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أخبار المسمین في العالم

بايدن  إدارة  التزام  أكد  بلينكن  أنتوني  األمريكي  اخلارجية  وزیر  أن  یقال 
باإلبقاء على السفارة األمريكية يف القدس احملتلة، معتربا اجلوالن السوري 

احملتل ذا أمهية حقيقية ألمن الكيان االسرائيلي.
ويف حدیث متلفز، قال بلينكن إن السيطرة على اجلوالن السوري يف هذا 
الوضع تظل ذات أمهية حقيقية ألمن الكيان االسرائيلي، وأن األسئلة 
القانونية هبذا الشأن ميكن حبثها اذا تغري الوضع يف »سوریا« مع مرور 

الوقت.
يف هذا الوقت تزامنت اجتماعات حواریة فلسطينية يف العاصمة املصریة 
»القاهرة« وأخرى اجتماعات عربية عربية على مستوى وزراء اخلارجية 

العرب يف نفس العاصمة العربية.

القضية المؤجل حلُّها..
الدول  قبل  من  حلها  مؤجل  الفلسطينية  القضية  ان  یعلم  اجلميع 
االستكباریة وعلى راسها الوالیات املتحدة االمريكية، اضافة اىل احملتلني 
االسرائيلييني واىل اشعار اخر غري حمدد وان الكيان االسرائيلي مل یبد اي 
استعداد للتنازل عن منهج االغتصاب لالرض احملتلة ومل یعر اي امهية 

جتاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واألمم واملتحدة.
إىل هذا املعىن، قال وزیر اخلارجية واملغرتبني يف حكومة تصریف االعمال 

شربل وهبة: 
سياسات  عبر  النازف  الفلسطيني  الجرح  تعميق  في  تمعن  إسرائيل  إن 
استيطانية مرفوضة واالستمرار في محاصرة الفلسطينيين في انتهاك ألبسط 

قواعد حقوق االنسان ومن دون أي رادع قانوني أو أخالقي...
داعيا اىل ارجاع:

تقرير  حق  طليعتها  وفي  للتصرف  القابلة  غير  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
المصير، باإلضافة الى حق العودة ورفض توطين الالجئين الفلسطينيين تكريسا 

لهذا الحق.

»حل الدولتين« = اعترافا عربيا رسميا بـ»االحتالل«
قال الوزراء العرب إن ما یسمى بـ»حل الدولتني« هو »اخليار الوحيد حلل 
القضية الفلسطينية«، مشريین اىل أن القضية الفلسطينية »ستظل على رأس 
األولویات العربية«، ومضيفني بأن »حتقيق املصاحلة الفلسطينية سينعكس 

بصورة إجيابية على تسيري عملية التفاوض«، حسب زعمهم.
كما أكدوا ضرورة التكاتف العريب لدعم القضية الفلسطينية، ألن القضية 
الفلسطينية هي مفتاح التسویة يف املنطقة، داعني إىل إجياد أفق حقيقي 

لتحقيق هذه التسویة.

مبدأ اقامة الدولة على حدود 1967م.
الذي  فرحان،  بن  فيصل  األمري  السعودي،  اخلارجية  وزیر  اكده  ما  ذلك 
قال ان بالده متمسكة مببدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
1967م. عاصمتها »القدس الشرقية«، وليس يف كل اراضي »فلسطني« 
احملتلة، وهو نفس املوقف االمارايت املطبع مع الكيان االسرائيلي الذي اكد 

هل فعال »حل الدولتين«

دعمه قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م.
ودعا وزیر الدولة للشؤون اخلارجية يف »اإلمارات«، أنور قرقاش، يف كلمته 
االثنني إىل »زخم جدید«  العربية  اجلامعة  اخلارجية يف  اجتماع وزراء  يف 
ان  وقال  األوسط،  الشرق  يف  مصداقية«  »ذات  تسویة  عملية  إلطالق 

اإلمارات تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967م.

الداخلي  البيت  ترتيب  الوطني..  الفلسطيني  الحوار 
وإنهاء االنقسام

يف هذه االثناء، انتهت جولة احلوار الوطين الفلسطينية 2021/2/8م. يف 
العاصمة املصریة وسط لقاءات إجيابية ستستكمل 2021/2/9م. هبدف 

الوصول إىل اتفاق يف ما یتعلق باالنتخابات وملفات أخرى.
بعد حنو 3 أسابيع من إصدار  الفلسطينية جاءت  الفصائل  اجتماعات 
رئيس السلطة الفلسطينية حممود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشریعية 
يف أیار / مایو املقبل، ورئاسية يف متوز / یوليو، وذلك ألول مرة منذ عام 

2006م.
يف هذه االجتماعات أكد رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة االسالمية 
»محاس« إسماعيل هنية، أن محاس مستعدة الختاذ اإلجراءات املطلوبة يف 
غزة من أجل إجناح االنتخابات القادمة، معربا عن أمله يف اختاذ اإلجراءات 
القدس احملتلة، اشار هنية  الغربية وتأمني االنتخابات يف  الضفة  ذاهتا يف 
اىل ان احلركة: منفتحة على حوار شامل يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي 
وينهي االنقسام ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية 

السياسية.
منظمة  يف  املتمثلة  القيادیة  املرجعية  بناء  إعادة  ضرورة  هنية  أكد  كما 
التحریر، عرب انتخابات اجمللس الوطين الفلسطيين، ودعا قيادات الفصائل 
الفلسطينية املشاركة يف حوار القاهرة إىل حتمل املسؤولية التارخيية، وجتاوز ما 

وصفها باملرحلة اخلطرية للقضية الفلسطينية.
القاهرة  يف  االجتماعات  أجواء  فلسطيين  مصدر  وصف  جهته،  من 
باإلجيابية، مؤكدا أن وفود الفصائل الفلسطينية حتدثت عن األزمة اإلنسانية 
املتفاقمة يف »قطاع غزة« وضرورة فتح معرب رفح الربي للتخفيف من معاناة 

آالف الفلسطينيني العالقني.

الموقف المصري الوسيط
أما اجلانب املصري الذي یستضيف اجتماعات الفصائل الفلسطينية، فقد 
اعلن مجلة ثوابت نطق هبا وزیر اخلارجية سامح شكري مؤكدا خالهلا ان 
وان مصر  املصاحلة،  الفلسطيين إلجناح  احلوار  تسهيل  تعمل على  بالده 
حتذر من أي تغيري يف وضع القدس واهنا متمسكة بدولة فلسطينية حبدود 
67 عاصمتها القدس الشرقية، وتشدد ایضا على أمهية حق عودة الالجئني 
الفلسطينيني، وان القضية الفلسطينية ستظل على رأس األولویات العربية.

موقف عربي خجول بعد تطبيع 4 دول عربية
للحدیث عن اجتماع وزراء  الفلسطيين جيرنا  الوطين  احلدیث عن احلوار 
اخلارجية العرب يف القاهرة الذین اكدوا أن النشاط االستيطاين اإلسرائيلي 
الوطين  احلوار  جولة  تزامنت  قانوين، حيث  غري  الفلسطينية  االراضي  يف 

الفلسطينية مع اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف العاصمة املصریة القاهرة 
واليت دعا فيها الوزراء العرب اىل إجياد أفق حقيقي لتحقيق التسویة يف 
املنطقة مشريین اىل ان القضية الفلسطينية هي مفتاح التسویة فيها، وذلك 
على اعتاب التطبيع الذي باشرته 4 دول عربية، هي اإلمارات والبحرین 
مع  العالقات  لتطبيع  اتفاقات  إىل  عام 2020م.،  واملغرب  والسودان 
الكيان اإلسرائيلي، اليت كثفت كذلك خالل السنوات األخرية اتصاالهتا 

مع السعودیة.

تواصل الصلف االسرائيلي
املوقف العريب املطبع ويف احسن مواقفه »اخلجول« لن یرقى اىل مواجهة 
املواطنني  على  وتطاوله  عنجهيته  یواصل  واحملتل  االسرائيلي  الصلف 
الفلسطينيني هبدم منازهلم وخميماهتم ومصادرة امالكهم، وجاء يف اخر 
اإلسرائيلي  ااحتالل  قوات  ان  احملتلة  الفلسطينية  االراضي  االخبار من 
دمرت خربة محصة يف األغوار الشمالية للمرة الرابعة خالل أسبوع بعد 

اقتحام عشرات من جنود االحتالل اإلسرائيلي للمنطقة.
قالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 25 دوریة عسكریة تابعة لالحتالل 
تدمري  بعمليات  وشرعت  محصة  خربة  اقتحمت  جرافات،  ترافقها 
ومصادرة اخليام، مشرية اىل ان الدمار طال منازل 9 عائالت بكامل 
أفرادها بعد أن قاموا يف بنائها للمرة الرابعة مبساعدات حملية ودولية. وأن 
عمليات اهلدم استهدفت كافة اخليم إضافة إىل مصادرة سيارتني إحدامها 
هليئة مقاومة اجلدار واالستيطان وسيارة تابعة لتلفزیون فلسطني، إضافة 

إىل جرار زراعي یعود جمللس اخلدمات املشرتك.

المصدر: قناة العالم
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خيار العرب الوحيد لفلسطين المحتلة؟
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ارتفعت أصوات اليمنيني املطالبة برفع احلصار بشكل فوري عن »اليمن« 
الدبلوماسي  احلراك  مع  بالتزامن  وذلك  السادس،  عامه  شارف  الذي 
للمبعوث األممي مارتن غريفيث إلهناء العدوان السعودي على اليمن وإعالن 
الرئيس االمریكي جو بايدن دعمه إلهناء هذه احلرب مع إهناء كل الدعم 
األمريكي للعمليات اهلجومية يف العدوان يف اليمن، مبا يف ذلك مبيعات 

األسلحة للسعودیة.
#اليمن_ هاشتاغي  اليمن  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  ودشن 
محاصر، لنقل الواقع املأساوي يف اليمن اىل العامل نتيجة احلصار والعدوان 

السعودي املتواصل منذ اكثر من 5 سنوات.
ودعى رئيس اللجنة الثوریة العليا محمد علي الحوثي اليمنيني اىل املشاركة 

يف احلملة حىت تصل رسائلهم للداخل واخلارج.
وزارة  مقّر  يف  ألقاه  خطاب  يف  قال  بایدن  جو  االمريكي  الرئيس  وكان 

اخلارجية:

نعزز جهودنا الدبلوماسية إلهناء احلرب يف اليمن، وهي حرب تسببت 
بكارثة إنسانية واسرتاتيجية"، 

مشددا على أن: هذه الحرب يجب أن تنتهي. 
وأعلن إهناء:

كل الدعم األميركي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك 
مبيعات األسلحة.

ویعاين اليمن من حصار بري وحبري وجوي دام أكثر مخسة أعوام من 
قبل دول العدوان وانعكس بطبيعة احلال على الوضع االقتصادي وعلى 
الدولة على  أثر بدوره بشكل كبري على قدرة  الوضع اإلنساين والذي 
مواجهة فريوس كورونا، حيث تتعرض اليمن اىل حرب اقتصادیة مكثفة 

باإلضافة اىل احلرب العسكریة.

https://www.alalamtv.net/news/5429303/ :المصدر

صرخة اليمنيين للعالم..

»اليمن محاصر«

دعا أمني عام »األمم املتحدة«، أنطونيو غوتيريش، إىل ضرورة إخراج حنو 
31 ألف طفل أجنيب من »سوریا«، وإعادهتم إىل أوطاهنم، وانتشاهلم 
من الظروف البائسة اليت یعيشوهنا، وذلك يف مؤمتر صحفي عقده ستيفان 
دوغريك، املتحدث باسم األمني العام، مبقر األمم املتحدة يف »نيویورك«.
وتشري إحصائيات األمم املتحدة لوجود ما یقرب من 64 ألف شخص 
)من 57 دولة( يف خميمي »اهلول« و»روج«، معظمهم نساء وأطفال، 
من   %80 من  أكثر  واألطفال  النساء  یشكل  األول  املخيم  يف  لكن 

احملتجزین يف املخيمني.
من بني الدول اليت لدیها مواطنون يف املخيمني »أفغانستان«، و»أسرتاليا« 
و»الصني«  و»كندا«  و»بنغالدیش«،  و»بلجيكا«  و»النمسا« 
و»الدمنارك« و»مصر« و»فرنسا« و»أملانيا« ونروسيا« وجنوب إفریقيا 

و»إسبانيا« و»السعودیة«، و»السودان«.
املتحدث الرمسي قال إن:

رعاية  ودون  تعليم،  دون  مروعة  في ظروف  يعيشون  أجنبي  طفل  ألف   31
صحية مناسبة.. ما هو مستقبلهم وأين هم ذاهبون؟ هذه هي المشاكل التي 

يجب التعامل معها على الفور.
وتابع املتحدث نفسه: 

أننا إذا  تركنا أطفاالً في عمر  5 أو 10 أو 12 عاماً في ظل هذه الظروف لفترة 
طويلة، فقد دمرنا مستقبلهم إلى حد ما وعرَّضناهم لخطر التطرف المحتمل.

https://ar.shafaqna.com/AR/235823/ :المصدر

إخراج 31 ألف طفل من مخيمات سوريا
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يف اليوم الذي ولد فيه أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب ولد من البشر 
كثريون، لكن مل تكن هناك قطعا والدة كوالدته.

باألسرار،   - الشدیدة  بساطتها  على   - جتللت  اليت  الوالدة  تلك  يف 
وتلبست - على عجائبيتها - بالسهولة.. كانت احلكمة الربانية تضيف 
إىل مشيئة اخللق واإلبداع صوتا ضاربا يف عمق احلياة، باثة يف حادثة 

الوالدة آیة للحق، تنثال - على مر األزمنة - عطاء نورانيا خالدا.
كان ميالده مفارقة يف املكان. وهي مفارقة مدهشة أنتجت مفارقة 
طول  على  متفردا  علي  املؤمنني  أمري  فكان  الزمان،  يف  أیضا  مدهشة 

األزمنة والدهور.
وإذا ولد البشر ویولدون يف البيوت، وقد حياصر الوضع احلامل يف مكان 
 فان والدة علي فتضع وليدها يف حقل مثال..  البيت،  ما خارج 
كانت مثار دهشة أبدیة؛ فقد وضعت فاطمة بنت أسد وليدها يف البيت 

العتيق: »الكعبة.«
إنه مثلما كانت غرابة الوالدة تصدح باألصوات القادمة للحق والعدل 
واليقني.. فإهنا كانت تسجل مأساة السنوات القادمة، مأساة االستشهاد 

يف حمراب اهلل.
يف بيت اهلل العتيق.. يف حمراب اهلل؛ ولد علي مدیرا ظهره لألصنام، 
فما كان البيت العتيق املليء باألصنام اجلامدة البلهاء إال بيتا هلل، فكانت 

هذه الوالدة حكمة اهلل، وطائر احلقيقة األبدیة.

وما كان مفارقة أذهال الناس وأثارت لغط دهشتهم.. كان موافقة إهلية، 
وإیذانا بانبثاق موعد جدید، هو موعد ميالد إنسان اشتمل باحلق، واشتمل 

به احلق، فتوحدا مثل شعلة أبدیة.
للتوحيد يف  البيت  اسرتجاع  مع  متضامنة  العجيبة  الوالدة  وهكذا كانت 
من  خيبة   - اجلدید  القادم  مبيالد   - األصنام  خيبة  فكانت  املستقبل: 

یستهان به يف عرشه.
وخارج البيت العتيق.. كانت اإلرادة اإلهلية هتيئ للناس رسوال كرميا یتحدى 
عامل األوثان. ويف داخل البيت العتيق.. كانت االرادة اإلهلية قد هيأت 

للمصطفى خليال أدار ظهره لألصنام منذ اللحظة األوىل للوالدة.
الشزر  من  قدرا كبريا  حتمل  نظراهتا  لكانت  تنظر  أن  لألصنام  قدر  ولو 
الوليد يف املهد. لكن  الشرر لتحرق  القادم اجلدید.. لكانت تسلط  إىل 
ما عجزت الصنام عن فعله ستباشر تنفيذه شياطني البشر الذین جندوا 
أنفسهم إلطفاء نور اهلل. فالذي ولد يف بيت اهلل سار مع آل بيته حتت لواء 
النيب العظيم، على جادة احلق، دون أن یتزحزح عن ذلك.. حىت عاجله 
القاتل بالطعنات الغادرة فكانت حياة نيفت على الستني عاما، لكنها يف 

حساب التاریخ، ظلت حياة بطول التاریخ.
وعكست البداية والنهاية، بدایة الوالدة يف بيت اهلل، وهنایة االستشهاد يف 
املسجد. عكست فرادة التماسك املعجز يف تلك الشخصية الفذة، مجيع 
أطوار حياهتا، ويف مجيع أیامها، وشهورها، وسنينها، فكانت له - يف كل 

حلظة من حياته - مهمة حلياة سواه، واحتد بقضيته ) قضية احلق والعدل 
واليقني ( احتادا أبدیا حمال أن حتدث فيه ثغرة.

أصطفاه الخالق ليولد في جوف الكعبة دون غيره*
من العجائب اليت أضافت صوتا ضاربا يف تاریخ الكون وأحداثه الفریدة 
اليت تفتح األعني على ما ختفيه من أسرار اهلية مجة، أن یصطفي اهلل عزوجل 
لعبد أصطفاه - حىت موضع مولده، ليجمع له مع طهارة مولده شرف حمل 
الوالدة، وخيصه مبكرمة ميزه هبا منذ ساعة مولده عن سائر البشریة مجعاء.

يف  العتيق  البيت  يف   ،طالب أيب  بن  علي  االمام  مولد  هكذا كان 
الكعبة الشریفة حيث كان یوم اجلمعة - املصادف الثالث عشر من شهر 
اهلل رجب املرجب، بعد عام الفيل بثالثني سنة وقبل البعثة بعشر سنني 
أي - حوايل عام 600 م )23 قبل اهلجرة(، وقيل، ولد سنة مثان وعشرین 

من عام الفيل.1
یروى إن أمه فاطمة بنت أسد ملا ضرهبا الطلق، جاءت متعلقة بأستار 
الكعبة الشریفة، من شدة املخاض، مستجرية باهلل وجلة، خشية أن یراها 
أحد من الذین اعتادوا االجتماع يف أمسياهتم يف أروقة البيت العتيق أو 
اهلل  بيت  أستار  خلف  العيون  عن  وتوارت  ناحية  فاحنازت  داخله،  يف 
احلرام، واهنة مرتعشة أضنتها آالم املخاض؛ فألصقت نفسها جبدار الكعبة 

وأخذت تقول: 
»يا رّب! إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة 
بكالم جدي إبراهيم وأنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت 

وبحق المولود الذي في بطني اال ما يسرت علي والدتي.«
 قال يزيد بن قعنب: فرأیت البيت قد إنشق عن ظهره، ودخلت فاطمة
فيه، وغابت عن أبصارنا وعاد إىل حاله، فرمنا أن ینفتح لنا قفل الباب فلم 
ینفتح، فعلمنا أن ذلك من أمر اهلل تعاىل، مث خرجت يف اليوم الرابع وعلى 

 2.یدها أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
من املعلوم؛ أن للكعبة بابا ميكن منه الدخول واخلروج، ولكن الباب مل 
ینفتح، بل إنشق اجلدار ليكون أبلغ وأوضح وأدل على خرق العادة، وحىت 

ال ميكن إسناد األمر اىل الصدفة.
والغریب؛ أن األثر ال یزال موجودا على جدار الكعبة حىت اليوم بالرغم من 
جتدد بناء الكعبة يف خالل هذه القرون، وقد مألوا أثر االنشقاق بالفضة 
واألثر یرى بكل وضوح على اجلدار املسمى باملستجار، وغالبية احلجاج 

یلتصقون هبذا اجلدار ویتضرعون إىل اهلل تعاىل يف حوائجهم.
یروي الفيلسوف االسالمي الكبري الشهيد العالمة السيد محمد باقر الصدر 

قائال: 
حينما توفي رسول اهلل خلف أمة ومجتمعا ودولة... والمقصود من الدولة 
هي القيادة التي كانت تتولى، تزعم التجربة في ذلك المجتمع، واالشتغال على 

تطبيق اإلسالم وحمايته مما يهدده من أخطار وإنحراف.
اإلنحراف الذي حصل يوم السقيفة، كان أول ما كان في كيان الدولة، ألن 
القيادة كانت قد اتخذت طريقا غير طريقها الطبيعي... حيث نمى وأتسع حتى 

أحاط بالتجربة نفسها، فانهارت الزعامة التي تشرف على تطبيق االسالم... 
وحينما تنهار زعامة التجربة ينهار تبعا لذلك المجتمع اإلسالمي، فاذا لم تبق 
العالقات،  لهذه  قوانين  وتقنن  وتحمي  العالقات  هذه  لترعى  التجربة  زعامة 
فال محالة ستتفتت هذه العالقات، وتتبدل بعالقات اخرى قائمة على أساس 

آخر غير االسالم، وهذا معناه زوال المجتمع اإلسالمي، وهو األمر الذي 
حصل بالفعل.

التي عاشت االسالم زمنا قصيرا، لم تستطع أن تستوعب من هذا  األمة 
أصالتها  يعطيها  و  ويقويها  أبعادها  يحدد  وما  يحصنها  ما  الحنيف  الدين 
التميع  مقاومة  على  االجتماع  على  وقدرتها  العامة  وروحها  وشخصيتها 
والتسيب واالنصهار في البوتقات األخرى... وذلك بحكم أن االنحراف 
قصر عمر التجربة، وزور معالم االسالم الحقيقي... وأخذت األمة تتنازل 

عن عقيدتها وأضاعت على نفسها رسالتها وآدابها وتعاليمها.
تطاوعهم  مل  َفْضِله «3  ِمْن  اللَُّه  آتاُهُم  ما  َعلى   النَّاَس  »َيْحُسُدوَن  الذین 
نفوسهم لقبول فضائل االمام علي بن أيب طالب أمري املؤمنني، وهذه 
أوهلا مبا فيها من دالالت عميقة، فحاولوا تشویهها بشىت االساليب، 
متریرا لسياسة أصحاب السقيفة ومن بعدهم معاویة على حياة االمام 
املسلوب احلق يف التصدي لفضائل االمام علي، تلك السياسة اليت 
دبرها وعممها أبا یزید يف مرسوم سلطاين یقول فيه: برئت الذمة ممن 

روى شيئا في فضل أبي تراب واهل بيته.
مث كتب معاوية اىل عماله يف مجيع اآلفاق: إذا جاءكم كتابي هذا فادعوا 
الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء األولين، وال تتركوا خبرا  الناس الى 
يرويه احد من المسلمين في ابى تراب، إال وتأتوني بمناقض له في الصحابة، 

فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، وأدحض لحجة ابي تراب وشيعته.
قال الراوي: فرویت أخبار كثرية يف مناقب الصحابة مفتعلة ال حقيقة هلا 

! فظهر حدیث كثري موضوع، وهبتان منتشر!4
والفضائل  الكثرية،  باالكاذیب  مألوا كتبهم  والصالفة  اجلرأة  وهبذه 

اجملعولة، واالحادیث املوضوعة.
 علي لالمام  الشریف  املولد  فضيلة  إنكار  یستطيعوا  مل  وحيث 

لوضوحه واشتهاره، بل تواتره واالتفاق عليه.
وهذه ليست أول خصوصية حياولون سلبها عليا، بل هناك غريها 
كثري، منها: احلدیث املتواتر املتفق على صحته: »أنا مدينة العلم وعلي 

بابها.
فوضعوا قباله حدیثا واهيا هو: أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها، وعمر 

حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها. 
وحدیثا آخر، أشد وهنا، وأظهر وضعا، هو: أنا مدينة العلم، وعلي بابها، 

ومعاوية حلقتها!5 
ومنها احلدیث املتواتر الثابت اآلخر: »علي مني بمنزلة هارون من موسى.«
وضعوا قباله حدیثا یشهد متنه وسياقه بوضعه، فضال عن سنده، هو: 

أبو بكر وعمر مين مبنزلة هارون من موسى!6 
ومنها احلدیت املتواتر الصحيح اآلخر: »ألعطين الراية غدا رجال يحب 

اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله...«
وضعوا قباله حدیثا مثريا للضحك والسخریة واالستغراب، هو:  ألعطين 
هذا الكتاب رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله! قم يا عثمان بن 

أبي العاص. فقام عثمان بن أبى العاص، فدفعه إليه.7
فلو رجعنا اىل مصادر احلدیث لوجدنا خالهلا - مع إثبات تلك »فضيلة 
الوالدة يف الكعبة الشریفة« لالمام على على اليقني واجلزم - أن 

خمتصة  الفضيلة  هذه  أن  أعلن  من  والرواة  والعلماء  املؤلفني  من 
مصرحني  بعده،  وال  قبله  أحد  فيها  یشركه  مل   باالمام
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الفضيلة  هذه  حصر  على  تدل  شىت  بعبارات  بذلك 
لالمام بضرس قاطع.

واليك نصوصها: 
»مل یولد قبله وال بعده مولود يف بيت اهلل احلرام سواه، إكراما له بذلك 
وإجالال حملله يف التعظيم« - واليت - رواها الحافظ أبو عبد اهلل محمد 
بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي )ت 658 هـ .ق.( عن الحاكم أبي 

عبد اهلل النيشابوري )321 - 405 هـ.ق.(.8
وقاهلا أیضا: الشيخ المفيد.9

ورواه آخرون كثريون حنن االن بغىن عن ذكرهم مجيعا والكل من ابناء 
الوهايب  والتطرف  األعمى  التعصب  غن  وبعيدا  جيدا  یقفون  العامة 
والسلفي الذي التف من حواليهم على صحة املستندات واملراجع اليت 
ویعيدوا  أنفسهم  یراجعوا  لكي  املقال وهذا یكفي  اليها يف هذا  أشرنا 
وأتباعهم  وأنصارهم   البيت عدائهم آلهل  عن  ليبتعدوا  حساباهتم 

آلهنم هم الذین على احلق املبني والصراط املستقيم.

الهوامش:
* مجيل ظاهري.

1. »اعالم الورى«، ج 1، ص 306؛ »إرشاد املفيد«، ج 1، ص 5، علي وليد 
الكعبة لألوردبادي.

2. احلاكم النيسابوري، »املستدرك على الصحيحني«، ج 3، ص 201؛ »تاریخ 
الطربي«، ج 2، ص 56-57؛ »تاریخ اليعقويب«، ج 2، ص 23.

3. سورة النساء، اآلیة 54.
4. »شرح هنج البالغة البن أيب احلدید«، ج 11، ص 44؛ عن كتاب »االحداث« 

اليب احلسن علي بن حممد املدائين.
5. راجع »الغدیر«ع ج 7، ص 197 - 199.

6. راجع »الغدیر«، ج 10، ص 94.
7. الطرباين، »املعجم األوسط«، ج 1، ص 438، ح 788؛ عنه »جممع الزوائد«، 

ج 9، ص 371.
8. »کفایة الطالب«، ص 407.

9.  الشيخ املفيد، »االرشاد«، ص 9.

أنكروا  العرب،  من  مجاعة  ظهرت  واألوثان،  األصنام  عبادة  جانب  إىل 
أهل  یتوعدون  اليهود  دینها، كما كان  من  واستاءوا  الباطلة،  عقائدها 
األصنام بالنيب قائلني: ليخرجن نيب فليكسرن أصنامكم. وجاء أیضا أن 
األحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب، قد حتدثوا 

بأمر رسول اهلل قبل مبعثه. 
حينما كان حمّمد يف عمر 35 عاما واجه اختالفا كبريا بني قریش، 
متكن حبكمته من إزالة ذلك التخاصم، مما كشف عن مدى االحرتام الذي 
حظا به عند قریش. فعندما هدمت الكعبة بسبب سيل عظيم، قام القوم 
بإعادة بنائها، إال أهنم اختلفوا يف وضع احلجر االسود يف مكانه، فتنازع 
أیام،  مدة مخسة  البناء  عملية  أخر  وضعه،مما  یتوىل  فيمن  قریش  زعماء 
وكادت أن تنشب فيما بينهم بسببه حرب دامية، ورمبا طویلة،حىت قام فيهم 
شيخ منهم وقال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من 
يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. فقبلوا رأیه فكان أول داخل 
عليهم حمّمد رسول اهلل فقالوا: هذا محّمد األمين، رضينا، هذا محّمد. 
فقال: »هلم إلي ثوبا فأخذ الحجر ووضعه فيه« و قال: »لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ثم وضعه بيده في مكانه.«1

إيمان النبي و آبائه وكفالؤه قبل اإلسالم
تدل الدالئل التارخيية والعقلية واملنطقية، على أن النيب االكرم مل یعبد 

غري اهلل منذ ولد حىت رحل إىل ربه، وكذلك ما كان عليه آباؤه وكفالؤه.
فجده عبد المطلب، طلب من اهلل وهو يف الكعبة أن یرد هجوم أبرهة 

املصائب واملكاره  یلتجى يف  الذي ال  املوحد  فقد كان  ویهزم جيشه، 
إىل غري كهف اهلل. كما أنه كان یستسقي بالتوسل إىل اهلل تعاىل. وقد 

اعرتف املورخون بذلك، فقد ذكر اليعقوبي: 
ورفض عبدالمطلب عبادة االوثان واالصنام، ووحد اهلل عز وجل، ووفى 
بالنذر، وسن سننا نزل القرآن بأكثرها، وجاءت السنة الشريفة من رسول اهلل 
بها، وهي الوفاء بالنذر، ومائة من اإلبل في الدية، وأال تنكح ذات محرم، 
وال توتى البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق،والنهي عن قتل الموودة، 
وتحريم الخمر، وتحريم الزنا والحد عليه، والقرعة، وأال يطوف أحد بالبيت 
عريانا،وتكريم الضيف،وأال ينفقوا إذا حجوا إال من طيب أموالهم،وتعظيم 

األشهر الحرم، ونفي ذات الرايات.2
.كل ذلك یؤكد متاما توحيده وإميانه باهلل واعرتافه برسالة النيب

البعثة،  قبل  بارزة  مواقف كثرية  فله   ،أبو طالب وكذلك كان عمه 
تكشف عن عمق إميانه وتوحيده، فقد اعترب حامي الدین واملدافع عن 
املسلمني، آمن بالنيب واعتربه يف قمة الكمال اإلنساين، باإلضافة 
إىل أنه أحله من قلبه حمل االبن واألخ، فكان یصحبه معه إىل املصلى، 
ویستسقي به، حيث كانت دعوته تستجاب دون تأخري، كما اصطحبه 
معه يف سفره إىل »الشام«، كما أن دفاعه عن النيب مل یكن مادیا، 
فلم یقصد من وراء ذلك كسبا مادیا من مال وثروة، كما مل یهدف 
للحصول على جاه ومقام وإحراز مكانة اجتماعية مرموقة، النه كان 

ميتلك يف اجملتمع أعلى املناصب، فقد كان رئيسا ملكة املكرمة، 
 إنه فقد منصبه ومكانته بسبب موقفه املوايل للنيب بل 

البعثة النبوية
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وعدم االستجابة لقومه يف تسليمه هلم، مما استوجب 
سخط الزعماء عليه واستياءهم منه، وإظهار العداء له ولبين 

هاشم عامة.
والنفيس  بالنفس   النيب سبيل  يف  طالب  أيب  تضحية  بأن  فالقول 
كان بدافع عالقة القرىب والعصبية القبلية، تصور باطل، إذ أنذلك كان 
بدافع اعتقاده الراسخ برسول اهلل الذي اعتربه مظهرا كامال للفضيلة 
احلقيقة  وملا كان حيب  للسعادة.  برنامج  أفضل  دینه  وأن  واإلنسانية، 
الفضائل  تلك  عن  یدافع  أن  الطبيعي  من  فقد كان  واحلق،  والكمال 

وینصرها بكل جهوده وقواه.3
قال اإلمام الصادق : »إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا 

اإليمان وأظهروا الشرك، فآتاهم اهلل أجرهم مرتين،وكذلك أبو طالب.«4
وكذلك كان أبو النيب عبد اهلل، فقد ذكر النيب إنه انتقل 

يف األرحام املطهرة مما یؤكد طهارة آبائه وأمهاته من كل دنس وشرك.
 وقد أشار الشيخ المفيد إىل أن األمامية تتفق على أن آباء رسول اهلل
من لدن آدم إىل عبد اهلل بن عبد املطلب كانوا مومنني باهلل 

وموحدین إیاه، واحتجوا يف ذلك بالقرآن واألخبار.

النبي قبل البعثة
تدل الشواهد التارخيية باإلضافة إىل الرباهني العقلية، على أنه كان 
مؤمنا باهلل وموحدا إیاه قبل البعثة، فلم یعبد وثنا قط، ومل یسجد لصنم 
أبدا. وقد أمجع املؤرخون على أنه كان خيلو حبراء أشهرا كل عام یعبد 
اهلل تعاىل فيه، فقد ذكر اإلمام علي : »ولقد كان يجاور في كلسنة 

بحراء، فأراه وال يراه غيري.«5
حىت وافاه جربائيل بالرسالة يف هذا املكان ويف تلك احلال، وقد صرح 
 هبذا أیضا أصحاب الصحاح الستة، وجاء يف األخبار أن الرسول
حج قبل البعثة عدة حجات، وكان یأيت مبناسكها على وجه صحيح 
بعيدا عن أعني قریش، فقال اإلمام الصادق : »حج رسول اهلل عشر 

حجات مستترا في كله.«6
العقلية  بالفرائض  قائما  ساجدا  هلل  عابدا  موحدا  مؤمنا  نيب كان 
والشرعية، جمتنبا عن احملرمات، عاملا بالكتاب ومؤمنا به إمجاال،وراجيا 
لنزوله إليه، إىل أن بعثه اهلل إلنقاذ البشریة عن اجلهل وسوقها إىل الكمال.

فكان أفضل اخللق وأكملهم خلقا وخلقا وعقال، وأنه كان یعمل 
حسب ما یلهم سواء كان مطابقا لشرع ماقبله أم خمالفا، وأن هادیه 

وقائده، منذ صباه إىل أن بعث هو نفس هادیه بعد البعثة.7

الوحي في غار حراء
نصف  مدة  إليه  الصعود  ویستغرق  مكة،  مشال  يف  حراء  جبل  ویقع 
ساعة، ویتكون من قطع صخریة ال أثر للحياة فيها. أما الغار فيقع يف 
مشال اجلبل، وهو حيكي ذكریات رجل طاملا تردد عليه وقضى الساعات 
واألیام واألشهر يف رحابه، یتعبد اهلل ویتأمل يف الكون ويف آثار قدرة اهلل 
وعظمته. إذ أن النيب كان یفكر يف أمرین، قبل أن یبلغ مقام النبوة:

1. ملكوت السماوات واألرض، فريى يف مالمح كل من الكائنات نور 
اخلالق العظيم وقدرته وعظمته، فتفتح عليه نوافذ من الغيب حتمل إىل 

قلبه وعقله النور اإلهلي املقدس.

2.املسئولية الثقيلة اليت ستوضع على كاهله، فكان یفكر يف فساد حياة 
اجملتمع املكي، وكيفية رفع كل ذلك وإصالحه.

وأما الرسالة اإلهلية إليه فقد أمر اهلل تعاىل جربائيل بأن ینزل على 
أمني قریش يف الغار ویتلو على مسامعه بضع آیات كبدایة لكتاب اهلدایة 
والسعادة، معلنا بذلك تتوجيه بالنبوة ونصبه ملقام الرسالة، وطلب منه أن 

یقرأ، أو قال: »يا محّمد اقرأ!« 
قال: »وما أقرأ؟« 

ْنساَن ِمْن َعَلٍق؛  قال: »يا محّمد »اقـَْرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَّذي َخَلَق؛ َخَلَق اإْلِ
ْنساَن ما َلْم يـَْعَلم «8  اقـَْرْأ َو رَبَُّك اأْلَْكَرُم؛ الَّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم؛ َعلََّم اإْلِ

مث أوحى إليه ربه عز وجل ما أمره به مث صعد إىل العلو ونزل حمّمد من 
اجلبل، وقد غشيه من تعظيم جالل اهلل وورد عليه من كبري شأنه ما ركبه 

احلمى والنافض.
أنزل عليه  اتخذ عبدا رسوال،  إذا  الصادق : »إن اهلل  قال اإلمام  قد 

السكينة والوقار، فكان يأتيه من قبل اهلل عز وجل مثل الذي يراه بعينه.«9
أن الرسالة احملّمدیة املباركة، بشر هبا مجيع األنبياء املتقدمني زمنيا على خامت 

األنبياء واملرسلني حمّمد وأشار القرآن إىل ذلك يف آیات كثرية.
واألمر اهلام اآلخر، إنه كان خامت األنبياء واملرسلني، فال نيب بعده و ال 

رسالة، حيث قال : »أرسلت إلى الناس كافة، وبي ختم النبيون.«10

السابقون
هناك  كان  كما  سابقون  هناك  وكان  تدرجييا،  اإلسالم  انتشار  بدأ 
الحقون،وعد السبق إىل اإلميان برسول اهلل يف صدر اإلسالم، معيارا 
للفضل، ولذا كان البد من التعرف على هؤالء السابقني. ومن املسلمات، 
أن السيدة خديجة كانت أول امرأة آمنت به فلم خيتلف يف هذا أحد. 
وخاصة أن النيب أكد بنفسه ذلك يف قوله: »آمنت بي إذ كفر الناس، 
وصدقتني إذ كذبني الناس.«11 فهي أول من التقته بعد نزول الوحي عليه 

يف الغار، فآمنت به وصدقته.
كما أّن علي بن أبي طالب كان أول من آمن به من الرجال، حيث 
اتفق العلماء كلهم على ذلك، إذ أن اإلمام كان قد عاش يف كنف 
نبيا فاتبعه وآمن به وصدقه.12 فكان مما  النيب حىت بعثه اهلل تعاىل 
أنعم اهلل به على االمام أنه كان يف حجر النيب قبل اإلسالم وهو 
دون الثامنة. فحينما أجدبت مكة وضواحيها وأصاب الناس أزمة شدیدة، 
وكان أبو طالب كثري العيال، رأى النيب أن خيفف عنه، فطلب 
من عمه العباس أن یأخذ منه بعض عياله، فكفل العباس جعفرا، وكفل 
رسول اهلل عليا، وقيل أن حمزة أخذ جعفرا، والعباس طالبا، وأبو 
طالب عقيال، وقال رسول اهلل: »اخترت من اختار اهلل لي عليكم، 

علي.«13
 يف حجر النيب ویظهر أن اهلدف من ذلك كان هو أن یرتىب علي

ویتغذى من مكارم أخالقه ویتبعه يف كرمي أفعاله.
ویؤكد اإلمام موقفه بقوله: »اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، ولم 

يسبقني إال رسول اهلل بالصالة.«14
 و زوجته و عليا كما جاء عن عفيف الكندي إنه شاهد النيب

یودون الصالة أمام الكعبة.15
وجاء يف خطبة له قوله: »أنا الصديق االكبر، لقد صليت مع رسول اهلل 

قبل الناس سبع سنين، وأنا أول من صلى معه.«16
استمر النيب یدعو إىل دینه سرا مدة ثالثة أعوام، عمد فيها إىل بناء 
الكوادر وإعدادها من أفراد حمددین، كانوا السبب يف أن ینجذب إىل الدین 

اجلدید مجاعة آخرون تقبلت دعوته.
17:واشتهر من بني السابقني إىل اإلميان برسول اهلل

السيدة خدجية بنت خویلد، علي بن أيب طالب، زيد بن حارثة، 
الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد 
اهلل، أبو عبيدة الجراح، أبو سلمة، األرقم بن أبي األرقم، عثمان بن مظعون، 
قدامة بن مظعون، عبد اهلل بن مظعون، عبيدة بن الحارث، سعيد بن زيد، 

خباب بن االرت، أبو بكر بن أبي قحافة، عثمان بن عفان.
وكان النيب خيرج مع بعض أتباعه إىل شعاب مكة للصالة فيها بعيدا 
عن أنظار قریش، إال أن البعض منهم رأوهم یصلون، فحدث نزاع قصري 
بني الطرفني،حني استنكروا فعلهم، وهو ما جعل النيب یقرر اختاذ بيت 
االرقم بن أيب االرقم مكانا للعبادة حيث آمن يف هذا البيت عدد آخر من 

املشركني، كان أبرزهم: عمار بن ياسر، وصهيب بن سنان الرومي.

وأنذر عشيرتك االقربين
تسرع،  أو  عجلة  دون  السریة،  الدعوة  يف  جهده   الرسول ركز  وقد 
یعرض فيها دینه على كلمن وجده أهال لتقبل املبادى السامية، من الناحية 
الفكریة، ففي خالل ثالثة أعوام اكتفى باالتصال الشخصي مبن وجده 
مؤهال وصاحلا للدعوة ومستعدا لقبول الدین اجلدید، مما ساعده يف أن 

یكسب فریقا من االتباع الذین اهتدوا إىل دینه بقبول دعوته.
أما زعماء قریش فإهنم مل یعتنوا بالدعوة اجلدیدة، كما مل یتعرضوا بأي عمل 
عدائي للرسول بل ظلوا ینظرون إليه باحرتام، مراعني قواعد اآلداب 
والسلوك، يف الوقت الذي مل یتعرض فيه النيب أیضا ألصنامهم وآهلتهم 
بسوء، وال تناوهلا بالنقد واالعرتاض بصورة علنية، وذلك أن زعماء قریش 
كانوا متأكدین من أن دعوته ستنتهي يف العاجل بقوهلم: إهنا أیام وتنطفئ 
وأمية  ورقة  دعوة  قبل  من  انطفأت  فورا، كما  هذه  الدعوة  شعلة  بعدها 

اللذین دعيا إىل نبذ الوثنية واعتناق املسيحية،مث نسي األمر.
وقد مجع النيب يف السنوات الثالث األوىل، أربعني شخصا، مل یكن 
فيهم كفایة الن یصبحوا قوة دفاعية حلمایة النيب ورسالته، مما جعله 
یسعى إىل دعوة أقربائه، فكسر بذلك جدار الصمت،بالشروع يف دعوة 
الناس أمجعني، فالنيب كان یومن ویعتقد أن أي إصالح  األقربني مث 
وتغيري البد أن یبدأ من إصالح الداخل وتغيريه، ومن هنا أمره اهلل تعاىل 
بأن یدعو عشريته االقربني، الذین متىن أن یكون منهم سياجا قویا حيفظه 

وحيفظ رسالته من األخطار احملتملة: 
عامة  الناس  دعوة  بصدد  خاطبه  كما  اأْلَقـَْربين «18  َعشيَرَتَك  أَْنِذْر  »َو 

»فَاْصدَْع ِبما تـُْؤَمُر َو َأْعِرْض َعِن اْلُمْشرِكيَن ِإنَّا َكَفْيناَك اْلُمْستـَْهزِئين«19
وقد اختذ النيب أسلوبا مميزا يف دعوة أقربائه، إذ أنه أعد هلم مائدة كربى، 
لـ45 فردا من سراة بين هاشم ووجهائهم،ليكشف هلم أمر رسالته خالل 
تلك الضيافة، إال أن اجلو مل یناسب احلدث، فانفض اجمللس دون حتقيق 
الغرض، مما اضطره إىل إعادهتا يف اليوم التايل. فقام النيب بعد تناول 

:الطعام، خطيبا فيهم وقال
»إن الرائد ال يكذب أهله، واهلل الذي ال إله إال هو، إني رسول اهلل إليكم خاصة 

وإلى الناس عامة، واهلل لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون،ولتحاسبن 
بما تعملون، وإنها الجنة أبدا والنار أبدا. يا بني عبد المطلب، إني واهلل ما 
أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بخير 
الدنيا واآلخرة، وقد أمرني اهلل عز وجل أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤمن بي 

ويوازرني على هذا األمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟« 
فقام علي وهو يف الثالثة عشرة أو اخلامسة عشرة من عمره قائال: 
هذا  تكرر  وبعدما  اهلل.«  بعثك  ما  على  وزيرك  أكون  اهلل  رسول  يا  »أنا 
القوم  بيد علي والتفت إىل   النيب املوقف ثالث مرات، أخذ 

قائال: »إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا.«
فضحك اجلميع مستهزئني،وقالوا أليب طالب: »قد أمرك أن تسمع 

البنك وتطيعه وجعله عليك أميرا.«20
إن هذا اإلعالن عن وصایة اإلمام علي وخالفته يف مطلع عهد 
الرسالة وبدایة أمر النبوة، یفيد أن هذین املنصبني ليسا منفصلني، فقد 
النبوة  أعلنهما الرسول يف یوم إعالنه للدعوة والنبوة، مما یؤكد أن 
یفصل  ال  متصلتان  حلقتان  وإهنما  واحدة،  قاعدة  یشكالن  واإلمامة 

بينهما شيء.

الدعوة العامة وتطور ردود أفعال قريش تجاهها
الدین اجلدید انتشر بقوة بني العرب، والقادمني إىل مكة خالل األشهر 
احلرم، فأدرك طغاة قریش أن حمّمدا بدأ یفتح له مكانا يف قلوب 
أيب  مقابلة  إىل  دفعهم  الذي  األمر  منها،  أنصاره  فكثر  القبائل،  مجيع 
طالب مرة أخرى، ليذكروه إشارة وتصرحيا، باألخطار اليت أحدقت هبم 
وبعقائدهم نتيجة نفوذ اإلسالم وقوته : إنا واهلل ال نصرب على هذا من 
شتم آبائنا وعيب آهلتنا حىت تكفه عنا أو ننازله وإیاك يف ذلك، حىت 
یهلك أحد الفریقني. فسكن غضبهم وأطفأ ثائرهتم وهدأ خواطرهم، ليتم 

معاجلة هذه املشكلة بطریقة أفضل.
فأتى النيب وأخربه بأمرهم، فرد عليه باجلواب التارخيي الخالد، والذي 
:یعترب من أسطع وأملع السطور يف حياة قائد اإلسالم األكرب حمّمد

»يا عم! واهلل لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا األمر حتى يظهره اهلل، أو أهلك فيه، ما تركته.« مما أثر يف عمه بتلك 
الكلمات العظيمة، فأظهر استعداده الكامل للوقوف إىل جانبه قائال: 

اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فواهلل ال أسلمك لشيء أبد.
من  للتخلص  أخرى،  مرة   طالب أيب  مساومة  قریش  وحاولت 
النيب ودعوته، إال أنه رفض أي نوع من املساومة يف هذه القضية، 

حمافظا على حمّمد ودینه.
يف  املضي  عن   النيب إلثناء  أجدى  ووسيلة  آخر،  طریقا  فسلكوا 
دعوته، وهي تطميعه باملناصب واهلدایا واألموال والفتيات اجلميالت: 
فإن كنت إمنا جئت هبذا احلدیث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا 
حىت تكون أكثر ماال، وإن كنت إمنا تطلب الشرف فينا فنحن نسودك 
غلب  قد  اجلن  من  تابعا  یأتيك  الذي  هذا  علينا،وإن كان  ونشرفك 

عليك،بذلنا أموالنا يف طبك.
واحدة  على كلمة  أريدهم  عم  »يا  لعمه:  قال   الرسول أن  إال 

يقولونها،تدين لهم العرب، وتودي إليهم بها العجم الجزية.«
قالوا: ما هي؟ 
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قال: »ال إله إال اهلل.« 
فقاموا فزعني قائلني: »َأ َجَعَل اآْلِلَهَة ِإلهاً واِحداً ِإنَّ هذا َلَشيْ ٌء 

ُعجاب «21

أساليب قريش في اإليذاء واإليقاع بالرسول
بعد استخدام أسلوب األخذ والرد مع النيب عن طریق كفيله، وعدم 
جدواه، اضطرت قریش إىل تغيري أسلوهبا وهنجها مع الرسول يف منع 
انتشار دینه، مهما كلف الثمن. فقرروا اختاذ سالح السخریة واالستهزاء، 

واإلیذاء والتهدید.
وكان أبو طالب من جانب آخر، قد طلب من بين هاشم مجيعا 
القيام حبمایة النيب، فلبوا نداءه سواء بدافع اإلميان أو الرحم، إال أن 
ذلك مل مينع من إیقاع االذى بالرسول كلما وجدوا الفرصة الساحنة، 

وخاصة إذا وجدوه وحيدا بعيدا عن أعني محاته.
إن التاریخ یشهد بأن وجود رجال ذوي بأس شدید وقوة بني صفوف 
قادة  أحد كبار  بعد  فيما  أصبح  الذي   ،حمزة مثل  املسلمني، 
االسالم، كان هلم أثر كبري يف حفظ اإلسالم ومحایة النيب ودعم 
مجاعته. فقد جاء عنه: ملا أسلم محزة عرفت قریش أن رسول اهلل قد 

عز وامتنع، فكفوا عما كانوا یتناولون منه.22
أما أساليب قریش فتعددت يف اإلیذاء واإلیقاع بالرسول ومجاعته، فقد 
كمن أبوجهل للرسول حينما وقف للصالة بني الركن اليماين واحلجر 
األسود، ليضربه حبجر، إال أنه رجع عن عزمه دون أن ینفذ خطته، جميبا 
أصحابه يف ذلك: قمت إليه ألفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت 

منه عرض يل دونه ما ال رأیت مثله يف حيايت، فرتكته.23
وال شك أن قوة غيبية أدركت الرسول يف تلك اللحظة وحفظته، 

كما وعده اهلل تعاىل قائال: »ِإنَّا َكَفْيناَك اْلُمْستـَْهزِئين«24 
فالنيب كان یواجه يف كل یوم نوعا خاصا من األذى واملضایقة من 
هؤالء األشرار، وأشهرهم: عقبة بن أبي معيط الذي شتمه وضربه، فكان 
أشد خصومه بغضا له. وعمه أبولهب الذي تعرض النيب إلذاه 
مع زوجته أم جميل، فقد كان النيب جياورهم فقاموا بإیذائه وإزعاجه، 
بإلقاء الرماد والرتاب على رأسه الشریف، ونشر الشوك على طریقه أو 
بن  والوليد  املستهزئني،  أحد  يغوث،  عبد  بن  واألسود  بيته.  باب  عند 
المغيرة، شيخ قریش وحكيمها وأكرب املالك فيها، وأمية وأبي، ابنا خلف، 
وأبوجهل )أبوالحكم بن هشام(، و العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص 

الذي وصف النيب باألبرت.
وتطورت وسائل وأساليب قریش يف التخلص من دعوة النيب وإیقاف 
زحف تلك الدعوة اإلسالمية واتساعها يف مدة غري طویلة، إىل فرض 
حصار اقتصادي قوي على النيب واملسلمني، تقطع به كل الشرایني 
مؤسسه  وختنق  الدین،  انتشار  سرعة  من  بذلك  فتحد  هلم،  احليویة 
وأنصاره. وهلذا وقع زعماء قریش يف دار الندوة ميثاقا كتبه: منصور بن 
ببنوده حىت  االلتزام  على  وحتالفوا  الكعبة،  علقوه يف جوف  و  عكرمة 
املوت، وذلك يف السنة السابعة من البعثة. وقد ضم امليثاق البنود التالية:

1. عدم التعامل التجاري مع النيب وأنصاره.
2.عدم التزاوج منهم.

3. عدم التحدث معهم أو تناول الطعام معهم.

4. وأن یكونوا یدا واحدا على حمّمد وأنصاره.
فما كان من أيب طالب إال أن طلب من بين هاشم وبين املطلب، 
االستعداد للدفاع عن رسول اهلل واحلفاظ على حياته وسالمته، على 
أن یستقروا خارج مكة يف شعب بني جبال مكة عرف بشعب أيب طالب، 
الرجال يف جوانب  البسيطة، كما عني بعض  البيوت  والذي مشل بعض 

خمتلفة ومتفرقة، ملراقبة الطرق وحراسة املكان حتسبا ألي طارئ.25
ویشهد التاریخ أن أقوى العوامل يف ثبات أقلية وصمودها يف وجه األكثریة 
هو: قوة اإليمان و االعتقاد، وهذا ما جتلى يف أيب طالب و بين هاشم 

يف هذه املأساة.
متحملني  والكبار  األطفال  فيها  جاع  أعوام،  ثالثة  احلصار  استمر  فقد 
قسوة احلال، فكان یعيش الفرد منهم على مترة واحدة طوال اليوم، ورمبا 

تقامسها اثنان.
وملا كان الیسمح هلم باخلروج من الشعب إال يف األشهر احلرم حيث یسود 
األمن يف أحناء اجلزیرة العربية، فيخرج بنو هاشم للشراء والبيع مث العودة 
إىل امللجأ، فإن النيب كان یستغل هذا املوسم يف نشر دینه ودعوته. 
إال أن جتار قریش كانوا یزیدون يف سعر السلعة إذا أرادها مسلم، على أن 
یقوم أبو هلب والوليد بن املغرية بتعویض خسارة هؤالء التجار. كما أهنم 
عينوا اجلواسيس على الطرق املودیة للشعب حىت مينعوا االتصال باملسلمني. 
إليهم سرا خالل  الطعام  النيب كان یوصل  أنصار  بعضا من  أن  إال 
الليل كما أن قریشا كانوا یصادرون مال كلمن أراد التعامل مع أصحاب 

الشعب، يف الوقت الذي اشتد إیذاؤهم ملن أعلن إسالمه.
ولكنهم تأكدوا بعد فرتة ليست قليلة بأن حصارهم هذا مل یأت بنتيجة 
مرجوة، ومل یتحقق هدفهم منه و من غريه من الوسائل واألساليب، ففكروا 
يف نقض امليثاق بأي شكل. فقد صرح زهير بن أبي أمية يف جملس قریش 
يف »املسجد احلرام« بعدما اتفق مع عدد آخر من املعارضني ملقاطعة بين 

هاشم:
يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى ال يباع لهم وال 

يبتاع منهم؟ واهلل ال أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.
وقام المطعم بن عدي إىل الصحيفة ليشقها، فوجد أن األرضة قد أكلتها إال 
 إىل الشعب خيرب الرسول عبارة: باسمك اللهم. فأسرع أبو طالب

مبا جرى، وانفك احلصار وعاد احملاصرون إىل منازهلم مرة أخرى. 
وكان النيب قد علم بأمر تقطيع الصحيفة واألرضة اليت أكلتها إال اسم 
اهلل، فأخرب أبا طالب بذلك، الذي قام بإخبار زعماء قریش بذلك، 
واتفق معهم على: إن كان حقا ما ذكر الرسول فاتقوا اهلل وارجعوا عما 
أنتم عليه من الظلم واجلور وقطيعة الرحم، وإن كان باطال دفعته إليكم، 
فإن شئتم قتلتموه وإن شئتم استحييتموه. وفقالوا: رضينا، وتعاقدوا على 
ذلك. إال أهنم نقضوا اتفاقهم و نكثوا عهدهم ملا شاهدوا وتأكدوا ما قاله 
النيب بل ازدادوا شرا وعنادا، ورجع بنو هاشم مرة أخرى إىل الشعب 
احلصار  فانتهى  عمرو  بن  هشام  نقضها  حىت  أخرى،  فرتة  فيه  حماصرین 
االقتصادي لبين هاشم يف منتصف شهر رجب من السنة العاشرة للبعثة 

النبویة الشریفة.

اهلوامش:
1. »السرية النبویة«، ج 1، ص 192؛ »فروع الكايف«، ج 4، ص 217.

2. »تاریخ اليعقويب«، ج 2، ص 9.
3. وقد أشار إىل كل ذلك يف قصائده وأشعاره. ونقل ابن هشام يف »سريته«، ج 1، 

ص 352، 15 بيتا من قصيدته.
4ـ »أصول الكايف«، ج 1، ص 448.

5. »هنج البالغة«، اخلطبة 192.
6. »وسائل الشيعة«، ج 8، ص 88.

7. »للتوسع يف ذلك یراجع مفاهيم القرآن للمولف«، ج 5، ص 135.
8 سورة العلق، اآلیات5-1.

9. »حبار االنوار«، ج 18، ص 262؛ »الكايف«، ج 1، ص 271.
10. »طبقات ابن سعد«، ج 1، ص 128.

11. »صحيح مسلم«، ج 7، ص 134؛ »صحيح البخاري«، ج 5، ص 39؛ أسد 
الغابة«، ج 5، ص 428؛ »البحار«، ج 16، ص 8.

12. »السرية النبویة«، ج 1، ص 246؛ »البدایة والنهایة«، ج 2، ص 25.
13. »مقاتل الطالبيني«، ج 26؛ »الكامل«، ج 1، ص 37؛ »السرية النبویة«، ج 

1، ص 245.
14. »هنج البالغة«، ج 2، ص 182.

15. »االصابة«، ج 2، ص 480.
16. »خصائص النسائي«، ج 3؛ »سنن ابن ماجة«، ج 1، ص 57؛ »مستدرك 

احلاكم«، ج 1، ص 112.
17. »السرية النبویة«، ج 1، ص 245.

18. سورة الشعراء، اآلیة 214.
19. سورة احلجر، اآلیتان 95-94.

20. هذا ملخص لتفصيل ما رواه أكثر املفسرین واملورخني دون أن یشكك يف صحته 
أحد، إال ابن تيمية الذي اختذ موقفا فریدا من أهل البيت راجع »تاریخ الطربي«، 
ج 2، ص 62؛ »الكامل«، ج 2، ص 40؛ »مسند أمحد«، ج 1، ص 11؛ »شرح 

هنج البالغة«، ج 13، ص 210.
21. »السرية احللبية«، ج 1، ص 303؛ »تاریخ الطربي«، ج 2، ص 65.

22. »الكامل«، ج 2، ص 56.
23. »السرية النبویة«، ج 1، ص 298.

24. سورة احلجر، اآلیة 95.
25. »السرية النبویة«، ج 1، ص 350؛ »تاریخ الطربي«، ج 2، ص 78.

المصدر: كتاب السيرة المحّمدية، دراسة تحليلية للسيرة المحّمدية على ضوء 
السبحاني،  جعفر  الشيخ  المحقق  األستاذ  الصحيح،  والتاريخ  والسنة  الكتاب 
الهادي،  جعفر  الشيخ  سعادة  جعفر  يوسف  الدكتور  تعريب  واقتباس:  إعداد 

الصفحات 49 80.
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البأس يف التعرض هنا ويف خامتة البحث إىل اشهر اشكاالت اجلربیني، 
ونقوم بتحليله لتتضح اإلجابة عليه.

فقد ذكر اجلربیون أدلة وشواهد كثرية من العقل والنقل على مدعاهم وقد 
القضاء والقدر يف »القرآن الكرمي«،  متسك اجلربیون املسلمون بآیات 
األئمة  أو   االكرم الرسول  نقلت عن  بكلمات  احيانا  واستشهدوا 

األطهار ایضا يف هذا اجملال.
وأشهر شبهة للجرب هي تلك اليت ترتبط مبسألة القضاء والقدر باملفهوم 

اإلهلي أي مبسالة علم اهلل وهي:
إن اهلل عالم من األزل بما وقع ومايقع. وال تخفى على اهلل وعلمه األزلي 

خافية.
للواقع،  التغيري وال املخالفة  العلم اإلهلي الیقبل  ومن جهة أخرى فإن 
فالميكن أن یتبدل اىل صورة أخرى. ذلك أن التغيري مناف لتمامية ذات 
واجب وكماهلا، والميكن خمالفة ما یعلمه من األزل ملا یقع ألنه یلزم أن 
ال یكون علمه علما بل جهال وهذا أیضا یتناىف مع متامية الوجود املطلق 

وكماله. وعليه وحبكم املقدمتني التاليتني:
الف( إن اهلل عامل بكل شيء؛

ب( إن العلم الیقبل التغيري وال اخلالف. 
والبد أن نستنتج:

أن احلوادث والكائنات جيب أن جتري ینحو ینطبق مع علم اهلل قهرا 

وجربا.
وخصوصا إذا أضفنا إىل ذلك أن العلم اإلهلي علم فعلي اجيايب أي هو علم 
ینبع يف املعلوم من العلم، وليس علما انفعاليا یستمد العلم فيه وجوده من 

وجود املعلوم، نظري علم اإلنسان حبوادث العامل.
وعلى هذا لو كان األمر يف العلم األزيل أن الشخص املعني سوف یرتكب 
املعصية املعينة يف الساعة املعينة فإنه البد أن تقع تلك املعصية جربا وقهرا 
بنفس الكيفية، وال ميكن للشخص املرتكب أن یغري ذلك إىل شكل آخر، 
بل الميكن ألي قدرة يف الوجود أن تغريها وإال فإن علم اهلل سيتحول إىل 

جهل!
یقول عمر الخيام: 

أشرب الخمر ومن قد كان أهال 
لرواها يجد المشرب سهال 

علم اهلل بهذا فإذا 
عفتها يا صاح عاد العلم جهال

والرد على هذه الشبهة بعد معرفة مفهوم القضاء والقدر معرفة صحيحة 
أمر سهل.

فإن الشبهة امنا حصلت بعد أن اعطي لكل من العلم اإلهلي من جهة 
نظام االسباب واملسببات يف العامل من جهة أخرى حساب مستقل، مبعىن 
أنه فرض ان العلم اإلهلي يف األزل تعلق صدفة بوقوع احلوادث والكائنات، 

عندما يتحول علم اهلل الى جهله

القضاء والقدر

وألجل ان یكون هذا العلم علما ولئال یقع خالفه فقد لزم ان یسيطر على 
النظام العاملي وخيضع للمراقبة الشدیدة ليكون مطابقا للتصور والتخطيط 

املسبقني له.
وبعبارة أخری: إنه یفرتض أن العلم اإلهلي بغّض النظر عن نظام األسباب 
واملسببات قد تعلق بوقوع احلوادث وعدم وقوعها وأن من الالزم أن جيعل 
هذا العلم مطابقا للمعلوم الواقع - بأي وسيلة - وعليه فالبد من ضبط 
نظام األسباب واملسببات يف العامل ففي بعض املوارد یعمل على منع ما 
من شأنه أن یؤثر وإبطال عمل اإلرادة واالختيار لن یعمل هبما لكي یكون 

ماسبق يف علم اهلل األزيل مطابقا
ملا یقع والیغایره.

ومن هنا فيجب سلب االختيار واحلریة والقدرة واالرادة من االنسان لتكون 
أعماله حتت السيطرة اإلهلية، ولئال یتحول علم اهلل اىل جهل.

ومثل هذا التصور عن العلم اإلهلي هو منتهى اجلهل وعدم املعرفة. وهل من 
املمكن أن یتعلق علم اهلل - صدفة، بوقوع حادثة أو عدم وقوعها - وبعد 
ذلك ولكي یطابق العلم الواقع یلزم التصرف يف النظام املتقن القطعي للعلل 
واملعلوالت، واحداث تغيريات فيه، وسلب بعض اخلواص من بعض الطبائع 

أو سلب الفاعل املختار اختياره وحریته؟
الذي هو على  السابق من اخليام  الشعر  وهلذا فنحن نستبعد أن یكون 
األقل )نصف فيلسوف( بل ميكن أن یكون من الشعر الذي نسب إليه 
بعد ذلك. أو انه من اخليام ولكنه مل یشأ أن یتحدث هنا حدیث اجلد 
والفلسفة وإمنا أراد أن یسبغ على خيال من خياالته شکال شعریا. فإن 
الكثري من أهل التحقيق جندهم یتخلون عن أفكارهم العلمية والفلسفية 
عندما یدخلون عامل الشعر فيصوغون اخلياالهتم اللطيفة أثوابا شعریة رائعة. 
وبعبارة أخرى یتحدثون حدیث أهل األدب ال حدیث أهل العلم، وذلك 
ما نشاهده يف كثري من األشعار املنسوبة إىل اخليام، فإن اخليام يف شهرته 

العاملية مدین ملثل هذه التصورات وصياغتها البيانية اجلميلة.
إن العلم األزيل اإلهلي ليس منفصال عن النظام السبيب واملسبيب يف العامل. 
إن العلم اإلهلي علم بالنظام وما یقتضيه العلم اإلهلي هو هذا العامل مع هذه 
األنظمة، فالعلم اإلهلي مباشرة ومن دون واسطة الیتعلق بوقوع حادثة وال 
بعدم وقوعها. وإمنا یتعلق العلم اإلهلي باحلادثة من خالل علتها وفاعلها 
بأسباهبا وعللها. وإن  تعلقه هبا بشكل مطلق غري مرتبط  اخلاص وليس 
فبعضها عليته وفاعليته طبيعية وبعضها عليته  متفاوتة.  العلل واألسباب 

شعوریة، وبعضها جمبور واآلخر خمتار.
وما یوجبه العلم اإلهلي األزيل هو صدور أثر الفاعل الطبيعي من الفاعل 
الطبيعي، وأثر الفاعل الشعوري من الفاعل الشعوري وأثر الفاعل اجملبور من 
الفاعل اجملبور، وأثر الفاعل املختار من الفاعل املختار، والیقتضي العلم 

اإلهلي أن یصدر أثر الفاعل املختار من ذلك الفاعل قهرا و حربا.

وبعبارة أخری
عللها  من  املعلوالت  بصدور  أي  بالنظام  علم  اإلهلي  األزيل  العلم  فإن 
اخلاصة هبا. وملا كانت العلل متفاوته يف النظام العيين اخلارجي فإحداها 
النظام  فإن  جمربة،  واألخرى  خمتارة  وإحداها  شعوریة،  واألخری  طبيعية 
العلمي على هذا األساس هو مبعىن أن كل فاعل موجود يف العامل العلمي 
كما هو موجود يف العامل العيين، بل جيب أن یقال إنه كما هو موجود يف 

العامل العلمي موجود يف العامل العيين اخلارجي. والعلم اإلهلي الذي یتعلق القضاء والقدر
بصدور اثر من فاعل هو مبعىن أنه تعلق بصدور أثر الفاعل املختار من 
الفاعل املختار، وبصدور أثر الفاعل اجملرب من الفاعل اجملرب. وما یقتضيه 
العلم اإلهلي ویوجبه هو صدور فعل الفاعل املختار من الفاعل املختار 
وفعل الفاعل اجملرب من الفاعل اجملرب ال أن العلم اإلهلي یوجب أن یكون 

الفاعل املختار جمربا أو الفاعل اجملرب خمتارا.
واإلنسان يف نظام الوجود ميلك نوعا من احلریة واإلختيار، وله إمكانات 
يف فعالياته. وتلك االمكانات ليست متوفرة للموجودات األخرى حىت 
للحيوانات. وألن النظام العيين یستمد وجوده من النظام العلمي، وأن 
بافعال  املتعلق  األزيل  العلم  فإن  الرباين،  العامل  هو  الكوين  العامل  منبع 

اإلنسان أو أجرب على الشرب یعود العلم اإلهلي جهال.
فالنتيجة على هذا هي أن العلم األزيل بأفعال املوجودات ذات اإلرادة 
واالختيار ليس جربا بل هو نقيض للجرب، فإن الزم العلم األزيل هو أن 

یكون املختار خمتارا حتما.
ومن هنا صح قول من قال: 

وجعل الذنب معلوال لعلم 
إلهي - لدى العقالء - جهل

كل هذا فيما لو كان جمال حبثنا هو العلم األزيل اإلهلي املسبق الذي 
ذكر يف القرآن الكرمي باسم الكتاب واللوح احملفوظ والقلم وأمثال ذلك، 

وكان ما ذكر يف اإلشكال هو هذا العلم.
ولكن جيب أن نعلم أنه مع غض النظر عن أمن موجودات العامل والنظام 
السبيب واملسبيب معلوم هلل بالعلم األزيل، فإن هذا النظام املعلوم هلل هو 

نفسه علم اهلل ایضا.
وأن هذا العامل بكل نظمه هو علم الباري و معلومه أیضا ذلك ألن 
ذاته حميطة بذوات كل األشياء من األزل إىل األبد وأن ذات كل شيء 
حاضرة لدیه. والميكن أن خيفى عليه موجود من موجودات العامل بأسره، 

انه يف كل مكان ومع كل شيء.
»فَأَيـَْنما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه اللَِّه« )البقرة: ۱۱۵( 

»َوَنْحُن َأقـَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد« )ق: ۱۳( 
»ُهَو اأْلَوَُّل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم« )احلدید: 3(

وعلی هذا:
فإن نفس العامل بکل خصوصياته ونظمه من مراتب علم اهلل. ويف هذه 
یفرض  حتی  متعدد  غري  واحدا  واملعلوم  العلم  یکون  العلم  من  املرتبة 
انطباق العلم واملعلوم أو عدم انطباقه وحتی یقال: انه إن حصل األمر 

کذا کان علم اهلل علما وإن حصل کذلك کان جهال.

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

٭ الرقم 76
٭ رجب املرّجب

1442



18 ٭ الرقم 76
٭ رجب املرّجب

1442

٭ الرقم 76
٭ رجب املرّجب

1442

ت
ـا

عـ
نّو

م

ت
ـا

عـ
نّو

م

19

األسئلة واألجوبة

السؤال: ما معنا »قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى«؟ وكيف یتم تربیر هذه اآلیة مع 
العلم أن اهلل تبارك وتعاىل جمرد من املكان والزمان؟

الجواب: قال أعلى اهلل مقامه:
قالوا يف قاب قوسني: القاب القدر وقاب القوس ما بني رأسه إىل سيته 
ما عطف من طرفيها، واملراد بقاب قوسني قوله جل شأنه »َفَكاَن قَاَب 

قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى«1 قدرمها.
والظاهر أن املراد به قابا من قوسني أي قدر أحد قوسني من قوس الرامي 
كنایة عن قطعة أحد القوسني يف نزوله وسريه يف قوس اآلخر يف صعوده، 
وهذا هو الذي بينه وبني ربه )القمي( قال كان من اهلل كما كان بني 

مقبض القوس إىل رأسة السبة ويف »األمايل« عن النيب قال: 
»لما عرج بي إلى السماء دنوت من ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه قاب 
قوسين أو أدنى. قال: »يا محمد من تحب من الخلق؟« قلت: يارب عليا. 
قال: »فالتفت يامحمد!« فالتفت عن يساري فإذا علي بن أبي طالب.«2

إن اهلل خلق حممداً وعلياً من نور واحد فقسمه نصفني، فقال للنصف 
كن حممداً وللنصف اآلخر كن علياً. وقال: »أنا من محمد كالضوء 

من الضوء.«3
 وعلي األمين  اجلانب  هو  فيكون   حممد من  هو   فعلي
اجلانب األیسر، وألن عليًا نفس رسول اهلل قال: »أنت نفسي 
وقال: »فالتفت عن  یاحممد.  فالتفت  قال  فلذا  بين جنبي.«  التي 
يساري.« واإللتفات رجوع، والرجوع ال یكون إىل اليمني ألنه الطرف 
األعلى. وفيه نكتة: وهو أن اليسار مأخوذ من اليسر فيكون علي یسر 
رسول، ولذا قال عن یساري، ومل یقل إىل یساري. مبعىن أنه فهم 
ما فهم عن یساره. ویأيت يف بعض األحادیث عند استطراد ذكرها معىن 

فتدىل، أي فهم عن ربه عند تدليه وتوجهه إليه.
وورد أن اهلل ليلة املعراج ما كلم رسول اهلل إال بلسان علي، فعلي 
لسان رسول اهلل، قال تعاىل: »فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك لُِتَبشَِّر ِبِه اْلُمتَِّقيَن 
َوتُنِذَر ِبِه قـَْوماً لُّّدًا«4 فلوال علي مل یكن یسر رسول اهلل یسراً ومل تظهر 
له دعوة. قال علي: »أنا آية نبوة محمد« وقال: »ليس هلل آية أكبر 

مني وال نبأ أعظم مني«5 فافهم.
ويف »االحتجاج« عن السجاد: »أنا ابن من عال فاستعلى فجاز سدرة 
المنتهى فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى.«6 یعين أنه قرب من ربه يف 
سريه إليه قدر قوس من القوسني فجاوزه فكان أدىن من ذلك یعين بل أقرب 
من ذلك املقدار، ولذا ورد عن الصادق: »أول من سبق إلى بلى رسول 
اهلل وذلك ألنه أقرب الخلق إلى اهلل، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل 
لما أسري به إلى السماء: تقدم يا محمد فقد وطأت موطئاً لم يطأه ملك مقّرب 
وال نبي مرسل.«7 ولوال أن روحه ونفسه كانت من ذلك املكان ملا قدر أن 
یبلغه وكان من اهلل عز وجل كما قال »قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى« أي بل أدىن.

اهلل؟  برسول  عرج  كم  ُسئل:  أنه   الصادق عن  »الكايف«  ويف 
 :فقال

»مرتين، فأوقفه جبرائيل موفقاً فقال له: مكانك يا محمد. فلقد وقفت موقفاً 
ما وقفه ملك مقرب وال نبي مرسل... إن ربك يصلي. فقال: »يا جبرائيل 
وكيف يصلي؟« قال: يقول: »سبوح قدوس أنا رب المالئكة والروح سبقت 
»قَاَب  قال  وكان كما   ... عفوك.«  عفوك  »الّلهم  فقال:  غضبي.«  رحمتي 

قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى«.«
 :قيل: ما قاب قوسين أو أدنى؟ قال

»مابين سيتها إلى رأسها. فكان بينهما حجاب يتألأل بخفق.« 
األسئلة واألجوبةأي باضطراب كنایة عن عدم حتققه عند نفسه حىت یكاد یفين عن نفسه 

»َقاَب َقْوَسْيِن أْو أْدَنى«

بشدة قربه وغلبة النور عليه منه. یقول راوي احلدیث:
 :وال أعلمه إال وقد قال

»زبرجد فنظر مثل سم اإلبرة إلى ما شاء اهلل من نور العظمة، فقال اهلل تبارك 
وتعالى: »يامحمد!« فقال: »لبيك ربي.« قال: »من ألمتك من بعدك؟« 

قال: »اهلل أعلم.« قال: »علي بن أبي طالب أمير المؤمنين...« 
ثم قال الصادق: »واهلل ما جاءت والية علي من األرض ولكن جاءت 

من السماء مشافهة.«8
فأبان اإلمام الصادق بأن أكمل مراتب الواصلني يف كمال عبودیته، 
فعبودیته حقيقة ربوبيته، فعلل السبق إىل اإلجابة یقرب املكان، فهو 
أول الداعني وأول اجمليبني، فرسول اهلل هو العبد احلقيقي القائم بأعباء 

 :العبودیة كما أشري إليه يف معىن العبد بقول اإلمام
»العين علمه باهلل والباء بونه من الخلق والدال دنوه من الخالق بال إشارة وال 

كيف.«9 
فحقيقة دنوه كمال عبودیته، ألهنا الرتبة الثالثة من العبودیة.

وروي يف كتاب »النبوة« عن أيب عبد اهلل یقول:
»مرت امرأة برسول اهلل وهو يأكل فقالت: يا رسول اهلل إنك لتأكل أكل 
أعبد  هو  عبد  وأي  »ويحك   :اهلل رسول  فقال  جلوسه!  وتجلس  العبد 

مني؟!«10 
فمعىن املكان الذي كانت روحه منه هو هنایة قاب القوسني يف األمساء. 
قال: »أول ما خلق اهلل روحي.«11 واملكان الذي كانت نفسه منه 
هو أو أدىن، وهو مقام الربوبية املشار إليها بـ»من عرف نفسه فقد عرف 

ربه.«12 وهو نور العظمة.
ويف أحادیث املعراج اإلشارة إىل هذا املعىن كثرية یعرفها أولو األفئدة.

منها ما أشار إليه يف احلدیث الثاين بقول جربائيل: مكانك يا محمد، أي 
وصلت مكانك فالزمه، فليس وراءه مكان إىل أن قال: إن ربك يصلي. 
والصالة عبادة، ولذا قال: »كيف يصلي؟« قال یقول: »سبوح قدوس 

أنا رب المالئكة والروح.«13
وقيل: ما معنى يصلي؟ قال: »يصل الوالية بالنوبة...«

وكذا ما روي عن أمري املؤمنني أنه:
»أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى مسيرة شهر وعرج 
به إلى ملكوت السموات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى 
انتهى إلى ساق العرش فدنا بالعلم فدلى له من الجنة رفرف أخضر وغشى النور 
بصره، فرأى عظمة ربه عز وجل بفؤاده ولم يرها بعينه، فكان كقاب قوسين 

أو أدنى.«14
ففي احلدیث من األسرار ما تكل عنه األبصار، ولوال خمافة األغيار ألبنت 
إليه  التكلم بأكثر مما سبقت اإلشارة  ما یظهر يل منها، ولكن ال جيوز 
من  له  وقوله: »فـََتَدلَّى« »فدلي  بالعلم«  بقوله: »فدنا   مراده وعرف 
الجنة« فإن معىن دنا قرب مرتفعاً ومعىن تدلى قرب نزوالً ليحصل االتصال.

وأما يف الظاهر فإن رسول اهلل دنا من ربه فتدىل، أي نظر إىل ما حتت 
مقامه كما يف »العلل« عن السجاد عن اهلل عز وجل: 

هل يوصف بمكان؟ فقال: »تعالى عن ذلك.« قيل: 
:فلم أسري به إلى السماء؟ قال

»ليريه ملكوت السموات وما فيها من صنعه وبدائع خلقه.« 
َأْدَنى«  َأْو  قـَْوَسْيِن  قَاَب  َفَكاَن  ٭  فـََتَدلَّى  َدنَا  »ثُمَّ  فقول اهلل عز وجل  قيل: 

 :قال
»ذلك رسول اهلل دنا من حجب النور فرأى ملكوت السموات ثم تدلى 
فنظر تحته ملكوت األرض حتى ظن أنه في القرب من األرض كقاب قوسين 

أو أدنى.«15
فقوله: »فنظر من تحته«، یعين أن رسول اهلل اطلع على حقائق 
السموات وهو يف حال صعوده الصوري واملعنوي نظر من حتته، یعين 
إىل ملكوت األرض وهذا حال نزوله املعنوي فأحاط  رجع بصره كاراً 
بكل شيء يف حال مكانه يف بدء وجوده الرتفاعه عن الزمان ألنه فوق 
رتبته احملاط به، فأحاط ببدء الزمان، وهو يف الدهر وأحاط بالدهر وهو 
يف رتبة السرمد، ولذا قال من حتته ومل یقل يف السموات من فوقه، 
ألن السموات الباطنة هي هنایات العلو يف الوجود املقيد أوهلا مساء عقل 
الكل مث روح الكل مث نفس الكل إىل آخرها، وما فوقها غري حماط له 

فأحاط هبا يف أول بدء وجودها حني صار يف مقام »َأْو َأْدَنى« فافهم.
أو یكون معىن »نظر من تحته« أي من حتت ملكوت السموات إذ هو 
مقتضى سلسلة النزول وهو التديل، فاملعلومات أثر العلل وفروعها، فمعرفة 
حقيقة األثر على ما هو عليه حاصل من كمال معرفة املؤثر، وهذا معىن 
»إن اهلل تعالى أشهده خلق السموات واألرض وخلق نفسه.«16 فأشهده 
خلق السموات بعد أن أشهده خلق نفسه، وهو معىن قوله: »دنى من 
حجب النور فرأى ملكوت السموات وأشهده خلق األرض بعد أن أشهده 
خلق السموات.«17 فيكون نظره إىل ملكوت األرض من حتت ملكوت 
السموات كاألثر واملؤثر ونظره إىل ملكوت السموات من حتت ملكوته.
وأما قوله: »حتى ظن...« فهو عبارة عن اتصال األسباب باملسببات 
يف السببية واملؤثرات باآلثار يف التأثري، فعرب هنا بالظن، ألن األسباب 
واملؤثرات ليست موجبة للمسببات واآلثار وال خمتارة فيها، بل هلل األمر 
من قبل ومن بعد، وهو سبب كل ذي سبب ومسبب األسباب من غري 

سبب، هذا كله جار على الظاهر.
أو یكون معىن التدلي الفهم كما روي عن الكاظم حني ُسئل عن 
َدنَا فـََتَدلَّى«. فقال: »إن هذا في لغة قريش  معىن قوله تعاىل »ثُمَّ 
التدلي  وإنما  تدليت  قد  يقول:  يقول: سمعت،  أن  منهم  الرجل  أراد  إذا 

الفهم.«18
وإن التديل لغة االحنطاط وامليل إىل السفل، ومنه تدلت الثمرة إذا طالت 
إىل أسفل بعد أن كانت مرتفعة يف أصلها. وكذا قيل الدلو، لتدليه إىل 
به االرتفاع، وكأنه ملا علم من حال  یراد  البئر، وظاهر احلدیث  أصل 
 السائل أنه ال یعرف من التديل إال االحنطاط الصوري وأن رسول اهلل
تزعم  ليس كما  التديل  بأن   أجاب واحنط  ارتفع  أي  فتدىل،  دىن 
وليس ذلك نفياً ملعناه، وإمنا هي نفي للحصر فيه، كما ورد نظري هذا يف 
كثري من األخبار، فإهنم ینفون الشيء إذا علموا من السائل احلصر وهم 
یریدون نفي احلصر ال غري، فقال: »وإنما التدلي الفهم وإنها لغة في 
قريش«، یعين أنه خوطب بلغة قومه، واملعىن دنا من ربه فوعى عنه ما 

أراه إیاه بالعيان ال باألخبار.
وإن االحنطاط إما صوري أو معنوي أو رتيب، والكل مراد كما تدل عليه 
األخبار، لكن على حسب أحوال السائلني وإدراك العارفني، ولغة قریش 

أیضاً تدل على هذا باملعىن االلتزامي فإن معىن قوهلم قد تدليت 
إليك وفهمت ما تقول، فقد ملت  مبعىن أمسعت وأصغيت 

علي نقي األحسائي
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األسئلة واألجوبة

الحكایات

1 رجب املرجب، ذکری والدة حممد بن علي الباقر
روی أبو القاسم بن شبل الوكيل باإلسناد عن محمد بن سليمان: 

أن ناصبيا شاميا كان خيتلف إىل جملس أيب جعفر و یقول له طاعة 
اهلل يف بغضكم و لكين أراك رجال فصيحا فكان أبو جعفر یقول: 

»لن تخفى على اهلل خافية.« 
فائت  الثوب  علي  أنت مددت  إذا  لوليه:  قال  ثقل  فلما  الشامي  فمرض 

محمد بن علي و سله أن يصلي علي. 
قال فلما أن كان يف بعض الليل ظنوا أنه برد و سجوه فلما أن أصبح الناس 
خرج وليه إىل أيب جعفر و حكى له ذلك. فقال أبوجعفر: »كال 
إن بالد »الشام« صرد و »الحجاز« بالد حر و لحمها شديد فانطلق فال 

تعجلن على صاحبكم حتى آتيكم.« 
قال: مث قام من جملسه فجدد وضوءا مث عاد فصلى ركعتني مث مد یده تلقاء 
وجهه ما شاء اهلل مث خر ساجدا حىت طلعت الشمس، مث هنض فانتهى 

إّنك حّجة اهلل
إىل مرادك وأدركته، فهو وإن كان علواً وارتفاعاً للمدرك من 
حيث اإلدراك فهو احنطاط من حيث ميله للمدركات وإقباله 

عليها.
إذا عرفنا ما سبق من معىن األحادیث ظهر لنا أن املراد أنه كان 
فسره  القوسني كما  وقاب  الصعود،  قوس  وهو  قوسني  قاب  ربه  من 
الذي  الرأس  السية إىل  اللسان هو مابني  أهل  اإلمام ونص عليه 
فهمه  القوسني كما  مقدار  املراد  وليس  الرامي،  قوس  من  املقبض  هو 
على  اللغة  أهل  وصرف كالم  عليه  األحادیث  وأول  املفسرین  بعض 
ذلك، فإن أهل اللغة قالوا القاب مابني سية القوس ومقبضه ولكل قوس 
قابان واملقدار، فعطفوا املقدار على مابني السية واملقبض، فعلم أنه كان 
مستعمالً يف هذا ويف املقدار باالشرتاك، وإن كان يف األصل مأخوذاً من 
املقدار إال أنه وضع يف هذا املقدار املعني من قوس الرامي وعليه تنطبق 
األخبار كما سبق عن القمي، قال: كان من اهلل كما بين مقبض القوس 
إلى رأس السية، وكما فسره اإلمام أیضاً، ولو أراد مقدار القوسني 
لقال مقدار قوسني أو قايب قوسني. وال یقال: لو كان كذلك لقال: قاب 
قوس. ألنا نقول: إن القاب كما وضع ملطلق املقدار وضع للقدر املعني 
من قوس الرامي ال مطلقاً كما نصوا عليه، وال یتحقق قوس الرامي بأحد 
القوسني إال باآلخر كاملتضایفني، وإمنا ثىن القوس ألنه لو أفرده لكان إما 
أن یراد به مطلق القوس، وليس مبراد، إذ مل یوضع له خبصوصه وتفوت 
الفائدة املطلوبة أیضاً من القوسني الصعودي والنزويل، وإما أن یراد به 
قوس الرامي فهو وإن وضع له لكنه ال خيتص به عند اإلطالق خصوصاً 

حال التنكري خبالف التثنية.
وقوس  نزول  قوس  قوسني:  إىل  منقسم  القوس  أن  فيه هي  النكتة  إن 
صعود، فقوس النزول قوس املعاين اليت أوهلا العقل وقوس الصعود قوس 
األمساء اليت أوهلا رفيع الدرجات وآخرها اسم اهلل البدیع، وهو هنایتها 
ليس وراءه إال اسم اهلل األكرب، فلما كمل القوس النزويل يف املعىن الذي 
األمساء،  الصعودي يف  القوس  ربه يف  من  دنا   اجلامع مرتبة  آخره 
فكان هذا القوس بينه وبني ربه يف حال صعوده، فصار خيرتق حجب 
األمساء إىل أن بلغها كلها، فكان كلما قطع حجاباً قرب منه إليه أي 
الرب إىل أن جازها، فوصل إىل مكانه، وهو املراد بقوله أو أدىن ويف هذا 
املقام یؤول عليه بعضهم قوله تعاىل »َواْعُبْد رَبىََّك َحىتىَّ یَْأتَِيَك اْلَيِقنُي«19

طرفي  بمقدار  القوسين  مقدار   اإلمام فسر   :محسن المال  قال 
القوس الواحد المنعطفين، كأنه جعل كالً منهما قوساً على حدة، فيكون 
مقدار مجموع القوسين مقدار قوس واحد، وهي المسماة بقوس الحلقة، 
وهي قبل أن تهيأ للرمي، فإنها حينئذ تكون شبه دائرة، والدائرة تنقسم بما 

يسمى بالقوس.
وهذا التطبيق ظاهر الفساد ملن عرف الكالم اخلطايب ومفيت للنكتة، 
ولكنه أراد أن جيمع بني قول بعض املفسرین بأن املراد بقاب قوسني 
مقدارمها وبني ما فسره اإلمام وزیف العبارة ومحل الكالم على غري 
ما یراد منه، فإنه قال: »مابين سيتها إلى رأسها«، وهذا یكون يف 
قوس الرامي ال غري، فكيف حيتمل ما قاله بعد أن سئل: ما قاب 
قوسين أو أدنى؟ فأجاب: »بما بين سيتها إلى رأسها«، وكذا ما نقل 
القمي حيث قال: كان من اهلل كما بين مقبض القوس إلى السية، فال يكون 

مقدار القوسين مرادا.

وأما قصده من معىن االستدارة فهو معىن صحيح، لكن على حنو ما بيناه، 
ألن كل شيء یكون غایة هنایته أول بدایته، فرسول اهلل من اهلل بدأ 
وإليه یعود، فسريه يف القوس النزويل هو املعرب عنه »بأدبر فأدبر« وسريه يف 
القوس الصعودي هو املعرب عنه »بأقبل فأقبل« إىل أن وصل إىل مبدئه يف 
دائرة حقيقية بسري مستقيم، و»ِإنََّك َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم«... وقول املال 
ملا كان هنایة سريه إىل  دائرة غري صحيح، وإال  التمثيل كشبه  حمسن يف 
أول بدئه، وهو باطل،كما هو حمقق يف أصول احلكمة من أن كل ذي 
بدایة ال یتجاوز مبدأه، وال ینقطع سريه دون مبدئه، وهو معىن االستدارة 

احلقيقية...
وقولنا »من اهلل بدأ وإليه یعود« ليس املراد به الذات جل شأنه وعز امسه، 
ألنه ال من شيء وال منه شيء وال فيه شيء وال إىل شيء وال إليه شيء، 
بل املراد من أمر اهلل بدأ وإليه یعود، وهو معىن »ِإنّا ِللَِّه َوِإنّا ِإلَيِه راِجعوَن« و 
»َأاَل ِإَلى اللَِّه َتِصيُر اأْلُُموُر« قال: »كلهم صائرون إلى حكمك وأمورهم 

آيلة إلى أمرك.«20
وقال: »علة ما صنع صنعه وهو ال علة.«

الهوامش:
۱. سورة النجم، اآلیة ۹.

۲. »األمايل«، الطوسي، ص ۳۶۲.
۳. »هنج البالغة«، الكتاب ۴۵.

۴. سورة مرمي، اآلیة ۹۷.
۵. »حبار األنوار«، ج ۳۶، ص ۱، ح ۱۲.

۶. »االحتجاج«، ص ۳۱۱.
۷. »الكايف«، ج ۱، ص ۴۴۲، ح ۱۲.

۸. املصدر السابق.
۹. »مصباح الشریعة«، ص ۸، الباب الثاين.

۱۰. »مكارم األخالق«، ص ۱۶.
۱۱. »حبار األنوار«، ج ۵۴، ص ۳۰۶.

۱۲. املصدر السابق، ج ۲، ص ۳۲، ح ۲۲.
۱۳. »الكايف«، ج ۱، ص ۴۴۲.

۱۴. »الربهان«، ج ۳، ص ۲۶۵، ح ۱.
15. »العلل«، ص ۱۳۱، باب ۱۱۲، ح ۱.

۱۸. »الربهان«، ج ۳، ص ۲۴۹.
۱۹. املصدر السابق.

۲۰. »االحتجاج«، الطربسي، ص ۳۸۷.
۲۱. سورة احلجر، اآلیة ۹۹.

۲۲. »الصحيفة السجادیة«، دعاء ۴۶، دعاؤه للعيدین واجلمعة ص ۱۸۱.

المصدر: موقع الشيعة )موقع علمي ثقافي عقائدي(

3 رجب املرجب، ذکری استشهاد علي بن حممد اهلادي
الی  وروده  یوم   احلسن أيب  على  دخلت  قال:  بن سعيد  صالح  عن 

»سامرا« فقلت له: 
جعلت فداك في كل األمور أرادوا إطفاء نورك و التقصير بك حتى أنزلوك هذا 

الخان األشنع، خان الصعاليك! 
فقال: »هاهنا أنت يا ابن سعيد!« 

25 رجب املرجب، ذکری استشهاد موسى بن جعفر الکاظم
ذكر ابن عمار و غريه من الرواة: أنه ملا خرج هارونالرشيد إىل احلج و قرب 
 من »املدینة« استقبلته الوجوه من أهلها یقدمهم موسى بن جعفر

على بغلة. 
فقال له الربيع: ما هذه الدابة التي تلقيت عليها أمير المؤمنين و أنت إن 

طلبت عليها لم تدرك و إن طلبت لم تفت. 
فقال: »إنها تطأطأت عن خيالء الخيل و ارتفعت عن ذلة العير و خير 

األمور أوساطها.« 
قالوا: و ملا دخل هارون الرشيد املدینة توجه لزیارة النيب و معه الناس. 

إىل جملس الشامي. 
فدخل عليه فدعاه فأجابه مث أجلسه و أسنده فدعا له بسویق فسقاه و 

قال: »املئوا جوفه و بردوا صدره بالطعام البارد.« 
مث انصرف و تبعه الشامي فقال: أشهد أنك حجة اهلل على خلقه. 

قال: »و ما بدا لك؟« 
قال: أشهد أني عمدت بروحي و عاينت بعيني فلم يتفاجأني إال و مناد 

ينادي ردوا إليه روحه فقد كنا سألنا ذلك محمد بن  علي. 
فقال أبو جعفر: »أ ما علمت أن اهلل يحب العبد و يبغض عمله و 

يبغض العبد و يحب عمله؟« 
.قال: فصار بعد ذلك من أصحاب أيب جعفر

المصدر: ابن شهر آشوب، »مناقب آل ابی طالب«، ج 4، ص 186.

مث أومأ بيده فإذا بروضات أنفات و أهنار جاریات و جنان فيها خريات 
عطرات و ولدان كأهنن اللؤلؤ املكنون فحار بصري و كثر تعجيب. 
فقال يل: »حيث كنا فهذا لنا يا ابن سعيد لسنا في خان الصعاليك.«

المصدر: الشيخ المفيد، »اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، 
صص 313-312.

فتقدم إىل قرب رسول اهلل و قال: السالم عليك يا رسول اهلل السالم 
عليك يا ابن عم! 

مفتخرا بذلك على غريه. 
فتقدم أبو احلسن إىل القرب فقال: »السالم عليك يا رسول اهلل 

السالم عليك يا أبه.« 
فتغري وجه الرشيد و تبني الغيظ فيه .

المصدر: الشيخ المفيد، »اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد«، 
ج 2، صص 235-234.

لسنا في خان الصعاليك

إبن الرسول
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إن اإلمامة أصل من أهم أصول الدین، فهي استمرار لنبوة سيداملرسلني، 
وهبا یتم صالح املسلمني، وتضمن سعادهتم يف النشأتني، فباإلمامة شاء 
اهلل تبارك وتعاىل أن یتم نعمته ویكِمل دینه ویرتضي لنا اإلسالم خالصا.. 
فلما لطف بنا إذ بعث رسوله إلينا رمحة للعاملني، ما كان ليقطع لطفه 
وفضله، فأقام خلفا لرسوله، وكان هذا اخلليفة صنوا لنبيه يف الصفات 
وامللكات، ويف مكارم األخالق، ليأمت الناس به بعد رسول اهلل؛ ألن 
تفضيل املفضول على الفاضل هو ترجيح للمرجوح على الراجح، وهو 
قبيح عقال. فكان أوىل الناس بعد النيب باإلمامة أمري املؤمنني علي بن أيب 

طالب، المتيازه خبصوصيات مل تتوفر يف غريه، منها:
1 ـ نزول القرآن فيه ويف حقه ما مل ینزل يف غريه، حىت قال ابن عباس: 

نزل يف علي ثالمثائة آیة.1
2ـ  والدته يف أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ونشأته يف البيت 

.ورسول اهلل احلنيفي اإلبراهيمي التوحيدي، بني أيب طالب
بابها«،  وعلي  العلم  مدينة  »أنا  النيب:  قول  یكفيه  الذي  علمه  ـ   3
وقوله: »علمني رسول اهلل ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 

ألف باب.«2
أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي )ت 449 هـ.ق.( من أجالء علماء 
الشيعة و فقهائها، و قد أثىن عليه املؤالف و املخالف، و وصفوه مبا 
یدل على مكانته العلمية و شخصيته البارزة يف أكثر معارف عصره، و 
عرب عنه الشهيد يف كثري من كتبه بالعالمة، مع تعبريه عن العالمة احللي 

بالفاضل، و هذا ناشئ عن غزارة علمه و فضله و جاللته.3

یبدأ الكتاب مبقدمة املؤلف، ليقول فيها بعد احلمد والصلوات: 
لما كان اهلل تعالى قد خص سيدنا الشريف نقيب الطالبيين، الشريف المرتضى، 
 من المناقب أعالها... وقد كنت ذكرت بحضرته من فضل أمير المؤمنين
على سائر العالمين سوى رسول اهلل خاتم النبيين، خدمت حضرته بعمل 
هذه الرسالة، وبينت المذهب فيها والمقالة، إخالصا في والئه، وتقوية لنفوس 
أوليائه.. وقد استوفيت فيها األدلة، وأزحت عن اعتقاد الحق العلة، والحمد 

هلل.
تأتي تباعا.. أولها في بيان الفضل، وقد عرفه بِعظم المنزلة عند اهلل، المقتضية 

نعيم الفاضل في المعاد.
مث بني الكراجكي ما عنده من أدلة أفضلية أمري املؤمنني عليعلى 

سائر الناس، وقد أوردها يف فصول:4
األول. فيما ورد من »القرآن الكرمي« من اآلیات احلاكمة بأفضليته، كآیة 

املباهلة.
الثاين. أدلة األخبار، كخرب املؤاخاة، حيث اختار رسول اهلل عليا أخا 
له دون الصحابة، فهو يف هذه أفضلهم كذلك، بل اتصلت األخبار بأنه 
أخوه يف الدنيا ويف اآلخرة. وكخرب الطائر الذي طلب فيه النيب من اهلل 
تعاىل أن یأكل معه أحب اخللق إليه عزوجل، فجاءه علي سالم اهلل عليه.. 
وغري ذلك من األخبار، أورد املؤلف بعضا منها وعلق عليها، حىت انتقل 

إىل الدليل اآلخر، وهو:
الثالث. االعتبار، وهو سوابقه ومقاماته وما كان له فيها، ومن تأثرياته 
عند اجلهاد، ومكافحته األضداد: كمبيِته على فراش رسول اهلل ليلة 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

هجرته، وقتِله رؤوس الشرك يف بدر واخلندق وخيرب.
الرابع. فهو دليل اإلمجاع إمجاع علماء األمة على أفضليته، مبا  أما 

توصلوا إليه.
مث فتح املؤلف فصال يف الرد على الشبه املعرتضة يف هذه املسألة »مسألة 

األفضلية«.

الهوامش:
للبغدادي  بغداد  تاریخ  للحليب 207:2،  احللبية  السرية  احملرقة:127،  الصواعق   .۱

219:6 / الرقم 3275
الدرجات  الكايف للكليين 239:1، بصائر  الكبري للفخرالرازي 23:8،  التفسري   .2

للصفار القمي:192.
3. كراجكى، حممد بن على، الرسالة العلویة يف فضل أمري املؤمنني على سائر 

الربیة - ایران ؛ قم، چاپ: اول، 1427 ق. املقدمة، ص31.
.www.imamreza.net ،4. عن شبکة االمام الرضا

الرسالة العلوية في فضل أميرالمؤمنين على سائر البرية
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خیوط العنكبوت

خیوط العنكبوت

عادة ما یوصف ثيودور هرتزل بأنه مؤسس احلركة الصهيونية أو األب 
الروحي هلا، وهو وصف یفتقر إىل الدقة، وإن كان ینطوي على شيء 

من الصحة.
نقد ظهرت تسمية »الصهيونية«، وسيلة حلل ما عرف باسم »املسألة 
اليهودیة« يف أوربة، عندما استخدمها الكاتب النمساوي اليهودي ناثان 
یدافع  تيار  لوصف  عام ۱۸۹۰م.،  يف  )1864-1937م.(  بيرنباوم 
البشري  للفائض  و»البحث عن وطن  اليهودي«  »العرق  یسمى  عما 
اليهودي« انطالقا من أن »السمات العرقية اليهودیة قيمة مطلقة بدال 
من الدین اليهودي«. ولكن اإلرهاصات األوىل هلذا املفهوم ظهرت قبل 
ذلك بكثري، ويف أوساط غري یهودیة على وجه اخلصوص، بل وشدیدة 

العداء لليهود واليهودیة يف أغلب األحيان.
فعلى سبيل املثال، طالب إرنست الهاران، املساعد الشخصي لـنابليون 
اليهودیة  اجلماعات  بتهجري  ۱۸6۰م.،  عام  صار  يف كتبها  الثالث، 
األوربية إىل »فلسطني« وتوطينهم فيها الستعادهتا من الدولة العثمانية. 
السري  إىل  رسالة  بالمرستون )1784-1865م.(، يف  لورد  كما سرد 
اإلجنليزي لدى الدولة العثمانية عام ۱۸4۰م.، املكاسب اليت ستعود 
على اإلمرباطوریة اإلجنليزیة من توطني یهود أوربة يف فلسطني، وال سيما 
الوقوف يف وجه التطلعات القومية لـمحمد علي. وتبعه يف ذلك لورانس 
توطني  من  اهلدف  أن  أكد  الذي  )1829-1888م.(،  أوليفانت 
اليهود يف فلسطني هو ضمان التغلغل الربیطاين السياسي واالقتصادي 
والعسكري يف املنطقة. وذهب لورد شافتسيري )۱۸0۱-۱۸۸۵م.(، 

إىل أن جوهر املعاناة اليت یقاسيها ما یسمى »الشعب اليهودي« هو ما 
یتصف به من »االحنطاط اخللقي والعناد واجلهل باإلجنيل«، ومن مث فإن 
عالجه یتمثل يف إعادته إىل »األرض القدمية« اليت ظل مرتبطا هبا على مر 
العصور. وخلص شافتسربي فكرته يف العبارة الشهرية اليت أصبحت مكونا 
أساسيا للمشروع الصهيوين، وهي »أرض بال شعب لشعب بال أرض«، 
العامل،  ترى  اليت  الغربية  العنصریة  االستعماریة  الرؤیة  تعكس  عبارة  وهي 
الغرب  یوظفها  أن  ميكن  مستباحة  مادة  جمرد  وموارده،  وبلدانه  بشعوبه 

ملصلحته، ما دام هو مركز العامل وسيده و مرجعيته.
ولكن شافتسربي كان یؤكد يف الوقت نفسه على الفوائد اليت ستعود على 
اإلمرباطوریة اإلجنليزیة من وراء توطني اليهود يف فلسطني، وال سيما توسيع 
نفوذها يف مواجهة القوة االستعماریة الفرنسية املنافسة. فقد ذكر يف مقال 

له عام 1876م.:
إن فلسطين في حاجة إلى السكان ورأس المال، وبإمكان اليهود أن يعطوها 
استرجاعها، ألنها ستكون ضربة  في  لها مصلحة  معا، و»إنجلترة«  الشيئين 
إلنجلترة إن وضع منافسوها في »سورية«. لكل هذا، يجب أن تحتفظ إنجلترة 
بسورية لنفسها كما يجب أن تدافع عن قومية اليهود وتساعدهم حتى يعودوا 
فيكونوا بمنزلة الخميرة ألرضهم القديمة. إن إنجلترة أكبر قوة تجارية وبحرية 

في العالم، ولهذا فالبد لها أن تضطلع بدور توطين اليهود في فلسطين.
وعندما ظهر هرتزل على مسرح األحداث، كانت الصيغة األساسية للفكرة 
الصهيونية قد تبلورت من خالل كتابات عدد من الكتاب اليهود من أمثال 
)۱۸۲1-۱۸۹۱م.(،  بنسكر  وليو  )۱۸۱۲-۱۸۷۵م.(  هس  موسی 

ليلينبلوم )۱۸4۳- وبيرتس سمولنسکين )۱۸4۲-۱۸۸۵م.(، وموشيه 
۱۹۱۰6م.( وغريهم، وكانت مجعيات »أحياء صهيون« تسعي جاهدة 
إىل هتجري أعداد من یهود شرق أوریة لالستيطان يف فلسطني، من خالل 

عمليات تسلل حتظى برعایة ومتویل بعض أثریاء اليهود يف أوربة.
ولكن هذه الكتابات ظلت جمرد تصورات نظریة أقرب إىل األمنيات اليت 
بتأیيد مجاهريي، كما ظلت  ال تستند إىل أي أساس واقعي، وال حتظی 
حماوالت التسلل إىل فلسطني حمدودة األثر، ومل تتخذ شكل حركة منظمة 
ومستمرة، وكان هرتزل هو الذي حّول األفكار واألماين إىل حركة ذات 
إطار تنظيمي حمدد هو »املنظمة الصهيونية«، ومن مث وضع أولی اللبنات 
لتحقق املشروع الصهيوين. فلماذا جنح هرتزل فيما أخفق فيه اآلخرون؟ 
وملاذا استمر مشروع هرتزل، ومن بعده وايزمان، وحتّول إىل واقع ملموس 

بينما أخفقت املشاریع األخرى؟
لعل »اإلجناز« األساسي هلرتزل یكمن يف إدراکه استحالة وضع املشروع 
القوى  إحدى  ورعایة  بدعم  االستعانة  دون  التنفيذ  موضع  الصهيوين 
االستعماریة الكربى، ومن مث سعِيه الدؤوب للبحث عن قوة كربى جتد 
مصلحة يف تبين هذا املشروع وتسخريه خلدمتها. ويف سياق هذا السعي، 

عرض هرتزل خدماته على السلطان العثماين يف إحدى رسائله قائال: 
نحن اليهود نحتاج إلى من يحمينا في هذا العالم، ونحن نريد لهذا الحامي 

أن يستعيد قوته. 
مث أملح إىل إمكان املشاركة يف ختفيف دیون الدولة العثمانية املرتاكمة. ومل 
یرتدد هرتزل يف التصریح بأن بوسع بریطانية أن تكسب »عشرة مالیني 
عميل« من یهود العامل إذا ما شجعت عملية استيطان اليهود يف فلسطني، 
وهلذا  استعماریة«  »فكرة  بأهنا  نفسها  الصهيونية«  »الفكرة  ووصف  بل 
فالبد »أن تلقى الفهم يف إجنلرتة بسهولة وسرعة«. كما تكررت املساعي 

نفسها مع قيصر روسية وملك إیطالية.
»ستُبىن  أهنا  فيؤكد  اليهود  لتوطني  املقرتحة  الدولة  شكل  هرتزل  ویصف 
على غرار مشاریع االستعمار االستيطاين املنطلق من القارة األوربية«، وأهنا 
ستكون حائطا منيعا بني »أوربة املتحضرة« و»آسية الرببریة«، »و سيكون 
على هذه الدولة أن تبقى على اتصال بأوربة، بينما سيكون على أوربة 

واجب ضمان وجود هذه الدولة«.
املشروع  إىل  بالنظر  متمسكا  نفسه،  الطریق  على  وایزمان  سار  وباملثل، 
هذه  خلدمة  توظيفه  وعارضا  اإلمربیالية«،  املصاحل  ضوء  »يف  الصهيوين 
املصاحل. ولكنه أدرك أن اإلمرباطوریة الربیطانية، أكرب قوة استعماریة آنذاك 
وصاحبة املصلحة األوىل يف تقليص النفوذ الفرنسي يف منطقة الشام، هي 

اجلهة اليت جيب أن تلجأ إليها احلركة الصهيونية من أجل حتقيق غایتها.
االستعماري جمرد  واملشروع  الصهيوين  املشروع  بني  التوافق  هذا  یكن  ومل 
حدث عارض أو إجراء مؤقت أملته تقدیرات مرحلية، بل ظل مسة أساسية 
هلذا املشروع ولدولته من بعد. ولعل الدعم األمریكي املتواصل اإلسرائيل، 
سياسيا وعسكریا واقتصادیا، والدور الذي تضطلع به إسرائيل يف خدمة 
املصاحل الغربية يف املنطقة مها دليل واضح على أن التبعية هي أحد العناصر 

املكونة هلذا اجليب االستعماري االستيطاين.

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

قادة اإلسالم

فی اواخر ایام دولة االمویة کان یعيش فی »الکوفة« رجل یسمی حيان 
و أخذ ینتقل مع زوجته من بلد إلی بلد آخر لنشر دعوة العباسيني و 
وصل إلی »طوس« ببالد العجم، و هناک ولد له ولد هو الذی نعرفه 
باسم أبی موسی جابر بن حيان. أدرک االمویون الدور اخلطري الذی یقوم 
به حيان فقبضوا عليه و ساقوه إلی اإلعدام. فأصبح جابر یتيماً فأرسل 
إلی أقاربه من قبيلة األزد ليتولوا تنشئته، و هناک شب و تعلم. و إذا 
انتصر العباسيون علی األمویني و استولوا علی اخلالفة، رحل جابر إلی 
الکوفة و متکن بعد ذلک أن یتصل باإلمام جعفر الصادق و تلقی 

عنه الکيمياء و الزمه مالزمة الصدیق.1 
تقرب جابر من العباسيني فأکرموه خلدمات أبيه الذی ضحی حبياته فی 
سبيلهم، و جعل جابر مقر إقامته فی »بغداد«، و زاد نفوذه علی مر 
األیام، و أصبحت له منزلة کبرية فی قصر اخلليفة، و ملا تولی هارون 
هلم مقرباً  بالربامکة و صار صدیقاً محيماً  الرشيد اخلالفة اتصل جابر 
لدیهم. إذا غضب هارون الرشيد علی الربامکة و بالغ فی التنکيل هبم 

ففر جابر إلی الکوفة خوفاً من أن یصيبه األذی و عاش هبا.2 

جابر، تلميذ اإلمام الصادق سادس أئمة الشيعة 
أبو عبد اهلل جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زین العابدین بن 
احلسني بن علي بن أيب طالب أحد األئمة االثين عشر على مذهب 
اإلمامية، وكان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه يف 
مقالته وفضُله أشهر من أن یذكر، وله كالم يف صنعة الكيمياء والزجر 

و الفأل، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصويف قد ألف كتاباً 
یشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق وهي مخسمائة 

رسالة.3 
قال جرجي زيدان: 

أمر  الصادق، و إن أعجب شيء عثرت عليه في  إن جابر من تالمذة 
الرجل أن األوروبيين اهتموا بأمره أكثر من المسلمين و العرب، و كتبوا فيه و 
في مصنفاته تفاصيل، و قالوا: إنه أول من وضع أساس الشيمي الجديد و كتبه 

في مكاتبهم كثيرة، و هو حجة الشرقي على الغربي إلى أبد الدهر.4 

جابر رائد العلوم المتنوعة وأب علم الكيمياء
هو من اشهر علماء العرب، وأول من أرسى قواعد العلم التجریيب، وأول 
من اخرجه من السر إىل العلن، فأسدى بذلك إىل العلم عامة وإىل حضارة 
فيه  له معمل کيميایی جيری  بوجه خاص فضال عظيما. و کان  العرب 
جتاربه و حبوثه. فقد أباح العلم بعد أن كان مقصورا على أفراد حيتكرونه 
ویتداولونه سرا، فعم بذلك النفع، ومشل مجيع مرافق احلياة، وترتب على 
ذلك ازدهار احلضارة العربية وتقدمها قرونا طویلة من الزمان. ألن املظهر 
احملسوس للحضارة یتجلى يف صناعاهتا ويف ألوان الرفاهية اليت یستخدمها 

اإلنسان يف معيشته.
ومع أن جابرا كان على سنة مفكري العرب وفالسفتهم مشاركا يف مجيع 
العلوم من فلك وریاضيات وطب ومنطق وفلسفة، اال ان عنایته الكربى 
اجتهت إىل الكيمياء، وألف يف هذا العلم )أو الصنعة( كما كانت تسمى 

عند العرب و حبق، مؤسس علم الكيمياء.5  
وقد صنف جابر كتبا عدیدة يف علم الكيمياء، أشهرها هي:

إلی  القوة  الکبري«، 2. »األحجار«، 3. »إخراج ما فی  1. »اخلواص 
الفعل«، 4. »السر املکنون«، 5. »الرمحة«، 6. »املوازین«، 7. »مابعد 

الطبيعة«، 8. »االرکان األربع«، 9. »العلم االهلی« و...
عرف جابر الکيمياء هبذا الفرع من العلوم الطبيعية الذی یبحث فی خواص 
املعادن و املواد النباتية و احليوانية و طرق تولدها. و أظهر ما یالحظ فی 
مؤلفاته اعتماده علی ناحية العلمية و تقصيه احلقيقة عن طریق التجربة و 
املشاهدة الدقيقة. و هو یوضح هذا املبدأ فی کتاب »املوازین« قائالً إن 
کل نظریة حتتمل التصدیق و التکذیب فال یصح األخذ هبا إال مع الدليل 
القاطع، و قد ذکر فی »کتاب اخلواص الکبري« أنه مل یشرح فيه إال ما رآه 

بعينه مهمال ما وصل إلی علمه عن طریق الّسماع أو القرائة.6 
أما قوة مالحظته فيدل عليها ما رواه فی »کتاب الرمحة«: 

فقد حصل علی حجر من المغنطيس و رأی أنه يستطيع أن يحمل کتلة زنتها 
مائة درهم. ثم ترکه مدة من الزمن و أراد بعدها أن يختبره فعرض له قطعة 
أخری من الحديد فلم يستطع حملها فظن أنها تزن أکثر من مائة درهم، ولکنه 
وزنها فوجد أنها أقل من 80 درهماً، فاستنبط من ذلک أن قوة المغنطيس 

تضعف بمرور الزمن. 
إنه ملن املدهش حقاً أن یستعمل اجلابر، امليزان فی جتاربه العلمية مع أنه 
مل یستخدم هلذا الغرض فی اوربا إال بعد عهد جابر بأکثر من ستة قرون.
الدراسة  الطبيعة ؛ و فی  الکيمياء حمصور فی عامل  افق  یقول اجلابر إن 
الطبيعة جيب أن یوجه الکيميائی مهه ألنه ال یستطيع أن یقلد شيئاً ليست 

له به خربة سابقة. 
قد وضع جابر إلجراء التجارب قواعد معينة نلخصها فيما یأتی منقولة عن 

کتاب »العلم اإلهلی«:7  
1.عني الغرض من التجربة و اتبع التعليمات اخلاصة هبا؛

2. جتنب املستحيل و ما ال فائدة منه؛
3. اخرت للتجربة  الوقت املالئم هلا؛

4. کن صبورا و مثابرا و صامتا متحفظا؛
5. اخرت ملعمل التجارب مکانا منعزال؛

6. ال تصادق إال من تثق به؛
7. ال تغرت بالظواهر ألن هذا یودی جتربتک إلی نتيجة خاطئة.

ومل یقتصر علم جابر على الكيمياء بل تعداه إىل العلوم األخرى مبا فيها 
الطب والفلسفة وعلم الكونيات و... فكان عاملا فذا فيها. و حيكي جابر 
يف بعض رسائله انه حني كان يف بالد العرب تعلم القرآن والنحو والقراءة 
والكتابة واحلساب8 بيد أن حرصه واشتهاره يف علم الكيمياء سامها يف 
ذیوع صيته عامليا يف هذا العلم وأن هذه الشهرة العاملية مضت قدما حبيث 

بقيت 22 رسالة بامسه يف املكتبات األوروبية.9 
وفيما خيص حجم مؤلفات وكتب جابر بن حيان، فقد قال هو بنفسه: 

لدي 1300 کتاب يف الفلسفة و 1300 کتاب يف صناعات اجملموعة 
وأدوات احلرب وبعدها كتابان كبريان يف الطب وغريمها بنحو 500 كتاب 

يف الطب و... .10 

ما قيل في جابر 
وقد قيل الكثري يف هذا العامل الكيميائي، فقال مجاعة من أهل العلم 
وأكابر الوراقني ان هذا الرجل - یعين جابرا - ال أصل له وال حقيقة 
وبعضهم قال إنه ما صنف - ان كان له حقيقة - اال كتاب الرمحة وان 

هذه املصنفات صنفها الناس وحنلوه إیاها. 
ويف هذا اخلضم، فان استدالل ابن الندمي، ميكن أن ميثل أفضل كالم قيل 

يف هذا العامل ومسك ختام هذه األقاویل املتناثرة: 
ان رجال فاضال يجلس ويتعب فيصنف كتابا يحتوي على الفي ورقة يتعب 
اما  لغيره  ينحله  ثم  بنسخه  وجسمه  يده  ويتعب  باخراجه  وفكره  قريحته 
الجهل وان ذلك ال يستمر على أحد وال  أو معدوما ضرب من  موجودا 
يدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم و اي فائدة في هذا وأي عائدة، 
والرجل له حقيقة وأمره اظهر واشهر وتصانيفه أعظم وأكثر ولهذا الرجل 

كتب في مذاهب الشيعة.11  

خلفاء جابر
وقامت على أساس مباحثه مدرسة، وظهر بعده تالميذ، وأصبح علم 
الكيمياء ینسب إليه، وأضحى جابر علما عليه، كما یقال أبقراط عنوانا 
على الطب، أو بطليموس علما على الفلك. وحني اجتهت أوروبا إىل 
العرب تغرتف من حبر علومهم، مل جتد اماما يف الكيمياء سوى جابر، 
وبالالتينية   Geber باسم  امسه وكتبه وعلمه، واشتهر عندهم  فنقلت 

Geberus كما نقلوا عن تلميذه الرازي.12 

الهوامش :
1. »جابر بن حيان و خلفاؤه«، حممد حممد فياض، داراملعارف، صص 37-36.

2. املصدر السابق.
3. »وفيات األعيان«، ابن خلكان، ج 1، ص 327.

4. »معجم رجال احلدیث«، السيد أبوالقاسم اخلوئي، ج 4، ص 328.
5. »أعيان الشيعة«، السيد حمسن األمني، ج 4، ص 31.

6. »جابر بن حيان و خلفاؤه، ص 43.
7. املصدر السابق، صص 45-44.

8. »اعيان الشيعة«، ص 31.
9. »تاریخ احلکماء قفطي«، علي بن یوسف قفطي، ص 662.
10. »کتاب الفهرست«، حممد بن اسحاق الندمي، ص 640.

11. املصدر السابق، ص 637.
12. »أعيان الشيعة«، ص 31.
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امللك  دمر  امليالد حني  قبل  لليهود  البابلي  األسر  فرتة  وخالل  حتدیداً 
اهليكل  وهدم  واجلنوبية  الشمالية  اإلسرائيلية  اململكة  بختنصر  البابلي 
السليماين ألول مرة، وأخذ اليهود أسرى إىل بالده، منذ ذلك احلني وهم 
خيططون للسيطرة على العامل، ومت كتابة »التلمود« عوضا عن »التوراة« 
ومت وضع خمططات اليهود التنفيذیة اليت تنفذ ما جاء يف التلمود وهي ما 

نسميه »برتوكالت شيوخ صهيون«.
طویلة  مراحل  على  بتنفيذ خططهم  یقومون  واليهود  احلني  ذلك  منذ 
مبساعدة  »فلسطني«  أرض  إىل  العودة  من  البدایة  يف  وجنحوا  األمد، 
الفرس وحتت حكم اإلمرباطوریة الفارسية مث حتت حکم الدولة الرومانية 

إال أهنم فشلوا يف إعادة مملکة داود وسليمان مرة أخرى، لكنهم 
استطاعوا إعادة بناء اهليكل للمرة الثانية قبل امليالد، وملا جاءهم المسيح 
بن مريم رفضوا اإلميان به، ألهنم یریدون مسيحا آخر ملكا جيلس على 
کرسی عرش مملكة داود، وتآمروا على قتل املسيح بن مرمي وحاولوا 

صلبه ولكن اهلل أجناه منهم ومن تآمرهم عليه.
ويف العام 70م. حدث ما تنبأ به املسيح من هدم اهليكل و»القدس«، 
فقد فعلها القائد الروماين طيطس وطرد اليهود من فلسطني ومل یعودوا إليها 
منذ عام 70 بعد امليالد إال يف القرن العشرین حيث أعلنوا دولتهم األخرية 

عام 1948م. وهو العلو األخري الذي جاء ذكره يف سورة اإلسراء.1

وأشهر الثورات العالمية الحديثة

أصابع خفیة

وأنشأ اليهود منذ األسر البابلي منظمات سریة عن طریقها حيكمون العامل أصابع خفیة
سرّا، ویدبرون املؤامرات ویشعلون الثورات على مر التاریخ.

وقد أشار الكاتب األمریكي وليام غای کار يف كتابه اهلام »أحجار على 
رقعة الشطرنج« إىل هذا املخطط اليهودي القدمي وكيف مت اكتشافه، وقد 
أیده الكثريون من الكتاب الغربيني واألمریكيني، ففي مدخل كتابه یقول: 
إذا كان ما سأكشف عنه لستار فيما يلي سيثير دهشة واستغراب قارئ الكتاب 
هذا فإنی أمل أال يشعر بمركب نقص حين أعلن له بصراحة أننی شرعت في 
العمل منذ عام 1911م.، مستهدفاً الوصول إلى كنه السر الخفي الذي يمنع 
الجنس البشري من أن يعيش بسالم وينعم بالخيرات الرغيدة التي منحها اهلل 
لنا، ولم أستطع النفاذ إلى حقيقة هذا السر حتى عام 1950م. حيث عرفت 
أن الحروب والثورات التي تعصف بحياتنا والفوضى التي تسيطر على عالمنا 

ليست جميعا دونما أي سبب آخر سوى نتائج مؤامرة شيطانية مستمرة.2
ویضيف الكاتب: 

 - البافارية  الحكومة  حيازة  تحت  اهلل  مشيئة  وضعت  1784م.  عام  في 
الجرمانية - براهين قاطعة على وجود المؤامرة الشيطانية المستمرة.

وفيما يلي تفضيل هذه الواقعة ومالبساتها:
»أنجلولدستات«  جامعة  في  للقانون  يسوعّيا  أستاذا  وايزهاوبت  آدم  كان 
)Ingoldstadt(، ولكنه ارتد عن المسيحية وأعتنق المذهب الشيطاني وفي 
عام 1770م. أستأجره المرابون اليهود الذين قاموا بتنظيم مؤسسة روتشيلد 
لمراجعة وإعادة تنظيم البروتوكالت القديمة - الصهيونية - على أسس حديثة 
للسيطرة على  الشيطان  لكنيس  التمهيد  البروتوكالت هو  والهدف من هذه 
العالم، کي يفرض المذهب الشيطاني على ما يتبقى من الجنس البشري بعد 

الكارثة االجتماعية الشاملة التي يجري اإلعداد لها بطرق شيطانية طاغية.3
وایزهاوبت  أطلق  وقد  مایو 1776م.،  يف  مهمته  وایزهاوبت  أهنى  وقد 
أخذ  البافاریة«، وقد  منظمة »اإلليومينايت  اسم  أو مجاعته  منظمته  على 
هذا االسم من املنظمة اإلسبانية املنشقة الصغرية اليت امسها الـ»الومربادوز« 
اليسوعي  املؤسس  قبل  من  تأسيسها  مت  واليت  »املستنريین«  تعين  واليت 
واليت  الشهرية  الغنوسطية  األلومربادوز  معلم  اغناطيوس لسويوال،  اإلسباين 
تعتقد أن الروح البشریة تستطيع احلصول على معرفة مباشرة عن اهلل، وأن 
زخارف الدین التقليدي مل تكن ضروریة بالنسبة إىل أولئك الذین وجدو 
»النور«، وقد اهتمت حماكم التفتيش هذه اجلماعة بالكفر واهلرطقة يف عام 

1568م.، 1574م.، 1623م.
وقد أطلق على منظمة اإلليومينايت أیضا اسم »مجاعة النورانيني« واشتهرت 
به وقيل إن ويليام من هيس كان أحد املؤسسني املشاركني وایزهاوبت، وكان 
یعمل موظفا لدي مائير روتشيلد، وكان روتشيلد عضوا يف احملفل املاسوين 

ذاته الذي فيه راعي مكتبه مائير سيلغمان.
وكان وایزهاوبت كاهنا یسيوعّيا ومفتونا بالفكر اليسوعي وقد تأثر بتاجر 
یعرف باسم كولمر الذي وصفته الكاتبة ويبستر بأنه أكثر غموضا بني 
املصریة  السحریة  األسرار  تعلم  قد  هذا  وكان كوملر  الغامضني،  الرجال 
والفارسية من أحد سحرة البالط الفرنسي كاغليوسترو وكان یعلم عقيدة 
سریة مبنية على املذهب القدمي الغنوسطية اليت تعتقد أن املادة شر وأن 
استخدمت مصطلح  اليت  الروحية، وهي  املعرفة  یأيت عن طریق  اخلالص 

مستنري قبل القرن الثالث عشر.
وأعطى كوملر أسراره إىل وایزهاوبت والذي استخدمه بدوره يف نظام مجاعته 

أساس  على  فيها  التقومي  نظام  وجعل  النورانيني  أو  األلومينايت  السریة 
التقومي الفارسي. وخلق وایزهاوبت نظامه على شكل هرمي على صورة 
اليسوعی واملاسونی، وجعل امسه السري هو سبارتاكوس تكرميا  البنيان 

السم العبد الذي قاد ثورة دمویة ضد الرومان عام 73 قبل امليالد.
وقد وضع وایزهاوبت نظاما أمنيا سریا ملنظمته من خالل سلسلة أهرامات 
من القيادة اآلمنة جّدا، حبيث إن أحدا منهم مل یعرف أنه قد كان رأس 
البافاریة األوراق واملستندات اليت  اإلليومنياتی حىت ضبطت السلطات 

كشفت أسرار املؤامرة.
ويف هذه الوثائق یقول وایزاهاوبت: 

منهما روحی كاملة، وكل واحد من هذين  انفخ  مباشرة  تحتی  اثنان  لدى 
بإمكاني أن  فإنه  الطريقة  اثنين آخرين، وهكذا وبهذه  االثنين يوجد تحته 
أحرك آالف الرجال، وأشعل فيهم النار بأبسط هيئة وبهذه الطريقة فإن عمل 

المرء أن يصدر األوامر وأن يعمل في السياسة.4
ویستدعي هذا املخطط الذي رمسه وایزهاوبت إىل تدمري مجيع احلكومات 
تقسيم  طریق  عن  اهلدف  هذا  إىل  الوصول  ویتم  املوجودة  واألدیان 
الشعوب اليت مساها »اجلویيم«،5 إىل معسكرات متنابذة تتصارع إىل 
األبد حول عدد من املشاكل اليت تتولد دومنا توقف اقتصادیا وسياسيا 

وعنصریا واجتماعيا وغريها.
املعسكرات بعد خلقها مث جيري تدبري  بتسليح هذه  ویفيض املخطط 
حادث يف كل فرتة یكون من شأنه أن تنقض هذه املعسكرات على 
بعضها البعض، فتضعف نفسها حمطمة احلكومات الوطنية واملؤسسات 

الدینية.
ومن أجل ذلك نظم وایزهاوبت مجاعة النورانيني لوضع املؤامرة موضع 
التنفيذ.6 وجلأ إىل الكذب مدعيا أن هدفه الوصول إىل حكومة عاملية 
واحدة تتكون من ذوي القدرات الفكریة الكربى ممن یتم الربهان على 

تفوقهم العقلي.
واستطاع أن یضم إليه بنحو ألفني من األتباع من بينهم أبرز املتفوقني يف 
ميادین الفنون واآلداب والعلوم واالقتصاد والصناعة، وأسس حمفل الشرق 

األكرب ليكون مركز القيادة السرى لرجال املخطط اجلدید.
باملال  الرشوة  استعمال  اليت وضعها ألتباعه  تعليمات وایزهاوبت  ومن 
واجلنس للسيطرة على األشخاص الذین یشغلون مناصب عليا يف البالد 
واحلكومات، والسيطرة على اجلامعات واملعاهد العلمية واحلث على أن 
فيها، والسيطرة على طالب تلك  النورانيون مناصب األساتذة  یشغل 
اجلامعات واملعاهد واستخدامهم كعمالء، والسيطرة على وسائل اإلعالم 

كلها.7
ولقد أوضح الكاتب أن املؤامرة قدمية وليست وليدة القرون املاضية القریبة 
إهنا قبل امليالد كما ذكرنا، لكن وایزهاوبت قام بتحدیثها يف القرن الثامن 
امليالدي، وبالتايل مت تعدیلها فيما بعد، والتعدیالت ال تصيب  عشر 
إال اخلطط التنفيذیة أما هدف املؤامرة فواحد وهو إقامة حكومة عاملية 

موحدة حتت زعامة اليهود الصهاینة وملكهم املنتظر الدجال.
وقد وقعت النسخة اليت أرسلها وایزهاوبت إىل أنصاره الذین قاموا بتدبري 
الثورة الفرنسية، حني مات حامل الوثيقة اهلامة يف طریقه إىل »فرنسا« 

بصاعقة عام 1784م.، وسلمت إىل احلكومة البافاریة - أملانيا 
حاليا - وقامت احلكومة بدراستها وأصدرت أوامرها باحتالل 

الحكومة السرية
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الحرب السكانیة العالمیة31

أصابع خفیة

تاريخ كبار مدراء شركتي »فايزر« و»مودرنا« االمريكيتين 
واللقاح االمريكي المضاد لكورونا

إن ألبرت بورال1 هو طبيب بيطري واملدیر املايل ورئيس جملس اإلدارة واملدیر 
التنفيذي لشركة »فایزر«2 االمریكية. وبورال هو یهودي یوناين. وقد انضم 

إىل شركة فایزر عام 1993م.، وبدأ عمله يف قسم صحة احليوانات.
وحتدثت جملة »جویش تاميز«3 يف تقریر هلا بتاریخ 17 نوفمرب 2020م. 
اخللفية  عن  واعتزاز  بفخر  اليهودیة«  وأواصره  »لقاح كوفيد19،  بعنوان 

اليهودیة أللربت بورال. وجاء يف التقریر: 
الهولوكوست،  من  الناجين  من  لفايزر، هو  التنفيذي  المدير  بورال  ألبرت  إن 
وواحد من 50.000 من اليهود الناجين من خطة هيتلر اإلبادية في ميناء 
الفارين من اسبانيا  اليهود السفارديم،  اليوناني، وهو من أعقاب  تسالونيكي 

عام 1492م.
وقدمت صحيفة »تاميز إسرائيل«4 يف تقریر بتاریخ 17 دیسمرب 2020م.، 
ألربت بورال على أنه یهودي إسرائيلي متشدد. وتضمن التقریر صورة عن 
بورال وهو یضئ مشعة يف »حفل حنوكا« اليهودي. وكان قد دعي كضيف 
شرف إىل ضيافة أقامتها سفارة الكيان الصهيوين يف »واشنطن« مبناسبة 

احتفال حنوكا. 

وتطرق تقریر »جویش تاميز« إىل ميكائيل دولستن5 أحد كبار املدراء 
االخرین لشركة فایزر وهو مهاجر یهودي ذي أصول سویدیة، كانت 
أسرته قد فرت من »النمسا« يف االیام األوىل من احلرب العاملية األوىل. 
وحسب التقریر، فانه كان قد سافر يف شبابه عدة مرات إىل »فلسطني« 
احملتلة، وتلقى دورة دراسية لسنة واحدة يف »معهد وایزمن«6 يف فلسطني 

احملتلة. 
كما اعتربت تاميز اسرائيل دولسنت بأنه مهاجر یهودي، حط الرحال يف 

»نيویورك« عام 2004م. آتيا من »السوید«.

لكن من هو كبير المسؤولين بهذه الشركة االمريكية 
والذي يعمل على لقاح كوفيد19؟

إن تال زكس7 كبري مدراء »مودرنا«8 ومسؤول مشروع لقاح كوفيد19 
يف هذه الشركة، هو إسرائيلي مولود يف حيفا، وحصل على مؤهله العلمي 

من »جامعة بن غوریون« يف فلسطني احملتلة!
وقال زكس يف مقابلة مع موقع »أكسيوس«9 االمریكي إنه عندما یعمل 

على مشروع اللقاح فانه یفكر بامه اإلسرائيلية البالغة من العمر 
80 عاما، واليت تعيش مبدینة »رعنانا« بفلسطني احملتلة. 

الجذور اليهودية للقاح االمريكي ضد كورونا
حمفل الشرق األكرب الذي أسسه وایزهاوبت، ومدامهة منازل 
النفوذ وذلك عام 1785م.  الشخصيات ذات  شركائه من 
واعتربت مجاعة النورانيني خارجني على القانون، ومت نشر تفاصيل 
املؤامرة عام 1786م. حتت عنوان »الكتابات األصلية لنظام ومذاهب 
لنظام األليومينايت )النورانيني(«، وأرسلت نسخة من وثيقة املؤامرة إىل 
كبار رجال الكنيسة واحلكومات األوربية، لكن النورانيني قد تغلغلوا يف 
إدارات احلكومة وكرب نفوذهم حبيث مت جتاهل هذا املخطط وهذا اإلنذار 

املبكر للمؤامرة!
وبعد تلك الفضيحة الكربى ملخططات اليهود عاد املخططون اليهود إىل 
العمل السري، فقد أصدر وایزهاوبت تعليماته إليهم أي مجاعة النورانيني 
بالتغلغل يف صفوف مجعية املاسونية الزرقاء وتكوین مجعية سریة داخلها 
متهيدا لتحویلها إىل منظمة خالصة هلم بدال من منظمة مجاعة النورانيني، 
وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد وأصبحت املنظمة املاسونية صهيونية 

یهودیة خالصة متاما.8

الهوامش:
1. »هنایة دولة إسرائيل عام 2022م.«، »هنایة العامل وأشراط الساعة«، »السيناریو 

القادم« و»عشرة ینتظرها العامل« للکتاب.
2. صدر الكتاب »أحجار على رقعة الشطرنج« عام 1958م. وهو یتحدث عن 

مؤامرات اليهود وحكومتهم اخلفية للسيطرة على العامل. 
3. یقصد معركة هرجمدون النوویة اليت خيطط هلا اليهود واإلجنيليون اجلدد يف أمریكا 
على أرض فلسطني للقضاء على املسلمني والعرب والعامل وال یبقى بعدها إال قلة 

من اجلنس البشري من اليهود حيكمون العامل كله!
لنظام  بعنوان »الكتابات األصلية  األليوميناتی يف نشرة  4. مت مجع وثائق منظمة 

األليوميناتی« ووزعت على حكومات أوربا. 
5. لفظ مبعىن القطعان البشریة یطلقه اليهود على البشر من األدیان األخرى أي 

غري اليهود. 
6. تعين كلمة النورانيني أي محلة النور ویقصد به طبعا اليهود الصهاینة! وحكومتهم 

السریة وهي معىن لكلمة األليوميناتی.
املؤامرة عام 1784م. بعد أن  أو  التعليمات  العثور على نسخة من تلك  7. مت 
أصيب حاملها بصاعقة وهو يف طریقه إىل فرنسا وهو مير خالل مدینة راتسبون 
يف طریقه من فرانكفورت إىل باریس، فمات من فوره وعثر على الوثيقة التخریبية 

وسلمت للسلطات يف حكومة بافاریا. 
8. »املاسونية«، للکاتب، اجلزء األول والثاين، دار الكتاب العريب.

تقود  خفية  أصابع  سّرًا؟  العالم  يحکم  »من  عبدالحکيم،  منصور  المصدر: 
العالم«، دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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الفارق بين لقاح كورونا واللقاحات السابقة
ومثة توضيح مهم للغایة حول اللقاح املنتج يف فایزر ومودرنا، 
عن  متاما  خمتلفة  آلية  ميلك  اللقاح،  من  النوع  هذا  أن  يف  یتمثل 
من  املصنعة  اللقاحات  إن كانت  أنه  أي  السابقة.  املعروفة  اللقاحات 
الفريوس امليت أو الذي مت إضعافه، لتحفيز اجلسم على إنتاج مضادات 
بالكامل على  مبنية  اجلدیدة،  اللقاحات  فان هذه  والتحصني،  املرض 

.mRNA الوراثة وتستخدم عامال وراثيا یدعى
عشرات  ميلكان  الصهيوين،  والكيان  امریكا  فان  سابقا،  ذكرنا  وكما 
القائم  السالح  سيما  ال  البيولوجية  األسلحة  على  تعمل  املؤسسات 
فان جزء  اخلصوص  وجه  وعلى  واجلزیئية.  اخللویة  والعلوم  الوراثة  على 
من مؤسسة »داربا« )حتت جمموعة »البنتاغون«( وبناء على األخبار 
والتقاریر العلنية واحلتمية، یعمل على هذا النوع من األسلحة ال سيما 

التالعب اجليين بوصفه نوع حدیث من السالح البيولوجي. 

موطئ قدم مشتبه به لمؤسسة بيل ومليندا غيتس في 
تطوير لقاح كورونا

وكتبت »غلوبال ریسرج«10 يف مقال بقلم ويليام انغدال11 من أعضاء 
مركز حبوث العوملة: 

بعد  التي لم تختبر  الجديدة  اللقاحات  لتمويل  بيل غيتش بنشاط  ويعمل 
والدعاية لها والتي من المقرر في الظاهر أن تقينا إلى حد ما من اإلصابة 
إن  نسبية.  بصورة  »العادية«  حياتنا  استئناف  من  وتمكننا  بفيروس كورنا 
الحاضر عن ما وصفه  الوقت  أعلن في  فايزر قد  عمالق صناعة األدوية 
بالنتائج الخارقة للقاح في مرحلة االختبار االنساني األولى. إنهم يستخدمون 
جينوم  نقحة  التحديد،  وجه  وعلى  الجينوم،  بنقحة  تعرف  تجريبية  تقنية 
الذي  المرسال )mRNA(، الشئ  الريبوزي  النووي  RNA أي الحمض 
نعقد األمل  أن  البتة. وقبل  اللقاحات  تطوير  السابق في  لم يستخدم في 
على الحصول على المناعة والتحصين، فانه يجب التعرف على هذه التقنية 

التجريبية وعدم دقتها. 

التطورات المشبوهة في شركة فايزر
ویبدو أن ألربت بورال الرئيس التنفيذي لفایزر، ليس واثقا بقدر ما یزعم. 
الصحفي حول  بياهنا  فایزر  فيه شركة  أصدرت  الذي  اليوم  ذلك  ويف 
اختبارات اللقاح، قام ببيع 62 باملائة من أسهمه يف فایزر وربح مالیني 

الدوالرات من خالل هذه الصفقة!

الشريك األلماني وعالقته بمؤسسة بيل ومليندا غيتس
كما جاء يف مقال غلوبال ریسرج: إن شركة فايزر المعروفة بانتاج عقار 
فياغرا والعقارات األخرى، عقدت شراكة مع شركة ألمانية صغيرة تقع بمدينة 
 mRNA ماينس تدعى »بيونتك«.12 وشركة بيونتك، هي مطور لتقنية
اليت استخدمت يف تطویر اللقاح اجلدید املضاد لكورونا. وقد تأسست 

هذه الشركة عام 2008م. 
»ووهان«  مبدینة  فريوس كورونا  تفشي  وقبل  بيونتك،  شركة  وكانت 
الصينية، وعرض أسهمها يف سوق البورصة، قد أبرمت عقدا مع مؤسسة 

الحرب السكانیة العالمیة

بيل ومليندا غيتس يف سبتمرب 2019م. ویشتمل هذا العقد على التعاون 
يف جمال تصميم التقيات اجلدیدة لـ mRNA لعالج السرطان وفريوس 
اإلیدز. والالفت أن عبارة »إن مؤسسة غيتس ترى أن القدرة على اخلفض 
امللحوظ ل إتش أیة يف والسل على صعيد العامل، تكمن يف بيونتيك« قد 

شطبت االن من البيان  الصحفي الصادر یوم 5 سبتمرب 2019م.!

بيونتك تتعاون مع أحد أكبر شركات األدوية الصينية
كما أبرمت بيونتك، عقدا مع أحد أكرب شركات األدویة الصينية املعروفة 
بشركة »شنغهاي فوسون لصناعة األدویة«13 )فوسون فارما( من أجل 
إنتاج لقاح بتقنية mRNA ضد فريوس كورونا لعرض يف سوق »الصني«. 
وقال آي مين هو14 رئيس قسم البحوث والتطویر العاملي يف فوسون فارما 

يف بيان صدر يف أغسطس: 
إن حقن أول جرعة من لقاح BNT162b1 لمواطن صيني، يشكل منعطفا في 
برنامج التطوير العالمي المشترك في الصين. إننا نتعاون عن كثب مع بيونتك 
 BNT162b1 ومؤسسات تنظيم المقررات لنقوم بتقييم أمان وفاعلية لقاح

. ...mRNA واللقاحات األخرى القائمة على تقنية
وهذا یعين أن شركة بيونتك األملانية، تقف وراء اللقاح الذي ميضي مراحله 
ذاته الصلة بسرعة يف الصني وكذلك أمریكا وأوروبا. وميضي اللقاح املراحل 
التأیيد  على  قصرية  زمنية  فرتة  غضون  يف  ليحصل  بسرعة  الصلة  ذات 

النهائي، وهو أمر مثري للقلق. 
وقد غضت سلطات امریكا واالحتاد األورويب، وعلى األرجح السلطات 
فيها  یستخدم  اليت  القياسية  احليوانية  االختبارات  عن  الطرف  الصينية، 
ابن مقرض أو فئران التجارب، واجتهت مباشرة حنو »اخلنازیر الصغرية«. 
وبدأت التجارب على االنسان، اعتبارا من أواخر یوليو ومطلع أغسطس. 
ومل حيصل أبدا أن تقتصر التجارب واالختبارات على لقاح جدید على 
ثالثة أشهر! إلن هذا األمر یستغرق عادة عدة سنوات. ونظرا إىل نسبة 
التخوف والفزع اللذین أثارهتما منظمة الصحة العاملية على مستوى العامل 
إزاء فريوس كورونا، فان أي حيطة وحذر حنيت جانبا. إن منتجي اللقاح، 
یتمتعون مجيعا باحلصانة القانونية. وهذا یعين أنه إن توىف الناس على إثر 
تلقي اللقاح اجلدید أو یصابون بعاهة مستدمية، فاهنم غري قادرین رفع قضية 

وشكوى ضد منتجي اللقاح!!
لكن املوضوع املثري للقلق بشكل أكرب حول لقاح فایرز - بيونتك املصنع 
من خالل تنقيح اجلينوم، یكمن يف أن mRNA ذات الصلة، مل حيصل 
على تأیيد البتة الستخدامه يف اللقاح االنساين. والالفت أنه أجریت جتارب 
على مدى سنتني على الفئران حتت إشراف الباحثني، ومت خالهلا إعطاء 
الفئران الذرة املعدلة وراثيا وامللطخة مببيدات العلف من نوع غليفوسات 
لشركة مونسانتو، وبعد تسعة أشهر، شوهد نشوء األورام السرطانية وكذلك 
األضرار اليت أصابت كبد وباقي أعضاء الفئران. وكانت التجارب السابقة 
لشركة مونسانتو، قد أجریت يف غضون ثالثة أشهر، وُزعم خالهلا أنه مل 
بطریقة هندسة  املنتجة  اللقاحات  وفيما خيص  یشاهد أي ضرر وخلل. 
اجلينوم mRNA، فان وضعا مماثال یسود املوقف، اللقاحات اليت أجریت 
عليها االختبارات االنسانية ذات الصلة خالل أقل من 90 یوما وعلى 

عجل. 

مخاطر استخدام الجينوم المتالعب به في اللقاح االنساني
وكتبت غلوبال ریسرج يف جانب اخر من هذا املقال: 

إن لقاح فايزر - بيونتك، يحظى بطبيعة تجريبية، وأن مناعته ليست مضمونة 
سئ  فاوتشي  والدكتور  األوروبي  واالتحاد  فايزر  أن  من  الرغم  على  بالمرة، 
الصيت، مستعدون على ما يبدو، لحقن هذا اللقاح في أجسام الماليين من 

البشر. 
إن التكنولوجيا التجریبية مبنية على نوع من التالعب باجلينوم اجلدید املعروف 
بتنقيح اجلينوم. ويف املقال الذي نشره بيل غيتس يف جملة »فورین أفريز« 
التابعة جمللس العالقات اخلارجية بنيویورك، يف نسختها لعام 2018م.، 
حتدث بإطناب كبري عن تكنولوجيا هندسة اجلينوم اجلدیدة »كریسرب«15 
وقال إن هذه التكنولوجيا قادرة على »تطویر التنمية العاملية«. وأوضح أن 
مؤسسة غيتس العائدة له، قامت بتمویل مجيع التطورات املتصلة بتنقيح 

اجلينوم اخلاص باللقاح واستخداماته االخرى. 
لكن هل أن تكنولوجيا قطع ووصل اجلينات البشریة، آمنة لدرجة أن یكون 
باإلمكان استخدامها يف لقاح جتریيب جدید مل خُيترب سابقا على االنسان؟! 
وعلى النقيض من مزاعم بيل غيتس، فان الرد العلمي على هذا السؤال، 

هو كال. إن هذا املستوى من األمان، مل یتم إثباته. 
وتطرق الدكتور روميو كيجانو16 األستاذ املتقاعد من كلية الطب جبامعة 
العقاقري وعلم السموم، إىل بعض املخاطر  الفيلبني مبانيال يف قسم علم 
االنساين.  اللقاح  استخدامه يف  أثناء  التجریيب  اجلينوم  تنقيح  عن  الناجتة 

وحذر كيجانو من: 
وثمة خطر من أن يزيد اللقاح فعليا، من قدرة الفيروس على اإلمراض، أو أنه 
يؤدي بسبب زيادة التبعية للجسم المضاد إلى تحول الفيروس إلى عدائية أكثر، 
كما شوهد في الدراسات السابقة، حول اختبار اللقاحات على الحيوانات. 
وإن حدث هكذا أمر خالل االختبار االنساني الكبير، فان عواقبه يمكن أن 
تكون كارثية. إن األثر السئ الجاد هذا، قد ال يتم كشفه حتى في هيئة اختبار 
سريري، ال سيما في الفحوصات السريرية المتالزمة لتعارض المصالح الكبيرة 
التي تضطلع بها شركات إنتاج اللقاحات. وحتى عندما يتم اكتشاف أثر سئ 

جدا، فانه يتم التستر عليه.

بيل غيتس يتالعب بارواح الناس
على  املبنية  اللقاحات  ومنتجي  غيتس  بيل  أن  من  املقال  وحيذر كاتب 
mRNA مبا فيهم فایزر- بيونتك ومودرنا، وحلفائهم القریبني مثل الدكتور 
فاوتشي من املؤسسة الوطنية للحساسية واألمراض املعدیة، یتالعبون بأرواح 
البشر بسبب االستعجال والتسرع يف حقن هذه اللقاحات يف أجسامهنا. 

وخلصت غلوبال ریسرج يف هنایة املقال إىل القول: 
وجلي أن مبدأ الحيطة والحذر - إن كنت مترددا بشكل جاد إزاء القيام به، 
فغض النظر عنه- قد تجوهل من قبل فاوتشي وفايزر-بيونتك واالخرين، وقد 
أيدوا على عجل اللقاح الجديد القائم على mRNA المضاد لفيروس كورونا. 

إن تقنية RNA لم تنتج بعد عقارا نال التأييد، ناهيك عن اللقاح!

الهوامش:
1. Albert Bourla.
2. Pfizer.
3. jewish times.
4. times of israel.
5. Mikael Dolsten.
6. Weizmann Institute.
7. Tal Zaks.
8. Moderna.
9. Axios.
10. Global Research
11. F. William Engdahl 
12. BioNTech.
13. Pharmaceutical Shanghai Fosun.
14. Ai-Min Hui.
15. CRISPR.
16. Romeo Quijano.

المصدر: موقع معهد الدراسات اليهودية اإللكتروني
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الدونمة
وتتكون مفردة الدونمة1 من جزئني مها »دو« و »منة«. وكلمة »دو« تعين 
إثنان يف الفارسية و »منة« تعين املعتقد، وتطلق الدومنة على األشخاص 
الذین ميلكون معتقدین، وتوسعا تعين املرتد عن الدین وحدیث اإلسالم. 
اليت تقطن  املتخفية  اليهودیة  الطوائف  الدومنة جمموعة من أشهر  وكان 
اإلمرباطوریة العثمانية، وكانوا يف القرن السابع عشر للميالد واتباعا ل 
»شبتاي زیيب« اليهودي الذي كان یعترب نفسه املسيح املنتظر بالنسبة 

لليهود، مسلمني يف الظاهر ویهودا يف الباطن.
ویقول الكاتب والباحث محسن فرسائي، الذي وضع أكمل رسالة حبثية 
حول »اإلطاحة الصهيونية باإلمرباطوریة العثمانية«،2 يف فصل من هذا 

الكتاب: 
وبعد استقرار يهود اسبانيا في »سالونيك« و »ازمير« و»ادرنة« ]وهي مدن 
عثمانية في تلك الحقبة وتركيا الحالية[ كان هؤالء يؤدون طقوسهم الدينية 
]اليهودية[ من دون أي قيود. وكانوا يتمتعون بمستوى معيشي أكثر رخاء من 
االخرين بسبب معرفتهم بالعلوم والفنون البحرية وتواصلهم التجاري الجيد 
مع الدول األوروبية، لكن الفكر المحوري المتمثل في »العودة إلى صهيون« 

كان ساريا وجاريا بينهم كوعد إلهي. 
أنه  على  نفسه  عام 1648م.  زيبي3  شبتاي  يدعى  قدم شخص  أن  إلى 
مخلص بني اسرائيل. وكان قد ولد عام 1626م. في عائلة يهودية، وأنجز 
يمارس  أنه كان  وبما  والقباال،  والتلمود  التوراة  دراسات واسعة في مجال 

التنسك كثيرا، كان يتمتع بجذابية ظاهرية.
وبعد تكفيره على يد »يوسف اسكابا« رئيس الجماعة اليهودية في »ازمير« 
بعام 1651م. نفي من تلك المدينة وتوجه إلى »سالونيك« وواصل هناك 
دعايته بوصفه المسيح المنقذ، وقام باستعراض بحضور أنصاره أمسك من 
خالله بـ»عريضة التوراة« بيده ليعلن زواجه من »الكتاب المقدس« وذهب 
بعد فترة إلى أورشليم وأقام فيها، وقام بتعزيز معنويته ]اليهودية[ ما أسهم 

في زيادة أتباعه وأنصاره. 
وعاد شبتاي زيبي إلى موطنه ازمير عام 1665م. وفي هذه الحقبة، قدم 

نفسه على أنه المسيح الحقيقي والمخلص للشعب اليهودي. 
بالسلطان  دفعت  شبتاي،  ممارسات  عن  الناجمة  اإلجتماعية  األزمة  إن 

محمد الرابع الستدعائه في الباب العالي عام 1666م. وطلب منه السلطان 
سهام  وصد  مزاعمه،  صحة  المعاجز،  خالل  من  ليبرهن  االخرين،  بحضور 

الرامين المتجهة نحوه أو حرفها عن مسارها.
ورفع شبتاي قبعته على الفور ورماها باألرض وطلب عمامة وادعى اإلسالم 
واختار إسم محمد أفندي لنفسه. واعتنق االسالم، من دون أن يصبح مسلما. 
واحتفظ شبتاي بصفته المسيحية وكان مسموحا له التواصل مع اليهود من أجل 
الترويج لإلسالم فيهم. وكان يفسر كتاب »زوهر« ]من المصادر الكاباالئية[ 
وأوجد طائفة يهودية اسالمية، اعتمر أعضاؤها العمامة كالمسلمين على الفور، 
لشبتاي  السريعة  بالعودة  يأملون  وبقوا  االسالمية  واآلداب  التقاليد  واتبعوا 
االسالم،  حديثي  شبتاني  أتباع  إن  لبني اسرائيل.  الحقيقي  المخلص  بوصفه 
سموا من قبل األتراك بالدونمة أي المرتدين عن الدين. وكان هؤالء يحافظون 
بمهارة وبراعة تامة على هويتهم اليهودية، لكنهم يعتبرون أنفسهم مسلمين في 

ضوء تعليمات وتوجيهات شبتاي. 
إن شبتاي وبسبب سلوكه السياسي المخرب وإقامة محافل مشبوهة ومريبة، 
نفي من قبل الحكم العثماني إلى ألبانيا... وانتهت حياة شبتاي بعام 1676م. 
بعد  استمرت  الصهيونية،  مهمته  لكن  النفي،  في  عاما   49 ناهز  عمر  في 
أفندي  الغفور  عبد  االسالمي  االسم  اختار  الذي  زوجته  أب  يد  على  موته 
لنفسه وكذلك جوزف كوريدو شقيق زوجته الذي اختار اسم عبداهلل يعقوب 
جلبي لنفسه. كما كانت زوجة شبتاي وشقيقه يروجان لتعاليم شبتاي المنحرفة. 
وأضفى شخص يهودي اخر يدعى آبراهام ناتل لوي )1643-1680م.( 
طابعا إيديولوجيا على أفكار ومعتقدات شبتاي مستعينا بذلك بالتلمود والتوراة. 
وغادر لوي الذي كان من االشكناز البولنديين، الدولة العثمانية متوجها إلى 
مبادئ  الغزي« ورسم  المستعار »ناتاي  لنفسه اإلسم  مدينة »غزة« واختيار 

حفظ الديانة اليهودية للدونمة في قالب الهوية الظاهرية اإلسالمية.4
الظروف  يف  والتسرت  التخفي  أسلوب  التاریخ،  طوال  اليهود  اعتمد  وقد 
العيش بني  التوغل يف سائر اجملتمعات وأثناء  االجتاعية اخلاصة وهبدف 
سائر الشعوب. فاحتفظوا بدیانتهم، وظهروا يف مظهر أتباع سائر الدیانات، 

فاعتنق البعض منهم املسيحية واخرون، االسالم. 
ويف العامل االسالمي، كان عبدالّله بن سبأ، يف زمرة أوائل الذین توغلوا هبذا 

األولیغارشیة الحاخامیةاألسلوب يف صفوف املسلمني وتسبب بالفرقة واخلالف بينهم. 

الشرع  وفي  المرغمون  تعني  أنوسيم،  أو  أنوسي  مفردة  فان  العبرية،  وفي 
اليهودي )هالخا( هي مفردة حقوقية تطلق على اليهود الذين اضطروا للتخلي 
غير اإلرادي عن الديانة اليهودية، لكنهم يبذلون قصارى جهدهم ليبقوا في 

ظروف القسر والقهر، على ديانتهم اليهودية.5
وقد تظاهرت جمموعة من األنوسيني بالدیانة املسيحية. ویقوم األنوسيون 
إظهار  يف  هؤالء  تطرف  وقد  هویتهم.  إخفاء  أجل  من  مجة  بنشاطات 
أكثر  املثل »ملكيون  یقول  وأصبحوا كما  واالسالم  للمسيحية  إنتمائهم 

من امللك«.
ویقول المسيري مؤلف »موسوعة اليهود واليهودیة والصهيونية« يف توضيح 

توغل طائفة »الدومنة« يف »اإلمرباطوریة العثمانية«:
إن عقيدة الدونمة كانت عقيدة الحلولية والغنوسية والتطرف. وكانوا يؤمنون 
بالوهية شبتاي زوي، ومن وجهة نظرهم، كان شبتاي زوي الماشيح الموعود 
المخلص، الذي أبطل الوصايا العشر وباقي األوامر والنواهي. وكانوا يؤمنون 
أيضا بان التوراة الموجودة، هي توارة فارغة من أي معنى، وقام زوي بإحالل 
توراة التجليات محلها. وهذه التوراة هي التفسير المجدد للتوراة القديمة على 

يد زوي. 
وكانت »ادونة« بداية مقرا لهذه المجموعة التي انتقلت الحقا إلى »سالونيكا«. 
وكل واحد من اليهود الدونمة كان يملك اسمين: إسم إسالمي تركي واخر إسم 
أنفسهم  يعتبرون  هؤالء  وكان  المجموعة.  هذه  أعضاء  بين  سريا  عبري كان 

يهودا. 
اليهود، وعندما يصطدمون بمشاكل،  التلمود مع باقي  يتعلمون  وكان هؤالء 
كانوا يطلبون الفتوى من الحاخامات، وكانوا يلتزمون بجميع تقاليد وطقوس 
إلى  االخرين  إنتباه  لفت  يريدوا  لم  النهم  السبت،  يوم  عطلة  ماعدا  اليهود 
كونهم يهودا. وأضافوا إلى األعياد اليهودية، عيدا أخر وهو يوم والدة شبتاي 

زوي...6
دراسته  وبعد  عام 1626م.  التركية  »ازمير«  بمدينة  زوي  شبتاي  ولد  وقد 
جاء  وقد  لليهود  المسيحا  بان  تدريجيا  إدعى  اليهودي،  والعرفان  الشريعة 
إلنقاذهم. وقبل بعض يهود أوروبا وتركية والشرق االوسط، دعوته. وقال زوي 
الذي إعتبر نفسه بانه أول إبن هلل، إنه سينتفض عام 1662م. وذهب قبل 
موعد ملكه، إلى أورشليم والقاهرة. وفي تلك الحقبة، احتفل اليهود وابتهجوا 

فرحا وكانوا يرددون:
يحيا المسيح الملك ويحيا السلطان طبي ]زوي[.

وتوجه شبتاي صبي ]زوي[ بعام 1666م. إلى اسطنبول بدل من ذهابه إلى 
أورشليم، والقي القبض عليه من قبل السلطان العثماني، وأحضر عند السلطان 
يوم 16 سبتمبر 1666م. وطلب منه أن يعتنق اإلسالم. وبعد إعتناقه االسالم 
غير إسمه إلى »محمد أفندي«، وتزوج من سيدة مسلمة. وتوفى عام 1976 
الطائفة  هذه  أتباع  ذلك، كان  وبعد  حوله.  أتباعه  جمع  على  شقيقه  وأقدم 

يطبقون التقاليد االسالمية في الظاهر والتقاليد اليهودية في الباطن.7
الحرب  قبل  بلغ  بان عددهم  الدونمة. ويقال  تقريبية عن عدد  أرقام  وهناك 
العالمية عشرة إلى خمسة عشرة ألف نسمة... وقبل فترة، أنيط اللثام عن وجه 
هذه الطائفة التي استطاعت لردح من الزمن، إخفاء حقيقتها عن المسلمين 
ال  أنهم  أظهرت  باليد  المكتوبة  والمستندات  الوثائق  معا، الن  اليهود  وعن 

يؤمنون بشئ، وكانوا بعيدين كل البعد عن اإلسالم واليهودية...8
الحركات  مع  وثيقا  تواصال  أقاموا  الدونمة،  طائفة  أعضاء  بعض  أن  ويبدو 

الماسونية في تركية، واضطلعوا بدور فاعل في علمنة تركية.9
وقد أعد الدونمة خالل إحتفاالتهم باالنتصار المرحلي في الحرب العالمية 
األولى، نساء من »سالونيك« لرفع الحجاب والثورة اإلجتماعية. وكانت 
نسف  يقصدن  حجابهن،  رفع  خالل  ومن  الدونميات  والفتيات  النساء 
األسس اإلجتماعية وشطب المبادئ اإلسالمية، لكنهن ووجهن بمعارضة 
العثمانية،  لإلمبراطورية  الكامل  اإلنهيار  وبعد  لكن  المسلمين،  من  جادة 
أقدم »رشدي بيك قره قاش زادة« الذي كان أحد القادة المنشقين للدونمة 
القره قاش، على شرح معتقدات الدونمة اليهود في صحيفة »وقت« وكتب 

يقول:10
إن مراسم عيد قرابين الخراف، تصادف يوم 22 مارس، وهو عيد يقام أثناء 
الليل. وفي هذه المراسم، تستخدم لحوم الخراف للمرة االولى في السنة 
الجديدة، وإلقامة هذا الحفل، فان من الضروري وجود إمراتين ورجلين على 
األقل. ويمكن زيادة هذا العدد شريطة مشاركة جنسين بعدد مساو ومع كل 
رجل وزوجته. وتشارك عندها النساء في الحفل، وهن يرتدين أنفس وأغلى 
مجوهراتهن ومالبسهن، ويقمن بتحضير الطعام وترتيبه على الموائد على 
الطاوالت، وبعد تناول الطعام، يبدأ مجلس الملذات والترف، ومع إطفاء 
الشموع، ينتهي الحفل بينما تتداخل النساء والرجال معا. إن النطفة غير 
الشرعية لكل جنين تنعقد في هذه الليلة وفي هذا الحفل، ويبصر النور، 

سيكون وليدا مباركا وسعيد الطالع.11
وماعدا هذه اجملموعات اخلمس من الطوائف اليهودیة الرئيسية، ميكن 
اإلشارة إىل طوائف اخرى يف خمتلف مناطق العامل، ختضع بشكل ما 

حتت مظلة تيار اليهودیة احلدیثة. 
وتتموضع الفرق املاسونية وسائر اجملاميع اخلفية يف هذه الفئة، إذ سنسلط 

الضوء عليها مستقبال، بإذن اهلل.

الهوامش:
1. Donmeh.

2. وقد صدر هذا الکتاب عن دار »هالل« للنشر.
3. Shebtay Sebi.
-3433 4
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www. a.wikipedia.org ،5. موسوعة ویکيبدیا احلرة، مفردة أنوسی

6. املسريي، عبدالوّهاب، »موسوعة اليهود واليهودیة والصهيونية«، ج 5، صص 
.233-232

7. توفيقي، حسني، »التعرف على الدیانات الكربى«، صص 100-99.
-3333 8

.334
9. املصدر السابق، ص 334.

10. فرسائي، حمسن، »اإلطاحة الصهيونية باإلمرباطوریة العثمانية«، صص 347-
348

11. املصدر السابق، ص 348؛ نقال عن مصطفی طوران، »دور اليهود يف ترکية«، 
مصطفی بوراميين، مسيع للنشر، 1380ه .ش.، صص 43-42.

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

الطبعة األولی، 1397ش.

األولیغارشیة الحاخامیة

الطوائف الخفية في العصر الحديث

القسم الثاني
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ماهّية األترّج
یعترب األترج واحد من األربعة أنواع الرئيسية من احلمضيات اليت وجدت 
منذ قدمي الزمان، واليت تفرعت منها الكثري من األنواع اليت نعرفها اليوم، 

مثل الليمون والربتقال وغريها.
وتتميز هذه الفاكهة بقشرهتا املتعرجة وبطبقة بيضاء مسكة تفصل القشرة 
عن اللب، وميكن تناول اللب مع الطبقة البيضاء احمليطة، فكالمها له 

فوائد عدیدة ومذهلة.
یشبه لون األترجة من اخلارج لون مثار الليمون، وخيتلف شكلها كثرياً من 
منطقة ألخرى، فمنها ما یبدو على هيئة الكف، ومنها ما یبدو على 

هيئة مثار تشبه الليمون ولكنها أكرب حجماً وهكذا.
واحلدید  والكالسيوم  واأللياف  سي  بفيتامني  غنية  االترج  مثار  وتعترب 

والبيتاكاروتينات واملنغنيز والزنك والبوتاسيوم وفيتامني ب6 وغريها.
و هو من األشجار الذهبية، كما يف النارنج و الرّند و مثره كبار خمتلف 
األجزاء. و ذلك ألن لثمره قشرا و حلما و حّبا، و مجيع هذه خمتلفة 

الطعوم و األلوان و الطبائع.

طبيعت األترّج و أفعاله
أنّا نتكلم أوال يف مثرة هذا النبات، مث نتكلم يف أجزائها. و مثرة هذا النبات 
أجزاؤها خمتلفة الطبائع، و ذلك ألجل اختالف تلك األجزاء يف جواهرها 
كما بيـّّناه أوال. و أما قشر هذه الثمرة، فإنه حاّر یابس، و ذلك ألجل ما 
فيه من الناریة. و مع ذلك، فإنه بسيط اجلرم، ألجل ما فيه من األرضية 

و هلذه األرضية، هو زائد اليبوسة.
• و أما حلم هذه الثمرة، فإنه يف نفسه شدید الربد، ألجل ما فيه من 

املائية اجلامدة، و ملا فيه من الفجاجة. و مع ذلك، فهو يف نفسه، رطب 
لكن رطوبته قليلة ألجل ما فيه من یبوسة األرضية.

• و أما تربیده لبدن اإلنسان، فقليل؛ ألنه - لغلظه - ال یسرع نفوذه إىل 
حيث یربّد ، بل یتأّخر ذلك إىل أن ینهضم و تضعف قوته.

• و أما احلمض الذي يف داخل هذه الثمرة، فإنه بارد یابس. و ذلك ألن 
احلامض من شأنه أن یكون كذلك. و برده يف نفسه ليس بشدید، و ذلك 
ألن حدوثه إمنا هو بالغليان الالزم للحرارة؛ و ذلك مما ال یكون معه الربد 
قویا. فلذلك، هو يف نفسه أقل بردا من اللحم بكثري. و أما تربیده لبدن 
اإلنسان، فهو أكثر و أشد من تربید اللحم، و ذلك ألجل لطافة احلمض، 
و قوة غوصه، فيسهل نفوذه إىل حيث یربّد. و هذا كالثمار اليت تكون أوال 
عفصة، مث تصري حامضة؛ فإهنا يف حال عفوصتها، یكون بردها يف نفسها 
أشد بردا من بردها يف حال احلموضة، و أما تربیدها لبدن اإلنسان فهو 

أقل من تربیدها يف احلموضة.
نفسها  تكن يف  إن مل  و  فإهنا  احلمض،  یبوسة هذا  نقول يف  و كذلك 
لطافة  ألجل  ذلك  و  قوّى،  اإلنسان  بدن  يف  فعلها  فإّن  جدا،  شدیدة 

احلمض و قّوة نفوذه.
• و أما ورق هذا النبات، فإنه حاّر یابس، و ذلك ألجل ما فيه من الناریة. 

و ال بد و أن یكون إىل غلظ، ألجل ما فيه من األرضية.
ولطيف  الرائحة.  حاّد  یكن  مل  إال  و  حاّر،  النبات،  هذا  زهر  أما  و   •
اجلوهر، ألن مادته هي األجزاء املتصّعدة عن مادة الثمرة. و ال بد و أن 
یكون إىل یبوسة، ألن هذا املتصّعد أكثره دّخاىّن؛ ألن تصّعده من املادة 
اليت یتكّون منها هذا النبات، و تلك أرضية الحمالة، و إن كان ال بد فيها 
من مائية كثرية. فلذلك، هذا الزهر حمّلل، ألجل حرارته، و لكنه لغلظه 

ليس مبفّتح.

الحمضيات: األْترّج

الطّب اإلسالمي

• و أما حّب مثرة هذا النبات، فإنه حمّلل بدهنيته، مقّو لألعضاء ألجل الطّب اإلسالمي
عطریّته.

• أما محض مثرة هذا النبات، فإنه مربّد، قامع، ملّطف، شدید اجلالء و 
الغوص و ألجل ذلك هو ملطف. و أما تلطيفه مع تقطيعه فألنه - على 
ما ستعرفه بعد - قابض شدید التقطيع. و أما قمعه، فألجل برده. و أما 
شّدة جالئه ، فإنه مع محوضته، لطيف نّفاذ، فيسهل نفوذه بني العضو 
و ما التصق به بسرعة ، و لذلك هو یقلع اآلثار و الدبوغ اليت تكون يف 
الثياب. و أما قبضه ألجل یبوسته. و أما تقطيعه، فألجل شدة نفوذه بني 

أجزاء املادة، فريّد بعضها من بعض، فتصغر لذلك أجزاؤها.
• و أما قشر مثرة هذا النبات، فإنه هاضم؛ ألنه مع حرارته عطر، مقّو 
للمعدة، و فيه حتليل و تریاقية. و كذلك يف مجيع أجزاء هذه الشجرة، و 

ذلك ألجل ما فيها من العطریة الدالة، املناسبة لطبيعة بدن اإلنسان.

في أعضاء الّرأس
• أما ورق هذا النبات و زهره، فقد یّتخذ منها نطول یسّكن به الصداع 

البارد، و حنو ذلك، و سبب ذلك، ما فيها من احلرارة.
• و أما محاضه، فينفع الصداع احلاّر و الكائن عن األخبرة الصاعدة إىل 
الرأس من املعدة، أو من غريها. و ینفع من التوّحش و اخلفقان احلار و من 
السوداء خاصة احملرقة عن الصفراء، و كذلك هو نافع من املاليخوليا و من 
الوسواس احلادث عن احرتاق الصفراء و تبخريها، و ذلك ألنه مع منعه 

األخبرة یقّوى القلب و یبّدل الروح فيعّدهلا.
• و قشر مثرة هذا النبات إذا مضغ أو ترك يف الفم مّدة، شّد اللثة و طّيب 
الفضلية  الرطوبة  حتليله  مع  العطریة،  من  فيه  ما  ذلك ألجل  و  النكهة. 
اليت تكون يف اللثة فتعّدها للعفونة، و جتفيفه هلا؛ فورق هذا النبات یفعل 
ذلك أیضا. و كذلك حّبه و زهره، و كذلك طبيخ محض مثرة هذا النبات 
یفعل ذلك، ألن هذا احلمض جيّفف لرطوبة الفضلية املعّفنة، و یلطّفها، و 

یقطّعها فيهّيئها بذلك للخروج و االنفعال.
• و مع ذلك، فإن هذا احلمض - بقوة برده - یبطل فعل احلرارة العفونية 
املبّخرة لألجزاء الغّضة الكریهة الرائحة، فيعني بذلك على تطييب النكهة. 
إال أن هذا احلمض، یضّر األسنان بغوصه فيها و قّوة جالئه املزیل ملا عليها 
من الرطوبات اليت تدفع عنها أضرار املالسات. و ذلك، فإن هذا احلمض 

شدید اإلحداث للضرس.
یضّر   - بالعصب  إضراره  - ألجل  احلمض  هذا  فألن  ذلك،  مع  و   •
األسنان بإضراره باألعصاب اآلتية إىل اللثة. و لذا كان هذا احلمض ضارا 

باألعصاب، ألنه مع قوة برده و تقطيعه، فإنه شدید النفوذ، غّواص.
• و إذا اكتحل هبذا احلمض، بّرد العني، و جاّلها بقوة، و سّكن حرارهتا 
الفضول؛ فيسهل  و نفع من حّكتها جدا، و لّطف ما یكون فيها من 
بذلك اندفاعها. فلذلك، كان االكتحال مباء هذا احلمض، حيّد البصر، و 
یقّوى العني احلارّة تقویة ظاهرة. و إذا اكتحل به صاحب الريقان أذهب 
صفرة عينيه و ذلك ألجل قّوة جالئه، و ترقيقه ملا هو حمتبس من العني من 

الصفراء، فيسهل بذلك حتّللها و خروجها من املسام.
• و اشتمام زهر األترّج ینفع من النزالت و من اللقوة و یسّخن الدماغ و 
یقّویه، ألجل ما فيه من العطریة، و قد یفّتح برد املصفاة، ألجل تفتيحه، و 
حيّلل فضول الدماغ. و كذلك ورق هذا النبات و قشرة مثره. إال أن اشتمام 

الزهر أقوى يف ذلك، ألجل لطافته.
فيكون  النار،  مناقل  مثرته يف  توضع  الوباء.  من  تنفع  األترّج  رائحة  و 

دّخاهنا نافعا للوباء.

في أعضاء الّصدر
• ملا كان هذا النبات - جبميع أجزائه - عطرا، و العطریة مالئمة للروح 
و القلب؛ فلذلك كان تأثري أجزاء هذا النبات يف أعضاء الصدر عظيما، 
القلب و نواحيه سریعا، فلذلك یكون نفع كل واحد  ألهنا تصل إىل 
منها - فيما ینفع - عظيما. و كذلك، ضرر كل واحد منها فيما یضّر 

به احلمض، ألجل تسكينه احلرارة، بسبب قوة برده.
• و هو شدید النفع من اخلفقان احلاّر، و كذلك التوّحش و التلّهب يف 
القلب. و سبب ذلك، شدة تعدیله للحرارة احملدثة لذلك. و مع ذلك، 
فهو شدید اإلضرار بأعضاء الصدر، ألن أكثر هذه األعضاء عصبية، 

ألنه مع برده و یبوسته، شدید الغوص و النفوذ فيها.
• و كذلك هذا احلمض شدید اإلضرار بالصوت، ألنه لقّوة جالئه و 
تقطيعه، یزیل الرطوبات اململسة للحنجرة و قصبة الرئة، فيخشن لذلك 
سطحها؛ و یلزم ذلك خشونة الصوت. و إذا استعمل هذا احلمض يف 
ذات و أما قشر مثرة هذا النبات، فإن املرىّب منه نافع للحلق و الرئة، ألنه 
بعطریته یكون نفعه - و نفع ما یغالطه من العسل - يف هذه األعضاء، 
شدیدا جدا. واملرىّب من هذا القشر، نافع يف اخلفقان احلادث عن برد 
القلب، و كذلك سائر األمراض الباردة احلادثة للقلب. و كذلك دهن 
زهر هذا النبات، إذا دهن به الصدر. و إمنا كان كذلك، ملا يف ذلك من 

العطریة املالئمة للروح احليواىن و آالته.
البلغم، و ذلك  الذي ضيقه عن  الّنفس  النبات یوّسع  • و ورق هذا 
ألن شأن هذا الورق مفّتح للّسّدة البلغمية. وقشر مثرة هذا النبات یفعل 

ذلك، و كذلك زهره و حّبه.

في أعضاء الغذاء
• ملا كان هذا النبات عطرا، و العطریة مالئمة للروح و األحشاء، و 
ذلك ألجل كثرة األرواح يف األحشاء. فلذلك، إذا طبخ بزر هذا النبات، 
أو زهره أو قشر مثرته؛ يف خّل أو يف شراب أو يف ماء العنب أو ماء 
الورد و حنو ذلك و شرب؛ كان ذلك موافقا لألحشاء كلها، مقّویا هلا، 

خاصة للمعدة.
• وإذا نقع ذلك يف هذه الرطوبات و حنوها. و ذلك إذا عملت بالعسل 
أو بالّسّكر، مثل املعاجني؛ نفعت املعدة و قّوهتا. و لذلك، كان جوارش 
األترّج ، و هو املتخذ من قشر مثرته املوضوع يف العسل، إذا أكل قّوى 
املعدة، و أعان على اهلضم و على االستمراء ، ملا فيه من احلّدة املسرعة 

خلروج الغذاء.
العطش  یسّكن  لكنه  و  یعّطش؛  و  الطعام،  یشّهى  األترّج  قشر  و   •
البلغمى. و كذلك زهر هذا النبات، إذا عمل منه دهن بزیت اإلنفاق و 
حنوه، كان ذلك الدهن مقّویا للمعدة. و كذلك إذا وضع قشر مثر هذا 

النبات يف األطعمة - كاألباریز - كان موافقا للمعدة.
• و ملا كان جوهر هذا القشر مرّكبا من أرضية و ناریة، ال جرم 

ليس  إعانته هلا على اهلضم،  للمعدة، و  كان مع تسخينه 
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خيتلف ذلك بقوة العطریة و ضعفها، فكلما كانت العطریة أكثر و أقوى 
یصلح  أو  الروح،  یعّدل  مزاج  للعطر  إذا كان  و  أكثر.  الرتیاقية  كانت 
مزاجها - و حنو ذلك - كانت تقویته للروح أكثر، فكانت تریاقيته أكثر 

و أشّد.
الرتیاقية. ألن  فلذلك، قشر األترّج و ورقه و زهره، و مجيع ذلك، كثري 
هذه األشياء، مع قوة عطریتها، فإهنا تقّوى الروح، مبزاجها الذي هو حاّر 
باعتدال. فإّن هذا املزاج مالئم جلوهر الروح، ألنه مالئم مناسب، لكيفية 

اهلواء املعّدل للروح.
و أما حّب األترّج فعطریّته أقّل، فلذلك تریاقيته أضعف من تریاقية القشر 
و الزهر و الورق. و أما محض األترّج فهو أقل تریاقية، ألنه أقل عطریة و 
إمنا یكون مزاجه معينا لعطریته على الرتیاقية، إذا كان قد جعل للروح أو 
القلب مزاج شدید احلرارة، حىت حيتاج يف تعدیلهما إىل ما هو قوّى الربد 

كما هو هذا احلمض.
و أما حلم األترّج فهو قليل الرتیاقية جدا، ألنه مع قّلة عطریته، فهو بارد 
غليظ، ال یناسب جوهر الروح. و مع هذا، فهو موّلد لألخالط الغليظة؛ و 
ذلك مما یقّل معه توّلد الروح، و یلزم ذلك ضعفها، ال قوهتا. فلذلك كانت 

الرتیاقية يف حلم األترّج قليلة جدا.
و رمبا كان لبعض هذه األشياء، خاصية يف النفع من سّم دون سّم. فبزر 
األترّج و ورقة - وزن درمهني من كل واحد منهما - إذا شرب بالشراب، 
قاوم السموم كلها، خاصة سّم العقرب. و كذلك، إذا طلى بذلك موضع 
اللسعة. قشر مثرة األترّج قریب من ذلك. و عصارة قشر هذه الثمرة، ینفع 

من هنش األفاعى شربا؛ و أما القشر، فينفع من ذلك ضمادا.

األترّج في کالم األئّمة المعصومين
قال الرضا: »أكل األترج  بالليل يقلب العين و يورث الحول  و إتيان 

المرأة الحائض .«1 
روی عن إبراهيم بن عمر اليماني قال: قلت أليب عبد اهلل: يزعمون 

الناس أن األترج على الريق أجود ما يكون. 
قال: »إن كان قبل الطعام خير و بعد الطعام خير و خير.«2 

وعن أيب احلسن قال: »أي شي ء يأمركم أطباؤكم من األترج؟« 
قلت: يأمروننا به قبل الطعام. قال: »لكني آمركم به بعد الطعام .«3 

عن أبي بصير قال: كان عندي ضيف فتشهى علي أترجا بعسل فأطعمته 
و أكلت معه مث مضيت إىل أيب عبد اهلل فإذا املائدة بني یدیه. فقال 

يل: »ادن فكل.« 
قلت: إني قد أكلت قبل أن آتيك أترجا بعسل و أنا أجد ثقله ألني أكثرت 

منه. 
فقال: »يا غالم انطلق إلى فالنة فقل لها ابعثي إلينا بحرف رغيف يابس 
من الذي يجفف في التنور فأتي به.« فقال: »كل هذا فإن الخبز اليابس 

يهضم  األترج.« 
فأكلته مث قمت من مكاين فكأين مل آكل شيئا.4 

قال  قال:  الجعفري  عن  صالح  بن  بكر  و  منذر  بن  الحسين  عن  عنه 
أبواحلسن: »ما يقول األطباء في األترج؟« 

قال قلت: يأمروننا بأكله على الريق. 
قال: »لكني آمركم أن تأكلوه على الشبع .«5

روی عن أيب عبد اهلل أنه قال ألصحابه: »بأي شي ء يأمركم أطباؤكم 
في األترج؟« 

قالوا: يا ابن رسول اهلل يأمروننا به قبل الطعام. 
قال: »ما من شي ء أردأ منه قبل الطعام و ما من شي ء أنفع منه بعد 

الطعام فعليكم  بالمربى منه فإن له رائحة في الجوف كرائحة المسك.«6

الهوامش:
1. »طّب اإلمام الرضا«، قم، الطبعة االولی، 1402ق.، ص 27.

2. الربقي، امحد بن حمّمد بن خالد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371 ق.، 
ج 2، ص 555.
3. نفس املصدر.
4. نفس املصدر.

5. نفس املصدر، ص 556.
6. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج  63، ص 193.

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

2. موقع املوضوع.

ینهضم سریعا، بل هو عسر اهلضم جدا، و إذا اهنضم مل 
یكن غذاؤه كثريا، ألن جوهره یابس أرضّى نارّى فهو یهضم 

و ال ینهضم.
• و املرىّب منه أسرع اهنضاما، ألجل لينه و امتزاجه بالعسل، و إذا أخذ 
)يف( مضغه جيدا، سهل بذلك اهنضامه يف املعدة، ألجل زیادة تصّغر 
أجزائه، فإن املنفعل كلما كانت أجزاؤه أصغر، كان قبوله لالنفعال أكثر.

• و أما حلم هذه الثمرة، فهو شدید الغلظ، ألجل تركيبه من أرضية 
مائية جامدة، فلذلك كان هضمه عسرا أیضا، و لكنه أقبل لالهنضام 
من القشر، ألن جوهر القشر شدید اليبوسة، و هذا اللحم كثري املائية. 
و كذلك تغذیة هذا اللحم بعد اهنضامه، أكثر من تغذیة القشر، ألن 
ناریة  القشر، ألجل  الغذائية من جوهر  أنسب إىل  اللحم  جوهر هذا 

القشر و مائية هذا.
• و إذا اهنضم حلم األترّج وّلد خلطا غليظا، و لذلك هو من املسّمنات. 
و هو ردئ الغذاء، عسر اخلروج، موّلد للقولنج. و إذا طبخ هذا اللحم، 
ليس  بالعسل و حنوه؛ كان أسرع هضما مما  أو رىّب  أو أجيد مضغه، 
كذلك، كما قلنا يف القشر املرىّب بالعسل )أنه( أسلم و أقّل ضررا، ألجل 

تلطيفه بالعسل.
• و یفارق هذا اللحم القشر، بأن هذا إذا مل ینهضم سریعا، وّلد الریاح 
و الّنفخ كثريا، و ال كذلك القشر. و ذلك ألن توّلد الریاح النفخ، إمنا 
یكون من الدخانية، و هي إمنا حتدث كثريا، إذا خالط األرضية مائية 
و ال  ناریة.  بل  مائية كثرية،  ليس خيالطها  القشر،  أرضية  و  تصّعدها 

كذلك، أرضية اللحم.
و إذا أكل هذا اللحم باألبزار احلارة الكثرية، كان أقبل للهضم، و قّلت 
نفخه و ریاحه. و ینبغى أال یؤكل مع هذا اللحم طعام آخر - و كذلك 
فإذا كان  القشر - و ذلك ألجل غلظ هذین، و عسر اهنضامهما. 
معهما طعام آخر، مل تقبل الطبيعة على هضم هذین، ألجل عسرمها، 
و أقبلت بكّليتها على هضم الطعام اآلخر، فكان ذلك سببا لفساد 

هذین.
• و أما محض األترّج فهو دابغ للمعدة، ألجل یبوسته، مع تقطيعه ملا 
یكون يف املعدة من الرطوبات، فتتهّيأ لالنزالق و اخلروج. و مع ذلك، 
فإنه یقّوى املعدى مبا فيه من العطریة - و إن قّلت جدا - و یشّهى 
الطعام جدا، ألجل قّوة محوضته. و لكنه یلذع املعدة القليلة الرطوبات. 
و یضّر جدا أصحاب الفواق اليبوسى، و مينع القئ، خاصة ربّه و شرابه، 
خاصة إذا كان معه شيء من الطباشري أو أوراق النعنع. و منعه للقئ 

الصفراوى أكثر.
• و هو یسّكن العطش، و یزیل الغّم احلادث عن حرارة املعدة و كثرة 
الصفراء فيها. و هو یقاوم حرارة املعدة. و إذا طبخ رّب األترّج باخلّل، و 
سقى نصف مقدار سكرجة، قتل العلق املبلوعة و أخرجها، ألجل شدة 

تقطيع هذا املشروب، و إفراط جالئه و لذعه.

في أعضاء الّنفض
• أما محاض األترّج فإنه - ألجل یبوسته - یقطع اإلسهال، خاصة 
إذ  القوة،  بقوّى  ليس  ذلك  فعله  و  الصفراوى.  و  الكبدى  اإلسهال 
خيلو هذا احلمض عن القبض القوى. و مع ذلك، فإنه ال جيوز تناوله 

لذلك، إذا خيف من حدوث الّسحج، ألنه لقّوة لذعه، یعني على حدوث 
الّسحج. و ربّه، أكثر قطعا لإلسهال.

• و هو یسّكن شهوة اجلماع، ألجل منافاة مزاجه ملزاج املىّن - و هو الربد 
و اليبوسة - و لذلك یسّكن غلمة النساء. و بزر األترّج قد یطلق البطن 
مبا فيه من الدهنية، و ال یبعد أن یكون مقّویا للباه، ألنه مع حرارته ذو 

رطوبة فضلية.
• و أما حلم األترّج فال فعل له يف عقد أو إطالق، و لكنه قد یعني على 
االنتشار، فيعني على اجلماع، و ذلك بتوليده الریاح و النفخ. و إمنا ال 
یفعل ذلك كثريا، ألن أكثر ما یتوّلد منه من الریاح و النفخ، إمنا یكون 
يف املعدة أو يف األمعاء. و ألجل كثرة توّلده هلذه يف األمعاء، حيدث عنه 

كثريا: القولنج.
• أما قشر مثرة األترّج فقد حيبس البطن، و عصارته تستعمل يف األدویة 
املسهلة إلصالحها. و أما زهر األترّج و ورقه، فإن طبيخهما قد تنّطل به 
املقعدة، فينفع من الزحري الكائن من الربد. و إذا نّطل به البطن، حّلل 
الریاح و النفخ. و كذلك الّدهن املّتخذ من زهر األترج أو قشره، و ذلك 

ألجل ما يف ذلك من السخونة احملّللة، مع العطریة املقّویة.

في األمراض التي ال اختصاص لها بعضو عضو
• أما محاض األترّج فإنه ألجل قوة برده مع محوضته، هو شدید القمع 
للصفراء، و ینفع كثريا من أمراضها مثل الغّب و احملرقة. و یسّكن اللهيب 
و احلرارة، و جيلو اآلثار اليت تكون يف اجللد، كالّنمش و الربص و الكلف 

و یصلح اللون؛ و ذلك ألجل قوة جالئه.
• و ینفع جدا من القوباء و ذلك ألنه مع یبوسته اجملّففة ملا یكون يف 
القوباء من الرطوبة احلادة، هو - أیضا - لشدة تقطيعه، یصّغر أجزاء املادة 
الغليظة اليت ال بد منها يف القوباء و یلطّفها، فتتهّيأ للتحّلل. و مع ذلك، 

فإنه بقوة برده یسّكن حرارة مادة القوباء فلذلك هو شدید النفع فيها.
• و إذا شرب شرابه أو ربّه، نفع جدا من احلميات الوبائية، و ذلك ألجل 
تقویته للقلب و تعدیله ملزاجه. و إذا جعل قشر مثرة األترّج يف الثياب، منع 

من تسّوسها ألجل ما فيه من احلدة و الناریة املانعة من توّلد احليوانات.
• و إذا أحرق هذا القشر، اكتسب باإلحراق حّدة و لطفا و جتفيفا فلذلك 
ینفع إذا طلى به البهق و الربص و هو نافع جدا للبهق األسود و كذلك 

محاض األترّج ینفع من البهق، بقوة جالئه.
• و دهن األترّج یسّخن العصب، و ینفع من اسرتخائه، و حيّلل اإلعياء. 
كل ذلك ألجل تسخينه و حتليله. و تعينه العطریة، على تقویة العصب.

• و یقال: إن طبيخ حلم األترّج یسّمن. و یشبه أن یكون ذلك، ألجل 
تغليظه الدم. و إذا دّخن األترّج أو مثرته، و ذلك بأن توضع مثرته يف النار 
كان ما یتبّخر منها، مصلحا لفساد اهلواء و الوباء، و ذلك ملا فيه من 
العطریة. و حّب األترّج حيّلل األورام، و كذلك مجيع أجزائه احلارة، كالورق 

و الزهر و قشر مثره.

في حاله في الّترياقّية
كل مقّو للروح، فهو تریاق. ألن الروح إذا قویت، متّكنت من دفع السموم 
و حنوها. فلذلك، كّل مقّو للروح، فهو ممّكن هلا من دفع السموم و ذلك 
الطّب اإلسالميهو الرتیاق و كّل عطر، فإنه مقّو للروح. فلذلك، كّل عطر فهو تریاق! و 

الطّب اإلسالمي
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حذر أهل البيت شيعتهم من شر املدعني واملنتحلني، وخطوا هلم 
منهجا واضحا أمروهم بالتمسك به يف حال ظهور أمثال هذه احلركات 

الباطلة، وهذا املنهج یتمثل يف أمور:
األول: وضوح أمرهم كالشمس الساطعة بنحو ال یقبل اللبس و االشتباه 
 کما دلت على ذلك روایة المفضل بن عمر، قال: مسعت أباعبد اهلل
یقول: »إياكم والتنويه، أما واهلل ليغيين إمامكم سنيناً من دهركم، ولتمحصن 
حتى يقال: مات، قُتل، هلك، بأي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، 
ولتكفأّن کما تكفأ السفن في أمواج البحر، فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه، 
وكتب في قلبه اإليمان، وأيده بروح منه، ولترفعّن اثنتا عشرة راية مشتبهة، 

ال يدرى أي من أي.« 
قال: فبكيت، مث قلت: فكيف نصنع؟ 

قال: »فنظر إلى شمس داخلة في الّصفة«، 
فقال: »يا أبا عبداهلل، ترى هذه الشمس؟« 

قلت: نعم. 
فقال: »واهلل ألمرنا أبيّن من هذه الشمس«1

ودعوة أحمد إسماعيل فيها من الغموض ما فيها، فإن أمحد إمساعيل ال 
یعرف أصله، وهو معروف بأنه ال ینتسب ألهل البيت، وإمنا ادعي 
أو  هو حي  هل  یدري  وال  هو،  أین  یعلم  ال  غائب  وهو  ادعاء،  ذلك 
ميت، وال یعرف من یروج له، أو یعمل معه، أو ميوله، وكل املروجني له ال 
یعرفون بفضل، وال علم، وال تقوى، وال حسن سرية بني الناس، ودعوهتم 
قائمة على الظنون، وانتقاء روایات دون أخرى، واعتمادهم على الروایات 
الظاهر،  بعيد عن  للنصوص مبا هو  الصحيحة، وتأویلهم  الضعيفة دون 
مثل تأویلهم اليماني بأنه من الُيمن، وهو الربكة، ال من »الَيَمن«، وهي 
البالد املعروفة، وزعمهم أن املراد بـ»القائم« يف كثري من النصوص هو أمحد 
إمساعيل، ال اإلمام املهدي املنتظر، وغري ذلك مما یطول ذكره مما رددنا 

عليه يف مطاوي كتابنا هذا، فأي وضوح يف هذه الدعوة؟

االختالف  حال  يف  عليه  هم  مبا  بالتمسك  شيعتهم   أمرهم الثاني: 
الشيخ  روى  فقد  فيه،  املختلف  دون  عليه  باجملمع  واألخذ  وااللتباس، 
أيب  عن  النصري،  المغيرة  بن  الحارث  عن  بسندمها  والنعماني  الصدوق 
يفقد زمانا،  بأن صاحب هذا األمر  إنا نروي  له:  عبداهلل، قال: قلت 

فكيف نصنع عند ذلك؟ 
قال: »تمسكوا باألمر األول الذي أنتم عليه حتى يبين لكم.«2

ويف مقبولة عمر بن حنظلة، عن أيب عبد اهلل، قال: »ينظر إلى ما كان 
من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه من أصحابك، فيؤخذ 
به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع 
غيُّه  بين  وأمر  فُيّتبع،  رشده  بّين  أمر  ثالثة:  األمور  وإنما  فيه،  ريب  ال  عليه 
فُيجتنب، وأمر مشکل يرد علمه إلى اهلل وإلى رسوله، قال رسول اهلل : حالل 
بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، 

ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث ال يعلم.«3
عبد  أيب  على  وأيب  أنا  دخلت  قال:  سنان،  بن  اهلل  عبد  صحيحة  ويف 
اهلل، فقال: »فكيف أنتم إذا صرتم في حال ال ترون فيها إمام هدى، وال 

َعَلما يُری، وال ينجو منها إال من دعا دعاء الغريق؟« 
فقال له أيب: إذا وقع هذا ليال فكيف نصنع؟ 

فقال: »أما أنت فال تدركه، فإذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى 
يتضح لكم األمر.«3

وعن أبان بن تغلب، قال: قال يل أبو عبد اهلل: »يأتي على الناس زمان 
يصيبهم فيه سبطة، يأرز العلم فيها بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، 
)يعني بين »مكة« و»المدينة«(، فبينما هم كذلك إذ أطلع اهلل عز وجل لهم 

نجمهم.« 
قال: قلت: وما السبطة؟ 

قال: »الفترة والغيبة إلمامكم.« 
قال: قلت: فكيف نصنع فيها بين ذلك؟ 

فقال: »كونوا على ما أنتم عليه حتى يطلع اهلل لكم نجمكم.«4
ويف هذه الروایات وغريها بيان للشيعة بأن یلزموا األمر األول، ویبقوا على 
ما هم عليه، وال یصدقوا من یدعو الناس إىل نفسه كأمحد إمساعيل وغريه، 
حىت یظهر اإلمام املهدي، وال سيما مع شدة االمتحان والتمحيص، 
وعظم الفنت، وكثرة املدعني لإلمامة يف آخرالزمان کا يف اخلرب الذي نقلناه 

 :قریباً، حيث جاء فيه قوله
»أما واهلل ليغيين إمامكم سنيناً من دهرکم، ولُتمحَُّصّن حتى يقال مات، قتل، 
هلك، بأي وابي سلك؟ ولتدمع عليه عيون المؤمنين، ولتكفأ کا تكفأ السفن 
في أمواج البحر، فال ينجو إال من أخذ اهلل ميثاقه، وكتب في قلبه اإليمان، 

وأيده بروح منه، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة، ال يدرى أي من أي...«5
وقول أيب عبد اهلل قال: »ال يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني 

هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه.«6
بينة لكل أهل األرض تدل على  الثالث: الصيحة: وهي عالمة واضحة 
بدایة احلركة املهدویة املباركة، وظهور اإلمام املهدي، وعلى هذا دلت 

األحادیث.
 :فقد روى النعماني بسنده عن ابن أبي يعفور، قال: قال يل أبو عبداهلل
»أمسك بيدك هالك الفالني )اسم رجل من بني العباس(، وخروج السفياني، 

وقتل النفس، وجيش الخسف، والصوت.«

قلت: وما الصوت، هو المنادي؟ المدعون الكّذابون
فقال: »نعم، وبه يعرف صاحب هذا األمر.«7

وقوله : »به یعرف صاحب األمر« یعين بالصوت دون بقية العالمات، 
الزكية،  النفس  قتل  ومن  السفياين،  من  وضوحا  أكثر  الصيحة  أن  إذ 
واخلسف بالبيداء، فكل هذه العالمات ميكن أن تؤول فيقع اللبس فيها، 
كأن نشك يف رجل ما هل هو السفياين أم ال؟ أو هل هذا املقتول هو 
أما الصيحة فقد دلت األخبار على أهنا حدث عاملي  الزكية؟  النفس 
كوين، یصل إىل كل الناس يف مجيع أرجاء األرض، ویسمعه كل أحد، 

حىت النائم فإنه یستيقظ.
فقد روى عبد اهلل بن سنان عن اإلمام الصادق أنه قال: »النداء من 
المحتوم، والسفياني من المحتوم، واليماني من المحتوم، وقتل النفس الزكية 
من المحتوم، وكف يطلع من السماء من المحتوم.« قال: »وفزعة في شهر 

رمضان، توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج الفتاة من خدرها.«8
قال يف حدیث:   أبي بصير، عن أيب جعفر حممد بن علي وعن 
اهلل،  شهر  رمضان  شهر  ألن  رمضان؛  شهر  في  إال  تكون  ال  »الصيحة 

والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق.«
من  فيسمع   ،القائم باسم  السماء  من  منابر  »ينادي   :قال مث 
بالمشرق ومن بالمغرب، ال يبقى راقد إال استيقظ، وال قائم إال قعد، وال 
قاعد إال قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت، فرحم اهلل من اعتبر بذلك 

الصوت فأجاب، فإن الصوت األول هو صوت جبرئيل الروح األمين.«
مث قال: »يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث 
وعشرين، فال تشّكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر النهار صوت 
الملعون إبليس اللعين، ینادي: »أال إن فالنا قتل مظلوما«؛ ليشكك الناس 
ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار، فإذا سمعتم 
الصوت في شهر رمضان فال تشّكوا فيه أنه صوت جبرئيل، وعالمة ذلك أنه 
ينادي باسم القائم واسم أبيه، حتى تسمعه العذراء في خدرها، فتحرض 

أباها وأخاها على الخروج.«
وقال: »ال بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم: صوت من 
السماء، وهو صوت جبرئيل باسم صاحب هذا األمر واسم أبيه، والصوت 
قتل  أنه  فالن  باسم  ينادي  اللعين  إبليس  صوت  هو  األرض،  من  الثاني 
مظلوما، يريد بذلك الفتنة، فاتبعوا الصوت األول، وإياکم واألخير أن تفتنوا 

به.«9
وهذه األحادیث وغريها بينت أن الصيحة ستقع ال حمالة بنحو ال حيتمل 
اللبس أو االشتباه، فقد حددت تارخيها بالشهر، واليوم، والوقت )ليلة 
النداء، وهو  لنا مضمون هذا  اجلمعة ۲۳ من شهر رمضان (، وبينت 
اشتماله على ذكر اسم اإلمام املهدي واسم أبيه، ودلت روایات أخر 
 ،على أن هذا النداء مشتمل أیضا على بيان أن احلق مع آل حممد
وحذرت هذه الروایات من نداء آخر تضليلي صادر عن إبليس اللعني، 

قد غن وقته ومضمونه ومصدره.
كما أوضحت تلك األحادیث أن صيحة جربائيل سيسمعها مجيع 

أهل األرض، بل حىت النائم یسمعها، ویستيقظ من منامه!
فأي بيان أوضح من هذا البيان؟ 
وأي عالمة أبلغ من هذه العالمة؟

وهذا فعال مصداق لقوهلم: »إن أمرنا ألبين من الشمس«؛ 

الشيخ أحمد سلمان

المدعون الكّذابون

وضوح أمرهم كالشمس الساطعة
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فيه، كالشمس  لبس  ال  واضح   املهدي اإلمام  وأمر 
إمساعيل  أمحد  أمثال  إىل  حيتاج  ال  النهار،  رابعة  يف  الطالعة 
وأنصاره، الذین یؤولون النصوص الظاهرة اليت ال حتتاج إىل تأویل، 
عن  الكلم  وحيرفون  وباملتشاهبات،  الضعيفة  باألحادیث  ویتمسكون 
مواضعه، ویدعون الدعاوى العظيمة اليت مل یستطيعوا إثباهتا بدليل واحد 

صحيح.
العظمى،  لإلمامة  املدعني  اإلهلية  للمقامات  املنتحلني  شر  اهلل  كفانا 
حمفوظا  شاخما  وفتنهم كما كان  هؤالء  شرور  من  مذهبنا  اهلل  وحفظ 
الذین هم حصون  العاملني  العصر، وجبهود علمائنا  إمام  بربكات 
 ،الدین املنيعة ودرعه احلصينة، ووفقنا اهلل للدفاع عن صاحب األمر
والتشرف برؤیته، وخدمته، وأن یعجل فرجه، ویسهل خمرجه، وجيعلنا من 
أنصاره، واجملاهدین بني یدیه، واملستشهدین حتت لوائه، إنه مسيع جميب، 

واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرین.

الهوامش:
۳۶۷؛  ص  النعمة«،  ومتام  الدین  »کمال  ۳۳۶؛  ص   ،1 ج  »الكايف«،   .۱

»الغيبة«، ص ۳۳۷.
2.  »کمال الدین ومتام النعمة«، ص 345.

3. نفس املصدر، ص 348.
4. نفس املصدر، ص 349،

5. »الكايف«، ج 1، ص 336.
6. »الغيبة«، ص 437.

7. »الغيبة« للنعماين، ص 262.
8. نفس املصدر، ص 266.

9. »الغيبة« للنعماين، ص 263.

المصدر: الشيخ أحمد سلمان، »الشهب األحمدية علی مدعی المهدوية«، 
الطبعة االولی، 1433هـ، ص 249-254؛

المدعون الكّذابون

إن إحدى حكم وجود وحياة حجة اهلل يف األرض يف أي عصر وزمان، 
یكمن يف احلفاظ على احلبل الذي ميسك باألرض والسماء، وورد يف روایة: 

 :قال رسول اهلل
»إّن اهلل )عّز وجّل( نصب علّيا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، 
ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضااّل، ومن عدل بينه وبين غيره كان 

مشركا، ومن جاء بواليته دخل الجّنة، ومن جاء بعداوته دخل الّنار.«1
إن تقدمي املعصومني من ذریة رسول اهلل وتنصيبهم، هو من جعل 
اهلل املتعال، وهذا املعىن ینسحب على مجيعهم ویأيت ضمن حقيقتهم وأمر 

وجودهم. 
»شهداء علی خلقه وأعالما لعباده ومنارا فی بالده وأداّلء علی صراطه...«2

إهنم مبنزلة املنار املضئ الذي یرشد كل تائه ضل طریقه يف عرض البحر 
اهلائج ومتالطم األمواج إىل بر األمان.

فـالعلم هو الرایة وسر استدامة احلياة وإقامة املخيم واملعسكر، وحامل الرایة 

هو املعلن واملرشد والدليل الذي یثلج صدور اجليش ویرشدهم عندما 
حيتدم القتال ویستعر ميدان احلرب. 

فكيف ميكن أن یتخلى اهلل الرمحن الرحيم، عن عباده وهم يف وسط 
جبهة واسعة فتحها ابليس وجنوده یرتصدوهنم من خالهلا ليقضوا عليهم 

ویبدوهنم عن بكرة أبيهم؟!
طائر  خيفق  العباد،  بني  من  للحق  یدعون  رجال  مثة  زمان،  أي  ويف 
روحهم، جناحيه يف عش اهلدایة اآلمن، لذلك فان اإلستجابة هلؤالء 
الطالبني، هو حقهم وإرادة اهلل املتعال، إذ أن هذا حيصل بواسطة وسيلة 

الفيض، أي األئمة، حبيث ورد يف زیارة »أمني اهلل«:
»َو َأْعاَلَم اْلَقاِصِديَن ِإلَْيَك َواِضَحٌة«

إن عبارات مثل »أعالم الّتقی«3 و »أعالم اهلدی«4 و»أعالم الّدین«5 
وردت كلها يف وصف هذه األعالم العالية اخلفاقة اإلهلية.

وضاء  عمود  هي  اإلیرانية،  اإلسالمية  العمارة  يف  فـاملنارة 

إسماعيل شفيعي سروستاني حكمة  وجود الحجة في األرض

تكالیف المنتطرین
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جيتذب كل باحث عن املسجد واملعبد حنوه، ولذلك، فان 
أي عمارة ومبىن يف نظام تشييد املدن القائم على االنطباعات 
املنارة  إن هذه  ومئذنته.  املسجد  قبة  یعلو  أن  الدینية، ال جيب 
هویة  ومتنحهما  اإلسالمية،  املدینة  على  ومعىن  روحا  تضفيان  والقبة، 
وتربطان سائر أجزاء املدینة بعضها بعضا وجتعالن مجيع سكان املدینة 
یتحلقون حول هذا املسجد ویهرهون إليه، ليؤدوا عبادهتم وعبودیتهم 
هلل، الن املسجد هو الصورة املادیة حلجة اهلل واإلمام املبني يف األرض. 

أنفسهم   إىل كالم رسول اهلل استنادا   البيت أهل  وقد عّرف 
بـ»منار اهلدی«6 أو »منار اإلميان«.7 

 :خماطبا اإلمام علّي بن أبی طالب قال رسول اهلل
»إنّه راية الهدی ومنار اإليمان...«8

وبعد األحداث اليت تلت رحيل النيب األكرم، هنض أبي بن كعب بني 
املهاجرین واألنصار مستندا إىل أحادیث النيب فقال: 

ألستم تعلمون أّن رسول اهلل قال:
»أهل بيتي منار الهدی والّداّلون علی اهلل...«9

ويف ضوء هذا، جيب القول: 
وقد سعت املصادر الروائية وبعدها الكتاب والباحثون يف جمال الثقافة 
عن  الغائب  اإلمام  فائدة  عن  املستفسرین  سؤال  على  وردا  املهدویة، 

األنظار، سعوا لتبيان بعض التشبيهات والكنایات كمقدمة إلثرائها.
املستفسرین يف هذا  أوائل  األنصاري من  ورمبا كان جابر بن عبد اهلل 

 :اخلصوص، فقد سأل رسول اهلل
يا رسول اهلل فهل يقع لشيعته االنتفاع به فی غيبته؟ 

 :فقال
»إی واّلذی بعثنی بالّنبّوة إنّهم يستضيئون بنوره وينتفعون بواليته فی غيبته 
كانتفاع الّناس بالّشمس وإن تجّللها سحاب يا جابر هذا من مكنون سّر اهلل 

ومخزون علمه فاكتمه إاّل عن أهله.«10
وقد استفاد أئمة اهلدى من هذا التشبيه يف تبيان كيفية االنتفاع هبم.

قال سليمان بن أعمش:
قلت لإلمام الّصادق: فكيف ينتفع الّناس بالحّجة الغائب المستور؟ 

 :قال
»كما ينتفعون بالّشمس إذا سترها الّسحاب.«11

 وحىت أن هذا الوصف قدم يف التوقيع املبارك الصادر عن إمام الزمان
لـاسحاق بن یعقوب: 

عن  غّيبتها  إذا  بالّشمس  فكاالنتفاع  غيبتی  فی  بی  االنتفاع  وجه  أّما  »و 
األبصار الّسحاب.«12

ويف العصر الالحق، عمل الكتاب والباحثون يف إطار فك الرمز على 
وصف الشمس وانتفاع الناس منها، يف خطوة لتقریب األذهان إىل كيفية 

انتفاع عباد اهلل املتعال من اإلمام الغائب.
وكل هذا صحيح يف حمله، ومثلما أن آیات »القرآن« واملضامني الواردة 
فيها والسور، كالعروس اليت ال ترى من الالئق إظهار وجهها للغري سوى 
من هم حمرم هلا، فضال عن أن هذه اآلیات والسور أخفت احلقائق أحيانا 
 حتت سبعني ستارة وبطنا. والكالم التايل للقرآن، أي ائمة اهلدى
وأوامرهم ونواهيهم وحىت تطورات أحواهلم، تنطوي على بطون خمتلفة 
تصل أحيانا إىل سبعني بطنا ال یقدر سوى »الراسخون في العلم«13 

تكالیف المنتطرین

على كشفها وإماطة اللثام عنها. 
وقد أشارت أحادیث كثرية إىل ظاهر القرآن وباطنه ومثة حدیث یقول: 

»إن للقرآن ظهرا وبطنا.«14
 .إن كاشف بطون اآلیات ليس سوى حمرم »القرآن« اإلمام املعصوم
فهم   اهلدى ألئمة  النورانية  بالكلمات  االستعانة  ورمبا ميكن يف ظل 
بعض احلكم املتعلقة بابقاء آخر حجة خلف ستار الغيبة احلق لسنوات 

مدیدة، وبالتايل فك رموز بعض املضامني باذن اهلل. 

الهوامش:
1. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »األمايل«، قم، دار الثّقافة، الطبعة األوىل، 1414ه  

.ق.، ص 487.
2. ابن بابویه، حمّمد بن علي، »من ال حيضره الفقيه«، ج 2، ص 611، »الزیارة 

.اجلامعة الکبرية« نقال عن اإلمام اهلادي
3. ابن  بابویه، حمّمد بن علي، »من ال حيضره الفقيه«، ج 2، ص 610.

4. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »هتذیب األحكام«، دراسة خرسان، ج 6، ص 2.
الشریف  الّدین.«  وأعالم  احلّق  أزّمة  »هم   :املؤمنني أمري  علي  اإلمام  قال   .5
الرضي، حمّمد بن حسني، »هنج البالغة صبحي صاحل«، قم، الطبعة األوىل، 1414ه  

.ق.، ص120، اخلطبة 87.
علي،  بن  حمّمد  بابویه،  )ابن  اهلدی.«  منار  »حنن   :الباقر اإلمام  قال   .6
»كمال الّدین ومتام الّنعمه«، طهران، الطبعة الثانية، 1395ه  .ق.، ج 1، ص 206.(

7. »یا علّی أنت أصل الّدین ومنار اإلميان.« )الصفار، حمّمد بن احلسن، »بصائر 
الدرجات يف فضائل آل حمّمد«، قم، الطبعة الثانية، 1404ه  .ق.، ج 1، ص 

).31
8. الطربسي، أمحد بن علي، »اإلحتجاج علی أهل اللجاج«، مشهد، مرتضی للنشر، 

الطبعة األوىل، 1403ه  .ق.، ج 1، ص 113.
9. ابن بابویه، حمّمد بن علی، »كمال  الّدین و متام النعمه«، ج 1، ص 253.
10. ابن بابویه، حمّمد بن علي، »كمال  الّدین ومتام النعمة«، ج 1، ص 207.

11. املصدر السابق، ج 2، ص 485.
12. إشاره إىل »اآلیة 7 من سورة آل عمران« إذ یقول اهلل تعاىل فيها: »َو ما یـَْعَلُم 

تَْأِویَلُه ِإالىَّ اللىَُّه َو الرىَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم«
األحادیث  العزیزیة يف  اللئايل  الّدین، »عوايل  زین  بن  اجلمهور، حمّمد  أيب  ابن   .13
الدینية«، قم، دار سّيد الّشهداء للنشر، الطبعة األوىل، 1405ه  .ق.، ج 4، ص 

.107

المصدر: شفيعي سروستاني، اسماعيل، »کرب وبالء إمام الزمان والمرابطة 
اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 61-55.

هذه هي العالقة التی تربطنا مع الوالدین. إن اهلل سبحانه وتعالی جعل لکل 
االبناء أبا واما. ان العالقة اليت تربطهم بنا هی نفس العالقه التی تربطنا 
بآبائنا اجلسمانيني. بعض االحيان حنن نصف معلمنا بـ»االب الروحي.«

وجاء فی خمتلف الروایات ان لالنسان ابوین. االول هو السبب فی والدته 
وخلقته والثاين هو الذي یتولی تربيته وتکامله الروحي واملعنوی.

قال رسول اهلل: »أنا و علّي أبوا هذه األّمة.«
طلب النبی االکرم يف اليوم التاسع من شهر صفر عام احلادی عشر 
للهجرة أن یذهب إلی علي ویدعوه الی عند الرسول. ذهب بالل 

الی بيت علي وأخربه باالمر.
ذهب علي عند رسول اهلل وجلس. قال له النيب االکرم: »يا 
علي ! إّن جبرئيل أتاني من عند الّله برسالة...«2  جاء يف هذه الرساله ان 
ارسلک الی الناس لکی خترب الناس هبا. أخرب النيب عليا بالرسالة 

لکی خيرب الناس هبا. 
 :أخرب بالل مجيع الناس لکي جيتمعوا يف املسجد. قال النبی االعظم
»أال وإني وعلي أبوا هذه األمة، فمن عقنا فلعنة اهلل عليه، أال وإني وعلی مواليا 
هذه األمة، من أبق عنا لعنة اهلل عليه، أال وإني وعلی أجيرا هذه األمة، فمن 
ظلمنا أجرنا فلعنة اهلل عليه ، اال ان اهلل جعل حّب اهل بيتي أجر رسالتي؛ فمن 
ظلمنی اجری فلعنه اهلل عليه. من سّب أبويه فعليه لعنة الّله و أنا أشهد الّله و 

أشهدكم أّني و علّيا أبوا المؤمنين فمن سّب أحدنا فعليه لعنة الّله.«3
أبلغ الرسول االعظم الرسالة االهلية الی الناس. يف احلقيقة ینبغی التنبيه 
ابی  بن  علي  عمه  وابن   النيب جعل  الذي  هو  جالله  جل  اهلل  ان 

طالب أبوا هذه االمة وهذا االمر یشري الی ان االبوة قد حتقق فيهما 
وان االسم جاء وفقا للمسمی وقد نص عليه اهلل سبحانه وتعالی وجاء 
من مصدر الوحی والیوجد فيه شيئا من اجملامالت او التعلقات الدنيویة.
هذه احلقيقة مستدامه وجاریة علی الدوام بشان املعصومني. الناس 
يف عهد الرسول مل یهتموا هبذا احلدیث القدسی النابع من الوحی 
الربانی ومل یلتزموا به وقد وسوس هلم الشيطان واعتربوه أمرا اعتباریا دنيویا 
نابع عن العصبية والتعلقات العائلية وهلذا أمهلوا احلدیث ومل یلتزموا به 

وأصبح مظلوما.
االئمة  وسائر   الزهراء فاطمة   النبی بعد  من  أن  بالذکر  جدیر 
الشان  العسکری حتدثوا هبذا  االمام احلسن  املعصومني حتی 
وأکدوا عليه. و قالت فاطمة: »أبوا هذه األّمة محّمد و علّي، يقيمان 
الّنعيم  يبيحانهم  و  أطاعوهما،  إن  الّدائم  العذاب  من  ينقذانهم  و  أودهم 

الّدائم إن وافقوهما.«4
ان هذا احلدیث جاء يف مصادر الشيعة والسنة وهلذا االمر مت اختصاص 
أهل  عن  املنقولة  االحادیث  سوی  »حباراالنوار«.5  يف کتاب  بابني 
املرسلة  االحادیث  خمتلف  من  حدیث   20 من  أکثر  هناک  السنة6 

واملسندة مذکورة يف هذا الکتاب.
إن احلقوق اليت مت اثباهتا هي اليت تؤدي الی التکاليف االهلية و ان »احلق 

والتکليف« متالزمان معا.
ان »حق االب النسبی« یستلزم والیته علی اوالده وهذا االمر 

یعود الی دوره فی خلقتهم. کما لو مل یتحمل الوالدین عبأ 
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الوالدة والرتبية ملا ولد الطفل ومات فی االشهر االولی بعد 
الوالدة بسبب ضعفه وهلذا السبب فان االوالد الميکن هلم ان 
یعوضوا عن اآلالم واملتاعب التی حتملتها االم حني والدهتم لکن 
مع کل هذا الميکن للوالدین ان یضمنوا اجلنة الوالدهم لکن کما قال 
رسول اهلل: فان املعصومني هم آباء االمه ینقذون اوالدهم من 

النار ویهدوهنم الی اجلنة. 
قال علّي بن أيب طالب: »سمعت رسول الّله يقول أنا و علّي أبوا 
هذه األّمة، و لحّقنا عليهم أعظم من حّق أبوي والدتهم، فإنّا ننقذهم- إن 
أطاعونا- من الّنار إلى دار القرار، و نلحقهم من العبوديّة بخيار األحرار.«7 
ميکن القول ان »جهنم« تأيت نتيجة عقوق آباءنا الروحانيني واملعنویني. 
إن االبتالء بالعذاب ودخول جهنم یعترب سنة اهلل الثابتة بشان االوالد 
الذین مل یؤدوا حقوق الوالدین ویظلمون حقهم. املرتبة النازلة للعقوق 
تشمل الوالدین اجلسمانيني والنسبيني واملرتبة االعلی من العقوق تشمل 

.اآلباء احلقيقيني وهم حممد وآل حممد
العاق هو من یعصی اوامر الوالدین ومل یطعهما.8

قال جربئيل للّنبی: »و اّلذي بعثك بالحّق نبّيا لو أّن أهل األرض 
يحّبون علّيا كما يحّبه أهل الّسماوات لما خلق الّله نارا.«9

سيطرة والية آبائنا 
بالنسبة  والفضيلة  الشرف  ذروة  وآل حممد يف  ما جعل حممد  ان 
جلميع اخلالئق يف العامل ليس التصافهم بصفات مثل الهادی، البشير، 
النذير والمعلم  فقط بل قد أعطاهم اهلل ما هو أهم من ذلک وهلذا فان 
مجيع الناس مرهونون ومدیونون لتلک الذوات املقدسة ومنها أهنم وسطاء 

الفيض االهلي وهلم الوالیة علی اخللق أمجعني.
االبوین اجلسمانيني هلما الدرجة النازلة من الوالیة أي الرعایة وحبسب 

امکانياهتم یتکفلون امر ارتزاق ومراقبة اوالدهم.
»شأن الوالیة العامة والتامة« حملمد وآل حممد مت بإذن اهلل وحيظی 
بأعلی مراتب الکمال والتقرب الی اهلل سبحانه وتعالی وهلذا فله السيطرة 
البشر من  الظاهرة منها والباطنة ومنها  واهليمنة علی مجيع املخلوقات 

األولني الی اآلخرین والبد ان ترتتب عليهم حقوق وتکاليف.
 والنيب  واالئمة واملومنني  الوالدین  مبعنی والیة  تستخدم  الوالية 
والوالیة االهلية. يف مجيع هذه املراتب من الوالیة هناک عالئم ومؤشرات 
النبی حممد  فان والیة  القرآنيه  للتعاليم  وفقا  واحملبة.  التقرب  الی  تشري 

املصطفی هي أوسع نطاقا من والیة االنسان علی نفسه.
»الّنبّي أولى  بالمؤمنين من أنفسهم «10

هذه الوالیة واالولویة متنح التقدم واالفضلية إلرادة النيب يف التصرف يف 
امواهلم وارواحهم مقارنة بإرادهتم. ان حکم النبی نافذ بشأن مجيع 
املؤمنني بل مجيع البشر واملخلوقات التکوینية والتشریعية يف مجيع شؤوهنم 

املادیة واملعنویة.
ان هذه املراتب الوالئية وشدة وضعف الوالیة وإذن تصرف االولياء بني 
الناس یعود الی مراتب وشدة النور والعلم واحلياة والقدرة وسائر االمساء 
الکمال  صفات  ضعف  تستلزم  الوالیة  هذه  ضعف  ان  االهلية. کما 
االهلية الن هذه النسبة من البعد والتقرب یذکرنا مبستوی وتعدد احلجب 
الظلمانية والنورانية. قلة احلجب فی االنسان تؤدی الی زیادة التقرب 

والوالیة فيه ویزداد شعاع النور واحلياة والعلم والسيطرة لالنسان ویتسع فيه.
ان سيطرة والیة حممد وآل حممد علی مجيع ما سوی اهلل یشري الی 
سعة سيطرهتم وتدبريهم وتصرفهم ونتيجة لذلک تشمل قسما اوسع من 

املخلوقات. 
 الشک ان أي من املخلوقات من املادة امللوثة والضعيفة الی جربئيل
العلم والقدرة  وهو أفضل املالئکة کل منهم له درجة ومرتبة خاصة من 
والسعة الوجودیة وحد خاص فی مجيع الشؤون. فکل منهم هو مظهر اسم 

من االمساء االهلية وصفة من صفاته.
الی اهلل سبحانه وتعالی تؤدی  القرب والتقرب  ان أعلی وأمسی درجات 
الی ظهور وجتلي أعلی وأمسی درجات االستعداد والقوی ویزید من قابليته 

للسيطرة علی سائر املخلوقات وقدرة التصرف والوالیة لدیهم.
وفقا هلذه الدرجة العليا من »الوالیة املطلقة« قال اهلل: »الّنبّي أولى  بالمؤمنين 

من أنفسهم«
ان الوالیة املطلقة هي »احلصول علی مجيع اوصاف الکمال يف االزل من 
حيث الباطن وإبقائها الی األبد« وان حممد وآل حممد هم املصداق 
هلا. قال امرياملؤمنني: »كنت وصّيا و آدم بين الماء و الطّين«11 وکما 
قال رسول اهلل: »أنا و علّي من نوٍر واحد«12 و»خلق الّله روحي و روح 

علّي بن أبي طالٍب قبل أن يخلق الّله الخلق بألفي ألف عاٍم.«13
وعلی هذا االساس االن ندرک الفحوی ومعنی کالم الرسول عندما 

قال: »أنا و علّي أبوا هذه األّمة.«
ان حممد وعلی هلما حق الوالیة املطلقة والتصرف التام وميتلکان 
مجيع الصفات املتعالية االهلية وهلذا هلما شأن األبوة والوالیة وحق التصرف 
التام وکل من خيالفهما سوف یکون عاقا علی أبویه ووفقا للسنن االهلية 

یبتعد عن الرمحة االهلية وتشمله اللعنة الربانية.
فان  الرمحة واحملبة جلميع اخلالئق وهلذا  الی والیة  الوالیة االهلية تشري  ان 
صاحب الوالیة املطلقة ایضا هو صاحب والية المحبة واوامرهم ونواهيهم 
وتصرفاهتم ومؤاخذهتم ليست نابعه عن القهر والغضب بل ناجته عن احملبة 

اخلالصة دون مقابل واليت تظهر يف اآلباء اجلسمانيني بالنسبه الوالدهم.
وکما تقدمت سابقا فان هذه احملبة الوالئية والذاتية حمبة دون مقابل فی 
اآلباء هي السبب لکی یتحملوا متاعب االوالد دون مقابل وبطيب اخلاطر 
الوالدین وهبذا  االوالد جتاه  الوالئية التوجد يف  احملبة  التام. هذه  والرضاء 
السبب ینقطعوا عن والدیهم فی اول فرصة ويف اول غيظ وغضب جتاه 

االب واالم.
وکما قال اهلل سبحانه وتعالی حول رسول اهلل: »و ما أرسلناك إالّ رحمة 

للعالمين .«14
ان املعصومني  »كّلهم نور واحد« ومجيعهم مظهرا لالنسان الکامل 
صاحب اعلی مراتب الصفات الکمالية والوالیة الشاملة االهلية و کل واحد 

منهم هو مصداقا آلیة »رحمة للعالمين.«
المؤمنين  ولّي  و  االمة   هذه  أب  هو   علی املوحدین  مولی  ان  کما 
املنصوب من قبل اهلل عزوجل هو صاحب احملبة الوالئية والرمحة الواسعة 

االهلية جلميع املخلوقات. 
واب  ورفيق خملص  شفيق  وجليس  الواسعة  االهلية  الرمحة  هو   االمام
 حنون وحمبته مظهرا لرمحة اهلل الواسعة. کما جاء فی رسالة امام العصر
إنّا غير مهملين  املفيد:»و  الی شيخ  املقدسة  الناحية  الصادره عن 
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لمراعاتكم و ال ناسين لذكركم و لو ال ذلك لنزل بكم الأّلواء و اصطلمكم 
األعداء.«15

وزماهنم.  عصرهم  يف   املعصومني االئمة  مجيع  یشمل  الکالم  هذا 
کما قال امرياملؤمنني: »إنّا لنفرح لفرحكم و نحزن لحزنكم «16 وقال 
االمام الصادق: »ألنا أرحم بكم منكم بأنفسكم.«17 و قال االمام 
الرضا: »ما من أحد من شيعتنا يمرض إال مرضنا لمرضه و ال اغتم إال 
اغتممنا لغمه و ال يفرح إال فرحنا لفرحه و ال يغيب عنا أحد من شيعتنا أين كان 

في شرق األرض أو غربها و من ترك من شيعتنا دينا فهو علينا.«18
 جاءوا بالعسل والتني من مدینيت »مهدان« واحللوان الی امرياملؤمنني
فأمر ان یتم تقسيمه بني االیتام واالمام هو بنفسه قام باملالطفه مع 
االطفال االیتام وکان یضع العسل والتني يف إفواههم. قالوا له ملاذا تفعل 
لکی اليشعروا  العمل  بهذا  اقوم  االيتام.  االمام هو أب  قال: »ان  هکذا؟ 

باليتيم.«
االمنية اليت یتمناها االمام علی ألوالده اي امة آل حممد هي: 
»ما سألت رّبي أوالدا نضر الوجه، والسألته ولدا حسن القامة ، ولكن سألت 
رّبي أوالدا مطيعين لّله  وجلين منه ؛ حّتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لّله  قّرت 

عيني.«19
عندما شاهد ابوالطفيل مالطفة االمام علي مع االیتام وکيف یضع 
العسل يف افواههم قال مع سائر اصحاب االمام:  »لوددت أّني كنت 

يتيما.«20 
یا ليتهم کانوا یعلمون أهنم مجيعا اوالد علی وان عليا هو ابوهم 
حقا کما قال هو: »أنا الهادي، و أنا المهدي، و أنا أبواليتامى و المساكين، 

و زوج األرامل، و أنا ملجأ كل ضعيٍف، و مأمن كل خائٍف...«21
وحيظي مجيع اوصياء النبی هبذه االوصاف. اهنم مجيعا اهلداة املهدیني 
وآباء اليتامی واملساکني. هذا شأن حقيقي وليس اعتباري قد اودعه اهلل 

فيهم منذ االزل وسيکون فيهم ثابتا الی األبد.
ان ابتالء امة حممد بانواع املصائب واالزمات واملآزق ناتج عن عدم 
إدراک هذا الشأن وعدم فهم هذا املعنی مما کان ینبغی لالمة االسالمية ان 
تلجأ الی آبائهم احلقيقيني لکي ینقذوا انفسهم من اليتم والیبقوا کاحلجارة 
املسحوقة يف االزقة واالسواق. هذه االمة التی تعترب نفسها قد بلغت مرحلة 
االحيان ذهبت حتت  االستقالل وبعض  والعقل وقد رفعت علم  البلوغ 
اعالم الذین هم انفسهم يف احلقيقة أیتام ومسحوقني ومل یبلغوا مرحلة البلوغ 

والقوة و هم حباجة الی اهلدایة والدعم.
آلل  احلنونيني  اآلباء  ليکونوا   حممد وآل  حممد  اهلل  اختص  عندما 
املعرفة  لکسب  لوائهم  حتت  ليجتمعوا  اخلالئق  مجيع  ودعا   حممد
والکمال والتطور وحتقيق السعادة الدنيویة واالخرویة، کيف ميکن لنا ان 

نستغين عنهم والنؤدي حقوقهم؟
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دينار القطع رأس الميت، ألنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ 
فيه الروح، فجعلنا في النطفة عشرين دينارْا.« 

املسألة إىل آخرها.
فلما وافی »خراسان«، وجد الذین رد عليهم أمواهلم ارتدوا إىل الفطحية 
، وشطيطة على احلق، فبلغها سالمه وأعطاها صرته وشقته، فعاشت كما 

قال فلما توقيت شطيطة جاء اإلمام على بعري له.
وقال: »عرف  الربیة،  وانثين حنو  بعريه،  فرغ من جتهيزها ركب  فلما 
من  مجراي  يجري  ومن  إني  لهم:  وقل  السالم،  مني  وأقرأهم  أصحابك 
في  اهلل  فاتقوا  بلد كنتم،  أي  في  جنايزكم  حضور  من  لنا  بد  األئمةال 

أنفسكم.«4 

الهوامش:
 .1

1. ويف املصحف الشریف »واهدنا إىل سواء الصراط« )سورة »ص« اآلیة ۲۲.(
2. سورة یس، اآلیة ۳۹.

3. سورة التوبة، اآلیة 25.
4. »املناقب«، ج ۳، ص 409؛ عنه »حباراالنوار«، ج 48، ص 73، ح 100 و 

»اثبات اهلداة«، ج 5، ص 575، ح 144.

المصدر: »مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم«، صص 103-101.

یدل عليه ما روي يف »البحار«، من کتاب »املناقب«:
علي  بن  محمد  واختاروا  بـ»نيسابور«،  الشيعة  عصابة  اجتمعت  أنه 
النيسابوري فدفعوا إليه ثالثني ألف دینار، ومخسني ألف درهم، وشقة 
الثياب، وأتت شطيطة بدرهم صحيح وشقة خام من غزل یدها  من 

تساوي أربعة دراهم فقالت: إن اهلل ال يستحيي من الحق.
قال: فثنيت درمهها، وجاؤا جبزء فيه مسائل ملء سبعني ورقة، يف كل ورقة 
مسألة، وباقي الورق بياض ليكتب اجلواب حتتها، وقد حزمت كل ورقتني 
بثالث حزم، وختم عليها بثالث خواتيم، على كل حزام خامت، وقالوا: 
ادفع إلى اإلمام ليلة، وخذ في غد، فإن وجدت الجزء صحيح الخواتيم 
فاکسر منها خمسة، وانظر هل أجاب عن المسائل، فإن لم تنكسر الخواتيم 

فهو اإلمام المستحق للمال، فادفع إليه، وإال فرد إلينا أموالنا.
فدخل على األفطح عبداهلل بن جعفر، وجربه، وخرج عنه، قائال : »رّب 

اهدني إلى سواء الصراط«،1 قال: فبينما أنا واقف إذا أنا بغالم یقول:
و أجب من ترید، فأتی يب دار موسی بن جعفر، فلما رآين قال: 

»لم تقنط يا أبا جعفر، ولم تفزع إلى اليهود والنصارى؟ 
إلى فأنا حجة اهلل ووليه، ألم يعرفك أبو حمزة على باب مسجد جّدي؟«

وقد أجبتك عما يف اجلزء من املسائل جبميع ما حتتاج إليه منذ أمس 
فجئين به، وبدرهم شطيطة، الذي وزنه درهم ودانقان، الذي يف الكيس، 
الذي فيه أربعمائة درمها للوازوري والشقة اليت يف رزمة األخوین البلخيني.

قال: فطار عقلي من مقاله، وأتيت مبا أمرين، ووضعت ذلك قبله، فأخذ 
درهم شطيطة وإزارها، مث استقبلين، وقال: »إن اهلل ال يستحيي من 
الحق. يا أبا جعفر! أبلغ شطيطة سالمي وأعطها هذه الصرة، وكانت أربعين 

درهما.
مث قال: »وأهديت لها شقة من أكفاني من قطن قريتنا صيدا، قرية 

».وغزل أختي حليمة ابنة أبي عبداهلل جعفر بن محمد الصادق فاطمة
مث قال: »وقل لها: ستعيشين تسعة عشر يوما من وصول أبي جعفر، 
ووصول الشقة والدراهم، فأنفقي على نفسك منها ستة عشر درهما، واجعلي 
أربعة وعشرين صدقة عنك، وما يلزم عنك، وأنا أتولى الصالة عليك، فإذا 

رأيتني يا أبا جعفر فاكتم علي فإنه أبقى لنفسك.«
مث قال: »واردد األموال إلى أصحابها، وافكك هذه الخواتيم عن الجزء، 

وانظر هل أجبناك عن المسائل أم ال، من قبل أن تجيئنا بالجزء؟«
من وسطها، فوجدت  منها واحداً  فوجدت اخلواتيم صحيحة، ففتحت 

فيه مكتوباً: 
ما يقول العالم ال في رجل قال: نذرت هلل العتقّن كل مملوك كان في رقي 

»قديمًا«، وكان له جماعة من العبيد؟ 
اجلواب خبطه:

»ليعتقن من كان في ملكه من قبل ستة أشهر، والدليل على صحة ذلك قوله 
ْرنَاُه...«2 »واحلدیث« من ليس له ستة أشهر. تعالى: »وَواْلَقَمَر َقدَّ

وفككت اخلتام الثاين فوجدت ما حتته: ما يقول العالم في رجل قال: واهلل 
التصدقن بمال كثير، فما يتصدق؟

اجلواب حتته خبطه: »إن كان الذي حلف من أرباب شياه، فليتصدق بأربع 
وثمانين شاة، وإن كان من أصحاب النعم، فليتصدق بأربع وثمانين بعيراً. وإن 

كان من أرباب الدراهم، فليتصدق بأربع وثمانين درهما. 
والدليل عليه قوله تعالى : »َو َلَقْد َنَصرَُكُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن َكِثيَرٍة«3

فعددت مواطن رسول اهلل قبل نزول تلك اآلية، فكانت أربعة وثمانين موطنا.« 
فكسرت اخلامت الثالث، فوجدت حتته مكتوبا:

ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟
اجلواب خبطه: »يقطع السارق ألخذ الكفن من وراء الحرز، ويلزم مائة 

محّمدتقی الموسوي االصبهاني

أمواتنـا تشييـع 
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يف  1960م.  عام  الحسيني  الحليبي  الدين  محيي  خالد  الشريف  ولد 
الدینية، واصل  الناحية  من  ملتزمة  عائلة  نشأ يف وسط  و  »القاهرة«، 
والدبلوم يف  الزراعي  التعاون  البكلوریوس يف  على  دراسته حىت حصل 

الدراسات االسالمية ومتهيدي ماجستري قسم االقتصاد.

نشأته االجتماعية
یقول خالد: 

تربّيت يف حي من أحياء القاهرة مليء بعبق التاریخ حيمل بني جنباته 
األصالة والتفّرد حىت يف العادات والتقاليد من بني أحياء »مصر« قاطبة، 
وهو حي »السيدة زینب«، وكّنا عندما نذهب إىل أي مكان وبلد ال 
نقول أننا من القاهرة بل نقول من السيدة زینب، فال نسمع إالّ رضي 

اهلل عنها وأرضاها وكأهنا عاصمة العراقة والعادات والتقاليد.
»زین  تسمى  منقطة  القلب  يف  احلي  هذا  منتصف  يف  ویوجد 
مسجد  به  ألّن  اإلسم،  هبذا  الناس  مسّاه  حي  وهو   ،»العابدین
مشهد الرأس الذي نصب فيه رأس االمام زيد الشهيد ابن االمام زین 
العابدین فيطلقون عليه زین العابدین، وحول منطقتنا مشاهد كثرية 
آلل البيت.هذه هي مدینتنا اليت تربّيت هبا عادات وتقاليد شعبية 
أصيلة. وأما عن عائليت فهي عائلة عادیة كأي عائلة ولكن فيها شيء 

روحاين.

تأثره بالوهابية
تأثر خالد بالتيار الوهايب رغم األجواء املعنویة اليت عاشها يف منطقته، 
وكان سبب ذلك قوة هذا التيار يف جامعته، وكان اخالد مولعاً بقراءة 
الوهابية.  الكتب  وقراءة  شراء  على  یشّجعه  حييطه  من  وكان  المستبصرونالكتب، 

المستبصرون

یقول خالد: 
وفي عامين أو ثالثة أصبح عندي مكتبة ضخمة تحتوي على الكثير من كتب 

الدين والفقه واالصول والتفسير والشريعة. 
استمر خالد على هذا الوضع یستلهم من كتب الوهابية األفكار من دون 
تنقيح وإعمال للعقل، وكان اعتقاده كما یصرّح به: كان ابن تيمية عندي 
عالماً عظيماً وكنت اعتقد في كفر من يصلي بمساجد األولياء واالضرحة، 
ولكنه بعد فرتة وبعد مطالعته اجلزء األول من كتاب اإلحكام يف أصول 
األحكام لـابن حزم اندهش من مقولته صراحة يف كفر أهل زمانه، وقوله أن 

أمة احلق قد تكون واحداً، وال شأن باالكثریة فهي القلة.
فانتبه خالد أنه حباجة إىل إعمال العقل يف مطالعاته، وأّن االتباع االعمى 
لكل ما یقرأ ال یدفعه إىل احلق، بل جيعله شخصية عمياء تتبع كل ناعق 
ومتيل مع كل ریح، و يف هذا الوقت وقع كتاب االميان البن تيمية بيده، 
فبادر إىل مطالعته بصورة ختتلف عّما سبق، فقرأه بتدبّر وامعان نظر وبعقلية 
ناقدة، فكانت النتيجة أنّه انتبه إىل الكثري من األخطاء والشطحات يف 
هذا الكتاب ووجده حسب قوله: مليئاً بالعبث العقائدي، ومن هنا بدأت 

انطالقة خالد يف البحث اجلاد عن العقيدة الصحيحة. یقول خالد: 
بالرجوع لكتب العقائد السالفة وجدت بها بعض النقاط التي لم اقتنع بها و 

وجدتها مرفوضة من قبل العقل جملة وتفصيال.

بداية اهتمامه بالفكر الشيعي
استمر خالد على منهجه اجلدید يف البحث، وجعل معظم اهتمامه جبمع 
موضوعات »القرآن«، ومن هذا املنطلق توّصل إىل نتائج جدیدة ختالف ما 
كان عليه، مث بدأ یعرض ما توّصل إليه على بعض علماء الوهابية، فكانوا 

یقولون له هذا فكر شيعي! یقول خالد: 
استغربت من هذه املقوالت، وقلت يف نفسي: كيف یرفض هؤالء القرآن 

على أنّه فكر شيعي، مث قّررت يف نفسي: وإن كان الفكر الشيعي یقوم 
على القرآن فمرحباً به و هذا مالفت انتباهي ودفعين للتعّرف على الفكر 
الشيعي، ومن هنا بدأت فكرة احلصول على الكتاب الشيعي راسخة يف 
كياين احبث عنه يف كل مكان فال أجده، ونزلت إىل منطقة األزهر الشریف 
ومل أجد إالّ كتاباً واحداً امسه »صفات املؤمنني« لـلديلمي، وهو الذي عثرت 
عليه يف »دار اجملد العريب« بـ»األزهر«، وكم سررت هبذا الكتاب واثلج 
صدري، فطلبت املزید فلم أجد، ولكثرة سؤال قالوا يل أن الشيعة یأتون 
يف معرض الكتاب، فصربت إىل أن جاء معرض الكتاب عام 1994م. 
وفيها  اهلدف  تسمى  دار  فيها  فوجدت  الشيعة،  مكتبات  عن  فسألت 
رجل یدعى صالح الورداني، فأعطاين كتاب »املراجعات« لـشرف الدين، 
فقرأته قبل انتهاء املعرض، وتعّجبت ملا فيه، و يف زیاريت مرة ثانية للمعرض 
 تقابلت مع رجل شيعي فقال يل: إن اثنان من األصحاب رسول اهلل
اساءا التصرف مع الرسول واتهموه بالهجر في أثناء مرضه وبّدلوا وصيته، 
لنفسي:  قلت  ليلتني كاملتني، مث  أثرها  أرقد على  فتفاجأت بكالمه ومل 
كيف أضل ومعي القرآن، فعقدت العزم للبحث مرة اخرى الكون على 

یقني من أمري.

تعّرفه على أهل البيت
یقول خالد: 

واملوّدة  الرجس  وإذهاب  الوالیة  التفاسري آلیات  قرأت  املنطلق  ومن هذا 
بعد  تعاىل  اهلل  أن  فيها  فوجدت  األنعام«  قرأت »سورة  أن  إىل  واحلسد 
َوِإْخَوانِِهْم  َوُذرِّيّـَاتِِهْم  َءابَآئِِهْم  :»َوِمْن  قال   واملرسلني لألنبياء  ذكره 
ِإَلى ِصَراط مُّْسَتِقيم«1 وهنا األب وإن عال یوصلنا  َواْجَتبـَيـَْناُهْم َوَهَديـَْناُهْم 
إىل نوح وآدم، الذریة ببيان القرآن هم أوالد ابراهيم وآخرهم آل 

.حممد
مث قال تعاىل: »َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدى ِبِه َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوْا َلَحِبَط 
َة فَِإن  ُعنـُْهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ٭ ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َءاتـَيـْنَـُهُم اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبـُوَّ
ْلَنا ِبَها قـَْوماً لَّْيُسوْا ِبَها ِبَكـِفرِيَن«2 و معلوم أن آباء  َيْكُفْر ِبَها َهـُؤاَلِء فـََقْد وَكَّ
األنبياء هم الذین اصطفاهم اهلل تعاىل وذریاهتم كما قال تعاىل: »ِإنَّ 
اللََّه اْصَطَفى َءاَدَم َونُوحاً َوأَل ِإبـَْراِهيَم َوَءاَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن ٭ ُذرِّيََّة بـَْعُضَها 
ِمن بـَْعض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم«3 و من الطبيعي أن یكون آل حممد هم 
االمتداد الرسايل الذین اصطفاهم اهلل تعاىل عن الناس باالمامة بدال من 
النبوة اليت ختمت برسول اهلل. وهذا ما أثار حسد القبائل االخرى 
فانزل اهلل تعاىل حوهلم: »َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َمآ ءاتَاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلِه 
فـََقْد َءاتـَيـَْنآ َءاَل ِإبـَْر ِهيَم اْلِكتَـَب َواْلِحْكَمَة َوَءاتـَيـَْناُهم مُّْلكاً َعِظيمًا«4 مث یقول 
تعاىل حول آل البيت وهم ذریة ابراهيم: »ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه 

.فَِبُهَداُهُم اقـَْتِدْه«5 أي بذریة األنبياء الذین هم آل بيت النيب
ِذْكَرى  ِإالَّ  ُهَو  ِإْن  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسـَُلُكْم  الَّ  »ُقل  تعاىل:  قوله  يف  ورد  وكما 
ِلْلَعاَلِميَن«6 وهنا إثبات ال شك فيه أن املقصود من كل ما ذكرناه سالفاً 
هم آل بيت حممد و قوله تعاىل: »ُقل الَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة 
ِفى اْلُقْرَبى«.7 كما أن القرآن ینص على والیة أمري املؤمنني يف قوله 
تعاىل: »ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن أَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلوَة َويـُْؤُتوَن 

الزََّكوَة َوُهْم رَاِكُعوَن«.8
ویضيف خالد: 

ومن هنا ایقنت بأن احلق مع أمري املؤمنني علي، مث ترّسخت عقيدة 
.التشيع يف قليب بعدما تبّينت يل عظمة أهل البيت

مرحلة االستبصار
یقول خالد: 

مث قرأت كتباً شيعية هزت اعماقي ككتاب »النص واالجتهاد« للعالمة 
وبنّي  الصحابة،  اجتهادات  من  الكثري  فيه  والذي مجع  الدین،  شرف 
اهلل  عند  من  أهّنا  البعض  یظن  اليت  األحكام  يف  االختالفات  أسباب 
تعاىل، وما هي من عنده، مث قرأت كتباً اخرى حىت ایقنت بأن آل بيت 
حممد هم أصحاب الوالیة احلقة، وأن سبب تأكيد أهل السنة على 
السلف الصاحل هو من أجل صرف الناس عن آل بيت نبيهم يف كل 

زمان. 
 ،من هذا املنطلق اعلن خالد استبصاره وانتماءه ملذهب أهل البيت

مث وّطن نفسه لنشر هذا املذهب وذّب الشبهات عنه.
ژ

مؤلفاته
1. »القضاء املنظر أو كشف الغطاء عن أهل السماء«، 

2. »الفنت، ما ظهر منها وما بطن«، 
3. »توحيد أمري املؤمنني«،

4. »الدین القيم«، 
5. »تفسري القرآن«.

الهوامش:
1. سورة األنعام، اآلیة 87.

2. املصدر السابق، اآلیتان 89-88.
3. سورة آل عمران، اآلیتان 34-33.

4. سورة النساء، اآلیة 54.
5. سورة االنعام، اآلیة 90.

6. املصدر السابق.
7. سورة الشورى، اآلیة 23.
8. سورة املائدة، اآلیة 55.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية
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روي أن رسول اهلل قال: »ال يكمل المؤمن إيمانه حتى يحتوي على مائة 
وثالث خصال فعل وعمل ونية وباطن وظاهر.«

خصال؟«  وثالث  المائة  ما  اهلل!  رسول  »يا   :املؤمنني أمري  فقال 
 :فقال

»یا علي من صفات املؤمن أن یكون جوال الفكر جوهري الذكر كثريا 
علمه عظيما حلمه مجيل املنازعة كرمي املراجعة أوسع الناس صدرا وأذهلم 

نفسا.
ضحكه تبسما واجتماعه تعلما مذكر الغافل معلم اجلاهل ال یؤذي من 
یؤذیه وال خيوض فيما ال یعنيه وال یشمت مبصيبة وال یذكر أحدا بغيبة 
عونا  األذى  قليل  العطاء  الشبهات كثري  عند  واقفا  احملرمات  من  بریئا 

للغریب وأبا لليتيم بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه متبشرا بفقره.
یهتك سرتا  یكشف سرا وال  الصلد ال  من  وأصلد  الشهد  من  أحلى 
اجلانب  الوقار لني  العبادة حسن  املشاهدة كثري  لطيف احلركات حلو 
طویل الصمت حليما إذا جهل عليه صبورا على من أساء إليه یبجل 

الكبري ویرحم الصغري.
التقى وحلفه احلياء كثري  إلفه  اخليانات  بعيدا من  أمينا على األمانات 
احلذر قليل الزلل حركاته أدب وكالمه عجب مقيل العثرة وال یتتبع العورة 
وقورا صبورا رضيا شكورا. قليل الكالم صدوق اللسان برا مصونا حليما 

صفات المؤمن - صحیفة رضویة

سیرة األخیار

صحابيتنا اليوم ال متلك حسبا وال نسبا وال مجاال، ليست هلا يف قریش 
مكانة أو جاه، هي باختصار أمة، عاشت أمة وماتت وهي أمة؛ حتت 
العبودیة الطاغية. لسائل أن یسأل هنا، ملاذا إذن نطوف يف رحاهبا؟ ماذا 
سننهل من أمة ضعيفة عاشت عبدة وماتت عبدة؟ وهنا أقول: هذه العبدة 
الضعيفة حتدت بقوة إمياهنا؛ أسيادها من بني مخزوم، حتدت أبا جهل أعىت 
رؤوس الكفر آنذاك، فطعنها حبربة أزهقت روحها فكانت أول شهيدة يف 

اإلسالم. 
شهد النيب هلذه العبدة الضعيفة بأهنا من أهل اجلنة، فأیة عظمة حتملها 
مدرسة يف  إىل  الضعيف  العبد  یتحول  أن  من  أعظم  هناك  سريهتا، هل 
الصمود واإلباء والتحدي، بعضكم يف شوق ملعرفة هذه الصحابية، ولرمبا 

عرفها الكثريون فقالوا إهنا سمية بنت خياط )أو خباط(. 
عندما یذكر الكثريون هذا االسم یذكرونه بإكبار وشفقة، مصدر إكبارهم 
هو القوة والثبات اليت بثها اإلسالم يف نفسها فحررها من االنقياد واخلضوع 
إال هلل سبحانه وتعاىل وللحق الذي أمر به، ومسا هبا إىل مرتبة تفوق مراتب 
للتفاضل. مل یكن  التقوى معيارا  فيها إال  األغنياء واألسياد، مرتبة ليس 
اإلسالم،  قبل جميء  بالكرامة  یشعرون  والفقراء  واملساكني  واإلمياء  العبيد 
ومل یكونوا یعاملون بالعدالة والرمحة، بل كان ینظر إليهم بامشئزاز واحتقار 
ریاح اخلري  العرب  بظلم واضطهاد، وعندما حلت على جزیرة  ویعاملون 
مع جميء حمّمد شم هؤالء املستضعفون من دینه اجلدید رائحة العدل 
والكرامة، وسارعوا إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حمّمدا رسول اهلل، محلوا 
لواء اإلسالم وفدوه بأرواحهم، مل خيب ظن هؤالء املستضعفون يف الدین 

الذي آمنوا به، فلقد طبق املسلمون تعاليم دینهم على الغين والفقري، 
على القوي والضعيف، حني سرقت املرأة املخزومية وتوسط أسامة بن 
زيد حب النيب ليشفع هلا عنده، غضب النيب، أغضبه أن یشفع 

أسامة يف حد من حدود اهلل وقال له:
»إنما أهلك من كان قبلكم إنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم اهلل لو أن فاطمة بنت محّمد سرقت 

لقطعت يدها.«1  
مل یتعامل اإلسالم مع الناس بوجهني أو معيارین ومكيالني. إذن عندما 
تذكر مسية یشعر كثريون باإلكبار، یشوب هذا اإلكبار شيء من احلزن 

واألمل والشفقة، ملاذا؟ 
إىل  یعيد  هؤالء  وغري  وخباب  وصهيب  وبالل  وياسر  مسية  اسم  ألن 
أذهاننا ألوان االضطهاد وصنوف العذاب اليت صبتها قریش عليهم وعلى 

أمثاهلم ألهنم آمنوا باإلسالم وبنيب اإلسالم. 
سنبقى اليوم مع مسية، سنقلب بعض صفحات تلك البطلة، البدایة مع 
ياسر بن عامر، وهو رجل ميين قدم إىل »مكة« ليبحث له عن أخ فقده 
منذ سنوات فطاب له العيش يف مكة فاستقر فيها، مل یكن من املمكن 
لشخص غریب عن مكة أن یعيش فيها دون أن یدخل يف جوار أحد 
بـأبي  یسمى  یاسر يف جوار رجل  فدخل  ویرعاه،  ليحميه  سادهتا  من 

حذيفة بن المغيرة، وزوجة أبو حذیفة هلا أمة تدعى مسية بنت خياط. 
البعثة،  قبل  مات  الذي  والحريث  اهلل  وعبد  عمارا  له  ولدت 

أخلص یاسر وعائلته ألبو حذیفة، فأحبه أبو حذیفة وأعتق 

كمال ايمان المؤمن
رفيقا عفيفا شریفا ال لعان وال كذاب وال مغتاب وال سباب وال حسود وال 

خبيل هشاشا بشاشا ال حساس وال جساس.
یطلب من األمور أعالها ومن األخالق أسناها مشموال حبفظ اهلل مؤیدا 
بتوفيق اهلل ذا قوة يف لني وعزمة يف یقني ال حييف على من یبغض وال یأمث 
فيمن حيب صبورا يف الشدائد ال جيور وال یعتدي وال یأيت مبا یشتهي الفقر 
شعاره والصرب دثاره قليل املئونة كثري املعونة كثري الصيام طویل القيام قليل 
املنام.قلبه تقي وعمله زكي إذا قدر عفا وإذا وعد وىف یصوم رغبا ویصلي 
رهبا وحيسن يف عمله كأنه ناظر إليه غض الطرف سخي الكف ال یرد 
سائال وال یبخل بنائل متواصال إىل اإلخوان مرتادفا لإلحسان یزن كالمه 
وخيرس لسانه ال یغرق يف بغضه وال یهلك يف حبه وال یقبل الباطل من 

صدیقه وال یرد احلق على عدوه وال یتعلم إال ليعلم وال یعلم إال ليعمل.
قليال حقده كثريا شكره یطلب النهار معيشته ویبكي الليل على خطيئته إن 
سلك مع أهل الدنيا كان أكيسهم وإن سلك مع أهل اآلخرة كان أورعهم 
الیرضى يف كسبه بشبهة وال یعمل يف دینه برخصة یعطف على أخيه بزلته 

ویرعى ما مضى من قدمي صحبته.«

 ،67 ج  الوفاء،  مؤسسة  المجلسي،  العالمة  األنوار«،  »بحار  المصدر: 
صص 311-310.

سمية، أول شهيدة في اإلسالم

:قال الرضا
»ُسْبحاَن َمْن َخَلَق اخْلَْلَق ِبُقْدرَتِه، 

َواَتـَْقَن ما َخَلَق حِبِْکَمِته، 
َوَوَضَع ُکلىَّ َشْیٍء ِمْنُه َمْوِضَعُه ِبِعْلِمه. 

ُسْبحاَن َمْن یـَْعَلُم خائَِنَه االَْْعنُيِ َوما خُتِْفی الصُُّدوُر، 
َولَْيَس َکِمْثِله َشْیٌء، 

في التسبيح هلل سبحانه
َوُهَو السىَّميُع اْلَبصرُي.«

الرضوية  »الصحيفه  محّمدباقر،  االبطحی،  الموحد  مرتضی  نجل  المصدر: 
الجامعة«، تحقيق موسسه االمام المهدی، ص 151.
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ثيابه وتوضع على بطنه صخرة وجير على الرمال فيتساقط حلمه وهو یصيح: 
أحد أحد، أحد أحد، كان خباب بن األرت عبدا ألم أمنار، كانت تأخذ 
احلدید احملمى بالنار فتضعه فوق رأسه فيتلوى من األمل ویصرخ، ولكنه یظل 
على إميانه ثابتا كاجلبال، فيمر به النيب ویقول: »اللهم انصر خباب، 

اللهم انصر خباب.« 
وهناك ذي النرية وهي عبدة رومية عميت من التعذیب يف سبيل اهلل، قال 
هلا سيدها یوما مستهزءا: لقد أصابتك الالت والعزى بالعمى يا ذي النيرة، 
فأجابته بقوة وصالبة: وهل يدري الالت والعزى من يعبدهما، هذا من اهلل 

وإن يشأ يكشف اهلل عني. 
األرت حني  بن  تذكرت خباب  الضعف  من  بشيء  كلما شعرت مسية 
اشتكى إىل النيب ما یفعله هبم املشركون، فقال له: أال تدعو اهلل لنا يا 
رسول اهلل؟، أحس النيب بشيء من الضعف واهلزمية يف كالم خباب، 
فقال له »قد كان من قبلك ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم 
أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق 
اثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهلل هذا األمر حتى يسير الراكب من 

صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهلل عز وجل.«4 
تتذكر مسية هذا فتدمع عيناها وتردد يف سرها، إذن علي أن أصرب واستسلم 
ألمر اهلل، وأن أدفع مثن انتصار احلق، هذا حق، قد ال تشهد مسية النصر يف 
حياهتا، ولكن املسلمني سيشهدونه یوما ما بإذن اهلل، فتكون هي واحدة 
ممن مهدوا الطریق لقدوم نصر اهلل والفتح. يف غمرة العذاب كان یداعبها 
شوق إىل اجلنة، فمىت تنال املىن، وعلى ید من ستنال الشهادة، كتب اهلل 
هلا ذلك على یدي أيب جهل الذي مل یصدق أن جتاهبه أمة یراها ضعيفة 
حقرية، فثارت ثائرته وقذفها حبربة أصابتها يف أسفل بطنها فاستشهدت، 
وكانت أول من استشهد من املسلمني، من رجاهلم ونساءهم، بعد مدة 
عرضها  جنات  إىل  بسمية  اهلل  عبد  وولدها  یاسر  حلق  بالطویلة  ليست 
السموات واألرض، كانت روحه حتشرج حتت ضربات السياط وابتسامة 
عریضة جتلل وجهه، فكانت ترن يف أذنيه كلمات النيب: »صبرا آل 
هذه  عذاب  رحلة  تنتهي  یاسر  وباستشهاد  الجنة«،  موعدكم  فإن  ياسر 

العائلة اجملاهدة الصابرة. 
حيث طعنها ابو جهل حبربة فقتلهاوقيل أهنا كانت عجوزا كبرية ضعيفة 
وعندما قُتل أبو جهل يف غزوة بدر قال النيّب  لعمار: »قتل اهلل قاتل 

أّمك«5 
وذكر أن استشهادها كان يف السنة اخلامسة بعد بعثة الرسول،6 وقيل 

إهنا دفنت يف مقربة املعالة.7
قبل أن نسدل الستار على السرية العظيمة لسمية وأسرهتا أحب أن أعقد 
مقارنة بني ما كان عليه هؤالء املستضعفون من قوة يف اإلميان وصرب على 
العذاب يف سبيل اهلل، وبني ما عليه أغلب املسلمني اليوم، معظم املسلمني 
اليوم یعيشون يف أمان، ویتمكنون من أداء شعائر دینهم حبریة تامة، ومع 
ذلك ال یكلف أحدهم نفسه الصرب على معاناة أي شيء، فال یصرب على 
فعل الطاعات، وال یصرب على االبتعاد عن املعاصي واملنكرات، ال یستطيع 
ضبط عينيه، وال ضبط لسانه، وال یدیه وال رجليه وال ضبط ذهنه وخياله، 
مث بعد هذا كله یرجو اجلنة وثواهبا ویطمع أن یقول ممن قال فيهم اهلل تعاىل 

يف القرآن الكرم 
»ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى  رَبِّها ناِظَرٌة«8 

الهوامش:
1. »صحيح مسلم«، ح 1688.

2. سورة احلجرات، اآلیة 13.
3. »فقه السرية«، ص 103؛ ابن عبد الرب، »االستيعاب«، ج  4، ص 1589.

4. »صحيح البخاري«، ح 3852
5. ابن سعد، »الطبقات  الكربى«، ج  8، ص 207.

6. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج  18، ص 241.
7. مقربة املعالة.

8. سورة القيامة، اآلیتان 23-22.
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ولدهم عمار بن یاسر، بعد موت أيب حذیفة انتقلت مسية 
وولدها عبد اهلل إىل ورثته من بين خمزوم. 

يف مكة مسع عمار بن یاسر عن حمّمد بن عبد اهلل وعن دینه 
الناس يف اإلنسانية  الدین الذي یسوي بني كل  اجلدید فأعجبه ذلك 
أعلن  وهناك  األرقم،  دار  دخل  خفية حىت  فتسلل  والعدالة،  والكرامة 
إسالمه وشهد أن ال إال اهلل وأن حمّمد رسول اهلل، وعاد إىل بيته فرحا 

مستبشرا، سألته أمه مسية: ما لي أراك مسرورا يا عمار؟ 
شرح عمار ألمه ما عرفه عن اإلسالم وتال عليها قول اهلل تعاىل: 

قَباِئَل  َو  ُشُعوباً  َجَعْلناُكْم  َو  أُنْثى   َو  ذََكٍر  ِمْن  َخَلْقناُكْم  ِإنَّا  النَّاُس  أَيُـَّها  »يا 
لَِتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعليٌم َخبير«2 

قفزت مسية من جملسها واستبشرت بانبعاث العدالة والكرامة واخلالص 
من العبودیة، دمعت عيناها وهي تتذكر صورة سيدها وهو یلقي إليها 
فتات اخلبز وبقایا الطعام، ورنت يف أذهنا كلماته القاسية وأوامره الفظة، 
تذكرت الليايل اليت قضتها وهي تبكي وتدعو بالفرج القریب لعله جاء، 

.صاحت بلوعة خذين إليه یا عمار، خذين لرسول اهلل
التوحيد  ولقنها كلمة  والتكرمي  باحلفاوة  وابنها  مسية   النيب استقبل 
إله إال اهلل وأن حمّمدا رسول اهلل، خرجت  ومسعها وهي تشهد أن ال 
من جملس رسول اهلل منشرحة الصدر، وسكن قلبها شعور بالقوة 
واألمل، شعور بالعزة مل تذق طعمه من قبل، استغرب سيدها لالنقالب 
املفاجئ الذي اعرتاها، مل تعد مسية تلك العبدة الضعيفة اليت تطأطئ 
رأسها خوفا من جربوته، مل تعد تبكي بصمت عندما یشتمها، بات 
یقلقه ذلك الربیق املضيء الذي یلمع يف عينيها، شعر به كأنه أسهم من 
نار تطري حنوه، طبعا مل یكن یعرف أهنا أسلمت، مضت سنة تقریبا على 
إسالم مسية وزوجها یاسر وولدیها عمار وعبد اهلل، واستطاعوا خالل 

تلك السنة أن خيفوا إسالمهم، ولكن إىل مىت؟ 
اّن نيب اهلل صدع مبا یؤمر وجهر بدعوته أمام أهل مكة كلهم، تبعه 
يف ذلك أشخاص معظمهم من الضعفاء، أي من العبيد ومن الفقراء 
ومن املوايل الغرباء عن مكة، أشخاص مل یكن هلم نسب أو حسب 
یشفع هلم أو قوة حتميهم، من هؤالء مسية بنت خياط، زوجها یاسر، 
ابنهما عمار وابنهما عبد اهلل، صهيب الرومي، بالل بن رباح، خباب 

بن األرت، فماذا كان حال هؤالء أیها األخوة؟ 
غضب زعماء اجلهل والكفر من هذا الدین الذي یعيب آهلتهم وحيط 
شأن آهلتهم واشتد غضبهم حني وجدوا من كان فيهم مستضعفا ال 
ميلك من أمره شيئا یشتد عوده باإلسالم؛ ليقف أمامهم وقفة القوي 
 الصامد، عليهم إذن أن یتداركوا األمر قبل أن یفسد عليهم حمّمد

عبيدهم وضعفاؤهم. 
طغيان  على  املتألبني  والضعفاء  العبيد  قافلة  ضمن  من  مسية  كانت 
األسياد، فأثار هذا شراسة بين خمزوم، مسية اليت ال متلك حوال وال قوة 
ترید التحدي وتقوى على الصمود، سنرى وسرتى، سنجعلها عربة ملن 
یعترب، هكذا قالوا، صاروا خيرجوهنا إىل رمال مكة اليت تغلي كلهب النار، 
خيرجوهنا كل یوم، ویبدؤن يف صب صنوف األذى واالضطهاد عليها 
وعلى زوجها یاسر وابنها عمار، جلدا بالسياط، حتریق بالنريان، تعریة 
وجر على الرمال، جتویع وتعطيش، تغریق باملاء، كانوا یتلذذون بالنظر 
إىل جروحهم ودماءهم، ویستعذبون أصواهتم وآهاهتم وآالمهم، كانوا 

الضرب  توىل  تعب جالد  الضعاف، كلما  هؤالء  تعذیب  على  یتناوبون 
غريه، وغريه الكثري، فقد نصب بنو خمزوم خباء ليسرتحيوا فيه من أجساد 
املعذبني الذي تتلقى الضرب دون خوف وال تراجع. تعالوا بنا أخويت لنرى 
هذه الصورة من العذاب، ها هي مسية واألغالل يف یدیها وقدميها، وأحد 
رجال بين خمزوم یهوي بالسوط على جسدها النحيل الواهي فيأكل السوط 
بعض حلمها، ویشرب شيئا من دمها، بعد أن ضرهبا وضربه رمى السوط 
من یده وهو یعض على شفته غيظا وحنقا والعرق یكسوه من رأسه إىل 
قدميه، نظر إليها حبقد واستغراب ما تزال على حاهلا، تنظر إىل السماء 
بطمأنينة وقد افرت ثغرها عن ابتسامة عجيبة ورغم اآلالم واجلراح والدماء 
وهزه  العطش  وهده  العطش  هزه  وقد  بشدة  خيفق  قلبه  املتساقطة، كان 
التعب، مل یستطع عقله املصدوم أن یفسر ما جيري، كيف متلك هذه األمة 
احلقرية كل تلك القوة رغم ضعفها وهواهنا، ملاذا یشعر هو باخلوف من 

نظراهتا إليه أليس هو السيد؟ 
أليس هو من ميسك بالسوط ویضرب ویعذب، ملاذا خياف إذن؟ 

عاد اهلوینا إىل أصحابه وسلم السوط إىل رجل آخر ليكمل املهمة، مل یعد 
أولئك اجلالدون یریدون من مسية سوى أن تكفر بدین حمّمد ودینه 
ولو بلساهنا، وعندها سوف یطلقون سراحها ویتخلصوا من اآلالم ومن 
العذاب الذي كان یضنيهم أكثر مما یضنيها، كانوا ینظرون إىل شفتيها 
املرجتفتني وینتظرون أن تنطق بكلمة ترحيها وترحيهم، ولكن متر األیام واألیام 
وتبقى مسية واقفة حتت أسياطهم مطمئنة اجلنان، ثابتة الفؤاد، تبقى اخليبة 
نصيب العتاة القساة غالظ األكباد، كانوا یشعرون باهلزمية أمام تلك العبدة 
الضعيفة، وأمام زوجها یاسر وولدیها عبد اهلل وعمار اليافعني الفتيني الذین 

خيضعان للعذاب مثل أبيهما وأمهما، خيضعان جلميع أنواع العذاب. 
كان النيب مير على آل یاسر وهم یعذبون فيدعو هلم بالفرج القریب، 
ويف ذات یوم نداه عمار بن یاسر، واألمل ینبع من هلجته املتضرعة، يا رسول 

اهلل قد بلغ منا األذى كل مبلغ! 
دمعت عينا الرسول ملا رآهم، وقال هلم بصوته الشفيق الرفيق: 

»صبرا آل ياسر! صبرا آل ياسر! فإن موعدكم الجنة.«3
صربا یا أبا اليقظان! -أبا اليقظان هو لقب عمار بن یاسر-، نسي اجلميع 
آالمهم بتلك البشارة، شعروا بشالالت األمن والطمأنينة والثبات تتدفق 

إىل قلوهبم وهم یسمعون النيب یدعو قائال 
»اللهم ال تعذب أحدا من آل ياسر بالنار.«

عادهتا، مل  غري  على  السياط  بكت مسية حتت ضربات  یوم  ذات  لكن 
یصدق من كان یضرهبا أهنا تبكي، هذه أول مرة یرى فيها دموعها منهمرة، 
الشك كان یغيظه أن یراها تبتلع تلك الدموع مع آالمها وهي تنظر إليه 
نظرة حتد ومقاومة، إذن استسلمت مسية، هكذا قال وهكذا ختيل، هل 
استسلمت مسية حقا؟ هل أهنكها العذاب فقررت النقوص؟ ملاذا بكت 

إذن؟ 
بكت مسية حتت العذاب ألول مرة، وظن سيدها أهنا تبكي أملا أو اهنيارا، 
العبدة احلقرية أمسعينا، سيب حمّمدا  أیتها  فاقرتب منها وصاح هبا بغلظة، 
فقد كانت  أصال،  تسمعه  مل  بشيء، ألهنا  جتبه مسية  فلم  حمّمد،  ودین 

عيناها على ابنها عمار. 
كانت مسية من الذین اختاروا الثبات رغم العذاب، وكذلك زوجها یاسر، 
فقد كان یعذب وهو یقول: اهلل ربي، اهلل ربي، كان بالل بن رباح یعرى من 
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رباهم  الذین  والرسالة  النبوة  بيت  أهل  هم   البيت أهل  ألن  ذلك 
الرسول بيدیه الكرميتني وجعلهم الدرع احلصينة اليت تقي الرسالة من 
أن یتالعب هبا احلكام ووعاظ السالطني بعد رسول اهلل، كما أهنا 
تقي األمة اإلسالمية من السقوط والرتدي إىل املهوى السحيق، بعد أن 
أصبحت األمة اإلسالمية هي األمة احلية اليت البد هلا أن حتمل مشعل 
ُمنيت بصدمة كبرية  وقد  أمجع،  العامل  إىل  والربانية  اإلسالمية  احلضارة 
متثلت يف االحنراف الذي طال القيادة السياسية والذي أخذ یستشري يف 

سائر جماالت احلياة اإلسالمية.
اليت  اإلجنازات  من  أمام جمموعة  اخلاص  اجلواد يف عصره  واإلمام 
حققها آباؤه الطاهرون يف هذین احلقلني املهمني، كما أنه أمام مستجدات 

ومتغريات يف الوضع السياسي واالجتماعي والدیين بعد أن مسحت الدولة 
اإلسالمية للتيارات املنحرفة لتعمل حبریة يف الساحة اإلسالمية وذلك ألن 
الرسالية دون  البيت  أهل  استهدفوا إضعاف جبهة  قد  املنحرفني  احلكام 

مواجهة علنية سافرة.
واإلمام اجلواد البد أن یوازن ویوائم بني املهام واملسؤوليات الرسالية 
من جهة، واإلمكانات وما ميكن حتقيقه يف هذا الظرف اخلاص من جهة 
الشریعة  له  رمستها  اليت  والنهائية  الكربى  األهداف  من  لالقرتاب  أخرى 
قد نذر نفسه هلل تعاىل  ربانياً  وقائداً  وصاحبها وجعلت منه قيماً رسالياً 

ولرسالته اخلالدة.
من هنا یتضح لنا ما یتطلبه العصر اخلاص باإلمام اجلواد وما ینبغي أن 

یقوم به من دور فاعل يف الساحة اإلسالمية وما حيققه من اجنازات خاصة 
باجلماعة الصاحلة.

1 ـ أهل البيت والقيادة الرسالية
مل یستطع المأمون العباسي أن حيقق نوایاه اخلفية يف تسقيط شخصية اإلمام 
الرضا وإخراجها من القلوب العامرة حبب أهل البيت، ألن اإلمام 
الرضا استطاع أن خيرتق العقول والنفوس على مستوى اجتماعي عام، 

فتألألت شخصيته العملية وجتلت ذاته السامية للقریب والبعيد.
إال أن یتخلص من تواجد اإلمام وحضوره  ومل جيد املأمون لنفسه طریقاً 
الفاعل يف الساحة اإلسالمية من خالل تصفيته اجلسدیة؛ ألن ترك اإلمام 
بعدما طار صيته وتألألت شخصيته سوف یطيح  لريجع إىل »املدینة« 
بعرش املأمون والعباسيني بسرعة، وبقاؤه يف عاصمة اخلالفة مل یكن بأقل 
املأمون  السلبية على عرش  اآلثار  املدینة من حيث  إبعاده إىل  من  تأثرياً 

واآلثار االجيابية لصاحل خط اإلمام الرسايل.
سلوك  يف  وجتلت  عام  بشكل  العباسيون  فيها  جد  اليت  الثانية  والنقطة 
املهدي  اإلمام  قضية  من  قلقهم  هي  خاص  بشكل  السياسي  املأمون 
املوعود واملنتظر الذي قد وعد اهلل به األمم لريأب به الصدع ویلم به 
الشعث ویقضي به على أعمدة اجلور والطغيان، فاخلطر الذي قد أنذر به 
الرسول احلكام الطغاةوبشر به املؤمنني واملستضعفني بدأ یقرتب منهم، 
ملا أفصح به النيب من بيان نسب اإلمام املهدي وموقعه القيادي 
حني نص على أنه التاسع من ولد احلسني حىت ذكر امسه واسم أبيه 

وجمموعة من صفاته وخصائصه وعالئمه.
واحلكام العباسيون إن مل یستطيعوا السيطرة على اجلماعة الصاحلة فال أقل 
للتعرف على اخلط  اليت ختدمهم  املعلومات  من اخرتاقها واحلصول على 

املناوئ هلم.
ومع شعورهم بقرب والدة املهدي مع جهلهم بزمان والدته وظهوره، 
البد وأهنم حياولون صد أهل البيت من إجناب اإلمام املهدي قبل 

.كل شيء كما حدث لفرعون مع موسى النيب
ومن أجل حتقيق هذه املهمة واحليلولة دون والدة من یقلقهم ذكره ووجوده 
شددوا املراقبة على أهل البيت ودخلوا إىل أعماق حياهتم الشخصية 
فجعلوا الرقيب اخلاص على تصرفاهتم كما یبدو من إصرار املأمون لتزویج 
ابنته أم الفضل من اإلمام اجلواد بل حددوهم حىت من حيث الزواج 
 بعد اإلمام الرضا واإلجناب، ویشهد لذلك قلة عدد أبناء األئمة
بشكل ملفت للنظر، إذا ما قسناهم مع من سبق اإلمام الرضا من 

األئمة من حيث األبناء واألزواج.
كما حاولوا طرح البدیل عن اإلمام املهدي املنتظر لألمة اإلسالمية بتسمية 
هم  بأهنم  الناس  لعامة  وتغریراً  متویهاً  والمهتدي  بـالمهدي  أبنائهم  بعض 

املقصودون هبذه النصوص النبویة. ولكن حبل الكذب
وتبقى اخلطوة األخرية املمكنة هلم وهي أهنم إن مل یستطيعوا أن حيولوا بني 
أهل البيت وبني إجناب اإلمام املهدي وال التمویه على مجهور 
املسلمني فعليهم أن یكتشفوه، أي أن عليهم أن یرتصدوا والدته ليقضوا 
عليهم وهو كابوس  خُييم  الذي  الكابوس  هذا  أنفسهم من  ویرحيوا  عليه 

املهدي املنتقم الذي یزعزع عروش الطغاة ال حمالة.
نعم، ال ضرورة لالعتقاد البات من قبل اخللفاء هبذه احلقيقة، بل یكفي 

لدیهم احتماهلا ليبادروا الختاذ اإلجراءات الصارمة أمام اخلطر الداهم أو 
احملتمل الذي قد حيدق هبم عن قریب.

ويف مقابل هذه احلاجة العامة جند حماوالت العباسيني للحيلولة دون والدة 
املهدي من آل حمّمد أصبحت جادة وقویة وسریعة، ألن  القائم 
 اخلطر بدأ یقرتب منهم. فاإلمام اجلواد ومن سيأيت بعده من األئمة
بني مهمتني: مهمة حفظ األمل الكبير واستمرار شعلته، ومهمة التعتيم 
على السلطة تجاه والدة المهدي واحليلولة بينهم وبني االقرتاب من 
املهدي لئال تناله أیدیهم األثيمة ولئال یصادروا آخر قيادة ربانية 
قد نذرت نفسها هلل لتحمل لواء احلق ورایة اإلسالم احملّمدي وحتقق كل 
آمال األنبياء على مدى القرون واألعصار، كما صادروا قيادة آبائه من 

قبل وأحكموا احلصار على من تبقى منهم.
من  املنحرفني  احلكام  فضح   البيت أهل  من  األئمة  استطاع  وقد 
خالل سريهتم املباركة اليت شكلت حتدیاً عملياً و علمياً وأخالقياً صارخاً 
فاتضحت لألمة مجلة من الفواصل الكبرية بني اخلط احلاكم واخلط الذي 

ینبغي له أن یتوىل شؤون احلكم والزعامة اإلسالمية.
واستطاع املأمون أن یقرتب من اإلمام اجلواد ویتقرب منه شيئاً ما 
بتقریبه له وتزوجيه البنته لرتصد حتركات اإلمام ولتستطيع أن متنعه من 

اإلجناب منها وممن سواها.

في  المبكرة  اإلمامة  وظاهرة  اإلسالمية  الساحة   .2
مدرسة أهل البيت

 برهاناً على صحة عقيدة أهل البيت یشكل وجود اإلمام اجلواد
ملنصب  الطفولة  تويل شخص يف سن  اإلمامة؛ وذلك ألن ظاهرة  يف 
على  قاطعاً  لنا دليالً  تقدم  أن  اإلمامة وما رافقها من شؤون تستطيع 
سالمة هذه العقيدة اليت یتميز هبا مذهب أهل البيت عما سواه من 
املذاهب يف قضية اإلمامة باعتبارها منصباً ربانياً ال یكون على أساس 
والنصب  التعيني  أساس  یكون على  وإمنا  البشري  والرتشيح  االنتخاب 
اإلهلي لشخص جتتمع يف وجوده كل عناصر الكفاءة والقدرة احلقيقية 
إلدارة هذا املنصب الرباين من قيادة فكریة علمية ودینية وعملية للمؤمنني 

بإمامته، بل للمسلمني مجيعاً.
لقد أمجع املؤرخون على أن اإلمام اجلواد قد تويف أبوه وعمره ال 
یزید على سبع سنني، وتوىل منصب اإلمامة بعد أبيه وهو يف هذه السن 

من سين الطفولة حبسب ظاهر احلال.
وقف  من  لكل  وحتدیه  املبكرة  اإلمامة  بدعواه   اجلواد اإلمام  أن 
أمامه، وصموده أمام كل اإلثارات والتساؤالت واالختبارات شكل دلياًل 
تارخيياً علمياً قاطعاً على حقانية دعواه ومذهبه وخطه، وهو خط أهل 
البيت الذي كان ميثله اإلمام اجلواد يف جمال إمامة املسلمني 
وزعامة األمة اإلسالمية اليت بدأت بالقيادة النبویة تلك األمة اليت خلفها 
الرسول لتتكامل وتؤسس احلضارة اإلسالمية على أسس إهلية وقيم 

ربانية.
قاطع على  لدليل  العظيم  اإلمام  لنا هذا  تركه  الذي  القيم  الرتاث  وإن 

عظمة الدور الذي قام به هذا اإلمام يف تبلور العقيدة الشيعية يف 
جمال القيادة اإلسالمية اليت أكدهتا اآلیات القرآنية والنصوص 

النبویة الشریفة.

متطلبات عصر اإلمام الجواد
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3. اإلمام الجواد والمفاهيم المنحرفة 
عند األمة

الغلو  منها  متعددة،  ألوان  مثة  بل كانت  واحداً  لوناً  الغلو  یتخذ  مل 
األكثم  بن  يحيى  مع   اجلواد لإلمام  مفتوح  حوار  ويف  بالصحابة، 
 أمام مجاعة كبرية من الناس منهم املأمون العباسي فند اإلمام اجلواد

التوجهات املغالية يف شأن الصحابة، وإليك نص احلدیث:
روي أن املأمون بعد ما زوج ابنته أم الفضل أبا جعفر كان يف جملس 

وعنده أبو جعفر وحيىي بن األكثم ومجاعة كثرية.
فقال له حيىي بن األكثم: ما تقول يابن رسول اهلل في الخبر الذي روي: 
أنه نزل جبرئيل على رسول اهلل وقال: يامحّمد! إن اهلل عز وجل 

يُقرئك السالم ويقول لك: سل أبا بكر هل هو عني راض فإني عنه راض.
أبي بكر ولكن يجب على  بمنكر فضل  أبو جعفر: »لست  فقال 
صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثال الخبر الذي قاله رسول اهلل في حجة 

الوداع: 
فليتبوأ  متعمداً  علي  فمن كذب  بعدي  الكذابة وستكثر  علي  »قد كثرت 
مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب اهلل عز وجل 
وسنتي، فما وافق كتاب اهلل وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب اهلل وسنتي 

فال تأخذوا به« 
ْنَساَن  وليس يوافق هذا الخبر كتاب اهلل، قال اهلل تعالى: »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه ۖ َوَنْحُن َأقـَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد«1 
فاهلل عز وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى يسأل عن مكنون 

سره، هذا مستحيل في العقول.«
مث قال حيىي بن األكثم: وقد روي: أن مثل أبي بكر وعمر في األرض كمثل 

جبرئيل وميكائيل في السماء.
 وميكائيل وهذا أيضاً يجب أن ينظر فيه؛ ألن جبرئيل« :فقال
ملكان هلل مقربان لم يعصيا اهلل قط، ولم يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما 
قد أشركا باهلل عز وجل وإن أسلما بعد الشرك. فكان أكثر أيامهما الشرك 

باهلل فمحال أن يشبههما بهما.«
قال حيىي: وقد روي أيضاً: أنهما سيدا كهول أهل الجنة. فما تقول فيه؟

فقال: »وهذا الخبر محال أيضاً؛ ألن أهل الجنة كلهم يكونون شباناً 
وال يكون فيهم كهل وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله 
أهل  شباب  »سيدا  بأنهما:  والحسين)عل(  الحسن  في   اهلل رسول 

الجنة.«
فقال حيىي بن األكثم: وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة.

فقال: »وهذا أيضا محال، ألن في الجنة مالئكة اهلل المقربين، وآدم 
بأنوارهم حتى تضيء  األنبياء والمرسلين. ال تضيء  ومحّمد، وجميع 

بنور عمر؟!«
فقال حيىي بن األكثم: وقد روي: أن السكينة تنطق على لسان عمر.

فقال: »لست بمنكر فضل عمر، ولكن أبا بكر أفضل من عمر فقال 
ـ على رأس المنبر: إن لي شيطاناً يعتريني، فإذا ملت فسددوني.«
فقال حيىي: قد روي إن النبي قال: لو لم أُبعث لُبعث عمر.

فقال: »كتاب اهلل أصدق من هذا الحديث، يقول اهلل في كتابه: 
»َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميثَاقـَُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح«2 

 فقد أخذ اهلل ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه، وكان األنبياء

لم يشركوا باهلل طرفة عين؟ فكيف يبعث بالنبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع 
الشرك باهلل؟! وقال رسول اهلل: »نبئت وآدم بين الروح والجسد.«

أن النبي قال: ما احتبس عني  فقال حيىي بن األكثم: وقد روي أيضاً 
الوحي قط إال ظننته قد نزل على آل الخطاب.

فقال: »وهذا محال أيضاً، ألنه ال يجوز أن يشك النبي في نبوته، 
قال اهلل تعالى: 

»اللَُّه َيْصَطفي  ِمَن اْلَمالِئَکِة ُرُسالً َو ِمَن النَّاِس«3 
فكيف يمكن أن تنتقل النبوة ممن اصطفاه اهلل تعالى إلى من أشرك به؟!«
قال حيىي: روي أن النبي قال: لو نزل العذاب لما نجى منه إال عمر.

فقال: »وهذا محال أيضاً؛ ألن اهلل تعالى يقول: 
بـَُهْم َوُهْم َيْستـَْغِفُروَن«4 بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم ۖ َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ »َوَما َكاَن اللَُّه لِيـَُعذِّ

داموا  وما   اهلل رسول  فيهم  دام  ما  أحداً  يعذب  ال  أنه  سبحانه  فأخبر 
يستغفرون اهلل.«5

جمال  على  سيطر  الذي  التحریف  ملدى  شواهد كافية  النص  هذا  ويف 
احلدیث والبدع اليت أدخلت على السنة النبویة الشریفة يف عصر اخلالفة 
األمویة والعباسية، ومدى نفوذها إىل واقع األمة بالرغم من كوهنا ختالف 
النصوص الصرحية للقرآن الكرمي. وهذا كاشف عن مدى هبوط مستوى 

الوعي والثقافة العامة عند علماء البالط فضالً عن عامة أتباعهم.
وهذا احلوار یكشف لنا عن مدى شجاعة اإلمام وقوة منطقه، ودوره 
الكبري يف تصحيح هذه االحنرافات اخلطرية اليت تشوه حقائق الدین من 
أجل تصحيح أخطاء شخصيات استغلت شرف الصحبة والصحابة، وقبع 
احلكام املنحرفون حتت هذه األقنعة اليت نسجت منهم شخصيات ومهية 

على مدى التاریخ يف أذهان عوام علماء املسلمني فضالً عن أتباعهم.

أبناء األمة  إلى هموم  الجواد والتوجه  4. اإلمام 
اإلسالمية

احملّمدي  اإلسالم  إىل  وبدعوهتم  الناس  خبدمة   اجلواد اإلمام  اهتم 
األصيل وكسبهم إىل أهل البيت. لقد قدم اإلمام اجلواد للناس 
الدليل على إمامته باألمور احملسوسة. عالوة على ذلك فإن اهتمام 
اإلمام خبدمة الناس یعكس أمهية هذا األمر وفضله يف اإلسالم كما 
یكشف عن توجهه لكسبهم بطریقة عملية وهدایتهم الختيار منهج 

أهل البيت، ونقتصر على بعض األمثلة يف هذا الصدد.
ابن  جعفر  أليب  قلت  قال:  أنه  إسماعيل  بن  بكر  أبي  الشيخ  عن  روي 
بها.«  فقال: »ائتني  بها.  ريح  من  تشتكي  جارية  لي  إن   :الرضا
ركبتي.  في  ريحاً  قالت:  ياجارية؟«  تشتكين  »ما   :فقال هبا،  فأتيت 
ومل  عنده  من  اجلاریة  فخرجت  الثياب  وراء  من  ركبتها  على  یده  فمسح 

تشتك وجعاً بعد ذلك.6
وروي عن محّمد بن عمير بن واقد الرازي أنه قال: دخلت على أيب جعفر ابن 
 :ومعي أخي به هبر شدید فشكى إليه ذلك البهر،7 فقال الرضا
»عافاك اهلل مما تشكو«، فخرجنا من عنده وقد عويف فما عاد إليه ذلك 

البهر إىل أن مات.
وروي عن القاسم بن الحسن، أنه قال: كنت فيما بني »مكة« و»املدینة« 
فمر يب أعرايب ضعيف احلال فسألين شيئاً فرمحته، فأخرجت له رغيفاً فناولته 
إیاه فلما مضى عين هبت ریح زوبعة، فذهبت بعماميت من رأسي فلم أرها 

كيف ذهبت وال أین مرت، فلما دخلت املدینة صرت إىل أيب جعفر ابن 
الرضا فقال يل: »ياأبا القاسم ذهبت عمامتك في الطريق؟« قلت: نعم. 
بعينها،  عماميت  إيل  فأخرج  عمامته«،  إليه  أخرج  غالم!  »يا   :فقال
قلت: يا ابن رسول اهلل كيف صارت إليك؟ قال: »تصدقت على أعرابي 

فشكره اهلل لك، فرد إليك عمامتك، وإن اهلل ال يضيع أجر المحسنين.«8
 إن هذه األعمال تدل على األمهية الكبرية اليت كان مينحها أهل البيت
خلدمة الناس. وال خيفى على الناظر املتأمل ما ترتكه مثل هذه األعمال من 
أثر كبري على الناس باعتبار أن لغة العمل هي اللغة األوضح عند الناس 
اإلمام اجلواد ومتطلبات اجلماعة الصاحلة واألشد تأثرياً عليهم كما ورد 
عن اإلمام الصادق يف كلمته املعروفة عنه: »كونوا دعاة الناس بغير 

ألسنتكم.«

5. اإلمام الجواد ومتطلبات الجماعة الصالحة
یبلغ  ملا  للمسلمني وهو  الشرعية  اإلمامة  بأعباء   اجلواد اإلمام  هنض 
احللم على حنو ما حدث لعيسى بن مرمي حيث أويت النبوة يف املهد، 
وقد أوجدت هذه الظاهرة حالة من التساؤل والتشكيك لدى البعض من 
لكن   ،بعد رسول اهلل بإمامتهم  واملعتقدین   البيت املوالني ألهل 
اإلمام استطاع أن یدحض هذه التشكيكات وجييب على التساؤالت 

املعلنة واخلفية مبا أويت من فضل وعلم وحكمة وحنكة.
إن حالة الصبا اليت تزامنت مع اضطالع اإلمام بأعباء اخلالفة لرسول 
اهلل، وتصدیه إلمامة املسلمني يف ذلك الوقت املبكر دفعت ببعض 

أتباع أهل البيت إىل التساؤل والتشكيك.
األحادیث  خالل  من  ما،  بدرجة  حسمها  مت  فقد  التساؤالت  وأما 
 الرضا علي  اإلمام  والده  عن  اليت صدرت  واإلشارات  والتوجيهات 
البلدان  يف   البيت املوالية ألهل  القوى  ورؤساء  مقربيه  بني  وانتشرت 

كـ»مصر« و»احلجاز« و»العراق« وبالد »فارس«.
على أن اإلمام اجلواد نفسه قد قام بنشاط واسع لتبدید تلك الشكوك 
اليت اُثريت بشكل أو بآخر بعد وفاة اإلمام الرضا وهو ما نفهمه من 

خالل بعض الروایات الواردة هبذا الشأن، ومنها ما یلي:
أورد السيد المرتضى فيعيون املعجزات أنه: ملا قبض الرضا كان 
سن أيب جعفر حنو سبع سنني، فاختلفت الكلمة بني الناس ببغداد 
ويف األمصار، واجتمع الريان بن الصلت، وصفوان بن يحيى، ومحّمد بن 
الرحمن، ومجاعة من  بن عبد  الحجاج، ويونس  بن  الرحمن  حكيم، وعبد 
وجوه الشيعة وثقاهتم يف دار عبد الرمحن بن احلجاج يف بركة زلول، یبكون 
ویتوجعون من املصيبة، فقال هلم یونس بن عبدالرمحن: دعوا البكاء! من 
.لهذا األمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكبر هذا؟ یعين أبا جعفر

فقام إليه الریان بن الصلت، ووضع یده يف حلقه، ومل یزل یلطمه، ویقول 
له: أنت تظهر اإليمان لنا وتبطن الشك والشرك إن كان أمره من اهلل جل وعال 
فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم وفوقه، وإن لم يكن من 
عند اهلل فلو عمر ألف سنة فهو واحد من الناس، هذا مما ينبغي أن يفكر فيه. 

فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوخبه.
وكان وقت املوسم، فاجتمع فقهاء »بغداد« واألمصار وعلماؤهم مثانون 
رجاًل، فخرجوا إىل احلج، وقصدوا املدینة ليشاهدوا أبا جعفر، فلما 
فارغة، ودخلوها وجلسوا  الصادق ألهنا كانت  أتوا دار جعفر  وافوا 

فجلس يف صدر  موسى،  بن  اهلل  عبد  إليهم  وخرج  بساط كبري،  على 
اجمللس وقام مناد وقال: هذا ابن رسول اهلل فمن أراد السؤال فليسأله.

فسئل عن أشياء أجاب عنها بغري الواجب فورد على الشيعة ما حريهم 
وغمهم.

واضطرب الفقهاء، وقاموا ومهوا باالنصراف، وقالوا يف أنفسهم: لو كان 
أبو جعفر يكمل لجواب المسائل لما كان من عبدا هلل ما كان، من 

الجواب بغير الواجب.
فُفتح عليهم باب من صدر اجمللس ودخل موفق وقال: هذا أبو جعفر، 
فقاموا إليه بأمجعهم واستقبلوه وسلموا عليه فدخل، وعليه قميصان 
وعمامة بذؤابتني ويف رجليه نعالن وجلس وأمسك الناس كلهم، فقام 
صاحب املسألة، فسأله عن مسائله، فأجاب عنها باحلق، ففرحوا ودعوا 

له وأثنوا عليه وقالوا له: إن عمك عبد اهلل أفتى بكيت وكيت. 
فقال: »ال اله إال اهلل، ياعم إنه عظيم عند اهلل أن تقف غداً بين يديه 
فيقول لك: ِلم تفتي عبادي بما لم تعلم، وفي األمة من هو أعلم منك؟!«9

وروي أنه جيئ بأيب جعفر إىل مسجد رسول اهلل بعد موت 
أبيه، وهو طفل، وجاء إىل املنرب ورقا منه درجة مث نطق، فقال: »أنا 
محّمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في األصالب، 
أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه، علم منحنا به قبل خلق 
الخلق أجمعين، وبعد فناء السماوات واألرضين، ولوال تظاهر أهل الباطل، 
األولون  منه  تعجب  قوالً  لقلت  الشك،  أهل  الضالل ووثوب  أهل  ودولة 

واآلخرون...«10

6. اإلمام الجواد والبناء الثقافي للجماعة الصالحة
لقد توخى أئمة أهل البيت حتقيق عزة اإلسالم واملسلمني من خالل 
املواقف والتحركات احلكيمة اليت تضمن الوصول إىل اهلدف املطلوب 
على أحسن وجه. وكان حترك اإلمام اجلواد ینطلق من هذه الرؤیة 
فكان ذلك التحرك واسعاً ومؤثراً رغم كل الظروف املعرقلة اليت أحاطت 
حتركه ويف هذا اجملال نشري إىل مناذج من حترك اإلمام يف امليادین 
اليت كان یتوخى منها إعداد األمة وطالئعها إعداداً رسالياً. ومن هذه 

امليادین:

الف( تعميق البناء الفكري
كان اهتمام اإلمام اجلواد يف بناء اجلانب العقائدي يف شخصية 
اإلنسان املسلم واضحاً للناظر يف تراثه الذي ورثناه والذي حيتوي على 

مفردات أساسية تتقوم هبا العقيدة ومن ذلك:
اإلمام والدعوة إلى التوحيد الخالص؛ التوحيد أساس العقيدة اإلسالمية، 
وسالمة تصورات املسلم عن اهلل تعاىل هي الركيزة اجلوهریة اليت تستند 
عنایة  یُعىن   اإلمام هنا كان  من  العقيدیة،  املفردات  باقي  عليها 
شدیدة بإیضاح هذا األساس وجتليته، ويف احملاضرة اليت ألقاها على داود 

بن القاسم اجلعفري دليل على ما قلناه.
فقد قال الجعفري: قلت أليب جعفر الثاين: »ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد«، ما 

معنى: األحد؟
»َولَِئْن  يقول:  أما سمعته  بالوحدانية،  عليه  »المجمع   :قال

ثم  اللَُّه«،11  لَيـَُقوُلنَّ  َواأْلَْرَض  السََّماَواِت  َخَلَق  َمْن  َسأَْلتـَُهْم 
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يقولون بعد ذلك: له شريك وصاحبة.«
فقلت: قوله: »ال ُتْدرُِكُه اأْلْبصاُر«12

قال: »يا أبا هاشم! أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت 
قد تدرك بوهمك »السند« و»الهند«، والبلدان التي لم تدخلها، ولم تدرك 

ببصرك ذلك، فأوهام القلوب ال تدركه، فكيف تدركه األبصار؟!«
وسئل: أ يجوز أن يقال هلل: إنه شيء؟ 

فقال: »نعم، تخرجه من الحدين: حد التعطيل وحد التشبيه.«13و14

مكافحة الغلو
 .من االحنرافات اخلطرية اليت انتشرت عند البعض الغلو بأهل البيت
وقد وقف االئمة من أهل البيت باملرصاد للمغالني فيهم فردوهم 

وأفحموهم وأمروا أتباعهم باالبتعاد عنهم.
وقد سار اإلمام اجلواد على هنج آبائه يف هذه املسألة وكان حذراً من 
نشأة بذور الغلو، كما یظهر ذلك من خالل ترصده لبعض املمارسات 
ومن األدلة على هذا األمر، ما ذكره املؤرخون عن الحسين بن محّمد 

األشعري حيث قال: 
حدثين شيخ من أصحابنا یقال له عبد اهلل بن رزين قال: كنت جماوراً 
باملدینة مدینة الرسول وكان أبو جعفر جييء يف كل یوم مع الزوال إىل 
املسجد فينزل إىل الصخرة ومير إىل رسول اهلل ویسلم عليه، ویرجع 
الشيطان،  إيل  فوسوس  فيصلي  فيقوم  نعله  فاطمة وخيلع  بيت  إىل 
فقال: إذا نزل فاذهب حىت تأخذ من الرتاب الذي یطأ عليه فجلست 

يف ذلك اليوم انتظره ألفعل هذا.
فلما أن كان يف وقت الزوال أقبل على محار له فلم یزل يف املوضع 
الذي كان ینزل فيه فجازه حىت نزل على الصخرة اليت كانت على باب 
املسجد مث دخل فسلم على رسول اهلل مث رجع إىل مكانه الذي كان 
یصلي فيه ففعل ذلك أیاماً، فقلت: إذا خلع نعليه جئت فأخذت الحصا 

الذي يطأ عليه بقدميه.
فلما كان من الغد جاء عند الزوال فنزل على الصخرة مث دخل على 
رسول اهلل وجاء إىل املوضع الذي كان یصلي فيه ومل خيلعهما ففعل 
ذلك أیاماً فقلت يف نفسي: مل یتهيأ يل ههنا ولكن أذهب إىل باب 
احلمام فإذا دخل أخذت من الرتاب الذي یطأ عليه فسألت عن احلمام 
فقيل يل إنه یدخل محاماً بالبقيع لرجل من ولد طلحة، فتعرضت اليوم 
الذي یدخل فيه احلمام، وصرت إىل باب احلمام وجلست إىل الطلحي 

.أحدثه وأنا انتظر جميئه
فقال الطلحي: إن أردت دخول احلمام فقم فادخل فإنه ال یتهيأ لك بعد 

ساعة، قلت: ولم؟ قال: ألن ابن الرضا يريد دخول الحمام. 
قال: قلت: ومن ابن الرضا؟ 

قال: رجل من آل محّمد له صالح وورع. قلت له: وال يجوز أن يدخل 
معه الحمام غيره؟ 

قال: نخلي له الحمام إذا جاء. 
قال: فبينا أنا كذلك إذ أقبل ومعه غلمان له، وبين يديه غالم، ومعه 
على  الحجرة  ودخل  وسلم  ووافى  فبسطه  المسلخ،  أدخله  حتى  حصير 

حماره، ودخل المسلخ، ونزل على الحصير.
فقلت للطلحي: هذا الذي وصفته بما وصفته من الصالح والورع؟

فقال: ياهذا واهلل ما فعل هذا قط إال في هذا اليوم، فقلت يف نفسي: هذا من 
عملي أنا جنيته، مث قلت: انتظره حتى يخرج فلعلي أنال ما أردت إذا خرج. 
فلما خرج وتلبس دعا باحلمار وأدخل املسلخ، وركب من فوق احلصري 
منه  ما رمت  أروم  أعود  آذيته وال  قد واهلل  نفسي:  فقلت يف   ،وخرج
أقبل  اليوم  الزوال من ذلك  فلما كان وقت  أبداً وصح عزمي على ذلك. 
على محاره حىت نزل يف املوضع الذي كان ینزل فيه يف الصحن، فدخل 
فسلم على رسول اهلل وجاء إىل املوضع الذي كان یصلي فيه يف بيت 

فاطمة وخلع نعليه وقام یصلي.15

ب( تعميق البناء العلمي
لبناء  إكماله  هو   اجلواد اإلمام  فيها  حترك  اليت  اجملاالت  مجلة  ومن 
الصرح العلمي الذي أشاده االئمة من آبائه الكرام، ويف سياق هذا 
النشاط نالحظ إجابته على االستفسارات العلمية واالستفتاءات الفقهية 

اليت كانت تستجد للطائفة الشيعية واألمة اإلسالمية آنذاك.
واألهم من ذلك مالحظة نشاطه يف إكمال األدوات واملنهج العلمي.
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خیر البرّیة

 :روی الخوارزمی بإسناده عن أبی سعيد الخدرّی، قال: قال رسول الّله
»ما مررت ليلة اسري يب بشيء من ملكوت السماء، و على شيء من 
الّله تعاىل،  ملكوت احلجب فوقها، إالّ وجدهتا مشحونة بكرام مالئكة 

یناجونين: 
»هنيئا لك یا حمّمد! فقد اعطيت ما مل یعطه أحد قبلك، و ال یعطاه أحد 
بعدك، اعطيت علّي بن ايب طالب أخا؛ و فاطمة زوجته ابنة؛ و احلسن و 
احلسني أوالدا؛ و حمبيهم شيعة، یا حممد! إّنك أفضل النبّيني؛ و علّيا أفضل 
الوصّيني؛ و فاطمة سّيدة نساء العاملني؛ و احلسن و احلسني أكرم من دخل 

تهنئة المالئكة بوالية علّي
اجلنان من أوالد املرسلني، و شيعتهم أفضل من تضمنته عرصات القيامة، 
و اشتملت عليه غرف اجلنان و قصورها و متنزهاهتا، فلم یزالوا یقولون 
ذلك يف مصعدي و مرجعي، فلوال أّن الّله حجب عنهم آذان الثقلني، 

مل یبق أحد إال مسعهم.«

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 232.


