثل املاجل 

الذي هو أداة يطني هبا وينفع هبا النباتات الصغرية. 

اكتشاف سجالت البحر الميت عام 1947م.
ترجع أمهية اكتشاف خمطوطات البحر امليت إىل الكشف عن طائفة 
األيسيني بعد اكتشاف خمطوطات خاصة باجلماعة األم الغنوسطية يف 
كهوف جبل قرب قرية مصرية يف »جنع محادي« حيث اكتشف بني 
عام 1947 و1960م. أحد عشر کهفاً فيها حنو 800 خمطوطة، منها 

170 خمطوطة من أعمال العهد القدمي.
والسبب يف إخفاء اليهود هلذه املخطوطات أهنم حني مت قمعهم عام 
70م. بواسطة اجليش الروماين بقيادة طيطس حني قاموا بثورة كربى، وقام 
طيطس هبدم اهليكل الذي بنوه للمرة الثانية وطردهم من أرض فلسطني، 
فّر األيسيون من »قمران« وهي عند »البحر امليت« وأخفوا نصوصهم 
املقدسة لديهم، وقد اكتشف هذا الكنز األدبی بواسطة راعيني بدويني، 

قاما ببيع بعض تلك املخطوطات إىل تاجر أنتيكات.
واستطاع عامل اآلثار اليهودي إيفال يادين احلصول على سبعة من تلك 
املخطوطات حلساب اجلامعة اليت يعمل هبا وهي »جامعة فرهن بيته« 

واليت سرعان ما نشرهتا.
واستطاع »متحف روكفلر« لآلثار يف فلسطني من احلصول على باقي 
ألي  يسمح  ال  أن  اشرتطت  اليت  األردنية  احلكومة  من  املخطوطات 
يهودي الوصول إىل النصوص اليهودية القدمية... وهذه املخطوطات يف 

حوزة احلكومة اإلسرائيلية بعد حرب عام 1967م.
القدمي يف  النزاع وأظهرت اخلالف  البحر امليت  وقد أثارت خمطوطات 
القديس  عن  الالهوتية  العقيدة  أتباع  املسيحيني  بني  الالهوتية  العقيدة 
بولس وأتباع األصولية املسيحية األوائل وهم ما يسمون اليوم باإلجنيليني 
اليهود، فقد وجدت تفسريات العهد القدمي يف تلك املخطوطات مشاهبة 

لتفسريات جيمس يعقوب ومسيحى القديس.
يف املاضي البعيد حني اعتنق اإلمرباطور الروماين »قسطنطني« املسيحية 
وجعلها الدين الرمسي لإلمرباطورية، وأصبح أعداء املسيحية من »الرومان« 
هم أنصار اليوم ودعاته، قام اإلمرباطور بتسوية النزاعات داخل وخارج 

.الكنيسة حول أمور العقيدة وشخصية املسيح
أي  موحدا كاثوليكيا  عامليا  دينا  املسيحية  جيعل  أن  قسطنطني  وأراد 
كونيا، يكون هو على قمته ورئاسته، واستعاد قسطنطني منصبه اإلهلي 
اخلاص من خالل تقدمي اإلله الكلى الوجود للمسيحيني باعتباره كفيله 
الشخصي،2 مث قام بتبديل مفاهيم معينة من الطقوس املسيحية بتقاليد 
وثنية مألوفة لعبادة الشمس وتعاليم أخرى ذات أصول سورية وفارسية.

ومت تأسيس العقيدة النيقية عام 325م. يف جملس »نيقيا« الشهري الذي 
اختري فيه شكل املسيحية األورثوذوكسية بعد طرد »آرياس« منه وكذلك 
بأقانيم  ثالثة  ثالث  اهلل  أن  على  االتفاق  ومت  األريوسيني،  نفي مجاعة 

متساوية ومتعايشة معا: األب، االبن وروح القدس.
وبعد عام واحد أمر اإلمرباطور قسطنطني مبصادرة وتدمري أعمال املعارضني 
للمذهب األرثوذوكسي اجلديد وفتح »قصر الالتربنا« ألسقف روما، يف 
عام 331م.، وأمر بنسخ كتب للنصوص املسيحية اليت فقد الكثري منها 
والتبديالت  التعديالت  وضع  ومت  للمسيحية  الروماين  االضطهاد  إبان 

احلامسة مع العهد اجلديد کی تتماشى مع العقيدة اجلديدة.3
القدمية  النصوص  ظهرت  ونشرها  امليت  البحر  خمطوطات  ظهور  ومع 
وصدرت أناجيل جديدة بناء على االكتشاف اجلديد مثل »إجنيل« احلقيقة 

و»إجنيل توماسا«، وشهادة احلقيقة و»إجنيل مرمي« وتفسري املعرفة.4
ولقد استنكر البعض وجود صلة بني طائفة األيسيني واملسيح، فقالت 

الكاتبة نيستا ويبستر: 
إن األيسيين لم يكونوا مسيحيين ولكن منظمة سرية مرتبطين بقسم وعهود 

مرعبة كي ال يكشفوا األسرار المقدسة المحصورة عليهم.5
وأضافت: 

وماذا كانت تلك األسرار عن تلك الخاصة بالعقائد اليهودية السرية التي تعرفها 
اآلن بأنها الكاباالة؟ الحقيقة هي أن األيسيين كانوا "قباليين« رغم أنهم كانوا 

بالشك من النوع الفائق، وهم أول المنظمات السرية.
ويرى البعض اآلخر أن عقيدة األيسيني كانت أقرب إىل التعاليم األصلية 

للمسيح من املسيحية املزيفة اليت صنعتها اإلمرباطورية الرومانية.6
الكاباالة تعين الناموس أو التعليم، وحتتوي على معان سرية شفاهية حسب 

اعتقاد اليهود للعهد القدمي »التوراة«.
وهي مزيج بني العقائد العربية القدمية واألسرار املصرية الفرعونية اليت تأثر هبا 

اليهود أيام وجودهم مبصر الفرعونية.
فالكاباالة هي عقيدة شفاهية تتعلق باألسرار اليت تلقاها موسى من 

ربه شفاهة مث علمها ألحبار بين إسرائيل وذلك بزعمهم.
وزعم ايليفاس ليفي أن الكاباالة كانت حتتوي على معرفة محلها إبراهيم 

وارث أسرار انيوك أيب الناموس يف إسرائيل خارج »سومر«.
فالكاباالة أيضا عند البعض هي املعرفة السرية اخلفية برموز داخل نصوص 

العهد القدمي ونصوص أخرى واليهودية هي التفسري احلريف هلا.
أيام  اهليكل  فرسان  ومجاعة  املاسونية  حتالف  عن  النقاب  وقد كشف 
احلروب الصليبية وإحضار هيكل املعرفة الكابالية من األرض املقدسة، وقد 
اعرتف املؤرخون املاسونيون بأن أول دليل على األسرار اليهودية املسيحية 
املعرفة  الوقت ومث استخدام  أثناء ذلك  املاسونية جاءت  اليت ُجلبت إىل 
اخلفية ضمن الكاباالة عرب القرون من قبل املنظمات السرية كلها مبا فيها 

املاسونية.7
وقد ذكر الفيلسوف املاسونی هول بأن مدارس األسرار كانت قد أسست 
كمنظمات سرية لتمتع التدخل اخلارجي، حيث سعى أعضاؤها إىل جسر 

الفراغ بني العوامل املادية والروحية.
وذكر ذلك الفيلسوف: 

إن مجموعاتنا الشمسية حين بدأت عملها جاءت أرواح کائنات عاقلة من 
منظومات أخرى إلينا وعلمتنا طرق الحكمة ، بحيث أننا ربما

قد حصلنا علی والدة المعرفة التي يعطيها اهلل لخلقه جميعهم، وکانت هي 
القديمة؟ وتدريجّيا  للحکمة  إنها قد أسست مدارس  قيل  التي  العقول  هذه 
حصل انفصال بين مدارس األسرار ولقد فاق علی ما يبدو حماس الکهة لنشر 

معتقداتهم في کثير من الحاالت ذکاءهم، وکانت النتيجة أن هذه العقول الغير أصابع خفیة
معلمة مهي تکتسب ببطء مواقع السلطة والنفوذ قد صارت علی األقل غير 
قادرة علی الحفاظ علی تلک المؤسسة، وهکذا أضعف مدارس األسرار في 
حين أن المنظمات المادية الهائلة تاهت في دوائر وهي تصير يومّيا أکثر تورطا 

بالشعائر والرموز التي فقدت القدرة علی تفسيرها.8

الهوامش:
1. احلكم بشكل سری.

2. كان الرومان يعبدون األباطرة باعتبارهم آهلة احندرت من آخرين مثل نيتون وجوبيرت 
وقد استعاد قسطنطني منصبه اإلهلي اخلاص به عام 314م. يف جملس أرلز.

3. احلكم بشكل سری، جيم مارس. 
4. هذه املخطوطات استفاد منها الباحثون كثريا ولكن ما حوته من معلومات عن 

الكتاب املقدس مل يصل إىل عامة الناس! 
5. املصدر السابق.

6. املصدر السابق. 
7. هذا ما ذكره املؤرخ املاسونی ويليام شورست. أنظر املصدر السابق.

8. املصدر السابق. وتلک مغالطات فلسفية اعتاد عليها املاسون يف حديثهم عن 
األسرار وما شاهبها من معتقدات أخری لديهم.

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية تقود العالم«، 
دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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الحرب السكانیة العالمیة29

الشمولية  القوى  من  تغريت  قد  العامل،  الكربى يف  القوى  تشكيلة  إّن 
ذرائع  أهم  أحد  أن  بيد  اجلنسيات؛  ومتعددة  مرنة  قوى  إىل  واملتمركزة 
إليها بعض األشخاص اخلاصني،  خطط خفض السكان، واليت يلحأ 
يتمثل يف نقص املصادر يف العامل، وأن أحد أهم أسباب نقص املصادر، 
يكمن يف الزيادة املطردة للسكان على مدى القرن األخري. إن هؤالء 
من  البتة  احلقيقة  إىل هذه  يشريوا  اخلاصة، مل  واملؤسسات  األشخاص 
من  مستويات  إىل  توصلت  قد  الكان،  زيادة  ومبحاذاة  البشرية،  أن 
إنتاج  بسهولة  تستطيع  حبيث  التخطيطية«،  »القدرة  و  "التكنولوجيا" 
الغذاء والطعام بعدة أمثال السعة احلالية لسكان العامل. وسنقدم يف هذا 

اجلزء، حتليال إحصائيا عن سكان العامل

السكان، المكون األساسي للنمو والقوة
وليس التخمينات الداخلية فحسب، بل املؤشرات  الدولية، تشري جبالء 
إىل أن نسبة سكان بلد ما، تؤثر بشكل معمق على اجملاالت املختلفة 
للقوة والسلطة يف ذلك البلد. ففي اجملال العسكري، يتم من أجل قياس 

القوة العسكرية، قياس املكونات السكانية املختلفة. 
العسكرية  والقوة  املتناول2  ويف  اجلاهزة  والقوة  السكان1  إمجايل  إن 
املالئمة للخدمة3 والقوى اليت بلغت سن تأدية اخلدمة العسكرية4 والقوة 
بعض  متثل  العسكرية،6  اإلحتياط  وقوة  والفعالة5  النشطة  العسكرية 

املؤشرات املستخدمة لقياس مدى جهوزية القوة العسكرية لكل بلد. 

المكونات السكانية، مؤشر الجهوزية الدفاعية للبالد
والرصد  املراقبة  عملية  ونسبها، يف  املتعددة  السكانية  املكونات  وتشكل 

الدولية، مؤشرا للجهوزية الدفاعية لبلد ما. 
ويف اجملال االقتصادي، فان مثة اتفاقا يف الرأي حول األثر البالغ ملعدالت 
اإلجناب يف اقتصاد بلد ما. وقد برهن بول صمويلسون7 يف مقال بعنوان 
»منوذج دقيق للقرض االستهالكي مع أو بدون عقد اجتماعي للمال« 
أن »معدل اإلجناب االنساين« يعد أفضل عامل لتحرك اقتصاد أي بلد 
وتكامله. ويرى هنري هارود8 - عامل االقتصاد البارز يف »كينز«ي - أن 

منو السكان، يشكل عامال للنمو الطبيعي لالقتصاد. 
ويذهب روبرت سولو9 عامل االقتصاد االمريكي الشهري إىل أنه على الرغم 
»اإلحتياطي  بتناقص  تتسبب  السكاين،  النمو  معدالت  زيادة  أن  من 
الفردي لرأس املال« وكذلك »اإلنتاج الفردي« لالقتصاد، لكنها تسهم يف 

إجياد »النمو الدائم« و »قوة اقتصادية أكرب«. 
االقتصادي  النمو  بني  الدقيقة  العالقة  إىل  فلبس10  ادموند  توصل  وقد 
وتأسيسا  للنمو«.11  الذهبية  بـ»القاعدة  اشتهرت  واليت  السكاين  والنمو 
على هذه القاعدة، فان الفاعلية النهائية لرأس املال، تتساوى مع معدل 
النمو السكاين. بعبارة أخرى، فان النمو االقتصادي، يتبع مباشرة النمو 
السكاين. وقد أكد علماء اقتصاد اخرون مبن فيهم موريس اله12 وجون 

نيومن،13 هذه النظرية. 
وتوصل سيمون کوزنتس14 من خالل دراسة معدالت منو الدخل الفردي 
ومعدل النمو السكاين يف البلدان املختلفة إىل نتيجة مؤداها أن ال عالقة 

تغيرات سكان العالم خالل ۲۰۰۰ عام

ذات مغزى قائمة بني خفض أو زيادة السكان، والدخل الفردي. وأعلن 
كنت أرو15 وزمالؤه عام 2003م. أن السكان، هم شكل من رأس املال. 
النمو االقتصادي  وعليه فانه يتم يف ظل حتديد السكان، السيطرة على 

وحتديده.16
هذا  واالجتماعية يف  والسياسية  االقتصادية  النظريات  من  الكثري  وهناك 
جيب  هنا  وإىل  والدراسة.  البحث  هتميش  إىل  ذكرها  يؤدي  اخلصوص، 
التسليم بان األوساط العلمية والتنفيذية يف العامل، قد أقرت بان السكان 

ميثلون أحد املكونات  األساسية للسلطة االسرتاتيجية.

مسارات التغير السكاني على مدى ألفي عام
إن مسار تغريات السكان يف األرض على مّر التاريخ، ملفت للنظر كثريا. 
السكان يف  الثورة اجلنسية17 وكذلك خطط خفض  وقبل أحداث مثل 
الغرب، شهد سكان العامل، منوا غري مسبوق منذ مطلع القرن العشرين. 
والسبب الرئيسي هلذا النمو غري املسبوق، رمبا كان يكمن يف وباء الصحة 
والعالج؛ بيد أن هذا النمو املتزايد، أخذ االن يتباطأ على خلفية السياسات 
الثقافية واالجتماعية للغرب. تعالوا لنلقي نظرة على مسار زيادة السكان يف 

العامل منذ ميالد املسيح وإىل يومنا هذا. 
الوقت احلاضر 7.6 مليار نسمة. إن  العامل يف  وقد جتاوز عدد سكان 
معدل الزيادة السكانية السنوية يبلغ 1.09 باملائة، وبذلك، فان حنو 82 
مليون نسمة، يضافون إىل سكان العامل سنويا. وتعد الصني باكثر من 1.4 
مليار نسمة، واهلند بـ 1.35 مليار نسمة، البلدان األول والثاين األكثر 
العامل، وتأيت  باملائة من سكان  العامل، وتعدان ما جممله 36  سكانا يف 
بعدمها يف املركز الثالث، الواليات املتحدة بـ 326 مليون نسمة. أما ايران 
اليت تعد حنو 82 مليون نسمة، حتتل املركز الثامن عشر يف هذا املضمار.

واملوضوع الالفت يف هذا اخلصوص، ظروف زيادة سكان العامل على مّر 
التاريخ. وتظهر التقديرات أن سكان العامل يف القرون األوىل للميالد، بلغ 
أقل من 200 مليون نسمة. وازداد هذا الرقم إىل حنو 270 مليون نسمة 
عام 1000 وإىل حنو 450 مليون نسمة عام 1500 و600 مليون نسمة 

مطلع عام 1700. 
منحى  حنا  السكاين،  النمو  فان  التكنولوجيا،  تقدم  إىل  ونظرا  ومذاك، 
على  أي  عام 1850  ازداد ضعفني  العامل  أن سكان  تصاعديا، حبيث 

مدى األعوام ال150 اليت تلت تلك احلقبة، وختطى عتبة ال 1.2 مليار 
نسمة. وبلغ هذا الرقم 1.6 مليار نسمة عام 1900. 

العديدة لتحسن منط احلياة،  املكونات  العشرين، ونظرا إىل  القرن  ويف 
اختذ مسار النمو السكاين، منحى تسارعيا مضاعفا، حبيث جتاوز عتبة 
املنحى  هذا  استمر  ذلك،  وبعد  عام 1950.  نسمة  مليار  ال 2.5 
النصف  العامل يف  التصاعدي، فأضيف 3.5 مليار نسمة إىل سكان 
الثاين من القرن العشرين وختطى حاجز ال 6 مليارات نسمة. ويف ضوء 
املسار احلايل، يتوقع أن يبلغ عدد السكان عام 2050 حنو 10 مليارات 
نسمة. والقضية القابلة للتأمل هي أن معدل منو السكان اخنفض خالل 
نصف القرن املاضي من حنو 2 باملائة إىل حنو 1.1 باملائة. وتظهر الرسوم 

البيانية التالية، خالصة هلذه املسارات. 

 

أن الكثافة السكانية، مثرية لإلهتمام يف هذا اخلضم. إن املعدل الفردي 
بازاء األرض يف املتناول، ازداد من 19 شخصا إىل 51 شخصا لكل 
كيلومرت مربع.18 ونشاهد التكدس  املناطقي لسكان العامل يف اخلارطة 

التالية. 

الحرب السكانیة العالمیة

البلدان الـ20 األكثر سكانا يف العامل لعام 2018م.

مسار زيادة سكان العامل يف األلفيتني األخريتني

تباطؤ مسار الزيادة السكانية يف العامل

خارطة الكثافة السكانية للعامل عام 2018م.
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العامل، مثرية لالهتمام هي  السكانية لألديان يف  الرتكيبة  إن 
األخرى. ووفقا ألحدث الدراسات، فان من بني حنو 7 مليارات 
نسمة من سكان العامل لعام 2010، كان هناك 2.2 مليار مسيحي 
و 1.6 مليار مسلم و 1.1 مليار ملحد و 1 مليار هندوسي و 500 
مليون   58 و  الناشئة  باألديان  يؤمنون  مليون   400 و  بوذي  مليون 

يؤمنون بالديانات املتفرقة وأقل من 14 مليون يهودي. 

التوزيع  الناجتة عن  اجملاعات  للسكان، وكذلك  التصاعدي  املنحى  إن 
غري املتكافئ للغذاء يف العامل، حتول إىل وسيلة للدعاية لفكرة تدعو إىل 
خفض سكان العامل؛ متجاهلني أن هذه الفكرة، يتم توجيهها ضمن 

أحجية أوسع ومن قبل حمافل وأوساط خاصة.

الهوامش:
1. Total Populations
2. Available Manpower
3. Manpower Fit-for-Service
4. Manpower Reaching Military Age Annually
5. Active Military Manpower
6. Active Reserve Military Manpower
7. Paul Anthony Samuelson (15 May 1915 – 13 December 
2009)

الفائز جبائزة نوبل لالقتصاد لعام 1970م.
8. Henry Roy Forbes Harrod (13 February 1900 – 8 March 
1978)
9. Robert Merton Solow (born August 23, 1924)

الفائز جبائزة نوبل لالقتصاد لعام 1978م. 
10. Edmund Strother Phelps, (born July 26, 1933)
 .العضو البارز جبمعية االقتصاد االمريكية والفائز جبائزة نوبل لالقتصاد لعام 2006م
11. Golden Rule Of Accumulation
12. Maurice Félix Charles Allais (31 May 1911 – 9 October 
2010)
13. John von Neumann (December 28, 1903 – February 
8, 1957)
14. Simon Smith Kuznets (April 30, 1901 – July 8, 1985)

عامل االقتصاد االمريكي والفائز جبائزة نوبل لالقتصاد لعام 1971م.
15. Kenneth Joseph “Ken” Arrow (23 August 1921 – 21 
February 2017)

عامل االقتصاد االمريكي والفائز جبائزة نوبل لالقتصاد لعام 1971م.

الحرب السكانیة العالمیة

16. صاحلي، نوراهلل، »أثر السكان على االقتصاد«، موقع مكتب حفظ ونشر أعمال 
مساحة اية ااهلل العظمی اخلامنئي، رؤيت: 19 ارديبهشت 1397ه.ش.، على العنوان:
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=24600
17. Sexual Revolution or Sexual Liberation (1960 – 1980)

وكذلك  الزمان  آخر  لفرق  املكثفة  والدعاية  املزاعم  خبالف  أنه  التأكيد  ويتم   .18
توجهات املنظمات الدولية، ونظرا إىل تطور وارتقاء أدوات العلم واإلستثمارية يف إنتاج 

الغذاء، فان هذه الزيادة الفردية للسكان، ال تعين البتة، اجملاعة ونقص املصادر.

المصدر: الموقع اإللكتروني لمعهد الدراسات اليهودية.

هرتزل والدولة اليهودية
وكان لـ»الصهيونية املسيحية«1 األفضلة على اليهودية، وباألحرى املمهد 
النظري، يف  البعد  يف  املشتتني،  اليهود  إنتقال  وقد حصلت ضرورة  هلا. 
نطاق إنطباع الصهيونية املسيحية. ويف احلقيقة، فانه مت بداية إضفاء الطابع 
القدسي والديين وحىت اعترب أنه مؤكد لدى املصادر التوارتية واإلجنلية، على 
هذا األمر غري املقدس وذلك للفت إنتباه وأنظار قسم كبري من املسيحيني 

حنوه، والتشوق إليه. 
وقد أضفت »الربوتستانتية« يف القرن السادس عشر للميالد ومن بعدها 
»التطهريية )البيوريتانية(« الشرعية على هذه الفكرة وأعترباها شرطا الزما 
لعودة السيد المسيح. وبناء على ذلك، فرض هذا األمر يف اوروبا وبني 
املسيحيني ودعمه حشد من التنويريني وبعدهم رجال الدولة والسياسيني. 
وبعد ذلك، كان ضروريا أن يتم إظهار أن مسألة اهلجرة تعد عمال ضروريا 

بني اليهود املشتتني واملنتشرين يف الغيتوهات و األحياء.
»الصهيونية  لفكريت  واملتخفيني  الرئيسيني  املعلمني  اليهود،  أشرار  وكان 

املسيحية« و »الصهيونية اليهودية«. 
إن فصل اليهود عن الغيتوهات واألحياء وإرساهلم إىل فلسطني، حدث 
أوروبا  السياسية واالجتماعية يف  القالقل  إثارة  إن  خالل عملية معقدة. 
الكراهية  وإهلاب  اليهود  حياة  وتوتري  وزعزعة  العسكري  العنف  وإذكاء 
اليت كانت تسود املسيحيني، جتاه اليهود، حصلت كلها يف ضوء الفكر 
اليت كانت تبحث عن تطبيق احلكم  اليهود واجلماعة  الشيطانية ألشرار 
هذا  على  الشرعية  إضفاء  مهمة  تنويرية،  جمموعة  تولت  الكوين. كما 

املشروع. 
إن سكان الشرق اإلسالمي، يوجهون جممل أنظارهم حنو »الصهيونية 

اليهودية« وخيتزلون اليهود وأدائهم يف هذا املوضوع ويتابعونه.

المنظمة الصهيونية العالمية والصهيونية اليهودية
وكان تيودور هرتزل2 العامل الوحيد يف السنوات االخرية للقرن التاسع 
عشر )1860-1904م.( الذي أضفى الطابع العملي والتطبيقي على 

قيام الصهيونية.
وكان هو مصمم ومهندس »املنظمة الصهيونية العاملية«.3 واضطلع بدور 
الرابط ومهزة الوصل بني الصهيونية املسيحية )غري اليهودية( والصهيونية 

اليهودية. 
واستقطاهبم  أوروبا،  يهود غرب  وقلق  هواجس  تبديد  هرتزل يف  وجنح 
لتنفيذ مشروعه. وشجع صهاينة شرق أوروبا على اإلخنراط يف الصهيونية. 
وكانت البنية الفكرية هلرتزل وراء إضطالعه بدور مهزة الوصل. وكانت 
الدينية  الناحية  من  يؤمن  يكن  ومل  للغاية،  سطحية  اليهودية  هويته 

باليهودية، وال يؤدي أي من الشعائر والطقوس الدينية اليهودية. 
وكان من الناحية العرقية، يعتز بثقافته االملانية، وكانت له أدىن دراية مبا 
يعرف بالثقافة اليهودية. وبالرغم من إجادته لعدة لغات أوروبية، مل يكن 

ملما باللغة العربية.4
الصهيونية  حركة  مؤسس  احلقيقة،  يف  يعد  الذي  هرتزل  إن 

السياسية ومنظم أول مؤمتر صهيوين مبدينة »بال« السويسرية 

القسم الثاني

اليهوديون المعاصرون: الصهيونية المسيحية الرسم البياين للنسبة املئوية لألديان من سكان العامل
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املوعود إىل األرض املقدسة )فلسطني(، وبعد إعتناقهم املسيحية، سيحكمون العامل 
أللف سنة... إن املدافع الرئيسي عن نظرية دعم عودة اليهود إىل »صهيون« من بني 
املسيحيني، هي يف األغلب املسيحية الربوتستانتية اليت وضعها وأسسها مارتني لوثر. 

)فرسائي، حمسن، »اإلطاحة الصهيونية لإلمرباطورية العثمانية«، ص 88(.
2. Theodore Hertzel.
3. World Zionist Organizathion.
4. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، صص 53-52

5. فرسائي، حمسن، »اإلطاحة الصهيونية باإلمپراطورية العثمانية«، ص 50.
6. كرمييان، أمحد، »اليهود والصهيونية«، ص 312.

7. املسريي، عبدالوّهاب، » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، ص 52.
8. كرمييان، أمحد، »اليهود والصهيونية«، ص 317.

9. هرست، ديفيد، »البندقية وغصن الزيتون«، ترمجة رحيم قامسيان، ص 12.
10. كرمييان، أمحد، »اليهود والصهيونية«، ص 312.

11. Chaim Weizmann.
12. Arthur James Balfour.

العدالة«، ترمجة سهيال ناصري،  13. كويغلي، جان، »فلسطني واسرائيل، مواجهة 
صص 16-15.

14. املصدر السابق، صص 15-14.
15. كرمييان، أمحد، »اليهود والصهيونية«، صص 352-351.

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

1397ش.

األولیغارشیة الحاخامیة

مييل  وكان  دينية،  غري  ميول  له  1897م.، كانت  بعام 
لفرتات طويلة إىل دمج اجملتمعات اليهودية يف سائر اجملتمعات 

األوروبية.5
لليهود  إن هرتزل الذي كان قد أوحى بوجود مشكلة عرقية وعنصرية 
واستحالة توفري السالم والسكينة لليهود بني سائر الشعوب األوروبية، 

أعلن: 
إن اليهود وفي أي بلد يعيشون، وحتى إن كان عددهم كبير، فان مشكلتهم 
ستبقى قائمة. حتى وإن هاجروا إلى أي بلد، وال يتعرضون للظلم واإلضطهاد 
فيه، فانهم ليسوا بمأمن عن اللوم والتوبيخ، النهم يحملون العناصر المثيرة 
للعداء ضدهم. وقد يكون من الممكن أن يعيش اليهود بسالم ووئام بجانب 
الشعوب االخرى، وأن يعيشوا حتى طيلة جيلين بسالم وهدوء، لكن مرور 

الزمن ليس لصالحهم.6
وكان هرتزل يتابع يف احلقيقة مشروعه من خالل الرتكيز على اخلصصية 

العرقية والعنصرية لليهود.
إن إشعال فتيل ديناميت معاداة السامية، كان بمنزلة الحربة التي كان بوسعها 
هذه  ظهور  إلى  وتؤدي  االخرى،  البلدان  إلى  اليهود  لهجرة  الدافع  تقوية 

الموجة اإلجتماعية. 
ويعتبر هرتزل »مؤسس الحركة والمنظمة الصهيونية«.7

ومن أجل نيل مآربه، قام هرتزل برحالت عديدة والتقى خاللها بالعديد من 
والبابا  ايطاليا  وملك  االلماني  المستشار  فيهم  بمن  والغرب  الشرق  قادة 
)ليون الثالث عشر( والسلطان العثماني، وشجعهم على دعم تشكيل الدولة 

اليهودية في »فلسطين«. 
اليهود«  »مشكلة  تسوية  بصدد  هرتزل  فقد كان  حال،  أي  وعلى 
بالطريقة اإلستعمارية اليت كانت سائدة حينها يف أوروبا، وتكمن يف أن 

يرحل الغرب مشاكله وفاتورة مثن جممل تقدمه إىل الشرق.8
ويقول ديفيد هرست، يف كتابه بعنوان »البندقية وغصن الزيتون«:

ومنذ البداية، كان العنف جزء ال يتجزأ من الصهيونية. وكان نبي الصهيونية 
يتنبأ بانه ال يمكن تجنب اإلكراه والقوة، وهذان لم يكونا مجهولين بالنسبة 
لهرتزل، بحيث يلجأ إليهما من منطلق العجز. وتأسيسا على مذكرات هرتزل 
الضغط  بان  دائما  يؤمن  فانه كان  موته،  من  سنة  بعد 26  التي صدرت 
العسكري يعد عنصرا ضروريا في اإلستراتيجية الصهيونية والحالة المثالية 
المسلح،  النضال  بقوة  المختارة  أرضهم  على  الصهاينة  يستحوذ  أن  هي 
لكنه كان ينتبه دائما في كلماته ومحاضراته العامة، إلخقاء هذا اإلعتقاد... 
وكانت أساليبه المقترحة لنيل هذه الغاية تتمثل في اختراق اليهود للصحافة 
والشؤون المالية وتشديد التناقضات واستثمار األحالم اإلستعمارية للبلدان 

المنافسة. 
لقد كان يسعى لنسب التخوف من اليهود والتخوف من نفوذهم السيما 
التخوف من عقليتهم الثورية، لغير اليهود. وكان يصور زمالئه في الدين على 

أنهم مليوني جاسوس.
وكان هرتزل يسعى لوضع الساسة األوروبيين أمام مفترق طرق: إما الصهيونية 
أو ثورة بتحريض من اليهود. وكل الذين لم يكونوا يرغبوا بان يدمر اليهود كل 
شئ، كان عليهم حماية الصهيونية. وكان يزعم بان حربا جديدة في أوروبا، ال 

تمس الصهيونية فحسب، بل ستجعلها تمضي قدما إلى األمام.9
وأقدم هرتزل ويف خطوة لنيل مآربه، على إقامة مؤمترات سنوية عديدة، 

ليحقق من خالهلا أهدافه الصهيونية.
منذ  بال«  بـ»مؤمتر  تعرف  اليت كانت  هرتزل  مؤمترات  سلسلة  واستمرت 
األسلوب  إجياد وحدة  وأسهمت يف  عام 1997م.  عام 1897م حىت 

واإلنسجام بني اليهود املتفرقني.
وعلى مدى قرن كامل، منذ عام 1897 حتى 1997 للميالد، أقيم ثالثة 
وعشرون مؤتمرا، عقدت العشرة األخيرة منها بدء من عام 1951 في »بيت 

المقدس«.10
مبن  الصهيونية«  »املنظمة  زعماء  بعده  ومن  هرتزل  جهود  حصيلة  إن 
فيهم حاييم وايزمن11 )1874-1957م.( الذي انتخب رئيسا للكيان 

الصهيوين عام 1948 ، متثلت يف صدور »وعد بلفور«.
وزراء  رئيس  )1848-1930م.(  بلفور12  جيمز  آرثور  اللورد  وقام 
الثقيل، بإعداد خطة  العيار  »بريطانيا« الذي كان يهوديا وصهيونيا من 
للوزراء،  اليهود يف فلسطني، عندما كان رئيسا  مكتوبة خبصوص توطني 

جاء فيها: 
إن الهدف ليس خطب ود السكان المحليين لفلسطين. وبالرغم من أن اللجنة 
األمريكية تسعى لتحقيقه. إن القوى الكبرى األربع في العالم، ترى اليوم أنها 
ملتزمة إزاء الصهيونية. أكانت الصهيونية على حق أم باطل، جيدة أم سيئة، 
الحالية  واإلحتياجات  الماضية  التقاليد  في  المعمقة  بجذورها  تضرب  النها 
وتطلعات وأحالم المستقبل. إن الصهيونية هي أكثر أهمية بالنسبة لنا حتما 

من مطالب وأمنيات سبعمائة الف عربي يقطنون تلك البالد العريقة.13
بصورة  خاصة  بصفة  نظم  الذي  اإلعالن  هذا  أملوا  قد  الصهاينة  وكان 

أحادية ومنحازة.
ويف الثاين من نوفمرب 1917م.، وجه بلفور رسالة إىل احلكومة الربيطانية، 

متوجها إىل اللورد روتشيلد، جاء فيها: 
عزيزي اللورد روتشيلد 

الذي  التالي  التصريح  جاللته،  حكومة  عن  بالنيابة  أبلغكم  أن  جداً  يسرني 
ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة 

وأقرته: 
إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين 
للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن 
يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، وال الحقوق أو 

الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.14 
وقد أيدت احلكومات األوروبية على الفور »وعد بلفور« وأبدت دعمها 
له. وبعد ستة أسابيع من صدور وعد بلفور، استولت بريطانيا على »بيت 
التاسع من ديسمرب 1917م.، ومن مث دخل اجلنرال ألنيب  املقدس« يف 
القائد العسكري الربيطاين بيت املقدس يف احلادي عشر من ديسمرب وأعلن 

أمام املأل: 
لقد انتهت اليوم احلروب الصليبية.15

الهوامش:
1. وهذا املصطلح يشري بصفه خاصة إىل نظرية يف اجملتمع املسيحي تنظر بإجيابية إىل 
اليهود. وقد ظهرت يف أوروبا، وكانت نشأهتا الرئيسية يف بريطانيا، وتعرف حتت عناوين 
مثل اإلجنيلية املسيحية، واليمني املسيحي، واملسيحيون املولودون من جديد واأللفيون.
ووفقا هلذه النظرية، فان اليهود هم شعب خمتار وخاص، يهاجرون قبل ظهور املسيح 
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لذلك خيلو  و  رطبة ،  باردة   فهي  املائية،  فألهنا كثرية  اإلّجاص  مثرة  إّن 
طعمها عن الكيفيات التابعة للحرارة. و خيتلف هذا الثمر ىف الرطوبة 
املائية و قّلتها، و ألجل طعمه؛ فما كان منه  ألجل اختالفه ىف كثرة 
حامضاً، فهو أقل رطوبة، ألن احلموضة حتدث بالغليان، و هو حيّلل 
كثرياً من املائية، و لذلك كان احلامض من اإلّجاص أقل إطالقاً للبطن 
من احللو )ألن احللو( أكثر مائية. و ما يوجد ىف طعمه قبض ، كالقراسيا 

املعروفة ىف »دمشق« بالقراسيا اجملهولة فهو أقل رطوبةً  و أقبض.
و كذلك، مجيع أجزاء هذه الشجرة بارد، و إىل يبوسة. و ذلك ألجل 
غلبة األرضية عليه، مع قّلة النارية. فلذلك ، ليس يوجد ىف شيء من 

أجزاء هذه الشجرة، شيء حريف .
إن مثر اإلّجاص و إن كان كثري املائية، فإنه يقّل خبره؛ و ذلك ألن ما فيه 
من اللزوجة، مينع تصّعد األخبرة. فلذلك، ليس حيدث من أكله صداع ، 
بل كثرياً ما يسّكن الصداع احلاّر و اخلمارى و حنو ذلك. و شرابه شديد 
التسكني للصداع الكائن ىف احلميات الصفراوية، ألن هذا الصداع إمنا 
حيدث من األخبرة احلارّة. و هذا الشراب فيه من اللزوجة ، ما مينع تصّعد 
األخبرة إىل الرأس؛ و مبا فيه من التربيد و الرتطيب، يعّدل املزاج. فلذلك، 

يسّكن هذا الصداع كثرياً.
و ما كان من اإلّجاص ىف طعمه قبض  ما، فإن تسكينه هلذا الصداع 
مثر  لذا،  و  األخبرة.  لتصّعد  منعه  يشتد  بقبضه،  ألنه  ذلك  و  أكثر؛ 
اإلّجاص يفعل ما قلناه، فهو موافق جداً إذا استعمل ىف أمراض العني 
قد  ليس كذلك،  الذى  فإن   - حنوه  و  الصفراوى  - كالرمص  احلارّة 
يضّر الرمد مبا يتبّخر منه. فلذلك التنّفل بالقراسيا شديد النفع ىف الرمد 

الصفراوى.
و عصارة  هذا النبات، و طبيخ قضبانه و أصوله، كل ذلك نافع ألورام 

احللق مينع النوازل إىل اللهاة و اللوزتني، و يشّد الّلثة. و ذلك إذا متضمض  
به، و ذلك ملا ىف هذه األجزاء من القبض، ألجل كثرة األرضية فيها. و 

كذلك، مجيع أوراق األشجار الىت فيها قبض .
التلطيف  فيه من  ملا  البصر، و ذلك  اإلّجاص حيّد  االكتحال بصمغ  و 
امللّطف للروح الذى ىف العني. و كذلك، هذا الصمغ يدمل قروح العني، و 
ذلك ملا فيه من الغروية و التجفيف، لكنه - حلّدته - إمنا يستعمل إذا كان 

معه ما يسّكن حّدته كاإلسفيذاج و الكثرياء، و حنو ذلك.

فعل اإلّجاص
في أعضاء الّصدر

إنّ  مثر اإلّجاص شديد التطئفة للهيب القلب، و لذلك هو شديد النفع 
ملن قلبه حاّر، و لذلك فإّن شرابه من أوفق األشربة للمحمومني باحلّميات 
من  السعال  أصحاب  يضّر  يكاد  ال  شرابه  و  الصفراوية.  احلادة خاصة 
احملمومني، إذا مل يكن سعاهلم عن ذات اجلنب  و ذلك ألجل قّلة محوضته، 

مع أن محوضته ال لذع معها و ال قبض.
و لذلك، خيتار ألصحاب السعال من احملمومني، شراب اإلّجاص الكبار 

دون شراب القراسيا و ذلك، ألجل القبض الذى ىف شراب القراسيا.

في أعضاء الغذاء
• إّن اإلّجاص قليل الغذاء، و ذلك ألن رطوبته مائية  ال يسهل انعقادها 
إىل جوهر األعضاء. و ما كان منه أكثر أرضية، كاإلّجاص الكبار؛ فهو 
املسّمى  األبيض  و  بالصيفى،  املعروف  املائى  اإلّجاص  من  تغذية   أكثر 

بالشاهلوج. ألن هذا النوع كثري املائية جداً.
 - مائيةً   أكثر  منه  ما كان  و  املعدة،  إرخاء  من  اإلّجاص  خيلو  و ال   •

اإلّجـاص

الطّب اإلسالمي

كاحللو و الشاهلوج و الصيفى - فهو أكثر إرخاًء للمعدة. و ما كان الطّب اإلسالمي
منه أقبض طعماً كالقراسيا املعروفة باجملهولة؛ ففيها تقوية  للمعدة، و متنع 
القئ الصفراوى و ذلك مبا فيها من القبض، و كذلك شراهبا. و لذلك 
املعروفة  القراسيا  الّسّكر. و اإلكثار من  بالتنّفل هبا، مع  يؤمر احملمومون 

بالبعلبكية، حتدث الغثيان ألجل حالوهتا.
• و أصحاب املعدة احلارّة، ال يتضّررون باإلّجاص، بل ينتفعون به جداً 
لتعديله مزاج املعدة، و تسكينه املرة الصفراء املتوّلدة بسبب حرارة املعدة. 
اللهّم إال أن تكون معدهم - مع حرارهتا - ضعيفةً  كثرية  الرطوبة. و ال 

حيتاجون كثرياً إىل تناول الّسكنجني بعد تناول اإلّجاص.
• و أما الذين معدهم باردة، فهم يتضّررون بكثرة تناول اإلّجاص و ينبغى 
أن يردفوه بأكل العسل و شرب مائه، و شرب الشراب الّصرف، و أكل 
املعدة و ضعفه. و قد  العسلى، حبسب قوة برد  أو  الّسّكرى  اجللنجبني 
حيتاجون مع ذلك إىل مثل الكندر أو املصطكى و حنو ذلك، مما ينفع 

بّلة املعدة.
• و احلامض من اإلّجاص أقل إرخاء للمعدة، ألنه أقل مائيةً ، ألجل حتّلل 
كثري من مائيته بالغليان احملدث للحموضة. و اإلّجاص الفجّ  و هو الذى 
ذلك  و  احلارة؛  للمعدة  موافق   للصفراء،  القمع  النضج، شديد  ىف  أخذ 
ألجل برده، مع القبض الذى يكون فيه ألجل فجاجة مائيته و مجودها. و 
أما الذى مل يأخذ بعد ىف النضج، فهو كثري التقوية للمعدة احلارة، و مينع 
القئ الصفراوى جداً؛ و ذلك ألن هذا يكون بعد إىل عفونة ، فيكون مجّاعاً 

ألجزاء املعدة، فيكون مقّوياً جلرمها.
• و الطعام املّتخذ من اللحم و اإلّجاص النضيج فهو مع نفعه للمحرورين 
ال خيلو من إرخاء للمعدة. لكنه ال ينفخ، خبالف املّتخذ من اإلّجاص 

الفجّ .
• و ينبغى أن يكون أكل اإلّجاص قبل الطعام، فإن املأكول بعد الطعام 
يفسد و يفسد الطعام، و ذلك ألجل مائيته. و إذا أكل الشيخ  اإلّجاص 

فلريدفه بالعسل و ذلك نافع للمشايخ ألجل يبسه لبطوهنم.
• و اهنضام اإلّجاص عسر، ألجل لزوجته. و غذاؤه قليل، ألجل مائيته.

في أعضاء الّنفض 
• ملاّ كان اإلّجاص النضيج  الرطب  كثري املائية، و إىل لزوجة ؛ فهو يلنّي 
البطن مبائيته، و يزلق  بلزوجته. خاصًة احللو منه، فإنه أكثر مائية و بذلك 
يسهل الصفراء، ألن البلغم للزوجته، ال ينزلق باإلّجاص خبالف الصفراء. و 
أما السوداء، فقد تقبل االنزالق باإلّجاص و لكن أقل من الصفراء، ألجل 

عسر انفعاهلا، بسبب غلظها.
• و الذى يف طعمه قبض ، فإن إسهاله أقل. و أما إذا كان اإلّجاص فّجاً 

فهو الحمالة قابض ، فلذلك ال يسهل. بل رمبا عقل  البطن.
مائيته، و هو شديد  قلة  للبطن، ألجل  فعاقل   الربىّ   اإلّجاص  أما  و   •
احلموضة. و أما اإلّجاص اليابس فال يسهل أيضاً، و ذلك إذا أكل حباله؛ 

و أما إذا نقع أو طبخ، فإنه يسهل. و كذلك مرقته.
• و شراب اإلّجاص إمنا يّتخذ من النضيج، فلذلك هو ملني البطن، مزلق 
مسّهل  للصفراء. و إذا أكثر من أكل اإلّجاص أرخى املعدة، و بّلها، و كّثر 
الرطوبات فيها، و كثر اإلسهال عنه، و كثرياً ما حيدث قيام األغراس - و 

ذلك إذا كان حامضاً - و يوّلد الرياح و النفخ.
• و ليس يظهر ىف اإلّجاص و ال ىف شرابه تفتيح  كثري، و ال إدراره البول. 

و قد قال بعضهم إنه يدّر الطمث، و ذلك إذا شربت سالقته - و 
إن استبعد ذلك! - و صمغه يفّتت حصاة الكلى و املثانة، و ذلك 
ملا فيه من التقطيع و احلدة. و مع ذلك، بدسومته، يغّرى؛ فال حيدث 
من احلصاة املفتتة، سحج  ىف اجملارى، و حنو ذلك. فلذلك، هو شديد 

املوافقة للحصاة الىت تكون ىف الكلى و املثانة.

في األمراض التي ال اختصاص لها بعضو عضو
إطالقه  و  للصفراء،  قمعه  و  رطوبته،  و  برده،  ألجل  اإلّجاص  إن   •
للبطن و تسكينه للصداع احلاّر و البخارّى؛ هو شديد النفع للحميات 
احلادة ىف احلال لكنه مبا فيه من املائية، قد يعّد األخالط للعفونة، فيوّلد 

احلميات.
• و أما شراب اإلّجاص و طبيخه  و ماء نقيعه، فإّن نفع ذلك للحميات 
احلادة عظيم . و مع ذلك، فإنه ال خيشى منه ما خيشى من اإلّجاص 
و  اللهيب  يسّكن  فإنه  ذلك،  مع  و  للحميات.  التهيئة  من  الرطب 
الكرب، و ينفع كثرياً من احلّكة و اجلرب ، و ذلك إلخراجه املرّة، و 

كسره لتأديتها، مع تربيده و ترطيبه.
• و صمغ اإلّجاص شديد النفع للقوباء، و ذلك ألجل حتليله و تقطيعه 
الدسومة و اللني اللذين فيه، خاصًة إذا كان معه سّكر أو عسل. و 

العسل أوىل لزيادة جالئه و قوة حتليله.

اإلّجاص في کالم األئّمة المعصومين
عن زياد القندي قال: 

دخلت على أيب احلسن األول و بني يديه تور ماء فيه إجاص أسود 
يف إبانه فقال: »إنه هاجت بي حرارة و إن اإلجاص الطري يطفئ الحرارة 
و يسكن الصفراء و إن اليابس منه يسكن الدم و يسل الداء الدوي.«1 

عن األزرق بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد اهلل عن اإلجاص  فقال: »نافع للمرار و يلين المفاصل 
فال تكثر منه فيعقبك رياحا في مفاصلك و عنه أنه قال اإلجاص  على الريق 

يسكن المرار إال أنه يهيج الرياح.«2 
يهيج  أنه  إال  المرار  يسكن  الريق  على  »اإلجاص  قال:  أنه   عنه

الرياح.«3
و عنهم: »عليكم باإلجاص العتيق فإن العتيق قد بقي نفعه و ذهب 

ضرره و كلوه مقشرا فإنه نافع لكل مرار و حرارة و وهج يهيج منها.«4

الهوامش:
1. كليىن، حممد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ه.ق.، ج 6، 

ص 359.
الثانية،  الطبعة  قم،   ،»األئمة »طّب  حسني،  و  اهلل  عبد  بسطام،  ابنا   .2

1411ه.ق.، ص 136.
3. جملسى، حممد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ه.ق.، ج  63، 

ص 189.
4. نفس املصدر.

المصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل في الصناعة الطبية«، 
مؤسسه   - ايران  پزشکی  علوم  دانشگاه  طباعة  طهران،  ايران، 

مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
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للمهدي  اجلسدية  الصفات  أن  أنصاره  وبعض  إسماعيل  أحمد  يدعي 
األول أو اليماني قد ذكرت بدقة يف روايات أهل البيت، وأهنا منطبقة 

متاما على أمحد إمساعيل!
قال أمحد إمساعيل يف متشاهباته املنسوبة إليه: إذا يكون اليماين: امسه 
أمحد، ومن »البصرة«،1 ويف خده األمين أثر، ويف بداية ظهوره يكون 

شابا، ويف رأسه حزاز.2
أتباعه مل يروه فيما نعلم، ومل يقابلوه، ومل أطلع على  يف حني أن كل 

شخص رآه فعال.
فال أدري كيف يصدق هؤالء أمثال هذه الدعاوى يف عالمات جسمه 

من دون دليل أو برهان؟!
واملفروض أن يظهر هذا الرجل نفسه للقيام بدوره الذي يدعيه، أو على 
األقل أن ينشر مقطع فيديو أو صورة - غري مفربكة طبعا - تثبت انطباق 

الصفات املوجودة يف الروايات عليه.

 علما أنه ال يوجد ذكر للصفات اجلسدية لليماين يف روايات أهل البيت
وال توجد أي صفة ألمحد املذكور يف رواية الوصية اليت حيتجون هبا، بل غاية 
ما كر هو امسه ونسبه. وما يدعون أهنا صفات ملهديهم ليس إال تالعبا 
 بالروايات الشريفة اليت ذكرت صفات قائم آل حممد اإلمام الثاين عشر

فصرفوها عنه إىل صاحبهم!
وحجتهم يف هذا أن الروايات إمنا تتحدث عن شخصني ال عن شخص 

واحد؛ وذلك الختالف الصفات الواردة فيها!
وقد عقد أبو محمد األنصاري مقارنة بني بعض الروايات اليت بينت صفات 
الروايتان  إذن  قال:  املقصودين،  بتعدد  احلكم  إىل  به  انتهت   ،القائم

تصفان شخصين ال شخص ]كذا[ واحد.3
والروايتان اللتان قصدمها هذا املتمشيخ مها:

بن  إبراهيم  بن  علي  بسنده عن   الطوسي الشيخ  رواها  األولى:  الرواية 
مهزيار، قال: فدخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح بربدة واتزر بأخرى، وقد 

کسر بردته على عاتقه، وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندي، 
وأصاهبا أمل اهلوى، وإذا هو كغصن بان أو قضيب رحيان، مسح، سخي، 
تقي، نقي، ليس بالطويل الشامخ، وال بالقصري الالزق، بل مربوع القامة، 
مدور اهلامة، صلت اجلبني، أزج احلاجبني، أقىن األنف، سهل اخلدين، 

على خده األمين خال، كأنه فتات مسك على رضراضة عنرب.4
والرواية الثانية: رواها النعماني بسنده عن حمران بن أعين، قال: قلت أليب 
جعفر الباقر: جعلت فداك، إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان 
أو  دينارة،  دينار  ببابك  أنفقها  أنني  عهدا  اهلل  أعطيت  وقد  دينار،  ألف  فيه 

تجيبني فيها أسألك عنه. 
فقال: »يا محران! سل جتب، وال تنفق دنانريك.« 

فقلت: سألتك بقرابتك من رسول اهلل أنت صاحب هذا األمر والقائم به؟ 
قال: »ال.« 

قلت: فمن هو، بأبي أنت وأمي؟ 
فقال: ذاك املشرب محرة، الغائر العينني، املشرف احلاجبني، العريض 

ما بني املنكبني، برأسه حزاز، وبوجهه أثر، رحم اهلل موسی.5
وكما يرى القارئ العزيز أنه ال يوجد أي تعارض بني الروايتني كي نقول 
بوجود شخصني، بل إن التعارض يف عقل أبي محمد األنصاري، فالذي 
ال يعرف أبسط القواعد النحوية فريفع املنصوب يف قوله: »شخصني ال 
مصدر  هم  الذين   البيت أهل  روايات  فهم  ميكنه  شخص«، كيف 

الفصاحة ومنبع البالغة.
ادعي هذا األنصاري أن الرواية األوىل حتدثت عن رجل مربوع القامة، يف 
حني أن الرواية الثانية حتدثت عن رجل طويل القامة، بداللة قوله: »رحم 

اهلل موسی«، ونيب اهلل موسى كان رجال طويال.
طول  منها  املقصود  أن  على  املذكورة  العبارة  يف  داللة  ال  أنه  والجواب: 
موسى،  على   اإلمام ترحم  هو  العبارة  من  يستفاد  ما  غاية  القامة، 
فال ميكننا القطع بوجه هذا الرتحم، وال ميكن اجلزم باملقصود مبوسى يف 
الرواية، إذ حيتمل أنه نيب اهلل موسى، فيكون وجه الرتحم هو وجود 
التشابه بينهما سواء كان تشاهبا جسديا كما دلت بعض الروايات من أن 
القائم جسمه جسم إسرائيلي،6 أم كان يشبهه يف سريته كما ورد يف ما 
رواه الشيخ الطوسي يف »الغيبة« بسنده عن أبي بصير، قال: مسعت 

أبا جعفر يقول: 
»في صاحب هذا األمر أربع شنن من أربعة أنبياء: سنة من موسى، وسنة 
من  سنة  فأما   ،محمد من  وسنة   يوسف من  وسنة   ،عيسی من 

موسى فخائف يترقب...«7
وحيتمل أن يكون املقصود به إمامنا موسی بن جعفر الكاظم، فيكون 
ذكره لدفع شبهات الواقفة من أن الكاظم هو القائم، ويقوي هذا 
االحتمال أن السائل اشتبه يف كون اإلمام الباقر هو القائم، فالرتحم 
على موسى الكاظم لعله إشارة إىل أن مثل هذه القضية ستتكرر، 

وسيحصل االشتباه واللبس عند بعض الشيعة.
أما ما ادعاه أبو حممد األنصاري من أن وجه الشبه هو الطول فهو خطأ 
فادح، ولعل سببه هو اتباعه هلواه، واستماتته يف نصرة باطله، وعدم خجله 

من التلبيس على قرائه.
خمتلفني  إىل شخصني  تشري  الروايات  أن  على  أيضا  الرجل  استدل  وقد 
باختالف صفة احلاجبني يف الروايتني، فإن األوىل ذكرت أنه أزج احلاجبني، 

يف حني أن الثانية ذكرت أنه مشرف احلاجبني.المدعون الكّذابون
والجواب: أن كالمه غري صحيح؛ ألن الزجج هو دقة احلاجبني مع طوهلا 

كما ذكره اجلوهري يف الصحاح.8
أما »مشرف احلاجبني« فاملقصود به ظهورمها وبروزمها بلحاظ الرائي، 
وعليه فال اختالف بني الصفتني، فهي متاما مثل قول بعضهم: إن شعر 
زيد طويل، وقول آخر: إن شعر زيد أسود، فال منافاة بني قول األول 
والثاين؛ ألنه ال مانع من أن يكون شعر زيد طويال وأسود، وكذلك األمر 

يف ما ذكرناه.
والعجيب استدالله أيضا بأن الرواية األوىل ذكرت أن يف خده خاال، 

بينها ذکرت الثانية أن يف خده أثرا!
والجواب: أن هذا ال يدل أيضا على تعدد الرجلني؛ ألن األثر املوجود 
يف وجهه أعم من أن يكون خاال أو غريه، فهو شامل للخال وغريه، 
فرمبا يكون املقصود به احلال؛ ألن بينها عموما وخصوصا مطلقا، فكل 

خال أثر، وليس كل أثر خال.
ولو سلمنا بأن اخلال ال يسمى أثر، فال مانع من اجلمع بينهما بأن يكون 
يف وجهه الشريف خال وأثر، وال حنتاج للقول بتعدد األشخاص يف 

هذه األخبار.
اختالف  هو  إمساعيل  أمحد  صاحبهم  إلثبات  القوم  به  استدل  وما 
الروايات يف حتديد لون بشرة اإلمام صاحب الزمان، فقد ورد يف 

بعضها أنه أمسر، وورد يف بعض آخر أنه عن أبيض مشرب حبمرة.
قال أبو حممد األنصاري: يف الرواية الثالثة يصف أمري املؤمنني علي بن 
أبيض، مشرب  بأنه:  الزمان  الذي خيرج يف آخر  ابی طالب ولده 
الرواية  يف  حممد  آل  مهدي   الكاظم اإلمام  يصف  بينما  حبمرة، 
الرابعة بأنه: أمسر اللون، وفيه صفرة من سهر الليل. إذن الروايتان تصفان 

شخصني، ال شخص واحد.9
والجواب: أن السمرة من املفاهيم املشككة اليت ختتلف من واحد آلخر، 
فرمبا تكون مسرة متامخة للبياض، وهو ما يسمى يف هذه األيام باللون 
احلنطي، أو تكون مسرة قريبة من السواد، فاإلمام ليس بياضه بياض 
األوروبيني، وليس بأمسر کاألفارقة، بل هو حنطي اللون كغالب العرب 

يف هذا العصر.
 والعجيب أن القوم يدعون أن الروايات اليت تصف اإلمام املهدي
بالسمرة تشري إىل أمحد إمساعيل، ال إىل إمامنا الثاين عشر، يف حني 
جند أهنم حيتجون برواية الضراب اليت ذكرناها سابقا، وفيها أن الرجل 
الذي هو من املفروض أن يكون املهدي كان أمسر اللون، وليس 

بأبيض کا يدعون!
قال الضراب: فرأيت غري ليلة ضوء السراج يف الرواق الذي كنا فيه شبيها 
بضوء املشعل، ورأيت الباب قد انفتح، وال أرى أحدا فتحه من أهل 

الدار، ورأيت رجال ربعة أسمر إلى الصفرة.10
ال  بأحاديث  حيتجون  وأتباعه  إمساعيل  أمحد  أن  له  يؤسف  مما  ولكن 
يفهموهنا، وبأحاديث أخر تبطل دعوهتم، وترد مزاعمهم من حيث ال 

يشعرون.

الهوامش:
1. مل جند يف الروايات الواردة يف اليماين أن امسه أمحد، أو أنه من البصرة، 
أو أن يف رأسه حزازة، وإمنا هذه من صفات قائم آل حممد کما 

الشيخ أحمد سلمان

المدعون الكّذابون

الصفات المزعومة ألحمد إسماعيل
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إن ظلم النفس، هو واحد من أهم أقسام الظلم وحتدث عنه القرآن الكرمي 
تزيل  السافرة،  والقذارة  والتنجس،  والتدنس  التلوث  إن  بكثرة.  والروايات 
الطهارة والنقاء والصفاء من القلب والفؤاد. إن كال من الذنوب والسيئات 
واخلطايا، متحو بطريقة ما الطهارة والصفاء من نفس اإلنسان وقلبه، وتضع 
حملها الدناءة واحلقارة. إن الكرب والشرك والكفر وإنكار األنبياء والرسل، 
والتلوث بالذنوب واملعاصي، واإلنغماس يف امللذات والفجور واإلصرار على 

ترك أوامر اهلل ونواهيه، تعد من مصاديق ظلم النفس. 
»َو ما ظََلَمُهُم اهللُ َو لِكْن كانُوا أَنتُْفَسُهْم َيْظِلُموَن فََأصابتَُهْم َسيِّئاُت ما َعِمُلوا َو 

حاَق ِبِهْم ما كانُوا ِبِه َيْستتَْهِزُؤَن«1 
إن السيئات هي أحجار يلقيها اآلدميون يف طريقهم خالل سريهم وسفرهم 

حنو حضرة احلق وحيولون بالتايل دون نيلهم الفالح والنجاة. 
إن حضرة ويل العصر هو سبيل اهلل وباب اهلل املوعود إىل جنة القرب، 
وواسط الفيض اهلائل الذي يرشد كل ضائع وتائه إىل بر األمان. وإن ظلم 
االنسان نفسه ويزيد منه، فانه سيكون جاهزا لإلبتعاد عن ويل اهلل واحلرمان 
من فيوضاته، لدرجة أن اجلميع يفقدون إمكانية لقاء اإلمام والتواصل معه. 
الكفر  ائمة  العام حنو  العهد اجلماعي مع حجة اهلل والتوجه  انفصام  إن 
والشرك والنفاق، يولد واقعة وابتالء الغيبة. ويقول إمام املتقني علي أمري 

:املؤمنني

»... اعلموا أن األرض ال تخلو من حجة هلل عز و جل و لكن اهلل سيعمي 
خلقه عنها بظلمهم و جورهم   و إسرافهم علي أنفسهم..«2 

وإن مت النظر حبقيقة، فان من جييز لنفسه، ممارسة الظلم ضد االخرين، 
فانه يكون قد ظلم نفسه قبل غريه. وهذه اآلية الكرمية، تظهر غاية تضرع 

وابتهال العبد املستغفر:
»رَبَّنا ظََلْمنا أَنتُْفَسنا َو ِإْن َلْم تتَْغِفْر لَنا َو تتَْرَحْمنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلخاِسرين .«3 

ورمبا هلذا السبب، فإن أحد أهم اإلجراءات لتوافر أرضية الظهور وتذليل 
العقبات اليت تعرتضه، تنحي أبناء آدم عن طريق الظهور. إهنم وبسبب 
واقعة  يصد  الذي  يصبحون كاحلاجز  السيئات،  ونشر  أنفسهم  ظلم 

الظهور الشريفة.
إن ما ُحجب خلف ستار الغيبة، هو اإلنسان ذاته. وقد بقي بسبب 

احلاجب الذي صنعه لنفسه، حمروما من لقاء ورؤية احلبيب.

ممارسة الظلم علی ذرية علي
للمعصومني من نسل  القدسية  للساحة  الظلم وإساءة األدب  إن 

وذرية علي املرتضى على مّر الزمان، أمنى بذرة آخر معصوم من 
.الذرية الطاهرة لرسول اهلل

وبلغ ظلم الناس، ألنفسهم يف مواجهة صفوة أبناء آدم، من 

إسماعيل شفيعي سروستاني

 ممارسة الظلم على آل علي

تكالیف المنتطرین

المدعون الكّذابون

جاء يف بعض الروايات، راجع كتاب »الغيبة« للنعاين، ص ۲۲۳. 
2. »املتشاهبات«، ج 4، ص 46.

3.  »جامع األدلة«، ص ۱۹۳.
4.  »الغيبة«، ص 265.

5. »الغيبة للنعاين«، ص ۲۲۳. 
6. »دالئل اإلمامة«، ص 441. 

7. »الغيبة«، ص 424.
8. »الصحاح«، ج 1، ص ۳۱۸.

9. »جامع األدلة«، ص ۱۹۳.
10. »الغيبة«، ص ۲۶4.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هت، ص 227-232؛
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العاّلمه، الطبعة االولی، 1379 ه  .ق.، ج 4، ص 3.
مؤسسة  بريوت،  القرآن«،  تفسري  يف  »جممع البيان  الطربسي،  عن  شيعة  ويکي   .8

االعلمي للمطبوعات، 1425 ه  .ق.، ج 9، ص 48.
9. سورة النجم، اآليتان 4-3.

 ،»ابراهيم، »بشارة االسالم يف عالمات املهدي الکاظمي، مصطفي بن   .10
ص 63.

11. األربلي، علي بن عيسي، »كشف الغمة يف معرفة األئمة«، طربيز، الطبعة 
بن علي،  الصدوق، حممد  بابويه  ابن  االولی، 1381 ه  .ق.، ج 1، ص 109؛ 

»األمايل«، طهران، الطبعة السادسة، 1376 ه  .ش.، ص 97.
12. مريجهاين الطباطبايي، السّيد حسن، »نوائب الدهور و عالئم الظهور«، ج 2، 
الثانية،  الطبعة  األنوار«، بريوت،  باقر، »حبار  اجمللسي، حممد  صص 225-226؛ 

1403 ه  .ق.، ج 93، ص 303.

تكالیف المنتطرین

تكالیف المنتطرین

بابناء رسول  أتوا  بني األنبياء والرسل، مبلغا أن املسلمني، 
اهلل إىل املذبح، وقتلوهم.

وعن ابن عّباس أنّه قال: 
لما قدم رسول اهلل المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده 
لذلك سعة، فقال األنصار: »إن هذا الرجل قد هداكم اهلل تعالى به وهو 
ابن أختكم، تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة، فاجمعوا له من 
أموالكم ما ال يضرّكم، فأتوه به ليعينه على ما ينوبه ففعلوا، ثم أتوا به فقالوا: 
يا رسول اهلل إنك ابن أختنا وقد هدانا اهلل تعالى على يديك وتنوبك 
نوائب وحقوق، وليس لك عندها سعة فرأينا أن نجمع لك من أموالنا شيًئا 

فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذا، فنزلت هذه اآلية:
»ُقْل ال َأْسئتَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْربي  َو َمْن يتَْقَتِرْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه 

فيها ُحْسناً ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َشُكور«5 
الفكرة  املؤمنني من األنصار أطاعوا وانصرفوا عن  الرغم من أن  وعلى 
اخلاطئة بتوفري أجر الرسالة، لكن املسلمني وعلى إثر مكائد الشيطان، 
اختلفوا فيما بينهم حول املودة ألهل البيت واملصداق البارز ألقرباء 

.والذين مل يكونوا سوى أهل بيت العصمة والطهارة النيب
 روي عن حكيم بن جبير أنه قال: سألت علي بن احلسني بن علي
 :عن هذه اآلية: »قل ال أسئلكم عليه أجرا إال المودة في  القربي« قال

 6».هي قرابتنا أهل البيت من محمد«
وعن الصادق قال: »إنها نزلت  فينا أهل  البيت  أصحاب  الكساء.«7  
وتؤكد اآلية الكرمية بصراحة وتصر على وجوب املودة يف أهل البيت )ع( 
بوصفهم أجر الرسالة والوسيلة واحلبل املتني الرتقاء املسلمني وبقائهم يف 

حصن والية ذرية الرسالة املنيع. 
ويذهب علماء الشيعة استنادا إىل الكثري من األدلة والرباهني إىل أن املراد 
 وأن أبرز مصاديقهم اإلمام علي ،من »القرىب« هم أهل البيت
 احلسني واإلمام   احلسن واإلمام   الزهراء فاطمة  والسيدة 

8.من ذرية اإلمام احلسني واألئمة التسعة
إن تاركي األمر اإلهلي والسماوي الواجب من جهة، وعدم االكرتاث 

بامر وطلب الرسول األكرم الذي قال القرآن عنه:
»َو ما يتَْنِطُق َعِن اْلَهوي ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحي «9  

وّفر مجيع   ،االسالم نيب  بعد رحيل  الظلم حبقهم  اقرتاف  وبالتايل 
الثاين  اإلمام  مع  املسلمني  تواصل  وقطع  احلرمان  وجماالت  أرضيات 

عشر وواقعة الغيبة.
ويف رواية، يتحدث اإلمام علي عن وقائع الغيبة وحوادثها ويشبه 
النيب  لقوم  حصلت  اليت  باألحداث  العصر،  هبذا  املتعلقة  الوقائع 
 ويقول ان حرية املسلمني يف زمن غيبة اإلمام املهدي ،موسى
 .ستكون أكثر وأصعب باضعاف من عصر حتري قوم النيب موسى

ومن مث يقول: 
»إنكم وبسبب الظلم الذي ستمارسونه ضد ذريتي، ستالقون هذه المصاعب 

والشدائد.«10
إن اللعن واللعنة يف اللغة، تعنيان الطرد واإلبعاد من اخلري والرمحة. 

وإن مشلت لعنة اهلل ولعنة رسوله، الظاملني واملؤسسني واملسببني، وأي 
كان، فانه سُيطرد ويُبعد من الرمحة واخلري. 

إن أحد أركان "زيارة عاشوراء" اليت هي زيارة وحديث قدسي، هو اللعنة 

على مؤسسي الظلم واجلور على أهل البيت )ع(.
»فتََلَعَن اهللُ أُمًَّة َأسََّسْت َأَساَس الظُّْلِم َو اْلَجْوِر َعَلْيُكْم َأْهَل اْلبتَْيت «

وباألحرى، فانه مع تأثري هذه اللعنة على إثر الظلم الذي مورس ضد أهل 
املسلمني  فان   ،األكرم النيب  بعد رحيل  ما  طيلة سنوات   البيت
حرموا متاما من العيش مع اإلمام املعصوم وتعرضوا لسلطنة أئمة الظلم 
واجلور. ومن هنا أقول، أن واقعة الغيبة، ال تعود إىل عصر حضور وعهد 
صاحب الزمان بعد استشهاد اإلمام احلسن العسكري، بل إىل 
عهد »السقيفة«، العهد الظامل الذي أسس فيه الظلم واجلور ضد ذرية 
املتتايل ألبناء  االستشهاد  أرضية  استمراره،  مع  وتوافرت   ،رسول اهلل
رسول اهلل، إىل أن تراجعت مشس اإلمامة واختفت عن األنظار كليا.

عن سعيد عن ابن عباس  أنه مر مبجلس من جمالس قريش و هم يسبون علي 
بن أيب طالب فقال لقائده: ما يقول هؤالء؟ 

قال: يسبون عليا. 
قال: قربين إليهم. فلما أن وقف عليهم قال: أيكم الساب اهلل؟ 

قالوا: سبحان اهلل و من يسب اهلل فقد أشرك باهلل. 
قال: فأيكم الساب رسول اهلل؟ 

قالوا: و من يسب رسول اهلل فقد كفر! 
قال: فأيكم الساب علي بن أبي طالب صلوات اهلل و سالمه عليه؟ 

قالوا: قد كان ذلك. 
قال: فأشهد باهلل و أشهد هلل لقد سمعت رسول اهلل يقول: »من سب عليا 

فقد سبني و من  سبني  فقد سب  اهلل  عز و جل... «11 
وبعد السقيفة وبعد استشهاد اإلمام علي وبعد استشهاد أبناء علي 
وفاطمة األحد عشر العظام، وبالتايل بعد الغيبة، فان املسلمني مل يروا وجه 
العدالة واألمن أبدا. فحلت عتمة بعد عتمة، ورعب بعد رعب، وطائفة 
بعد طائفة وتشرذم ال حدود له أدى إىل غلبة أعوان وأشياع إبليس على 

جممل احلياة املادية والثقافية للمسلمني.
وعندما غادر حجة اهلل املتعال، الناس وغاب عنهم، بات الناس يعيشون 
وميضون  احلقائق  لديهم  تتكشف  وال  واخلطأ.  اجلهد  طريق  عن  حياهتم 
أياهم ولياليهم على سكة عسى ولعل وليت، وينقضي شباهبم وتدامههم 
الشيخوخة وهم يعيشون يف ظل احتمال صحة العمل بالتكليف واحتمال 
قبول العبادات والطاعة واحتمال متييز احلق عن الباطل وحىت أهنم يضيعون 

هالل الشهر.
 :قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

»..فإذا كان ذلك الزمان انتفخت األهلة تارة حتي يري هالل ليلتين و خفيت 
تارة حتي يفطر شهر رمضان في أوله و يصام العيد في آخره..«12  

الهوامش:
1. سورة النحل، آيتان 34-33.

2. ابن أيب زينب النعماين، حمّمد بن ابراهيم، »الغيبة«، ص 141.
3. سورة االعراف، اآلية 23.

هاشم  املصّحح  القرآن«،  تفسري  البيان يف  بن حسن، »جممع  فضل  الطربسي،   .4
الرسويل احملاليت، ج 9، ص 44.

5. سورة الشوري، اآلية 23.
6. الكويف، فرات بن ابراهيم، »تفسري فرات الكويف«، طهران، مؤسسة الطبع و النشر 

يف وزارة اإلرشاد اإلسالمي، الطبعة االولی، 1410 ه  .ق.، ص 392.
7. ابن شهر آشوب املازندراين، حمّمد بن علي، »مناقب آل أيب طالب«، قم، 
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من النار بعفوي وأبحت له جواري، وأوجبت له کرامتي، وأتممت عليه نعمتي، 
وجعلته من خاصتي و خالصتي، إن ناداني لبيته، وإن دعاني أجبته، وإن سألني 
أعطيته، وإن سكت ابتدأته، وإن ساء رحمته، وإن فر مني دعوته، وإن رجع 

إلي قبلته، وإن قرع بابي فتحته.
ومن لم يشهد أن ال إله إال أنا وحدي أو شهد بذلك ولم يشهد أن محمدا 
عبدي ورسولي أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي أو 
شهد بذلك ولم يشهد أن األئمة من ولده حججي، فقد جحد نعمتي، وصغر 
عظمتي وكفر بآياتي وكتبي، إن قصدني حجبته، وإن سألني حرمته، وإن ناداني 
أستجب دعاءه، وإن رجاني خيبته، وذلك  لم  نداءه، وإن دعاني  أسمع  لم 

جزاؤه مني، وما أنا بظالم للعبيد.« 
فقام جابر بن عبداهلل األنصاري، فقال:

يا رسول اهلل، ومن األئمة من ولد علي بن أبي طالب؟
قال: »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثم سيد العابدين في 
زمانه علي بن الحسين، ثم الباقر محمد بن علي، وستدرکه ياجابر، فإذا أدركته 
فأقرئه مني السالم، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم الكاظم موسی بن جعفر، 
ثم الرضا علي بن موسى، ثم التقي محمد بن علي، ثم النقي علي بن محمد، 
ثم الزكي الحسن بن علي، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي، الذي يمال األرض 

قسطا وعدال كما ملئت جورة وظلمة،
هؤالء يا جابر خلفائي وأوصيائي وأوالدي وعترتي، من أطاعهم فقد أطاعني، 
ومن عصاهم فقد عصاني، ومن أنكرهم أو أنكر واحد منهم فقد أنكرني بهم 
يمسک اهلل عز وجّل السماء أن يعق علی االرض اال باذنه و بهم يحفظ األرض 

أن تميد باهلها.«5 
:و روی عن »غيبة« النعماني عن الصادق، عن أمري املؤمنني

»واعلموا أن األرض ال تخلو من حجة هلل عز وجل ولكن اهلل سيعمي خلقه 
ساعة  االرض  خلت  ولو  أنفسهم،  على  وإسرافهم  وجورهم،  بظلمهم  عنها 

واحدة من حجة اهلل لساخت باهلها.«6 

الهوامش:
۱. الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الدين و متام النعمة«، ج 1، ص 253.

2. نفس املصدر، ج  2، ص 341.
3. الکليين، »الكايف«، ج ۱، ص 179، ح 13.

4. نفس املصدر، ح 10.
5. الصدوق، حمّمد بن علی، »کمال الدين و متام النعمة«، ج  1، ص 258.
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فوائد وجود االمام الغائب

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري عن رسول اهلل وذلك عندما سأله 
هل ينتفع الشيعة بالقائم في غيبته؟ فقال: »أي والذي بعثني بالنبوة، 
إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن 

تجللها سحاب.«1
يف بداية حديثنا عن فوائد اإلمام يف حال غيبته البد أن نطرح هنا 
مالحظة هامة وهي أنه إذا تكلمنا عن غيبة اإلمام املهدي فذلك، 
ال يعين أنه قابع يف جوف األرض أو سجني يف سرداب ما كسرداب 

الَغيبة كما يظنه بعض اجلهال.
بل هو موجود بني الناس ويعيش معهم وخيالطهم ويف بعض األخبار أنه 
 يتزوج منهم أيضاً، غري أن الناس ال يعرفون أنه هو اإلمام املهدي

املنتظر.
فعن سدير قال مسعت أبا عبد اهلل الصادق يقول: »إن في القائم 
سنة من يوسف...« إىل أن قال: »فما تنكر هذه األمة أن يكون 
اهلل عز وجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم ويطأ 
بسطهم وهم ال يعرفونه حتى يأذن اهلل عز وجل أن يعرفهم بنفسه كما أذن 

ليوسف.«2
وإذا ما استعرضنا احلديث السابق عن النيب الذي يشبه فيه اإلمام 
هنا  لنا  يتبادر  بالسحاب  اجملللة  بالشمس  غيبته  املهدي يف حال 

السؤال التايل.
ما هي قيمة الشمس في الواقع، وما فائدتها لنا أو للناس والكون...؟

يقول أصحاب الفلك أن الشمس هي مركز وأساس اجملموعة الشمسية، 

اليت  الكرة األرضية  السيارة مبا فيها  التسعة  الكواكب  وحوهلا تدور مجيع 
جيعل  مما  لألرض  الدفء  تعطي  اليت  أيضاً  وهي  عليها،  أو  فيها  نعيش 
احلياة عليها ممكنة احلدوث واالستمرار، هذا باإلضافة إىل النور الضروري 
للنباتات وباقي الكائنات احلية وعملية التوازن يف األرض وغري ذلك من 

فوائد الشمس اليت ال تعد وال حتصى.
هو  بنا  احمليط  الكون  وبقاء  بل  األرضية  الكرة  على  الحياة  بقاء  فبالتايل 
مرتبط ببقاء الشمس ودميومتها، وإذا ما حجبت الغيوم عنا شيء من ضوء 
الشمس لفرتة معينه فهذا ال يبطل فوائد الشمس العديدة املوجبة الستمرارية 

البقاء هلذا الكون احمليط بنا. 
فلواله ما حييت يف الدنيا ساعة، وال وجدت على األرض ساحة، ويدل 
عليه ما رواه ثقة اإلسالم يف »الكايف« بسند صحيح، عن الوشاء قال 

: سألت أبا احلسن الرضا: هل تبقى االرض بغير إمام؟ 
قال: »ال.« 

قلت : إنا نرّوی أنها ال تبقى إال أن يسخط اهلل عز وجل على العباد. 
قال: »ال تبقى، إذاً لساخت.«3 

وفي رواية أخرى عن أيب عبداهلل: »لو بقيت االرض بغير إمام لساخت.«4
الثمالي، عن  أبي حمزة  بن  علي  الصدوق يف »اإلكمال« عن  وروى 
الصادق جعفر بن حممد عن أبيه، عن آبائه و قال: قال 
رسول اهلل: حدثين جربئيل، عن رب العزة جل جالله أنه قال: 
»من علم أن ال إله إال أنا وحدي، وأن محمدا عبدي ورسولي، وأن علي بن 
أبي طالب خليفتي، وأن األئمة من ولده حججي، أدخله الجنة برحمتي ونجيته 

حـق البقـاء
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أسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمان

قال: وأشار حينئذ إىل نبات حافة النهر، وقال: كانت خضرهتا مثل 
خضرة هذا النبات، مث دلين على الطريق، وأمرين بالدخول يف دين أمي. 

وذکر کلمات نسيتها. 
وقال: ستصل عن قريب إلى قرية أهلها جميعا من الشيعة. 

قال: فقلت: يا سيدي، أنت ال تجيء معي إلى هذه القرية؟
فقال ما معناه: »ال، الته استغاث بي ألف نفس في أطراف البالد، أريد 
أن أغيثهم«، مث غاب عين، فما مشيت إال قليال حىت وصلت إىل القرية، 

وكانت يف مسافة بعيدة، ووصلت اجلماعة إليها بعدي بيوم.
فلما دخلت احللة ذهبت إىل سيد الفقهاء، السيد مهدي القزويني و ذكرت 
 له القصة، فعلمين معامل دينی، فسألت عنه عمال أتوصل به إىل لقائه

مرة أخرى، فقال: زر أبا عبداهلل أربعين ليلة جمعة.
قال: فكنت أزوره من احللة يف ليايل اجلمع إىل أن بقيت واحدة، فذهبت 
من احللة يف يوم اخلميس، فلما وصلت إىل باب البلد، فإذا مجاعة من 
أعوان الظلمة يطالبون الواردين التذكرة، وما كان عندي تذكرة وال قيمتها، 
فبقيت متحرية، والناس متزامحون على الباب، فأردت مرارة أن أختفى وأجوز 
عنهم، فما تيسر يل، وإذا بصاحيب صاحب االمر يف زي لباس طلبة 
األعاجم، عليه عمامة بيضاء، يف داخل البلد فلما رأيته استغثت به، فخرج 

وأخذين معه وأدخلين من الباب فما رآين أحد.
فلما دخلت البلد افتقدته من بني الناس، وبقيت متحرية على فراقه وقد 

ذهب عن خاطري بعض ما كان يف تلك احلكاية.2

الهوامش:
1. »االحتجاج«، ج ۲، ص 323. 

2.»حباراالنوار«، ج 53، ص 292، حکاية 47.

»مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم«، صص 93-90.
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يف توقيعه إىل الشيخ المفيد: 
بكم  لنزل  ذلك  ولوال  لذكركم،  ناسين  وال  لمراعاتكم،  مهملين  غير  »إنا 

الألواء، واصطلمكم األعداء...«1
ويعجبين هنا نقل واقعة مما ذكره العامل الفاضل الرباين، الحاج ميرزا حسين 
النوري - ضاعف اهلل له النور، وأعلى درجته يف دار السرور - يف كتاب 
»جنة املأوى«، يف ذكر من فاز بلقاء احلجة أو معجزته يف الغيبة 

الكربى قال :
الصفي  والفواضل  الفضائل  النبيل، جممع  واحلرب  اجلليل،  العامل  حدثين 
الويف، املويل علي الرشتي )طاب ثراه(، وكان عاملا برا تقيا زاهدة، حاوية 
النواع العلم، بصرية ناقدة، من تالمذة السيد السند االستاذ االعظم )دام 
ظله(، وملا طال شكوى أهل األرض حدود »فارس«، ومن وااله إليه من 
عدم وجود عامل عامل - کامل، نافذ احلكم فيهم، أرسله إليهم، عاش 
فيهم سعيدة ومات هناك محيدًا، وقد صاحبته مدة سفرا وحضرا ومل 

أجد يف خلقه وفضله نظرية إال يسريا.
األشرف  للنجف  عازما   عبداهلل أيب  زيارة  من  مرة  رجعت   : قال 
من طريق الفرات، فلما ركبنا يف بعض السفن الصغار اليت كانت بني 
»کربال« و»طويريج«، رأيت أهلها من أهل »احللة«، ومن طويرج تفرتق 
رأيت  واملزاح،  واللعب  باللهو  اجلماعة  واشتغل  والنجف،  احللة  طريق 
واحدا منهم ال يدخل يف عملهم، عليه آثار السكينة والوقار، ال ميازح 
وال يضاحك، وكانوا يعيبون على مذهبه، ويقدحون فيه، ومع ذلك كان 
شريكا يف أكلهم وشرهبم، فتعجبت منه إىل أن وصلنا إىل حمل كان املاء 

قليال. فأخرجنا صاحب السفينة، فكنا منشي على شاطئ النهر، فاتفق 
اجتماعي مع هذا الرجل يف الطريق، فسألته عن سبب جمانبته عن أصحابه، 

وذمهم إياه وقدحهم فيه. 
فقال: هؤالء من أقاربي من أهل السنة، وأبي منهم، وأمي من أهل اإليمان، 
 .وكنت أيضا منهم؛ ولكن اهلل من علّي بالتشيع ببركة الحجة صاحب الزمان

فسألت عن كيفية إميانه.
فقال: امسي ياقوت، وأنا أبيع الدهن عند جسر احللة، فخرجت يف بعض 
السنني جللب الدهن من أهل الرباري خارج احللة، فبعدت عنها مبراحل، 
إىل أن قضيت »وطري« من شراء ما كنت أريده منه ومحلته على محاري، 
و ورجعت مع مجاعة من أهل احللة، ونزلنا يف بعض املنازل ومننا وانتبهت 
فما رأيت أحدا منهم، وقد ذهبوا مجيعا، وكان طريقنا يف »برية قفر«، ذات 
سباع كثرية، ليس يف أطرافها معمورة، إال بعد فراسخ كثرية، فقمت وجعلت 
احلمل على احلمار ومشيت خلفهم، فضل عين الطريق، وبقيت متحريا. 
خائفا من السباع والعطش يف يومه، فأخذت استغيث باخللفاء واملشايخ، 
واسأهلم اإلعانة، وجعلتهم شفعاء عند اهلل تعاىل، وتضرعت كثرية فلم يظهر 

منهم شيء. 
فقلت يف نفسي: إين مسعت من أّمي أهنا كانت تقول إن لنا إماما حيا 
يكىن أبو صالح، يرشد الضال ويغيث امللهوف، ويعني الضعيف. فعاهدت 

اهلل تعاىل إن استغثت به فأغاثين أن أدخل يف دين أمي.
فناديته واستغثت به، فإذا بشخص يف جنيب وهو ميشي معي، وعليه عمامة 

خضراء.

محّمدتقی الموسوي االصبهاني

إغاثة الملهوفين منا
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عاصمة  »كييف«  يف  1970م.  عام  جابر  فاليريفنا  تاتانيا  ولدت 
»أوكرانيا«، ونشأت يف أسرة تعتنق املذهب األرثوذكسي، مثّ توّفرت هلا 
فرصة التعّرف على احلّق املتمّثل مبذهب أهل البيت عن طريق زوجها 
الشيعي الذي كان من أهل »لبنان« وكان يسكن يف منطقة »الشياح« 

)جنويب بريوت(، فاستسلمت لنداء احلّق واستبصرت.
يعمل  أبوها  فقد كان  ثقايف جّيد،  أسرة ذات مستوى  هي ولدت يف 
مسؤوالً يف مصنع لقطع السيارات، وكانت أّمها تعمل حماسبة يف شركة 
أوكرانّية،  ووالدهتا  البيضاء،  روسيا  من  والدها  اإللكرتونية،  للحاسبات 
وجّدها يوغساليف، وجّدهتا بولونية، وقد مجعت بذلك بني أصول خمتلفة، 
بأسرهتا  أوالد، وكانت عالقتها  ثالثة  لعائلة من  الكربى  البنت  و هی 
االرثوذكسي  املذهب  تعتنق  أسرة شرقية،  يعيشون كأّي  محيمة، وكانوا 
كدين تقليدي، حيث يذهب أكثر الناس هناك إىل الكنيسة انسجاما 
فقط مع التقاليد والعادات، وليس بسبب اإلميان بتلك الشعائر والطقوس؛ 
ألّن املفاهيم املاركسية كانت قد أوجدت جّواً معادياً أليّة عقيدة دينية!

اليت كانت سائدة، كان حيظر على الطالب  و مبوجب تلك األنظمة 
املسيحيني من الشبيبة الروسية أن يذهبوا إىل الكنيسة لغرض العبادة، بل 
كان يسمح هلم بذلك على اعتبار أّن الكنائس هي كاملتاحف، أماكن 

للزيارة واالستطالع وليست للصالة.

المجتمع الذي نشأت فيه 
تقول تاتانيا: 

إّن اجملتمع الذي نشات فيه كان جمتمعاً ماركسياً - لينينياً، تقوم النظرة 
الشبيبة  يوّجه  الشيوعي  احلزب  وكان  الربوليتاريا،  دكتاتورية  على  فيه 

)الكومسومول( توجيهاً خاّصاً يصنع منهم ماركسيني فيما بعد.
المستبصرونوقد ساد هذا الطابع ومشل كّل جوانب الفكر واجملتمع حىّت الفن، وكانت 

المستبصرون

الرتبية تقوم على اإلحلاد و كنت واحدة من بني آالف األعضاء املنتمني 
إىل حركة الشبيبة )الكومسومول(، وكنت تعمل على نشر املبادئ السائدة 

آنذاك لدى النظام قبل تعرّفها على اإلسالم.

الدوافع والظروف التي قادتها العتناق اإلسالم
تقول تاتانيا: 

كنت أشعر منذ البداية يف ظّل النظام املاركسي بثغرات على مستوى الفكر 
والعقيدة، وكانت هناك بضعة أسئلة فطرية تلّح علّي باصرار، وال أجد هلا 
جواباً، وباإلضافة إىل دوافع الفطرة اليت هّيأتين إىل دخول اجّلو اجلديد، 
كان تعّريف على منوذج جديد يف الفكر من خالل تعاريف مع زوجي، وقد 
ساعدين ذلك على اخلروج من واقعي احلائر، فكان اللقاء معه نقطة بداية 
للدخول إىل أجواء اإلسالم، وكانت هذه الفرصة مهّمة، كوهنا ساعدتين 

على مراجعة آرائي السابقة ومتحيص الثقافة واألفكار اليت تربّيت عليها.
تضيف تاتانيا: 

النشوء  عن  الداروينية(  )النظرية  اإلنسان  أصل  عن  التساؤل  بداية كان 
الوعي،  أم  أّوالً  املادة  هل  احملور كان  والسؤال  علّي،  مسيطراً  واالرتقاء، 
أو  األشياء،  نظرية أصل  إطار  يدور يف  ينتج عن اآلخر؟ وذلك  وأيّهما 
أهي  للكون،  اخلالقة  األوىل  العّلة  عن  والتكوين، وذلك حبثاً  اخللق  مبدأ 
املادة وتناقضاهتا، أم أّن هناك قّوة فوق املادة؟ من هنا بدأت رحليت مع 
اإلميان والعقيدة، حيث وصلت إىل قناعات كافية وإميان راسخ عن طريق 

اإلجابات املقنعة اليت يقّدمها اإلسالم يف هذا اجملال وسواه.

موقف أسرتها وأصدقائها من تحّولها هذا
تقول تاتانيا: 

السلبية  الدعاية  نتيجة  أهلي،  لدى  الفعل سلبية  األمر كانت ردود  أّول 
السوفيايت،  االحتاد  ومجهوريات  الوسطى  آسيا  يف  اإلسالم  عن  املوّجهة 
وكذلك ما تعرضه األفالم عن املرأة الشرقية املسلمة على أهّنا سلعة للبيع، 
وهي صورة قدمية غري صحيحة، يتداوهلا اإلعالم الشيوعي، ولكن بعدما 
استطعت توضيح الصورة يف أذهان أهلي وتبديد هذه الدعايات، تفّهموا 

دوافعي ورحّبوا بفكرة الزواج من رجل مسلم.
إىل  وتعّجبهم من حتّويل  على دهشتهم  بقوا  فقد  وأقربائي  أصدقائي  أّما 
اإلسالم، ومن اختياري أن أعيش يف جمتمع وطريقة خمتلفني عّما نشأت فيه 
وترعرعت عليه، ولكيّن آمل يف يوم ما، أن يعوا ويتوّصلوا إىل ما توّصلت 

إليه.

المتغّيرات اإليجابية التي تمت في حياتها بعد اعتناقها 
اإلسالم

تقول تاتانيا: 
بعد اعتناقي اإلسالم شعرت براحة نفسية عظيمة، خصوصاً أّنين بدأت 
اجتماعي  ديين  فهمته كباعث  الذي  الصوم  وكذلك  الصالة،  أمارس 
باالطمئنان،  العبادات شعوراً  هذه  وّفرت يل  وقد  الفقراء،  مع  للتعاطف 

ودفعتين حنو التكامل الروحي واإلنساين.
وبعد أن عرفت أّن للحياة هدفاً، وأّن للكون خالقاً ومدبّراً، ختّلصت من 

حرييت، ومل يعد هناك فراغ يف حيايت على مستوى الفكر والعقيدة.

واقع المسلمين اليوم
تقول تاتانيا: 

أرى أّن أكثر املسلمني يعيشون القشور يف حياهتم، ويرتكون جوهر اإلسالم، 
وهناك الكثري ممن اكتفوا بالنظرية وتركوا التطبيق، ومل حيّولوا ما أخذوه إىل 
واقع علمي وإجيايب، باإلضافة إىل أسباب وعوامل خارجية أخرى، تؤّدي 
إىل ضعف التزام قطّاعات كبرية من املسلمني بدينهم، غري أّن ذلك جيب 
أن ال مينع الواعني من العمل الدؤوب لتحسني واقع املسلمني، وتقوية الدين 
يف نفوسهم، كذلك أشري إىل ضعف وحدة املسلمني، هذه الوحدة ضرورية 
ال من أجل خوض احلروب، بل من أجل لعب دور حضاري وفكري واسع 
ومؤثّر، فاإلسالم مل يقم على احلروب كما يّدعي الغربيون، بل كانت تلك 

وسيلة للدفاع عن الرسالة وكيان األّمة.

واقع المرأة المسلمة اليوم
تقول تاتانيا :جيب على املرأة املسلمة أن ال تنغلق على نفسها، وهي حينما 
اإلسالم  فهمت  إذا  فهي  احلقيقية،  تستعيد حرّيتها  إمّنا  ترتدي احلجاب 
وضياعها،  احنرافها  على  العاملة  اخلبيثة  احملاوالت  على  عصّية  أصبحت 
وبالتايل على إضعاف األّمة واجملتمعات اإلسالمية، ولذلك جيب العمل 
بكل جهد لصيانة اجليل املسلم وخصوصاً الفتيات واملرأة بشكل عام، إّن 
املشكلة الرئيسية هي مع املسلمات قبل غريهن، وإيّن أدعوهن للعودة إىل 
الينابيع اإلسالمية األصيلة، كي يشاركن بشكل فّعال يف رقي جمتمعاهتن، 
دعمهن  وأطلب  الفّعالة،  اإلسالمية  النسائية  احلركات  نشاط  أمثّن  وإّنين 

ليتمّكن من حتقيق أهدافهن العزيزة.

و فی النهاية أدعو الرجل املسلم إىل أن يعطي املرأة فرصة التعّلم والثقافة 
نقاط  على  التعّرف  من  وتتمّكن  اجملتمع  علّي  تنفتح  الصحيحة؛ كي 
الوعي؛ ألّن املرأة هي دعامة اجملتمع، وعلى عاتقها تقع مسؤولية الرتبية 

واإلعداد.
كما أدعو علماء الدين واهليئات الدينية اإلسالمية كي حيّولوا الدين من 
جمّرد دعوة جامّدة إىل دين حي يغتين بالفكر والواقع ويغنيهما، وأدعوهم 
هبا  جاء  اليت  اإلنسانية  احلضارية  الرسالة  مستوى  إىل  يرتفعوا  أن  إىل 
اإلسالم، والعمل على إزالة اخلالفات فيما بينهم؛ ألهّنا تؤثّر على حركة 

التبليغ ومسعة اإلسالم وهم يتحّملون بذلك مسؤولية شرعية كبرية.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية

تاتانيا فاليريفنا
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 :عن البرقي عن بعض أصحابنا... قال رسول اهلل
»عشرون خصلة يف املؤمن فإن مل يكن فيه مل يكمل إميانه إن من أخالق 
املساكني  واملطعمون  الزكاة  إىل  واملسارعون  الصالة  احلاضرون  املؤمنني 
املاسحون رأس اليتيم املطهرون أطمارهم املتزرون على أوساطهم الذين 
إن حدثوا مل يكذبوا وإذا وعدوا مل خيلفوا وإذا ائتمنوا مل خيونوا وإذا تكلموا 
صدقوا رهبان بالليل أسد بالنهار صائمون النهار قائمون الليل اليؤذون 
جارا وال يتأذى هبم جار الذين مشيهم على األرض هون وخطاهم إىل 

بيوت األرامل وعلى أثر اجلنائز جعلنا اهلل وإياكم من املتقني.«

ص   ،67 مؤسسةالوفاء،ج  المجلسي،  العالمة  األنوار«،  »بحار  المصدر: 
.276

صفات المتقین

سیرة األخیار

السيد عبدالعظيم الحسني هو إبن عبداهلل بن علي و من أحفاد اإلمام 
احلسن اجملتبی و ينتسب إليه بأربعة أعقاب، أبوه عبداهلل و أمه 

فاطمة بنت عقبة بن قيس.
»مدينة  يف  اهلجرية   173 سنة  يف   احلسين عبدالعظيم  السيد  ولد 
الرسول« وعاصر يف مدة عمره الشريف الذي طال 79 سنة أربعة 
أئمة و هم اإلمام موسی الکاظم واإلمام الرضا واإلمام حمّمد التقي و 
اإلمام علي النقي و روی أحاديث کثرية منهم. وإشتهر بـالحسني ألنه 

.کان من أحفاد اإلمام احلسن اجملتبی
أحاديث  رواة  و  الشيعة  علماء  من   احلسين السيدعبدالعظيم  کان 
األئمة املعصومني ومن الشخصيات املشهورة و املوثوقة هبا عند أهل 

بيت النيب و أصحاهبم وهوخبري مبعارف القرآن.
جند شخصية السيد عبدالعظيم احلسين العلمية واملوثوقة هبا من بني 
 اهلادي اإلمام  إليه  يرشد  وکان   ،األئمة هبا  وصفه  اليت  املدائح 
السائلني ويعتربه من أصدقائه األوفياء ويعرفه للجميع و نشاهد فی 
مؤلفات علماء الشيعة مدائح وتوصيفات کثرية حوله أيضا وهم وصفوه 
بالعابد والزاهد والثقة وحسن السريرة واحملدث الکبري و جاء فی الروايات 
اإلمام  مرقد  زيارة  ثواب  يساوي   مضجعه زيارة  ثواب  أن  املختلفة 

1.احلسني

نبذة عن حياته
جيب أن نبحث عن دوافع هجرة السيد عبدالعظيم من املدينة إلی 
اليت کانت  واإلجتماعية  السياسية  الظروف  يف  هناک  والبقاء  »الري« 
تسيطر علی ذلک العصر و کان يضيق اخللفاء العباسيون علی أهل بيت 
العباسيني  النيب و أصحاهبم. والمتوکل کان وحدا من أسوأ اخللفاء 

الذي يعدوأهل البيت بصورة شديدة و يف عصره هدموا مرقد اإلمام 
.عدة مرات و منعوا الناس عن زيارة مضجعه احلسني

 کان يعيش العلويون يف عصراملتوکل يف أسوأ حال والسيد عبدالعظيم
ما کان بعيدا عن حقد و عداوة اخللفاء و بادروا علی قتله عدة مرات 
والسيد  العلويني  علی  اخللفاء  إشتد  للوشاة  املزورة  التقارير  وبسبب 
 کذلک و يف هذه الظروف السيئة والصعبة دخل عبدالعظيم
 و عرض معتقداته الدينية عليه و أيده اإلمام علی اإلمام اهلادي

و قال:أنت ولينا حقا.
مسع املتوکل نبأ زيارة السيد عبدالعظيم مع اإلمام اهلادي و أمر 
مبطاردته وإلقاء القبض عليه وعلی هذا األساس کان خيفي نفسه 
عن رجال املتوکل و يتجول يف املدن املختلفة بصورة سرية و يدخل مدينة 
بعد مدينة حتی وصل إلی الري و إنتخب هذه املدينة للعيش و دليل 
هذا اإلختيار يرجع إلی الظروف الدينية واإلجتماعية اليت کانت جتري يف 
مدينة الري آنذاک وعندما دخل اإلسالم إلی مدن »إيران« املختلفة و 
أسلم أهلها صارت الري واحدة من مراکزاملسلمني اهلامة وإحتلت مکانة 
خاصة بني املدن ألن الري کانت أرضا خصبة و قتل عمربن سعد اإلمام 
احلسني للوصول إلی الري. کان يعيش يف الري أهل السنة و الشيعة 

و خيتص القطاع اجلنويب و جنوب غرب الري إلی الشيعة.
دخل السيد عبد العظيم احلسين إلی الري کمسافر جمهول و ذهب 
إلی بيت أحد من أصحاب أهل البيت يف حي رعاة اإلبل يف سکة 
املوايل و قضت األيام هکذا مدة و کان يعيش يف سرداب ذلک 
البيت و خيرج منه قليال و يصوم النهار و يقضي ليله بالصالة والدعاء، 

و يعرفه قليل من الشيعة و يعلمون أنه يف الري و يزورونه بصورة 
سرية و يسعون أن خرب حضوره يف الري ما أفشي حتی ال 

أخالق المؤمنين

غريب الري، السيد عبدالعظيم الحسني
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عن علي بن هاشم عن أبيه عن أيب جعفر قال: »ما ضر من مات منتظرا 
ألمرنا أال يموت في وسط فسطاط المهدي و عسكره.«15 

عن عبد العظيم  بن عبد اهلل احلسين  عن أيب جعفر الثاين عن أبيه عن 
:قال رسول اهلل :قال: قال أمري املؤمنني جده

»إن اهلل خلق اإلسالم فجعل له عرصة و جعل له نورا و جعل له حصنا و جعل 
له ناصرا فأما عرصته فالقرآن و أما نوره فالحكمة و أما حصنه فالمعروف و 
أما أنصاره فأنا و أهل بيتي و شيعتنا فأحبوا أهل بيتي و شيعتهم و أنصارهم 
فإنه لما أسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل ألهل السماء استودع 
اهلل حبي و حب أهل بيتي و شيعتهم في قلوب المالئكة فهو عندهم وديعة 
إلى يوم القيامة ثم هبط بي إلى أهل األرض فنسبني إلى أهل األرض فاستودع 
اهلل عز و جل حبي و حب أهل بيتي و شيعتهم في قلوب مؤمني أمتي فمؤمنو 
أمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة أال فلو أن الرجل من أمتي 
عبد اهلل عز و جل عمره أيام الدنيا ثم لقي اهلل عز و جل مبغضا ألهل بيتي و 

شيعتي ما فرج اهلل صدره إال عن النفاق.«16 
الرضا يقول:  »من لم  و عنه  عن محمود بن أبي البالد قال مسعت 

يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر اهلل عز و جل.«17 
ويف العصور املاضية، وخالل عصر حضور املعصومني كانت مثة سنة 
حسنة حتت عنوان عرض الدين سائدة بني عامة الناس، إذ كان الناس 
يعرضون من خالل رجوعهم إىل اإلمام، فهمهم ودركهم عن الدين، ويبدون 
حقدهم وكراهيتهم لتقاس بواسطة احملك واملعيار احلقيقي حلجة اهلل. وبعد 
ذلك، كانوا يتابعون ويواصلون كل ما كان يؤيده اإلمام، ويصلحون كل ما 
كان اإلمام يرفضه، لكي ال تتعرض حياهتم الدنيوية والربزخية واالخروية يف 
القيامة للخطر، أو أن يصبحوا أمام اهلل تعاىل، يستحقون العذاب والعقاب 

االخروي.
وبالنسبة ألهل اإلميان، فان سلوك مراتب احلياة الدنيوية، مبا يتطابق مع 
وتعاىل.  اهلل سبحانه  ذلك  بني  مثلما  أمهية،  يكتسي  املبني،  اإلمام  رؤية 
وكان أهل اإلميان، يكررون هذه السنة، بصورة دورية، وباألحرى، يقومون 
الزمان وظهور  أنفسهم وقناعاهتم وانطباعاهتم؛ النه مع مضي  بتحديث 
التيارات السياسية واالجتماعية والدينية وهجوم الفرق والنحل، كان كل 
منهم، يرى أنه مكلف بالتحديث، للحد من ظهور االعوجاج واالحنراف 
الفكري والثقايف والتطبيقي لديه. إن هذا التحديث، يف البعد التطبيقي، 
يشمل إصالح وإعادة قراءة املواقف السياسية واالجتماعية. تلك اليت ميكن 

أن تعرض جممل اجلغرافيا الثقافية والرتابية للمسلمني، ألخطار جادة. 
روی عن عبد العظيم  بن عبد اهلل احلسين  قال: دخلت على سيدي علي 
بن حمّمد اهلادي، فلما بصر يب قال يل: »مرحبا بك يا أبا القاسم 

أنت ولينا حقا.« 
قال فقلت  له: يا ابن رسول اهلل! إني أريد أن أعرض عليك ديني فإن كان 

مرضيا ثبت عليه حتى ألقى اهلل عز و جل؟ 
فقال: »هات يا أبا القاسم!« 

فقلت: إني أقول إن اهلل تعالى واحد ليس كمثله شي ء خارج من الحدين حد 
اإلبطال و حد التشبيه و إنه ليس بجسم و ال صورة و ال عرض و ال جوهر 
بل هو مجسم األجسام و مصور الصور و خالق األعراض و الجواهر و رب 

كل شي ء و مالكه و جاعله و محدثه. 
و إن محّمدا عبده و رسوله خاتم النبيين فال نبي بعده إلى يوم القيامة و إن 

شريعته خاتمة الشرائع فال شريعة بعدها إلى يوم القيامة و أقول إن اإلمام و 
الخليفة و ولي األمر بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن 
ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محّمد بن علي ثم جعفر بن محّمد ثم 

موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محّمد بن علي ثم أنت يا موالي. 
فقال علي: »و من بعدي الحسن ابني. فكيف للناس بالخلف من 

بعده؟« 
قال فقلت: و كيف ذاك يا موالي؟ 

قال: »ألنه ال يرى شخصه و ال يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيمأل 
األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا« 

قال فقلت: أقررت و أقول إن وليهم ولي اهلل و عدوهم عدو اهلل و طاعتهم 
طاعة اهلل و معصيتهم معصية اهلل و أقول إن المعراج حق و المساءلة في 
القبر حق و إن الجنة حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و إن  
الساعة آتية ال ريب فيها و إن  اهلل يبعث من في القبور و أقول إن الفرائض 
الواجبة بعد الوالية الصالة و الزكاة و الصوم و الحج و الجهاد و األمر 

بالمعروف و النهي عن المنكر 
 :فقال علي بن حمّمد

»يا أبا القاسم  هذا و اهلل دين اهلل الذي ارتضاه لعباده فاثبت عليه أثبتك اهلل  
بالقول الثابت في الحياة الدنيا و في اآلخرة.«18
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سیرة األخیار

سیرة األخیار

يهدده خطر.
بعد مدة عرفه الکثري من الناس و صار بيته حمط أصحاب أهل 
البيت وهم يذهبون إليه و يستفيدون من علومه و أحاديثه و 

جيتمعون حوله.2
يتولی منصب  الري و  العظيم حمبوبا بني شيعة  السيد عبد  کان 
اإلجابة علی أسئلتهم الدينية و هذا دليل علی عظمته و يثبتنا أنه وکل 
السيد  أن  يعلمون  الناس  و   اهلادي اإلمام  الري من جانب  علی 

عبدالعظيم نائب اإلمام يف شوؤهنم الدينية.
األيام األخرية من حياته قارهنا املرض وأوضع الداء جسمه الطاهر 
علی الفراش و أتباع أهل البيت سيفقدونه بعد مدة و کان يتأمل 
السيد عبد العظيم من مصائب الناس املتتابعة و کيفية عيش الشيعة 

املرير يف عهد العباسيني أيضا. 
يف هذه األيام خططت رؤيا صادقة حوادث املستقبل: 

رأی أحد الشيعيني املخلصني النيب يف املنام ليلة و قال له رسول 
الموالي غدا و يأخذه  أبنائي في حي سکة  اهلل: »سيموت أحد من 

الشيعة إلی حديقة عبدالجبار و يدفنونه قرب شجرة التفاح.«
ذهب ذلک الرجل يف صباح تلک الليلة ليشرتي احلديقة من صاحبها 
حتی يفتخر بدفن أحد من أبناء النيب وعبد الجبار الذي رأی مناما 
التفاح و  احللم وقف شجرة  وراء هذا  أن سرا خيتفي  إستدرک  کهذا 
احلديقة ليدفن فيها العظماء والشيعة حتی حيصل علی نصيب من ثوابه.
مات السيد عبدالعظيم يف ذلک اليوم و إنتشر نبأ وفاته و إطلع 
الناس عليها و إجتمعوا حول بيته باکني و غسلوا جسده الطاهر و قال 
بعض املؤرخني أن الناس وجدوا عند تغسيله قرطاسا يف جيب ثوبه 
الذي کان قد کتب السيد عبد العظيم إمسه و نسبه فيه و صلوا 
علی جسمه و ذهبوا به إلی حديقة عبداجلبار و دفنوه قرب شجرة التفاح 
اليت أشار إليها رسول اهلل ليودعوا بضعة من عرتة النيب يف هذه 

3.األرض حتی يضيء و يستفيد من نوره حمبو أهل البيت

من لسان األئمة فضائل السيد عبدالعظيم
روی إبن قولويه يف »کامل الزيارات« عن العطار القمي أنه دخل أحد من 
سکان الري علی اإلمام اهلادي و سأل اإلمام عنه: أين کنت؟ 

 :؟ و قال اإلمامو قال: کنت ذهبت إلی زيارة اإلمام الحسين
»إعلم أن ثواب زيارة السيد عبدالعظيم الذي دفن في الري يساوي 

ثواب زيارة اإلمام الحسين في کربالء.«4
أثىن عليه اإلمام اهلادي حينما خاطبه بقوله: 

»مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولينا حقاً – دينك- دين اهلل الذي ارتضاه 
لعباده فاثبت عليه ثبتك اهلل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة.«5

کالم العلماء حول السيد عبد العظيم
ذکر النجاشي يف کتابه »الرجال« نسب السيد عبد العظيم و قال 

 6.صاحب کتاب خطب اإلمام علي أنه
 ويؤکد املرحوم ميرزا حسين النوري احملدث بعد ذکر إمسه و اشتهاره
علی أمانة، صدق، زهد و عبادة السيد عبدالعظيم و يقول عن 

اإلمام اهلادي أن زيارته توجب اجلنة.7

يذکر املرحوم المجلسی يف »هدية الزائرين« يف املراقد املشهورة أن مضجع 
السيد عبدالعظيم النري يقع أمام شجرة الري.8 

من   عبدالعظيم السيد  أن  »الرجال«  يف کتابه  الطائفة  شيخ  يقول 
عنه و هذا  اهلل  برضي  يذکره  األخري  اهلادي و يف  اإلمام  أصحاب 

اللقب ذات أمهية بالغة عند احملدثني.9 
ذکر العالمة الحلي يف کتاب »خالصة األقوال« أنه من األصحاب 

املوثوقة هبم؛10 
نقل املرحوم الشيخ الصدوق يف »من ال حيضره الفقيه« يف کتاب الصوم و 
باب يوم الشک حديثا عن السيد عبد العظيم و أضاف الشيخ أن 
هذا احلديث ما رآه إال يف أقواله و هو الرضي أيضا و هذا الکالم 

يثبت أنه يعتمد عليه يف األحاديث.
وقال املرحوم ميرداماد يف »الراشحة اخلامسة« من »الرواشح السماوية«:

في الحقيقة إن أسلوب السيد عبدالعظيم الذي دفن في مسجد شجرة 
إن  و   عظموه و  وصفوه  الرجال  علماء  و  المحدثين  ألن  حسن  الري 
في  الخبراء  أن  أعتقد  أنا  لکن  و   وثاقته علی  الدين  علماء  يعترف  لم 
 الحديث، يتألمون من ذلک و ما يستحسنونه حينما قال اإلمام الهادی
جانب  من  الوصف  هذا  و  حقا«،  ولينا  »أنت   :العظيم عبد  للسيد 
عظمة  و  نسبه  و  شرافته  إلی  بالنظر   حوله التعاريف  أجمع   اإلمام
رجل   أنه علی  الدالئل  هذه  تؤکد  اآلن  و   عبدالعظيم السيد  أسرة 
مؤمن و ذوثقة و األحاديث التي نقلت حول زيارته من اإلمام الهادي و 
ذکرها المحدثون کالشيخ الصدوق و إبن قولويه في کتبهم تشهد أن السيد 
أن  المحدثين کفانا  هذين  و کالم   المعصومون يحترمه   عبدالعظيم
نعلم صحة أسلوبه العالي و نعد األحاديث المنقولة عنه في عداد 

»الصحاح«.10 
السيد  حول  املقال«  »تنقيح  يف  الممقاني  عبداهلل  الشيخ  املرحوم  قال 
عبدالعظيم: إن احملدثني مل يؤکدوا علی و ثاقته ألن مقام السيد 
عبدالعظيم أعظم من الثقة.11 وأتی املرحوم الشيخ عباس القمي يف 
»سفينة البحار« بکالم صاحب بن عباد و العلماء اآلخرين و ذکر فضائل 

.کثرية حول زيارة السيد عبدالعظيم

الروايات التي نقلت عن السيد عبدالعظيم
من  کثرية  أحاديث  روی  معروف  کمحدث   عبدالعظيم السيد 

املعصومني و نذکر هنا عدة من هذه الروايات.
اإلمام  عند  قال: کنت  أنه  أسباط  عن   العظيم عبد  السيد  قال   -
الصادق و سأل رجل من اإلمام عن اآلية الشريفة: »ِإنَّ يف  ذِلَك 

ا لَِبَسبيٍل ُمقيم «12 و أجابه اإلمام هکذا:  نَي َو ِإهنَّ آَلياٍت لِْلُمتـََومسمِّ
»المتوسمين نحن و السبيل المقيم هو طريق أقمناه نحن أي يجب أن يذهبوا 

من طريقنا للوصول إلی الهدف.«13
- روی السيد عبدالعظيم عن اإلمام الرضا أنه قال: 

»يا عبد العظيم أبلغ عني أوليائي السالم و قل لهم أن ال يجعلوا للشيطان على 
أنفسهم سبيال و مرهم بالصدق في الحديث و أداء األمانة و مرهم بالسكوت 
و ترك الجدال فيما ال يعنيهم و إقبال بعضهم على بعض و المزاورة فإن ذلك 

قربة إلي ّ.«14
- روی عن عبد العظيم  بن عبد اهلل الحسني  عن الحسن بن الحسين العرني 
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دور األئّمة في إحیاء الدین53

دور األئّمة في إحیاء الدین

إننا صنفنا تأريخ األئمة إىل ثالث مراحل:
املرحلة األوىل: هي املرحلة اليت عاش فيها قادرة الرسالة جملاهبة ومواجهة 
 ،صدمة االحنراف اليت وقعت يف األمة اإلسالمية عقيب وفاة النيب
وجماهبة  ملواجهة  رئيسي  بشكل  يشرعون  املرحلة  هذه  أئمة  فكان 
اإلمام  عند  تنتهي  املرحلة  وهذه  األمة ضدها.  الصدمة وحتصني  هذه 

السجاد؛
واملرحلة الثانية اليت تبدأ منذ ذلك احلني هي مرحلة مواصلة خط املرحلة 
اليت عرفت يف  الواعية  الكتلة  لتنمية  التصدي  األوىل زائدا على ذلك: 
التأريخ باسم الشيعة، هذه الكتلة اليت كانت هذه القاعدة الشعبية املؤمنة 
ويف  السياسة،  ويف  احلكم،  ويف  الشريعة،  يف   علي اإلمام  مبدرسة 
االقتصاد، ويف األخالق، ويف السلوك، ويف كل امليادين اليت أعطى فيها 
أتوا  املرحلة  أئمة هذه  للنظرية اإلسالمية.  متثيل  أروع   اإلمام علي
الشعبية، وإعطائها  الكتلة ورفعها وتوسيع قواعدها  ببناء هذه  للتطبيق 
إطارها ومعاملها اخلاصة، الفكرية واالجتماعية يف جمموع العامل اإلسالمي.

وتنتهي هذه املرحلة عند اإلمام موسى بن جعفر لكي تبدأ املرحلة 
الثالثة اليت بدأ فيها رسول اإلمام علي وورثة اإلمام علي. بدأ 
هذا الرصيد ضخما قويا ناجتا على مستوى تسلم زمام احلكم، فعاش 
اإلمام الرضا هذه املرحلة اليت بلغ رسول مدرسة اإلمام أمرياملؤمنني 
العظمة واالتساع، نتيجة جلهود أئمة املرحلة الثانية، إنه كان يهيئ لتسلم 
زمام احلكم حبسب بادئ األمر والنظر على ما سوف أحبثه بعد هذا. 
وكان هذا االرتفاع يف الرصيد الصحيح الصاحل وقتئذ كان حيدد مالمح 

هذه الكتلة يف مجيع جوانبها الفكرية واالجتماعية، كان هذا نتيجة جهدين 
متوازيني.

هذين  أحد  املختلفة،  بأشكاهلما  اجلهدين  هذين  الثانية  املرحلة  عاشت 
اجلهدين هو جهد التثقيف الفكري والتوعية العقائدية اليت كان ميارسها 
قادة أهل البيت من األئمة املعصومني ممارسة مباشرة واضحة، فكانت 
هذه املمارسة املباشرة لعلمية التوعية والتثقيف الرسايل والعقائدي، كانت 
الشعبية خصائصها  لكتلة  الثانية  املرحلة  العملية قد أعطت خالل  هذه 

الفكرية ومزاجها الروحي ومعاملها ومفاهيمها يف كل جوانب اإلسالم.
هو  اآلخر  اجلهد  هذا  اجلهد،  هذا  مع  موازيا  ميشي  جهد  هناك  وكان 
اجلهد الذي انطلق من دم احلسني هو جهد اجلناح من أبناء اإلمام 
للوضع  السياسية  واملقابلة  الثورة  زمام  تسلم  الذي  البناء  علي، هذا 
احلاكم وقتئذ، منذ أن أعطى اإلمام السجاد - بوصفه ممثال حقيقيا 
وقتئذ لإلسالم - بيانه العام وإمساعه العام لكل مسلم بأن ميارس عمله ضد 
الطواغيت احلاكمني، حينما ذهب إليه حممد بن احلنفية مع رسول املختار 
ليستشريه يف ما عليه طلب املختار فأعطى وقتئذ بيانا، مل يكن هذا البيان 
خيص املختار، بل كان حبسب ما تدل عليه املالبسات والظروف العامة أنه 
بداية ختطيط للمرحلة كلها،1 يعين أن أئمة املرحلة الثانية مل يكن بإمكاهنم 
نتكلم عن اإلمام السجاد، مل  على ما سوف نتحدث عنه عندما 
يكن  مل   ،احلسني دم  أساس  على  العمل  مواصلة  بإمكاهنم  يكن 
اإلسالمية،  األمة  عند  الثوري  الضمري  لتحريك  املعركة  تزعم  بإمكاهنم 
فكان من الضروري إعطاء هذه الصالحيات إىل سائر املسلمني، مع التزام 

األئمةعليهم السالم بالتوجيه واملراقبة واملساندة.
واملساندة واضحة كل الوضوح خالل املرحلة الثانية، مساندة قادة الرسالة 

احلقيقيني هلذا اخلط الثاين واضحة يف عدة وثائق تأرخيية.
الذي  الباكي املفجوع  الكتاب  التأرخيية ذلك  الوثائق  لعل من أهم هذه 
كتبه اإلمام الصادق إىل بين عمه، إىل عبد اهلل بن الحسن المحض 
عصره  طاغية  نكبهم  الذين  وذويه  أهله  وإىل  الزكية،  النفس  وصاحب 
املنصور، وسجنهم، وقتل منهم من قتل، مث نفى منهم من نفى، كتب 
اإلمام الصادق إليهم كتابا يف السجن، هذا الكتاب سوف نتعرض له 
حينما نتكلم عن اإلمام الصادق، هذا الكتاب واضح يف أن اإلمام 
يعيش آالم هؤالء، ويبارك عمل هؤالء، ويكتوي يف سجن هؤالء  كان 

حينما سجنوا، وبعذاهبم حينما عذبوا، وبقتلهم حينما قتلوا.2
إذن فكان هناك خطان ممتدان يف املرحلة الثانية، أحد اخلطني خط التوعية 
الذي مارسه األئمة، واآلخر خط مواصلة حتريك  الرسايل  والتثقيف 
الضمري الثوري لألمة اإلسالمية إلعطاء الشيعة طابعهم اجلهادي يف املعرتك 
االجتماعي، هذا اخلط الذي مارسه أشخاص آخرون من طالب مدرسة 
اإلمام أمري املؤمنني بإشراف وتوجيه ومساندة من األئمة على ما يبدو 
من قرائن األحوال، وسوف نشرح هذا - إن شاء اهلل - عندما نتكلم عن 

املرحلة الثانية.
أريد أن أستطرد ألصور فكرة عن املرحلة الثالثة اليت حنن اآلن بصدد الكالم 
اخلطني  هذين  استمرار  ففي   ،الثامن اإلمام  وهو  أئمتها،  أول  عن 
تكتسب  أن   علي اإلمام  ملدرسة  أمكن  الثانية  املرحلة  يف  املتوازيني 
رصيدا ضخما ممتدا يف كل أرجاء العامل اإلسالمي، وأن تنمو أرصدة شعار 
اإلمام علي، وال أدل على هذا من املظاهر العديدة الفكرية والروحية 
واالجتماعية اليت كانت تكتنف األمة اإلسالمية يف بداية املرحلة الثالثة، 

.يعين يف عصر اإلمام الرضا

الحركات الثورية في عصر اإلمام الرضا
أن عصر اإلمام الثامن الرضا سادته عدة مناورات قام هبا قادة من آل 
علي وطالب مدرسة اإلمام علي، هؤالء القادة مألوا العامل اإلسالمي 
»اليمن«؛  إىل  و»املدينة«،  »مكة«  إىل  »البصرة«،  إىل  »الكوفة«  من 
بن  علي  اإلمام  باسم  قائدا حيكم  هناك  ترى  تذهب كنت  أينما كنت 
أيب طالب، وحيمل شعارات اإلمام علي بن أيب طالب، بالرغم 
من أن »بغداد« بقيت حتت تبعية اخلالفة العباسية إال أن بغداد طوقت 
هبذه التحركات. وكان أهم هذه احلركات: حترك ذاك الرجل العظيم محمد 
بن إبراهيم طباطبا،3 هذا الرجل الذي خرج من املدينة إىل الكوفة وأعلن 
عن نفسه بالكوفة، وطرح شعار االعتدادية4 اليت كان يطرحها ثوار آل 

.وهو البيعة للرضا من آل حممد ،حممد
البيعة  استبدلت   ،حممد آل  ثوار  خصائص  من  الشعار كان  هذا 
بن  زيد  ثار  منذ  اإلمجايل  العنوان  هذا  إىل  البيعة  إىل  بعنوانه  بالشخص 
علي إىل أن تتابع الثوار من آله ومن آل اإلمام احلسن، وكان 
الشعار  يكون  لكي  حممد؛  آل  من  الرضا  هو  يطرح  الذي  الشعار 
منسجما مع مضمون القضية اإلسالمية من دون إحراج للشخص الواقعي 

الذي ميثل القضية يف كل حني، فطرح الشعار هبذا العنوان.
:فهناك رواية ال أدري صحيحة أو ال عن اإلمام الباقر

»سوف يقف على منبر الكوفة في سنة مئتين للهجرة شخص يباهي اهلل به 
مالئكة السماء.«5 

وهذا الشخص الذي عين يف هذه الرواية - إن صحت - هو حممد بن 
إبراهيم.

حممد بن إبراهيم خرج من املدينة، يف طريقه إىل الكوفة مر بـ»كربالء«، 
قبل الضريح، وعاهد اإلمام احلسني على أن يواصل خطه، وعلى أن 
يستمد من دمه وشعاراته، مث ذهب إىل الكوفة وهناك أعلن الشعارات، 
وأعلن البيعة للرضا من آل حممد،6 على أن يكون احلكم لكتاب اهلل 
وسنة رسوله وسرية اإلمام علي، مقصودي أن أستشهد على منو 

.الرصيد والقاعدة اليت كانت متلكها مدرسة اإلمام علي
العامل  يف  الثورات  هذه  فعل  ردود  طريق  عن  نعرفه  املتزايد  النمو  هذا 
اإلسالمي، كان رد الفعل لثورة حممد بن إبراهيم أن وقفت الكوفة معه 
أربعة سنني، وقاوموا جيوش العباسيني جيشا بعد جيش فتنهزم اجليوش 

من أمامه.
اليت  الكوفة  هذه   ،احلسني خانت  اليت  الكوفة  هي  هذه  الكوفة 
تركت زيدا وحفنة من األصحاب، هذه الكوفة بعد مئة ومخسني من 
وقعة احلسني، وبعد أقل من مئة سنة من وقعة زيد وقفت تدافع عن 
شخص آخر صار يف خط اإلمام احلسني وخط زيد، وقفت تدافع 

عنه أربع سنني.
هذه االستجابة دليل على منو القاعدة الشعبية. سوف أستعرض فيما 
بعد أنه حينما أرسل الفضل بن سهل رسله إىل الكوفة ليأخذ البيعة بوالية 
العهد لعلي بن موسى الرضا امتنعت الكوفة عن ذلك، قالوا: ال 
نبايع علي بن موسى الرضا بوالية العهد، نبايعه باخلالفة، وإال فلن 
نبايعه بوالية العهد.7 وكان هذا منتهى احلماسة واحلرارة يف خط مدرسة 
 يعين لو مل يقبلوا أن يبايعوا علي بن موسى الرضا ،اإلمام علي

بوالية العهد، ويقبلون أن يبايعوه خليفة.

اتساع القواعد الشعبية لإلمام الرضا
وهناك شواهد أخرى كثرية على منو هذه القواعد الشعبية، مثال ما سوف 
يأيت من أن املأمون كان يستجري باإلمام الرضا يف املصاعب اليت 

كانت تعصف بدولته.
مرة من املرات قال له - على ما سوف أحتدث إليكم -: إن شيعتك يف 
مكان انتفضوا علينا، هال كتب إليهم فإهنم يسمعون لو كتبت، اكتب 

إليهم أن يسكتوا عنا؟8
الناس  تسامع  وحينما  سهل،  بن  الفضل  اغتيل  حينما  أخرى  ومرة 
الفضل بن سهل  اغتيال  أن  أهايل »خراسان«  باغتياله، وحينما فسر 
كان على يد المأمون، قامت مجاهري من الناس وقفت على باب قصر 
املأمون تنتظر خروج املأمون لتصب عليه جام غضبها وانتقامها، املأمون 
خيرج من الباب اخللفي يدخل إىل بيت اإلمام الذي كان جماورا، يستجري 

باإلمام. خيرج اإلمام فيفرق اجلماهري بأمر واحد.9 
الذي  البلد  نفس  يف  واالجتماعي  الشعيب  رصيده  اإلمام كان  يعين: 
حكمه املأمون والذي حكم املأمون وأمر املأمون بالقوة وباجليوش، كان 

رصيده الشعيب واالجتماعي قد بلغ إىل هذا املستوى، إضافة إىل 
رصيده العلمي والفكري وزعامته العلمية والفكرية اليت تعرفون 

السّيد محمد باقر الصدر

المنعطف التاريخي في حياة األئّمة
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من شواهده الشيء الكثري.
ومنها ما يتبادر إىل أذهانكم مجيعا قصة مروره نيشابور وتسابق 
القاعدة  أن  يثبت  هذا  منه، كل  االستفادة  على  العلماء 
الشعبية من الناحية العلمية واالجتماعية ملدرسة اإلمام علي كانت 

قد بلغت درجة كبرية من االرتفاع والنمو.

اإلمام الرضا وقيادة األمة
يف هذه املرحلة سلم اإلمام الرضا زمام اإلمامة واملسئولية، ويبدو 
أن اإلمام الرضا حينما تسلم زمام املسئولية واإلمامة يف مثل هذه 
املرحلة، قام بنشاط له مل يكن اعتياديا على مستوى الشيعة، وهلذا تعرض 

العرتاضات من قبل الشيعة.
نفسك  فضحت  قد  تصنع؟  ماذا  له:  قالوا  الشيعة  من  مجاعة  جاءه 
وهارون الرشيد يقطر سيفه دما، أال ختاف من سيف هارون الرشيد؟10

له: إنك بما تعمل قد أقدمت على  قالوا  أيضا أصحاب آخرون  جاءه 
الهلكة.11

قال له أشخاص آخرون: لو سكت كما سكت أبوك وجدك.
الروايات هكذا تقول، لكن هذه الرواية يف نفسها ال تقول: إن اإلمام 

الرضا ماذا كان يصنع، حبيث إنه استفز هؤالء.
بعض األشخاص جاؤوا إليه وقالوا: خالفت التقية، التقية دين جعفر بن 

حممد الصادق. إىل غري ذلك من املضامني.
الروايات  تقول  تلقي ضوءا على ذلك،  لكن هناك روايات أخرى قد 

األخرى: 
إن اإلمام الرضا ملا تسلم زمام املسئولية بعد وفاة أبيه قام جبولة يف 
العامل اإلسالمي، سافر من املدينة جاء إىل البصرة، اجتمع مع قواعده 
الشعبية يف البصرة، قبل هذا أرسل رسوال إىل البصرة أنه انتظر خالل 
 ثالثة أيام سوف يأيت اإلمام الرضا، مث يأيت علي بن موسى الرضا
بعد ثالثة أيام يف الوقت الذي يكون الشيعة يف البصرة متهيئني هتيؤا 
ويقيم  هبم  فيجتمع  به،  واالحتفاء  حوله  واالجتماع  الستقباله  كامال 
احلجة عليهم يف إمامته، مث بعد هذا يقول هلم بأنه سلوين، فيدير معهم 

األسئلة واألجوبة عن خمتلف جوانب املعرفة اإلسالمية.
مث بعد هذا يطلب منهم مجع بقية الطوائف أيضا، فيجمعون له بقية 
الطوائف، بقية العلماء من اجملادلني الكالميني من علماء غري إسالميني، 
علي  ويسيطر  يفحمهم  البصرة  يف  هؤالء  مع  اجتماعات  عدة  فيعقد 

املوقف.
بعد هذا يرسل رسوال آخر إىل الكوفة يقول: أخربوا أهل الكوفة بأنه 
خالل أيام سأجيء إىل الكوفة. بعد هذا يسافر إىل الكوفة، وهناك يقيم 
عليهم احلجة بصورة مباشرة، يعين على إمامته بعد أبيه، مث بعد هذا يدير 

مناقشات واسعة النطاق وأسئلة وأجوبة متنوعة ومتكفلة.12
وأيضا يتصل مع جمادلني ومتكلمني ويهود ومسيحيني13 ممن كانوا وقتئذ 
العامل اإلسالمي؛ ألن حركة الرتمجة  يشكلون بداية خطر فكري على 
اإلسالمي،  العامل  تستقطب  بدأت  قد  وقتئذ  الكالمي كانت  واجلدل 
من  درجة كبرية  أيضا  الناحية  هذه  يويل   الرضا اإلمام  وهبذا كان 
األمهية، مثل هذا النشاط امللحوظ مل يكن ميارسه آباء اإلمام الرضا، 
آباء اإلمام الرضا مل يكونوا بأنفسهم يسافرون لالتصال املباشر مع 

قواعدهم الشعبية وتثبيت إمامتهم على تلك القواعد بالشكل املباشر، مث 
حماولة االتصال املباشر مع قواعدهم الشعبية هبذا الشكل الواسع النطاق. 
هذا يف الواقع كان من مظاهر طبيعة املرحلة، كانت طبيعة املرحلة وطبيعة 
والفكري  الروحي   اإلمام مدرسة  نفوذ  وازدياد  القواعد  هذه  اتساع 
واالجتماعي يف نفوس املسلمني تقتضي هذا النوع من النشاط من اإلمام 
هذا  بني  يربطوا  مل   جعفر بن  موسى  أصحاب  أن  إال   ،الرضا
التحول املظهري يف تصرفات اإلمام الرضا عن خط آبائه وبني السلوك 

املوضوعي للمرحلة، وهلذا حاولوا االعرتاض عليه من هذه الناحية.

الهوامش:
1. راجع: »حبار األنوار«، ج 45، ص 365، باب أحوال املختار وما جرى على 

يديه، الباب 49، احلديث 2.
أقربائه  أحوال  باب   ،301-298 صص   ،47 ج  األنوار«،  »حبار  راجع:   .2
وعشائره، الباب 31، احلديث 25، و ج 82، ص 145-148، باب فضل 

التعزي والصرب، الباب 61، احلديث 32.
344٣-354، و»تأريخ الطربي«، ج 7، ص 117- 3
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»شعاراته  منه  املراد  مطبعي  خطأ  أهنا  ونظُن  عليه،  هي  ما  على  املطبوعة  النسخة 
املراد »شعاراته اإلعدادية« أي:  أو رمبا  الثوار،  آنذاك بني  املتعارفة  االعتيادية« أي: 
اليت تُعد الثوار. ]جلنة التقومي العلمي يف شبكة احلسنني للفكر والرتاث اإلسالمي[

5. »مقاتل الطالبيني«، ص 248، وفيه: سنة مئة وتسعة وتسعني.
6. »مقاتل الطالبيني«، ص 348-347.

7. راجع: »تاريخ الطربي«، ج 7، ص 144-143 
8. »عيون أخبار الرضا«، ج 2، ص 161-166، احلديث 23 - 29.

9. نفس املصدر.
10. »روضة الكايف«، ص 175، احلديث 2.

11. »األصول من الكايف«، ج 1، ص 553، احلديث 2.
12. »حبار األنوار«، ج 49، ص 73-81، باب وروده البصرة والكوفة.

 ج 1، ص 145، باب 12، ذكر جملس الرضا ،»13. »عيون أخبار الرضا
مع أهل األديان و...

المصدر: »أئمة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة اإلسالمية«، مركز 
األبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، صص 381- 388.

دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

روی احلاکم فی املستدرک بإسناده عن علی، قال: 
»ملا كان الليلة اليت أمرين رسول اهلل أن أبيت على فراشه وخرج من 
»أجلس.«  فقال:  األصنام  إىل   اهلل رسول  يب  انطلق  مهاجراً،  مكة 
فجلست إىل جنب الكعبة مث صعد رسول اهلل على منكيب مث قال: 

»أنهض.« فنهضت به، فلما رأى ضعفي حتته قال: »أجلس.«
فجلست، فأنزلته عين، وجلس يل رسول اهلل مث قال يل: »يا علي، 
 ،اصعد على منكبي.« فصعدت على منكبيه مث هنض يب رسول اهلل
فخّيل يل أين لو شئت نلُت السماء وصعدت إىل الكعبة وتنحى رسول 
اهلل، فألقيت صنمهم األكرب وكان من حناس موتدا بأوتاد من حديد 

إىل األرض.
ويقول  أعاجله،  زلُت  فما  فعاجلته،  »عالجه.«   :اهلل رسول  يل  فقال 

رسول اهلل: »ايه، ايه.«
فلم أزل أعاجله حىت استمكنت منه.

تطهير الكعبة من األصنام على يد علي
فقال: »دقه.« فدققته فكسرته ونزلت.«

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 215.


