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قالت شبكة »سي أن أن« األمريكية إن تقريرا أصدره مركز مستقل أكد 
خرق السلطات الصينية كل معاهدة وميثاق لألمم املتحدة يف معاملتها 

للـ»إيغور« وبقية األقليات املسلمة يف إقليم »تشنجيانغ« الصيين.
وأكدت الشبكة يف تقريرها الذي ترمجته »عريب21« أن التقرير الذي 
إعداده  يف  وشارك  والسياسة«  لإلسرتاتيجية  »نيوزالينز  معهد  أصدره 
أكثر من 50 باحثا وخبريا حول العامل من املختصني يف جرائم احلرب 
وحقوق اإلنسان والقانون الدويل، وجاء يف 55 صفحة، توصل لنتيجة 
»واضحة ومقنعة« وهي أن احلزب الشيوعي الصيين يتحمل املسؤولية 

عن االنتهاكات.
وهذه هي املرة األوىل اليت تتوصل هبا مؤسسة غري حكومية هلذه النتيجة 
بعد دراسة قانونية وحتليلية ملزاعم اإلبادة يف إقليم تشنجيانغ مبا يف ذلك 
طبيعة المسؤولية التي تتحملها بكين عن هذه الجريمة المزعومة، حسبما 

قالت شبكة سي أن أن اليت كانت أول من حصل على نسخة منه.
وقالت الشبكة األمريكية إن التقرير حيتوي على أدلة واضحة عن »نية 

بكني« لتدمري املسلمني اإليغور.
وصدر التقرير، الثالثاء، عن املعهد املستقل »نيوالينز« يف »واشنطن« 
وأكد أن السلطات الصينية خرقت معاهدة األمم املتحدة حول اإلبادة.

ومت وضع حوايل مليوين مسلم من اإليغور وبقية األقليات املسلمة يف 
سجون منتشرة يف اإلقليم حسب وزارة اخلارجية األمريكية، حيث زعم 

جنسية  وانتهاكات  حزيب  تثقيف  لعمليات  تعرضهم  السابقون  السجناء 
وتعقيم إجباري للنساء للحد من النسل.

ونفت الصني االهتامات، وزعمت أن مراكز االعتقال ضرورية ملنع التطرف 
تصرحيات  يف  يي  وانغ  الصيين  اخلارجية  وزير  وقال  واإلرهاب.  الديين 
للصحافة يوم 7 آذار/ مارس إن اهتامات اإلبادة »ال ميكن اعتبارها إال 

غري معقولة«.
ويف كانون الثاين/ يناير اعتربت إدارة دونالد ترامب يف أيامها األخرية أن 
احلكومة الصينية تقوم بارتكاب إبادة يف إقليم تشنجيانغ. وبعد شهر أقر 

الربملان اهلولندي والكندي حتركات مماثلة رغم معارضة زعيمي البلدين.
وقال عظيم إبراهيم مدير املبادرة اخلاصة يف نيوالينز واملؤلف املشارك للتقرير 
إن »هناك أدلة طاغية تدعم اهتامات اإلبادة«، و»هذه قوة عاملية عظمى 

قادهتا هندسوا عملية إبادة«.
وحيتوي ميثاق اإلبادة املكون من أربع صفحات وأقر يف 1948م. تعريفا 

واضحا لإلبادة، وقد وقعت عليه الصني من ضمن 151 دولة.
وينص املبدأ الثاين من امليثاق على أن اإلبادة هي حماولة الرتكاب عمل بنية 
تدمير كل أو جزء من جماعة وطنية، إثنية، عرقية أو دينية. وهناك مخس طرق 
حتدث فيها اإلبادة حسبما ينص امليثاق: قتل أعضاء من اجملموعة، التسبب 
بأذى جسدي أو عقلي جسيم ألفراد من اجلماعة، خلق ظروف معيشية 
وبطريقة مدروسة هتدف لتدمري اجلماعة كليا أو جزئيا، فرض إجراءات بنية 

النسل داخل اجلماعة أو هتجري قسري ألطفال اجلماعة إىل مجاعة  منع 
أخرى.

ومنذ البدء بالعمل يف امليثاق عام 1948م. متت حماكمة كل قضايا اإلبادة 
أمام حمكمة اجلنايات الدولية كما حدث مع رواندا ويوغسالفيا السابقة، 

أو أمام حماكم حملية.
لكن أي حمكمة جنائية دولية حباجة ملوافقة جملس األمن الدويل و»الصني« 
ملزاعم  استماع  أي جلسة  مما جيعل  الفيتو،  ولديها حق  فيه  دائم  عضو 

اإلبادة يف تشنجيانغ غري حمتملة.
ومع أن انتهاك ميثاق اإلبادة ال يعين ارتكاب إبادة باملعىن احلقيقي، إال أن 
تقرير نيوالينز كشف عن انتهاك الصني كل مبدأ يف امليثاق بشكل يصدق 

عليه وصف اإلبادة.
وجاء يف التقرير: 

في  اإليغور  استهدفت  التي  وممارساتها  الصين  سياسات  إلى  النظر  يجب 
المنطقة بشكل شامل والتي تصل إلى حد النية إلى تدمير اإليغور كجماعة 

بشكل كامل أو جزئي.
وتوصل إىل نفس النتيجة تقرير منفصل أصدرته يف 8 شباط/ فرباير الشركة 
القانونية »إيسكس كورت تشامرب« يف لندن بناء على طلب من اجمللس 
العاملي لإليغور ومشروع حقوق اإلنسان لإليغور. وأن هناك »حالة قوية« 

ضد احلكومة الصينية وارتكاهبا اإلبادة.
ومل ينص امليثاق على عقوبات ضد الدول اليت ترتكب اإلبادة لكن تقرير 

نيوالينر قال إن الدول املوقعة على امليثاق تتحمل مسؤولية التحرك.
التقرير: الصين ملزمة لمنع، معاقبة وتجنب ارتكاب اإلبادة وهي  وجاء يف 

مسؤولية جماعية أو يتحملها المجتمع الدولي بشكل عام.
وقال يونا دايموند، املستشار القانوين يف مركز راؤول والينربغ حلقوق اإلنسان 
التقرير، إن هناك سوء فهم حول تعريف اإلبادة وأهنا  وشارك يف إعداد 
الحقيقي هو، هل  للناس، والسؤال  إبادة حقيقية  أو  لقتل مجاعي  حباجة 
هناك أدلة كافية للكشف عن نية لتدمير الجماعة وهو ما يكشف عنه التقرير.

إن كان كل  والتوصل  لإلبادة  اخلمسة  التعريفات  بفحص  التقرير  وقام 
تعريف يصدق على تصرفات الصني. وجاء فيه: »يف ضوء الطبيعة اخلطرية 

لالنتهاكات يلتزم التقرير مبعايري واضحة ومقنعة«.
وأنشئ معهد »نيوالينز لإلسرتاتيجية والسياسة« يف 2019م. كمعهد غري 
الخارجية  السياسة  تعزيز  وهبدف  األمريكية  فريفاكس«  »جامعة  يف  موال 
األمريكية وإنشاء فهم عميق للجيوسياسة في كل منطقة من العالم وتحديد 

أنظمة القيم لها، وكان يعرف سابقا باملركز للسياسة العاملية.
من  الشهادات  بناء على آالف  لنتائجه  توصل  التقرير  إن  داميوند  وقال 

املنفيني اإليغور ووثائق الدولة الصينية.
وحبسب التقرير فقد سجن ما بني مليون إىل مليوين شخص يف معسكرات 
موزعة  القانون  عن  خارج  اعتقال  معتقل  حوايل 1.400  ويف  االعتقال 
يف أحناء تشنجيانغ منذ 2014م.، وهو العام الذي شنت فيه محلة ضد 

التطرف اإلسالمي.
من  سلسلة  بعد  اإلرهاب  ملواجهة  ضرورية  املعتقالت  إن  الصني  وتقول 

اهلجمات يف داخل تشنجيانغ وأماكن أخرى من الصني.
ويقدم التقرير تفاصيل موسعة عن االنتهاكات اجلنسية والتعذيب النفسي 
معسكرات  داخل  عدة  وفاة  وحاالت  الثقايف  الدماغ  غسل  وحماوالت 

االعتقال.
وأشار إىل أن املعتقلني اإليغور داخل مراكز االعتقال حرموا من أبسط 
إنسانية  غير  لمعاملة  وتعرضوا  لإلهانة  وتعرضوا  اإلنسانية  االحتياجات 
وعقوبات بما في ذلك الحجز االنفرادي لمدد طويلة، وانتشر االنتحار بين 
المعتقلين لدرجة أجبروا فيها على ارتداء زي أمن من االنتحار، ومنعوا من 

المواد التي يمكن استخدامها للتسبب باألذى للنفس.
وأشار التقرير إىل تراجع نسبة الوالدة يف الفرتة ما بني 2017 و2018م. 
واإلجهاض  والتعقيم  بالنسل  التحكم  لسياسة  باإلضافة   %33 بنسبة 

الذي مورس على النساء بدون موافقة منهن.
لكنها  اإليغور  بني  الوالدة  معدالت  تراجع  الصينية  احلكومة  وأكدت 
قالت إن معدالت اإلجناب ما بني 2010-2018م. ارتفعت بشكل 

عام يف تشنجيانغ.
وخالل محلة القمع منع األطفال من دراسة املقررات الثقافية عن اإليغور. 
ويف معسكرات االعتقال أجرب السجناء على دراسة لغة املاندرين ووصفوا 
على  قادرين  يكونوا  مل  أو  تعلمها  رفضوا  لو  للتعذيب  تعرضوا  كيف 

التحدث هبا.
وبناء على خطابات وأحاديث لقادة احلزب الشيوعي أثبت التقرير أن 
مسؤولية اإلبادة تقع عاتق احلكومة الصينية. وبناء على الوثائق الرمسية 
األقليات  من  وغريهم  اإليغور  وصف  فقد  التقرير  عليها  حصل  اليت 

املسلمة بـ»األعشاب« و«األورام السرطانية«.
ويف أمر حكومي طلب من املسؤولني قطع نسبهم وقلع جذورهم وتحطيم 
التي  الكيانات واألشخاص  أن  صالتهم وتدمير أصولهم. والخالصة هي 
قامت بأعمال ال تحصى من اإلبادة هي أجهزة الدولة ووكاالتها وبناء على 
القانون الصيني، ومن هنا فالجهة التي كلفت بهذه األعمال التي ال تحصى 

من اإلبادة ضد اإليغور هي من مسؤولية الدولة الصينية.
بـ»جامعة  التقرير واملؤرخ يف شؤون اإليغور  وقال ريان ثام، املساهم يف 
مانشسرت«، إن الناس سينظرون بعد 20 عاما ويرون يف قمع تشنجيانغ 
القرن  يف  حصلت  اليت  الثقايف  للدمار  العظيمة  األفعال  من  أنه  على 
األخري، وأعتقد أن اإليغور سيتعاملون مع هذا التقرير بأنه اعتراف متأخر 

بالمعاناة التي مروا بها وعائالتهم وأصدقاؤهم ومجتمعهم.
ودافعت احلكومة الصينية عن حتركاهتا يف اإلقليم حيث قالت إن السكان 
يتمتعون حبياة أفضل من السابق. ووصف اإلعالم الصيين معسكرات 

االعتقال بأهنا مراكز تأهيل هتدف للقضاء على الفقر.

المصدر: شفقنا العربي
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مركز مستقل يؤكد مسؤولية بكين عن إبادة اإليغور
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قّدم حتالف عاملي مكون من 25 منظمة مدنية ومنظمات غري حكومية 
بفتح إجراء رمسي ضد  من 11 دولة، شكوى ضد »فرنسا« وطالب 

فرنسا أمام حمكمة العدل األوروبية، بسبب اإلسالموفوبيا.
األوروبية،  املفوضية  رئيسة  إىل  مفصلة  العاملي شكوى  التحالف  وقّدم 
أورسوال فون دير الين، حتث على اختاذ إجراءات فورية ضد فرنسا بسبب 
اإلسالموفوبيا اليت ترعاه الدولة، وبسبب فرضها مليثاق األئمة التمييزي 

واملخالف حلقوق اإلنسان.
التمييزي  األئمة  »ميثاق  على  املؤلفة من 22 صفحة  الشكوى  وتركز 

بطبيعته«، الذي طرحه الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
وحبسب بيان التحالف العاملي فإن الميثاق يطالب بالوالء للقيم الجمهورية 
القيم كسالح إلساءة معاملة  الوقت هذه  الدولة في نفس  بينما تستخدم 
مواطنيها المسلمين، إضافة إىل أنه يفرض رقابة على حرية التعبري بطريقة 

مل يسبق هلا مثيل يف القانون األورويب.
وقال البيان، إن ميثاق األئمة التمييزي يستثين املسلمني الناشطني علناً 
من القطاعات املدنية والسياسية واالجتماعية، كما يذهب امليثاق إىل 
أبعد من ذلك إللغاء اجلوانب األساسية للعقيدة اإلسالمية مبا يتعارض 
مع مبدأ فرنسا املعلن بعلمانية الدولة »laïcité«، اليت جيب أن حتافظ 

على فصل الدولة عن الدين.
وقالت القانونية سميرة صابر اليت قدمت الشكوى نيابة عن التحالف: 
نحن نتواصل مع السيدة فون دير الين لوقف االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان في فرنسا.
وفي  فرنسا  مسار  في  األوروبية  المفوضية  تتدخل  أن  يجب  وأضافت: 
قوانينها التي تستهدف المسلمين بشكل تمييزي وغير متناسب، وتنتهك 

حقوقهم اإلنسانية األساسية.
وقالت جانينا رشيدي من »اجمللس اإلسالمي املركزي السويسري« عضو 
بأن  لالعتراف  الوقت  حان  لقد  الشكوى:  على  يقوم  الذي  التحالف 
اإلسالموفوبيا ليست ظاهرة منتشرة في األوساط اليمينية فحسب، بل وصلت 

إلى التيار الرئيسي للمجتمع.
الوحدة  على  وتحافظ  مضادة  تدابير  الدولة  تتخذ  أن  من  بداًل  وأردفت: 
بإضفاء  الحكومية  الجهات  قيام  فرنسا تجسد كيفية  فإن حالة  االجتماعية، 
الطابع المؤسسي وإضفاء الشرعية في نهاية المطاف على هذه اإلسالموفوبيا 
من خالل خطابهم وإجراءاتها التمييزية التي تنتهك حقوق اإلنسان األساسية، 

وهذا يجب أن يتوقف.
ويف كانون الثاين/ يناير املاضي، أعلن اجمللس الفرنسي للديانة اإلسالمية 
لطلب من  استجابة  فرنسا،  مبادئ اإلسالم يف  ميثاق حول  إىل  توصله 

الرئيس ماكرون.
الشريعة  توافق  وعلى  اجلنسني،  بني  املساواة  مبدأ  على  امليثاق  ويشدد 
اإلسالمية مع مبادئ اجلمهورية، ورفض امليثاق توظيف اإلسالم لغايات 
سياسية، كما شدد امليثاق على ضرورة عدم تدخل دول أجنبية يف شؤون 

اجلالية، ورفض بعض املمارسات العرفية اليت يُزعُم أهنا إسالمية.
وينتظر أن تسمح هذه اخلطوة بإنشاء جملس وطين لألئمة سيكون مكلفاً 
باإلشراف على األئمة يف فرنسا، ومبقدوره سحب ترخيص نشاطهم يف 

حال خرقهم ملبادئ هذا امليثاق.
التوقيع  وأعلنت 3 هيئات يف اجمللس الفرنسي للديانة اإلسالمية رفضها 

على ميثاق مبادئ لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا بصيغته الحالية.
وأصدرت اهليئات الثالث وهي »اللجنة التنسيقية للمسلمني األتراك يف 

شكوی 25 منظمـة بسبب اضطهاد فرنسا للمسلمين

دعا جملس العلماء اإلندونيسي )أعلى سلطة دينية يف البالد(، املسلمني إىل 
مجع التربعات إلغاثة ومساعدة الفقراء يف »اليمن«.

وجاء ذلك يف بيان صدر عن بنيان سابتومو، رئيس جلنة العالقات الدولية 
والتعاون الدويل يف جملس العلماء اإلندونيسي حيث دعا اجمللس األغنياء 
جلمع  خصوصاً،  إندونيسيا  يف  واإلسالمية  اإلنسانية  واملنظمات  عموما 

األموال ملساعدة الفقراء الذين يعانون اجلوع بسبب احلرب يف اليمن.
وذكر البيان أن اجمللس يقدر دعوة األمم املتحدة ملساعدة اليمنيني الذين 

يعانون اجلوع نتيجة احلرب اليت طال أمدها.
وأضاف أن جملس العلماء اإلندونيسي، بصفته ممثل املسلمني اإلندونيسيني، 
يعرب عن تقديره البالغ لألمم املتحدة اللتزامها مبواصلة تقدمي املساعدة 

اإلنسانية للشعب اليمين منذ احلرب.
وحث اجمللس مجيع األطراف على تسوية اخلالفات سلمياً من خالل وقف 

إطالق النار واملفاوضات وفقاً لروح السالم اإلسالمية.
وشدد اجمللس أيضاً على تنسيق احلكومة اإلندونيسية مع منظمة التعاون 
اليمن سلمياً  الصراع يف  للمساعدة يف حل  املتحدة  اإلسالمي واألمم 

والتغلب على أزمة اجلوع يف البالد.
ومنذ حنو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً أودت حبياة 233 ألف شخص، 
نسمة،  مليون  البالغ عددهم حنو 30  السكان،  باملئة من  وبات 80 
يعتمدون على املساعدات للبقاء أحياء، يف أسوأ أزمة إنسانية بالعامل، 

وفق األمم املتحدة.

المصدر: األيام

تدعو المسلمين إلغاثة اليمن

أعلى سلطة دينية في إندونيسيا

»إميان  وحركة  فرنسا«،  يف  غوروش  مللي  اإلسالمي  و»االحتاد  فرنسا«، 
وممارسة« بياناً مشرتكاً نددت فيه مبا اعتربهتا فقرات وصياغات يف النص 

من شأهنا أن تضعف أواصر الثقة بني مسلمي فرنسا واألمة.
ويعترب املسلمون يف فرنسا هم ثاين أكرب ديانة، حيث بلغت نسبة املسلمني 

يف فرنسا 8%، ويرتاوح عددهم ما بني 5 ماليني إىل 6 ماليني مسلم.

المصدر: شبكة رصد االخبارية
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من املعلوم أن اهلدف من ظهور اإلمام املنتظر هو إقامة احلضارة الكونية، 
وحتقيق العدالة التامة على األرض. أما اهلدف من بقائه العمر الطويل 
إىل حني ظهوره، فهو حفظ الدين عن التحريف حلني قيام دولته اخلامتية 

 :املباركة، واليت تكمن خصائصها يف احلديث الوارد عن النيب
»لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج رجال 
من ولدي )أو من أهل بيتي، أو مني(، يواطئ اسمه اسمي يمأل األرض قسطا 

وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا.«
لكن هناك من يطرح هذا السؤال: ما هو الدور الذي يقوم به اإلمام 
املنتظر أثناء غيبته؟ منطلقا من أن اإلمامة هي منصب إهلي ال بد معها 
من القيام بدور رسايل معني، فإذا مل يكن الشخص قائما به، فال معىن 
لكونه إماما؛ ألن اإلمامة مساوية للقيام به، فإذا كان الشخص غري قادر 
على أن يقوم بأي دور رسايل، فما الفائدة من جعله إماما؟ وما املربر 

لبقائه مئات السنني دون أن يقوم بأي دور جتاه اجملتمع البشري؟ 
رمبا يقول قائل: إن جعل اإلمام الغائب إماما لغو، واللغو ال يصدر من 
احلكيم تبارك وتعاىل؛ ألن اللغو قبيح، فلماذا جيعله اهلل تعاىل إماما هذه 
املئات من السنني، مع أنه ال يقوم بأي دور رسايل ينسجم ويتالئم مع 
منصب اإلمامة وموقعها؟ وإذا كان اإلمام يف غيبته يضطلع بأعباء دور 
معني، فأين حنن من هذا الدور؟ وما هو ربطنا ومسامهتنا ومشاركتنا يف 

جتسيد هذا الدور وحتقيقه؟ هناك نظريتان جتيبان على السؤال األول.

النظرية األولى: نظرية الهداية األمرية
األمرية،  اهلداية  هو   القائم املنتظر  اإلمام  به  يقوم  الذي  الدور  إن 
وقد تنتزع وتستخرج هذه النظرية من كلمات صاحب »امليزان«، السيد 

الطباطبائي، ومن أجل أن نشرح هذه النظرية ال بد أن نذكر أمرين:

األمر األول: الفرق بين عالم الخلق وعالم األمر
إن هناك فرقا بني »عامل اخللق« و»عامل األمر«، فالقرآن الكرمي حتدث عن 

عاملني عندما قال: 
»َأال َلُه اْلَخْلُق َو اأْلَْمُر«2

فهناك عامل خلق، وعامل أمر. 
فما هو الفرق بني اخللق واألمر؟ إن إفاضة الوجود من قبله تبارك وتعاىل 
اإلفاضة تسمى خلقا،  فهذه  مادة ومدة،  تعتمد على  إفاضة  إذا كانت 
وأما إذا كانت إفاضة ال تعتمد على مادة وال على مدة، بل أن املفاض 
يتحقق بنفس اإلفاضة، فهذا ما نسميه باألمر، مثال اجلنني يف بطن امه، 

قال تعاىل: 
ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طيٍن، ثُمَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة في  َقراٍر َمكيٍن، ثُمَّ  ﴿َو َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظامًا«3
فهذا الوجود الذي قد أفاضه اهلل يف مادة ومدة يسمى خلقا. 

ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طين«،  »َو َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ْنساُن أَنَّا َخَلْقناُه ِمْن نُْطَفٍة فَِإذا ُهَو َخصيٌم ُمبين «4 »َأ َو َلْم ييََر اإْلِ

أي أفضنا هذا الوجود عليه إفاضة تدرجيية تعتمد على املادة واملدة.
أما إذا كانت إفاضة الوجود إفاضة دفعية ال تعتمد على مادة وال على 
مدة، فيتحقق الوجود وينسبغ نوره مبجرد اإلفاضة من دون واسطة مادة 
وال مدة، فهذا ما يسمى باألمر، مثل قوله تعاىل عندما يتحدث عن الروح 

البشرية اإلنسانية: 
»َو َيْسئيَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي «5 

ليبني لنا أن وجود الروح خيتلف عن وجود اجلسد، فوجود اجلسد وجود 
ضمن مادة ومدة، أما وجود الروح فهو وجود دفعي ال يستند ملادة ومدة، 
الذي  اجلسد  وجود  عن  خيتلف  وهو  األمر،  بعامل  يسمى  الروح  فوجود 
يسمى بـ»عامل اخللق«، ولذلك فاآليات القرآنية عندما تتحدث عن عامل 
األمر، فذلك يعين عامل اإلفاضة الذي ال يستند ملادة وال مدة تتحدث عنه 

بشكل دفعي، كقوله تعاىل: 
»َو ما َأْمُرنا ِإالَّ واِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصر«6 

وهو إشارة إىل دفعية الوجود األمري، وتدرجيية الوجود اخللقي، فهذا هو 
الفرق بني عامل اخللق وعامل األمر الذي حتدثت عنه اآلية القرآنية، كما يرى 

.صاحب امليزان
القرآن ليس كذلك، فكلمة األمر يف  بأن األمر يف  يناقش كالمه:  ورمبا 
القرآن تطلق على عدة معاين، ومن املعاين اليت تطلق عليها هو اإلرادة 
يعين  بَِأْمرِِه«،7  اْلُفْلُك  لَِتْجِرَي  »َو  تعاىل:  قوله  يف  اإلهلية، كما  واملشيئة 
ُمَسخَّراٍت  النُُّجوَم  َو  اْلَقَمَر  َو  الشَّْمَس  »َو  تعاىل:  قوله  يف  وكما  مبشيئته، 
بَِأْمرِه «،8 يعين بإرادته ومشيئته تبارك وتعاىل، فاألمر مبعىن اإلرادة واملشيئة، 
ورمبا يطلق األمر يف القرآن الكرمي مبعىن التدبري، كقوله تبارك وتعاىل: »يَُدبيُِّر 
اأْلَْمَر ِمَن السَّماِء ِإَلى اأْلَْرِض ثُمَّ ييَْعُرُج ِإلَْيِه في  ييَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِممَّا 
تيَُعدُّون «،9 يدبر األمر، أي: يدبر أمر الوجود وشأنه، فاألمر أحيانا قد 
يطلق يف القرآن الكرمي ويراد به النظام، من مسرية، وحركة، فإذا كان األمر 
يطلق على تلك املعاين، فمن أين فهمنا أن األمر يف قوله تعاىل: »َأال َلُه 
اْلَخْلُق َو اأْلَْمُر« هو الوجود األمري، أي: الوجود الفعلي الذي ال يستند 

إىل مادة وال إىل مدة؟
فلعل املقصود يف اآلية املباركة هو تكفل اخللق وتدبريه، وإدارة حركة الوجود 
ومسريته، أي: كما إن من شأنه تبارك وتعاىل خلق هذه املوجودات وإفاضة 
هذه الوجودات، فمن شأنه أيضا إدارة هذا الوجود وتدبريه، كما يف قول 
تعاىل: »يَُدبيُِّر اأْلَْمَر ِمَن السَّماِء ِإَلى اأْلَْرِض ثُمَّ ييَْعُرُج ِإلَْيِه في  ييَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه 

أَْلَف َسَنٍة ِممَّا تيَُعدُّون «
باملوانع  مزاحم  تأثريه  ألن  اخلالق؛  تأثري  عن  خيتلف  املخلوق  تأثري  إن 
والعوائق، مثال إذا أراد املخلوق أن يوجد فعال من األفعال، رمبا يكون فعله 
معاقا، فال ميكنه حتقيق فعله، بينما تأثري اخلالق غري مزاحم باملوانع والعوائق، 
فمىت ما جرت مشيئته وإرادته حتقق مراده، فإرادته ومشيئته الفعلية ليست 
مزامحة بالعوائق واملوانع، فاهلل تبارك وتعاىل أراد أن يفرق بني تأثري املخلوق 
الذي هو مزاحم بالعوائق وبني تأثري اخلالق الذي ال ميكن أن يقهره مانع 

من املوانع، فقال: 
»َو ما َأْمُرنا ِإالَّ واِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصر« 

أي إن تأثرينا ال يقهره قاهر، وال مينعه مانع، فهو تأثري كلمح البصر، من 
دون أن يقهر أو يغلب حتت مانع أو حتت عائق معني، وليس يف هذا إشارة 
إىل الوجود الدفعي الذي ال يستند إىل مادة وال إىل مدة إمنا هو إشارة للفرق 

بني تأثري املخلوق وتأثري اخلالق، كما يف قوله تعاىل: 
»ِإنَّما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن ييَُقوَل َلُه ُكْن فيََيُكون «،10 
يعين أن تأثريه ال يتخلف وال يقهر، كما يف قوله: 

ال  َو  ساَعًة  َيْسَتْأِخُروَن  ال  َأَجُلُهْم  جاَء  فَِإذا  َأَجٌل  أُمٍَّة  ِلُكلِّ  »َو 
َيْستـَْقِدُمون «،11 فهذا تأثري إهلي.

املباركات هو  اآليات  باألمر يف  املراد  أن  قرينة على  هناك  ليس  إذن، 
عامل األمر، أي عامل الوجود الدفعي الذي ال يستند إىل مادة وإىل مدة، 
ولذلك نرى القرآن الكرمي كما عرب عن الروح باألمر، عرب أيضا عن الروح 

باخللق، مثال يف قوله تعاىل: 
ْنساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن طيٍن، ثُمَّ َجَعْلناُه نُْطَفًة في  َقراٍر َمكيٍن،  »َو َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
ثُمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظاماً َفَكَسْونَا 

اْلِعظاَم َلْحماً ثُمَّ أَْنَشْأناُه َخْلقاً آَخَر فيََتباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلخاِلقين«12 
واخللق اآلخر هو الروح العاقلة إذن كما عرب عن الروح باألمر يف بعض 
اآليات، فقد عرب عنه باخللق يف آيات أخرى، فمن أين قلنا: إن هناك 
عامل خلق وعامل أمر؟ وهذا وجود تدرجيي، وذلك وجود فعلي، مع أن 
القرآن عرب عن هذا األمر أيضا باخللق كما عرب عنه باألمر. وحينئذ ميكن 

أن يقال بأن املقصود من األمر يف قوله تعاىل: 
»َو َيْسئيَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َو ما ُأوتيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ 

َقليال«13 
أي  ِبَرشيد«،14  ِفْرَعْوَن  َأْمُر  ما  »َو  تعاىل:  قوله  يف  الشأن، كما  هو 
اخلالق وليس شأن  الروح شأن  هنا  أيضا  ليس شأنا رشيدا،  أن شأنه 
املخلوق، فليس املراد باألمر يف اآلية املباركة هو عامل األمر الذي يعين 

الوجود الدفعي الذي ال يستند ملادة وال مدة.

األمر الثاني: اإلمامة مساوقة للهداية األمرية
للهداية  مساوقة  اإلمامة  أن  »امليزان«  يف   الطباطبائي السيد  ذكر 
اليت  ومميزاته  بأن من خصائصه  اإلمام عن غريه  يتميز  األمرية، حيث 

تفصله عن غريه اهلداية األمرية، استنادا إىل قوله تعاىل: 
»َو َجَعْلنا ِمنيُْهْم أَِئمًَّة ييَْهُدوَن بَِأْمرِنا«15 

وقوله يف آية أخرى: 
»َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة ييَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْلَخْيرات «16

األمرية،  للهداية  مساوقة  اإلمامة  أن  يعين  باألمر،  يهدي  من  فاإلمام 
ومعناها: التأثري املباشر يف النفس. فلقد ذكرنا يف البحث األول أنه يفرق 
بني عامل اخللق وعامل األمر، أن عامل اخللق يعين عامل األجساد، وعامل 
األمر يعين عامل األرواح، فاهلداية األمرية تعين هداية الروح، وتأثري اإلمام 

يف الطرف املقابل تأثريا روحيا مباشرا.
مثال: نفرتض أن اإلمام احلجة مير عليك وأنت ال تتعرف عليه، فيفيض 
على قلبك رشحة من شعاعه ورشحة من فيض نوره، فإذا أفاض عليك 
شعاعا من شعاعه، ورشحة من فيض أمره كان ذلك هداية أمرية، أي 
نفسك  مع  ويتحدث  مباشر،  بشكل  روحك  مع  يتحدث  اإلمام  إن 
أمرية.  هداية  وإفاضة  نور  إفاضة  هو  احلديث  وهذا  مباشر،  بشكل 
يتسم  من  فاإلمام  وخصائصها،  اإلمامة  مميزات  من  األمرية  فاإلفاضة 

باهلداية األمرية، ومن تكون له الوالية والقدرة على بث نور اهلداية 
وشعاعها يف النفوس واألرواح. إذن، مبا أن اإلمامة مساوقة 
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للهداية األمرية، فال ينبغي أن نسأل ما هو دور اإلمام احلجة 
وهو غائب، وال وجه للقول بأن اإلمامة تعين القيام بالدور 

الرسايل، فإذا مل يكن لإلمام الغائب دور رسايل فبعثه لغو.
إن اإلمامة تعين اهلداية األمرية وال تعين القيام بالدور الرسايل، فقد ال 
يتمكن اإلمام من أي دور رسايل، مثال اإلمام الكاظم سجن سنني 
عديدة، ومل يكن متمكنا من القيام بدور رسايل؛ ألنه سجني، فهل هذا 
 يعين أن إمامته ارتفعت مبجرد أن دخل السجن؟ أو أن اإلمام عليا
جلس مخسا وعشرين سنة يف داره يعلم بعض العارفني وبعض الظامئني 
للعلم واملعرفة ومل يكن له دور رسايل واضح، فهل معىن ذلك أنه ارتفعت 
إمامته ألنه ليس له دور رسايل بارز؟ ال، اإلمامة ال تساوق القيام بالدور 

االجتماعي؛ ألنه مرهون بظروفه، فقد يتمكن اإلمام وقد ال يتمكن.
 :ولذلك ورد عن اإلمام علي بن ايب طالب

»ال تخلو األرض من قائم هلل بحجة، إما ظاهرا مشهورا، أو خائفا مغمورا، 
لئال تبطل حجج اهلل وبيناته.«17 

بالدور  القيام  تعين  ال  فاإلمامة  مغمورا،  خائفا  وإن كان  حجة،  فهو 
االجتماعي، وإمنا تعين اهلداية. إن دور اإلمام وهو غائب هو بث نور 
نفسا معدة وكفوءة  ما رأى  اجملتباة، فمىت  املصطفاة  النفس  اهلداية يف 

أفاض عليها اهلداية األمرية.
على  اإلطالع  اإلمام  مميزات  من  أن  الروايات  من  استفدنا  لقد  نعم، 
عامل امللكوت، ومن مميزاته أيضا اهلداية األمرية، ولكن البحث يف أنه 
هل استفدنا ذلك من القرآن الكرمي من قوله تعاىل: »َو َجَعْلنا ِمنيُْهْم أَِئمًَّة 

ييَْهُدوَن بَِأْمرِنا«، أم أنه مستفاد من النصوص األخرى؟ 
وهنا موضع املناقشة مع كالم السيد. فقد يقال يف مقابل هذا الرأي 

املطروح: أن ال عالقة هلذه اآلية مبسألة اهلداية األمرية، ملاذا؟
ألن كلمة األمر يف القرآن كما ذكرنا قد استعملت مبعاين متعددة، ومن 

مجلة معاين األمر: الدين. 
فإن الدين السماوي عرب عنه باألمر، ومن قراءة بعض اآليات يتضح من 
خالهلا أن القرآن يعرب بكلمة األمر ويريد به الدين والرسالة، كقوله تعاىل: 

»َو ما ُكْنَت ِبجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْينا ِإلى  ُموَسى اأْلَْمر«18
وما األمر الذي قضي إىل موسى؟ هل هو اهلداية األمرية؟ 

ال، إمنا قضي ملوسى الدين، أي أنزل عليه الدين السماوي ابتداء 
تعاىل  السماوي، كقوله  الدين  عن  عبارة  هو  فاألمر  اليوم،  ذلك  من 

يتحدث عن بين إسرائيل: 
»َو َلَقْد آتيَْينا بَني  ِإْسرائيَل اْلِكتاَب َو اْلُحْكَم َو النُّبيُوَّة«،19 مث يقول: »َو 

آتيَْيناُهْم بيَيِّناٍت ِمَن اأْلَْمر«،20 وما معىن بينات من األمر؟ 
معناه من الدين، فكما أرسلنا هلم كتابا يتحدث عن الدين، وكما بعثنا 
أنبياء وملوكا وحكاما، فقد آتيناهم بينات، أي آيات ومعاجز وحججا 

واضحة على أحقية الدين وأمهيته: 
»َفَما اْختيََلُفوا ِإالَّ ِمْن بيَْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم بيَْغياً بيَييْنيَُهْم ِإنَّ رَبََّك ييَْقضي  بيَييْنيَُهْم 

ييَْوَم اْلِقياَمِة فيما كانُوا فيِه َيْخَتِلُفون «21
مث خياطب النيب حممدا: »ثُمَّ َجَعْلناَك َعلى  َشريَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعها َو 

ال تيَتَِّبْع َأْهواَء الَّذيَن ال ييَْعَلُمون «22
ما الشريعة من األمر؟

يعين الشريعة من الدين، فالدين كما له جنبة فكرية فله جنبة تشريعية، 

وهي األعمال والعبادات، والشريعة هي األعمال التطبيقية والوظائف اليت 
ميارسها املتدينون. إذن، إذا كان األمر يف القرآن الكرمي يطلق على الدين 
السماوي وعلى الرسالة السماوية، فحينئذ ميكن أن تكون هذه اآلية ناظرة 
بَِأْمرِنا«، يعين يهدون بواسطة ديننا  ييَْهُدوَن  ِمنيُْهْم أَِئمًَّة  للرسالة، »َو َجَعْلنا 
ورسالتنا، ال أن املراد باألمر يف هذه اآلية اهلداية األمرية، كما استفدناها 
من الروايات الشريفة. إذن، بناء على ذلك ننطلق إىل النظرية الثانية القائلة 
بأن الدور الذي يقوم به اإلمام املهدي وهو غائب هو حفظ الدين 

عن التحريف والتزوير.

النظرية الثانية: نظرية حفظ الدين
ذكرت جملة »عامل الفكر« أن أكثر من 200 ألف مستشرق غزوا الشرق 
األوسط يف مدة 200 سنة، فدخلوا املكاتب واملساجد والقاعات، ومسعوا 
قوته  يف  املؤثرة  والعوامل  اإلسالمي  اجملتمع  ودرسوا  واحملاضرين،  العلماء 
وضعفه، ودرسوا الفكر اإلسالمي دراسة دقيقة؛ ليتعرفوا على املناطق اليت 
ولسلطاهتم  تقارير حلكوماهتم  مث كتبوا  والنفوذ،  العبور  ميكن  من خالهلا 
اخلطة  بدأت  وبالتايل  األوسط،  الشرق  اجملتمع اإلسالمي وعن  عن هذا 
للغزو الفكري منذ أكثر من مئة سنة إىل هذا اجملتمع، حيث بدأ الغزو 
الفكري بتشكيك املسلمني يف أصول وجذور فكرهم اإلسالمي، فحاول 
من  موجة  إىل  الدين  هذا  خيضعوا  أن  املبشرين  من  والكثري  املستشرقون 

التحريف والتزوير كما فعلوا يف »التوراة« و»اإلجنيل«.
على  تركز  الفكري  للغزو  وإسرتاتيجياهتم  ومكائدهم  زالت خططهم  وال 
تشكيك املسلمني يف دينهم من خالل حماولة حتريف بعض اآليات، وتزوير 
بعض األحاديث وبعض املفاهيم الدينية، ومن خالل بث بعض الشائعات 
واملغالطات وبعض املفاهيم اخلاطئة، حيث حياولون بني فينة وأخرى وبني 
التزوير  إىل  لكي خيضعوه  جذوره؛  من  الدين  هذا  يهزوا  أن  وآخر  حني 
والتحريف والتغيري كما صنعوا مع التوراة واإلجنيل، إذن من يقف أمام هذه 
املكائد اخلفية، واملسلمون يف سبات عميق الهون مبعاشهم وبلقمة اخلبز 

وحتصيل لقمة العيش؟ 
إن الكثري من املسلمني اليوم يفكر يف ترفه ويف جوانبه املادية، وكيف حيصل 
على الراتب الوفري، وكيف يركب السيارة الفارهة، وكيف يعيش يف الفيال 
الفخمة، وكيف ينام على الوسادة الناعمة! املسلمون يعيشون يف أوحال 
الرتف، وغريهم خيطط كيف يغزو دينهم، وكيف يهزه من جذوره وأصوله، 
لذلك فهذه املخططات اخلفية حتتاج إىل يقظة من قبل املسلمني، ووعي 

وتركيز والتفات لتلك اخلطورة.
إنارة املسلمني وإيقاظهم بني فرتة وأخرى، وحتريك  وهناك شخص دوره 
علمائهم، وحتريك مصادر القرار والرأي عند املسلمني، من أجل أن يلتفت 
املسلمون وأن يستيقظوا ألي عملية تزوير وحتريف وتغيري، وهذا الشخص 
الذي يقوم هبذا الدور الرسايل الكبري - أال وهو إيقاظ العلماء وتنبيههم 
واملفاهيم  والعقائد  للحقائق  والتحريف  والتزوير  التشويه  حماوالت  على 

.اإلسالمية - هو المهدي المنتظر
ولذلك ورد عن الرسول عند الفريقني قوله: 

»إن في كل خلف من أمتي عدال من أهل بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف 
الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين و إن أئمتكم قادتكم إلى اهلل عز 

و جل فانظروا بمن تقتدون في دينكم و صالتكم«23 

العلماء  من  اهلل جمموعة  ويهيئ  إال  اإلسالمية  األئمة  على  زمن  مر  وما 
يأخذون على عاتقهم مواجهة الضالني وأهل البدع، وتنبيه األمة اإلسالمية 
على التحريفات والتزويرات واملغالطات للمفاهيم اإلسالمية اليت قد تنفذ 
لألمة من حيث ال تشعر، ومن حيث ال تلتفت، وأولئك العلماء كما ورد 
عن الرسول ينتمون إىل الرسول، إما باألب، أو باالم، وذلك عن 
طريق تأييد وتسديد وإيقاظ من اإلمام املنتظر القائم، وهذه هي مسرية 
أجداده الطاهرين، مسرية حفظ الدين، ومسرية إبقائه صورة ناصعة 
بيضاء ال تناهلا يد التحريف والتزوير، كما فعل آباؤه الطاهرون - سالم 

اهلل عليهم أمجعني.
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يوم  اإلمام احلسني يف  يرددها  اليت كان  الكرمية  القرآنية  اآليات  من 
عاشوراء كلما استقبل صحابيا من أصحابه أو فردا من أهل بيته، وهو 

يستأذنه للقتال، هذه اآلية: 
»ِمَن اْلُمْؤِمنيَن رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمنيُْهْم َمْن َقضى  َنْحَبُه َو ِمنيُْهْم 

َمْن ييَْنَتِظُر َو ما َبدَُّلوا تيَْبديال«1
وكأنه بذلك كان يريد أن يقارن بني هؤالء الذين ثبتوا معه وبني أولئك 

الذين حاربوه.
ومن  وفعالياهتم،  رؤسائهم  خالل  من  عاهدوه  قد  حاربوه كانوا  فالذين 
خالل األفراد الذين بايعوا مسلم بن عقيل يف الكوفة بامسه، وعاهدوه على 
أن ينصروه ويواجهوا احلكم الظامل معه، وأن يكونوا اجلنود اجملندة يف موقفه 

من ذلك احلكم الظامل.
ولكن خوفهم الطغاة، واستيقظت نقاط ضعفهم يف داخلهم، ونقضوا عهد 
اهلل من بعد ميثاقه، وأخذوا يقطعون ما أمر اهلل به أن يوصل، ومشوا يف 

خط الفساد يف األرض، فانطبقت عليهم اآلية الكرمية: 
»الَّذيَن ييَنيُْقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بيَْعِد ميثاِقِه َو ييَْقَطُعوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل 

َو ييُْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض ُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُرون .«2
ألن اهلل سبحانه وتعاىل جعل العهد يف كل موقع يعاهد فيه إنسان إنسانا؛ 
سواء كان عهدا بني القيادة والناس، أو كان عهدا بني الناس أنفسهم، أو 
بني القادة أنفسهم، فإن هذا العهد ميثل عهد اهلل؛ ألن اهلل أمر بأن يفي 

الناس بعهودهم يف قوله تعاىل: »َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤال«3
وهكذا أعطى هؤالء العهد من أنفسهم أمام اهلل على أساس أن ينصروا 
اإلمام احلسني، وألزموا أنفسهم بأن يصلوا ما أمر اهلل به أن يوصل، 
وهم أهل البيت الذين أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا، وقد كان 

احلسني هو البقية الباقية من أهل البيت آنذاك.
لقد انطلقوا وقطعوا ما أمر اهلل به أن يوصل، وأفسدوا يف األرض، باعتبار 
أن كل فئة تساند ظاملا، وتقاتل معه وتنضم إليه تكون من فئة املفسدين يف 
األرض؛ ألن حكم الظامل ميثل حكم الفساد يف األرض، وأوضاع الظامل 

متثل أوضاع الفساد يف األرض.
واحلسني هنا أراد أن يقول: أيها الناس! قارنوا املوقف بني املعسكرين، 
بني معسكر النار والظلم يف األرض، وبني املعسكر الذي انضم إىل اإلمام 

.احلسني
وقد حتدث اهلل عنهم يف كتابه اجمليد، يف قوله: 

»َأ َفَمْن ييَْعَلُم أَنَّما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعمى  ِإنَّما ييََتذَكَُّر ُأوُلوا 
اأْلَْلباِب، الَّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو ال ييَنيُْقُضوَن اْلميثاَق، َو الَّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر 

اللَُّه ِبِه َأْن يُوَصَل َو َيْخَشْوَن رَبيَُّهْم َو َيخاُفوَن ُسوَء اْلِحساِب«4

االلتزام بالحسين إماما
اإلسالمية من خالل  القيمة  تركيز هذه   اإلمام احلسني أراد  وهكذا 
الناس الذين وقفوا معه واتبعوه، وصدقوا ما عاهدوا اهلل عليه؛ ذلك إهنم 
عندما جاءهتم املشاكل، وأراد منهم اآلخرون تغيري موقفهم رفضوا التبديل، 
 حىت عندما وقف احلسني وأصروا على البقاء مع اإلمام احلسني
ليحلهم من بيعته؛ إذ قال هلم: »إني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل، 

ليس عليكم حرج مني وال ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمال.«5
اهلل!  رسول  يابن  عنك  نتخلى  ال  قالوا:  بل  يبدلوا،  ومل  يغريوا  مل  ولكنهم 

حتى لو قتلنا وقطعنا وأحرقنا؛ ألننا ننطلق في الوقوف وااللتزام بخطك من 
خالل كونك ولي اهلل وابن وليه، ومن خالل كونك إمام هذا الدين وقائد 

المسلمين.
قالوا له: يابن رسول اهلل! لقد التزمنا باإلسالم بكل أحكامه ومفاهيمه، 
اليت ركزها رسول  اإلسالمية  القيادة  أهنا  أساس  على  بقيادتك  والتزمنا 
اهلل بقوله: »حسين مني وأنا من حسين«6 وبقوله: »الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما إمامان قاما أو قعدا«7 فالتزمنا قيادتك؛ 

ألن رسول اهلل أراد لنا أن نلتزم قيادتك يف إمامتك.
ظالما،  وال  مفسدا  وال  بطرا،  وال  أشرا  أخرج  لم  »إني  وحني صرخت: 
وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي«،8 وحددت طبيعة ثورتك 
من  واملنحرفون  الظاملون  أفسده  ما  تسعى إلصالح  اإلصالحية كوهنا 
الواقع اإلسالمي الذي حترك يف أمة رسول اهلل، سرنا معك؛ ألن 
رسول اهلل أراد منا أن نصلح امور أمتنا أيضا، فلست وحدك املسؤول 
عن ذلك، بل حنن أيضا مسؤولون عن دعم حركة اإلصالح وتقويتها؛ 
باالنطالق معك تثبيتا ملوقفك؛ ألن كل مسلم ومؤمن مسؤول عن طلب 
اإلصالح يف أمة رسول اهلل؛ ألن رسول اهلل قال لألمة كلها: »كلكم 

راع وكلكم مسؤول عن رعيته.«9

اإلصالح مسؤولية الجميع
إن اإلصالح يف أمة رسول اهلل هو مسؤولية كل فرد من أفراد هذه 
األمة، كل حبسب دوره وإمكاناته يف كل اجملاالت؛ لذا قالوا له: يابن 
رسول اهلل، لقد قلت: أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر؛ ألنك 
رأيت املعروف الذي يتمثل يف طاعة اهلل يف كل قضايا اإلنسان واحلياة 
يرتك، ورأيت أن الناس يرتكون طاعة اهلل يف عباداهتم ومعامالهتم، ويف 
حرهبم وسلمهم، ويف كل عالقاهتم، ورأيت املنكر وهو كل ما حرمه اهلل 

وأنكر أن يفعل قد عم؛
وال  املنحرفني،  ويدعمون  الظاملني  ويلتزمون  احملرمات  يرتكبون  فالناس 
يرفعون يف وجوههم صوتا؛ لذلك قلت: أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 
املنكر، وكنا يابن رسول اهلل معك؛ ألن اهلل محل كل مسلم مسؤولية أن 
يأمر باملعروف وأن ينهى عن املنكر؛ وألن رسول اهلل حذر املسلمني 
من ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنذرهم أهنم يف هذه احلال 
قال: »لتأمرن  ما  يف  وقال  عديدة،  وباليا  مصائب كثرية  سيقعون يف 
بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن اهلل شراركم على خياركم فيدعو 

خياركم فال يستجاب لهم.«10
وأمر رسول اهلل هذا موجه للجميع؛ وهلذا فنحن مأمورون بأن نأمر 
باملعروف وأن ننهى عن املنكر، كما أنت يابن رسول اهلل مأمور بذلك.

مأمورون بأن ندعم الذين يأمرون باملعروف إذا كانوا يف موقع القيادة أو 
املسؤولية، وأن نثور معهم على الظلم إذا ثاروا، وأن نكون معهم يف خط 

العدل، وقد قلت: فمن قبلين بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق.11
 

االنقياد للحق
مل ترد للناس أن تقبلك لشخصك، إذ قلت هلم: أيها الناس، اقبلوا 

وإذا  فاقبلوين،  احلق  على  أين  ورأيتم  احلق  قبلتم  فإذا  احلق، 
قبلتموين باسم احلق فهذا من مسؤولياتكم وواجباتكم أمام 

عهد بيننا وبين الحسين
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اهلل. إمنا أنتم تقبلون احلق الذي هو أمر اهلل سبحانه وتعاىل 
وصنعه، فمن قبلين بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق، إن اهلل هو 

الذي يكافئ من يقبل احلق.
لقد قال اإلمام احلسني ذلك؛ ألنه قيادة تريد للناس أن ال تلتزم 

بشخصها، بل باحلق الذي متثله يف شخصيتها ويف واقعها.
لقد قلت ذلك يابن رسول اهلل، وحنن معك فيه. لقد قاهلا أصحاب أيب 
عبد اهلل أليب عبد اهلل مبوقفهم، وإن مل يتفوهوا هبا بألسنتهم، قالوا 
يابن رسول اهلل لقد قبلنا باحلق الذي رأيناك إمامه؛ لذا سنقبلك ألن احلق 
يتجسد فيك والقيادة كذلك؛ ألن رضاك رضا اهلل، وسخطك سخط 
اهلل؛ وألنك ال تنحرف عن طريق اهلل كما مل ينحرف عنه جدك وأبوك 

وأخوك؛ ألن احلق عنوان شخصياتكم ودعوتكم وحركتكم.

الثبات في موقع الحق
التهاويل،  القول عندما جاءهتم كل  ثبتوا على  له، ولقد  قالوه  هذا ما 
مجاعة  وكانت  متكافئ،  غري  وضع  يف  الكثرية  العساكر  وجتمعت 
احلسني من سبعني إىل ثالمثئة رجل على اختالف األخبار، بينما 
كانت مجاعة ابن زياد أربعة آالف رجل على أقل تقدير، وهناك إحصاء 
يقول: إهنم كانوا ثالثني ألفا، فلم يكن هناك أي نوع من أنواع التوازن 

بني هذه الفئة القليلة وتلك الفئة الكثرية.
أولئك  قوة  هز  على  وتعمل  قوهتا،  تستعرض  زياد  ابن  ووقفت مجاعة 
إسقاط  يف  يفلحوا  مل  ولكنهم   ،احلسني مع  السائرين  املؤمنني 
عزميتهم، وبقيت هذه القلة ثابتة يف مواقعها، وبدأت تتحرك يف اخلط 
اإلسالمي الذي انفتح على اهلل فانفتح على احلسني من خالل اهلل، 
والذي انفتح على شريعة اهلل فانفتح على الثورة يف خط هذه الشريعة، 

وهكذا وقفوا، وكانوا يستأذنون احلسني يف القتال.
وكان احلسني يستقبل كل واحد منهم هبذه اآلية: »ِمَن اْلُمْؤِمنيَن رِجاٌل 
من  فمنهم  وباملوقف،  بالكلمة  صدقوا  َعَلْيه« ،  اللََّه  عاَهُدوا  ما  َصَدُقوا 
قضى حنبه، ويشري اإلمام احلسني إىل الذين استشهدوا معه: ومنهم 
من ينتظر، ويشري إىل الذين يتحركون يف خط الشهادة: »َو ما َبدَُّلوا 

تـَْبديال«12
.وتلك هي قصة اجملاهدين مع احلسني

إن علينا أن نتساءل: هل هناك عهد بيننا وبني اهلل أم ال؟ هل هناك 
عهد بيننا وبني احلسني عرب رسول اهلل أم ال؟ تلك هي املسألة.

 
اإلنسان المسلم والصفة اإلسالمية

األسئلة  تلك  عن  سنجيب  مسلمني  بصفتنا  املسألة  ندرس  عندما 
القومية أو غري ذلك من  أو  أو اإلقليمية  العائلية  بالصفة  بسهولة، ال 
الصفات الطارئة؛ ألن الصفة اإلسالمية هي اليت حتدد املواقف اإلقليمية 

والقومية للمسلمني.
إن العائلية والقومية واإلقليمية والوطنية رموز قد تتحرك مع اإلنسان يف 
الدنيا، أما يف يوم القيامة فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ 

وال يتساءلون.13
فيسأل اإلنسان عن موقفه من ربه، ومن رسوله، وكتابه وشريعته. وهكذا 
علينا تأكيد صفتنا اإلسالمية اليت جيب أن حتدد صفاتنا األخرى على 

ضوء اإلسالم.

الشهادة التزام بالعهد
إن قول: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل، معناه االلتزام بعهد 
اهلل؛ ألن قول: أشهد أن ال إله إال اهلل يعين: يا رب! إين ألتزم بوحدانيتك 

يف األلوهية، وال ألتزم بغريك إذا كان ذلك يبعدين عن التزامي بك. 
وقول: أشهد أن حممدا رسول اهلل، يعين: االلتزام برسول اهلل من خالل 
الرسالة اليت محلها من اهلل؛ ألن »طاعته من طاعة اهلل، من يطع الرسول فقد 

أطاع اهلل.«14
فالتزام عهد اهلل هو يف توحيده وعدم الشرك به يف شيء، ويف العقيدة بعدم 
االعتقاد بوجود إله غريه، ويف العبادة بعدم إطاعة أي خملوق أو شيء إال 
يف ما يتفق مع طاعته، هذا هو االلتزام برسول اهلل الذي أرادنا اهلل أن 

نطيعه يف ما يأمر.
إذا حنن يف عهد مع اهلل ومع رسوله، ويف عهد مع احلسني باعتباره 
 سار يف خط االلتزام بعهد اهلل ورسوله؛ وألننا يف احتضاننا للحسني

يف كل سنة يف جمالس عاشوراء نعرب عن االلتزام بثورته.
ولكن لنتساءل: هل صدقنا اهلل عهده أم نقضناه؟

إن من يلتزمون بغري اإلسالم خطا للعقيدة وللشريعة وللحياة هم ممن نقض 
عهد اهلل؛ ألن اهلل أراد أن نلتزم بشريعته، فااللتزام بأية شريعة أخرى هو 
خمالف اللتزامنا ذاك، وااللتزام بقيادة ال تعرب عن شريعة اهلل وأمره ومنهجه 

هو التزام بغري عهد اهلل.
وهكذا عندما نسيء إىل من أراد اهلل لنا أن حنسن إليهم ونرمحهم، ونعززهم 
وحنرتمهم، نكون ممن يقطع ما أمر اهلل به أن يوصل، وعندما خنذل العادلني، 

ونلتزم جانب الظاملني؛ بتسويغ ظلمهم، ومهامجة العادلني يف عدهلم.
احلق وحنن  عندما نسكت عن  الكاذبني،  ونتبع  الصادقني  عندما خنذل 
قادرون على أن نتكلم به، فنحن خنون عهد اهلل عندما نكون مع الذين 
ينقضون عهد اهلل، إمنا نسوغ هلم ظلمهم وفسادهم، ونكون يف غري خط 

عهد اهلل.
هذا الوعي ملسألة أن بيننا وبني اهلل عهدا من األمور اليت ال بد أن يعيشها 
املرء يف كل حياته اخلاصة والعامة، ويف كل اجملاالت اليت يتحرك فيها، وقد 
قال اهلل سبحانه وتعاىل لليهود من بين إسرائيل، عندما أرادوا منه أن يعطيهم 

ما وعدهم به: 
»َو َأْوُفوا ِبَعْهدي ُأوِف ِبَعْهدُِكم «15 

إذ ليس من املعقول أن ألتزم بعهدي مع إنسان مل يلتزم بذاك العهد.

عهد اهلل بالجنة
لقد أعطانا اهلل العهد أن ندخل اجلنة إذا سرنا يف الطريق احلق.

أرسل  عندما  واهلل  مواقف،  مسألة  ولكنها  متنيات  مسألة  ليست  املسألة 
اإلنسان  يغري  أن  أجل  ومن  العامل،  يغري  أن  أجل  من  أرسله  إمنا  رسوله 

ليتحرك من خالل احلق واخلري والعدل.
إرباك اخلطط  أن نعمل من أجل  فعلينا  الواقع،  نغري  أن  وإذا مل نستطع 
اليت تسعى ألن تفرض علينا ما ال نريده، وأن نتابع السري حىت ال يشرعن 
اآلخرون ظلمنا وعبوديتنا؛ ألن اجملتمع الذي يسرتخي أمام قوة األقوياء، 

سوف تسحقه أقدام أولئك األقوياء.

ال يكفي أن يكون لدينا تاريخ مشرق يرتبط به واقعنا احلاضر، بل جيب 
أو  التاريخ  يتحرك يف خط ذلك  احلاضر  الواقع  إن هذا  نعرف: هل  أن 

ينحرف عنه؟
»إن المؤمن ال يلدغ من جحر مرتين«،16 

ولقد لدغنا يف كثري من املواقع أكثر من مرة، فعلينا أن نعرف طبيعة ما هناك 
من عقارب ومن جحور ختتبئ فيها العقارب، وطبيعة ما هناك من غطاء 

ميكن أن حيجب عنا بعض األفاعي والعقارب.
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 وكان علي مرت سنوات على وفاة بضعة الرسول، السيدة الزهراء
قد تزوج بعد فاطمة بـامامة بنت رسول اهلل وبعد مرور ما يربو 
على عشر سنوات على تلك احلادثة املؤملة، مل يزل حزن فراق الزهراء 

.يغمر قلب علي
وقد ُكتب آلل الرسول مصري يدعو اىل الدهشة؛ فقد كان بنو هاشم 
 يعيشون مظلومني وهم يف ذروة اجملد والعظمة. وعندما عزم على
علي الزواج من امرأة اخرى، كانت قضية عاشوراء ماثلة أمام ناظريه. 
وقبائلهم  العرب  بأنساب  عارفا  الذي كان  عقلي،  أخاه  فاستدعى 
ولدهتا  قد  امرأة  يل  انظر  له:  وقال  وخصاهلم،  وصفاهتم.  وأرهاطهم 

الفحولة من العرب إلتزوجها فتلد يل غالما فارسا.
بعد مدة ذكر له عقيل، امرأة من بني كالب تتوفر فيها هذه الصفات، 
امسها فاطمة بنت حزام بن خالد. وكان كل آبائها فرسان. وأما من جهة 
امها فكانت من عائلة معروفة بالشرف والشجاعة. كان امسها فاطمة 
الكالبية، مث اشتهرت الحقا باسم أم البنين. حيث اجنبت اربعة بنني 

احدهم العباس.

ذهب عقيل ليخطبها من ابيها، فرحب األب هبذه اخلطوبة واستجاب هلا 
بفخر واعتزاز. فتزوج امري املؤمنني هبذه املرأة الشريفة.

وبلغ من عظمتها ومعرفتها وتبصرها بمقام أهل البيت انها لما أدخلت 
على أمير المؤمنين وكان الحسنان مريضين أخذت تالطف القول معهما 
وتلقي اليهما من طيب الكالم ما يأخذ بمجامع القلوب وما برحت على ذلك 

تحسن السيرة معهما وتخضع لهما كاألم الحنون.1
يقال اهنم عندما كانوا ينادوهنا فاطمة، قالت هلم: ال تدعوني فاطمة فيتجدد 

في قلبكم حزن امكم فاطمة، وانما اعتبروني خادمة لكم.
وجعفر،  اهلل،  وعبد   ،العباس هم  بنني  اربعة  الزواج  هذا  مثرة  وكانت 
وعثمان. وقد قتلوا كلهم بعد سنوات، يف واقعة »كربالء«. وكان االبن 

البكر هلذا الزواج هو العباس، الذي نسرد هاهنا فضائله ومناقبه.
كانت فاطمة الكالبية )ام البنين(من النساء الفاضالت العارفات بحق اهل 
القرآن  ألمر  امتثاال  مودتهم،  في  ممحضة  والئهم،  في  مخلصة   ،البيت
الكريم الذي جعل اجر الرسالة مودتهم. وكان لها عندهم الجاه الوجيه والمحل 
الرفيع. وعاشت بعد االمام علي مدة طويلة )اكثر من عشرين سنة( ولم تتزوج 

من غيره، حفظا لحرمته.2
كانت ام البنني على درجة عالية من االميان، وكانت حتب أبناء رسول 
اهلل أكثر من حبها ألوالدها. وعندما وقعت حادثة كربالء، كانت 
ترتقب االخبار اليت تصل من الكوفة. وكل من كان خيربها بوفاة ابنائها 
كانت تسأله ابتداء عن خرب احلسني، اذ كانت اخبار احلسني أهم 
عندها من اخبار ابنائها. كان العباس إبنا ملثل هذه املرأة الفاضلة العارفة 

.حبق أهل البيت، وأبوه هو علي بن ابي طالب
ولد أول مولود ألُم البنني يف الرابع من شعبان سنة 26 من اهلجرة، وقتل مع 
اخيه احلسني يف أول سنة 61 من اهلجرة وعمره اربع وثالثون سنة...
 وقلبه نورا وأمال؛ ألن امرياملؤمنني مألت والدة العباس بيت علي
كان يرى ان ابنه هذا سيكون حامل لواء ابنه ذاك، واملضحي بنفسه دونه 
يف كربالء اليت كانت يف انتظارهم. وسيبذل العباس بن علي نفسه 

.دون احلسني بن فاطمة
وعندما ولد العباس، اخذه علي وأذن وأقام يف أُذنيه. وقرأ اسم 

اهلل ورسوله فيهما، فعقده مع الدين والتوحيد والرسالة، ومساه العباس.3
 قام ااِلمام أمري املؤمنني ،ويف اليوم السابع من والدة أبي الفضل
حبلق شعره، والتصدق بزنته ذهبا أو فضة على املساكني وعق عنه بكبش، 

كما فعل ذلك مع احلسن واحلسني عمال بالسنة االسالمية.4
 رأت أمريالؤمنني ذكر صاحب كتاب »قمر بين هاشم« ان ام البنني
يف بعض االيام اجلس أبا الفضل على فخذه ومشر عن ساعديه وقبلهما 
وبكى فأدهشها احلال ألهنا مل تكن تعهد صبيا بتلك الشمائل العلوية ينظر 
إليه أبوه ويبكي من دون سبب ظاهر وملا اوقفها أمري املؤمنني على 
غامض القضاء وما جيري على يديه من القطع يف نصرة احلسني بكت 

وأعولت...5
الفرح كان  فرحا وحزنا؛   علي دار  امتألت   العباس مولد  وعند 
جمليء هذا املولود اجلديد، واحلزن والدموع ملا سيلقاه ُمستقبال يف كربالء 

من قطع يديه وقتله.
واىل جانب  الوفية،  املؤمنة  أمه  علي يف حجر  دار  العباس يف  نشأ 
احلسن واحلسني، وتعلم من آل رسول اهلل، من ابناء هذه االسرة 

الطيبة، دروسا عظيمة يف االنسانية واالخالص ومسو االخالق.
صياغة  يف  بارز  تأثري  شك،  غري  من   علي االمام  لرتبية  وقد كان 
انطالقا من  العايل  ادراكه  الفىت. وجاء  هلذا  والنفسية  الفكرية  الشخصية 

هذه الرتبية النبيلة.
 ولدي علي صغريين، قال علي وزينب قيل ملا كان العباس
للعباس »قل: واحد.« فقال: واحد. فقال له: »قل اثنان«، قال: استحي 
ان اقول باللسان الذي قلت واحدا قول اثنان. فقبل علي بني عينيه.6

كان نبوغه الذايت وتربيته العائلية سببا لتكامله اخالقيا وروحيا، ومنت تلك 
اجلوانب من شخصيته اىل جانب منو قواه اجلسمية والعضلية حىت غدا 
شابا كامال وممتازا وصاحلا. مل ينحصر تفوقه يف طوله الفارع فحسب، وامنا 
كان بارعا يف عقله ويف معامله االنسانية أيضا. كان يعلم ألي يوم عظيم 
َقد اُدخر، حىت يبذل نفسه يف نصرة حجة اهلل. فهو قد ولد من اجل يوم 

عاشوراء.
كانت هذه احلقيقة نصب عيين علي حينما أراد الزواج بأم البنني. 
وعندما كان علي على فراش الشهادة، ذكر عباس بـسر الدم هذا، ومهس 

سليل الشجاعة

يف اذنه.
ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان عام 40هـ، واشرف  ملا كانت 
الشريف  صدره  اىل  وضمه   العباس اخذ  املوت،  على   علي
إذا كان  ولدي  القيامة،  يوم  في  بك  عيني  وستقر  »ولدي    :وقال
الحسين  واخوك  الماء  تشرب  ان  إياك  المشرعة  ودخلت  عاشوراء  يوم 

عطشان...«7
كان هذا أول درس عاشوراء تعلمه ليلة شهادة علي، وبقي يف ذهنه 

على الدوام اىل يوم عاشوراء.
لعله يف تلك اللحظات االخرية من عمر علي بن ايب طالب، حني 
التف اوالده حول فراشه، وكان يساورهم القلق من املستقبل، لعله أوصى 
كل واحد منهم مبا ينبغي. وال ُيستبعد انه اخذ بيد العباس ووضعها 
في  الحسين  ونفس  نفسك  عباس!  »يا  له:  وقال   ،احلسني يد  يف 

كربالء. إياك ان تفارقه وتتركه وحيدا!«
برعاية  حيظى  ما كان  وكثريا  واحملتد،  النسب  شرف   لعباس كان 
علي وأمه، أم البنني. وكانت هذه املرأة امرأة شريفة وعارفة حبق 
البيت وخملصة يف والئهم. ويف املقابل كان هلا عندهم اجلاه  اهل 
الوجيه واحملل الرفيع، وقد زارهتا زينب بعد وصوهلا »املدينة« تعزيها 

بأوالدها االربعة، كما كانت تزورها أيام العيد.8 
وهذا ما يدل على عظيم منـزلتها عندهم.

الهوامش:
1. »العباس بن علي«، ص 133.

2. انفس املصدر، ص 133.
3. العباس مبعىن األسد اهلصور، وتأيت أيضا مبعىن الكثري العبوس وتقطيب الوجه؛ 

ألنه كان عبوسا على الظاملني واالعداء.
4. »العباس بن علي«، ص 25.

5. نفس املصدر، ص 138.
6. »جهره درخشان قمر بين هاشم«، ج 1، ص 53 )نقال عن فرسان اهليجاء(.

7. »معايل السبطني«، ص 277.
8. »العباس بن علي«، ص 23.

المصدر : شبكة اإلمامين الحسنين للتراث والفكر اإلسالمي.
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لإلنسان قصة عجيبة يف النظرة اإلسالمية للعامل، مل يكن إنسان اإلسالم 
حيوانا مستقيم القامة له اضافر عريضة وميشي على قدمني ويتكلم فقط، 
إن هذا املوجود - يف نظر القرآن - أعمق وأكثر غموضا من أن ميكن 

تعريفه هبذه الكلمات.
فقد مدح »القرآن« اإلنسان وأثىن عليه كثرية، وذّمه ووخبه أيضا فأمسي 
املدائح و أسوأ املذام هي ما قاهلا القرآن حبق اإلنسان، فضله على السماء 
واألرض واملالئكة، ووضعه على مستوى األنعام. فاإلنسان - من نظر 
القرآن - موجود له القدرة على تسخري عامله واستخدام املالئكة لنفسه 

وميكن أن ينزل إىل أسفل سافلني.
وهذا هو اإلنسان الذي عليه أن يقرر مصريه النهائي. ونبدأ حديثنا عن 

مدح اإلنسان يف القرآن حتت عنوان قيم اإلنسان.

قيم اإلنسان
1. خليفة اهلل في األرض

إّن اإلنسان هو خليفة اهلل يف اإلرض:
»َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ِفيَها َمْن 

اإلنسان في النظرة اإلسالمية للعالم

اإلنسان في القرآن

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونيَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإنِّي َأْعَلُم  ييُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َما اَل تيَْعَلُموَن«1

»َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض َورََفَع بيَْعَضُكْم فيَْوَق بيَْعٍض َدرََجاٍت لَِيبيُْلوَُكْم 
ِفي َما آتَاُكْم...«2

۲. اكبر ظرفية اإلنسان
إن ظرفية اإلنسان العلمية هي اكرب ظرفية ميكن إن تكون املخلوق:

بَِأْسَماِء  أَنِْبُئوِني  فيََقاَل  اْلَماَلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ثُمَّ  اأْلَْسَماَء ُكلََّها  آَدَم  »َوَعلََّم 
ُؤاَلِء ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن«3 هَٰ

3. فطرة تعرف اهلل
لإلنسان فطرة تعرف اهلل، يعي ربه يف أعماق وجدانه، وأن كل الشكوك 

واجلحود أمراض واحنرافات من جبلة اإلنسان األوىل:
أَنيُْفِسِهْم  َعَلٰى  َوَأْشَهَدُهْم  ُذرِّييَّتيَُهْم  ِمْن ظُُهورِِهْم  آَدَم  بَِني  ِمْن  رَبَُّك  َأَخَذ  »َوِإْذ 

أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بيََلٰى َشِهْدنَا...«4
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَت اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلييَْها...«5 »فََأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

4. مخلوق مرکب
املادية  العناصر  إىل  باإلضافة  اهلي  ملكويت  عنصر  اإلنسان  جبلة  إن يف 
املوجودة يف كل اجلماد والنبات واحليوان. فاإلنسان مركب من الطبيعة وما 

وراء الطبيعة، من املادة واملعىن، من اجلسم والروح: 
ْنساِن ِمْن ِطيٍن ٭ ثُمَّ َجَعَل َنْسَلُه  »الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ ٍء َخَلَقُه َو َبَدَأ َخْلَق اإْلِ
ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ماٍء َمِهيٍن ٭ ثُمَّ َسوَّاُه َو نيََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع 

َو اأْلَْبصاَر َو اأْلَْفِئَدَة َقِلياًل ما َتْشُكُروَن«6

5. موجود منتخب
إن خلقة اإلنسان مدروسة، ومل تكن صدفة، واإلنسان موجود مصطفى 

ومنتخب: 
»ثُمَّ اْجَتباُه رَبُُّه فَتاَب َعَلْيِه َو َهدى «7

6. شخصية مختارة
لإلنسان شخصية حرة مستقلة، وهو أمني اهلل وله رسالة وعليه مسؤولية، 
الطريقني؛  احد  خيتار  وان  وإبداعه،  بعمله  األرض  يعمر  إن  منه  وطلب 

السعادة أو الشقاء:
َيْحِمْلنيََها  َأْن  فَأَبيَْيَن  َواْلِجَباِل  َواأْلَْرِض  السََّماَواِت  َعَلى  اأْلََمانََة  َعَرْضَنا  »ِإنَّا 

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوال«8 َوَأْشَفْقَن ِمنيَْها َوَحَمَلَها اإْلِ
ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نيَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصيًرا ٭ ِإنَّا َهَدييَْناُه  »ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِ

السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا«9

۷. كرامة ذاتية
يتمتع اإلنسان بكرامة ذاتية وشرف ذايت، فقد فضله اهلل على كثري من 
خلقه مث يتفهم واقعه ويشعر به عندما يتفهم هذه الكرامة ويشعر هبا. ويعترب 

نفسه أمسي من الدناءات والرذائل والشهوات والقيود: 
الطَّيَِّباِت  ِمَن  َوَرزَقيَْناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلبيَرِّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  بَِني  »َوَلَقْد َكرَّْمَنا 

َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تيَْفِضيال«10اإلنسان في القرآن

8. اإلدراك بحکم اإللهام الفطري
اإلهلام  حبكم  واجلميل  القبيح  يدرك  أخالقي  بضمري  اإلنسان  يتمتع 

الفطري: 
»َونيَْفٍس َوَما َسوَّاَها ٭ فَأَْلَهَمَها ُفُجورََها َوتيَْقَواَها«11

9. اإلتصال بذات اهلل األبدية
ال يهدأ إال بذكر اهلل وال هناية لطلباته، وال يشبع من كل شيء حيصل 

عليه، إال أن يتصل بذات اهلل األبدية الالحمدودة:
»َأالَ ِبذِْکِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب«12

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلٰى رَبَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه«13 »يَا أَييَُّها اإْلِ

10. خلقة نعم األرض من أجله
إّن اهلل تعالی خلق نعم األرض من أجل اإلنسان:

»ُهَو الَّذي َخَلَق َلُكم ما ِفي اأَلرِض َجميًعا...«14
»َوَسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا...«15
إذا فله احلق بأن يتصرف بكل هذه النعم بصورة مشروعة.

11. عبادة اهلل وطاعته
خلق اهلل اإلنسان ليعبده ويطيعه. إذا فواجبه إطاعة أمر اهلل: 

ْنَس ِإالَّ لِييَْعُبُدوِن«16 »َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
۱۲. ذاکر هلل

إنه ال جيد نفسه إال بعبادة اهلل وإال بذكر اهلل، وإذا نسي ربه نسى نفسه 
وال يعرف من هو وملاذا؟ وماذا جيب أن يعمل وإىل أين يذهب؟ 

»َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم«17

۱۳. البصر والبصيرة
عندما يرحل عن هذا العامل، ويندلع عنه ستار البدن الذي هو حجاب 

الروح يتضح له العديد من احلقائق اليت تكون اليوم عليه خفية: 
»َفَكَشْفَنا َعنَك ِغطَاَءَك فيََبَصُرَك اْلييَْوَم َحِديٌد«18

14. کسب رضاء اهلل
مل يعمل للقضايا املادية فحسب، ومل تكن حاجات احلياة املادية دافعه 
الوحيد، فهو يتحرك ويتحمس للغايات السامية أحيانا، ورمبا ال يطلب 

من حركته وسعيه شيئا سوى رضا اهلل: 
»يَا أَييَّتيَُها النيَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة«19 

َخاِلِديَن  اأْلَنيَْهاُر  َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  َجنَّاٍت  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنيَن  اللَُّه  »َعَد 
ِلَك ُهَو اْلَفْوُز  ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبيَُر ذَٰ

اْلَعِظيُم«20
وبناء على ما قيل، فاإلنسان يف نظر القرآن موجود مصطفی من قبل اهلل، 

وخليفته يف األرض، نصفه ملكويت ونصفه مادي، له فطرة معرفة 
والعامل،  نفسه  عن  ومسؤول  اهلل،  أمني  مستقل،  حر،  اهلل، 
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مسيطر على الطبيعة واألرض والسماء، ملهم باخلري والشر، 
القوة والكمال  يبدأ وجوده من الضعف والعجز ويسري حنو 
اإلهلي وبذكره، وظرفية  القدس  يهدأ إال يف حضرية  ويسمو وال 
العلمية والعملية غري حمدودة، يتمتع بشرف وكرامة ذاتية، ال صبغة مادية 
لدوافعه أحيانا، له حق التصرف املشروع بالنعم اليت وهبها اهلل تعاىل له 

ولكن عليه واجبا أمام اهلل.

ضد القيم
املوجود أصبح موضع أكرب مالمة وتقريع يف  فإن هذا  الوقت  وبنفس 

القرآن: 
»إنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوال«21 

ْنساَن َلَكُفوٌر«22  »ِإنَّ اإْلِ
ْنساَن لََيْطغى  ٭ َأْن رَآُه اْستيَْغنى «23  »َكالَّ ِإنَّ اإْلِ

ْنساُن َعُجوال«25  »َو كاَن اإْلِ
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ِلَجْنِبِه َأْو قَاِعًدا َأْو قَاِئًما فيََلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه  »َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َيْدُعَنا ِإَلٰى ُضرٍّ َمسَُّه...«26
ْنساُن قيَُتورًا«27 »َو كاَن اإْلِ

ْنساُن َأْكثيََر َشيْ ٍء َجَدال«28  »وَو كاَن اإْلِ
اْلَخييُْر  َمسَُّه  َوِإَذا  ٭  َجُزوعاً  الشَّرُّ  َمسَُّه  ِإَذا  ٭  َهُلوعاً  ُخِلَق  ْنَساَن  اإْلِ »ِإنَّ 

َمُنوعًا«29

قبيح أم جميل
كيف هو؟ هل إن اإلنسان يف نظر القرآن موجود مجيل أم قبيح، وذلك 
مجيل جدا و قبيح جدا هل إن لإلنسان جبلتني: نصف من جبلته نور، 

ونصف ظالم؟ كيف هو والقرآن ميدحه غاية املدح ويذمه غاية الذم؟!
واحلقيقة إن هذا املدح والذم مل يكن ألن اإلنسان موجود ذو جبلتني. 
نظر  إن  ذم،  موضع  اآلخر  والنصف  مدح  موضع  جبلته  من  نصف 
بالقوة، وعليه أن  القرآن يف أن اإلنسان حيتوي على مجيع الكماالت 
يأيت هبا إىل الفعلية وهذا هو الذي جيب أن يكون بانی نفسه و معمارها 
والشرط الرئيسي لوصول اإلنسان إىل الكماالت اليت ميتلكها بالقوة هو 

»اإلميان«.
اهلل،  سبيل  والسعي يف  الصاحل  والعمل  التقوى  اإلميان  هذا  من  وينبع 
وبواسطة اإلميان خيرج العلم من كونه الة ضارة يف يد النفس األمارة إىل 

کونه آلة مفيدة.
إذاً فاإلنسان احلقيقي - الذي هو خليفة اهلل. مسجود املالئكة وكل 
شيء من اجله وبالتايل صاحب الكماالت اإلنسانية - إنسان زائدا 

اإلميان، ال إنسان بال إميان.
فاإلنسان بال إميان ناقص، ومثل هذا اإلنسان حريص، سفاك، وخبيل 

ومقرت، کافر، وأضل من احليوان.
إنسان  أي  املمدوح  اإلنسان  إن  توضح  آيات  القرآن  وقد جاءت يف 
اآليات إن  إنسان هو؟ ويستنتج من هذه  املذموم أي  هو؟ واإلنسان 
اإلنسان الفاقد اإلميان املنفصل عن اهلل مل يكن إنسانا واقعيا، فاإلنسان 
الذي يتصل باحلقيقة اليت يهدأ عن طريق إميانه هبا وذكرها ميتلك مجيع 
قد  شجرة  يشبه  اهلل،  أي  احلقيقة  تلك  عن  انفصل  وإذا  الكماالت، 

انفصلت عن جذورها ونذكر آيتني مثاال لذلك:
الصَّاِلَحاِت  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإال  ٭  ُخْسٍر  َلِفی  اإلْنَساَن  ِإنَّ  ٭  »َواْلَعْصِر 

َوتيََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتيََواَصْوا بِالصَّْبِر«30
ْنِس َلُهْم قيُُلوٌب اَل ييَْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن  »َوَلَقْد َذرَْأنَا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنِّ َواإْلِ
اَل ييُْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأولَِٰئَك َكاأْلَنيَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ...«31

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلية ۳۰.

2. سورة األنعام، اآلية 165.
3. سورة البقرة، اآلية ۳۱.

4. سورة األعراف، اآلية ۱۲۹.
5. سورة الروم، اآلية ۳۰.

6. سورة السجدة، اآليات ۹-۷.
7. سورة طه، اآلية ۱۲۲.

8. سورة األحزاب، اآلية ۷۲. 
9. سورة الدهر، اآليتان ۳-۲
1. سورة اإلسراء، اآلية ۷۰.

۲. سورة الشمس، اآليتان ۷ و ۸.
3. سورة الرعد، اآلية ۲۸.

4. سورة االنشقاق، اآلية 1.
5. سورة البقرة، اآلية ۲۹.

1. سورة اجلاثية، اآلية 13.
۷. سورة الذاريات اآلية 56.

1. سورة احلشر،اآلية ۱۸.
۲. سورة ق، اآلية ۲۲.

3. سورة الفجر، اآلية ۲۸.
4. سورة التوبة، اآلية ۷۲.

1. سورة األحزاب، اآلية ۷۲.
۲. سورة احلج، اآلية 16.
3. سورة العلق، اآلية 7.

4. سورة اإلسراء، اآلية ۱۱.
5. سورة يونس، اآلية ۱۲.

6. سورة اإلسراء، اآلية 155.
۷. سورة الكهف اآلية 54.

۸. سورة املعراج، اآليات ۲۱-۱۹.

المصدر: الشهيد مرتضی المطهري، »اإلنسان في القرآن«، مطبعة مجمع أهل 
البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.

جاء يف جمموعة من الروايات الواردة عن ائمة أهل البيت أن القائم من 
ال حممد عند بسط سيطرته على أرجاء املعمورة وإقامة دولته اليت ميأل 

األرض فيها قسطاً وعدالً سيحكم بشريعة داود النيب. مثاًل:
• عن عمار الساباطي قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: بما تحكمون 
إذا حكمتم ؟ قال: »بحكم اهلل وحكم داود فإذا ورد علينا الشيء الذي 

ليس عندنا، تلقانا به روح القدس.«
الدنيا حتى  أبا عبداهلل يقول: »لن تذهب  • عن حريز قال: مسعت 
يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود ال يسأل الناس بينة.«
• وعن الحسن بن طريف قال: كتبت إىل أيب حممد العسكري أسأله 
عن القائم إذا قام مب يقضي بني الناس؟ وأردت أن أسأله عن شيء حلمى 
الربع فأغفلت ذكر احلمى فجاء اجلواب: »سألت عن االمام فاذا قام يقضي 

بين الناس بعلمه كقضاء داود ال يسأل البينة.«
٭٭٭

نريد أن  املقالة  املوضوع قد طرح بعض األسئلة ويف هذه  أّما حول هذا 
جنيبها:

1. ما معنى أن اإلمام يحكم بحكم داود ولماذا؟
ما  وترك  الظاهر  وفق  والعمل  األخذ  على  السماوية  الشرائع  دأبت  لقد 
حتتويه السرائر، فكان من القوانني اليت سنها الشرع املقدس أن املرتافعني يلزم 
املدعي منهما بتقدمي البينة ومعناها جلب الشهود الذين تتوفر فيهم صفة 
العدالة، وختتلف أعداد الشهود من قضية اىل أخرى فقد تتطلب القضية 

شاهدين كما يف قضية السرقة، وقد تتطلب أربعة كما يف مثل السرقة، مث 
يصار اىل اليمني )القسم( عند فقد البينة )الشهود(.

ومع أن األنبياء والرسل واألئمة مسددون من اهلل تعاىل، إال أهنم 
مع ذلك حيكمون وفق ما تقتضيه الظواهر، لكن ورد استثناء يف بعضهم 
وهو النيب داود حيث أنه حيكم وفق ما أهلمه اهلل تعاىل من علم ال 

وفق ما ظهر له من حال اخلصمني.
عن ابن عّباٍس،قال: 

اّدعى رجل من بين إسرائيل عند داود قتل ولده، فسأل الّرجل على 
 :ذلك فجحده، فسأل اآلخر البّينة فلم تكن بّينة، فقال هلما داود
»قوما حّتى أنظر في أمركما.« فقاما من عنده فأتى داود يف منامه، 
فقيل له: اقتل الّرجل اّلذي استعدى، فقال: »إّن هذه رؤيا ولست 
فلم  الّرجل،  اقتل  له:  فقيل  منامه  يف  الّليلة  فأتى  أثبت.«  حّتى  أعجل 
يفعل، مثّ أتى الّليلة الثّالثة فقيل له: اقتل الّرجل أو تأتيك العقوبة من الّله 
تعالى، فأرسل داود إىل الّرجل فقال: »إّن الّله أمرني أن أقتلك.« 
فقال: تقتلني بغير بّينة، وال تثّبت؟ قال: »نعم، والّله النّفذّن أمر الّله 
فيك.« فقال له الّرجل: ال تعجل علّي حّتى أخبرك، إني والّله ما أخذت 
بهذا الّذنب، ولكّني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت، فأمر به 
داود فقتل، فاشتدت هيبته يف بين إسرائيل وشّدد به ملكه، فهو 

قول الّله تعاىل: »َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه«.1
وعلى ذلك ستكون سرية االمام املهدي حيث أنه سيحذو 

ذلك  على  دلت  البينة كما  يطلب  ال  إذ   داود حذو 

بحكم داود حكم اإلمام المهدي

اإلنسان في القرآن

األسئلة واألجوبة
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األسئلة واألجوبة

األسئلة واألجوبة

.القدس حيث أن ذاته هي ذات املعصوم كما ورد يف اآلثار عنهم
وأما جواب بعض من ميكن أن نطلق على أحدهم أنه )حاطب ليل( أو 
ممن خيبط خبط عشواء، حول دعوى امتزاج التشيع باليهودية بسبب حكم 

إمام الشيعة بشريعة نيب بين إسرائيل داود فنذكر التايل:
• صرح بعض املعاصرين أن أحكام الشرائع السابقة اذا مل يرد يف شريعتنا 
نسخها أمكن العمل هبا، وإليك ما صرح به الشيخ صالح الفوزان حني 

ُسئل هل شريعة َمن قبلنا تعترب شريعة لنا أم ال؟
اإلجابة: هذه مسألة أصولية، الصحيح فيها أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، 
ما مل يرد شرعنا خبالفها. فما ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف الشرائع السابقة 
ومل يرد يف شرعنا ما ينسخه فإنه شرع لنا، هذا هو الصحيح يف املسألة. 

واهلل أعلم.
بعلمه  القاضي  فقهاء اجلمهور اىل جواز حكم  • ذهب غري واحد من 
دون الرجوع اىل البينة. قال ابن قدامة المقدسي يف »الكايف يف فقه اإلمام 

أمحد«:3 
جيوز له احلكم بعلمه سواء علمه يف واليته، أو قبلها، وألن هنداً قالت: يا 
رسول اهلل إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني لي ولولدي. 
فقال رسول اهلل: »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.« فقضى بعلمه، 
وألنه حق علمه، فجاز احلكم به، كالتعديل واجلرح، وكما لو ثبت بالبينة.
وقال ابن مفلح يف »الفروع« وقال ابن الجوزّي يف »كشف املشكل« يف 
»مسند أيب بكر« يف اخلرب الثّابت من إفراد البخارّي عن خرب خزيمة: وجه 

هذا احلديث أّن الّنبّي إنّما حكم على األعرابّي بعلمه.
وقال البهوتي الحنبلي يف »كشف القناع«:

)وله( )أن يقضي( ويفتي )وهو غضبان، وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه 
وولده، ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له( أو لولده لحديث 
وبإباحة  عدّوه  على  ويحكم  ويقبل  يشهد  أنّه  وقضّيته  معصوم  وألنّه  خزيمة 

الحمى لنفسه وتقّدم في إحياء الموات.
فيتضح أن احلكم دون بينة ليس مستهجناً أو غريباً عن ذوق الفقه.

الهوامش:
1. »تفسري ابن أىب حامت، 10: 3237.

41؛  املسألة  القضاء،  6، ص 242، كتاب  ج  الطوسي،  الشيخ  »اخلالف«   .2
والحظوا هذه املسألة يف »املغين« البن قدامة، ج 10، صص 141-140.

3. ج 1، ص 671.

المصادر:
islam4u.com/ar :1. موقع مرکز اإلشعاع اإلسالمي

2. mohammed.imhussain.com

الروايات أعاله.

2. حكيم آل داود منسيوخ، فكيف يحكم المهدي به؟
يقال أن اإلمام املهدي إذا ظهر، فإنه سيحكم حبكم آل داود وال 
يسأل البينة. فأين شريعة حممد الناسخه للشرائع السابقة، واليت تنص 

على وجوب إظهار البينة عند التقاضي؟
إننا جنيب مبا يلي:

أواًل: إن اجلزاء على اجلرائم، وإقامة العدل احلقيقي يف الناس حيتاج إىل 
وضع األمور يف مواضعها. وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا حيتاج إىل 
إصابة الواقع يف كل شيء.. والعمل بالبينات واألميان، إمنا هو حلسم 

النزاعات يف مرحلة الظاهر.
وهذا وإن كان يصيب الواقع يف أحيان كثرية، ولكنه قد خيطئه أيضاً يف 
بعض األحيان، ألن البينة قد ختطئ، وقد تكذب، واحلالف حيلف كاذباً 
يف بعض األحيان أيضاً.. كما أن املقر على نفسه قد يقر مبا مل يكن، 

ألنه يرى أن له مصلحة يف ذلك، أو لغري ذلك من أسباب..
أما كشف اهلل الواقع لإلمام واحلاكم، ببعض وسائل الكشف، ولو بوضع 
ملك له يسدده، أو بغري ذلك من أسباب، فهو الذي ميكن بواسطته 

إقامة القسط والعدل يف كل األشياء بصورة قاطعة.
فإن كان النيب قد وعد األمم بأن اإلمام يف آخر الزمان سوف ميأل 
األرض قسطاً وعداًل، فإنه يكون قد أعطى تعهداً ضمنياً بإصابة الواقع 

يف كل ما يقرِّره هذا اإلمام وما يقضي به.
وهذا حيتم على اإلمام اإلستفادة من الوسيلة اليت تضمن له ذلك، 

والتخلي عن األميان والبينات اليت قد ختطئ وقد تصيب.
وبذلك يتضح: أن حكم اإلمام حبكم آل داود، هو اآلخر جزء من 
شريعة النيب، ألنه قد وعد به األمم، وجعله من مجلة ما جاءهم به.
ثانياً: إن اللجوء إىل األقارير، واألميان والبينات لكشف الواقع إمنا كان 
 إجراًء إرفاقياً وعمالً تسهيلياً للناس، فإن األمر يف حال غيبة اإلمام

يدور بني ثالثة خيارات:
1. أن يهمل الشارع حقوق الناس وكل موارد النزاع، وكل ما ال يعلم 
وجه احلق فيه، وهذا يؤدي إىل تضييع احلقوق والفوضى وفساد احلالة 

اإلجتماعية بصورة خطرية.
2. أن جيعل امليزان هو ظنون احلكام والقضاة واحلكام وغريهم. وهذا 
أيضاً يفسح اجملال لألهواء لتتحكم بأمور الناس، وتعطي احلكام الظاملني 
الفرصة لإلمعان يف العدوان على األبرياء، وتصفية خصومهم، ومتكينهم 
من تسديد ضرباهتم اخلطرية ضد أهل اإلستقامة والدين وأهله. ويف هذا 

خطر جسيم، وفساد عظيم.
3. أن يعتمد سبيل اإلرفاق يف نظام حيفظ معظم احلقوق ويصون الكيان 

العام.
وإن كان قد يتمكن البعض من اخرتاقه، والعدوان عليه.

وهو نظام األقارير والبّينات. حىت إذا خرج اإلمام، ومل يعد هناك 
مورد لإلرفاق، وال مصلحة يف التسهيل، فإن احلكم يتبع موضوعه. فال 
بد من العودة للحكم األويل، والتخلي عن احلكم اإلرفاقي، الذي هو 

يف احلقيقة عنوان ثانوي.
فإن  داود،  آل  الناس حبكم  لو عمل يف   النيب إن  أخرى:  وبعبارة 

السلطة،  املعصوم عن  إبعاد  يتم  بعده حني  تضيع  الناس سوف  حقوق 
وحيكم الناس من ال ميلك القدرة على معرفة الواقع.

فكان ال بد من اإلرفاق بالناس وحفظ احلد األدىن مما ميكن حفظه. فإذا 
عادت األمور إىل خط اإلستقامة، وحكم الناس من يقدر على معرفة الواقع 

يكون قد انتفى موضوع هذا احلكم اإلرفاقي.
وبذلك يتضح أن املورد ليس من موارد النسخ.

3. الشريعة االسالمية نسخت الشرائع السابقة فكيف 
تقول الشيعة بان المهدي يحكم بحكم داود النبي؟

إن النيب األكرم قد رسم لألُّمة طريقني يف القضاء، طريق األميان و 
يف  جاء  ما  ذلك  على  والشاهد  بعلمه،  القاضي  حكم  وطريق  البينات 

مصادر أهل السنة الفقهية.
ومن حسن احلّظ فإّن هذا األمر مل يقتصر على الشيعة فحسب، بل إّن 
فريقاً من فقهاء أهل السّنة يعتقدون بإمكانّية عمل القاضي بعلمه يف بعض 

املوارد. يقول الربيع: 
مذهب الشافعي على أّن للقاضي العمل بعلمه، وإذا توّقف في هذه الفتوى 

فهو بسبب فساد جهاز القضاء.
وكذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة واليُمزني من أتباع الشافعي يفتيان طبقاً 
هلذا الرأي، حىّت أهّنم ذكروا: أّن الشافعي في كتاب »األُّم« وفي »الرسالة« 

يصّرح بهذه المسألة في حّجية اأُلصول.
يقول أبو حنيفة ومحّمد بن الحسن الشيباني: حّتى وإن كان علمه بالحادثة 
قبل تعيينه على القضاء، يمكن للقاضي أن يعتمد على علمه ذاك ويحكم وفقاً 

له ويكون حكمه نافذًا.2
اإلميان  طريق   اعتمد للقضاء  الصحيح  الطريق  النيب  رسم  ان  وبعد 
التأسيسية ومل  والبينات لظروف خاصة لعل من ضمنها كونه يف املرحلة 

تبسط يده كل البسط.
أما يف عصر اإلمام احلجة فلعل الظروف تتغرّي ويكون القضاء أكثر 
تعقيداً وهو ما نشاهده يف عصرنا الراهن كيف يقوم سلك احملاماة بعملية 
العدالة  حتقق  عدم  إىل  يؤدي  ما  وهذا  الباطل.  إحقاق  و  احلق  إبطال 
املهدي. فحينئذ يرجع األمراء العتماد  اليت ادخر من أجلها اإلمام 
طريق احلكم بعلمه وهي يف حقيقتها سنة رسول اهلل وإن نسبت إىل 

داود من باب كونه قد اعتمدها فعالً يف زمانه.
وهناك روايات كثرية تؤكد ان اإلمام احلجة إمّنا يظهر إلقامة العدل وفقاً 
لسنة جده املصطفى حاول صاحب األسئلة إغفاهلا ألهنا ال تنسجم 

من هدفه من طرح السؤال.
فال يتصور أحد أّن عمل القاضي بعلمه هو ترك للشريعة اإلسالمّية وعمل 
بشريعة منسوخة، وإّن مشكلتنا مع جامع األسئلة هذا أنّه جاهل بالعلوم 

الشرعّية.

4. لماذا ال يحكم االمام بشريعة جده محمد؟
اإلمام  اىل  وموكلة  منوطة  ملا كانت  اآلهلي  العدل  دولة  إقامة  مهمة  إن 
املهدي فال بد له من إصابة الواقع جزماً حتماً، والبد من وسيلة تضمن 
حتقق هذا الغرض وليس له إال أن حيكم بعلمه الذي هو بتسديد روح 
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الحكایات

الحكایات

3 شعبان املعظم، ذکری والدة حسني بن علی
روى الكلبي : أنه قال مروان للحسني: لو ال فخركم بفاطمة بم 

كنتم تفخرون علينا؟! 
فوثب احلسني و كان شديد القبضة فقبض على حلقه فعصره 
 و لوى عمامته على عنقه حىت غشي عليه مث تركه و أقبل احلسني

على مجاعة من قريش فقال: 
»أنشدكم باهلل إال صدقتموني إن صدقت أ تعلمون أن في األرض حبيبين 
كانا أحب إلى رسول اهلل مني و من أخي؟ أو على ظهر األرض ابن 

بنت نبي غيري و غير أخي؟« 
قالوا: اللهم ال! 

غضب أهل الكرم

4 شعبان املعظم، ذکری والدة علي بن احلسني السجاد
 :عن جابر عن الباقر

أنه جرى بينه )علی بن احلسني( و بني محمد بن الحنفية منازعة يف 
اإلمامة. 

فقال: »يا محمد! اتق اهلل و ال تدع ما ليس لك بحق  إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين . يا عم! إن أبي أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى »العراق« 

فانطلق بنا إلى الحجر األسود فمن شهد له باإلمامة كان هو اإلمام.«
 فانطلقا حىت أتيا احلجر األسود فناداه حممد، فلم جيبه. فقال علي

»أما إنك لو كنت وصيا و إماما ألجابك.« 
ابن أخي و اسأله. فدعا اهلل تعاىل علي مبا  يا  فادع أنت  له حممد:  فقال 

15 شعبان املعظم، ذکری والدة حجة بن احلسن العسکري
أن حكيمة حدثت هبذا احلديث و ذكرت:  أنه كان ليلة النصف من 

شعبان و أن أمه نرجس و ساقت احلديث إىل قوهلا: 
فإذا أنا حبس سيدي و بصوت أيب حممد و هو يقول: »يا عمتي هاتي 
ابني إلي.« فكشفت عن سيدي، فإذا هو ساجد متلقيا األرض مبساجده و 
على ذراعه األمين مكتوب  »جاَء اْلَحقُّ َو زََهَق اْلباِطُل ِإنَّ اْلباِطَل كاَن زَُهوقا« 
 فضممته إيل فوجدته مفروغا منه فلففته يف ثوب و محلته إىل أيب حممد

و ذكروا احلديث إىل قوله: 
أميرالمؤمنين  عليا  أن  و  اهلل  رسول  محمدا  أن  و  اهلل  إال  إله  ال  أن  »أشهد 
حقا...« مث مل يزل يعد السادة األوصياء إىل أن بلغ إىل نفسه و دعا ألوليائه 
 أيب حممد بني  و  بيين  رفع  قالت: مث  و  أحجم  يديه مث  على  بالفرج 

كاحلجاب فلم أر سيدي. 
فقلت أليب حممد: يا سيدي! أين موالي؟ 

فقال: »أخذه من هو أحق منك و منا.« مث ذكروا احلديث بتمامه و 

قال: »و إني ال أعلم أن في األرض ملعون ابن ملعون غير هذا و أبيه 
طريدي رسول اهلل و اهلل ما بين جابرسا و جابلقا أحدهما بباب المشرق و 
اآلخر بباب المغرب رجالن ممن ينتحل اإلسالم أعدى هلل و لرسوله و ألهل 
بيته منك و من أبيك إذا كان و عالمة قولي فيك أنك إذا غضبت سقط رداؤك 

عن منكبك.«
قال فو اهلل ما قام مروان من جملسه حىت غضب فانتفض و سقط رداؤه 

عن عاتقه. 

المصدر: الطبرسي، »االحتجاج«، ج 22، ص 299.

أراد، مث قال: »أسألك بالذي جعل فيك ميثاق األنبياء و ميثاق الناس 
أجمعين لما أخبرتنا بلسان عربي مبين من الوصي و اإلمام بعد الحسين؟«

فتحرك احلجر حىت كاد أن يزول من موضعه مث أنطقه اهلل بلسان عريب 
مبني فقال: 

اللهم إن الوصية و اإلمامة بعد الحسين لعلي بن الحسين بن فاطمة بنت 
 .رسول اهلل

.فانصرف حممد و هو يتوىل علي بن احلسني
 

المصدر: ابن شهر آشوب المازندراني، »مناقب آل أبي طالب«،  قم، 
ج 4، ص 147.

فإذا   أيب حممد يوما دخلت على  أربعني  بعد  فلما كان  فيه  زادوا 
موالنا الصاحب ميشي يف الدار فلم أر وجها أحسن من وجهه و ال لغة 

أفصح من لغته. 
فقال أبو حممد: »هذا المولود الكريم على اهلل عز و جل.« 

فقلت: سيدي أرى من أمره ما أرى و له أربعون يوما! 
فتبسم و قال: »يا عمتي! أ ما علمت  أنا معاشر األئمة ننشأ في  اليوم  

ما ينشأ غيرنا في السنة.« 
فقمت فقبلت رأسه و انصرفت مث عدت و تفقدته فلم أره فقلت أليب 

حممد: ما فعل  موالنا؟ 
فقال: »يا عمة! استودعناه الذي استودعت أم موسى .«

االولی،  الطبعة  قم،  »الغيبة«،  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  المصدر: 
1411ق.، صص 240-239. إّنـك اإلمـام!

هذا المولود الكريم!
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 ،»الرسول آل   عن  احلكم  واملواعظ  من  فيما جاء  العقول  »حتف 
كتاب حديثي تأليف ابن شعبة الحراني من علماء القرن الرابع اهلجري، 
الغاية منه مجع ما تيسر للمؤلف من أحاديث أهل البيت واألنبياء 

اإلهليني يف جمال املواعظ والنصائح واحلكم.
من  واحد  ولكل   األكرم النيب  لكالم  فصال  املؤلف  وقد خصص 
األئمة مجع فيه األحاديث الواردة عن ذلك املعصوم، وأفرد فصال 
خاصا للمواعظ الواردة عن سائر األنبياء جعله يف الفصول األخرية من 

الكتاب. 

الهدف من تدوين الكتاب
أشار ابن شعبة1 اىل اهلدف من وراء تأليف الكتاب بقوله: 

 ،إني لما تأملت ما وصل إلي من علوم نبينا ووصيه واالئمة من ولدهما
واآلجل  العاجل  لصالح  وجامعا  والدنيا  الدين  أمر  على  مشتمال  فوجدته 
والحرام  الحالل  في  عنهم  ألفوا  قد  الشيعة  علماء  من  تقدم  من  ورأيت 
والفرائض والسنن ما قد كتب اهلل لهم ثوابه وأغنوا من بعدهم عن مؤونة 
التأليف وحملوا عنهم ثقل التصنيف، ووقفت مما انتهى إلي من علوم السادة 
عليهم السالم على حكم بالغة ومواعظ شافية وترغيب فيما يبقى، وتزهيد 
فيما يفنى، ووعد ووعيد، وحض على مكارم األخالق واألفعال ونهي عن 

مساويهما، وندب إلى الورع وحث على الزهد.
وصاياهم  من  طال  فيما  ذلك  من  جمال  ذكروا  قد   بعضهم ووجدت 
وخطبهم ورسائلهم وعهودهم فجمعت ما كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما 

جانسه وضاهاه وشاكله وساواه من خبر غريب أو معنى حسن متوخيا بذلك 
وجه اهلل - جل ثناؤه - وطالبا ثوابه.

المحتويات
الكتاب يشتمل على جمموعة كبرية من األحاديث يف أصول الدين وفروعه 
واملواعظ  والنصائح  الدينية  واآلداب  السنن  من  طائفة  مع  عامة  وكليات 

الواردة عن أئمة الدين واحلكماء والصاحلني.
اإلمام  اال   الشيعة وأئمة   األكرم النيب  من كالم  مقتطفات  وهو 
وقد  الكتاب،  من  األوفر  احلظ   النيب لكالم  الثاين عشر. وكان 
ختم الكتاب مبا روي عن اإلمام احلادي عشر)ع(. وكان من طريقة املؤلف 
البدء متدرجا باألحاديث الطويلة فيما خيتم الفصول باألحاديث القصار 

من كل باب.

مكانة الكتاب
متكن الكتاب يف القرون األخرية من شق الطريق اىل الساحة العلمية ونيل 
إهتمام كبار علماء الشيعة حىت وصف القطيفي الكتاب بأنه ال نظري له.2 

وقد استقت منه الكثري من الكتب الفقهية واحلديثية.3
ومع املكانة اليت حيتلها الكتاب اال أن املشكلة اليت تواجهه وتصوب سهام 
اليت  األسانيد  عن  رواياته  وخلو  لالرسال  عنه  احلجية  وسلب  اليه  النقد 
حذفها املؤلف. علما أن ابن شعبه نفسه ملتفت اىل هذه القضية حيث 

تقدیم الكتاب

تقدیم الكتاب

قال يف مقدمة كتابه: 
وأسقطت األسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا وألن أكثره آداب 
وحكم تشهد النفسها، ولم أجمع ذلك للمنكر المخالف بل ألفته للمسلم 

لألئمة، العارف بحقهم، الراضي بقولهم، الراد إليهم.
وممن رفضوا حجية الكتاب السيد الخوئي حيث قال: 

أبو محمد بن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي وإن 
كان رجال وجيها فاضال جليل القدر رفيع الشأن وكان كتابه مشتمال على الدرر 
واليواقيت. من مواعظ أهل البيت وقد اعتمد عليه جملة من األصحاب 
إال أنه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق)ع( فال تكون مشمولة ألدلة 

حجية خبر الواحد.4
اقتناه  النصريية حيث  الفرقة  الكتاب حظي مبكانة خاصة عند  علما أن 

الكثري من النصرييني.5

الهوامش:
۱. ابن  شعبة، احلسن بن علي، »حتف  العقول عن آل  الرسول«، حتقيق: علي  أكرب 

غفاري، قم، 1363ش.، صص 3-2.
2. الشوشرتي، نوراهلل  بن شريف  الدين، »جمالس املؤمنني«، طهران، 1354ق.

3. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 1، ص 29؛ البحراين، يوسف  بن أمحد، »احلدائق 
الناضرة«، قم، 1367ش.، ج 25، ص 180؛ النورى، حسني  بن حممد تقي، »خامتة 

مستدرك الوسائل«، قم، 1420ق.، ج 1، ص 187.
4. التوحيدي، حممد علي، »مصباح الفقاهة«، تقريرات درس آية اهلل اخلوئي، قم، 
1377 ش.، ج 1، صص 5 و 9؛ املعلم، حممد علي، »أصول علم  الرجال بني 
النظرية والتطبيق، تقريرات درس آية اهلل الداوري«، قم، 1416ق.، ص 274ـ ـ 277.
5. ضيائى، علي  أكرب، »فهرست مصادر الفرق اإلسالمية«، بريوت، 1412ق./ 

1992م.، ج 1، ص 81.

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

خیوط العنكبوت

نور  الصهيونية«  الدولة  عن  الصهيونية  الصبغة  »نزع  مفهوم  ينطلق 
االستعمار االستيطاين الصهيوين عسم من إدراك أن الصراع القائم يف 
الشرق األوسط اآلن ليس نتاج »كره عميق وازيل« بني العرب واليهود 
واألغيار وأنه ليس نتيجة العقد التارخيية والنفسية )كما يدعي الصهاينة( 
وإمنا هو وضع بنيوي يولد الصراع نشأ عن تطور تارخيي وسياسي وبشري 
حمدد، وطاملا ظل هذا الوضع قائما يظل الصراع قائما، وأنه ال سبيل 

إلهناء الصراع إال من خالل فك بنية الصراع ذاهتا.
ما  بكل  وظيفية  دولة  هي  وإمنا  دولة  جمرد  ليست  الصهيونية  والدولة 
تتسم به الدولة الوظيفية من عزلة واعتماد علی قوی خاصة، وقد عربت 
هذه الوظيفية عن نفسها يف بنية متكاملة من القوانني العنصرية )قوانني 
السالم،  مفهوم  األمن،  )نظرية  العدوانية  واملفاهيم  واجلنسية(  العودة 
مفهوم احلكم الذايت( واملؤسسات االقتصادية االستبعادية )الكيبوتس، 
الصندوق القومي اليهودي( ومؤسسات القمع اليت تتمتع بكفاءة عالية 

)املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية، املوساد، الشني بيت... إخل(.
وال ميكن توقع أي سالم يف إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي 
يف إطار الصهيونية، بينما ميكن أن نتحرك حنو قدر معقول من السالم 
من خالل نزع الصبغة الصهيونية )االستيطانية اإلحاللية(، ونزع الصبغة 
القضاء على  إبادة اإلسرائيليني أو هدم دولتهم أو  الصهيونية ال يعين 
األمر(،  يصور  أن  للبعض  حيلو  )كما  اليهودية  أو  اإلسرائيلية  هويتهم 
وإمنا يعين خلق اإلطار القانوين والسياسي واألخالقي الذي يزيل أسباب 

التوتر والصدام.

عن  اإلسرائيلية  املسألة  فصل  هو  الصهيونية  الصبغة  نزع  جوهر  ولعل 
املسألة اليهودية، أي أن يرى اإلسرائيليون أنفسهم بعّدهم جزء ال يتجزأ 
منها(.  ليسوا  ولكن  المنطقة  في  إيبان:  أبا  يقول  )وليس كما  املنطقة  من 
وعملية نزع الصبغة الصهيونية ال تتم دفعة واحدة وإمنا تبدأ بإعالن النوايا 
واختاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات داللة عميقة مثل أن تلغي 
الدولة الصهيونية قانون العودة وتوقف بناء املستوطنات وتعلن نيتها تنفيذ 
قرارات هيئة األمم املتحدة اخلاصة بإعادة الفلسطينيني إىل ديارهم، ويتبع 
ذلك خطوات أكثر راديکالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك 
املستوطنات وتعريف احلدود الدولية للدولة اجلديدة وتشكيل جلان للتحقيق 
مث  ومعنويا،  ماديا  لتعويضهم  الفلسطينيني  ارتكبت ضد  اليت  املذابح  يف 
ميكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة اجلديدة يف السماح الفلسطينيني بالعودة 
يف إطار مقدرهتا االستيعابية، وهي وال شك عالية، فإسرائيل الصهيونية 
قد جنحت يف استيعاب أكثر من نصف مليون يهودي سوفييت يف سنني 
األخرية، رغم أهنم ليسوا من أبناء املنطقة، كما أن مؤهالهتم عالية لدرجة 
كبرية مل يكن التجمع الصهيوين يف حاجة إليها، على عكس الفلسطينيني 
تعمل  منهم  وأعداد كبرية  وحبرا،  وجوا  أرضا  يعرفوهنا  املنطقة  أبناء  فهم 
والكفاءات  املؤهالت  من  عندهم  و  اإلسرائيلي  االقتصاد  داخل  بالفعل 
ما يسهل عملية استيعاهبم، وستكون »القدس« عن حق هي العاصمة 
األبدية للدولة اجلديدة وهي دولة متعددة األديان ولذا فهناك جمال للهوية 
الدينية اليهودية أن تعرب عن نفسها يف إطارها، ويتوج كل هذا باندماج 
الدولة اجلديدة يف نظام إقليمي نابع من مصاحل سكان املنطقة أنفسهم 

ومن منظوماهتم احلضارية واألخالقية، وعلى اجلانب الفلسطيين البد من 
إعالن أن اإلسرائيليني ممن ولدوا ونشؤوا يف فلسطني بل ومن استوطنوا 
فيها ويودون أن تكون فلسطني وطنا هلم، هلم حق املواطنة الكاملة يف هذا 

الكيان اجلديد الذي يضم الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي
وقد يقول بعض إن مثل هذا االقرتاح هو من قبيل احللم املثايل، وهو بالفعل 
كذلك، ولكنه مع هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثري من األمر الواقع 
والوضع القائم، نتاج حالة احلرب الدائمة أو الرائدة واهلدنة املؤقتة، والذي 
يستند إىل موازين القوى الداروينية، وكل أنواع األسلحة من السالح النووي 
واألبيض إىل احلجارة والعصيان املدين، وهو وضع مل يأت ألحد بالسالم 
أو الطمأنينة، ولعل تعودنا على منظر الدماء وإدماننا لصوت املتفجرات 
وراء  السبب  هو  الصراعات  والقوة سبيال وحيدا حلسم  للعنف  تقبلنا  و 
استخفافنا الكامل باحللول الراديكالية ووراء هرولتنا وراء حماوالت السالم 
اجلارية اليت هتدف إىل ترمجة الوضع القائم املبين على احللبة إىل وضع سالم 
دائم، وهو أمر مستحيل فهو ضد طبيعة األشياء، فمثل هذا السالم تقوضه 

بنية الظلم اليت تولد التوتر والصراع الدائم.

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

نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية
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قادة اإلسالم

قادة اإلسالم

دخل على سّيده علي بن حمّمد بن علّي بن موسى بن جعفر بن حمّمد 
فلّما بصربه قال له:   ،ابيطالب بن على بن احلسني بن على بن 
»مرحبا بك يا أبا القاسم أنت ولّينا حّقا«، قال له: يابن رسول الّله إّني 
اريد أن أعرض عليك دينى، فإن كان مرضيا اثبت عليه حّتى ألقى الّله عّز 

 :و جّل، فقال
»هات يا أبا القاسم... إّنى أقول: إّن الّله تبارك و تعالى واحد، ليس كمثله 
شى ء خارج من الحّدين، حّد اإلبطال و حّد الّتشبيه... و رّب كّل شى ء و 
مالكه و جاعله و محدثه، و إّن محّمدا عبده و رسوله خاتم النبيّين فال 
نبّى بعده إلى يوم القيامة و اّن شريعته خاتم الّشرايع فال شريعة بعده إلى يوم 
القيامة و أقول: إّن اإلمام و الخليفة و ولّى األمر من بعده أمير المؤمنين 
على بن أبيطالب ثّم الحسن، ثّم الحسين، ثّم على بن الحسين، ثّم 
محّمد بن علّى، ثّم جعفر بن محّمد، ثّم موسى بن جعفر، ثم على بن موسى 

ثّم محمد بن علّي.« 
- ثّم أنت ]يا موالى [... 

- »و من بعدي الحسن ابني فكيف للّناس  بالخلف من بعده...« 
- و كيف ذاك يا موالي؟ 

- »النّه إليرى شخصه، و ال يحّل ذكره باسمه، حّتى يخرج، فيمأل األرض 
قسطا و عدال، كما ملئت جورا و ظلما...« 

- أقررت، و أقول اّن ولّيهم ولّي الّله. و عدّوهم عدّو الّله و طاعتهم طاعة 
الّله، و معصيتهم معصية الّله، و أقول: اّن المعراج حّق و المسألة في القبر 
حّق و اّن الجّنة حّق، و اّن الّنار حّق، و الّصراط حّق، و الميزان حّق، و اّن 

الساعة آتية ال ريب فيها، و اّن الّله يبعث من فى القبور، و أقول: اّن الفرائض 
الواجبة بعد الوالية، الصالة، و الزّكاة؛ و الّصوم، و الحّج، و الجهاد؛ و األمر 

بالمعروف و النهي و المنكر... 
- »يا أبا القاسم هذا و الّله دين الّله اّلذى ارتضاه لعباده فاثبت عليه، ثبّتك 

الّله بالقول الثّابت في الحياة الّدنيا و اآلخرة.«1
٭٭٭

إن تاريخ البشرية حافل بنجوم المعة سامهت يف خروج االنسان من اجلهل 
والظالم لكي يتمكن من تنشئة وتربية الوديعة اليت أودعها اهلل تعاىل لديه 
وخيلص نفسه من اجلهل واهلمجية والدناءة. إن رواد هؤالء النجوم الفذة، 
هم األنبياء اإلهليني وأوصيائهم وخلفائهم املعصومني، ويف الصف التايل، 
الذين تربوا ونشأوا على أيديهم أي علماء الدين واحملدثني واملفسرين و... 
ممن وضعوا أقدامهم حملهم يف العلم والسلوك. إن مدينة ري بوصفها إحدى 
قواعد العلم والدين العريقة، كانت مهد منو ونشوء علماء من هذا الطراز، 
وميكن اعتبار السيد عبد العظيم احلسني عليه مؤسس هذا املهد واحلركة 

العلمية والثقافية. 
عبدالعظيم بن عبدالّله بن على بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن 
بنت  خديجة  زوجته  و  الثقفية،  اسماعيل  بنت  أمينة  أمه  و   أبيطالب
قاسم بن حسن أمير بن زيد بن حسن بن علي بن أبی طالب،2 املعروف 
بـ عبدالعظيم الحسني وكنيته الّشريفة، أبوالقاسم، و كان من أصحاب أىب 
جعفر اجلواد و أىب احلسن اهلادى، و حمرتما عندمها يف الغاية؛ و 
كانا حيّبانه حّبا شديدا، و يبالغ هو أيضا يف تعظيمهما كثريا. هو ذو ورع 

و دين، عابد معروف باالمانة، و صدق الّلهجة، عامل بامور الّدين، قائل 
بالّتوحيد و العدل و كثري احلديث و الّرواية.3 

وكان عبد العظيم احلسين متقدما يف زمانه وبعد إمام زمانه على مجيع 
معاصريه وأقرانه يف العلم واألدب والفضل واملعرفة والتقوى ومل يكن أي أحد 
يف منزلته وكان يتبع األئمة متاما ومل يكن يف أوالد وأحفاد اإلمام احلسن 

اجملتىب من هو يف قدره ومرتبته ومقامه. 
إن إلقاء نظرة خاطفة على سرية حياة أجداده وعرتة عبد العظيم يظهر 

بان هذه العرتة كانت حتظى مبيزتني بارزتني: 
أوال: النضال وحماربة الظلم والسلطة االستكبارية اليت كانت حتكم اجملتمع 
االسالمي حبيث أن أب عبد العظيم قد تويف يف السجن، ومل ير هو 

أبيه بينما كان جده أيضا لفرتة يف السجن. 
ثانيا: كرم الطبع وعزة النفس وخدمة احملرومني. إن لقب عبد العظيم بـالسيد 

الكريم تعود جذوره إىل هذه امليزة العائلية فيه.

وکيل اإلمام الهادي
وكان اإلمام الصادق اإلمام السادس للشيعة قد أسس يف عهد إمامته، 
هيكلية يتم مبوجبها التواصل مع الشيعة يف أرجاء البالد االسالمية، وهذه 
عمله  باشر  تنظيم  على  تطلق  واليت  »الوكالء«  هيكلية  مسيت  اهليكلية 
 اعتبارا من النصف الثاين من عصر اإلمامة أي عصر اإلمام الصادق
فصاعدا. وكان اإلمام الصادق ومعه عدد ضئيل من وكالئه، قد أسس 
هكذا هيكلية حظيت شيئا فشيئا بنظام واتسع نطاقها وكانت هلا حركة 
 تصاعدية من حيث الكم والكيف. حبيث أنه ومع شهادة اإلمام الرضا
وتويل ابنه البالغ من العمر سبع سنوات، اإلمام اجلواد اإلمامة، اضطلع 
الوكالء البارزون لإلمام الرضا بدور مهم يف تبديد الشكوك املتعلقة بامامة 
اإلمام اجلواد؛ فضال عن أن نشاطاهتم كانت تتسع وتغطي مناطق 
ومع  )220-254ه.ق.(   اهلادي اإلمام  إمامة  وخالل  أوسع. 
واستحالة  سامراء  إىل  املدينة  من  انتقاله  أي  جديدة،  تطورات  حدوث 
التواصل املباشر بني اإلمام وأصحابه، تزايد الدور الديين والسياسي 
للوكالء، حبيث توىل وكالء اإلمام مسؤولية أكثر يف تسيري األمور، وحتولت 
هذه اهليكلية تدرجييا إىل املرجع الوحيد الذي كان باستطاعته حتديد وإثبات 

أحقية اإلمام اجلديد وتوسيع أفكار وآراء الشيعة بصورة سرية. 
العظيم  عبد  السيد  اهلادي كان  اإلمام  عهد  يف  الوكالء  مجلة  ومن 
احلسين. وكان اإلمام  اهلادي يعتزم انتخاب شخص ليوكله على مدينة 
الري حبيث يكون يف منصب الوكيل، حيظى مبكانة علمية وقوة كبرية جدا 
احلسين  العظيم  عبد  السيد   ،اإلمام انتخب  لذلك  التخفي،  على  
وكيال له. وكان توسيع هيكلية الوكالء وتوسيع تعاليم أهل البيت من 
اإلمام  بامر من  الري  العظيم احلسين يف  يتابعها عبد  اليت  األهداف 
عبد  واستطاع  الشيعة.  مشاكل  ملعاجلة  جهودا  يبذل  وكان   اهلادي
العظيم احلسين خالل فرتة وكالته يف »الري« اجناز مهمته على ما يرام، 
فقد وسع من نطاق من مظلة محايته ودعمه للشيعة يف املنطقة وقام بتوسيع 

معارف أهل البيت من دون أن يطلع عليها جهاز اخلالفة آنذاك.

الهرب من ظلم نظام الحكم 
معارضة هدم ضريح  بالغ يف  بدور   العظيم عبد  السيد  اضطلع  وقد 

اإلمام احلسني على يد احلكم آنذاك وألقى خطبا عديدة ضد نظام 
احلكم. وسبب هجرته إىل الري كان خلوفه من االغتيال على يد خلفاء 
اجلور حبيث كان عبد العظيم ورد الّرى هاربا من الّسلطان، و سكن سربا 
ىف دار رجل من الّشيعة يف سّكة املوايل، وكان يعبد الّله ىف ذلك الّسرب، 
و يصوم هناره و يقوم ليله، و كان خيرج مسترتا وهلذا السبب كان عدد 
ضئيل من الشيعة يعرفونه ومطلعني على تواجده يف الري وكانوا يزورونه 

بصورة سرية.4

مؤلفات السيد عبد العظيم
ومن مؤلفات السيد عبد العظيم احلسين ميكن االشارة إىل »خطب أمري 
املؤمنني« و»اليوم والليلة«. وكان على علم ودراية مبعارف الدين 

وأحكام القرآن واالسالم.5

وفاة السيد عبد العظيم
وكان السيد عبد العظيم يعيش متخفيا يف الري وأجنز مهمة وكالة 
اإلمام اهلادي بشكل جيد. فمرض عبدالعظيم ومات، فلما 

جرد ليغّسل وجد يف جيبه رقعة فيها ذكر نسبه.6

الهوامش:
املوسوي  باقر  حممد  السادات«،  و  العلماء  احوال  فی  اجلنات  »روضات   .1

اخلوانساري، ج 4، صص 208-207.
2. »عمدة الطالب فی انساب آل ابيطالب«، ابن عنبه ، ص 49.

3. »روضات اجلنات«، صص 208-207
4. »دانشنامه امام هادی« )موسوعة اإلمام اهلادي(، ص 349.

5. املصدر السابق.
6. »رجال النجاشی«، النجاشی، ص 173.

عبدالعظيم الحسني
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ببناء  يقومون  الذين كان  البنائني  جمموعة  من  قدميا  املاسونية  نشأت 
القصور واملعابد يف عهد اإلمرباطورية الرومانية، مثل غريها من اجلماعات 
احلرفية اليت جتمع أصحاب احلرفة الواحدة، وهذا هو ما يدل عليه اسم 
اليت استمرت حىت دخلها  البداية  البناء احلر، تلك هذه  املاسونية أي 
مجاعة النورانيني الصهاينة بعد كشف مؤامراهتم يف القرن الثامن عشر، 

وبالفعل مت تكوين منظمة سرية داخل املنظمة.1
حتقيق  يف  اإلنسانية  املاسونية  شعارات  استخدام  النورانيون  واستطاع 

أغراضهم املؤامرتية.
ويف البداية اكشتف روبنسون أن سر اجلمعية امللكية يف »سكوتلندا« 

وأحد كبار املاسونيني فيها املؤامرة اليت خطط هلا النورانيون يف االستيالء 
أن  وأعلموه  إليهم  لالنضمام  خداعه  النورانيون  وحاول  املاسونية،  على 
خمطط  من  نسخة  وأعطوه  للسالم  حمبة  عاملية  حكومة  إنشاء  هدفهم 
النورانيني  أن روبنسون فضح خطط  إال  لدراستها،  وايزهاوبت«  »مؤامرة 
وحذر احلكومات من خطرهم يف كتاب له صدر له عام 1789م. امسه 
»الربهان على وجود مؤامرة لتدمري كافة احلكومات واألديان« طبع هذا 

الكتاب يف »لندن« وتوجد نسخ منه يف بعض املتاحف.2
هلا  يستمع  فلم  الرياح،  وأدراج  هباء  ذهبت  روبنسون  حتذيرات  ولكن 
املثقفون يف عصره وكذلك احلكومات اليت سيطر عليها مجاعة النورانيني 

التغلغل الصهيوني في الماسونية

أصابع خفیة

كما حيدث اآلن.أصابع خفیة
الرئيس  طريق  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  النورانيون  تغلغل  وقد 
عن  وأفكاره  التآمرية  وآراءه  وايزهاوبت  بتعلميات  آمن  الذي  جيفرسون 
الواليات  دخول  النورانيني  مجاعة  واستطاعت  املوحدة،  العامل  حكومة 
املتحدة حتت اسم احملافل املاسونية منذ ذلك العهد، وكان قد أنشأها جون 
كونيس أدامز مث رشح نفسه لرئاسة اجلمهورية ضد الرئيس جيفرسون عام 

1800م. وجنح يف االنتخابات ضده.
العاملية  واملاسونية  اليهودية  الشيطانية  النورانيني  مجاعة  أصبحت  وهكذا 

وجهان لعملة واحدة وأهدافهما واحدة.
بتوبته  موته  قبل  تظاهر  قد  وكان  1830م.  عام  وايزهاوبت  وفاة  وبعد 
الثوري  الزعيم  انتخاب  مت  الشيطان،  عبادة  وتركه  الكنيسة  إىل  ورجوعه 
اإليطايل جيوسين مازينی. مكانه ليكون مديرا لربنامج املاسونية النورانية يف 
إثارة االضطرابات العاملية وإنشاء حكومة عاملية ديكتاتورية بعد إثارة ثالثة 

حروب عاملية، وظل مازينی رئيسا للنوارنيني حىت وفاته عام 1872م.
وإذا كان مازيين مديرا إداريا خمططا له الدور الفعال يف منظمة النورانيني إال 
أن اجلنرال األمريكي البرت بايك3 هو املنفذ املخططات النورانيني واملاسونية 

بعد انضمامه إليهم عام 1840م. وإميانه بأهدافهم االستعمارية.
ثالثة  عاملية  حلروب  عسكرية  وخمططات  التدمريية  خططه  بايك  ووضع 
وثورات كربى ووضع حّدا زمنّيا هو القرن العشرين کي تصل املؤامرة إىل 

هنايتها ويقوم اليهود املاسون بالسيطرة على العامل.
أهداف  ختدم  اليت  اجلديدة  العاملية  املاسونية  تأسيس  بايك  واستطاع 
أمساها  عليا  جمالس  ثالثة  وأسس  مذهبية  أسس  على  العاملية  الصهيونية 
يف  اجلنوبية«  »كارولينا  والية  يف  »تشارلستون«  يف  األول  »البادالية« 
»أمريكا«، والثاين يف »روما« بـ»إيطاليا«، والثالث يف »برلني« بـ»أملانيا«.
وعهد بايك إىل مازينی بتأسيس ثالثة وعشرين جملسا ثانويا تابعا هلا موزعة 
على املراكز االسرتاتيجية يف العامل.. وأصبحت تلك اجملالس منذئذ وحىت 

اآلن مراکز للقيادة العامة السرية للحركات الثورية العاملية.

مخطط بايك للسيطرة على العالم
عمل بايك على إنشاء احلركات العاملية الثالث الشيوعية والنازية والصهيونية، 
لتستعمل إلثارة الثورات واحلروب العاملية الثالثة مث وضع هدفا لكل حرب 
عاملية، األوىل اهلدف منها إتاحة اجملال للنورانيني اليهود کی يطيحوا حبكم 

القياصرة الروس، وجعل »روسيا« معقال للشيوعية.
الربيطانية  اإلمرباطورية  بني  اخلالفات  باستغالل  احلرب  هلذه  التمهيد  مث 
بتدمري  الشيوعية  قيام  وأيضا  اليهود،  بواسطة  زرعها  مت  اليت  واألملانية 

احلكومات األخرى يف دول العامل وإضعاف الدين ورجاله.
واحلرب العاملية الثانية هدفها تدمري النازية وازدياد سلطة الصهيونية العاملية 
حىت تتمكن من إقامة دولة إسرائيل، وتدعيم سلطة الشيوعية کی تعادل 

سلطة الكنيسة الكاثولوكية يف أوربا.
وأما احلرب العاملية الثالثة فقد خطط هلا أن تنشب نتيجة الصراع الذي يثريه 
النوارنيون اليهود بني الصهيونية السياسية وقادة العامل اإلسالمي، وتنتهي 
بتدمري دولة إسرائيل والعامل اإلسالمي وال جيد العامل أمامه سوی حكومة 

عاملية موحدة حتكمه.
وأدرك بايك أن الذين يريدون السيطرة على العامل من خالل هذا املخطط 

الشيطاين سيتسببون يف هناية احلرب العاملية الثالثة حلدوث أعظم فاجعة 
يف التاريخ وهذا ما أوضحه يف رسالته ملازينی موجودة باملتحف الربيطاين 

حاليا.4 وجاء يف تلك الرسالة:
سوف نطلق العنان للحركات اإلحلادية واحلركات العدمية اهلدامة وسوف 
نعمل إلحداث كارثة إنسانية عامة تبني بشاعتها الالمتناهية لكل األمم 
وسريون فيه منبع األمم نتائج اإلحلاد املطلق وسريون فيه الوحشية ومصدر 
اهلزة الدموية الكربى، وعندئذ سيجد مواطنو مجيع األمم أنفسهم جمربين 
على الدفاع عن أنفسهم حيال تلك األقلية من دعاة الثورة العاملية فيهبون 
للقضاء على أفرادها حمض احلضارات وسنجد آنئذ اجلماهري املسيحية 
إن فكرهتا الالهوتية قد أصبحت تائهة غري ذات معنی وستكون هذه 
اجلماهري حباجة متعطشة إىل مثال وإىل من تتوجه إليه بالعبادة وعندئذ 
يأتيها النور احلقيقي من عقيدة الشيطان الصافية اليت ستصبح ظاهرة 
تدمري  بعد  اجلماهري  لدى  العام  الفعل  لرد  نتيجة  ستأيت  واليت  عاملية 

املسيحية واإلحلاد ما ويف وقت معا.5
عامة  »سانتياغو«  مدينة  أسقف  کارورودريغز  الكاردينال  أوضح  وقد 
»تشيلي« يف كتابه »نزع النقاب عن املاسونية« كيف خلق النورانيون 
وأتباع الشيطان وإبليس مجعية سرية يف قلب مجعية سرية أخرى، وأظهر 
عددا من الوثائق القاطعة على أن رؤساء املاسونية أنفسهم من الدرجة 
32 و33 جيهلون ما يدور يف حمافل الشرف األكرب واحملافل اجلديدة 
اليت أنشأها بايك أي حمافل"الباالدية واحملافل اخلاصة التابعة هلا. واليت 
جيري تدريب النساء اللواتی سيصرن أعضاء يف املؤامرة العاملية وتلقينهن 
األسرار، وقدم ما يربهن على أن الزعيم اجلديد للنورانيني بعد مازيين وهو 

أوريانو ليمى كان من أتباع إبليس امللتزمني املتعصبني.
واجلدير بالذكر أن بعد وفاة ليمى الزعيم اجلديد للنورانيني اليهود توىل 
األمر بعده كل من لينين وتروتسکی قادة الثورة الشيوعية الروسية الشهرية. 

نشأة الشيوعية
يف عام 1829م. مت عقد مؤمتر للنورانيني يف »نيويورك« حتدث فيه أحد 
األعضاء النورانيني اإلجنليز ويدعى وايت5 وأخرب األعضاء أن مجاعتهم 
قررت ضم مجاعات اإلحلاد والعدميني وغريها من اجلمعيات واحلركات 

التخريبية األخرى يف منظمة عاملية واحدة أطلق عليها »الشيوعية«.
وكان اهلدف منها جتميع القوة التخريبية العاملية إلثارة احلروب والثورات 
الالزمة  األموال  دانا جلمع  كلينتون روزفلت7 وتشارلز  مستقبال وكلف 
لنجاح املنظمة اجلديدة، وقد سولت هذه األرصدة اليت مت مجعها كل 
من کارل مارکس وإنجلز إلصدار البيان الشيوعي وكتاب رأس املال ومها 

يف »إجنلرتا«.
قبل  من  للشيوعية  معادية  أخرى  نظرية  إعداد  مت  نفسه  الوقت  ويف 
النورانيني أيضا حتت إشراف مجاعة أخرى، حىت يتم استخدام النظريتني 
املتعاكستني يف التفريق بني األمم والشعوب وحىت يتجه تدمري بعضها 

البعض.
وكان املذهب اجلديد »النازية« وهذه املذاهب هي اليت مكنت عمالء 
إسرائيل  دولة  وظهور  والثانية  األوىل  احلربني  إثارة  يف  اليهود  النورانيني 

احلديثة بعد احلرب العاملية الثانية، مث القضاء على النازية يف تلك 
للحرب  متهيدا  ذلك  بعد  الشيوعية  على  القضاء  مث  احلرب 
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الحرب السكانیة العالمیة35

أصابع خفیة

مضى  قرن  نصف  من  ألكثر  حاولت  امريكا  أن  معتمدة  وثيقة  تفيد 
التعويض عن اخنفاض عدد سكاهنا من خالل احلرب السكانية االمريكية 
احلرب  وثيقة  على  الضوء  يسلط  املقال،  هذا  إن  االخرى.  البلدان  ضد 

العاملية السكانية االمريكية هذه.
٭٭٭

وعلى الرغم من الدراسات املتفرقة اليت أجنزت يف هذا اجملال - واليت تعد 
ذات قيمة حبد ذاهتا - فان أي هيكلية حمددة يف العامل االسالمي، ال تتوىل 
قيادة احلرب السكانية الضارية مع امريكا. إن فتور املؤسسات الالزمة يف 
البالد على مدى ثالثة عقود أدى إىل حدوث ظروف يف جمال السكان، إذ 
أن استمرارها يشكل »كارثة من العيار الثقيل« بالنسبة اليران االسالمية.

وللتأكيد على هذا الرتاخي اهليكلي، يكفي اإلشارة إىل أن الوثيقة االمريكية 
العامة والشاملة يف هذه احلرب الضارية، مل ترتجم إىل الوقت احلاضر حىت! 

ناهيك عن دراستها وحتليلها وبناء اهليكلية واملواجهة!
ويربز اسم هنري كيسنجر اليهودي املوسوم واالسرتاتيجي االمريكي منقطع 
الوثيقة. وهو إىل االن على قيد احلياة، يضطلع  النظري على صدر هذه 
بدور حموري يف مراكز وضع السياسات العامة بالواليات املتحدة والشركات 
العمالقة متعددة اجلنسيات والتجمعات فوق االسرتاتيجية يف العامل، مبا 
فيها »بيلدربريغ«.1 وقلما سنتطرق إليه يف هذا املقال؛ الن إلقاء الضوء 
على إجراءاته وأفعاله وممارساته على مدى األعوام الـ50 األخرية، يتطلب 

حبد ذاته حبثا مسهبا.
وقد صيغت هذه الوثيقة بعد مرور 5 سنوات على تعيني كيسنجر مستشارا 

توليه حقيقة اخلارجية يف  بعد  القومي االمريكي2 وسنة واحدة  لألمن 
إدارة نيكسون.

وهذه الوثيقة وضعت عام 1974م. وخالل هذه احلقبة، كان معدل 
النمو السكاين للدول الغربية قد تراجع إىل حوايل النصف خالل عقد 
واحد من الزمن )1960-1970م.( من جهة، بينما كانت معدالت 
اإلجناب املتزايدة يف البلدان اليت مل يكن هلا موقع يف منوذج هذه الدول، 
متضي قدما لتلقي بظالهلا الثقيلة على املكونات العسكرية واالقتصادية 

والسياسية واالسرتاتيجية املختلفة للعامل من جهة أخرى.
وقد جاء يف هذه الوثيقة يف هذا املضمار: 

وخالل الفترة الكائنة بين 1970 و2000م. حيث تم تقييم هذا البرنامج، 
كانت المناطق األقل نموا، تحظى بنمو أسرع مقارنة بالمناطق المتقدمة...، 
وعليه فان نحو 80 بالمائة من سكان العالم كانوا حتى عام 2000 يعيشون 
في مناطق نسميها اليوم "األقل نموا"، وأن أزيد من 90 بالمائة من النمو 

السنوي لسكان العالم، يتحقق في هذه المناطق بالذات.3
التوازن  لكان  الوترية،  هبذه  يتواصل  للعامل  السكاين  النمو  وإن كان 
السكاين يف العامل، خيتل لصاحل البلدان االخرى، ورمبا كانت تشكيلة 

السلطة يف العامل، تبدي مظهرا خمتلفا للغاية جتاه الظروف احلالية. 
ولوضع هذا املشروع موضع التطبيق، كانت مشاكل معقدة وكبرية تواجه 

الواليات املتحدة، وكان جتاوزها يبدو ضربا من احملال. لكن هذه 
طاقات  مجيع  من  اإلفادة  ظل  يف  يتم  لكي  وضعت  الوثيقة 

ذلك العصر، بلورة منظومة متسقة ومنسجمة من اإلجراءات 

NSSM200؛ وثيقة الحرب العالمية السكانية االمريكية 

العاملية الثالثة لقيام احلكومة العاملية.
بعد القضاء على دولة اخلزر اليهودية يف »البلقان« بواسطة 
الروسية  القيادة  حكم  حتت  اليهود  عاش  الروسية  اإلمرباطورية 
مضطهدين حىت عام 1812م. حيث توىل اإلمرباطور الروسي القيصر 
ألكسندر األول إصالحات يف البالد وأعاد تنظيم البالد وألغى القوانني 
اليت كانت مطبقة عليهم منذ عام 1772م. واليت حددت إقامتهم يف 

أماكن معينة، وشجعهم القيصر على االندماج يف اجملتمع الروسي.
تراثهم  الروسي واقتصاده مع حفاظهم على  اليهود يف اجملتمع  وتغلغل 
ودينهم ولغتهم بل ومالبسهم اخلاصة املميزه هلم، ويف عهد اإلمرباطور 
نيقوال األول منذ عام 1825م. حاول إدماج اليهود وإذابتهم يف اجملتمع 
يف  أوالدهم  إدخال  على  اليهود  جترب  اليت  القوانني  الروسي، وصدرت 
املدارس احلكومية الرمسية حىت ميحو فكرة شعورهم باالضطهاد الديين 
اليت كان آباؤهم يزرعوهنا فيهم منذ الصغر، وأدى ذلك إىل جعل التعليم 

إلزامّيا لليهود دون الروس أنفسهم وأظهر طبقة مثقفة من اليهود.
مث جاء القيصر الكسندر الثاني خلفا لنقوال األول عام 1855م. الذي 
قام بتحسني أوضاع الفالحني والطبقات الكادحة لليهود وحرر الكثري 
من العبيد يف عصره، وأصدر أوامره بقبول اليهود يف املناصب احلكومية، 
حىت إن اليهود أصبحوا طبقة ال يستهان هبا يف اجملتمع الروسي، وعملوا 
على إذكاء روح الثورة والتمرد لدى مجاهري املثقفني الروس والعامة أيضا.

وقام اليهود باول حماولة الغتيال القيصر الكسندر الثاين عام 1866م. 
عام  الثالثة  احملاولة  يف  اغتياله  يف  وجنحوا  1879م.  الثانية  احملاولة  مث 

1881م. يف بيت يهودية تدعى »هيس هلمان«!
وحرکت قوى الشر اليهودية النورانيون واليت كان مركزها الرئيسي يف اجنلرتا 
السياسية يف روسيا، وحاولوا  والواليات املتحدة و»سويسرا« األوضاع 

توريطها يف احلرب مع بريطانيا.
وواجه اليهود الروس محلة غاضبة من احلكومة والشعب من جراء اغتيال 
القيصر على أيديهم، وصدرت قوانني أيار ضدهم وعادوا إىل موجات 

االضطهاد مرة أخرى.
ومت التصاحل بني اليهود الروس واإلمرباطور الكسندر الثالث بعد تدخل 
املرابني اليهود لدى القيصر، مث ظهرت بعد ذلك منظمة أسسها هيرتزل 
احلركة  بداية  تلك  وكانت  إسرائيل  إىل  العودة  حركة  لدى  اليهودي 

الصهيونية.

الهوامش:
1. »املاسونية - حقائق وأكاذيب« و»مجعيات سرية حتكم العامل« للکاتب املقالة، 

ففيهما املزيد عن هذا املوضوع اهلام، الناشر دار الكتاب العريب. 
2. روبنسون كان يعمل أستاذا للفلسفة الطبيعية يف جامعة أدنربة.

3. اجلنرال الربت بايك )Albert Pike( جنرال يف اجليش األمريكي وقائد القوات 
اهلندية امللحقة باجليش واليت أمر حبلها الرئيس جيفرسون بسبب أعماهلا الوحشية كما 
فعلت القوات األمريكية يف العراق مع األسرى العراقيني، وأدى تسريح قوات بايك 

إىل غضبه ونقمته على الرئيس األمريكي وانضمامه إىل مجاعة النوارنيني.
4. انظروا »أحجار على رقعة الشطرنج«.

5. املصدر السابق.
6. Wright

7. هو جد الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت.

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



٭ الرقم 77
٭ شعبان املعّظم

1442

٭ الرقم 77
٭ شعبان املعّظم

1442

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

ـة
فی

قا
الث

ت 
سا

درا
ال

36

الحرب السكانیة العالمیة37

السكان  منو  تراجع  إىل  تفضي  واالسرتاتيجية  الوطنية  فوق 
يف العامل. 

إن األساليب املتبعة يف هذه الوثيقة ال مثيل هلا. وقد مت تصميم 
وتنفيذ هذه األساليب بصورة ذكية ودقيقة للغاية، لذلك وبعد مضي 
الدول  يف  حبذافريها  الوثيقة  هذه  تنفيذ  آثار  نشاهد  قرن،  نصف  حنو 

املستهدفة. 
من  ضرب  اتباع  من  بد  ال  بلد، كان  سكان كل  خفض  إطار  ويف 
اإلخصاب  خلفض  الداخلي«  »الطلب  إلجياد  الثقافية«  »االستحالة 
واإلجناب، الن التعاطي الصلب وحىت شبه الصلب مع القضية، كان 
سيأيت بنتائح عكسية، وحىت أن شائبة أن امريكا تريد تنفيذ هذا  املشروغ 
ألغراض امربيالية، يؤدي إىل احجام الشعوب عن تطبيق هذه الوثيقة. 

كما أن ثمة خطرا يتمثل في أن يتصور زعماء البلدان األقل نموا، ضغوطات 
الدول المتقدمة لتنظيم األسرة، على أنه نوع من االمبريالية االقتصادية أو 

الراديكالية التي يمكن أن تفضي إلى ردات فعل جادة.4
األفكار  تغيري  الضروري  من  االسرتاتيجي، كان  اهلدف  هذا  ولنيل 
والتوجهات؛ إذ اعترب النقص احملتمل للطعام الذي هو يف متناول البشرية 
االمين  والتدهور  العنف  وأعمال  احلروب  نشوب  احتمال  إىل  وصوال 
رئيسية  السكاين، كأسباب  والتكدس  الضغط  عن  الناتج  االجتماعي 

ضرورية خلفض السكان. 
للسكان  السريع  الخفض  الضروري  من  أن  إلى  المحللين  بعض  ويذهب 
في السنوات التي تلت عام 1985، لكي يصبح النظام الغذائي الكافي 

والمالئم في تصرف العالم برمته.5
تقول  التمردات واحلروب  السكاين على  النمو  أثر معدل  وفيما خيص 

الوثيقة: 
تغيرا  يستحدث  نموا  األقل  البلدان  في  السكاني  النمو  معدل  تعديل  إن 
ستكون  التغيرات  فهذه  1985م.،  عام  حتى  الغذائية  االحتياجات  في 
أساسية حتى عام 2000م. على أن تصبح واسعة النطاق للغاية في مطلع 
القرن المقبل. فهم يقلصون احتماالت حدوث المجاعات الدورية في هذه 
المنطقة وتلك ما يتبعه تراجع في أعمال الشغب بشأن الحصول على الطعام 
وكذلك عدم االستقرار االجتماعي والسياسي في هذه المناطق، ما يزيد من 

إمكانية التقدم طويل األمد والوحدة السلمية أيضا.6
البلدان  يف  السكاين  النمو  معدل  خفض  ضرورات  شرح  عن  وفضال 
املستهدفة )والذي يعد عامال مهما يف إقناع القائمني على االمر( فقد 
مت تصميم وتطبيق حمفزات ثقافية واجتماعية مهمة. وتعدد هذه الوثيقة، 

خططا أساسية مقرتحة »على مستوى عامة الناس« كما يلي: 
• توفير ماال يقل عن المستوى الدراسي ال سيما للنساء،

• خفض معدالت وفيات الرضع واألطفال،
• توسيع فرص العمل المدرة للدخل ال سيما للنساء،

• إيجاد بدائل لي»األمن االجتماعي« التي يوفرها األبناء لآلباء المسنين،
• متابعة االستراتيجيات التي تغير الدخل باتجاه الفقراء وتوجههم ال سيما 

التنمية القروية مع التركيز على الفقر القروي،
• التركيز على الدراسة وتعليم الجيل الالحق لألطفال حول ضرورة جعل 

األسر أقل حجما.7
وفضال عن مستوى العامة، فان هذه الوثيقة حددت بالكامل واجب 

الحرب السكانیة العالمیة

اجملتمعات  وقادة  واحلكومات  االمريكية  واملؤسسات  املسؤولني  من  كل 
املستهدفة واملنظمات الشعبية غري احلكومية ذات الصلة وكذلك املنظمات 
الدولية. وترى الوثيقة أن استخدام خنبة اجملتمعات املستهدفة ميثل »عنصرا 

أساسيا وجوهريا« ويصرح: 
السكان،  للتعاطي مع مشكلة  العامة  وثمة عنصر جوهري في االستراتيجية 
يتمثل في كسب دعم والتزام الزعامات األساسية في البلدان النامية. إن هذه 
للنمو  السلبية  اآلثار  رؤية  من  الزعامات  هذه  تتمكن  عندما  تتحق  الظروف 
السكاني غير المحدود ومنافع خفض التوالد واإلنجاب في بلدانهم؛ وتؤمن 
أنه يمكن عن طريق أدوات هذه السياسة العامة، تذليل المشاكل الناجمة عن 
السكان. الن معظم السلطات العليا، تتولى هذا المنصب لفترة زمنية قصيرة 
السياسة  قيمة  تدرك  أن  أو  المبكرة  المنافع  أن تشاهد  لذلك يجب  نسبيا، 
والمصادر  القيم  إلى  ونظرا  القادة  فان  حالة خاصة،  األمد. وفي كل  طويلة 
واألولويات المتاحة في بلدانهم، يجب أن يواجهوا مشاكل السكان بشكل 
يتولوا  أن  نموا،  األقل  البلدان  أهم  زعماء  على  يتعين  فانه  وعليه،  منفصل. 

بانفسهم توجيه وتطبيق برامج تنظيم األسرة واستقرار السكان.8
كما تضيف:

إن صناع القرار في الكثير من الدول، قلقون اليوم من إعداد الخطط السكانية؛ 
طبعا ال بسبب أنهم ال يتوجسون من النمو السريع للسكان، بل النهم ال يثقون 
بنجاح هذه البرامج والخطط؛ لكن يجب العمل بشكل فعال ونشط ونظهر 
في  تقدما  السكان واألسرة حققت  لتنظيم  الوطنية  البرامج  بان  قادة  لهكذا 
الكثير من البلدان الفقثيرة. إن بوسع الواليات المتحدة إقناع زعامات الكثير 
من الدول بان االستثمار على البرامج الوطنية لتنظيم األسرة يفرز منافع الفتة.9

إن بعض هذه احلاالت تبدو يف النظرة األوىل، غريبة وال عالقة هلا مبسألة 
السكان، بيد أن كال من احلاالت آنفة الذكر مت دراستها وتبياهنا بصورة 
دقيقة يف فصول منفصلة، فعلى سبيل املثال: قد يبدو دور توصية اعتماد 
»اإلجراءات الصحية خلفض وفيات األطفال حديثي الوالدة واألطفال« 

هبدف حتديد النسل، غريبا بعض الشئ. 
ويقول کيسنجر يف هذا اخلصوص:

والتي   - واألطفال  الوالدة  حديثي  األطفال  لوفيات  المرتفعة  المعدالت  إن 
تشاهد في العديد من البلدان النامية - تجلب القلق للوالدين بشأن نسبة بقاء 
أبنائهم على قيد الحياة؛ وبذلك، يقوم الوالدان، بالتعويض عن إحتمال فقدان 

األبناء من خالل امتالك المزيد من األوالد.10
أو أن يصرح بشأن دور »متكني القرويني« يف اسرتاتيجية خفض السكان: 
إن استراتيجية تنموية تركز على القرويين الفقراء، تسهم في الحقيقة في زيادة 
بمقدور  اإلنجاب. وليس  نسبة من  أعلى  تملك  التي  والعائد لألسر  الدخل 
أي بلد أقل نموا، تحقيق االستقرار السكاني، إال إذا جعل فقرائه القرويين 

يساهمون في زيادة الدخل وخفض اإلخصاب واإلنجاب.11
وحىت أنه مت إعداد برامج واضحة وحمددة املعامل للدول اليت تربطها السباب 

خمتلفة، عالقات سياسية هشة مع الواليات املتحدة:
المتحدة  الواليات  مساعدات  فان  باألولوية،  تحظى  التي  الدول  سائر  وفي 
ونظرا إلى عالقاتها السياسية والدبلوماسية معها أو بسبب غياب الرغبة لدى 
سائر  قنوات  طريق  عن  توفر  أن  يجب  النسل،  تحديد  ببرامج  الحكومات 
الالعبين والمنظمات الخاصة والدولية، إن كانت هذه الدول راغبة بتلقي هذه 
المساعدات. ورغم ذلك، فان حكومة الواليات المتحدة، تبدي رغبة تجاه 

النمو  المحتملة لخفض معدالت  الدول وبرامجها  المشاكل السكانية لهذه 
السكاني، وفضال عن ذلك، ال سيما فيما يخص الدول التي تحظى باألولوية، 
فاننا يجب أن نتحين الفرص التي تسهم في توسيع المساعدات وإظهار تبعات 

النمو السريع للسكان وفوائد خفض اإلنجاب، لقادتها.12
إن التوجه العام هلذه الوثيقة يتمثل يف احلقيقة يف أهنا تقوم بصورة دقيقة 
ونظرة جامعة، بتبيان الطاقات اليت ميكن استخدامها وما هي اإلجراءات 
املؤثرة اليت ميكن إجنازها لكي تفضي إىل »تغري التوجه الداخلي للشعوب« 
من أجل »خفض اإلجناب«. وكان كيسنجر يعرف جيدا أن جدوال زمنيا 

ملا ال يقل عن 30 عاما ضروري لتحقيق استحالة ثقافية شاملة:
ومن الضروري جدا أن تقتنع الشعوب بان مصالحها الفردية والوطنية تتوفر في 
ضوء امتالك ما معدله 3 أبناء. ونظرا إلى الخلفية الثقافية للكبار بالبلدان األقل 
نموا وحتى الخلفية الثقافية للشبان فيها، فان ثمة احتماال ضئيال بان تتحقق 
الجيل  تغيير رؤية  أكبر على  التركيز بشكل  فانه يجب  النتيجة. لذلك  هذه 
التالي من دون تقليص اإلجراءات المتبعة بشأن الكبار. وإن قمنا بذلك على 
الذين يتلقون التعليم االن في المدارس االبتدائية أو حتى األصغر سنا منهم، 
فانه سيكون من الممكن الوصول إلى مستوى اإلنجاب البديل على مدى 20 

سنة؛ وفي الحقيقة فاننا سنصل إلى ذلك في غضون 30 سنة.13
واملوضوع املهم االخر يتمثل يف الرد على وثاقة واعتبار مصدر هذا الكتاب. 
وقد ورد هذا الكتاب يف عنوانني مهمني ومعتمدين؛14 وكأن مثة أدلة مهمة 

كانت وماتزال قائمة للبوح عن هذه الوثيقة.
وأهم هذه األسباب، هو على األرجح تفلت الواليات املتحدة من ضغط 
الربلنامج،  هذا  مع  ومتاشيها  أمريكا  وإظهار مصداقية  املستهدفة،  الدول 
وطبعا فان سكان الواليات املتحدة، مل يكن هلم أي موقع يف هذا الربنامج. 
وتشري هذه الوثيقة يف أحد مصاديق هذه الضغوطات إىل أحد املؤمترات 

واإليضاحات اليت قدمها املندوب االمريكي: 
وقد عززت الواليات المتحدة اعتبارها بوصفها أحد داعمي المعدالت  المتدنية 
تملك  ال  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  على  أنه  وقالت  السكاني  للنمو 
سياسة سكانية مكتوبة، لكنها تتمتع بحاالت بما فيها التشريع وسياسات الفرع 
منذ  لدينا، كان  الوطني  اإلنجاب  مستوى  الن  المحاكم،  وأحكام  التنفيذي 
الماضي أدنى من المستوى البديل، وثمة احتمال أن نصل إلى ثبات سكاني 

حتى عام 2000م.15

الهوامش:
1. Bilderberg Meetings
2. The Assistant to the President for National Security Affairs 
(APNSA), commonly referred to as the National Security 
Advisor (NSA)
3. ص 49 الکتاب ذاته THE KISSINGER REPORT: تقرير کيسنجر.

4. ص 113.
5. ص 62.
6. ص 61.

7. ص 117.

8. ص 118.

9. ص 120.
10. ص 139.
11. ص 147.
12. ص 128.

13. ص 149.
14.https://www.nixonlibrary.gov/sites/default/files/
virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf

وأيضا:
https://pdf.USAid.gov/pdf_docs/Pcaab500.pdf

15. ص 119.

المصدر: موقع معهد الدراسات اليهودية اإللكتروني
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التمحيد
لقد طوي سجل عصر النيب موسى بعد حنو 1900 عام، مع إحنراف 
بين اسرائيل عن التعاليم الوحيانية للنيب موسى يف امليادين الثقافية 

 .واحلضارية، وفتح بعناية من الّله تعاىل، سجل عصر النيب عيسى
وخالل هذه الفرتة الزمنية، وحسبما تفيد املصادر فان الّله تعاىل بعث 
قرابة ألف نيب إلصالح مناسبات وتعامالت بين اسرائيل وإمتام احلجة 
على عموم القبائل العربانية، وبعد ذلك ومع بعثة النيب عيسى، فتح 

فصل جديد يف حياة سلسلة األنبياء واألوصياء االهليني. 
وكان على أبناء آدم، منذ هذا العصر وحىت عصر نيب آخر الزمان وحامل 
النيب حممد، الصرب والرتيث لنحو 620 عاما  الدين الكامل، أي 

آخر. 
وقد تواجه النيب عيسى يف ظروف خاصة من التاريخ، مع أشرار بني 
اسرائيل، وبذل كل ما يف وسعه إلحياء التعاليم االهلية ومؤازرة املؤمنني 

الباحثني عن احلقيقة األصيلة. 
وبالرغم من أن غلبة الثقافة اليونانية ومهينة اإلمرباطورية الرومانية، ومعهما 
 املرسل النيب  السامري، أعاق وأبطأ حركة هذا  مضايقات وريثها، 
وحوارييه، لكن أبواب العديد من العلوم اإلهلية فتحت يف هذا الفصل 
على املؤمنني بديانة السيد املسيح، ومرت أطوار أخرى من السري 

والسفر اإلمياين لقبيلة الرمحة والفالح يف الكون والوجود. 
أن ما نضعه يف سلسلة املقاالت التالية، هو شرح تقلبات وأطوار املسيحية 
 والديانة املسيحية، منذ االيام االوىل من والدهتا وبعثة السيد املسيح

وحىت عصرنا هذا.
إن حدوث تشعبات وانشقاقات واحنرافات يف التعاليم املسيحية األولية، 
الفرق  وظهور  والدولية  االقليمية  واحلروب  الصراعات  نار  واندالع 
هذا،  بني كل  ومن  املسيحية،  تاريخ  من  قسما كبريا  يغطي  والطوائف، 
فان قبيلة اللعنة، تواصل مسارها ورحلتها الطويلة. إن التعرف على هذا 
الدراسات  والباحثني يف  الراغبني  املتتاليتني، ميكن  اإلنسالخ واإلستحالة 
التارخيية والثقافية، من معرفة العصر احلديث واكتشاف موقع قبيليت الرمحة 

واللعنة. 

الظروف التاريخية لعصر ظهور النبي عيسی
و»اليونان«،  »الرومانية«  اإلمرباطورية  سادت  اليت  التارخيية  الظروف  إن 
 ،وهيمنة الثقافة املشركة، قبل امليالد امليمون والبعثة املباركة للنيب عيسى

مهدت لظهور نيب مساوي ومصلح إهلي. 
ونعتهم  الرومان  أباطرة  وحىت  التوحيديني  غري  واألرباب  اآلهلة  عبادة  إن 
وتدخل  من جهة،  األحد،  الواحد  اإلله  وكماالت  من صفات  بالعديد 
الشرك  الدينية من جهة أخرى، زاد من رقعة  القرارات  األباطرة يف عامة 

وحتريف تعاليم الديانة املوسوية. 
ضمن  من   املسيح السيد  رأس  مسقط  »فلسطني«،  لقد كانت 
آخر البلدان اليت خضعت هليمنة الرمان. ويرى املؤرخون عامة، بان دين 
املسيح نشأ ومنا يف بيئة فلسطني ويف املناخ الثقايف للديانة اليهودية، 
أطوار المسیحیةوفضال عن ذلك، فان مجيع الروايات الدينية تؤكد هذا اإلنطباع ويسّلم به 

مجيع الباحثني بوصفه مبدأ مسلم به.1
إن اإلحنرافات والتحريفات اليت حلقت بديانة بين اسرائيل القدمية وإنتقائية 
املشركة  بالتعاليم   موسى النيب  لدين  الوحيانية  التعاليم  واختالط 
والشيطانية، كان يتطلب أن يبعث الّله تعاىل، مصلحا إلزالة الشوائب اليت 

أضيفت إىل الديانة املوسوية وإنقاذ املؤمنني. 
»بين  ملك  الكبير، كان  هيرودس  أن  املؤرخون  وحىت  األناجيل  وتقول 

 .اسرائيل« عندما ولد عيسى املسيح
إلى عصر هيردوس2  ينسبان والدة عيسى  ]إنجيلي[ »متى« و »لوقا«  إن 
ملك »يهودا«. أي في العام الثالث قبل الميالد. وبذلك، فان لوقا، يصف 
عيسى برجل في الثالثين من العمر عندما عمد على يد يوحنا المعمدان 
في العام الخامس عشر من سلطنة تيبريوس أي 28-29 م. وفي ضوء ذلك، 
فانه يكون قد ولد في العام األول أو الثاني قبل الميالد... ويذكر متى ولوقا 
أن السيد المسيح ولد في »بيت لحم« التي تبعد ثمانية كيلومترات عن 
أورشليم. ويقوالن أن أسرة السيد عيسى المسيح إنتقلت إلى »الناصرة« 
في »الجليل« واستوطنت هناك. وال يتحدث ]إنجيل[ مرقس عن بيت لحم، 
ويسمي المسيح، بعيسى الناصري فحسب. وقد أطلق أبواه اإلسم العادي 
اليسوع عليه، ومعناه نصير يهوه. وقد حوله اليونانيون إلى يسوس والرومان 

إلى يزوس.3
واملؤسف أن هريودس، كان يف هيئة ملك اليهود، وراعي مصاحل الرومان 
وصنيعتهم، رغم أن إعادة بناء أورشليم على يد الروم غزاة فلسطني، كانت 
من مكاسبه، لذلك اشتهر بلقب هريودس الكبري، بيد أنه اضطهد اليهود 

بشكل مقزز.
جدير ذكره، أن هيكل سليمان هدم بعام 586 قبل امليالد من قبل نبوخذ 
السلطة  الكبير  كوروش  تويل  ومع  لكن  متاما،  »بابل«  ملك  الثاني  نصر 
وحترير »بين اسرائيل« وعودة اليهود إىل أورشليم، أعيد بناء هذا اهليكل 

على يد هريودس الكبري بعام 521 قبل امليالد. 
إن تبعية هريودس الكبري، إلمرباطور الرومان كان بدرجة أن:

وتم بايعاز من هيرودس، تعليق شارة النسر لإلمبراطورية الرومانية على بوابة 
أثناء  اإلمبراطور  إجالل  على  مرغمين  اليهود  يكون  لكي  أورشليم،  هيكل 
دخولهم إلى الهيكل. وكل من كان يمتنع عن ذلك، كان يقتل ببشاعة. وفرضوا 
على اليهود أن يقسموا بآلهة إمبراطور الروم أثناء تأدية اليمين. وقد قتل عدد 
كبير من الفريسيين الذين أحجموا عن الثناء على اإلمبراطور واليمين باسمه. 
وفي آخر أيام حياته وبينما كان على فراش الموت، أمر بإحراق عدد كبير من 
الربيين وتالمذتهم ممن كانوا قد أنزلوا شارة نسر اإلمبراطورية من على بوابة 
أبنائه وهو في آخر لحظات  الهيكل، وهم أحياء، وحتى أنه أمر بقتل أحد 

حياته المقيتة.4
وهذه اإلمالءات والظروف املفروضة، مهدت الحتجاج اليهود على امللك 
املدعوم من »الرومان«، وبالرغم من أنه بعد هريودس، قسمت بالده بني 
ثالثة من أبنائه، وحصل نوع من التشرذم والتشتت املناطقي يف بالد اليهود، 

واستمرت إحتجاجات أهايل »فلسطني«، ضد امللوك املرتزقة.
الرومان أن من مصلحتهم أن يحكموا فلسطين  وبعد صراعات مريرة، رأى 
أو  بروقنصول5  أو  لحاكم  خاضعة  المنطقة  هذه  ويجعلوا  مباشرة،  بصورة 
التي كانت  ]يهودا[  »يودا«  من  فقط  يفوضوا جزء  وأن  بروبروتور6 سورية، 
معتادة منذ القدم على قبول السلطنة وتتبع سلطنة »ساللة داوود«، إلى صغار 

من  المنطقة  تلك  في  يحكم  بركوراتورا، كان  لكن  هيرودس،  أسرة  ملوك 
جانب االمبراطور، وكان يتولى الرئاسة العليا عمليا.

وفي هكذا أجواء، يتجدد الحلم القديم بالتحرر واالستقالل لدى اليهود، 
ويتعزز األمل بظهور مسيح يهوه أو المخلص والمنقذ الذي كان بعد السبي 
وليد هكذا  اإلستعمار، وكان أصال  أدب عصر  في مجمل  البابلي سائدا 

مناخ.7
إن هذا املوقع، كان يرغم اليهود بني حني واخر على اإلحتجاج على 
الوضع القائم. وعلى الرغم من أن اليهود، كانوا ميارسون طقوسهم الدينية 
أيضا يف هذه الظروف، لكن احلكام الرومان مالوا الواحد تلو االخر، 
جيوهبم من أموال وثروات اليهود، وكانوا ينقلون املنصب اىل احلكام من 
بعدهم. إن الضرائب املختلفة واألتاوات اليت كان جينيها الروم، أدت إىل 
مترد حشد من اليهود. وكان النيب عيسى مير يف تلك احلقبة بفرتة 

شبابه، وجلأت جمموعة من الغيارى إىل السالح. 
وكان عيسى في تلك الفترة طفال في الثانية عشرة من عمره حسب 
الظاهر، وكان شاهدا على تذمر يهود ناحية الجليل، وشاهد كيف أن هذا 

اإلستياء أفضى إلى التمرد والعصيان. 
إن أحد أبناء الجليل ويدعى »يهوذا« انتفض بالتواطؤ مع أحد الفريسيين 
واسمه »زادوق«، وجمع حشدا من متشددي الجليل حوله وشكل طائفة 
تدعى »قانيان )الغيارى(«، ولجأ جميعهم إلى السالح واتخذوا من عبارة 
»ال معبود غير يهوه وال أتاوة تدفع إال للهيكل« شعارا لهم. وكان أفراد 
هذه الجماعة يعتبرون أحدهم االخر أصدقاء واالخرين، أجانب، وانتفضوا 
واتخذوا من مدينة »صفورية« معقال لهم واستولوا على مستودع السالح 

الموجود فيها ليتمردوا. 
الرومي واروس اضطر إليفاد  القائد  أن  لدرجة  تمردهم عنيفا وجادا  وكان 
فوجين من الحرس الرومي إلى تلك المدينة لقمعهم، وأضرم النار في مدينة 
صفورية وهدمها وقتل عدة االف من جماعية الغيارى. ومع ذلك، ظلت 
فيما  الخفاء،  الرماد واستمرت في  تلتهب تحت  العصيان والتمرد،  نيران 
كان عيسى ينظر طوال عهد شبابه إلى هذه المناظر، وتعرف على هذا 
القبيل من األفكار. وكان واحد )أو إثنان( من حوارييه األثني عشر، ويدعى 
»شمعون« من هذه الجماعة، وقد صلب هو في النهاية على يد الجيش 
الرومي ]حسب زعم جان بي. ناس[ وأطلقوا سراح أحد أفراد طائفة الغيارى 

باسم »براباس« بدال عنه.8
إلعالن  »األسينيون«  تدعى  اخرى  طائفة  إنربت  هؤالء،  وماعدا 
العمالء  واحلكام  الرومان  وجور  ظلم  على  اخرى  بطريقة  إحتجاجها 

للرومان. 
وهذه الطائفة من األسينيين التي كانت معروفة بكثرة عددها في الجليل، 
الرهبان والمتنسكين، قلما انخرطت في  وشكلت مجتمعات على طريقة 
الموعود  المسيح  ظهور  بانتظار  وبقت  عصرها،  في  الجارية  النزاعات 
المدهون من قبل اهلل. وكانت هذه الطائفة قد سنت لنفسها قواعد ومعايير 
متعلقة  ممتلكاتها  وكانت  واشتراكية  بتولية،  حياة  وعاشت  للغاية،  صارمة 
بالجميع. وكانت تراعي القواعد السارية ليوم السبت بدقة، ويعمل أفرادها 
في االيام االخرى، في الزراعة، ويمضون أوقاتهم بالعبادة والصيام واإلغتسال 

والطقوس والطهارة.9
وقد قدمنا يف األقسام السابقة من هذه اجملموعة، الطوائف 

أطوار المسیحیة
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»الفريسيون«  مها  رئيسيتني  طائفتني  عن  وحتدثنا  اليهودية 
الظروف  ويف  وممارساهتم.  توجهاهتم  بكل  »الصدوقيون«  و 

،التارخيية لألعوام اليت سبقت بعثة النيب عيسى
الفوضى  عن  والحذر،  الحيطة  فرط  من  بانفسهم  ينأون  الفريسيون  وكان 
والصراع، وكانوا أكبر طائفة من حيث العدد في الجليل ويخضعون لرئاسة 
الكتبة والربانيين الذين نشأوا وتربوا بطريقة خاصة ومنتظمة. إن هذه الطوائف 
والرومان،  اليونانيين  من  التنظيمي  الهيكل  اقتبست  قد  اليهودية، كانت 

وعرفوا بيقين أن سر بقائهم يكمن في وحدة قيادتهم.10
وكان الفريسيون يعتبرون أن مراعاة دقائق الطقوس الدينية في تلك الظروف 
للتعجيل في ظهور  الوحيد  السبيل  تمثل  العصيبة،  السياسية واإلجتماعية 
والجيل  باإلنحطاط  الحافل  العصر  ذلك  من  اليهود  ونجاة   المسيح

الفاسد الشرير.11
ويقول األستاذ جالل الدين اشتياني يف كتابه البحثي »دراسة يف الديانة 

املسيحية«: 
وفضال عن النهضات المسيحية أو التمرد على الهيئة الحاكمة، فان التضاد 
الحاكمة، من جهة  للطبقة  الثرية والمنتمية  اليهودية  الشرائح  بين  والعداء 
واألغلبية الفقرة والمضطهدة من جهة أخرى، أجج نيران هذا التمرد. وفي 
النصف األول للميالد، انتفض الفقراء ضد األثرياء وقتلوا عددا كبيرا من 
جميع  وأبادوا  »ماسااوال«12  في  الرومان  فوج  هاجموا  ثم  ومن  النبالء. 
المدافعين عن بكرة أبيهم. وحصلت إشتباكات عنيفة أيضا بين غير اليهود 

واليهود.13
ويف ضوء الرجوع إىل معىن ومفهوم مفردة املسيح واليت تعين املدهون أو 
 املمسوح واملـُعد إلعتالء العرش، ميكن استنباط أن عيسى املسيح
السلطة واحلكم،  لتسلم مقاليد  اسرائيل، سيأيت  بنو  ينتظره  وكما كان 
وحترير الرقيق من نري الظاملني، فيما كان بنو اسرائيل الواقعني يف قبضة 

الرومان، ينتظرون جميئه على أحر من اجلمر.

الهوامش:
1. آشتياين، جالل الدين، »دراسة يف الديانة املسيحية«، طهران، نكارش للنشر، 

الطبعة الثانية، ۱۳۷۹ه.ش.، ص 93.
2. Herods.

الکتاب اخلامس، ۱۳۶۷ه .ش.، صص  3. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، 
۶۵۶-۶۵۷؛ آشتيانی، جالاللّدين، »دراسة يف الديانة املسيحية«، ص ۱۰۶.

4. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف الديانة املسيحية«، املصدر السابق، ص ۹۹.
5. Proconsul.
6. Prepraetor.

7. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف الديانة املسيحية«، ص ۹۹.
8. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«، ترمجة علي اصغر حکمت، طهران، 

مركز إصدارت وتدريب الثورة االسالمية، ۱۳۷۰ه.ش.، صص ۵۸۰-۵۷۹.
9. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«، ص ۵۸۱.

10. املصدر السابق.

11. املصدر السابق.
12. Masaola.

السابق، ص  املصدر  املسيحية«،  الديانة  13. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف 
.۱۰۶

المصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )الجزء الخامس(: أطوار المسيحية، 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.

ماهّية القثّاء
وقريب  مشابه  نبات  وهو  النبايت،  البطيخ  من  نوع  بأنّه  القثاء  يُعرف 
باخليار،  أمساء عديدة؛ حيث يسّمى  منه، وله  أطول  اخليار، ولكّنه  من 

والفقوس، والعّجور.
إّن القثّاء و اخليار و القرع و البطّيخ كّل هذه من الثمار اليت الغالب فيها 
اجلوهر املائىّ ، و أكثرها مائّية هو البطّيخ و أكثرها أرضّية هو القرع و لذلك 
هو أغلظ هذه الثمار. و أّما القثّاء و اخليار فكاملتوسطني بني هذين، و 
القثّاء أكثر مائّية من اخليار و لذلك هو ألطف منه جوهرا، و أسرع احندارا 

و استمراء.
و نبات القثّاء يشبه نبات اخليار يف ساقه و غصونه و أوراقه و زهره، إال أّن 
ورق القثّاء أقلّ  خشونة ، و كذلك أغصانه. و كالمها ينبسط على األرض 

و يتعّلق مبا يدنو منه خبيوط تلتّف هبا على ذلك.
و جوهر القثّاء و إن كان كثري املائّية، فإنه إىل غلظ ما؛ و ذلك ألجل قّلة 
املرارة يف أرضّيته. و قشر القثّاء رقيق جّدا، و هو أكثر أرضّية من الّلبّ . و 

فيه أرضّية باردة قابضة، و لذلك فإنّ  طعمه ال خيلو من قبض.

طبيعة القثّاء و أفعاله
إّن هذا الثمر ملا كان طعمه خيلو عن احلرافة أصال، فهو خيلو جوهره عن 

الناريّة. و مائّيته كثرية جّدا، و أرضّيته ليست بقويّة احلرارة.
فلذلك مزاجه يكون باردا. و ال بّد و أن يكون أيضا رطبا، و ذلك ألجل 

كثرة هذه املائّية فيه، مع قّلة األرضّية و فقدان الناريّة.
فلذلك، هذا الثمر يكون باردا رطبا، و برده أزيد من رطوبته. و ذلك 
ألنّ  رطوبة مائّيته - مع ضعفها - يقابلها شّدة يبوسة أرضّيته. و أما 
برودة هذه املائّية، فإهنا ال تقوى على مقاومتها حبرارة أرضّيته ألنّ  هذه 

احلرارة فيها ضعيفة جّدا.
فلذلك يكون برد القثّاء أشّد كثريا من رطوبته. و رطوبته مائّية فلذلك 
عصارته تستعّد للعفونة و الفساد و الغليان بسهولة. و لذلك فإنّ  اإلكثار 
من القثّاء مع تربيده القوىّ  يف احلال، يوّلد احلّميات العفونّية؛ و ذلك 
ألنّ  ما يتوّلد منه يف البدن، يكون مستعّدا للعفونة و الغليان، ألجل زيادة 
مائّيته. و رائحة القثّاء عطرة، نديّة، مسّكنة؛ و ذلك ألنّ  ما يتبّخر منه 

كثري املائّية.
و ملا كان القثّاء باردا برودة مائّية، فهو ملّطف ، مكّثف، رادع مجّاع 
قويّة مجّاعة - يكون  يبوسة  أو  فيه  بقبض  بربد، ال  العضو -  ألجزاء 
غّساال، فإن املائّية من شأهنا ذلك. و ملا كانت فيه أرضّية متيل إىل احلرارة 

ففيه جالء، و تفتيح، و إنضاج.
و تفتيحه قوىّ  ألجل ما فيه من اجلالء مع الغسل، فلذلك هو مدّر 

للبول.
خاصة و املائّية فيه كثرية، و من شأن املائّية الكثرية أن يندفع فضلها إىل 
البول فلذلك ال بّد و أن يندفع كثري من مائّية القثّاء إىل أعضاء البول، 

و هذه املائّية ال ختلو من شىء من أرضّيته؛ فلذلك ال خيلو من 
جالء و تفتيح، فلذلك يدّر البول، و جيلو الكلى و املثانة، 

القّثـاء

الطّب اإلسالمي

أطوار المسیحیة
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الفضول اليابسة، و يرخى جرم األمعاء مبائّيته؛ فلذلك هو ملنّي للبطن.الطّب اإلسالمي
• و ألجل تفتيحه و جالئه، هو مدّر للبول، و ينّقى املثانة ألجل إخراجه 
ما يكون فيها من الفضول احملتبسة؛ و ذلك ألجل إدراره لتلك الفضول 
مع جالء املثانة منها مبا فيه من قّوة اجلالء. و كذلك يفعل يف الكلى، و 
مع ذلك فإنه يسّكن حرارة الكلى، و يطفئ هليبها، و جيلوها، و ينّقيها؛ 

و ذلك ألنه مائّي اجلوهر.
• و من شأن املائّية أن يندفع فضلها من حمّدب الكبد إىل جهة الكلى 
و املثانة و املندفع من مائّية القثّاء يكون بعد مل يكمل استحالته - ألنه 
عسر االهنضام - فلذلك يكون فيه شىء من قواه، فلذلك يكون هذا 

املندفع جالء.
• و ملا كان القثّاء ينفذ إىل آالت البول كثريا، فهو نافع من أمراض هذه 
األعضاء، و أمراض األعضاء املتصلة هبا. فلذلك هو نافع من أورام األنثيني 

و القضيب، و حنو ذلك.
• و شرب حليب بزر القثّاء مع تليينه للبطن و إدراره للبول، يدّر العرق 
أيضا و يفّتح سدد العروق، خاصة إذا شرب بالسكنجبني؛ فلذلك هو 
شديد النفع يف احلّميات. و إذا شرب من أصل القثّاء قدر أثولوسني، قّيأ 

خلطا غليظا؛ و ذلك ملا يف هذا األصل من اجلالء و التنقية.

بقّية أحكام القثّاء
• إّن القثّاء ألجل ما فيه من اجلالء، يدخل بزره يف الغمر، و يف األدوية 
املنّقية للبشرة. و قد يدّلك الوجه باللزوجة احلادثة من كّل إحدى قطعىت 
القثّاء باألخرى، فيمنع ذلك تأثري الشمس يف الوجه. و كذلك إذا وضعت 

هذه اللزوجة على شقوق الّشفة، نفعت منها و شفتها.
• و ورق القثّاء إذا دّق و خلط بالعسل، و وضع على الشرى البلغمىّ ؛ 
نفع منه جّدا. و كذلك قد تضّمد األورام احلارّة بعصارة القثّاء فينفع. و 

كذلك قد تضّمد هبذه العصارة، أوجاع النقرس احلارّة جّدا.

القثّاء في کالم األئّمة المعصومين
قال أبو عبد اهلل:  »إذا أكلتم القثاء فكلوه من أسفله فإنه  أعظم لبركته .«1

و عنه قال: »كان رسول اهلل يأكل القثاء بالملح.«2 
عن عبد اهلل بن جعفر أنه قال: رأيت في يمين النبي قثاء و في شماله 

رطبا و هو يأكل من ذا مرة و من ذا مرة.3 

الهوامش:
 ،2 1371ق.، ج  الثانية،  الطبعة  قم،  »احملاسن«،  حمّمد،  بن  امحد  الربقي،   .1

ص 557.
2. نفس املصدر، ص 558.

3. اجمللسي، حممد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانية، 1403ق.، ج  63، 
ص 254.

المصادر:
1. ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، طهران، طباعة 

دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 1387ش.
mawdoo3.com :2. موقع املوضوع

و خيرج ما يكون حمتسبا فيهما من املواّد امللتصقة جبرمها، و 
ذلك مبا فيه من اجلالء. فلذلك كان القثّاء مع إدراره للبول 
ينّقى الكلى و املثانة و خيرج ما يكون فيهما من املواّد الغليظة و 
اللزجة، و هذه املواّد هي اليت تتوّلد منها احلصاة؛ فلذلك كان القثّاء نافعا 
من احلصاة خمرجا ملادهتا مع أنه ال خيلو من تفتيت هلا مبا فيه من اجلالء.

و ملا كان القثّاء جالّء، غّساال، مرطّبا؛ فهو ملنّي للبطن. و ذلك ألنّ  
ما فيه من املائّية، يبلّ  الفضل اليابس الذي يكون يف األمعاء و يرطّبه، 
و يرخى جرم األمعاء برطوبته؛ و مبا فيه من اجلالء يربئ ما يكون من 
ذلك الفضل ملتصقا جبرم األمعاء عن موضعه، فيسهل اندفاعه بذلك و 
خروجه؛ فلذلك كان القثّاء يلنّي البطن. و ملا كان القثّاء عطرا، فهو ال 

خيلو من ترياقّية، و تفريح، و إنعاش للروح احليواىنّ .
 

في أعضاء الّرأس
إّن القثّاء ملا كان كثري املائّية، و مع كثرة مائّيته فإنّ  أرضّيته غري مانعة 
هلا عن التصّعد إذا تسّخنت يف املعدة؛ ألنّ  هذه األرضّية مع أهنا غري 
شديدة الربد و ال قابضة و ال عفصة ، فإهنا ليست بشديدة املمازجة 
هلذه املائّية. و لذلك فإنّ  انعصار القثّاء يسهل جّدا، و لذلك فإنّ  جوهره 

خيلو من اللزوجة الكثرية خبالف اخليار.
• إذا تسّخن يف املعدة، تبّخر كثري من أجزائه إىل الدماغ. فلذلك هو من 
الثمار الكثرية التبخري، فلذلك هو مصدّع، و ضاّر بأصحاب الصداع. 
و ذلك ألنّ  ما يتبّخر من مائّيته، ال بّد و أن ميّدد أعضاء الرأس و يلزم 
الصّداع يكون خفيفا، ألجل خلّو  الصداع. لكن هذا  ذلك حدوث 
خبار القثّاء عن كيفية شديدة اإليالم. و لكنه حيدث ثقل الرأس، و ذلك 
ألجل أّن ما يتبّخر منه إذا جتّمع يف الّدماغ، تكاثف و برد و صار مائال، 
و ذلك يلزمه مع الثقل، أن يكون اإلحساس بالثقل أزيد مما يقتضيه وزن 

هذه املاّدة.
• و ذلك ألنّ  هذه املادة إذا صارت مائّية، فتثقل جوهر الّدماغ و جوهر 
أعضائه ، فلذلك ترخى األعضاء املقلة للرأس، فلذلك يكون اإلحساس 
بالثقل كثريا؛ فإنه أزيد من إثقال السوداء يف احلسّ ، و إن كان إثقال 
إرخائه  البلغم ألجل  هذا  ألنّ   ذلك  و  أزيد؛  األمر  نفس  يف  السوداء 

أعضاء الرأس، يكون اإلحساس بثقله أكثر.
• إّن أكل القثّاء مثقل للرأس، مصدّع. و لذلك هو ضاّر ألصحاب 
أمراض الرأس، خاصة ألصحاب األمراض الباردة، كالنزالت الباردة و 
األزكمة، و ألصحاب النسيان و السبات و السكتة و الفاجل، و حنو 

ذلك.
• و كذلك هو ضاّر بالعني، ألنه يزيد يف رطوبتها، و ذلك بكثرة خباره، 
و لذلك هو ضاّر بالرمد، و بأصحاب اخلياالت، و للمستعدين لنزول 

املاء يف أعينهم و ألصحاب الدمعة، و حنو ذلك.
• و مع ذلك، فإنه كثريا ما ينتفع به يف الصداع احلاّر الصفراوىّ ؛ و ذلك 
ألجل تندية خباره للّدماغ، و تربيده له. و مشّه أنفع يف هذا الصداع من 
أكله ألنّ  مشّه يربد الرأس و يرطّبه من غري أن ميّدد أجزاءه مبا يتبّخر منه، 
و ال كذلك إذا أكل. و اإلكثار من أكل القثّاء يربّد الّدماغ، ألنه يكثر 

فيه البخار املائى البارد.

في أعضاء الّصدر
• إّن القثّاء ألجل كثرة مائّيته و كثرة خباره، يكثر ما ينفذ )منه إىل أعضاء 
مساّم  يف  النفوذ  و  للسيالن  مائّيته  قبول  شّدة  ألجل  ذلك  و  الصدر( 
احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة. فلذلك ما ينفذ من هذه املائّية 

إىل داخل الصدر من هذه املسامّ ، يكون كثريا.
• و ملا كان املتبّخر إىل الرأس من القثّاء كثريا، و هذا املتبّخر إمنا يصل إىل 
الّدماغ بعد نفوذه يف داخل الصدر، و ذلك من مساّم احلجاب الفاصل 
بني آالت الغذاء و آالت التنّفس؛ و لذلك كان ما ينفذ إىل داخل الصدر 
مبثل  بزره مستحلبا  أو  إذا شربت عصارته  القثّاء كثريا جّدا، خاصة  من 
السكنجبني و حنو ذلك ألنّ  ما ينفذ منه حينئذ إىل داخل الصدر، من 
مساّم احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة، يكون كثريا جّدا. فلذلك 

كان فعل القثّاء يف أعضاء الصدر، قويّا جّدا.
• و ملا كان القثّاء باردا، رطبا، مطفئا، مسكنا لّلهب احلادث من احلّمّيات 
احلارّة و حنو ذلك؛ لذلك كان شرب حليب بزره نافعا من التهاب الصدر 
و الرّئة، و مسّكنا للعطش )احلادث من ذلك و ينفع كثريا من اخلفقان 
احلاّر و من الغشى( الكائن يف احلّمّيات الّلهبة، و من الكرب احلّمائّى و 

حنو ذلك.
• و كذلك ينفع من السعال احلاّر و اليابس، و يرّطب الصدر. و إذا أكثر 
املغشّى عليه من مشّه، أفاق - خاصة إذا كان غشيه من احلرارة - و كذلك 
اإلكثار من مشّه يسّكن الصداع احلاّر. و قد يضّمد به الصدر مدقوقا، 
أو تبلّ  خرقة كّتان بعصارته و توضع على الصدر، فيسكن بذلك التهابه. 
و ينفع من االحرتاق الكائن يف احلّميات، و كذلك إذا وضع ذلك على 
الرأس، أو على اجلبهة؛ نفع ذلك جّدا من الصداع احلاّر و االحرتاقى، و 

الكائن من قّوة تأثري الشمس.

في أعضاء الغذاء
• إّن جوهر القثّاء مائّي، فلذلك هو غري شديد املشاهبة جبواهر األعضاء 
فلذلك كانت تغذيته يسرية. و هو عسر االهنضام ألجل عسر استحالته 
إىل جواهر األعضاء. و خلطه مائّي، فلذلك إذا أكثر منه كثرت املائّية يف 
الّدم، و صار مستعّدا للعفونة و الغليان. فلذلك كان اإلكثار من القثّاء 

يوّلد احلّميات و إن بّرد و رّطب يف احلال.
• هو يسّكن هليب املعدة، خاصة الذي يكون يف احلّميات، و يسّكن 
الكرب احلادث يف احلّمى، و يكسر حّدة الصفراء و هليبها، و يوّلد بلغما 
مائّيا و يسّكن العطش املعدى أيضا. و كذلك يربد الكبد و يفّتح سددها، 
و ينفع من الريقان ألجل تفتيحه و إدراره املرّة. و أكله ينضج، و حيدث 

الرياح يف البطن و قد حيدث القولنج.
أو  اجللنجبني  من  بعده شىء  أكل  إذا  و كذلك  يصلحه،  العسل  و   •
الزجنبيل املرىّب، و كذلك إذا شرب بعده الشراب الصرف. و بزره يغّثى، و 
كذلك جرمه إذا أكثر منه؛ ألجل زيادة بّله لفم املعدة. و إذا طبخ كان 
غذاؤه أكثر و مائّيته أقل، و اهنضامه أسرع. و املخّلل املتخذ منه، يربّد و 

يسّكن العطش.

في أعضاء الّنفض
• إّن القثّاء ألجل ما فيه من اجلالء يبلّ  ما يكون حمتبسا يف األمعاء من 
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لقد هيأ الباري عز امسه املؤمنني لغيبة وليه الطويلة املتمادية قرونا 
بغيبة صغرى قد نصب فيها نوابا وسفراء له أربعة، أوهلم: عثمان بن سعيد 
العمري، والثاين: ابنه محمد بن عثمان العمري، والثالث: الحسين بن روح 
النوبختي، والرابع: علي بن محمد السمري، ابتدأت من عام وفاة اإلمام 
أيب حممد احلسن بن علي العسكري، 8 ربيع األول 260هـ.ق. 
إىل 15 شعبان 329هـ.ق. تاريخ وفاة السمري، فطاولت ما يزيد على 
69 عاما، وكانت هلؤالء األربعة مكانة خاصة، ونيابة خاصة يلتقون من 
الناجية  خالهلا مع اإلمام، ويوصلون أوامره وتوجيهاته إىل الطائفة 

وعلمائها.
وهذه النيابة اخلاصة مل تعهدها _ على الصعيد الرمسي والعلين _ الطائفة 
ونواب  وكالء  لديهم  وإن كان   ،السابقني األئمة  مع  ذلك  قبل 
متتاز بصالحيات  لألربعة كانت  اخلاصة  النيابة  أن هذه  إال  خاصون، 
الـ   القائم ما ألصحاب  نظري  غيبية  بشؤون  تتصل  للنائب  خاصة 
313 يف عصر الظهور من صالحيات غيبية، ومقامات معنوية فائقة، 

ويكفي يف اإلشارة إىل ذلك تسميتها بالسفارة.

خطورة النيابة الخاصة
وبالنظر خلطورة هذا املوقع السامي فقد كانت الطائفة وعلماؤها يقومون 
بامتحان هؤالء األربعة بنحو مستمر، مع أن اإلمام العسكري قد 
نص لدى وجهاء الطائفة وعلمائها على نيابة العمري وابنه عن الناحية 
املقدسة، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي يف كتابه »الغيبة«،1 وهذا 

املنطق ليس غريبا عند أتباع أئمة أهل البيت، حيث إن املسار الديين 
لديهم قائم على الدليل والربهان والبينات، بدء من ضرورة املعجزة على 
نبوة األنبياء، وعلى إمامة األئمة، مضافا إىل النصوص اإلهلية الواردة من 
كل نيب سابق على النيب الالحق، ومن سيد األنبياء على سيد األوصياء 
وولده، ومن اإلمام السابق على اإلمام الالحق، ويتصل خبطورة مقام النيابة 
الصغرى،  للغيبة  املعاصرين  علمائنا  لدى  فقهية  ظاهرة  مالحظة  اخلاصة 
وألوائل الغيبة الكربى، وهو اللعن والرباءة من املدعني الكاذبني، والطرد هلم 
عن الطائفة، وهذا املوقف تبعا ملا صدر من التوقيعات من الناحية املقدسة 

حول بعضهم.
الشيخ يف  اليت رواها  أيضا ما يالحظ يف زيارة قبورهم  السياق  ويف هذا 
»التهذيب«: جئتك مخلصا بتوحيد اهلل ومواالة أوليائه، والبراءة من أعدائهم 
ومن الذين خالفوك يا حجة المولى، وبك إليهم توجهي، وبهم إلى اهلل توسلي.2

ونظري هذا املفاد ما ذكره الشيخ يف الغيبة يف باب ذكر املذمومني الذين 
ادعوا البابية والسفارة كذبا وافرتاء. قال: 

ومنهم أحمد بن هالل الكرخي، قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هالل 
من أصحاب أبي محمد، فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر محمد بن 
عثمان رحمه اهلل بنص الحسن في حياته، ولما مضى الحسن قالت 
الشيعة الجماعة له: أال تقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان وترجع إليه، وقد 
نص عليه اإلمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة، 
وليس أنكر أباه يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب 
أنتم وما سمعتم،  فقال:  قد سمعه غيرك،  فقالوا:  عليه،  الزمان، فال أجسر 

ووقف على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا منه. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم 
بن روح رحمه اهلل، بلعنه والبراءة منه في جملة من لعن.3

فإن لعن وبراءة الطائفة من ابن هالل مبجرد إنكاره لسفارة النائب الثاين 
يدل على خطورة مقام النيابة اخلاصة املسماة بالسفارة يف مذهب أهل 
اليت  زيارهتم  يف  ورد  ما  خاصا  معنويا  مقاما  يعزز كونه  ومما   ،البيت
عنه  فأديت  الشخص  عاينت  حتى  بنوره  اختصك  اهلل  أن  أشهد  تقدمت: 

وأديت إليه.4
أهنم  الصغرى  الغيبة  املقام يف  الكذابني هلذا  املدعني  ولذلك يشاهد من 
زائفة،  ملكوتية  وشؤون  باطلة،  غيبية  مقامات  بادعاء  وتبهرجوا  متخرقوا 
وامللفت لنظر الباحث املتتبع أن مقاالت هؤالء املدعني للنيابة كذبا يف 
القرن الثالث وبداية الرابع، تبناها يف القرون الالحقة كثري من فرق الصوفية 
والتصوف  النظري  التصوف  نظريات  التصوف، سواء على صعيد  ورواد 
احلقائق  عن  البعيدة  الومهية  اخليالية  التأويالت  صعيد  على  أو  العملي، 

الغيبية، يف جمال املعارف واآلداب والسنن.5

المدعون للسفارة مع باقي األئمة
مع  ادعائها  على  يقتصروا  مل  للسفارة  املدعني  هؤالء  أن  أيضا  ويشاهد 
 ،السابقني األئمة  أرواح  مع  أيضا  ادعوها  بل   ،املهدي احلجة 
وبعبارة أخرى: أن مقام ومنصب السفارة _ حيث كان معناه _ وساطة 
معنوية بني الناحية املقدسة وبني الناس، متادوا يف ادعائها معنويا مع 
بقية األئمة املاضني، وهذا يقرر أن حتديد إطار معىن النيابة اخلاصة 
والسفارة أهنا وساطة معنوية، ومتثيل رمسي بني أي معصوم وبني الناس.

الضرورة على انقطاع السفارة
وقد قامت الضرورة لدى الطائفة اإلمامية على انقطاعها بعد الغيبة الصغرى 
بعد النائب الرابع علي بن حممد السمري، حيث ورد التوقيع من الناحية 

املقدسة على يده: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري! أعظم اهلل أجر إخوانك 
فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك، وال توص إلى أحد 
يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية )التامة(، فال ظهور إال بعد 
إذن اهلل عز وجل، وذلك بعد طول األمد، وقسوة القلوب، وامتالء األرض 
قبل  المشاهدة  ادعى  فمن  أال  المشاهدة،  يدعي  من  جورا، وسيأتي شيعتي 
خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتٍر، وال حول وال قوة إال باهلل العلي 

العظيم.«6
إذ املراد باملشاهدة هي الوساطة والتمثيل واالتصال الرمسي بالناحية املقدسة؛ 
ألهنا ذكرت يف سياق قوله: »ال توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، 

فقد وقعت الغيبة الثانية.«

التشرف باللقاء والنيابة
وحيصل اخللط بني تشرف مجلة من علماء الطائفة، كـالسيد ابن طاووس 
والعالمة بحر العلوم، وغريهم من الصاحلني األتقياء، كما ذكر ذلك كل 
من الكليني يف »أصول الكايف«، والصدوق يف »كمال الدين«، والطوسي 
يف »الغيبة« والنوري يف »جنة املأوى يف من رأى احلجة الكربى«، وبني 
ضرورة انقطاع السفارة والوساطة والتمثيل الرمسي بني الطائفة وبني الناحية 

املقدسة، أي انقطاع التأدية منه إىل الناس، والتأدية من الناس إليه، أي المدعون الكّذابون
الناس  احلجة رسائل  إىل  يؤدي  أن  له صالحية  يوجد شخص  ال 
وأسئلتهم، وال أن يؤدي من احلجة كالمه إىل الناس، فليس هناك 
من له صالحية هذه املوقعية من الوساطة والتمثيل الرمسي حتت أي عنوان 
كان، وحتت أي اسم، ال سفري وال وسيط وال نائب خاص، وال يلتقي 
باحلجة، وال على ارتباط به، وال حيظى برؤيته، فيوصل الرسائل له، وال 
النصب  العناوين اليت يتقمصها الكثري من الدجالني وذوي  غريها من 
واحليلة واألراجيف، طالب الرئاسة الباطلة الطامعني يف حطام الدنيا، 
فال صلة بني ظاهرة التشرف بلقاء احلجة، وبني صالحية الوساطة 
وصالحية االرتباط، فإن التشرف ليس له أي اعتبار شرعي لآلخرين 
كطريق إىل البابية وغريها من املسميات، وال يتصف بأي مسة من معاين 
احلجية لآلخرين، كباب ارتباط بالناحية املقدسة، فالتشرف ليس له أي 
أثر شرعي يرتتب عليه عند اآلخرين، كما أن الذي يتشرف به يف 
الغيبة ينبغي أن ال يغلب على ظنه وخياله أن خيصص بتشريع غري ما هو 
عليه ظاهر الشرع احملمدي عند الطائفة اإلمامية، كما قال هو وآباؤه 
ما مضمونه: ما وافق كتاب اهلل تعالى وسنة نبيه فقد قلناه، وما مل 

يوافق كتاب اهلل وسنة نبيه فلم نقله.7
وكما أرجع هو يف كثري من التوقيعات الصادرة منه يف فرتة الغيبة 
الصغرى، أرجع الرواة يف أسئلتهم إىل ما روي عن املعصومني من 
آبائه مما هو مودع يف أصول ونسخ وكتب رواة احلديث لدى الطائفة 

اإلمامية.

محدودية صالحية النيابة
إن هذا احلد وامليزان ليس خاصا مبن يتشرف باللقاء فقط. بل هو يسري 
على النواب األربعة يف فرتة الغيبة الصغرى أيضا، فقد روى الشيخ يف 
كتاب الغيبة8 أن النائب الثالث احلسني بن روح النوخبيت مجع ما رواه 
عن رواة األصحاب عن األئمة املاضني، فعرض الكتاب على علماء 
وحمدثي قم، فصححوا ما فيه عدا موضع واحد نبهوه على اخللل فيه، 

وهو ما رواه يف حد زكاة الفطرة.
فليس دأبه أن يظهر تأويل الكتاب قبل ظهوره على يد أحد، 
سواء يف الغيبة الصغرى أو الكربى، بل هذا مدخر ومؤجل إىل ظهوره، 
الغيبة الصغرى الصادرة عنه، ومفاد  التوقيعات يف  كما هو مفاد 
الروايات املستفيضة عن النيب وعن األئمة من آبائه، أنه حييي 
الكتاب ويقيمه بعد ظهوره، وكذلك سنة النيب ودارس حكم النبيني.

االنقطاع ومعنى الغيبة
اإلمامية  الطائفة  عند  الضرورية  العقيدة  هذه  معىن  أن  ظان  يظنن  وال 
بن  احلجة  يعين مجود   باحلجة املعترب  الرمسي  االتصال  انقطاع  من 
احلسن عن مهامه ودوره يف قيادة البشرية ومواصلة مهامه الرسالية، 
وأنه ناء يف أقاصي البالد ال يتصدى لألمور تاركا احلبل على الغارب 
بينما يعبث باألمر قوى الطغيان البشري، بل لو ترك التصدي لألمور 

يوما واحدا لساخت األرض فسادا بأهلها، ولوقعت احلروب والباليا 
التوقيع  قال يف  البشرية، كما  على  املختلفة  األصعدة  يف 

الشريف: 

دعـوي السفـارة:
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»فإنا نحيط علما بأنبائكم، وال يعزب عنا شيء من أخباركم.. 
إنا غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، ولوال ذلك لنزل 

بكم الألواء، واصطلمكم األعداء«،9 
بل هو يدبر ويدير أمور البشرية مجيعا عرب أساليب خفية وأدوات 
غيبية منتظمة حتت الستار، لكن املقرر لتلك اإلدارة أن ال تظهر إىل 
العلن  يف  مدع  وأي   ،ظهوره قبل  الغيبة  عصر  يف  والعلن  السطح 
وأالعيب  دجل  فهو   ،معه واالرتباط  به  االتصال  يدعي  والعالنية 
انعدام  فالغيبة واالنقطاع ال تعين  الناس،  بالسذج من  للتغرير  واحتيال 
حضوره، يف الساحة االجتماعية والسياسية البشرية، بل تعين انقطاع 
عن   هو انقطاعه  ال   باجتاهه قبلنا  ومن  طرفنا  من  االتصال 
التصرف يف أمورنا وأمور البشرية ويف اجملتمعات املختلفة، كما قال تعاىل: 

»ِإينِّ جاِعٌل يف اأْلَْرِض َخليَفًة«10 
أي حيول أمام الفساد يف األرض وسفك الدماء.

الهوامش:
1. راجع: ص 355، ح 317.

2. »التهذيب«، ج 6، ص 118.
3. »الغيبة«، ج 399، ح 374.

4. »هتذيب األحكام«، ص 118.
5. ومن أبرز تلك املعاين اإلمامة النوعية والوالية العامة، وبشكل عام إن كثريا مما 
يوجد لدى الفرق الصوفية وروادها يف القرون الالحقة اليت مت تشكلها يالحظ أن 
أصله ومرجعه إىل فرق الغالة املنحرفة عن مذهب اإلمامية، سواء يف عهد الغيبة 

.الصغرى، أو يف عهد األئمة السابقني
6. »كمال الدين«، ج 2، ص 516؛ »غيبة الطوسي، ص 242 و243.

7. أو فهو زخرف، أو باطل، وغري ذلك، راجع: »الكايف«، ج 1، ص 69، باب 
األخذ بالسنة وشواهد الكتاب.

8. ص 390، ح 357.
9. »االحتجاج«، ج 2، ص 596.

10. سورة البقرة، اآلية 30.

المصدر: الشيخ محمد السند، »دعوى السفارة في الغيبة الكبرى«، إعداد 
.وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

المدعون الكّذابون

رمبا ميكن يف ظل االستعانة بالكلمات النورانية ألئمة اهلدى فهم بعض 
احلكم املتعلقة بابقاء آخر حجة خلف ستار الغيبة احلق لسنوات مديدة، 

وبالتايل فك رموز بعض املضامني باذن اهلل. 
ونتطرق يف هذه املساحة الصغرية إىل بعض احلكم القابلة لإلشارة يف هذا 

اخلصوص: 
1. وكما أسلفنا، فان اإلمام املعصوم واملنصب من حضرة احلق جل وعال، 
هو مبنزلة علم الهداية ومنار اإليمان والدال على اهلل تعاىل، وأن كال من 
املقامات والشؤون املتوافرة واملطروحة لدى اإلمام، معني وهاد ومساعد 
جلميع الباحثني عن اهلداية واحلقيقة إىل قيام القيامة الكربى، أكان هذا 
السائل والباحث يعيش يف القرن األول اهلجري أو القرن الثامن والعاشر 

واخلامس عشر. 
فكيف ميكن قبل انتهاء سلسلة تكاثر وتوالد اخللق ووقوع القيامة، انقطاع 

دور أعالم اهلداية ومنارات اإلميان عن وجه البسيطة؟
عن أبی عبد اهلل قال: 

»ما زالت األرض إاّل وهلل فيها الحّجة يعّرف الحالل والحرام ويدعو الّناس 
إلی سبيل اهلل.«1

وقال يف موقع آخر:
»لو كان الّناس رجلين لكان أحدهما اإلمام.«

 :و قال
»إّن آخر من يموت اإلمام لئاّل يحتّج أحد علی اهلل عّز و جّل أنّه تركه بغير 

حّجة لّله عليه.«2
الواسعة أن يفعل كذلك. وإن مشر  بعيد عن كرم اهلل وفضله ورمحته  إنه 
نفر كثري من الناس عن ساعديهم من منطلق الكفر بالنعمة أو املرض يف 
قلوهبم، لكسر أغصان شجرة اإلميان. وعليه فان بقاء ودوام هذه األعالم 
واملنارات، اضطلعا بدوره يف الوجود وأسهما يف دميومة حياة الباحثني عن 

احلقيقة األصيلة، حىت وإن ال يعرف أحد شيئا عن كيفية هذه الواقعة 
وحتققها على أرض الواقع. 

 إن االنتفاع من نور وضياء حضرته وواليته، ومثلما قال رسول اهلل
ينطوي على مجيع املراتب العديدة للنور والوالية وهذه املراتب )بدء من 
أعني  بقيت خافية عن  النور(  مرتبة  أقصى  إىل  الفيزيائي وصوال  النور 

األغيار، وستبقى خافية بعد االن كذلك. 
واحلادي  العاشر  اإلمامني  إمامة  عهد  من  ملفتة  حقبة  مّرت  وقد   .2
عشر يف »سامراء«. وبدأت الغيبة الصغرى وبعدها الغيبة الكربى 
من هناك أيضا وهي مستمرة إىل عصرنا هذا. ومثلما أن فقدان أهلية 
واستحقاق الوجود والعيش مع اإلمام وحجة اهلل ال يقتصر على 
سكان سامراء و»بغداد« و»النجف« و»البصرة«، بل أن سكان سائر 
املناطق ال بل جزء كبري من األرض، مل يكونوا حيظون هبذه األهلية يف 
تلك احلقبة من الزمن، وكان يف ذلك العصر وما بعده، على مّر العصور، 
كثري من الناس ممن عقدوا األمل على رمحة اهلل والبقاء مبنأى عن التعاسة 
وجتربة احلياة الطيبة يف هذه الدنيا والعامل اآلخر، فمدوا يد احلاجة إىل 
اإلمام، وإن خلف ستار الغيبة، لذلك كان ضروريا أن ميسح اإلمام وإن 
من وراء ستار الغيبة، يد عطفه وظالل واليته على رؤوس من يستحقون 

ذلك. 
وفضال عن ذلك، فانه إن متت معرفة رمحة اهلل يف ساحيت الرحمة العامة 
والرحمة الخاصة، لكان من الضروري أن تبقى ظالل الرمحة العامة من 
قبل اإلمام وبإذن اهلل على رؤوس مجيع الكائنات اجلالسن على مائدة 

رزق اهلل، وأال تنفصل وتتحطم سلسلة الوجود واحلياة. 
3. وقد وردت يف التعاليم واملعارف احلقة ألهل البيت شؤون كثرية 

لإلمام املعصوم مبا فيها بيمنه رزق الوری3 والّسراج الّزاهر والّنور 
الّساطع4 و]األئّمة[ الكهف الحصين للمؤمنين5 والّنجوم أمان 

تكالیف المنتطرین

القسم األّول
إسماعيل شفيعي سروستاني

الحكم المتعلقة بابقاء آخر حجة

خلف ستـار الغيبة
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ألهل الّسماء وأهل بيتی أمان ألهل األرض6 والّسالم علی ربيع 
األنام و نضرة األيّام.7

وما عدا اإلنس، فان هناك ألوف األصناف من الكائنات الظاهرة 
 .واخلفية عن أعيننا تعيش يف ألوف العوامل وهي تستعني بائمة اهلدى
وإن حّكمنا العقل، كيف ميكن القبول بان اهلل تعاىل قد ختلى عن كل 
هذه الكائنات الفقرية واملستأهلة وأن يدع حجته يستشهد على يد شقي 
 آخر من األشقياء؟ لذلك فان غيبة اإلمام توفر إمكانية أن يبقى
يف أمان من أي تعرض، وأن تتدخل سائر املقامات والشؤون املتعلقة 
بعامة الكائنات وخملوقات اهلل، لتنتفع كلها من الفيض الوجودي لإلمام 

 .املعصوم
۴. وورد يف كيفية اجملاهدة امليدانية لإلمام علي بانه كان قبل أن 
يضرب رقبة كافر بالسيف، يرى حىت سبعني جيال من الذرية املستقبلية 
لذلك الكافر، وكان يغض الطرف عن دم ذلك الكافر صونا ملؤمن كان 

سيبصر النور يف مستقبل بعيد من صلب ذلك الكافر. 
إن استشهاد آخر ذخرية إهلية وبالتايل دمار األرض وابتالع أهلها، ملا 
يف صلب كافر  الذين كانوا  املؤمنني  أجيال  والدة  إمكانية  يوفر  كان 
سبحانه  اهلل  فان  لذلك  احلياة.  قيد  على   اإلمام عاصر  ومؤمن 
وتعاىل، قد وفر من خالل إرسال تلك احلجة األخرية وإضفاء احلصانة 
عليها عن طريق التسرت وكتمان الغيبة، إمكانية والدة وخروج نطفة وجيل 
مؤمين األعصار والقرون الالحقة، وهذا يعد حبد ذاته ضربا من انتفاع 

املؤمنني من الشمس اليت ختتفي وراء ستار الغيبة. 
 :وجاء يف رواية بديعة يف شرح حكم غيبة إمام العصر

عن إبراهيم الكرخّی قال: 
 وقال له رجل: أصلحك اهلل أ لم یكن علّی قلت ألبی عبد اهلل
قوّیا فی دین اهلل عّز وجّل؟ قال: »بلی.« قال: فكیف ظهر علیه 

 :القوم وكیف لم یدفعهم وما یمنعه من ذلك؟ قال
بيَْنا الَِّذيَن  »آية فی كتاب اهلل عّز وجّل منعته... قوله عّز وجّل: »َلْو تيََزييَُّلوا َلَعذَّ
َكَفُروا ِمنيُْهْم َعَذابًا أَلِيًما«8 إنّه كان هلل عّز وجّل ودائع مؤمنون فی أصالب 
قوم كافرين ومنافقين فلم يكن علّی ليقتل اآلباء حّتی يخرج الودائع 
فلّما خرجت الودائع ظهر علی من ظهر فقاتله وكذلك قائمنا أهل البيت لن 
يظهر أبدا حّتی تظهر ودائع اهلل عّز وجّل فإذا ظهرت ظهر علی من يظهر 

فقتله.«9
5. إن احلديث عن خلق العامل وآدم وبالتايل تعاقب األجيال يف 
برباط خاص  يرتبط  السماوية،  الكتب  وإنزال  األنبياء  األرض وإرسال 
حبكمة برء الكون والوجود وإرادة اهلل يف جعل خليفة وتأسيس امللك 

.اإلهلي العظيم مع ظهور آخر وصي رسول اهلل
إن حتقق كل هذا وإعداد التحضريات الالزمة له، وحفظ وحراسة وتنظيم 
وتوجيه املؤمنني يف هذا الطريق اخلاص وإحباط عمل الشيطان يف تدمري 
 األعظم اهلل  ويل  حضور  دون  من  ممكن  غري  التحضريات،  هذه 
وصاحب االختيار التام يف شؤون مجيع الكائنات. وعليه ميكن القول: 
أن أحد مصاديق انتفاع الناس من وجود اإلمام وإعمال واليته، ميكن 
حتديده يف إطار هذا املعىن. إن املقدمات الالزمة لتأسيس هذا امللك 
العظيم الذي تغطي رقعته وسيطرته، جممل األرض والسماء، ال حيصل 
على حني غرة، بل أن مجيع الشؤون تقع أساسا وفقا للسنة واحلكمة 

تكالیف المنتطرین

اإلهلية وعن طريق األسباب والوسائل الطبيعية.

الهوامش:
1. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 178.

2. املصدر السابق،، ج 1، ص 180.
3. اجمللسي، حمّمد باقر، »زاد املعاد«، بريوت، الطبعة األوىل، 1423ه  .ق.، ص 

423، دعاء العديلة.
4. عن اإلمام الرضا يف وصف مقام اإلمام. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، 

ج 1، ص 200.
باقر، »حبار  اجمللسي، حمّمد   ،اهلدی ائّمة  الباقر يف وصف  اإلمام  5. عن 

األنوار«، ج 26، ص 255.
قم،  عشر«،  اإلثين  األئمة  علی  النّص  يف  األثر  »كفاية   :اهلل رسول  عن   .6

1401ه  .ق.، ص 210.
7. ونقرأ يف الزيارة متوجهني إىل إمام العصر: اجمللسي، حمّمد باقر، »حبار األنوار«، 

ج 99، ص 101.
8. سورة الفتح، اآلية 25.

9. ابن بابويه، حمّمد بن علي، »كمال الّدين ومتام الّنعمة«، ج 2، ص 641.

المصدر: شفيعي سروستاني، اسماعيل، »کرب وبالء إمام الزمان)عج( والمرابطة 
اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر)عج(، ص 61- 63.

يف »الزيارة اجلامعة«: 
»والسادة الوالة«1 

ويف احلديث النبوي من طريق املخالفني:
وجعفر  وحمزة  علي،  وأخي  أنا  الجنة،  أهل  سادة  عبدالمطلب  بنو  »نحن 

2».والحسن والحسين والمهدي
نقول: بيان سيادة األئمة لنا يظهر مما مر، ومعنی سيادهتمكوهنم 

أوىل بك منك يف مجيع أمورك كما قال اهلل تعالی:

»النَِّبيُّ َأْولى  بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن أَنيُْفِسِهم «3 
روي يف »كفاية األثر«: مسندا عن احلسني بن علي قال:

»قال رسول اهلل لعلي: »أنا أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، ثم 
انت يا علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعدك الحسن اولی بالمؤمنين 
من أنفسهم، ثم بعده الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده علي 

من  بالمؤمنين  أولى  محمد  بعده  ثم  أنفسهم،  من  بالمؤمنين  أولى 
بعده  ثم  أنفسهم،  من  بالمؤمنين  أولى  جعفر  وبعده  أنفسهم، 

فوائد وجود اإلمام الغائب

حق السيد على العبد
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موسى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده علي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم، ثم بعده محمد اولی بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده 
علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بعده الحسن أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم، والحجة بن الحسن اولی بالمؤمنين من أنفسهم، ائمة أبرار، هم 

مع الحق والحق معهم.«4 
وعن أيب احلسن الرضا: »إن الناس عبيد لنا في الطاعة.«5

الهوامش:
1. »حباراالنوار«، ج 102، ص 128.

2. »سنن ابن ماجه«، ج 2، ح 4087؛ »غاية املرام«، ج 7، ص 104، ح 
.101

3. سورة االحزاب، اآلية 6.
4. »کفاية األثر«، ص 177.

5. »الکايف«، ج 1، ص 187،  ح 10.

المصدر: »مكيال المكارم في الفوائد الدعاء للقائم«، ج 1، ص 84-
.85

فوائد وجود اإلمام الغائب

أسباب الدعاء إلمام الزمان

 :بتوسط العمري يف الدعاء املروي عن صاحب الزمان
»وجدد به ما امتحی من دينك.«1

 ويف الدعاء املروي عن أيب احلسن الرضا
»وجدد به ما امتحی من دينك، وبدل من حكمك، حتى تعيد دينك به وعلى 

يديه جديدة غضا.«2 
وروی يف »البحار« نقال عن »إرشاد« المفيد، عن أيب عبداهلل قال:

»إذا قام القائم دعا الناس إلى اإلسالم جديدة، وهداهم إلى أمر قد دثر، وضل 
عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا الته يهدي إلى أمر مضلول عنه، وسمي 

القائم لقيامه بالحق.«3 
:يف سرية القائم ومن كتاب »غيبة« النعماني عن أيب جعفر
»يقوم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد، على العرب شديد.«4 
وعن أيب عبداهلل يف جواب من سأل عن سرية املهدي قال:

»يصنع كما صنع رسول اهلل يهدم ما كان قبله، كما هدم رسول اهلل أمر 
الجاهلية، ويستأنف اإلسالم جديدا.«5

 :وعن ايب جعفر
»إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسول اهلل وإن 

اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.«6 
بدأ فطوبی  بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما  وعن أيب عبداهلل: »اإلسالم 

للغرباء.«
قال أبو بصير: فقلت: اشرح لي هذا أصلحك اهلل. 

 7».يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول اهلل« :فقال

 :وعنه
»كأني بالقائم على منبر ]الكوفة[ عليه قباء، فيخرج من وريان قبائه كتابا 
مختوما بخاتم ذهب فيفكه، فيقرأه على الناس، فيجفلون عنه إجفال الغنم، 
فلم يبق إال النقباء، فيتكلم بكالم فال يلحقون ملجأ حتى يرجعوا إليه، وإني 

ألعرف الكالم الذي يتكلم به.«8 

الهوامش:
1. »کمال الدين و متام النعمة«، ج 2، ص 514..
2. »الصحيفة الرضوية اجلامعة«، ص 74، دعاء 99.

3. »االرشاد«، ص 411.
4. النعماين، »الغيبة«، ص 235، ضمن ح 22.

5. املصدر السابق.
6. املصدر السابق، ص 320، ح1.

7. املصدر السابق، ص 321.
8. »الکايف«، ج 8، ص 167، ح 185.

»مکيال المکارم في فوائد الدعاء للقائم«، صص 105-103.

محّمدتقی الموسوي االصبهاني

تجديده االسالم بعد اندراسه وانمحائه
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»العراق«،  عاصمة  »بغداد«  يف  1964م.  عام  شمعون  خوشابا  ولد 
وترعرع يف أجواء عائلة مسيحية ملتزمة بطقوسها الدينية.

يتحدث خوشابا مشعون حول نبذة عن حياته قائال:
في األيام األولى من حياتي أجريت لي مراسيم التعميد1 في الكنيسة كبقية 
هذه  فكانت  التناول.2  والدي ألخذ  أرسلني  السابعة  وفي سن  األطفال، 

الفترة من الفترات الجميلة في حياتي، إذ فيها تعلمت الكثير من األمور.

التأثر باألجواء المسيحية المحطية
يضيف خوشابا مشعون: 

عندما بلغت وأشتد عودي، ترسخت يف نفسي هذه العقائد والتعاليم 
فكنت أمارس الطقوس الدينية من صالة وصيام، وأذهب إىل الكنيسة 
بانتظام وال سيما يف )القداس الكبري( عصر يوم األحد، وتعلمت كيفية 
اعالن التوبة وطلب املغفرة من الرب، باالعرتاف أمام األب يف الكنيسة، 
إذ كان األب جيلس يف داخل غرفة صغرية ال تتعدى مرت املربع مصنوعة 
من اخلشب، وهلا باب واحد توضع عليه ستارة ذات فتحتني صغريتني 
يف الوسط منها تقريباً، واحدة للرجال وأخرى للنساء، فكنا جنلس أمام 
األب ونعرتف له خبطايانا، فيأمرنا بعدم الرجوع إليها ويوجب علينا قراءة 

بعض الصلوات والرتاتيل ملغفرة تلك اخلطايا.
إىل  الصغري  أخي  والدي  بعث  حينما  أكثر  للمسيحية  حيب  وأشتد 
»الدير«، لالشتغال بطلب العلوم الدينية ليصبح »قسيسًا«. وكان أخي 
ال يأيت إىل البيت إالّ مرًّة واحدة يف السنة ولفرتة قصرية، وهلذا كان والدي 
يرسلين لزيارته بني حني وآخر يف الدير، فكنت أرى األجواء الروحية اليت 
كانت هتيمن على ذلك املكان فترتك يف نفسي األثر الروحي، وكذلك 
كنت أسال أخي عن كيفية الدراسة واملوضوعات اليت يدرسوهنا، فكان 
حيدثين عن مسائل كثرية مل أكن أفهمها يف ذلك الوقت، وال أخفي فأين 
كنت يف قرارة نفسي أغبطه على تلك احلياة اليت يعيشها منزوياً عن 

الناس والدنيا.

موانع توسيع آفاق المعرفة
يقول خوشابا مشعون: 

 - ولكن  املسيحية،  املعتقدات  يف  تعمقت  العشرين  جتاوزت  وعندما 
لألسف - ال عن وعي وحبث بل عن تقليد أعمى، وقبول كل تعاليم 
الكنيسة على أهنا أمور صحيحة ومسّلم هبا على أهنا تعاليم سيدنا يسوع 
المسيح ومل يكن ليخطر ببايل يف يوم من األيام أن أحبث وأحقق يف 
هذه العقائد، ولعلي ال أكون ملوماً على هذه املسألة، ألين كنت أرى 
المستبصرونأغلب الناس على هذه احلال، فاالنشغال واالنغماس يف احلياة املادية 

المستبصرون

والدنيوية والتعلق هبا، ادى إىل حصر الفكر والعقل يف زاوية و جهة واحدة 
وهي التفكري يف هتيئة أسباب ووسائل حلياة سعيدة يف الدنيا.

وأما اآلخرة والدين والعبادات والعقائد فلم تكن تعدو كوهنا عادات وتقاليد 
مأخوذة من اآلباء واألجداد.

وكذلك فإن احلضور يف الكنيسة مل يكن من أجل تعلم العقائد املسيحية 
الكنيسة  تأمر هبا  اليت كانت  الطقوس  أداء  الصحيح، بل جملرد  بالشكل 
التوبة وطلب املغفرة، ويف أحسن األحوال االستماع إىل بعض  وألعالن 

النصائح األخالقية والرتبوية.

عقبة التعّصب والتقديس الوهمي
يقول خوشابا: 

من أهم املعتقدات اليت كنت أؤمن هبا بقوة، هي أن املسيحية فقط هي 
الدين احلق، وباقي األديان األخرى كّلها خرافات وأباطيل، فاليهودية باطلة 
ألن اليهود مل يتبعوا املخّلص يسوع املسيح فهم يستحقون غضب 
الرب، واملسلمون كذلك، وعلى هذا فمن مل يكن مسيحياً فهو ال يدخل 
اجلنة مهما فعل، واملسيحي الذي يؤمن بيسوع املسيح وحيبه ويتبعه 
فإّن مصرية ال حمالة إىل اجلنة مهما كان عمله ألن ذنوبه وخطاياه قد غفرت 

.باملسيح

حمل الصورة المشوهة عن االسالم
يضيف خوشابا: 

كانت الصورة اليت حيملها أيب عن اإلسالم واملسلمني سيئة جداً، فإذا ما 
دار احلديث حول االسالم واملسلمني كان والدي يصفهم بشكل سيء، 
 ،وكان ينقل لنا القصص واحلكايات اليت تشني بشخصية النيّب األكرم
ويقول لنا بأن املسلمني يسيئون إىل يسوع املسيح الذي هو ابن اهلل 
وإىل أمه، ويكذبوهنما ويسخرون منهما، وأين أذكر عندما كان يتلى القرآن 
من التلفاز كان والدي يأمرنا بأن نغلقه كي ال نستمع إليه.فكنت أبغض 
اإلسالم يف نفسي، وكانت الصورة اليت ارتسمت يف ذهين عنه هو أنه ليس 
سوى خرافات وأباطيل جاء هبا رجل من اجلزيرة العربية امسه حمّمد، وأن 
القرآن وهو الكتاب الذي يزعمون أنه مساوي ومقدس كان والدي يقول أنه 
من كتابة وتأليف حممد نفسه وينسبونه زوراً إىل اهلل سبحانه وتعاىل، 

واعتقد بأّن أغلب املسيحيني متفقون على هذا االعتقاد!

توّفر األجواء المحفزة على البحث
شاءت األقدار االهلية أن تشمل خوشابا رمحة الرب الرحيم بانتقاله إىل 

للبحث  فرصة طيبة  له  اإلسالمية، فسنحت  الثورة  انتصار  بعد  »إيران« 
واملطالعة لبعض املسائل الدينية اإلسالمية، واللقاء مع الكثري من العراقيني 
املسلمني يف إيران أيضاً، حيث كانت تدور بينه وبينهم النقاشات حول 
اإلسالم واملسيحية ومل تكن تنتهي غالباً هبدوء، إذ أهّنم كانوا يطرحون بعض 
االشكاالت والتساؤالت عن املسيحية، فكان خوشابا يعجز عن االجابة.
العلماء  وأن  أجوبة  االشكاالت  هذه  لكل  أن  نفسه:  يف  يقول  فكان 
املسيحيني وآباء الكنيسة هم الذين يقدرون على تفسري املفردات الدينية 
كالبنّوة والتجسيد والتثليث وغريها ألهنا تعترب من أسرار املسيحية اليت ال 

يستطيع فهمها وأدراكها االّ املسيحي اململوء بروح القدس.

التوجه الجاد لمعرفة االسالم
يقول خوشابا:

مضيت يف مطالعيت للعقائد االسالمية، ومن ضمن الكتب اليت كان يدفعين 
الشوق لقراءهتا القرآن الكرمي وخصوصاً عندما عرفت أن يف هذا الكتاب 
العذارء  وأمه   املسيح يسوع  قصة  عن  تتحدث  آيات كثرية  املقدس 
مريم و شرعت يف قراءة الكتاب السماوي )القرآن( وال سيما اآليات 
العذراء، فملكين االعجاب عن  املسيح وأمه  اليت ختص عيسى 
الصفات العظيمة اليت يصف القرآن الكرمي هبا املسيح وأمه، ومل أكد 
أصدق فأين كنت أعتقد أن املسلمني ـ وكما ذكرت ـ يسيئون إىل املسيح 
وأمه، ولكين وجدت عكس ذلك متاماً، فاآليات القرآنية اليت تتحدث 
عنهما تذكرمها بكل عظمة و وقار، كما حبثت عن اآليات اليت تتحدث 
عن العقائد املسيحية االخرى كالتثليث والبنّوة والصلب والفداء وغريها، 

فرأيت األدلة القوية اليت يقيمها القرآن الكرمي على بطالهنا.

بوادر االقتناع بالدين االسالمي
يقول خوشابا: 

األفكار  هذه  حنو  مبيل  نفسي  يف  أشعر  بدأت  املطالعات  هذه  بعد 
واملعتقدات اليت يطرحها اإلسالم، ولكين أخفيت هذا الشعور يف داخلي، 
وكنت أحاول قدر االمكان من خالل لقاءايت مع املسلمني السؤال عن 
الشبهات اليت كانت تراودين ولكن بصورة ال يفهم منها هذا امليل والشعور.

نشأة حالة صراع العقل والنفس:
يضيف خوشابا: 

مّرت األيام وكنت كلما أطالع وأحبث كان هذا امليل يزداد، فبدأت أعيش 
األيام  أحد  أفعل.ويف  ماذا  أدري  لكنيّن ال  نفسي صراعاً  وأجد يف  قلقاً 
مسعت أحد العلماء يتحدث عن موضوع هداية اإلنسان وموانعها، وتال 
آية قرآنية هزتين من أعماقي فكأهنا تتحدث عن حاليت بالذات، وهي قوله 
وبعدها  َأْحَسَنُه«3  فيََيتَِّبُعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  الَِّذيَن  ٭  ِعَباِد  تعاىل: »فيََبشِّْر 
اشتد هذا الصراع يف داخلي أكثر، وملكين القلق واالضطراب، فقد بدأت 
أشعر بأن عقلي قد بدأ يستسلم هلذه احلجج واألدلة اليت يطرحها اإلسالم، 
أقرب إىل فطريت من  وبدأت أحس أن هذه االعتقادات اإلسالمية هي 
عقائد آبائي وأجدادي، وكذلك قليب هو اآلخر قد تغري، فبعد معاشريت 
للمسلمني امللتزمني عن كثب انكشف يل حبهم وتعظيمهم ليسوع املسيح 

وأمه العذراء وال سيما من خالل النقاشات، فهم مل يكونوا يذكرون 
املسيح أو أمه إالّ واردفومها بـ»عليه السالم« وأيضاً بذكرهم األحاديث 
الواردة عن نيّب اإلسالم وأئمة الدين حبق املسيح وأمه »عليهما 
السالم«، من حيث مدحهم وتعظيمهم كل ذلك أّدى إىل أن تتحول 

تلك البغضاء وذلك احلقد إىل مودة وأنس.

عقبات دون االستسالم للحقيقة
يقول خوشابا: 

أنه كانت  قلت  لو  أبالغ  وال  واخلوف،  الفرح  من  مزجياً  أعيش  بدأت 
الشيطان،  وجنود  الرمحن  جنود  بني  حقيقية  معركة  أعماقي  يف  جتري 
احلق  واتباع  والعقل  الفطرة  لنداء  لالستسالم  يدفعونين  الرمحن  فجنود 
الذي انكشف يل، ويف املقابل كانت جنود الشيطان توسوس يل بانك 
كيف تستطيع أن ترتك دين آبائك وأجدادك؟ وهل حقاً كانوا مجيعهم 
على الباطل غافلني عن هذه احلقائق اليت أكتشفتها أنت؟ وكذلك األمر 
بالنسبة إىل أهلك فهل تستطيع أن تقنعهم هبذه احلقيقة؟ وهل يقبلونك 
فيما لو عرفوا بأنك قد تركت دينهم واعتنقت اإلسالم وأنت تعلم شدة 
العداوة والبغضاء اليت حيملوهنا إزاء االسالم؟ فكل هذه الوساوس كانت 

تعيش يف صدري وتقف حاجزاً دون إذعاين للحق.

قمة الصراع بين العقل والنفس
وراحت هذه املعركة تشتد يف سريرة خوشابا، حيث يصّورها قائال:

أذكر أين وملدة ثالثة أيام مل أكن اشتهي طعاماً وال شراباً فكنت ال آكل 
إالّ إذا اشتد يب اجلوع، وكذلك أصابتين حالة من األرق يف هذه املّدة، 
وفقدت القدرة على اختاذ القرار، ال سيما وأنا شاب واختاذ قرار مصريي 

يف هكذا ظرف يعترب أمراً شبه مستحيل.
ويف أحدى الليايل بدأت أتضرع إىل ريب وخالقي ببكاء وبصدق واطلب 
منه املعونة إلخراجي من هذا الصراع ومن هذا االرتباك والقلق الذي 
مل  عظيمة  بقوة  نفسي  يف  شعرت  التايل  اليوم  صباح  ويف  أجهدين، 
أعهدها من قبل، وأحسست انشراحاً عجيباً يف صدري، حطمت هبا 
الشيطان يف طريق هداييت،  يضعها  اليت كان  والوساوس  احلواجز  كل 
واختذت أصعب قرار يف حيايت بكل سكينة واطمئنان وقررت أن اعتنق 
اإلسالم واتبع سبيل احلق، وأترك دين آبائي وأجدادي التقليدي، فبدأت 
حيايت اجلديدة هبذه الوالدة السعيدة و مسيت نفسي علي بعد اعتناقی 

لالسالم األصيل.

الهوامش:
1. التعميد هو طقس الغسل باملاء رمزاً للنقاوة، وهو عالمة على التطهري من اخلطيئة 

.والنجاسة وعلى االنتساب رمسياً إىل كنيسة املسيح
2. التناول وهو املتعارف عندنا يف الكنيسة الشرقية وبالتأكيد يف بغداد بأن الطفل 
العطلة الصيفية ولفرتة من ثالثة  عندما يبلغ سن السابعة، يرسل إىل الكنيسة يف 

أسابيع إىل شهر وذلك لتعلم الصالة وبعض الطقوس واالناشيد الدينية.
3. سورة الزمر، اآليتان 17 و 18.
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ورد يف كتاب زيد الزراد أنه قال: 
قلت أليب عبد اهلل: نخشى أن النكون مؤمنين. قال: »ومل ذاك؟« 
فقلت: وذلك أنا ال نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره 
أمير  بيننا وبينه مواالة  الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع  ونجد 

 :قال .المؤمنين
»كال إنكم مؤمنون ولكن ال تكملون إميانكم حىت خيرج قائمنا فعندها 
األرض  يكن يف  ولو مل  مؤمنني كاملني  فتكونون  اهلل أحالمكم  جيمع 

مؤمنون كاملون إذا لرفعنا اهلل إليه وأنكرمت األرض وأنكرمت السماء.
بل والذي نفسي بيده إن يف األرض يف أطرافها مؤمنني ما قدر الدنيا 
كلها عندهم تعدل جناح بعوضة ولو أن الدنيا جبميع ما فيها وعليها 
ذهبة محراء على عنق أحدهم مث سقط عن عنقه ما شعر هبا أي شيء 
اخلفي  فهم  عليهم  هلواهنا  منها  سقط  شيء  أي  وال  عنقه  على  كان 
عيشهم املنتقلة ديارهم من أرض إىل أرض اخلميصة بطوهنم من الصيام 
الذبلة شفاههم من التسبيح العمش العيون من البكاء الصفر الوجوه من 
السهر فذلك سيماهم مثال ضربه اهلل يف اإلجنيل هلم ويف التوراة والفرقان 

والزبور والصحف األوىل.
َمثيَُلُهْم ِفي  أَثَِر السُُّجوِد ذِلَك  ِمْن  وصفهم فقال: »ِسيماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم 
ْنِجيِل«1 عىن بذلك صفرة وجوههم من سهر الليل  التيَّْوراِة َوَمثيَُلُهْم ِفي اإْلِ
هم الربرة باإلخوان يف حال العسر واليسر املؤثرون على أنفسهم يف حال 
ِبِهْم  أَنيُْفِسِهْم َوَلْو كاَن  العسر كذلك وصفهم اهلل فقال: »َوييُْؤثُِروَن َعلى 
َخصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نيَْفِسِه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن«2 فازوا واهلل وأفلحوا.

إن رأوا مؤمنا أكرموه وإن رأوا منافقا هجروه إذا جنهم الليل اختذوا أرض 
اهلل فراشا والرتاب وسادا واستقبلوا جبباههم األرض يتضرعون إىل رهبم 
يف فكاك رقاهبم من النار فإذا أصبحوا اختلطوا بالناس ال يشار إليهم 
باألصابع تنكبوا الطرق واختذوا املاء طيبا وطهورا أنفسهم متعوبة وأبداهنم 

مكدودة والناس منهم يف راحة.
فهم عند الناس شرار اخللق وعند اهلل خيار اخللق إن حدثوا مل يصدقوا 

صفات المؤمن

سیرة األخیار - صحیفة رضویة

الشيخ األجل أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي املشتهر 
بالصدوق، أحد أعالم الدين يف القرن الرابع، قد أصفقت األمة املسلمة 

على تقدمه و علو رتبته و انطلقت ألسنتهم بالتبجيل له و التجليل.
عنونه الشيخ الطوسي يف الفهرست و الرجال و قال: كان محمد بن 
علي بن الحسين حافظا لألحاديث، بصيرا بالفقه و الرجال، ناقدا لألخبار، لم 

ير في القميين مثله في حفظه و كثرة علمه.

و قال الرجايل الكبري أبو العباس النجاشي: أبو جعفر نزيل الري، شيخنا 
و فقيهنا، وجه الطائفة بخراسان، و كان ورد بغداد و سمع منه شيوخ الطائفة 

و هو حدث السن.
و أطراه ابن إدريس يف السرائر، و ابن شهرآشوب يف املعامل، و احملقق 

العالمة يف  إقبال األعمال، و  ابن طاوس يف  املعترب و  احللي يف 
رجاالت  من  زمرة كبرية  و  رجاله  يف  داود  ابن  و  اخلالصة، 

هون الدنيا على المؤمنين
قلوهبم  يفقدوا  يعرفوا وإن غابوا مل  يزوجوا وإن شهدوا مل  وإن خطبوا مل 
خائفة وجلة من اهلل ألسنتهم مسجونة وصدورهم وعاء لسر اهلل إن وجدوا 
له أهال نبذوه إليه نبذا وإن مل جيدوا له أهال ألقوا على ألسنتهم أقفاال غيبوا 
مفاتيحها وجعلوا على أفواههم أوكية صلب صالب أصلب من اجلبال ال 
يِقيَن  ينحت منهم شيء خزان العلم ومعدن احلكمة وتباع »لنَِّبيِّيَن َوالصِّدِّ
َوالشَُّهداِء َوالصَّاِلِحيَن« أكياس حيسبهم املنافق خرسا عميا بلها وما بالقوم 

من خرس وال عمى وال بله.
إهنم ألكياس فصحاء علماء حلماء حكماء أتقياء بررة صفوة اهلل أسكتهم 
إىل  شوقاه  وا  لسره  وكتمانا  اهلل  من  خوفا  ألسنتهم  وأعيتهم  هلل  اخلشية 
جمالستهم وحمادثتهم يا كرباه لفقدهم ويا كشف كرباه جملالستهم اطلبوهم 

فإن وجدمتوهم واقتبستم من نورهم اهتديتم وفزمت هبم يف الدنيا واآلخرة.
هم أعز يف الناس من الكربيت األمحر حليتهم طول السكوت وكتمان السر 
اليسر والعسر  والصالة والزكاة واحلج والصوم واملواساة لإلخوان يف حال 
الفردوس  وارثو  َمآٍب«هم  َوُحْسُن  هَلُْم  يا»طُوىب  وحمبتهم  حليتهم  فذلك 
خالدين فيها ومثلهم يف أهل اجلنان مثل الفردوس يف اجلنان وهم املطلوبون 
يف النار احملبورون يف اجلنان فذلك قول أهل النار: »ما لَنا ال نَرى رِجااًل 
ُكنَّا نيَُعدُُّهْم ِمَن اأْلَْشراِر«3 فهم أشرار اخللق عندهم فريفع اهلل منازهلم حىت 
يروهنم فيكون ذلك حسرة هلم يف النار فيقولون: »يا لَْيَتنا نيَُردُّ«4 فنكون 
مثلهم فلقد كانوا هم األخيار وكنا حنن األشرار فذلك حسرة ألهل النار.«

الهوامش:
1. سورة الفتح، اآلية 29.
2. سورة احلشر، اآلية 9.
3. سورة ص، اآلية 62.

4. سورة االنعام، اآلية 27.

 ،67 الوفاء،ج  مؤسسة  المجلسي،  العالمة  األنوار«،  »بحار  المصدر: 
صص 353-352.

الشيـخ الصدوق

:قال الرضا
ِاهلی َبَدْت ُقْدرَُتَک ومََلْ تـَْبُد َهْيَئٌه َلَک، َفَجِهُلوَک، َوَقدَُّروَک َوالتَـّْقديُر َعلی 

َغرْيِ ما ِبه َشبَـُّهوَک 
فَاَنَا بَریٌء _ يا ِاهلی _ ِمَن الَّذيَن بِالتَّْشبيِه طََلُبوَک

ُْم َعَلْيَک  لَْيَس َکِمْثِلَک َشْیٌء، َوَلْن يُْدرُِکوَک، ظاِهُر ما هِبِْم ِمْن نِْعَمِتَک َدهلَّ
َلْو َعَرُفوَک، َوفی َخْلِقَک يا ِاهلی َمْنُدوَحٌه اَْن يـََتناَوُلوَک

َبْل َشبَـُّهوَک خِبَْلِقَک، َفِمْن مَثَّ مَلْ يـَْعرُِفوَک، َواختََُّذوا بـَْعَض اياِتَک رَبّا فَِبذِلَک 
َوَصُفوَک، فـََتعالَْيَت يا ِاهلی، َوتـََقدَّْسَت َعّما ِبِه اْلُمَشبِـُّهوَن نـََعُتوَک، يا ساِمَع 

في المناجاه لطلب الفرج
ُکلِّ َصْوٍت، َويا ساِبَق ُکلِّ فـَْوٍت، يا حُمِْی اْلِعظاِم َوِه_َی َرميٌم، َوُمْنِشَئها 

بـَْعَد اْلَمْوِت
َصلِّ َعلی حُمَمٍَّد َواِل حُمَمٍَّد، َواْجَعْل لی ِمْن ُکلِّ َهمٍّ فـََرجا َوخَمَْرجا _ َومَجيِع 

اْلُمْؤِمننَي، اِنََّک َعلی ُکلِّ َشْیٍء َقديٌر.

الرضوية  »الصحيفه  محّمدباقر،  االبطحی،  الموحد  مرتضی  نجل  المصدر: 
الجامعة«، تحقيق موسسه االمام المهدی، ص 151.
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فانتبهت فزعا إلى الدعاء و البكاء و البث و الشكوى إلى وقت طلوع الفجر. 
فلما أصبحت ابتدأت في تأليف هذا الكتاب ممتثال ألمر ولي اهلل و حجته 
مستعينا باهلل و متوكال عليه و مستغفرا من التقصير و ما توفيقي إال باهلل عليه 

توكلت و إليه أنيب...7

وفاته
من  الثامن  العشر  يف  القمري  اهلجري   381 سنة  بالري  الصدوق  تويف 
عمره و قربه بالري يف بستان عظيم، بالقرب من قرب سيدنا عبد العظيم 
بن عبد اهلل الحسني و هو اليوم مشهور يزار، له قبة عالية و قد جدد 
عمارهتا السلطان فتحعلي شاه قاجار سنة 1238 تقريبا بعد ما ظهرت 
امرائه و أركان دولته،  الناس و ثبتت للسلطان و  كرامة شاع ذكرها يف 
ذكر تفصيلها مجع من األعاظم كاخلوانساري يف الروضات، و التنكابين 
يف قصص العلماء، و املامقاين يف تنقيح املقال، و اخلراساين يف منتخب 

التواريخ، و القمي يف الفوائد الرضوية و غريهم يف غريها.
قال الخوانساري: و من جملة كراماته التي قد ظهرت في هذه األعصار، و 
بصرت بها عيون جم غفير من اولي األبصار و أهالي األمصار أنه قد ظهر في 
مرقده الشريف الواقع في رباع مدينة الري المخروبة ثلمة و اشتقاق من طغيان 
المطر، فلما فتشوها و تتبعوها بقصد إصالح ذلك الموضع بلغوا إلى سردابة 
فيها مدفنه الشريف، فلما دخلوها وجدوا جثته الشريفة هناك مسجاة عارية 
غير بادية العورة، جسيمة وسيمة على أظفارها أثر الخضاب، و في أطرافها 
أشباه الفتائل من أخياط كفنه البالية على وجه التراب، فشاع هذا الخبر في 
مدينة طهران إلى أن وصل إلى سمع الخاقان المبرور السلطان فتحعلي شاه 

قاجار...9  

الهوامش:
االولی، 1403 ق.  الطبعة  قم،  األخبار«،  بن على،»معاين  بابويه، حممد  ابن   .1

ص74-73.
2. »فهرست النجاشي«، ص 185.

3. ابن بابويه، حممد بن على،»كمال الدين و متام النعمة«، ج ۱، ص 276.
4. »غيبة الطوسي«، ص 201.

5. ابن بابويه، حممد بن على، »معاين األخبار«، ص74.
6. ابن بابويه، حممد بن على، »من ال حيضره الفقيه«، قم، الطبع الثانية، 1413 

ق.، مقدمة ج  1، ص 6.
7. لنب بابويه، حممد بن على، »كمال الدين و متام النعمة«، ج  1، ص 4.

8. ابن بابويه، حممد بن على، »من ال حيضره الفقيه«، مقدمة ج  1، ص 13-12.

سیرة األخیار

سیرة األخیار

العلم- كاخلطيب يف تاريخ بغداد و الزركلي يف األعالم. 
و  »العراق«  قدم   ،الحسين بن  علي  إن  النجاشي:  قال 
بن روح و سأله مسائل، مث  الحسين  أبي القاسم  اجتمع مع 
كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر األسود يسأله أن يوصل له رقعة 
»قد دعونا لك  إليه:  فكتب  الولد،  فيها  يسأله  و   ،الصاحب إىل 

بذلك و سترزق ولدين ذكرين خيرين .«1 
هذه كلمات أعالم القوم يف تاريخ والدته و يف طليعتها كالم املرتجم 
نفسه و هو أعرف حباله فيستنتج أن والدته كانت بعد سنة 305ه.ق، 
 و قد كانت خري والدة و خري مولود حيث ولد بدعوة اإلمام احلجة
و عم نفعه و خريه و بركته األنام و لذا كان شيخنا املرتجم يفتخر و 
يقول: أنا ولدت بدعوة صاحب األمر،2 وكان يقول: كان أبو جعفر 
محمد بن علي األسود، كثيرا ما يقول إذا رآني أختلف إلى مجالس شيخنا 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اهلل و أرغب في كتب العلم 
و حفظه: ليس بعجب أن تكون لك هذه الرغبة في العلم و أنت ولدت 

 3.بدعاء اإلمام
و كان ابن سورة يقول: 

كلما روى أبو جعفر و أبو عبد اهلل ابنا علي بن الحسين شيئا يتعجب الناس 
من حفظهما و يقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة اإلمام لكما، 

و هذا أمر مستفيض في أهل قم .4
العشرين سنة،  ولي دون  المجلس  عقدت  يقول:  احلسني  أخوه  و كان 
فربما كان يحضر مجلسي أبو جعفر محمد بن علي األسود، فإذا نظر إلى 
التعجب لصغر سني ثم  الحرام يكثر  إسراعي في األجوبة في الحالل و 

 5.  يقول: ال عجب ألنك ولدت بدعاء اإلمام

أسفاره وحصائده
حفلت حياة الشيخ الصدوق بالسفر الكثري والبعيد، فكانت له رحالت 
طويلة إىل بلدان وأمصار مل يطلب فيها نزهة أو ترفيهاً، بل كانت للبحث 
والتنقيب عن األحاديث الشريفة واألسانيد الصحيحة واملصادر املوثقة.. 

من أجل العلم: تعلمه وتعليمه.
وبعد أن تتلمذ على يد أساتذة قم وخترج على مشاخيها.. هاجر إىل 
»الري« بناًء على طلب ُملٍح من أهلها، فأقام فيها مدًة مث هاجر منها 
بعد سنة 339 أو بعد سنة 349 هجرية.. حيث ذهب لزيارة مشهد 
اإلمام علي بن موسى الرضا يف »خراسان«، عاد بعدها إىل الري. 
وكان قبل ذلك قد دخل مدينة »نيشابور« ومسع فيها مجعاً من مشاخيها 
كما حدثه قبل ذلك مبَرو الروذ مجاعة، مث رحل إىل مدينة »بغداد« يف 

تلك السنة ومسع مجاعة من مشاخيها.
ويف سنة 354 ورد »الكوفة« ومسع احلديث من مجاعة من مشاخيها 
أيضاً، وحدثه بـ »فيد« أبو علي أمحد بن أيب جعفر الَبيهقي. ويف تلك 
السنة أيضاً ورد »مَهَدان« بعد رجوعه من بيت اهلل احلرام، ومسع شيوخها. 
ويظهر من »فهرست النجاشي«، ص 276، أن الشيخ الصدوق قد 

دخل بغداد مرة ُأخرى عام 355 هجري.
هذا.. إضافة إىل سفره إىل »بْلخ« و »َسَرْخس« و »إيالق« و »طوس« 
و  »املدينة«  و  »مكة«  و  »فرغانة«  و  »جرجان«  و  »اسرتآباد«  و 

»مسرقند«.. فأفاد واستفاد.

وكان يطوف يف البلدان جيتمع مبشايخ احلديث والفقه، يستمع منهم ويقرأ 
الروايات عليهم ويأخذ اإلجازات عنهم، فاستطاع بذلك أن جيمع ثروة 
حديثية ضخمة فاخرة، نفع هبا املسلمني نفعاً كبرياً، وحفظ ما تناثر من 
شؤون الدين وأموره، حىت صنف وألف مما مجعه ما يقارب الثالمثائة كتاب، 
كما نص على ذلك الشيخ الطوسي يف »الفهرست« وقد عد منها أربعني 
كتاباً، فيما أورد النجاشي يف فهرسته حنو مئتني من كتبه ومصنفاته القيمة 

يف شىت العلوم واملعارف.6 

في تصنيف کتاب »کمال الدين و تمام النعمة«
قال ابن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب فی املقدمة کتابه:

أعانه اهلل على طاعته إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت 
وطري من زيارة علي بن موسى الرضا رجعت إلى »نيسابور« و أقمت بها 
فوجدت أكثر المختلفين إلي  من الشيعة قد حيرتهم الغيبة و دخلت عليهم 
في أمر القائم الشبهة و عدلوا عن طريق التسليم إلى اآلراء و المقاييس 
فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى الحق و ردهم إلى الصواب باألخبار 
الواردة في ذلك عن النبي و األئمة حتى ورد إلينا من بخارا شيخ من أهل 
الفضل و العلم و النباهة ببلد قم طالما تمنيت لقاءه و اشتقت إلى مشاهدته 
لدينه و سديد رأيه و استقامة طريقته و هو »الشيخ نجم الدين أبو سعيد محمد 
بن الحسن بن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت القمي«، أدام اهلل توفيقه، 
و كان أبي يروي عن جده »محمد بن أحمد بن علي بن الصلت« و يصف 
علمه و عمله و زهده و فضله و عبادته و كان أحمد بن محمد بن عيسى في 
فضله و جاللته يروي عن أبي طالب عبد اهلل بن الصلت القمي و بقي1 حتى 
لقيه »محمد بن الحسن الصفار« و روى عنه فلما أظفرني اهلل تعالى ذكره بهذا 

الشيخ الذي هو من أهل هذا البيت الرفيع. 
شكرت اهلل تعالى ذكره على ما يسر لي من لقائه و أكرمني به من إخائه و 
حباني به من وده و صفائه فبينا هو يحدثني ذات يوم إذ ذكر لي عن رجل قد 
لقيه بي»بخارا« من كبار الفالسفة و المنطقيين كالما في القائم قد حيره 
و شككه في أمره لطول غيبته و انقطاع أخباره فذكرت له فصوال في إثبات 
كونه و رويت له أخبارا في غيبته عن النبي و األئمة سكنت إليها نفسه 
و زال بها عن قلبه ما كان دخل عليه من الشك و االرتياب و الشبهة و تلقى 
ما سمعه من اآلثار الصحيحة بالسمع و الطاعة و القبول و التسليم و سألني 
أن أصنف له في هذا المعنى كتابا فأجبته إلى ملتمسه و وعدته جمع ما أبتغي 

إذا سهل اهلل لي العود إلى مستقري و وطني بالري.
فبينا أنا ذات ليلة أفكر فيما خلفت ورائي من أهل و ولد و إخوان و نعمة إذ 
غلبني النوم فرأيت كأني بمكة أطوف حول بيت اهلل الحرام و أنا في الشوط 
السابع عند الحجر األسود أستلمه و أقبله و أقول أمانتي أديتها و ميثاقي 
تعاهدته لتشهد لي بالموافاة فأرى موالنا القائم صاحب الزمان واقفا بباب 
الكعبة فأدنو منه على شغل قلب و تقسم فكر فعلم ما في نفسي بتفرسه 

في وجهي فسلمت عليه فرد علي السالم. 
ثم قال لي: »لم ال تصنف كتابا في الغيبة حتى تكفى ما قد همك.« 

فقلت له: يا ابن رسول اهلل! قد صنفت في الغيبة أشياء. 
فقال: »ليس على ذلك السبيل آمرك أن تصنف و لكن صنف  اآلن كتابا 

 ».في الغيبة و اذكر فيه غيبات األنبياء
 .ثم مضى
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دور األئّمة في إحیاء الدین59

دور األئّمة في إحیاء الدین

أ( نظام الوكالء ودقة التحرك
الصاحلة وتنظيم شؤوهنا وحترك االئمة من خالهلا  بناء اجلماعة  إن 
كان هدفا أساسيا ألهل البيت وقد قاموا بإشادة صرحه منذ عصر 
اإلمام علي بن أيب طالب واستمروا بإكمال البناء وتعميق الطرح 
وتوسيع دائرة العمل حىت عصر اإلمام احلسن العسكري وابنه اإلمام 

.املهدي
لقد كانت رقابة السلطة احلاكمة على حتركات أهل البيت تزيد يف 
وتالمذهتم   األئمة ألصحاب  وكان  والبناء.  الطرح  إكمال  ضرورة 
 وثقاهتم دور رسايل يف حتقيق بعض أهداف األئمة من أهل البيت
وكان التساع دائرة أفراد اجلماعة الصاحلة وتعدد مراكز النشاط واحلضور 
دائرة  وتوسيع  إجياد  يف  أثر كبري  اإلسالمي  العامل  حواضر  خمتلف  يف 

 نظام الوكالء الذي كان قد أصبح ضرورة من ضرورات عمل االئمة
ليساعدهم على سهولة وسرعة التحرك واالرتباط.

 كما كان الزدياد الضغط والرقابة عليهم ال سيما يف عصر اإلمام الرضا
الكبري  بالغ يف االهتمام  أثر   العهد مث اإلمام اجلواد بعد قبوله والية 
إذا كان  مباشرة،  املعصوم  اإلمام  عليه  يشرف  الذي كان  الوكالء  بنظام 
.االرتباط بالوكالء حباجة إىل دقة ومراقبة حلراجة الظرف احمليط باإلمام

إن البحث عن دقة اإلمام اجلواد يف التحرك بعد االعرتاف بأنه اإلمام 
املعصوم والقائد الشرعي لألمة املسلمة الذي ورث العلم واخلط الصحيح 

من آبائه امليامني املنتجبني يكون حبثا مفروغا منه.
وإن دراسة حياة اإلمام اجلواد تكشف للدارس بشكل واضح وجلي 
التحرك عند اإلمام، فكل مفردة مرتبطة مع  الدقة واملتانة يف  مدى 

نظريهتا ومتجانسة مع ظرفها ومعربة عن رأي الرسالة يف ذلك املوضوع.

وعند احلديث عن أساليب العمل عند اإلمام يرد هذا الكالم كذلك، 
وسنذكر لتوضيح هذه القضية مناذج لتبيان املقصد.

ومن أصول التحرك عند اإلمام جتاه قواعده الشعبية ميكن ذكر ما يلي:

ب( المراسالت السرية
ال شك يف أن االتصاالت كانت جارية بني اإلمام وأتباعه إال أن بعضها 
اإلمام خصوصا وأن  كان سريا وذلك خشية تفشي أمساء مرسليها إىل 

اإلمام كان مرصودا من الداخل عن طريق زوجته.
هذا إىل جانب أن منطا معينا من الرسائل كان يصل اإلمام دون ذكر أمساء 
مرسليها عليها، ولكن اإلمام كان يستطيع معرفة املرسلني هلذه الرسائل 
بطريقته اخلاصة، وال نستبعد أن ذلك كان يتم عن طريق وجود رمز معني يف 
هذه الرسائل، هذا إذا مل حناول تفسري ذلك بعلم اإلمام املعصوم بالغيب، 

باعتبار أنه:إذا أراد اإلمام أن يعلم شيئا أعلمه اهلل ذلك.1
 قال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري: دخلت على أيب جعفر الثاين
فتناول  ومعي ثالث رقاع غري معنونة واشتبهت علي فاغتممت لذلك، 
إحداهن وقال: »هذه رقعة ريان بن شبيب« مث تناول الثانية فقال: »هذه 
رقعة محمد بن حمزة« وتناول الثالثة وقال: »هذه رقعة فالن« فبهت فنظر 

2.إيل وتبسم
وقد أحصيت مكاتبات اإلمام اجلواد - حبسب ما جاء يف موسوعة 

اإلمام اجلواد - فبلغت اثنني وسبعني مكاتبة.3

ج( اإلحاطة بدقائق األمور االجتماعية
مل يكن اإلمام مبنأى ومبعزل عن جمتمعه، بل كان حاضرا دائما بني 

الناس يعيش احتياجاهتم وتطلعاهتم.
.وهناك أمثلة كثرية تعكس مثل هذا التوجه عند األئمة

هذا  ذلك  ومن  أجداده  على  ينطبق  ما  عليه  ينطبق   اجلواد واإلمام 
املثال:

جاء يف تكملة الرواية السابقة أن داود بن القاسم اجلعفري قال: وأعطاين 
عمه  بين  بعض  إىل  أمحلها  أن  وأمرين  دينار يف صرة  ثالمثائة  جعفر  أبو 
وقال: »أما أنه سيقول لك دلني على حريف يشتري لي بها متاعا فدله 
عليه.« قال: فأتيته بالدنانري فقال يل: »يا أبا هاشم دلني على حريف يشتري 

لي بها متاعا«، ففعلت.4
يتضح من هذا املثال أن اإلمام كان يتتبع االحتياجات ويسعى إىل 

سدها.

د( متابعة تربية األفراد
ومن األمور اليت تصدى هلا اإلمام اجلواد اهتمامه برتبية أتباعه وشيعته 
ومتابعته لرتبيتهم، ومن األمثلة على ذلك موقفه من الشاعر املعروف دعبل 

الخزاعي. 
فعن دعبل بن علي: أنه دخل على الرضا فأمر له بشيء فأخذه ومل 

حيمد اهلل، فقال له: ِلم لم تحمد اهلل؟ 
قال: مث دخلت على أيب جعفر فأمر له بشيء، فقلت: الحمد هلل. 

فقال: »تأدبت.«5
واهتمامه  أتباعه  لسلوك   اإلمام تتبع  عن  يكشف  املثال  هذا  إن 

بتكاملهم الثقايف والروحي.

هي( التمهيد إلمامة علي الهادي المبكرة
من املهام اليت اشرتك فيها االئمة دعوهتم إىل اإلمام اآليت بعدهم. 
وقد سار اإلمام اجلواد على منهج آبائه يف قضية الدعوة إىل اإلمام 
القادم بعده وترسيخ ذلك عند الطليعة املؤمنة من األمة، وفيما يأيت أمثلة 

:على هذا األمر عند اإلمام
عن الخيراني عن أبيه أنه قال: كنت ألزم باب أيب جعفر للخدمة 
اليت وكلت هبا، وكان أحمد بن محمد بن عيسى األشعري جييء يف السحر 
من آخر كل ليلة ليتعرف خرب علة أيب جعفر، وكان الرسول الذي 

خيتلف بني أيب جعفر وبني اخلرياين إذا حضر قام أمحد وخال به.
قال اخلرياين: فخرج ذات ليلة وقام أمحد بن حممد بن عيسى عن اجمللس، 
فقال  الكالم،  يسمع  حيث  فوقف  أمحد  واستدار  الرسول،  يب  وخال 
»إني ماض، واألمر  السالم، ويقول لك:  يقرأ عليك  إن موالك  الرسول: 

صائر إلى ابني علي، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.«
مث مضى الرسول ورجع أمحد إىل موضعه، فقال يل: ما الذي قال لك؟ 

قلت: خيرا، قد سمعت ما قال، وأعاد علي ما سمع. 
»َوال  يقول:  تعالى  اهلل  ألن  فعلت،  ما  عليك  اهلل  حرم  قد  له:  فقلت 
ّتَجسَّسوا«،6 فإذا سمعت فاحفظ الشهادة لعلنا نحتاج إليها يوما ما، وإياك 

أن تظهرها إلى وقتها.
قال: وأصبحت وكتبت نسخة الرسالة يف عشر رقاع، وختمتها ودفعتها 
إىل عشرة من وجوه أصحابنا، وقلت: إن حدث بي حدث الموت قبل أن 

أطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها.
فلما مضى أبو جعفر مل أخرج من منزيل حىت عرفت أن رؤساء 
العصابة قد اجتمعوا عند محمد بن الفرج7 يتفاوضون يف األمر. وكتب 
إيل حممد بن الفرج يعِلمين باجتماعهم عنده ويقول: لوال مخافة الشهرة 

لصرت معهم إليك، فأحب أن تركب إلي. 
فركبت وصرت إليه، فوجدت القوم جمتمعني عنده، فتجارينا يف الباب، 
الرقاع - وهم حضور:  عنده  ملن  فقلت  قد شكوا،  أكثرهم  فوجدت 

أخرجوا تلك الرقاع. فأخرجوها، فقلت هلم: هذا ما أمرت به.
ليتأكد  فقال بعضهم: قد كنا نحب أن يكون معك في هذا األمر آخر 

القول.
فقلت هلم: قد أتاكم اهلل بما تحبون، هذا أبو جعفر األشعري يشهد لي 
بسماع هذه الرسالة فاسألوه، فسأله القوم فتوقف عن الشهادة، فدعوته إلى 
المباهلة، فخاف منها، وقال: قد سمعت ذلك، وهي مكرمٌة كنت أحب أن 
تكون لرجل من العرب، فأما مع المباهلة فال طريق إلى كتمان الشهادة، فلم 

8.يبرح القوم حتى سلموا ألبي الحسن
وروی عن إسماعيل بن مهران، قال: 

ملا خرج أبو جعفر من »املدينة« إىل »بغداد« يف الدفعة األوىل من 
خرجتيه، قلت له عند خروجه: جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا 

الوجه، فإلى من األمر بعدك؟ 
فكر بوجهه إيل ضاحكا وقال: »ليس الغيبة حيث ظننت في هذه 

السنة«، فلما أخرج به الثانية إىل المعتصم صرت إليه، فقلت له: 
جعلت فداك أنت خارج، فإلى من هذا األمر من بعدك؟ 

فبكى حىت اخضلت حليته، مث التفت إيل، فقال: »عند 

اإلمام الجواد

وإعدادها لدور الغيبة

وإحكام تنظيم الجماعة الصالحة
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هذه يخاف علي، األمر من بعدي إلى ابني علي.«9
عن محمد بن الحسين الواسطي أنه مسع أحمد بن أبي خالد 
موىل أيب جعفر حيكي أنه أشهده على هذه الوصية املنسوخة:
»شهد أحمد بن أبي خالد مولى أبي جعفر أن أبا جعفر محمد بن علي بن 
 موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
إذا  أمر موسى10  وإخوانه وجعل  بنفسه  ابنه  علي  إلى  أوصى  أنه  أشهده 
بلغ إليه وجعل عبد اهلل بن المساور قائما على تركته من الضياع واألموال 
والنفقات والرقيق وغير ذلك إلى أن يبلغ علي بن محمد، صير عبد اهلل بن 
المساور ذلك اليوم إليه، يقوم بأمر نفسه، وإخوانه ويصير أمر موسى إليه، 
يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما في صدقاته التي تصدق بها وذلك 
يوم األحد لثالث ليال خلون من ذي الحجة سنة عشرين ومائتين وكتب 
أحمد بن أبي خالد شهادته بخطه وشهد الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن 
الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الجواني على 
مثل شهادة أحمد بن أبي خالد في صدر هذا الكتاب وكتب شهادته بيده 

وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده.11
قال الطبرسي بعد نقل هذه النصوص الثالثة: واألخبار يف هذا الباب 
كثرية، ويف إمجاع العصابة على إمامته وعدم من يدعي فيه إمامة غريه 
غناء عن إيراد األخبار يف ذلك، هذا وضرورة أئمتنا يف هذه األزمنة 
معرفة  يف  شيعتهم  أحوجت  منهم  وتقيتهم  أعدائهم  من  خوفهم  يف 
نصوصهم على من بعدهم إىل ما ذكرناه من االستخراج حىت أن أوكد 
الوجوه يف ذلك عندهم دالئل العقول املوجبة لإلمامة وما اقرتن إىل ذلك 
من حصوهلا يف ولد احلسني، وفساد أقوال ذوي النحل الباطلة وباهلل 

التوفيق.12

وقضية اإلمام المهدي و( اإلمام الجواد
اإلسالمية  املسرية  يف  األساسية  القضايا  من   املهدي اإلمام  قضية 
عن  غفل  منهم  أحدا  جيد  ال   واألئمة  الرسول آلثار  واملتتبع 

الدعوة إليها أو جتاهلها.
وعلى هذا املنهج سار اإلمام اجلواد فطرح قضية املهدي  على 
األمة قاصدا من ذلك تركيز هذا املفهوم يف أذهاهنا من جهة وإعدادها 
الستقبال يومه من جهة ثانية، ونذكر فيما يأيت مناذج من هذه الدعوة:

عن عبد العظيم بن عبد اهلل الحسني قال: قلت حملمد بن علي بن 
موسى: ياموالي ! إني ألرجو أن تكون القائم من أهل بيت محمد 

الذي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا. 
فقال: »ما منا إال قائم بأمر اهلل، وهاد إلى دين اهلل. ولكن القائم الذي 
يطهر اهلل به األرض من أهل الكفر والجحود ويمألها قسطا وعدال هو الذي 
يخفى على الناس والدته، ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسميته، وهو 
سمي رسول اهلل وكنيته، وهو الذي تطوى له األرض، ويذل له كل صعب، 
يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر، ثالثمئة وثالثة عشر رجال من أقاصي 

األرض وذلك قول اهلل عز وجل: 
»أَْيَن ما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه َجميعاً ِإنَّ اللََّه َعلى  ُكلِّ َشيْ ٍء َقديٌر«13 

فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص، أظهر اهلل أمره، فإذا كمل له 
العقد وهو عشرة آالف رجل، خرج بإذن اهلل تعالى، فال يزال يقتل أعداء 

اهلل حتى يرضى اهلل عز وجل.«14
العظيم  عبد  حدثنا  قال:  الروياني،  موسى  اهلل  عبد  تراب  أبي  عن 

احلسين قال:
دخلت على سيدي حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي 
ابن احلسني بن علي بن أيب طالب وأنا أريد أن أسأله عن القائم أهو 

املهدي أو غريه فابتدأين فقال يل: 
»ياأبا القاسم! إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته، ويطاع 
في ظهوره، وهو الثالث من ولدي، والذي بعث محمدا بالنبوة وخصنا 
باإلمامة، إنه لو لم يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج 
فيه فيمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما، وإن اهلل تبارك وتعالى 
ليصلح له أمره في ليلة، كما أصلح أمر كليمه موسى إذ ذهب ليقتبس 

ألهله نارا فرجع وهو رسوٌل نبي«
مث قال: »أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج.«15

عن حمدان بن سليمان قال: حدثنا الصقر بن أبي دلف، قال: مسعت أبا 
جعفر حممد بن علي الرضا يقول: 

»إن اإلمام بعدي ابني علي، أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، واإلمام 
بعده ابنه الحسن، أمره أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه.« 

مث سكت. فقلت له: يابن رسول اهلل فمن اإلمام بعد الحسن؟ 
فبكى بكاء شديدا، مث قال: »إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق 

المنتظر.« 
فقلت له: يابن رسول اهلل لم سمي القائم؟ 

قال: »ألنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته.« 
فقلت له: ولم سمي المنتظر؟ 

قال: »ألن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون 
وينكره المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذب بها الوقاتون، ويهلك 

فيها المستعجلون، وينجو فيها المسلمون.«16
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دور األئّمة في إحیاء الدین

خیر البرّیة

 روی الخوارزمی بإسناده عن أبی جعفر حممد بن علی عن أبيه عن جده
:قال النبی« :قال: »قال علی

»ملـّا أسري يب إىل الّسماء، مثّ من الّسماء إىل سدرة املنتهى، وقفت بني 
يدي ريّب عّز و جّل فقال يل: »يا محّمد!« قلت: لّبيك و سعديك. 

- »قد بلوت خلقي فأيّهم رأيت أطوع لك؟« 
- رّبي علّيا. 

يعّلم  و  عنك،  يؤّدي  خليفة  لنفسك  اّتخذت  فهل  محّمد،  يا  - »صدقت 
عبادي من كتابي ما ال يعلمون؟« 

- يا رّب اختر لي، فإّن خيرتك خيرتی. 
و  نحلته علمي  و  لنفسك خليفة و وصّيا،  فاّتخذه  علّيا،  لك  - »اخترت 

حلمي، و هو أمير المؤمنين حّقا، لم ينلها أحد قبله و ليست ألحد بعده.
يا محّمد، علّي راية الهدى و إمام من أطاعني و نور أوليائي، و هو الكلمة 
الّتي ألزمتها المّتقين، من أحّبه فقد أحّبني، و من أبغضه فقد أبغضني، فبّشره 

بذلك يا محّمد.«
الّنيّب: »قلت رّب فقد بّشرته.« فقال علّي: »أنا عبد اهلل  فقال 
و في قبضته، إن يعاقبني فبذنوبي لم يظلمني، و إن يتّمم لي وعدي فالّله 

الّسماء تختار علّي للخالفة والوصاية

موالي.« 
قال: »أجل، قلت: يا ربّ  و اجعل ربيعه اإليمان بك.« قال: 

»قد فعلت ذلك به يا محّمد، غير أّني مختّصه بشي ء من البالء لم أخّص 
به أحدا من أوليائي.«

- رّبی أخي و صاحبي. 
- »قد سبق في علمي أنّه مبتلى، لو ال علّي لم يعرف حزبي و ال أوليائي 

و ال أولياء رسلي .«
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