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أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

واعرتاف »امريكا«  احملتلة،  »القدس«  اىل  االمريكية  السفارة  نقل  بعد 
و»البحرين«  »االمارات«  تطبيع  وبعد  القدس،  على  اسرائيل  بسيادة 
الوزراء  رئيس  وصل  اسرائيل،  مع  عالقاهتا  و»املغرب«  و»السودان« 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو اىل قناعة، ان القدس صارت يف قبضته، وابت 
فيها مسالة وقت، وانه سيبدأ إبستئصاهلم، دون اي  املقدسيني  وجود 
املوجودين  الفلسطينيني  املقدسيني وال من ابقي  تذكر، ال من  مقاومة 

خارج القدس، ولكن الذي حصل جاء على خالف توقعات نتنياهو.
ان  مقتنعون،  واملستوطنون، كان  االسرائيلي  االحتالل  وقوات  نتنياهو 
اهايل حي الشيخ جراح وحي بطن اهلوى سلوان يف القدس، سيرتكون 
واملستوطنني،   الشرطة  قوت  قبل  من  وارهاهبم  ارعاهبم  مبجرد  منازهلم، 
اال اهنم فوجئوا مبقاومة اهايل احليني، الذي اشتبكوا مع قوات الشرطة 
واملستوطنني، وانضم اليهم اعداد كبرية من ابقي اراضي 48 للدفع عن 

احليني املقدسيني.
من  اخراجهم  اجل  من  املقدسيني  استفزاز  على  نتنياهو  جرّأ  الذي 
ان  اال  امليدان،  لوحدهم يف  ابتوا  املقدسيني،  ان  هو شعوره  مدينتهم، 
االسالمية يف غزة  املقاومة  اجلميع هو دخول  فاجأ  الذي حدث وقد 
على خط املواجهات، عندما هددت محاس واجلهاد االسالمي ، من اهنا 
ستقصف املستوطنات االسرئيلية اذا ما استمرت االعتداءات االسرائيلية 
ضد القدس واالقصى، وهو هتديد مل أتخذه اسرائيل على حممل اجلد، 
ولكن الذي حدث هو اهنا كانت هتديدات جدية، فقد نفذت املقاومة 
عليها  اطلقت  معركة  يف  ابلصواريخ،  اسرائيل  وامطرت كل  هتديداهتا، 
املعركة 11  القدس«، وردت اسرائيل بقصف غزة، واستمرت  »سيف 
يوما، اضطرت فيها اسرائيل اىل وقفها، بعد ان عجزت قبتها احلديدية 

من اعرتاض صوريخ املقاومة.
انتصار املقاومة يف معركة سيف القدس، وانتفاضة الشعب الفلسطيين، 

فرض  ان  يعتقد  الذي كان  نتنياهو  سحر  ابطل  القدس،  الهل  انتصارا 
سيادته على القدس، ولكن ابت املقدسيون رقما صعبا يف القدس، الول 
مرة منذ احتالل املدينة املقدسة عام 1967م.، فلم تعد اسرائيل تفرض 
سيطرهتا املطلقة على القدس، حيث اخذت حتسب الف حساب للقوة 

الفلسطينة اليت تبلورت بعد االنتفاضة ومعركة سيف القدس.
نتنياهو، وبعد هزميته امام املقاومة واملقدسيني، حياول، خالل ما تبقى له من 
اايم يف السلطة، الثأر لكرامته املهدورة، وكذلك خللط االوراق على منافسيه 
الذين اخرجوه من السلطة، عرب اتييده »مسرية االعالم« االستفزازية اليت 
ينوي القيام هبا مجاعات صهيونية متطرفة، ومتر يف املناطق اليت يسكنها 

املقدسيون يوم غد اخلميس.
يف رد على االستفزاز االسرائيلي احملتمل، اعلنت الغرفة املشرتكة للمقاومة 
احملتلني، وقصف كل  اقدام  ااالرض حتت  لزلزلة  استعدادها  يف غزة، عن 
املستوطنون  قام  اخرى، يف حال  مرة  ابلصواريخ  االسرائيلية  املستوطنات 

مبسريهتم واستفزفوا املقدسيني.
بينما  املسرية،  الغت  اهنا  االسرائيلية  الشرطة  اعلنت  املقاومة،  بعد هتديد 
ذكرت مصادر اخرى انه مت أتجيلها، بينما قالت مصادر قريبة من االمن 
ليت  املناطق  من  متر  ال  مسارها حىت  تغيري  مت  انه  »الشاابك«،  الداخلي 

تسكنها اغلبية فلسطينية.
تغيري مسار مسرية االعالم، فان  الغاء و أتجيل او  النظر عن قرار السلطات االسرائيلية  بغض 
الشيء الثابت يف كل هذه املواقف، هو ان القرار االسرائيلي، ابت حتت أتثري القرار الفلسطيين، 
فلم تعد اسرائيل صاحبة الكلمة العليا يف القدس، فهناك كلمة البد ان يصغي اليها كل العسكريني 
هذه  جتاهل  مت  حال  ويف  الفلسطيين،  الشعب  وهي كلمة  اسرائيل،  يف  واملتطرفني  والسياسيني 
الكلمة، فإن على اسرائيل، ستدفع مثن هذا التجاهل، كما دفعته عندما جتاهلت حتذيرات املقاومة 

االسالمية، من املس أبمن املقدسيني والقدس واالقصى.

املصدر: موقع شفقنا العريب

إسرتاتيجية فصائل املقاومة العراقية حاضراً ومستقبالً تكشف حالة االستعداد 
االمين األمريكي يف قاعدة »عني األسد« اجلوية حتسبا للطوارئ واستعدادا 

للهروب بشكل هنائي حبسب املعطيات.
يقال ان:

على أزيز طائرتني مسريتني استفاق األمريكان يف قاعدة عني األسد غريب 
حمافظة األنبار. متلقني انذارا عراقيا جديدا لعله خمتوما بتوقيع فصائل املقاومة، 

ليضيف للقلق األمريكي املتواصل قلقا.
إسرتاتيجية املقاومة العراقية اليت تشدد على إهناء التواجد األجنيب أضحت 
العراقية اليت  القوات األمريكية، فاملقاومة  جتسيدا لفصل أكثر مأساة على 
ظهرت بتسميات خمتلفة، ضمت العديد من القادة اجلهاديني الذين مجعوا 
بني ميدان السياسة والعلم وميدان املواجهة، وبنوا نسيجا جهاداي أكسب 
الشارع العراقي إرادة قوية ترى التواجد االجنيب احتالال كما هو الواقع، فبدأ 

التصعيد العسكري يقطف مثاره.
تطورات املشهد امليداين أتيت يف الوقت الذي كان الصمت والتحفظ يغلف 
األجنيب  التواجد  عن  احلديث  من  »العراق«  السياسيني يف  اغلب  موقف 
وعلى وجه اخلصوص التواجد األمريكي خوفا من عمليات انتقام قد تتهددهم 

وحرصا على سالمتهم كون أهنم عالقون يف أتون السياسة.
اتساع نطاق التصعيد الذي رمست مالحمه املقاومة إبستهداف األمريكان يف 
معاقلهم زاد التخوف األمريكي من التواجد على األراضي العراقية فدخلت 
اإلدارة االمريكية يف الوهلة األوىل مع احلكومة العراقية يف مفاوضات خلف 
الستار ومن مث ابلعلن لكنها مل تستطيع فرض ارادهتا على املقاومة اليت تصر 
على ضرورة إهناء التواجد األمريكي وإستعادة سيادة األرض اىل جانب 
هيبة الدولة، ما فرض على السلطات الرمسية يف العراق تكثيف استعداداهتا 

لتوفري اإلحاطة الدبلوماسية إلهناء التواجد األمريكي يف العراق.
قبل سنوات وشهور كان مشهد التواجد العسكري األجنيب يف قاعدة عني 
األسد وقواعد عسكرية أخرى على امتداد البصر، خيتزل تدهور األوضاع 

السياسية واألمنية يف العراق الذي أهنكته ويالت احلروب الصدامية.
اما اليوم فمشهد التصعيد العسكري املقاوم يف العراق ابت يعكس بني 
تفاصيله اتهبا امنيا وعسكراي مكثفا حتسبا ملا قد تشهده الساحة العراقية 

من تطورات يف ظل التعنت األمريكي.

املصدر: قناة العامل

فصائل المقاومة ترسم مالمح التواجد األميركي في العراق
٭الرقم 80

٭ ذو القعدة
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المقدسيون يرفعون سيف القدسحسام زيدان

في وجه مسيرة األعالم الصهيونية!

فريوز بغدادي
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أدان شيخ األزهر الشريف بشدة احلادث اإلرهايب الذي وقع يف مدينة 
»لندن« بـ»كندا«، وأسفر عن »استشهاد عائلة مسلمة« مكونة من 

4 أفراد دهساً بشاحنة يقودها إرهايب ينتمي لليمني اإلرهايب املتطرف.
وأكد شيخ األزهر أن اليمني املتطرف ابت ميارس اإلرهاب والقتل يف 
اجملتمعات الغربية، وأصبح خطراً يهدد املواطنني اآلمنني، ويتخذ نفس 
هذه  متدد  من  حمذراً  الشرق،  يف  واإلرهاب  التطرف  أسلوب مجاعات 
سفك  واستباحة  املسلمني  على كراهية  تربت  اليت  اإلرهابية  اجلماعة 
فيهم  مبا  الغرب  اآلمنني يف  والرعب بني  اخلوف  الربيئة، ونشر  دمائهم 

املواطنون املسلمون.
وطالب شيخ األزهر اجملتمع الدويل، وعقالء العامل، أبن يبادروا بوضع حد 
هلذا التيار اإلرهايب وأمثاله قبل أن تندلع شروره وآاثره املدمرة واملهلكة 
للحجر والبشر، وتصنيفه مجاعة إرهابية وإدراجه ضمن تيارات اإلرهاب 
يف العامل، حمذرًا أن اليمني املتطرف وداعش وجهان لعملة واحدة، وأن 
اإلرهاب ليس صناعة شرقية، وإمنا كما يثبته حادث األمس صناعة غربية 

أيضا تنمو وترتعرع بصمت دويل مريب. 
هذا؛ ويتقدم فضيلة شيخ األزهر خبالص العزاء واملواساة إىل املسلمني يف 
الغرب، ومسلمي كندا على وجه اخلصوص، وذوي الضحااي وعائالهتم، 
داعيا املوىل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رمحته ومغفرته، وأن يسكنهم 

فسيح جناهتإان هلل وإان إليه راجعون«.

ابلغ  ابهتمام  التطرف،  ملكافحة  األزهر  مرصد  اتبع  السياق،  هذا  ويف 
تعّمد الذي وقع مبدينة لندن التابعة ملقاطعة »أونتاريو« 

ُ
احلادث العنصري امل

الكندية، والذي راح ضحيته أربعة أفراد من أسرة مسلمة وإصابة خامس 
يف حالة خطرة.

وكانت أسرة مسلمة قد تعرضت حلادث أليم أثناء انتظارها عبور الطريق، 
ليدهس  مساره  عن  احنرف  حيث  شاحنة؛  يقود  شاب كندي  يد  على 
خامس  ودخول  منها  أشخاص  أربعة  مقتل  عن  أسفر  ما  وهو  األسرة 

املستشفى يف حالة خطرة.
وقد أكد مرصد األزهر، أسفه لوقوع مثل هذا احلادث األليم، وخالص 
تعازيه ألسرة الضحااي، فإنه يؤكد يف الوقت ذاته أن هذا احلادث املتعمد 
إمنا وقع بدافع الكراهية والعنصرية، واليت طاملا حذر منهما يف ظل تصاعد 
اخلوف  ذلك  عن  فضالً  الدول،  خمتلف  يف  املتطرف  اليمني  اعتداءات 
املرضي جتاه اإلسالم واملسلمني الذي يعمل أتباع هذا الفكر املتطرف على 

نشره وتوطينه ابستمرار بني أبناء اجملتمع الواحد.
زعزعة  إىل  العنصرية هتدف  األحداث  هذه  مثل  أن  املرصد،  يؤكد  كما 
االستقرار ونشر الكراهية ابجملتمع الكندي الذي تسعى حكومته بشكل 

دؤوب إىل ترسيخ مبدأ العيش املشرتك بني أبنائه.

املصدر: مصر اليوم

وصل وفد عماين رفيع املستوی السبت 5 يونيو/ حزيران 2021م. اىل 
العاصمة اليمنية صنعاء يف زايرة مل تتضح ابلضبط معاملها.

تلعب »عمان« منذ أشهر دورا كبريا إلهناء االزمة اليمنية والوصول حلل 
سياسي يف البلد، ومنذ بدء العدوان بقيادة »السعودية« على »اليمن« سنة 
2015م. فضلت سلطنة عمان احلياد وعدم املشاركة يف هذا التحالف، 
بل وعملت على فتح حدودها وأراضيها جلميع اليمنيني بدون استثناء، مبا 

فيهم أنصار هللا.
العدوان،  بدء  منذ  لـ»صنعاء«  األولی  تعد  لوفد عماين كبري  الزايرة  هذه 
وكان مبعية الوفد كبري املفاوضييني اليمنيني حممد عبد السالم، حيث وصل 
الوفد اىل مطار صنعاء على منت طائرة خاصة اتبعة لساحل اجلو السلطاين 

العماين.
اليمن على أساس مبدأ  الوضع يف  الوفد سيبحث  إن  عبد السالم  وقال 
حسن اجلوار واملصاحل املشرتكة، مشرياً اىل أن الزايرة أتيت يف إطار الدفع 
بعملية ترتيبات الوضع االنساين وكذلك عملية السالم واستكمال للجهود 
اليت بذلناها بسلطنة عمان حنن اليوم يف صنعاء ملناقشة كل ما له مصلحة 

على املستوى الوطين واملنطقة عموما.
وابلتزامن مع وصول الوفد العماين اىل العاصمة اليمنية صنعاء وصل وزير 
اخلارجية الكوييت الشيخ أمحد انصر احملمد الصباح اىل العاصمة السعودية 
الرايض يف وقت وصل فيه وزير خارجية حكومة الرئيس اليمين املستقيل 
حللحة  واسع  دبلوماسي  حراك  مسقط وسط  اىل  هادي  منصور  ربه  عبد 

االزمة اليمنية.

كما جاءت الزايرة بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بني وزير اخلارجية 
بلينكن حول  أنتوين  االمريكي  اخلارجية  بوزير  البورسعيدي  بدر  العماين 
للتوصل  اجلهود  تكثيف  أمهية  على  اجلانبان  أكد  اليمنية، كما  االزمة 
إىل وقف احلرب االفساح اجملال وأولوية دخول املواد االنسانية واملعيشية 

للشعب اليمين.
وفد  التقت  قد  ليندا  آن كريستني  السويدية  اخلارجية  وزيرة  وكانت 
املفاوضات التابع لصنعاء يف العاصمة العمانية مسقط االربعاء املاضي، 
كما التقت مسؤولني عمانيني بعد أن كانت قد زارت الرايض واملكال 
يف اطار اجلهود الدولية لبحث سبل وقف اطالق النار و بدء مفاوضات 

سياسية تفضي حلل سلمي.
وكل هذه التحركات تنىبء عن وجود تفامهات أو تقدم يف مفاوضات 
مسقط للدفع حنو السالم يف اليمن، ومعاجلة الوضع االنساين، ال سيما 
وأن جبهة مأرب العسكرية قد خف اشتعاهلا، كما مت ادخال سفينيت 

وقود اىل ميناء احلديدة ألول مرة منذ العام اجلاري.
ويرى املراقبون للوضع اليمين ان هذه الزايرة للوفد العماين تعد تدشينا 
رمسيا الفتتاح مطار صنعاء الدويل وعودة الرحالت اجلوية منه وإليه، كما 
أهنا تعترب اعرتافا غري معلن من قبل سلطنة عمان حبكومة صنعاء، وهذا 

مكسب دبلوماسي حتققه صنعاء منذ سنوات من العدوان.

املصدر: موقع إذاعة طهران

إلى العاصمة اليمنية صنعاء؟

ماذا وراء زيارة الوفد العماني
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على حادث دهس عائلة مسلمة في كندا 
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أنـه ال شبهة وال إشكال يف ضرورة مقام الوالية يف عامل التكوين، وضرورته 
للصعود وبلوغ مقام التوحيد وعرفان هللا؛ وأما والية رسول هللا واالئمة 
املعصومني، فهي ظاهرة ومشهودة من آاثرهم وخصائصهم وتطبيق 
تلك املبادي العامة املذكورة علی أحواهلم العرفانية وملكاهتم اإلهلية. وهذا 

يتحقق عن طريقني:
االول: النصوص املأثورة يف مقام واليتهم املسلم هبا؛ 

والثاين: املعجزات والكرامات اليت تصدر عن ويل هللا خاصة؛ ومن احملال 
أن تصدر عن غري الواجد ملقام الوالية، كإحياء املويت.

نفيسا  العامليكتااب  احلر  احلسن  بن  حممد  اجلليل  الشيخ  ألـف  وقد 
قيما يف هذا الباب مساه: »إثبات اهلداة ابلنصوص واملعجزات«. أثبت 
فيه والية وإمامة رسول هللا واالئمة االثين عشر، خلفاء ذلك 
النيب العزيز ابحلق. وذلك يف فصول مستقلة، عن طريق املعجزة، والنص 
أجل  فمن  أجل،  اجلزاء.  خري  والوالية  اإلسالم  عن  هللا  جزاه  املأثور؛ 
ضرورة الوالية وشرطيتها يف مسري عرفان رب العزة وتوحيده، كان احلديث 
الشريف املشهور حبديث سلسلة الذهب الذي اليراتب أحد يف صدوره 
عن اإلمام الثامن من أئمة أهل البيت أعين اإلمام علی بن موسي 

.الرضا

حديث سلسلة الذهب حسب نقل »اتريخ نيسابور«
سعدبن  أيب  بن  حممد  الدين  وعماد  الدنيا  إمام  السعيد  املويل  حدث 
عبدالكرمي الوزان يف حمرم سنة 596 قال: أورد صاحب كتاب »اتريخ 

نيسابور« يف كتابه:
أن علی بن موسي الرضا ملا دخل إلی »نيسابور« يف السفر اليت فاض 
فيها فضيلة الشهادة كان يف »مهد علی« )بغلة شهباء( علی ها مركب 

من فضة خالصة.
أبوزرعة،  النبوية:  لالحاديث  احلافظان  اإلمامان  السوق:  يف  له  فعرض 

وحممد بن أسلم الطوسي، فقاال:
أيها السيد ابن السادة! أيها اإلمام ابن االئمة! أيها الساللة الطاهرة الرضية! 
أيها اخلالصة الزاكية النبوية، حبق آابئك االطهرين، وأسالفك االكرمني إال ما 
أريتنا وجهك املبارك امليمون، ورويت لنا حديثا عن آابئك عن جدك نذكرك 

به.
فاستوقف البغلة، ورفع املظلة. وأقر عيون املسلمني بطلعته املباركة امليمونة، 

فكانت ذؤابتاه كذؤابيت رسول هللا، والناس علی طبقاهتم قيام كلهم.
وكانوا بني صارخ وابك، وممزق ثوبه، وممرغ يف الرتاب، ومقبل حزام بغلته، 
الدموع  وجرت  النهار،  انتصف  أن  إلی  املهد  مظلة  إلی  عنقه  ومطول 
الناس  معاشر  والقضاة:  االئمة  وصاحت  االصوات  وسكنت  كاالهنار، 

امسعوا! وعوا، والتؤذوا رسول هللا يف عرتته، وأنصتوا.
فأملي هذا احلديث، وعد من احملابر أربع وعشرون ألفا سوي الدوي.

 :واملستملي أبو زرعة الرازي، وحممد بن أسلم الطوسي، فقال
»حدثين أيب موسي بن جعفر الكاظم، قال: حدثين أيب جعفر بن حممد 
أيب  حدثين  قال:   ،الباقر علی  حممدبن  أيب  حدثين  قال:   ،الصادق
 علی بن  احلسني  أيب  حدثين  قال:   ،العابدين زين  احلسني  بن  علی 

 طالب أيب  بن  علی  أمرياملؤمنني  أيب  حدثين  قال:  أرض كربالء،  شهيد 
شهيد أرض الكوفة، قال: حدثين أخي وابن عمي حممد رسول هللا قال: 

حدثين جربئيل قال: مسعت رب العزة سبحانه وتعالی يقول:
حصين  دخل  ومن  حصين؛  دخل  قاهلا  فمن  حصين،  هللا  إال  إله  ال  كلمة 
أمن من عذايب، صدق هللا سبحانه، وصدق جربئيل، وصدق رسوله، وصدق 

1.االئمة
يف  القمي  احملدث  من:  املتقدم كل  بنصه  الشريف  احلديث  هذا  ذكر 
يف  املالكي  الصباغ  وابن  الغمة«،2  »كشف  عن  البحار«  »سفينة 
يف  العاملي  اجلبل  حمسن  السيد  االمني  واحملدث  املهمة«،3  »الفصول 

»أعيان الشيعة«.4

حديث سلسلة الذهب بناء علی ما نقل قدماء االصحاب
بيد أن املرحوم الشيخ الصدوق ذكر هذا احلديث يف »معاين االخبار«، 
و »عيون أخبار الرضا«، وكتاب »التوحيد«. ورواه الشيخ الطوسي 
يف »االمالی«، والشيخ احلر العاملي يف »اجلواهر السنية« أبلفاظ خمتلفة؛ 

وأبسناد متفاوتة.
يروي الصدوق يف كتاب »التوحيد«، ص 25 الرواية اليت نقلناها يف الرقم 
1 عن »معاين االخبار«، ويف الرقم 3 عن »العيون« بدون أي اختالف؛ 
 :عن حممد بن موسي بن املتوكل، إلی آخرها، ملا مرت الراحلة، قال

بشرطها وأان من شروطها.
 مث قال الصدوق: يقول مصنف هذا الكتاب: من شروطها اإلقرار للرضا

أبنـه إمام من قبل هللا عز وجل علی العباد مفرتض الطاعة عليهم.
وذكر الصدوق هذا التفسري ذاته يف ذيل هذه الرواية يف كتاب »العيون«.

ويقول الشيخ الطوسي يف »االمالی« ج 2، ص 201: روي لنا مجاعة عن 
أيب املفضل، قال: حدثنا أبو نصر ليث بن حممد بن ليث العنربي إمالء عن 
أصل كتابه، قال: حدثنا أمحد بن عبد الصمد بن مزاحم اهلروي سنة 261 
ه.ق.، قال: حدثنا أبو الصلت عبد السالم بن صاحل اهلروي، قال: كنت 
مع الرضا عند دخوله نيسابور؛ مث يذكر القضية نفسها مع سلسلة 
السند، إلی أن يقول: أخرب الروح االمني جربئيل عن هللا تقدست 

أمساؤه وجل وجهه قال: 
»إين أان هللا ال إله إال أان وحدي، عبادي فاعبدوين، وليعلم من لقيين منكم 
بشهادة أن ال إله هللا خملصا هبا أنـه قد دخل حصين ومن دخل حصين أمن 

من عذايب.«
قالوا: ايبن رسول هللا! وما إخالص الشهادة هلل؟!
.طاعة هللا ورسوله ووالية أهل بيته :قال

ذكر احلر العاملي يف »اجلواهر السنية« )طبع النجف، ص 222( الرواية 
نقلها  وقد  االخبار«، ص 370؛  »معاين  عن   1 الرقم  يف  نقلناها  اليت 
 :قال ولكنه  إلی«؛  »االم  الصدوق يف كتاب  نفسها عن  ابالسناد 

»وأان يف شروطها.«
أان  قوله:  من  النون  ختفيف  تقدير  علی  هذا  العاملي:  احلر  الشيخ  قال  مث 
 املعصومني االئمة  مجيع  تشتمل  تشديدها،  تقدير  علی  و  شروطها،  يف 

واملقصود من هذا الباب حاصل علی التقديرين.

دراسة حول حديث سلسلة الذهب 

هذه جمموعة من الرواايت اليت ظفران هبا؛ وكما يالحظ طبعا، فإهنا ذات 
مضامني متنوعة.

قاهلا، دخل  إله إال هللا حصن هللا، ومن  جاء يف بعضها أن كلمة ال 
احلصن. ويف بعضها اآلخر: ال إله إال هللا نفسها حصن بشروطها واإلمام 
من شروطها؛ ويف قسم منها: من لقي هللا بشهادة ال إله إال هللا خملصا، 
دخل احلصن. ويف قسم آخر: »والية علی بن أيب طالب حصن هللا، ومن 

دخله، أمن انره.«
بيد أنـنا عندما ندقق ونتمعن فيها، فإننا نقتطف منها مثرة متثل احلقيقة 
العرفان  مقام  إلی  الوصول  وهي  البحث،  تضاعيف  عرضناها يف  اليت 

والتوحيد الذي البد أن يتحقق عرب الوالية.
أي: أن ما يعصم اإلنسان ويصونه هو الوصول إلی مقام التوحيد الذي 
يعرب عنه بكلمة ال إله إال هللا؛ ويتعذر بلوغ هذا املقام بدون العبور من 
الرواايت  املرآيت هلل. ويف ضوء ذلك فإن  املعين  اليت متثل  الوالية  جسر 

مجيعها تتكفل بتبيان موضوع واحد؛ وهتدينا إلی اجتاه واحد.
ذلك الن قول ال إله إال هللا مقدمة للوصول إلی ال إله إال هللا. واليتم 
هذا الوصول الذي ميثل حقيقة التوحيد إال ابالخالص؛ ورواايت أان من 
شروطها تبني اإلخالص، إذ ينبغي أن يتحقق لقاء هللا هبذا النسق؛ وإذا 
اعتربان التوحيد ابملعين املرآيت واآلييت هو احلجاب االقرب، فإنه هو الوالية 
 نفسها. وهذا هو مؤدي الرواية القائلة: والية علی بن أيب طالب

حصن، وهو يفضي إلی االمن من النار.
الوالية هي املراد ابلتوحيد الذي ميثل ركنا من أركان اإلسالم 

فشرط الوصول إلی التوحيد هو العبور من الوالية؛ ولذلك فإن التوحيد 
عني  والوالية  الوالية؛  عني  والتوحيد  واحد.  ء  شي  للسالك  والوالية 

التوحيد.
وهذه هي احلقيقة اليت دلت علی ها الرواايت وأشارت إليها بعبارات 

خاصة يف كل منها.
وما مياثل هذه الرواايت من حيث اختالفها يف اللفظ ووحدهتا يف املفاد 
واملعين، الرواايت اليت تدل علی أن اإلسالم بين علی مخس. فالرواايت 
طريق  عن  املأثورة  والرواايت  االركان؛  هذه  أحد  الوالية  تعترب  الشيعية 
العامة تري أن ذلك الركن هو التوحيد. وفيما يلي بعض هذه الرواايت، 

نذكرها هنا مث نتطرق إلی مؤداها.
أما عن طريق الشيعة: 

فقد روي يف »الكايف« عن فضيل، عن أيب محزة، ويف »احملاسن« عن 
علی  اإلسالم  »بين  قال:   الباقر عن  محزة،  أيب  عن  حمبوب،  ابن 
مخس: علی الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، والوالية؛ وما نودي بشي ء 

ومل يناد بشي ء كما نودي ابلوالية.«5
وأما عن طريق العامة: 

فقد روي مسلم يف »صحيح«ـه إبسناده عن عبدهللا بن عمر، عن أبيه، 
قال: قال رسول هللا: »بين اإلسالم علی مخس: شهادة أن الإله إال 
البيت،  الزكاة، وحج  الصالة، وإيتاء  هللا، وأن حممدا عبده ورسوله، وإقام 

وصوم رمضان.«6
تفيد هذه الرواايت أن رسول هللا جعل اإلسالم مرتكزا علی هذه 

االركان اخلمسة اليت ميثل التوحيد أحدها؛ ولكن ملا اكتفي العامة 
بظاهر الشهادتني، وجعلوا اإلقرار ابلنبوة جمردا حيت لو كان 
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أساس  جعلوه  فقد  الوالية،  أمر  يف  النيب  مبخالفة  مقروان 
 الطاهرين االئمة  فإن  لذلك  بذلك،  مكتفني  اإلسالم 
من  فيها  ورد  ما  أن  علی   النيب عن  املأثورة  الرواايت  فسروا 
ظاهر؛  ء  شي  إال  ليس  ابلوالية  اإلقرار  بدون  والنبوة  ابلتوحيد  اإلقرار 
عامل  يف  والدخول  ابلوالية؛  اإلقرار  يستلزم  بذلك  االعرتاف  وحقيقة 
التوحيد مشروط ابلعبور من الوالية. وهذان أمران ال ينفصالن بعضهما 

عن بعض.
إن حقيقة اإلسالم ترتكز علی الوالية، اليت متثل مفتاح التوحيد يف مظاهر 

االمساء والصفات واالفعال؛ ومتثل كذلك ابطن النبوة وجوهرها.

اهلوامش:
1. »كشف الغمة« ص 271. 

2. »سفينة البحار«، مادة حدث، ج 1، ص 230-299. 
3. »الفصول املهمة«، مطبعة العدل، النجف، ص 235- 236. 

4. »أعيان الشيعة«، ج 4، القسم الثاين، ص 118. 
الكايف«، ج 2، ص 18؛ و»احملاسن« ج 1، حديث 429، ص  5. »أصول 
286. وجاء يف »الكايف« أيضا من ص 18 إيل ص 21، ويف »احملاسن«، ص 
286 عدد من الرواايت االخري هبذا املضمون مع سلسلة من رواة آخرين رووها 

 .عن الباقر، والصادق
6. »صحيح مسلم«، ج 1، كتاب اإلميان، ص 35، ويف ص 34 و 35 ثالث 

رواايت أخري عن رسول هللا هبذا املضمون. 

املصدر: »معرفة االمام«، املؤلف: مساحة العالمه آية هللا احلاج سيد حممد حسني 
احلسيين الطهراين، 1429 ه.ق.، اجمللد اخلامس.

دور اإلنسان المؤثر في بناء مستقبله

تنقسم موجودات العامل إىل كائنات حية وغري حية، فاملوجودات غري احلية 
والنار الروح هلا  فاملاء والرتاب واحلجر  ابدا،  أنفسها  بناء  ال دور هلا يف 
وال دور هلا يف تكوين أنفسها أو تكميلها بل تتكون مبجرد وقوعها حتت 
عوامل التأثري اخلارجية، وتكتسب أحياان نوعا من الكمال حتت أتثري نفس 
العوامل، ومل تشاهد يف هذه املوجودات أي سعي ونشاط من أجل بناء 

أنفسها أو جتليتها.
ولكن الكائنات احلية كالنبات واحليوان واإلنسان يشاهد فيها سلسلة من 
اجلهود من أجل حفظ أنفسها وصيانتها من اآلفات، ومن أجل جذب 

املواد األخرى، ومن أجل اإلنتاج والنسل.
ويوجد يف النبااتت عدد من القوى الطبيعية هلا األثر يف بناء مستقبلها، 
وتوجد فيها قوة أو قوی جتذب املواد من األرض أو اهلواء، وقوة أو قوی 
تنميها من الداخل عن طريق املواد اجملذوبة وقوة أو قوی متكن فيها توليد 

املثل.
ويوجد يف احليوان مجيع هذه القوى مضافة إىل عدد من القوى الشعورية 
كحس الباصرة والسامعة والالمسة وغري ذلك. واحليوان حيافظ على نفسه 
هبذه القوى من األذى واآلفات من جهة، ويهيء موجبات منوه الفردي 

وبقاء نوعه من جهة أخرى.
يف  املوجودة  الشعورية  والقوى  الطبيعية  القوى  مجيع  اإلنسان  يف  ويوجد 
النبات واحليوان مضافة إىل عدد من امليول اإلضافية، مضافة إىل قوة العقل 
واإلرادة اخلارقة اليت تسلم تقرير مصريه بيده إىل حد كبري، فيختار مستقبله 

بنفسه ويصنعه.

• ويتضح مما قيل إن بعض املوجودات ال دور هلا يف بناء أنفسها أبدا 
)اجلمادات(؛

• والبعض اآلخر له دور يف بناء مستقبله إال أن هذا الدور ال يصدر عن 
وعي وحرية، بل إن طبيعة قواه الداخلية تستخدمه بصورة ال شعورية وال 

عن وعي لصيانته وبقائه وحفظه يف املستقبل )النبااتت(؛
• والبعض اآلخر له دور أكرب، والدور هذا عن وعي وأن كان غري حر، 
أي أنه يتمتع بنوع من الشعور بنفسه ومبحيطه ويسعی حتت أتثري جاذبة 
عدد من امليول الشعورية يف سبيل صيانة نفسه يف املستقبل )احليواانت(؛
بناء  يف  ذلك  من  أوسع  وأتثريا  نشاطا  أكثر  دورا  لإلنسان  ولكن   •
مستقبله وأن دور اإلنسان يصدر عن وعي وحرية، أي إن اإلنسان يعي 
نفسه وحميطه، وهو يتمكن - ابلنظر إىل املستقبل - حبكم قوة العقل 

واإلرادة من أن خيتار مستقبله كيف ما يريد.
وان منطقة نفوذ دور اإلنسان أوسع بكثري ابلنسبة للحيوان، وينبع اتساع 

منطقة بناء اإلنسان ابلنسبة ملستقبله من مميزات ثالثة يف اإلنسان:

1. إتساع منطقة النظرة والوعي
إن اإلنسان جيتاز مبنطقه نظرته ووعيه من ظواهر الطبيعة ومستواها بقوة 
يد  وتنبسط  قوانينها  ويعرف  الطبيعة  أعماق ابطن  إىل  ويوسعها  العلم 

اإلنسان مبعرفة قوانني الطبيعة لبناء الطبيعة ابلشكل الذي يتالئم مع 
حياة اإلنسان.

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن
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۲. إتساع الرغبات 
اليت ذكران يف البحث املاضي حتت عنوان »موجود ذو أبعاد«.

3. قابلية بناء النفس اخلاصة ابإلنسان
وال مثيل له يف هذه اجلهة يف أي موجود آخر. وبيان أن بعض احليواانت 
تغيريات  إجياد  وميكن  قليل،  حد  إىل  النفس  بناء  قابلية  هلا  األخرى 
النبااتت  عوامل  يف  يشاهد  خاصة« كما  تربوية  »عوامل  بواسطة  فيها 
واحليواانت، ولكن أوال: مل يبنت أي منها على يد نفسها أبدا واإلنسان 
هو الذي يبنيها، واثنيا: إن قابليتها للتغيري قليلة جدا ابلنسبة لإلنسان.

اإلنسان موجود ابلقوة
إن اإلنسان موجود ابلقوة من انحية اخلصال واألطباع، أي أنه يفقد 
الطبع واخلصلة يف بداية الوالدة بعكس احليواانت اليت يولد كل منها مع 

عدد من اخلصال اخلاصة.
وملا كان اإلنسان يفقد كل طبع وخصلة وله قابلية تقبل اخلصلة والطبع 
من جهة، يبين لنفسه عددا من »األبعاد الثانوية«. ابإلضافة إىل األبعاد 

الفطرية بواسطة اخلصال والطباع اليت حصل عليها.
واإلنسان هو املوجود الوحيد الذي سّلم قانون اخللقة، قلم رسم وجهه 
بيده لريمسه كيفما شاء. أي أن أعضاء اإلنسان النفسية اليت يعرب عنها 
إىل حد كبري  الوالدة  بعد  تبين  األخالقية  وامللكات  والطباع  ابخلصال 
جدا بعكس أعضائه اجلسمية اليت يتم بناؤها يف مرحلة الرحم، وبعكس 
أيضا يف  تتم  اليت  احليواانت  لدى  النفسية  واألعضاء  الروحية  اخلصال 

مرحلة ما قبل الوالدة.
وهلذا فإن كل موجود - حىت احليوان - هو ما صنعوه، ولكن اإلنسان 
هو ما يريد أن يكون، وهلذا السبب فإن كل نوع من أنواع احليواانت 
تتشابه أعضاء مجيع أفراده النفسية وخصاهلا النفسية كما تتشابه أعضاؤها 
اجلسمية. إن مجيع أفراد القطط هلا خصلة واحدة ومجيع أفراد الكالب 
هلا نوع آخر، ومجيع أفراد النمل هلا خصلة أخرى، وإذا كان هناك فرق 
فقليل جدا. ولكن الفرق اخلصالی واألخالقي بني أفراد اإلنسان كبري إىل 
ما الهناية. وهلذا فإن اإلنسان هو املوجود الوحيد الذي عليه أن خيتار 

نفسه كيف يكون.
جاء يف األخبار اإلسالمية إن الناس حيشرون يوم القيامة وفق اخلصال 
الروحية املكتسبة ال األعضاء اجلسمية الظاهرة، أي أن الناس حيشرون 
من الناحية األخالقية املكتسبة املشاهبة ألي نوع من احليوان على شكل 
ذلك احليوان وصورته وأعضائه. والذين حيشرون على صورة اإلنسان هم 
األشخاص الذين تتناسب أخالقهم وطباعهم االكتسابية وأبعاد روحهم 
الثانوية مع الشأن والكماالت اإلنسانية، وبعبارة أخرى: تكون أخالقهم 

أخالقا إنسانية .
فاإلنسان يسيطر على الطبيعة حبكم قدرته العلمية، ويكبف الطبيعة وفق 
حاجاته كما يشاء ويبين نفسه كما يشاء حبكم قوة بناء نفسه لديه وهبذا 

يستلم مصريه القادم بيده.
إن مجيع املؤسسات الرتبوية، واملدارس األخالقية والتعاليم الدينية جاءت 
املستقيم  والطريق  أي صورة وشكل  على  نفسه  ليبين  اإلنسان  لتوجيه 
هو الطريق الذي يوصل اإلنسان إىل مستقبل سعيد، والطرق املنحرفة 

العوجاء هي اليت جتر اإلنسان إىل مستقبل اتفه شقي. يقول هللا يف »القرآن 
الكرمي«: 

»ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا«1
إن لكل من العلم واإلميان دور خمتلف يف بناء مستقبل اإلنسان وأن دور 
العلم يف أن يعرض أمام اإلنسان طريق البناء، فالعلم جيعل اإلنسان قادرة 
على بناء املستقبل كيفما يريد. وأما دور اإلميان فهو جير اإلنسان إىل كيفية 
بناء نفسه واملستقبل ليكون أفضل لنفسه وجملتمعه. فاإلميان مينع من أن يبين 

اإلنسان املستقبل على أساس مادي و فردي.
واإلميان يهب لرغبة اإلنسان اجلهة. وخيرجها عن حصار املادايت وجيعل 
املعنوايت جزءا من الرغبات ويكون العلم حتت تصرف رغبة اإلنسان كاآللة 
ويبين الطبيعة كما يريد اإلنسان وكما أيمر، ولكن كيف يبين الطبيعة؟ هل 
يصنع من الطبيعة مصنوعات يف صاحل اجملتمع اإلنساين، أو قوی مدمره 
للمزيد من التوسع ألشخاص معينني؟ وهذا ال صلة له بعد هبذه اآللة اليت 

تدعي علما وصلتها ابلناس املتمكنني من هذا العلم أهنم أي أانس.
رغبة  بيده  ويستلم  اإلنسان  على  احلاكمة  يعمل كالسلطة  اإلميان،  أما 
اإلنسان ويسوقها يف طريق احلق واألخالق، فاإلميان يبين اإلنسان واإلنسان 
يبين العامل بقوة العلم، وعندما يتوائم العلم واإلميان ينتظم اإلنسان والعامل 

معا.

اهلامش:
1. سورة الدهر، اآلية 4.

أهل  جممع  مطبعة  القرآن«،  يف  »اإلنسان  املطهري،  مرتضی  الشهيد  املصدر: 
البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة
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السؤال: 
هل الشيعة يغالون يف أمر األئمة حبيث ال يفرقون بينهم و بني هللا؟

اجلواب:
تعد ظاهرة »الغلوم يف أئمة الدين من اخطر الظواهر االحنرافية اليت 
واجهتها الدايانت السماوية، و هي من االمور اجملمع على ذمها من قبل 
االنبياء و الرسل و األئمة؛ الهنا هتدم أساس الدين و تقوض بنيانه 
املشيد على التوحيد، و من هنا نرى الدين االسالمي وقف من الغالة موقفا 
صلباً و عنفهم ابشد انواع التعنيف حىت وصفوا يف كتب العقائد و الفقه 

ابهنم شّر الناس و اقبحهم.1
و الغلو مبنزلة إنكار الدين؛ و ذلك الن اآلاثر السلبية اليت ترتتب عليه ال 
تقل خطورة عن اآلاثر املرتتبة على إنكار أصل الدين و نقضه. و قد يؤدي 
الغلو يف الدين اىل نكوص الكثري من الناس عن الدين و إعراضهم عنه؛ 
لعدم انسجام الغلو مع الفطرة النقية اليت أتىب االنقياد لالفكار املضللة اليت 
يثريها الغالة، و حينئذ ينجر انكار الغلو يف هناية املطاف اىل إنكار اصل 

الدين و أساسه.
فعلى سبيل املثال جند الغلو يف شخصية السيد املسيح كان له مردود 
فتمثلت ردة فعلهم ابنكار رسالته؛  املثقفني  املفكرين و  سليب يف نفوس 
الهنم أدركوا بفطرهتم النقية ابنه من املستحيل االميان إبلوهية بشر مثلهم، 
و أن من السخف االميان هبكذا فكرة تتضاد مع املنطق العقلي، و يف هناية 
املطاف رجحوا االنكار و الكفر على مثل هكذا سخافات لريحيوا أنفسهم 

من عناء و تبعات االميان هبكذا أفكار مغالية.
إن دراسة اتريخ االداين املختلفة تكشف لنا إبتالء الكثري منها ابالفكار 
املغالية، و قد اشار القرآن الكرمي اىل بعضها و حذر من الوقوع يف فخذ 

الغالة و الغلو.2
هو  تعرض  حيث  الظاهرة  تلك  من  مبأمن  االسالم  الدين  يكن  مل  و 
اآلخر ملشكلة الغالة، بظهور الغلو يف فرتات متفرقة بعد رحيل الرسول 
أن تضفي على  اليت حاولت  الغالة  االكرم و ظهور جمموعة من 
بعض األئمة و رجال الدين صفات فوق البشرية. و إذا ما حبثنا عن 
االسباب و العلل اليت أدت اىل بروز هذه الظاهرة املرضية، ميكن االشارة 

اىل بعض العناصر و االسباب الباعثة هلا، من قبيل:

1. عامل ردة الفعل للتحرك االموي
 التعسف االموي و ما تعرض له األئمة الظلم و  الفعل اجتاه  ردة 
البيت يف حركة  أهل  أئمة  املغاالة يف خصوم  و  من حيف و ظلم،3 
الصراع السياسي و املواجهة الفكرية و الدينية، و اإليغال يف سّب االمام 
علي و شتمه على منابر املسلمني من قبل ما عرف خبط النصب 
الوسط  يف  قوية  فعل  ردة  اىل حدوث  أدى  ذلك  النواصب،4 كل  و 
الشيعي محلت بني طياهتا بعض االفكار املغالية و ظهر يف الوسط املدافع 

عنهم رجال خرجوا عن حد االعتدال اىل الغلو فيهم و اضفاء 
صفات غري بشرية عليهم.

الغالة والُغلو



14 ٭الرقم 80
٭ ذو القعدة

1442

٭ الرقم 80
٭ ذو القعدة

1442

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

15

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

و مع كل هذا املوقف الصارم اجتاه الغلو على مر التأريخ، بقيت هنا و 
هناك أاثر تلك احلركة و بعض الرواايت اليت استطاعت ان تشق طريقها 
اىل املصادر احلديثية و التارخيية و العقائد، اال اهنا مل تستطع االفالت من 
النقد العلمي من خالل علمي الرجال و الدراية، و املعايري اليت وضعها 
األئمة من قبيل عرض احلديث على القرآن الكرمي فما خالف القرآن 
يضرب به عرض اجلدار، و ملا كان القول ابلوهية األئمة أو اعطاؤهم 
الشيعة تلك  الكرمي، من هنا رفض علماء  القرآن  صفة االلوهية يعارض 
الرواايت و طرحوها جانباً، فهي مع وجودها يف مطاوي الكتب اال اهنا مل 
تستطع ان تشق طريقها اىل الفكر االمامي و ترسخ افكارها يف الذهنية 

الشيعية.

القرآن و بشرية االنبياء واألئمة
القرآن الكرمي يف أكثر من موضع و مناسبة على بشرية االنبياء و  أكد 

التحذير من الغلو فيهم.17 و ان االنبياء خملوقون18 كسائر البشر.19
 و األئمة االطهار و هذا ما أكدت عليه كلمات الرسول االكرم

 :و االقرار بعجزهم و ضعفهم، يقول النيب االكرم
»إاّن عباد الّل خملوقون مربوبون أنمتر له فيما أمران و ننزجر له عّما زجران.«20

و روي عن االمام الصادق أنه قال: 
»إيّن كنت أمّهد أليب فراشه فأنتظره حّت أييت فإذا أوى إىل فراشه و انم قمت 
إنّه أبطأ علّي ذات ليلة فأتيت املسجد يف طلبه و ذلك بعد  إىل فراشي، و 
ما هدأ الّناس فإذا هو يف املسجد ساجد و ليس يف املسجد غريه فسمعت 
حنينه و هو يقول: »ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِّ َحّقاً َحّقاً َسَجْدُت َلَك اَي َربِّ 
تـََعبُّداً َو رِقّاً، اللَُّهمَّ ِإنَّ َعَمِلي َضِعيٌف َفَضاِعْفُه ِل، اللَُّهمَّ ِقيِن َعَذاَبَك يـَْوَم تـَبـَْعُث 

ِعَباَدَك، َو ُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التّـَوَّاُب الرَِّحيُم.«21
و عن عبد العزيز القزاز قال: 

كنت أقول ابلربوبية فيهم، فدخلت على أيب عبد هللا الصادق فقال 
يل: »اي عبد العزيز ضع ماء أتوضأ.« ففعلت فلما دخل يتوضأ قلت يف 
نفسي: هذا الذي قلت فيه ما قلت يتوضأ! فلما خرج قال يل: »اي عبد 
العزيز ال حتمل على البناء فوق ما يطيق فيهدم، إان عبيد خملوقون لعبادة هللا 

عز و جل.«22 
نعبده  مل  إن  و  نعبده  لنا رب  خملوقون  عبيد  و هللا  أيضاً: »إان   عنه و 

عذبنا.«23

التقصري يف حق األئمة
يف مقابل اجتاه الغلو و الغالة هناك اجتاه يقف يف اجلانب املقابل يتمثل 
يف التقصري يف حق األئمة، عرف ابملقصرين، حيث انزل هذا الفكر 
األئمة عن املقام الذي هم عليه و جعلهم كسائر البشر بال أدىن فارق 

يف الصفات و املؤهالت، و هو اجتاه ال يقل خطراً عن الغلو.24
و املالحظ أن خصوم األئمة اعتمدوا طريقي الغلو و التقصري و وضع 

رواايت املطاعن للنيل من الوجه الناصع لألئمة و الشيعة.25

النظرة الشيعية لألئمة
و  الغلو  بني  يتوسط  وسطاً  منهجا  لشيعتهم   البيت أهل  أئمة  رسم 

التقصري، و كانوا حيثون الشيعة على االعتدال،26 و يف بعض الرواايت 
ارشاد للموقف املناسب الذي ينبغي لالنسان اختاذه يف نظرته لألئمة و 

فضائلهم.27
و قد إنطلق علماء الشيعة من هذه االرشادات و الوصااي لريمسوا صورة 
النقلية، و مبينني خواصهم  العقلية و  متوازنة لالئمة تعتمد االدلة 
و مميزاهتم اليت ميتازون هبا عن سائر البشر و مقاماهتم السامية اليت هم 
عليها؛ كالعصمة و العلم اللدين و اليت أكدها القرآن الكرمي و الرواايت 

الصحيحة ابالضافة اىل العقل.
املصادر  الثابتة هلم يف   األئمة يؤمنون بكرامات  الشيعة  أن  الريب 
السنية فضال عن مصادرهم اخلاصة، كفضائل أمري املؤمنني و أهل 

28.بيته
و اجلدير ابلتأمل يف حبث الغلو التفريق بني الغلو ابملعىن الذي ذكرانه 
و بني ما يبدو أنه منه، فليس من الصحيح أن نسم كل فكرة طرقت 
مسعنا ابهنا من الغلو جملرد عدم استيعاهبا او أهنا فوق طاقتنا الفكرية، فقد 
توصف بعض الكرامات ابهنا من أفكار الغالة انطالقا من هذه النظرة 
السطحية، اال ان التأمل يف االسس العقلية و النقلية من القرآن و السّنة 
يوضح لنا انسجامها مع الفكر االسالمي و اهنا ليست من الغلو حبال 
من االحوال. من هنا ينبغي النظر اىل املعتقدات بصورة موضوعية بعيدة 
عن امليول املذهبية و التوجهات السياسية و... فالبد ان ننظر اىل االمور 
نظرة موضوعية حتفظ لألئمة مقاماهتم و منزلتهم الرفيعة عند هللا تعاىل 
و يف الوقت نفسه تنزه ساحتهم عن كل ما حاول الغالة الصاقه هبم و 

هم منه براء.29

اهلوامش:
بريوت،  الوفاء  مؤسسة  25، ص265،  ج  حباراالنوار،  حممدابقر،  اجمللسي،   .1

1404ه. ق. 
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اللَِّ ِإالَّ احلَْق ....«.
التقاسيم«، ج 2، ص 596، امري کبري،  3. القزويين، زکراي بن حممد، »احسن 

طهران، الطبعة االولی، 1373ه.ش.
4. الزرکلي، »خري الدين االعالم«، ج 3، ص 180، بريوت، دار العلم، الطبعة 
الثامنة، 1989م.؛ ابن کثري، امساعيل بن عمر، »البداية و النهاية«، ج  8، ص 
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7. الکشي، حممد بن عمر، »رجال  الكشي«، ص 225، نشر جامعة مشهد، 

1348ه. ق .
8. املصدر السابق، ص 224.

9. احلر العاملي، حممد بن حسن، »وسائل الشيعة«، ج 28، ص 348.
آل  مؤسسه   ،315 12، ص  ج  الوسائل«،  »مستدرك   حسني،  النوري،   .10

البيت إلحياء الرتاث، قم ، الطبعة االولی.  1408ه. ق.
11. احلر العاملي، حممد بن حسن، وسائل  الشيعة، ج 15، ص 124.

الطبعة  قم ،  دارالثقافة،  بن حسن، »األمايل«، ص 650،  الطوسي، حممد   .12
االولی،  1414ه. ق.

13. الصدوق، حممد بن علي، »اخلصال«، ج 1، ص 72، انتشارات 
مجاعة املدرسني، قم ، الطبعة الثانية،  1403ه. ق.

2. الشهرة و طلب اجلاه
طلب  و  الشهرة  الغلو  ظهور  يف  ساعدت  اليت  العوامل  من 
اجلاه اليت سعى بعض املقربني من دائرة األئمة للحصول عليها، 
حيث رأوا يف الغلو فيهم و القول ابلوهيتهم خري وسيلة تليب هلم أهدافهم 
املنشودة من الشهرة و اجلاه؛ ابعتبارهم رسالً هلم مما يضفي على هؤالء 

الغالة هالة من القداسة و التكرمي و... .

3. اإلابحية و التحلل
العامل اآلخر الذي ميكن االشارة اليه هنا عامل االابحية و التحلل؛ و 
ذلك الن الدين االسالمي عندما جاء بشريعته املقدسة وضع الكثري من 
القيود و احملدودايت و االلزامات أمام أتباعه و السائرين على هنجه، 
األمر الذي مل يرتضه بعض املنحرفني ممن حيسب على اخلط االسالمي، 
فحاول التنصل من تلك االلزام و التحلل من القيود و اطالق العنان 
لشهواته و ميوله، فلم جيد أمامه خمرجاً اال فكرة الغلو ليجعلوا منها وسيلة 
لضرب الشريعة و الغائها و للتحلل و تربير ما يدعون اليه من االابحية 

و الاللتزام.5
و من العوامل املساعدة يف بروز ظاهرة الغلو، عامل الدفاع غري املتقن 
االنبهار  و  احلب  يف  واالفراط  االرتزاق،  و  الثروة  وكسب  الدين،  عن 
ابلشخصيات، و الفساد الديين، ابالضافة اىل معارضة السلطات القائمة 

يف وقتها.

الغالة و وضع احلديث
من االساليب اليت اعتمدها الغالة يف تعزيز فكرهم و نشر معتقدات 

6.إعتماد اسلوب وضع احلديث و نسبتها اىل األئمة
و قد اعتمدوا يف هذه القضية اسلوب الوضع و الدّس، و من هؤالء 
أشار  الذي  و   ،الباقر االمام  تالميذ  من  سعيد  بن  املغرية  الغالة 
ابحلديث  التالعب  من  الرجل  هذا  اقرتفه  ما  اىل   الصادق االمام 

 :حيث قال
»كان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب على أيب، و أيخذ كتب أصحابه و 
أيب  أصحاب  من  الكتب  أيخذون  أيب  أبصحاب  املسترتون  أصحابه  كان 
الزندقة و يسندها إىل أيب  الكفر و  فيدفعوهنا إىل املغرية فكان يدس فيها 
مث يدفعها إىل أصحابه فيأمرهم أن يبثوها يف الشيعة، فكلما كان يف كتب 

أصحاب أيب من الغلو فذاك ما دسه املغرية بن سعيد يف كتبهم.«7
 يرفض الرواايت اليت وضعها الغالة و كان و كان االمام الرضا

يقول: 
و  اخلطاب  أاب  هللا  لعن   هللا عبد  أيب  على  اخلطاب كذب  أاب  »إن 
يف  هذا  يومنا  إىل  األحاديث  هذه  يدسون  اخلطاب  أيب  أصحاب  كذلك 

كتب أصحاب أيب عبد هللا، فال تقبلوا علينا خالف القرآن.«8 
و كان السلطات الظاملة تتخذ من تلك الرواايت ذريعة الهتام الشيعة 
 .ابلكفر و الزندقة و الشرك و من مث الوقيعة هبم و التضييق على األئمة
و كان األئمة قد ادركوا خطورة املخطط فحذروا شيعتهم من الوقوع 
يف الفخ الذي نصب هلم و تصدوا بكل حزم و شدة للغالة ابساليب 
خمتلفة كالرباءة منهم و لعنهم9 و ذمتهم و حتذير الناس منهم و عدم 

السماح هلم ابالقرتاب منهم،10 للحد من نفوذهم و التصدي ملؤامرهتم، 
بل وصل احلد أحياان أبن يصدر اإلمام االمر بقتل املغايل، كما يروى 
بن  حممد  روى  حامت،  بن  فارس  من   اهلادي االمام  موقف  يف  ذلك 
عيسى بن عبيد أنَّ أاب احلسن أهدر مقَتل فارس بن حامت و ضمن 

ملن يقتله اجلنَّة.11
اجتاه  ينحصر يف  الغلو مل  أن  االلتفات اىل قضية مهمة و هي  ينبغي  و 
اسالمي معني بل ترى مالمح ذلك موجودة و ابحناء خمتلفة يف اوساط 

أكثر املذاهب.

موقف األئمة من الغالت
الباحث يف املصادر الروائية الشيعية و املتأمل يف كلمات األئمة يف 
خصوص ظاهرة الغلو يكتشف و بوضوح املوقف الشديد و ردة الفعل 

القوية اجتاه هذه احلركة االحنرافية اخلطرية.
الغالة كرباءة  من  بري ء  إين  »اللهم  قال:  أنه   املؤمنني أمري  عن  روي 
عيسى ابن مرمي من النصارى، اللهم اخذهلم أبدا، و ال تنصر منهم أحدا.« 
و عن االمام الصادق: »احذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهنم، فإن 
الغالة شر خلق هللا، يصغرون عظمة هللا، و يدعون الربوبية لعباد هللا، و هللا إن 

الغالة شر من اليهود و النصارى و اجملوس و الذين أشركوا.«12
غال  إىل  جيلس  أن  اإلميان  من  الرجل  به  خيرج  ما  »أدىن   :عنه و 
فيستمع إىل حديثه و يصدقه على قوله إن أيب حدثين عن أبيه عن جده أن 
و  الغالة  اإلسالم  نصيب هلما يف  أميت ال  من  قال: »صنفان   رسول هللا

القدرية.«13
الرواية  عنه  فتكشف  املفوضة  و  الغلو  من   الرضا االمام  موقف  أما 

التالية:
أو  آكلهم  أو  خالطهم  أو  جالسهم  من  مشركون  املفوضة  و  »الغالة كفار 
شارهبم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة 
أو صدق حديثهم أو أعاهنم بشطر كلمة خرج من والية هللا عز و جل و والية 

رسول هللا و واليتنا أهل البيت.«14

علماء الشيعة و الغالة
اىل  الرجوع  الغالت  و  الغلو  من  الشيعة  علماء  موقف  معرفة  يكفي يف 
الكتب الرجالية الشيعية؛ كـ»رجال« الكشي، النجاشي، العالمة احللي، و 
ابن الغضائري و... ليتضح لنا كيف رصد علماء الشيعة هذه احلركة و سلط 

االضواء على افكارها و رجاهلا.
و يعد الشيخ املفيد من كبار االعالم الشيعة الذين تصدوا للغالة، حيث 
تعرض يف شرحه لعقائد الصدوق لبيان معاين الغلو و التفويض مث قال يف 

شأن الغلو: 
 و األئمة الغالة من املتظاهرين ابإلسالم هم الذين نسبوا أمري املؤمنني
من ذريته إىل األلوهية و النبوة و وصفوهم من الفضل يف الدين و الدنيا إىل 
ما جتاوزوا فيه احلد و خرجوا عن القصد و هم ضالل كفار حكم فيهم أمري 
املؤمنني ابلقتل و التحريق ابلنار و قضت األئمة عليهم ابإلكفار و 

اخلروج عن اإلسالم.15
كما حكم الفقهاء الشيعة يف مصنفاهتم الفقهية بنجاسة الغالة و جعلوهم 

يف مصاف اخلوارج و النواصب.16
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14. الصدوق، حممد بن علي، »عيون  أخبار الرضا«، ج 2، ص 
203، انتشارات جهان ، 1378ه. ق.

15. الشيخ املفيد، »تصحيح االعتقاد«، ص 131.
و  احلالل  معرفة  يف  األحكام  »قواعد  يوسف،  بن  حسن  العالمة  احللي،   .16
احلرام«، ج 1، ص 192، مکتب االعالم االسالمي التابع جلماعة مدرسي احلوزة 

العلمية قم، الطبعة االولی 1413 هـ ق.
17. سورة إبراهيم، اآلية 11.

18. سورة آل عمران، اآلية 59.
19. سورة الکهف، اآلية 110.

20. احلر العاملي، حممد بن حسن، »وسائل الشيعة«، ج 4، ص 302، مؤسسه 
آل البيت إلحياء الرتاث، قم، الطبعة االولی 1409ه. ق.

الكتب  دار   ،323 ص   ،3 ج  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حممد  الکليين،   .21
اإلسالمية، طهران، الطبعة الرابعة،1365ه. ش. 

22. الراوندي، قطب الدين، »اخلرائج  واجلرائح«، ج 2، ص 637، مؤسسة االمام 
املهدى، قم، الطبعة االولی، 1409ه. ق.

23. شهرآشوب، حممد، »املناقب«، ج 4، ص 219، مؤسسة انتشارات عالمة، 
قم  ،1379ه. ق.

24. »امايل طوسي«، ص 650.
الرضا«، ج 1، ص 303،  بن علي، »عيون  أخبار  الصدوق، حممد   .25

انتشارات جهان ، 1378 ق.
26. اجمللسي، حممد ابقر، »حبار األنوار«، ج 8 ص 70، مؤسسة الوفاء، بريوت، 

لبنان  1404 ق.
27. الراوندي، قطب الدين، »اخلرائج واجلرائح«، ج 2، ص 735.

28. الطرباين، سليمان بن امحد، »املعجم الکبري«،ج 3 صص 41، 50، 56، 
108، مکتبة العلوم و احلکم، املوصل، الطبعة الثانية، 1404ه. ق.؛ السيوطي، 
جالل الدين، »الدر املنثور يف تفسري املأثور«، ج 2، ص 6، مکتبة آية هللا مرعشي 

جنفي، قم ، 1402ه.ق.
31. ترخان، قاسم، »نگرشي عرفاين، فلسفي و کالمي به شخصيت و قيام امام 

حسني«، چلچراغ، الطبعة االولی، 1388ه. ش.

املصدر: إسالم کوئست.نت

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

الحكاياتالحكايات

بنت موسی بن جعفر 1 ذي القعدة، ذکری والدة السيدة املعصومة
السيد حممد الرضوي الذي كان أحد خدام احلرم الشريف السيدة فاطمة 

املعصومة يقول: 
كنت ذات ليلة انئما، فرأيت يف عامل الرؤاي السيدة املعصومة أتمرين 

قائلة: »قم، وأنر منارات احلرم!«
وكان قد بقي ألذان الصبح أربع ساعات، مما جعلين أغط يف نومي مرة 

أخرى.
وإذا ابلسيدة املعصومة أتتيين للمرة الثانية، وأتمرين بنفس األمر، فأرجع 

فأانم.
ولكنها يف املرة الثالثة صاحت يب مغضبة: »أمل آمرك إبانرة املنارات؟!«

فنهضت مسرعا وأسرجت الضياء منفذا أمرها.
وكانت تلك الليلة ليلة شديدة الربودة، وقد غمرت الثلوج األبنية واألزقة 

والطرق، فألبستها ثواب أبيض.
ولكن اليوم التايل كان مشمسا.

منارات الحرم
وحينما كنت واقفا عند ابب احلرم الشريف، مسعت جمموعة من الزوار 
على  املعصومة  السيدة  نشكر  كيف  لآلخر:  أحدهم  ويقول  يتحدثون 

حسن صنيعها معنا ليلة البارحة؟
إنه لو أتخرت إضاءة املنائر لدقائق لكنا من اهلالكني.

فتبني أهنم قد ضيعوا الطريق النغمارها ابلثلوج اليت أخفت كل أثر هلا، 
فلم يشخصوا اجتاه البلدة، فتاهوا.

إىل  الطريق  عرفوا   املعصومة السيدة  أبمر  املنارات  أضيئت  وعندما 
البلدة، وجنوا من هالك حمقق، حتت وطأة الثلوج والربد الشديد.

املصدر: »كرمية أهل البيت«، املعجزة رقم 53، ص 273.
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لعل حالتني من حاالت القلم مها أخطر ما فيه:
األوىل. اجلرأة على الكتابة مع اجلهل.

والثانية. اجلرأة على الرأي مع نشوة العجب واالفتخار.
وكم وردت رواايت انهية عن التسرع يف الرأي، وخطورة ذلك مع عدم 
العلم وعدم اإلحاطة والقدرة، حىت روي عن رسول هللا أنه قال: »مل 
يزل أمر بين إسرائيل معتدال حت نشأ فيهم املولدون وأبناء سبااي األمم اليت 

كانت بنو إسرائيل تسبيها، فقالوا ابلرأي، فضلوا وأضلوا!«1 
ويف »هنج البالغة«، اخلطبة 87 مسع من أمري املؤمنني هذا النهي يف 
معرض حتذيره ونصحه: ».. فال تستعملوا الرأي فيما ال يدرك قعره البصر، 

وال تتغلغل إليه الفكر«
وأما استعمال الرأي يف خصوص »القرآن الكرمي«، فقد يكفي أن يتأمل 

املؤمن يف هذه الرواايت الشريفة:
قال هللا جل جالله: »ما آمن يب من فسر برايه كالمي«2 
»من قال يف القرآن بغري علم، فليتبوأ مقعده من النار.«3 

»من فسر القرآن برأيه فأصاب مل يؤجر، وإن أخطأ كان إمثه عليه.«4
فاألمر خطري، وخطري جدا، إمنا يوفق له أصحاب املعرفة الذين هنلوا من 
معني القرآن نفسه عن طريق رسول هللا واله، وحتلوا ابخلشية والتقوى 
وغاية الدقة واالحتياط، واكتسبوا نورا خاصا بعد أن اتبعوا من نزل القرآن 
يف بيوهتم. قال اإلمام أبو عبدهللا احلسني وهو يف طريقه إىل كربالء، 

خماطبا رجال من أهل الكوفة: 
ابلوحي  ونزوله  داران،  أثر جربئيل يف  ابملدينة ألريتك  لقيتك  لو  »أما وهللا 

على جدي. اي أخا أهل الكوفة، من عندان مستقى العلم، أفعلموا وجهلنا ؟! 
هذا مما ال يكون!«5 

فكان البد من احلذر غاية احلذر، واملتابعة آلل هللا غاية املتابعة، والرتيث 
خبط  »جمموعته  يف  األول  الشهيد  قال  خطري.  هكذا  بعلم  الشروع  قبل 
اجلباعي«: قال القاضي اتج الدين: ملا أذن يل والدي ابلفتيا، انولين رقعة 
وقال: اكتب عليها. فلما أمسكت القلم قبض على يدي وقال: أمسك؛ 
فإنك ال تدري أين يؤديك قلمك! مث قال: هكذا فعل معي شيخي ملا أذن ل 

وقال ل: هكذا فعل معي شيخي!6

من هو السيد البحراين؟
كتب الرجاليون وأصحاب السري: هو العامل اجلليل، واحملدث النبيل، املاهر 
املتتبع يف األخبار، صاحب املؤلفات الكثرية كـ»الربهان يف تفسري القرآن«، 

و»مدينة املعاجز«، و»غاية املرام« و.. 
قال الشيخ النجفي يف »جواهر الكالم«: لو كان معىن العدالة امللكة دون 
املقدس  مثل  يف  إال  أبدا،  شخص  بعدالة  احلكم  ميكن  ال  الظاهر،  حسن 

األردبيلي والسيد هاشم البحراين على ما ينقل من أحواهلما.7 
األتقياء  من  األجل... كان  السيد  »املستدرك«:  يف  النوري  املريزا  وكتب 

الورعني.8
أجل.. مجع إىل اإلميان واهلداية حسن العبادة والطاعة والتقوى، وإىل العلم 
 ورعا شديدا وخشية من هللا وتعاىل، وكان منه حسن متابعة للنيب وآله
يف معارفهم وهداايهتم، وذلك عن بصرية واعتقاد راسخ، فوفق إىل تدوين 
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تقديم الكتابتقديم الكتاب

هذا األثر الشريف: الربهان يف تفسري القرآن، وهو تفسري روائي جامع، 
قدم له مقدمة فاخرة بلغت أربعني صفحة تقريبا من احلجم الرحلي الكبري، 
تعد حبثا متكامال يف علوم احلديث، صدرها رمحه هللا بسبب أتليف هذا 

الكتاب.
هكذا قال يف مقدمته:

شأنه،  وعلو  القرآن  شرف  واإلميان  اإلسالم  أهل  على  خفي  فغري  بعد،  أما 
وغزارة علمه ووضوح برهانه، وأنه الغاية القصوى، والعروة الوثقى، واملستمسك 
به جنا، ومن  الذي من متسك  األسىن...  واملنهاج  األعلى  واملطلب  األقوى، 
للقلوب،  حياة  معانيه  يف  والتفكر  وتالوته  بدرسه  الذي  غوى،  عنه  ختلف 
وابلعلم به والعمل مبا فيه ختلص من الكروب، غري أن أسرار أتويله ال هتتدي 
وهلذا  املفضول،  قرحية  إليها  تصل  ال  خفياته  حقائق  وأنوار  العقول،  إليها 
قد  وانعكاس..  أنفاس،  على  تفسريه  يف  وصاروا  الناس،  أتويله  يف  اختلف 
فسروه على مقتضى أدايهنم، وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقاداهتم، 
هللا  صلى  الذكر«  »أهل  إىل  فيه  يرجعوا  ومل  فرحون،  لديهم  مبا  حزب  وكل 
عليهم أمجعني، أهل التنزيل والتأويل، القائل فيهم جل جالله: وما يعلم أتويله 
إال هللا والراسخون يف العلم ال غريهم، وهم الذين أوتوا العلم، وهم أولو األمر 
الناس بسؤاهلم، كما جاءت بذلك  أمر  الذين  الذكر،  وأهل االستنباط وأهل 
القرآن غريهم، وحييط  الذي حيوي  النبوية، واألخبار اإلمامية. ومن ذا  اآلاثر 

بتنزيله وأتويله سواهم؟!
مث قال السيد هاشم البحراين بعد إيراد مجلة من األحاديث الشريفة:

مل  تفسري من  الزمان على  أهل  فقد رأيت عكوف  إذا عرفت ذلك،  فأقول: 
يرووه عن أهل العصمة سالم هللا عليهم، الذين نزل التنزيل والتأويل يف بيوهتم، 
أتويله  أييت  حت  التوقف  جيب  بل كان  غريهم،  يؤته  مل  ما  العلم  من  وأوتوا 
النور  فهو  عنهم؛  جاء  مما  أيديهم  يف  والتأويل  التنزيل  علم  ألن  عنهم؛ 

واهلدى، وما جاء عن غريهم هو الظلمة والعمى.
:إىل أن قال

أهل  تفسري  من  »اهلادي« كثريا  يف كتاب  مجعت  قد   - أوال   - وقد كنت 
العياشي،  بن مسعود  الثقة حممد  الشيخ  تفسري  على  عثوري  قبل   البيت
ذكره  ما  احلجام«  بـ»ابن  املعروف  ماهيار  بن  العباس  بن  الثقة حممد  وتفسري 
ذكرها  اآليت  الكتب  من  وغريمها  النجفي،  الدين  الفاضل شرف  الشيخ  عنه 
وذكر   - الكتاب  منها  املأخوذ  الكتب  ذكر  يف   - عشر  اخلامس  الباب  يف 

مصنفيها يف مقدمة الكتاب.
مصنفوها  إليها..  واملرجع  واملعول  عليها،  املعتمد  الكتب  من  الكتب  وهذه 
ابن  عن  التفسري  ذكرت يف كتاب  ورمبا  منتجبون،  وعلماء  معتربون،  مشايخ 
ذكرت  ورمبا   ،أمرياملؤمنني موالان  تلميذ  هو  إذ   - قلة  على   - عباس 
التفسري من طريق اجلمهور إذا كان موافقا لرواية أهل البيت، أو كان يف 

.فضل أهل البيت
روى ابن املغازل الشافعي عن ابن عباس، عن النيب قال: »القرآن أربعة 
فرائض  البيت خاصة، وربع حالل، وربع حرام، وربع  أهل  فينا  فربع  أرابع، 

وأحكام، وهللا أنزل فينا كرائم القرآن.«
وعلق السيد البحراين على ذلك بقوله: 

مل  أهنم   - الرواية  هذه  روايتهم  مع   - اجلمهور  تفسري  مصنفي  من  والعجب 
يذكروا إال القليل يف تفاسريهم من فضل أهل البيت، وال سيما متأخري 
أعثر  مل  إن  مث  والبيضاوي.  )الزخمشري(،  »الكشاف«  مفسريهم: كصاحب 

البرهان في تفسير القرآن

يف تفسري اآلية على صريح رواية مسندة عن أهل البيت، ذكرت ما ذكره 
»تفسري  بـ  ]املعروف  تفسريه  يف  الثقة  إبراهيم  بن  علي  احلسن  أبو  الشيخ 

.القمي«[؛ إذ هو منسوب إىل موالان وإمامنا الصادق
وكتايب هذا يطلعك على كثري من أسرار علم القرآن، ويرشدك إىل ما 
جهله متعاطو التفسري من أهل الزمان، ويوضح لك عما ذكره من العلوم 
الشرعية، والقصص واألخبار النبوية، وفضائل أهل البيت اإلمامية؛ إذ 
صار كتااب شافيا، ودستورا وافيا، ومرجعا كافيا، وحجة يف الزمان، وعينا 
من األعيان، إذ هو مأخوذ من أتويل أهل التنزيل والتأويل، الذين نزل 
العلم  ومنبع  النبوة،  بيت  أهل  اجلليل،  جربئيل  عن  دارهم  يف  الوحي 

واحلكمة صلى هللا عليهم أمجعني.
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خيوط العنكبوتخيوط العنكبوت

متعدد  ومرکب  خاليف  موضوع  ابملسيحية  الصهيونية  عالقة  موضوع 
األبعاد، وهو حيتاج إىل كثري من التأمل وإعادة النظر يف املصطلحات 
بعد  له  إنه ليس موضوعا دينيا حمضا وإمنا  إذ  فيما ختبئه من مفاهيم، 
سياسي، وهلذا جند أن بعضا ممن له مصلحة يقوم بلي عنق املصطلحات 
ليفرض عليها مفاهيم معينة حىت ميكنه توظيفها لصاحله. وهذا ما فعله 
الصهاينة وأنصارهم. ومع األسف، هناك يف العامل العريب من ينقل ما 
يرد لنا من مصطلحات، مث يرددها ببغائية مذهلة دون أن يدرك عملية 

التشويه اليت متت، واليت ال ختدم إال صاحل أعداء الوطن واألمة.
على  العريب.  التحليلي  اخلطاب  املصطلحات  هذه  مثل  اخرتقت  وقد 

سبيل املثال مصطلحة مثل »احلروب الصليبية«، هذه ترمجة للكلمة الغربية 
)اإلجنليزية( Crusade نسبة إىل cross، أي الصليب. وهي تعين أن 
احلمالت الصليبية كانت محالت مسيحية، بينما يعرف أي دارس هلذه 
الواقعة التارخيية أهنا كانت محالت استعمارية حىت النخاع واملسيحية براء 
احلمالت  هلذه  املعاصرون  واملسلمون  العرب  املؤرخون  أدرك  وقد  منها. 
طبيعتها االستعمارية االستيطانية، ولذلك كانوا يسموهنا »حروب الفرجنة« 
نسبة إىل غالبية العنصر البشري الذي قام ابلغزو والسلب والنهب الذي أتی 
أساسا من بالد الفرانك، أي »فرنسة«. وهو غزو وسلب وهنب مل يكن 
يفرق بني املسلم واملسيحي واليهودي، وهلذا قامت بعض هذه احلمالت 

اليت يقال هلا »صليبية« بسلب »بيزنطة« عاصمة املسيحية الشرقية، بل 
ويقال إن هذه احلمالت أهنكت قوى اإلمرباطورية الرومانية الشرقية، األمر 
من  وبدال  يسريا.  أمرا  بعد  فيما  العثمانيني  يد  يف  سقوطها  الذي جعل 
استخدام املصطلح العريب القدمي الدقيق، الدال على طبيعة الظاهرة، فقد 

قمنا برتمجة املصطلح الغريب، الذي حياول ختبئتها وتعميتها.
وإذا كان هذا هو احلال مع مصطلحات واضحة الرباءة مثل احلروب الصليبية 
و»املسألة اليهودية«.. فما ابلكم مبصطلحات من مثل »الرتاث اليهودي 
اآلونة  استخدامهما يف  اللذين شاع  املسيحية،  و»الصهيونية  املسيحي« 
األخرية؟ ومها مصطلحان يفهم منهما أن مثة عالقة قوية، بل وعضوية، 
بني اليهودية واملسيحية وبني املسيحية والصهيونية. وقد بلغ املصطلحان 
مفاهيم،  من  عنه  يعربان  مبا  يتقبلوهنما،  الناس  من  أن كثريا  الذيوع  من 
حبسباهنما من البديهيات. ولكن الرؤية املتفحصة هلذين املصطلحني تبني 
أن عالقتهما ابلواقع واهية جدا، وأهنما مصطلحان »أيديولوجيان« مبعىن أن 
هلما مضموان فكراي متحيزا أليديولوجيات بعينها )اإلمربايلية والصهيونية(.

واملالحظ أن مثة عنصرا أخالقيا مشرتكا بني الدايانت الثالث: اليهودية 
إىل  ولكن،  اجتماعي جديد.  لعقد  أساسا  يصلح  واإلسالم،  واملسيحية 
جانب نقط االتفاق األخالقية، هناك نقاط اختالف، بعضها جوهري، 
املسيحي  اليهودي  الرتاث  ومصطلح  الهوته.  أو  الدين  أصول  رقعة  يف 
يتجاهل مثل هذه االختالفات، فهو يفرتض أن اليهودية واملسيحية يكوانن 
كال واحدة، وهو ادعاء له ما يسانده بشكل جزئي داخل النسق الديين 
املسيحي ولكنه ال يعرب أبية حال عن الصورة الكلية إذ إنه يتجاهل حقائق 
دينية أساسية. فهناك االختالفات األساسية الواضحة خبصوص طبيعة اإلله 
وعالقته ابلبشر. كما خيتلف موقف اليهودية واملسيحية من اخلطيئة بشكل 
جوهري، فاملسيحية تؤمن أبن اإلنسان ساقط بسبب اخلطيئة األوىل. أما 
اليهودية، فال تؤمن ابخلطيئة األوىل. وهلذا يرى أداء الشعائر، واتباع األوامر 
والنواهي كافيني، يف السياق اليهودي، خلالص اإلنسان. أما يف املسيحية 
بعملية  والكهنوت  الكنيسة  قيام  من  فالبد  األقل(،  على  )الكاثوليكية 

الوساطة حىت يتم اخلالص، فال خالص خارج الكنيسة.
املسيح  ترى  فاليهودية  املسيح،  فكرة  العقيدتني حول  بني  ومثة خالفات 
شخصية سياسية قومية سيقود شعبه إىل صهيون ويعيد بناء اهليكل ويؤسس 
اململكة اليهودية مرة أخرى، أما املسيحية فرتى املسيح إهلا / إنساان مهمته 

خالص كل البشرية ال الشعب اليهودي وحسب.
فمن  رئيسية.  خالف  ونقطة  أساسية  قضية  املسيح  صلب  قضية  وتعّد 
املعروف أن كل أمة أو جمموعة عرقية أو دينية تؤمن أبهنا مدينة بوجودها 
لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي أو الفعلي الذي يكتسب مكانة 
رمزية ويصبح الركيزة النهائية للنسق وحلظة التأسيس. إن حادثة الصلب 
ابن اإلله إىل األرض وارتضى  اللحظة، حني نزل  يف املسيحية هي هذه 
لنفسه أن يصلب، وكان فعله هذا الفداء األكرب. لكن حلظة الصلب هذه 
ليست حلظة زمنية، رغم حدوثها يف الزمان، وهي ال ترتبط بفرتة اترخيية 
معينة رغم وقوعها يف التاريخ )فهي كونية(. ويف احتفاالت اجلمعة احلزينة، 
حياول املسيحي املؤمن أن يستعيد آالم املسيح، هذه الواقعة الكونية اليت ال 
ميكن أن تنافسها واقعة أخرى. واليهود عنصر أساسي يف حادثة الصلب، 
الذين أصروا على  الذين حاكموا املسيح وهم  فكهنتهم وحاخاماهتم هم 

صلبه، فهم قتلة الرب، الذين يقتلونه دائما، إبنكارهم إايه.

الرمزية  البنية  العديدة، املسيحية واليهودية، لتغيري هذه  ورغم احملاوالت 
نظرا  ابلنجاح  تكلل  ال  احملاوالت  هذه  مثل  فإن  املسيحي،  اللوجدان 
لألهواء  بسهولة  الثبات وال خيضع  من  بقدر  يتسم  الرمزي  اجملال  ألن 
الصراعات فجأة  املتغرية. وهلذا، فكثريا ما تنشب  السياسية  وللتيارات 
وبال مقدمات حني يقوم بعض املسيحيني بتمثيل مسرحيات دينية تربز 
الرموز املسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب. وقد نشب صراع 
حول »أوشفيتس« كان يف جوهره صراعة حول الرموز ومعناها. فحادثة 
اإلابدة »اهلولوكوست« أصبحت يف الوجدان اليهودي ال ختتلف كثرية 
بعض  أقامت  ولذا، حني  املسيحي.  الوجدان  يف  الصلب  حادثة  عن 
الراهبات الكرمليات ديرا يف هذا املعتقل إلقامة الصالة على الضحااي من 
أي عرق أو دين أو جنسية، اعرتض ممثلو أعضاء اجلماعات اليهودية، 
ألن هذا يعين فرض حلظة الصلب املسيحية على حلظة الصلب اليهودية!
ومثة رأي داخل املسيحية يقول أبن العهد اجلديد مل ينسخ العهد القدمي، 
العهد  تستبعد  مل  الكنيسة  أن  ومع  وجتاوزه.  حمله  هذا حل  مع  ولكنه 
قد  القانون(  )أو  الشريعة  أن  إىل  يستند  املسيحي  اإلميان  فإن  القدمي، 
حتققت من خالل املسيح ومت جتاوزها، وأن الرمحة اإلهلية واإلميان ابملسيح 
مث كان  ومن  والنواهي،  واألوامر  الشريعة  حمل  حلت  للخالص  وسيلة 
رفض الشعائر اخلاصة ابلطعام واخلتان اليت متسك هبا اليهود. وقد ذهب 
إدراك  دون  احلريف  والتفسري  الظاهر  دين  اليهودية  أن  إىل  املسيحيون 
املعىن اخلفي أو الباطن، وأن الكنيسة هي يسرائيل فريوس، أي يسرائيل 
احلقيقية، وأهنا يسرائيل الروحية، أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة اجلسدية 
اليهود دورهم، وأصبحت  فقد  تدرك مغزی رسالتها. وبذلك،  اليت ال 
اليهودية داينة متدنية ابلنسبة إىل املسيحيني، ووصف اليهود أبهنم شعب 

حيمل كتبا ذكية ولكنه ال يفقه معىن ما حيمل.
لكل هذا، أعادت الكنيسة تفسري العهد القدمي فاكتسبت مدلوال جديدا 
خمتلفا متاما عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا يف شرحه وتفسريه على 
النسق  اختلف  مث  ومن  وقوميا.  فهما حرفيا وحلوليا  وفهمه  طريقتهم، 
الديين اليهودي عن النسق الديين املسيحي. ومن أهم أشكال االختالف 
أن املسيحية أصبحت دينة عاملية، ابب اهلداية فيه مفتوح للجميع، على 
عكس اليهودية اليت ظلت دينا حلوليا مغلقا مقصورا على شعب أو عرق 
بعينه يظل وحده موضع احللول اإلهلي. مث تعمق االختالف فأصبحت 

للمسيحيني رؤية خمتلفة متاما عن رؤية اليهودية.
وقد تبدی كل هذا يف شكل صراع اترخيی حقيقي، فقد رفض اليهود 
املسيح )عيسی بن مرمي( وال يزالون يرفضونه. ويلوم اآلابء املسيحيون 
من  األولني  ابملسيحيني  حاق  عما  مسؤولني  بعّدهم  اليهود  األوائل 
اضطهاد، وأهنم هم الذين كانوا حيرضون الرومان ضد املسيحيني ويلعنون 
املسيحيني يف املعابد اليهودية، وأهنم هم املسئولون يف هناية األمر عن 
صلب املسيح. وهم يرون أن هدم اهليكل وتشتيتهم هو العقاب اإلهلي 
الذي حاق هبم على ما اقرتفوه من ذنوب )وتشكل معاداة اليهود، بعّدهم 
قتلة الرب، جزءا أساسيا وجوهراي من الرتاث الفين الديين املسيحي من 

موسيقی ورسم ومسرحيات(.
وقد استمر الصراع إىل أن تغلبت املسيحية يف هناية األمر على اليهودية، 

وانتشرت بني مجاهري اإلمرباطورية الرومانية. واستمر من تبقى من 
اليهود يف اإلميان ابليهودية، والتعبري عن رأيهم يف كتب مثل 
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التلمود والقبااله، ويف احلديث عن املسيح واملسيحيني بنربة 
سلبية وعنصرية للغاية.

مفهوم  اليهود يف  من  )الكاثوليكية(  الكنيسة  موقف  وقد حتدد 
الشعب الشاهد، وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر املسيح الذي 
أرسل إليهم، وهم هلذا قد تشتتوا عقااب هلم على ما اقرتفوه من ذنوب. 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من األسرار، فاليهود يف ضعفهم وذلتهم 
وتشردهم يقفون شاهدا على عظمة الكنيسة، أي أن اليهود بعنادهم 

حتولوا إىل أداة لنشر املسيحية.
ومن مث، ميكن القول إن العالقة بني اليهودية واملسيحية عالقة عدائية 
متوترة إىل أقصى حد، واستخدام مصطلح الرتاث اليهودي املسيحي فيه 
حماولة لطمس معامل ونقط االختالف اجلوهرية بني العقيدتني حىت ميكن 
زايدة الدعم الغريب للدولة اليهودية، واحلصول على رضاء اجلماهري الغربية 

على هذا الدعم الذي يتناىف مع القيم املسيحية واألخالقية اإلنسانية. 

الصهيونية ذات الديباجة املسيحية
يف اآلونة األخرية، بدأ يتواتر يف الدراسات العربية مصطلح الصهيونية 
اللغة  إىل  منها  وتسلل  األوربية  اللغات  يف  انتشر  الذي  املسيحية، 
العربية. والواقع أن هذا املصطلح يضفي على الصهيونية صبغة عاملية 
هناك  ليس  إذ  للواقع،  متاما  خمالف  أمر  وهو  ابملسيحية كال،  تربطها 
بني  للصهيونية  املعادين  أوائل  إن  بل  الشرق.  يف  مسيحية  صهيونية 
تنبأ  العرب املسيحيني، وأول مفكر عريب  عرب »فلسطني« كانوا من 
املسيحي  املفكر  هو  عمقه  ومبدى  الصهيوين   - العريب  الصراع  أببعاد 
)اللبناين األصل الفلسطيين اإلقامة( جنيب عازوري. كما أن الكنيستني 
الكاثوليكية واألرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديين 
مسيحي. وإن حدث تقارب ما )كما هو احلال مع الفاتيكان(، فإن 
ذلك يتم مع دولة إسرائيل ولتقديرات عملية خارجة عن اإلطار الديين 
العقائدي إىل حد كبري، ويف الغرب املسيحي الربوتستانيت، هناك عشرات 
ديين  أساس  على  الصهيونية  يرفضون  الذين  املسيحيني  املفكرين  من 
مسيحي أيضا. وهلذا، فإن مصطلح الصهيونية املسيحية مصطلح غري 
علمي نظرا لعموميته ومطلقيته. ومن هنا، جيب احلديث عن »الصهيونية 
ذات الديباجة املسيحية«، فهي صهيونية غري مسيحية أبية حال، بل 
صهيونية استمدت ديباجتها )عن طريق احلذف واالنتقاء( من الرتاث 
املسيحي دون االلتزام هبذا الرتاث بكل قيمه وأبعاده، ودون استعداد منها 

ألن حيكم عليها من منظوره األخالقي.
وهذا هو الفارق بني أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية، فاملؤمن بعقيدة 
املتجاوزة إلرادته )فهي ليست  املطلقة  القيم  دينية يؤمن مبجموعة من 
من إبداعه وال من إبداع غريه من البشر(، ومن مث ميكن تقوميه وتقومي 
سلوكه من منظور هذه القيم. أما العقيدة العلمانية، فهي جمموعة من 
القيم النسبية املتغرية، وال ميكن أن حياكم اإلنسان العلماين من منظورها 
املتغرية  مواقفه  مع  يتفق  مبا  ويعدهلا  هلا  ويتنكر  يرفضها  أن  بوسعه  إذ 

واحتياجاته املتطورة وأهوائه املتجددة ورغباته اليت ال تنتهي.
ولذلك فإن املسيحيني الذين يقومون بتعديل عقيدهتم لتتفق مع رؤيتهم 
ومصاحلهم السياسية، يقومون بتطويع العقيدة الدينية ألهوائهم السياسية.

اليت  االسرتجاعية  األلفية  العقيدة  إىل  املسيحية  الصهيونية  وتستند 

مع  ولكنها  الشعبية،  العقائد  من  وإىل كثري  اليهودية  إىل  جذورها  تعود 
الربوتستانتية، إذ يؤمن كثري من  هذا أصبحت فكرة مركزية يف املسيحية 
يشار  )الذي  املخلص  املسيح  يعود  حينما  أبنه  الربوتستانت  املسيحيني 
هو  املقدس(،  امللك  )ألنه  العامل  سيحكم  األلفي«(  »امللك  أبنه..  إليه 
والقديسون، ألَف عام يشار إليها أحياان ابسم »أايم املسيح« أو »األلف 
السعيدة«، وهي فرتة سيسود فيها السالم والعدل يف عامل التاريخ والطبيعة 

ويف جمتمع اإلنسان واحليوان.
اليهود إىل فلسطني  وكما تبدأ األلف السعيدة، فال بّد أن يتم اسرتجاع 
متهيدا جمليء املسيح. ومن هنا، فإن العقيدة االسرتجاعية هي مركز وعصب 
هي  فلسطني  إىل  اليهود  عودة  أن  االسرتجاعيون  ويرى  األلفية.  العقيدة 
بشرى األلف عام السعيدة، وأن الفردوس األرضي األلفي لن يتحقق إال 
هبذه العودة. كما يرون أن اليهود هم شعب هللا املختار »القدمي أو األول«. 
)على أّن املسيحيني هم شعب هللا املختار اجلديد أو الثاين(، وأن أرض 
فلسطني هي أرضهم اليت وعدهم اإلله هبا، ووعود الرب ال ختّلف حىت وإن 
خرج الشعب القدمي عن الطريق ورفض املسيح )وصلبه(. ومن الطبيعي، يف 
إطار هذه الرؤية، أن يُنظر إىل كل من يقف يف وجه هذه العودة عدّوا من 

أعداء اإلله واخلالص املسيحي، فأعداء اليهود هم أعداء اإلله.
ويالحظ أن الفكر احللويل املسيحي، شأنه شأن الفكر احللويل اليهودي، 
جيعل اختيار اإلله لليهود ليس منوطا بفعلهم اخلري وحتاشيهم الشر، فهي 
مسألة عضوية حتمية تتجاوز اخلري والشر كما أنه جيعل اخلالص مسألة 

مرتبطة ابليهود، ومنح اليهود مركزية يف رؤاي اخلالص.
ومن الواضح أن العقيدة االسرتجاعية، شأهنا شأن العقيدة األلفية، تفرتض 
استمرارا كامال ووحدة عضوية بني اليهود يف املاضي واحلاضر واملستقبل، 
ومن مث فهي تنكر التاريخ متاما. ولكن هذا »التقديس« لليهود يضمر کرها 
عميقا هلم ورفضا شامال هلم ولوجودهم، ذلك أن بنية العقيدة االسرتجاعية 
هي نفسها بنية فكرة الشعب العضوي املنبوذ، أي أن اليهود شعب خمتار، 
ولذا البد من  األخرى،  الشعوب  االندماج يف  يرفض  متماسك عضوية 
نبذه ونقله إىل مكان آخر! وميكن تلخيص هذا الُكره وذلك الرفض يف 

العناصر التالية:
عملية  وأن  وصلبوه،  املسيح  أنكروا  اليهود  أن  إىل  االسرتجاعيون  يذهب 
وجزء  التارخيي  اخللل  هلذا  تصحيح  عملية  من  جزء  إال  هي  إن  اسرتجاعهم 
مركز  هم  بل  اخلالص  مركز  ليسوا  فاليهود  آاثمهم.  من  تطهريهم  عملية  من 
أهنم  إىل  يعود  فهذا  اخلالص،  مركز  إذا كانوا  أهنم  والواقع  وسببه،  اخللل 
للشر  وجتسيدا  األساسي  وسببه  اخللل  مركز  أصبحوا  املسيح  إبنكارهم 
)تنصري  اخلطيئة  مركز  بتطهري  إال  يتم  أن  ميكن  ال  واخلالص  التاريخ.  يف 
اليهود أو إابدهتم(، ولعل هذا الرتكيز على أن اليهود أصل اخلطيئة يفسر أن 
املسيح الدجال )الذي سيكون ظهوره أقصى درجات الشر( سيكون يهوداي 
)من »سورية«(، وأنه هو الذي سيقود ملوك األرض ضد املسيح يف املعركة 

األخرية )هرجمدون(.
النهائي  اخلالص  عملية  أن  إىل  واالسرتجاعية  األلفية  العقائد  تذهب 
ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروهتا يف معركة واحدة أخرية )هرجمدون(، 
وهي معارك سريوح ضحيتها ثلنا يهود العامل وسخرب أورشليم )القدس(. 
التعجيل  فكأن  اقرتااب،  النهاية  حلظة  ازدادت  العنف  ازداد  إنه كلما  بل 
ابلنهاية ال يتم هنا من خالل فعل أخالقي يقوم به املسيحيون وإمنا من 

خالل تقدمي قرابن مادي جسدي لإلله
أوسع  املذحبة ستكون  هذه  أبعاد  إن  بل  يشوى أبكمله.  )هولوكوست( 
العقيدة  العقيدة االسرتجاعية هي عكس  النازية، فكأن  مدى من احملرقة 
املسيحية. ففي العقيدة املسيحية، أييت املسيح وينزف دمه ويصلب ويهزم، 
فهو قرابن يقدم اإلله فداء للبشر ابسرهم، قرابن ال حاجة بعده إىل قرابني. 
يدخل  عسكري  قائد  املسيح  أن  إىل  فتذهب  االسرتجاعية  العقيدة  أما 
وهم  سينزفون،  الذين  هم  واليهود  ينتصر،  مث  األعداء  ويثخن يف  املعارك 
قرابن للرب الذي ال حاجة به إىل قرابني، ولذلك فإن ذحبهم )أو صلبهم( 
يشري إىل النهاية األلفية السعيدة. كما أن اليهود، حسب الرؤية املسيحية 
التقليدية، كانوا دعاة القومية، على حني أن املسيح هو داعية العاملية. أما 
هنا، فإن العكس هو الصحيح، فاليهود هم مرکز خالص العامل واملسيح 

هو القائد القومي الذي سيؤسس مملكته يف صهيون.
الثانية  حياته  أما  وصلبه،  له  اليهود  إبنكار  األوىل  املسيح  حياة  انتهت 
الباقية  البقية  إلنقاذ  حلظة  اخر  يف  وابلتدخل  انتصاره  إبعالن  فستنتهي 
ويعرتفون  املسيح  أمام  اليهود  فيخر  أرضهم(،  إىل  )وإعادهتم  اليهود  من 
أبلوهيته ويقابلونه على اإلميان به املاشيح املنتظر ويتحولون إىل دعاة تبشري 
ابملسيحية ينشرون اإلجنيل يف العامل، أي إن املسيح سينجح يف إقناع اليهود 
مبا فشل يف إقناعهم به أول مرة. وحينما حيدث ذلك، تكون الدائرة قد 

اكتملت ومتت هداية العامل أبسره.
العقيدة االسرتجاعية عقيدة حتوسل اليهود متاما، أي حتوهلم إىل وسيلة أو 
أداة انفعة وأساسية خلالص املسيحيني. ولكنها، يف حد ذاهتا، ال قيمة 
هلا، فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقدار تعجيلهم 

بعملية اخلالص املسيحية.
وترفض العقيدة األلفية االسرتجاعية التفسري اجملازي للعهدين القدمي واجلديد، 
وترى أن ما أتى فيهما نبوءات حرفية عن املستقبل. فريى األلفيون، على 
سبيل املثال، أن العبارات اليت وردت عن خراب »أورشليم« )القدس( تشري 
إىل حروب عام ۱۹6۷ او عام 1948م. أما الرؤية املسيحية التقليدية، 

فتذهب إىل أهنا حتققت ابلفعل عام ۷۰ ميالدية على يد تيتوس.
سبيل  وعلى  حاد.  بشكل  إسرائيل  حبوسلة  االسرتجاعيون  هؤالء  ويقوم 
املثال، يرى تريي ريزهنوفر )املليونري األصويل األمريكي الذي يقوم بتمويل 
عملية إعادة بناء اهليكل( أن السالم بني إسرائيل وجرياهنا مسألة مستحيلة. 
وبصفة عامة، ترى الرؤية االسرتجاعية أن هرجمدون نبوءة حتمية البد أن 
تتحقق. بل ويرى االسرتجاعيون ضرورة حتريك األمور ابجتاه احلرب إلضرام 
الصراع والتعجيل ابلنهاية )ولذا، فإن موقفهم من مفاوضات السالم أكثر 
تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً(. وال خيتلف األمر كثريا بشأن 
حدود أرض امليعاد، فهذه احلدود معطی اثبت مقدس ال ميكن التفاوض 
بشأنه. كما أن حدود إسرائيل اليت يتخيلها االسرتجاعيون أكثر اتساعا 
من حدود إسرائيل الكربى اليت يتخيلها أكثر الصهاينة تطرفة. فحدودها، 
حسب الرؤية االسرتجاعية، تضم »األردن« وأجزاء من »مصر« و»لبنان« 
ومعظم »سورية« )وضمنها »دمشق«(، أي إن االسرتجاعيني يرون ضرورة 

سفك الدم اليهودي حتقيقا لرؤيتهم لنبوءات الكتاب املقدس.
لكل هذا، ال يرحب يهود أمريكة كثريا هبذه الصهيونية اليت تدعي املسيحية 
)واليت تطالب بنقلهم إىل إسرائيل ووضعهم يف حالة حرب دائمة(. هذا على 
عكس الدولية الصهيونية اليت جتد أن هؤالء الصهاينة الذين يستخدمون 

خيوط العنكبوتخيوط العنكبوت

خيوط العنكبوتخيوط العنكبوت

يعيش يف  الذي  القوي  الصهيوين  اللويب  يكّونون  املسيحية  الديباجات 
صلب اجملتمع األمريكي، إن القضية مركبة ومتداخلة إىل أقصى حد، 
ومع هذا فإننا جند يف عاملنا العريب من يتحدث عن الصهيونية املسيحية، 
املقدس  النص  وليست حركة حرفية ختضع  ابلفعل »مسيحية«  وكأهنا 
السياسي  املضمون  لتخبئة  مسيحية  ديباجات  وتستخدم  ألهوائها، 

االستعماري العلماين.

العنکبوت«، دمشق،  املسريي، »الصهيونية وخيوط  املصدر: د. عبدالوهاب 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.
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قادة اإلسالمقادة اإلسالم

قادة اإلسالمقادة اإلسالم

هناك أعاظم من بني العلماء والقادة االسالميني، كان هلم ابلغ األثر يف 
تطور األحكام اإلهلية يف اجملتمعات، وكانت هلم إسهامات يف التطورات 
الكربى، وتركوا أعماال خالدة عنهم؛ ومن هؤالء العلماء، هو الشيخ أبو 

عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان امللقب بـالشيخ املفيد.
ولد الشيخ أبوعبدهللا حممد بن حممد بن نعمان يف يوم احلادی عشر من 
ذی القعدة سنة 336ه.ق. فی »ُعکرَب« قرب »بغداد«.کانت عند 
الدافعة  العوامل  توفري  و  الدراسة،  ابنه  مواصلة  فی  رغبة شديدة  والده 
للقمة، و التکامل و الذروة، فلم جيد بداً من ترک مدينة عکرب و التوجه 
إلی بغداد - عاصمة العلم و الدين - فاحندر املفيد و هو صبی مع أبيه 

إلی بغداد و هناک اشتغل ابلدرس.1
وقد حقق الشيخ املفيد تقدما يف العلم واإلميان حبيث آلت إليه زعامة 

الشيعة يف ذلك العصر.

خلق الشيخ وإميانه
کان الشيخ فی اإلخالص هلل و العبادة و الورع و الزهد و التقوی و 
احللم و الکرم أمنوذجاً حّياً، و فی العلم و الدين، و العقيدة، و الفقاهة 

و األدب و مکارم األخالق، مثاالً انطقاً.2 
ويُنقل أن الشيخ املفيد كان كثري الصدقة، وكان متواضعاً، وكثري الصالة 
والصوم، ويرتدي اللباس اخلشن، وكان قليل النوم يف الليل ويقضي معظم 

وقته يف املطالعة والتدريس والصالة وتالوة »القرآن«.

أساتذة الشيخ املفيد
وتلقى الشيخ املفيد العلم والتحصيل الدراسي عند العديد من العلماء مبن 

فيهم: 
1. جعفر بن حممد قولويه القمي؛

2. الشيخ الصدوق؛ 
3. أبو عبد هللا الصفوائي أمحد بن حممد بن وليد القمي؛ 

4. أبو غالب الزراري؛
5. ابن جنيد االسکايف؛

6. أبو حفص عمر بن حممد )املعروف بـ ابن الزايت(؛
7. أبو احلسن علي بن مالک النحوي؛

8. أبو عبد هللا املرزابين.

قدرته العلمية اخلارقة
قد آلت إيل الشيخ املفيد زعامة الشيعة يف بغداد أواخر القرن الرابع اليت 
كانت تعّج ابلتيارات الفكرية املختلفة، و کان البّد للمفيد من ممارسة دوره 
الشيعية  الدائرة  الشيعی ذاته حيث راحت  الداخل  علی جبهتني، جنهة 
تکتظ بتنوع هائل )علويون، زيديون، فاطميون، امساعيليون و ...( صار 
يشکل خطراً علی هوية التشيع االثتی عشری و يهّدد بتذويب مکوانته، 

السيما مع ما هلذه التنويعات و الفروع التابعة هلا من عقائد و أفکار.
أما اجلبهة الثانية فقد متثّلت ابلتيارات املتقاطعة مع التشيع3 فمن سلفي ال 

هّم له سوى أخذ احلديث ومجعه من كّل هّب و دب؛ و معتزيل ال يقيم 
للسّنة وزانً ويعتمد على العقل يف كافة اجملاالت؛ و أشعري حياول صياغة 
املعتزلة يف االَُصول، و احلنفية  إثر  السلفية أبُطر عقلية؛ و زيدي يقتفي 
يف الفروع، إىل غري ذلك من التيارات الفكرية اليت كانت رائجة يف تلك 

ااَلزمنة. اليت حاولت القضاء على الفكر الشيعي اإلمامي. 
هذا  أتون  فی  املفيد  الشيخ  واجهت  التی  األساس  املهمة  إذن کانت 
االحتدام الِفَرقي و العقائدي متمثلة بسؤال اهلوية؛ فمن هم الشيعة؟ و ما 
هو التشيع االثنا عشری فی مکوانته و نسقه الفکری و مناهجه املعرفية؟

فوسط هذا العجاج بزغ جنم الشيخ املفيد و حنل للفقه اإلمامي منهجية 
موضوعية بعيدة عن اجلمود فقام خري قيام بتثبيت اهلوية الفكرية الشيعية، 
وتصّدى للمخالفني خصوصاً من يّتهمون املذهب اإلمامي أبقاويل فاسدة 
للتشنيع والتنكيل، كالقول ابجلرب والتشبيه  وينسبون إليه آراًء زائغة قصداً 

والتجسيم اليت هي على جانب النقيض من عقائد الشيعة.
لقد ترك الشيخ املفيد ترااثً فقهياً حيث انتهج منهجاً وسطاً بني اجلمود 
على النصوص والتوّسع يف التفريعات املستمدة )من القياس واالستحسان(، 
وكتابه »املقنعة« قد سبك على هذا السبك، فليس كتابه متناً حديثياً فقهياً 
يتوّسع يف  خترجيياً  تفريعياً  وال كتاابً  الرواايت،  حيطة  عن  ال خيرج  حمضاً 
االستدالل، وحيتوي كتابه على أبواب الفقه مجيعاً، من الفتاوى لوجدته 

كتاابً متوسطاً بينهما.
ثوابً  اإلمامي  للفقه  أضفى  وغريه  الكتاب  هذا  بتأليفه  املفيد  الشيخ  إّن 
حّدده  النصوص كما  على  الوقوف  حصار  عن  الفقه  فأخرج  جديداً، 
بقواعد هلا رصيد يف الكتاب والسّنة، من دون أن يتعّبد مبا مل ينزل هبا من 
سلطان.  لذلك فان الشيخ أرسى أساسا منطقيا مشرتكا للجمع بني العقل 

والنقل يف جمايل الفقه وعلم الكالم.4  

البصمات اليت تركها املفيد على الفقه اإلمامي
1. إّن الفقيه اترًة يستعرض آراءه الشخصية أو آراء إمام حنلته ويستدل 
عليها دون أن يستعرض آراء فقهاء بقية الِنَحْل وهذا هو النمط السائد يف 

أكثر الكتب الفقهية.
وُأخرى يستعرض آراءه الشخصية وآراء إمامه مع ذكر آراء فقهاء سائر 
النحل وذكر حججهم واملناقشة فيها، وهذا اللون من التأليف يتوقف على 
وترجيح  اآلراء  على عرض  قادراً  هلا  املمارس  ليكون  فائقة  علمية  مقدرة 

بعضها على بعض.
فأّلف كتابه  مصراعيه  على  الباب  هذا  فتح  من  أّول  املفيد  الشيخ  أما 
لكتاب  »اإلعالم فيما اتفقت عليه اإلمامية من األحكام« وجعله ذيالً 
اتّفقت عليه اإلمامية من االَُصول مع  أوائل املقاالت الذي ذكر فيه ما 
اإلشارة إىل آراء املخالفني، فباإلمعان يف هذين الكتابني يقف القارئ على 

آراء اإلمامية يف الفقه والعقائد.
2. يعد الشيخ املفيد أّول من صّنف كتاابً جامعاً يف ُأصول الفقه مشتماًل 
على مجيع االَبواب و مسّـاه بـ»التذكرة أُبصول الفقه« ) ولکن مع االسف 

مل يصل إلينا كتاب جامع جلميع أبوابه(.
إّن النهج الذي اختطه الشيخ املفيد يف الفقه واالَُصول والكالم بقي يفيض 
ابقية يف  وكأهّنا صارت كلمة  تالميذه،  وتالمذة  تالميذه  يد  على  عطاًء 
عقبه، فقد استنار من علومه أكابر العلماء والفضالء عرب الزمان، وما زالت 

كتبه اليوم مصدر إهلام وإشعاع تنري الدرب امام رواد العلم واملعرفة.5

سبب مرکزية احلوزة العلميه ببغداد
للعامل  جغرافياً  و  سياسياً  مرکزاً  ذاک  يوم  التی کانت  بغداد  حوزة  إّن 
اإلسالمی، حتولت ابلتدريج إلی أن تکون مرکزاً اصيالً لعلوم الشيعة و 
معارفها، لتغدو مرجعاً و مناراً ليس حلل املسائل الفکرية و الدينية للشيعة 
و حسب، و إمنا کعبة اآلمال التی هتفو إليها قلوب طاّلب العلم أيضاً. 
و بال ريب کان الشيخ املفيد هو حمور بروز هذه احلوزه و سّر أتلقها. 
فنبوغه الفذ و استعداده اخلارق و جهده الدؤوب و ابستثماره ملا تتحلی 
به بغداد من موقع استثنائی بوصفها املرکز السياسی و اجلغرافی للعامل 
االسالمی، و حمّط حرکة العلماء من خمتلف املذاهب، ثّبت الشيخ مرکزية 
هذه احلوزة حتی متّيزت احلوزظ الشيعية ببغداد فی زمانه، و أضحت 

القطب و حمور اجلذب.6  

أتليفات الشيخ 
له قريب من مائيت مصنف كبار و صغار، فمن كتبه:

1. کتاب »املقنعة يف الفقه«؛ 2. کتاب »األركان يف الفقه«؛ 
3. رسالة يف الفقه؛ 

4. کتاب »اإلرشاد«؛ 
5. کتاب »اإليضاح يف اإلمامة«؛ 

6. کتاب »اإلفصاح«؛ 
 7. کتاب »التذکرة أبصول الفقه«؛ 

8. کتاب »مسار الشيعه فی خمتصر تواريخ الشريعه«؛ 
9. کتاب »اإليضاح«؛ 

و ... .7 
 

تالميذ الشيخ املفيد
وقد عمل الشيخ املفيد طيلة حياته املباركة، على تنشئة تالمذة كثر من 

أشهرهم: 
1. السيد مرتضی علم اهلدی؛

2. السيد الرضي؛
3. الشيخ الطوسي؛

4. النجاشي؛
5. أبو الفتح کراجکي؛

6. أبويـَْعلي حممد بن حسن بن محزة اجلعفري؛
7. ساالر بن عبد العزيز الديلمي املعروف بـ َساّلر.8

وفاته
مات الشيخ رمحه هللا ليلة اجلمعة لثالث ]ليال[ خلون من شهر رمضان 
سنة ثالث عشره وأربع مائة، وصلى عليه الشريف املرتضى أبو القاسم 
علي بن احلسني مبيدان االشنان،و كان يوم وفاته يوما مل ير أعظم منه 

من كثرة الناس للصالة عليه و كثرة البكاء من املخالف و املوافق 
املؤالف9 وضاق على الناس مع كربه، ودفن يف داره سنني، 

الشيخ المفيد
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نابليون وروتشيلد

قادة اإلسالمقادة اإلسالم

كل من انبليون وروتشيلد کوان إمرباطوريتني يف آن واحد، فاألول أعلن 
نفسه إمرباطورا على »فرنسا« عام 1804م. بعد أن اجتاحت جيوشه 
»نوبولی«  على  جوزيف  وهم:  عروشها  على  الثالثة  إخوته  وعني  أوراب 

ولويس على »هولندا« وجريوم على »وستغاليا«.
وأما اناثن روتشيلد االبن فقد كون إمرباطورية أخرى خفية حتكم اإلمرباطورية 
اليت أعلنها انبليون وأكثر، فجعل إخوته األربعة يف دول أوراب کی يكون 
األداة اخلفية اليت حتكم أوراب وكان االبن ماير روتشيلد قد أرسل أوالده من 

قبل إىل أوراب الكربى لذلك الغرض وأدوا مهامهم بنجاح.
وأصبح أبناء روتشيلد حيكمون اإلمرباطورايت اليت صنعها انبليون يف أوراب، 
ومت اختيار »سويسرا« ومدينة »جنيف« فيها مقرا لقيادهتم، حييكون فيها 
النورانيون بسويسرا دولة حمايدة  الستار، وهلذا احتفظ  املؤامرات من وراء 

حىت اآلن وال تزال مقرا هلم أيضا.
كانت جتارة السالح وإاثرة احلروب هي التجارة الراحبة هلم، فكلما زادت 
احلروب اشتعاال تضخمت األموال يف خزائنهم، ولذلك فقد سيطروا على 
الكيماوية  والصناعات  واملناجم  السفن  صناعة  وعلى  السالح  مصانع 

وصناعات األدوية وغريها من الصناعات ذات الصبغة االسرتاتيجية.
شجع الروتشيليديون صنيعتهم انبليون على حروبه يف أوراب، فقد كانوا هم 
الذين يقفون وراءه منذ البداية وهو شاب فقري احندر من أسرة فقرية، لدرجة 
أنه ال يستطيع دفع أجرة غسيل مالبسه، وكان يطرق األبواب حبثا عن 

عمل، مث التحق ابجليش الفرنسي.
ووجد أمشيل روتشيلد بغيته يف انبليون بعد أن أدى وايزهاوبت دوره من 
اختياره  سببا يف  الدموي  الكورسيكي  انبليون  مزاج  فقد كان  املؤامرات، 

ليؤدي الدور الذي رمسه له النورانيون يف أوراب هلدم الكنيسة وسلطتها.
فقد كانت انبليون ضد الكنيسة الكاثوليكية وضد البااب وتشهد مواقفه 

وإذالله رجال الدين يف عصر حكمه هذا وما فعله مع اباب الفاتيكان 
معروفا.1

يف عام 1786م. عاش انبليون يف ابريس حيث احملافل املاسونية اليهودية 
بصحبة صديقه أوغستني روبسبري املاسونی، واستطاع يف عام 1790م. 
أن يكون الرجل الثاين يف كتيبته، ومن املعلوم أن عائلة روبسبري، صديق 
احلملة  وقد ساعدت  روتشيلد،  آل  من صنيعة  يهودية  انبليون كانت 
الفرنسية بقيادة انبليون على بزوغ جنمه يف فرنسا، وأصبح أحد رجاالت 
النورانيني املنفذين خلططهم، وحني صار إمرباطورا أراد أن خيدم الكنيسة 
فأعادها إىل فرنسا ورغب يف نقل مركز البابوية إىل »ابريس«، وجعل 
بوتقة  يف  فتوحاته  يصهر كل  اإلمرباطوري حىت  للمجلس  رئيسا  البااب 
واحدة، وقد أاثر ذلك النورانيني املاسونيني وغضبوا عليه وقالوا: لقد أدی 

الرببري غرضه فيجب أن يذهب.
ودبرت املاسونية خططا للتخلص من انبليون فحاولوا اغتياله، فباءت 
احملاولة ابلفشل وأراد انبليون اخلروج من أتثري اليهود املاسون ودعاه صلفه 
وغروره إىل ذلك، ويف عام 1806م. دعا يهود فرنسا و»إيطاليا« إىل 

مؤمتر ابريس.
ويف عام 1808م. أوضح انبليون أنه لن يتبع نصائح املاسونية اخلاضعة 
السيطرة اليهود يف خمططاهتا املعادية للمسيحيني، وطلب من احلاخامني 

أن يعاونوه أبن يعملوا كنوع من ضباط الشرطة.
مث ذكر انبليون جرائم اليهود يف اجمللس اإلمرباطوری بطريقة قاسية وكان 

ذلك حتداّي جلماعة النورانيني اليت أجلسته على كرسي اإلمرباطورية.
ومن أقوال انبليون يف اجمللس: 

جيب أال ننظر إىل اليهود كعنصر مميز بل كغرابء وسيكون إذالال 
لنا أن حنكم هبؤالء وهم أذل شعب على وجه األرض.2

ونقل إىل مقابر قريش ابلقرب من السيد أيب جعفر فی 
الکاظمني.10 

اهلوامش:
1. »معلم الشيعة الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان البغدادي«، حممد هادي 

أمينی، ص 17.
2. املصدر السابق، ص23

3. »الشيخ املفيد و هوية التشيع«، سيد علي اخلامنه اي، صص 10-9.
4. »اتريخ الفقه اإلسالمي وأدواره«، جعفر السبحاين، صص 249-246.

5. املصدر السابق، صص 256-250.
6. »الشيخ املفيد و هوية التشيع«، صص 37-35.

7. »الفهرست«، الشيخ الطوسي، ص 158.
8. »املقنعة«، الشيخ املفيد، املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، ص 14.

9. »الفهرست«، ص 158.
10. »رجال النجاشي«، أبو العّباس النجاشي، صص 400-399.

أصابع خفيةأصابع خفية
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أصابع خفيةأصابع خفية

وكتب انبليون إىل أخيه حريوم ملك »وستفالني«: 
مملكيت،  يف  زايدهتم  أريد  ال  ولكنين  اليهود  إصالح  قررت  لقد 
ولقد فعلت كل ما ميكن أن يربهن عن احتقاري األحط شعب على 

األرض.3
أنه  شعر  وقت  جاء يف  لعله  أو  متأخرا  لليهود  انبليون  فهم  لقد كان 
فوق اجلميع، أي فوق الذين صنعوه من النورانيني، لذلك كانت هنايته 

مأساوية يف معركة »واترلو« الشهرية واليت انتهت بنفيه حىت املوت.
لقد أمهل انبليون حبق دور الروتشيلديني وقام بتمهيد الطريق أمام اليهود 
يف إمرباطوريته فاحتلوا املناصب العليا فيها، وعلى سبيل املثال فقد منح 
انبليون سولت رتبة املارشال وعينه دوقا لـ»داملاسيا« وأغدق عليه املاليني، 
ورغم ذلك كان والؤه ألصحاب نعمته الروتشيلديني وخان اإلمرباطور.

لقد خدم انبليون الروتشيلديني يف حتطيم الكنيسة وإشعال احلروب وقتل 
املاليني من الشعب املسيحي يف أوراب وبالد الشرق.. ولكنه حني توقف 

عن تلك احلروب واجته حنو اليهود، قرروا تدمريه.
وهناك واثئق يف دار احملفوظات الوطنية بباريس تثبت أن جيمز واناثن 
الروتشيلديني كاان منهمكني يف وضع كل أنواع املؤامرات واخلطط للقضاء 
على انبليون، وقد نصحه األمري »دى أكموهل« ابعتقال الروتشيلديني 
الذين يعربون حدود إمرباطوريته، وكان لدى وزير الشرطة الدالئل على 

تورط الروتشيلديني، لكن انبليون برمحة غري عادية رفض ذلك.
مث جاءت اللحظة احلامسة يف واترلو حني خان املارشال سولت اإلمرباطور 
انبليون يف املعركة وكان انئبا له، ونفذ سولت اليهودي أوامر النورانيني 
يف اإلطاحة بنابليون يومها، وهذا ما أعلنه انبليون يف منفاه بعد ذلك: 

فمعاونوه  واترلو كثريا..  معركة  يف  القيادة  يف  انئيب  سولت  يساعدين  مل 
ابلرغم أن كل أوامري مل ينظموا.. لِـَم مل حيفظ النظام يف غيابی.

عن  يُهزم  القيادة کي  سولت  واستلم  املعرکة  يوم  انبليون  مرضی  لقذ 
عمد.4

اهلوامش:
1. »تنبؤات نوسرتادموس وخمططات اليهود«، دار الكتاب العربی. 

2. حاول عمالء النورانيني اغتيال انبليون بواسطة عضو احملفل املاسونی الساال مث 
أرسلوا رجال آخر يدعى ستاب يف عام 1809م. حني كان انبليون يف »شونربون« 
قال  معه،  وحتدث  انبليون  ستاب  قابل  وذلك حني  أيضا،  فشلت  اخلطة  ولكن 
انبليون: هذه آاثر نورانيي أملانيا، فاجليل الصاعد يعلن االغتيال وكأنه فضيلة وعلى 

الرغم من ذلك فإنين أومن أبن هناك شيئا أكثر مما يبدو من هذا احلديث.
3. »حكومة العامل اخلفية«، سبرييدوفتيش.

تقود  خفية  أصابع  سّرًا؟  العامل  حيکم  »من  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2005م.، ابلتلخيص.

الرتاجع امللموس يف هجرة اليهود إىل األرض احملتلة 
إن الكيان الغاصب قد احتل أرض »فلسطني« التارخيية على أمل جّر 
اليهود حول العامل إىل فلسطني. بينما ابت الكيان احملتل، يواجه خالل 
سنوات العقد األخري حتدايت تتمثل يف الرتاجع احملسوس ألرقام هجرة 

يهود العامل إىل فلسطني احملتلة.
وكان بن غوريون يرى أن هدف اهلجرة يتمثل يف إنقاذ اليهود من الزوال. 

كما كان يسوق أدلة أمنية للهجرة ويقول: 
لقد استولينا على أرض فلسطني، لكنها ال قيمة هلا على أرض الواقع من 
دون توطني اليهود فيها. إن التوطني هو الفتح احلقيقي والنهائي.1 ويقول 
بن غوريون الذي كان أول رئيس وزراء للكيان الصهيوين يف ابب ضرورة 
إىل  العامل  يهود  إن هجرة  احملتلة:  فلسطني  إىل  العامل  اليهود حول  هجرة 
أمن  وتكفل  إسرائيل،  حياة  دميومة  تضمن  اليت  الدماء  مبنزلة  هي  فلسطني 

اسرائيل ومستقبلها.2
لقد كانت الفرتة الزمنية الكائنة بني األعوام 1948 و 1960م.، هي 
الفرتة الذهبية هلجرة اليهود إىل فلسطني احملتلة. وكان هلجرة اليهود خالل 
هذه احلقبة، أثرا بنسبة 65 ابملائة يف زايدة عدد سكان الصهاينة. ومنذ 
واألوضاع  اهلجرة  حمفزات  تراجع  خلفية  وعلى  فصاعدا،  التاريخ  هذا 
األفضل للبلدان اليت يقيم فيها اليهود، احنسرت موجات اهلجرة هذه ال 
سيما يف العقد السابع من القرن املاضي بشكل الفت. لكن وبعد اهنيار 
الكيان  استطاع  التسعينيات،  عقد  مطلع  يف  السابق  السوفييت  االحتاد 
االسرائيلي استقطاب ما يزيد عن مليون مهاجر يهودي روسي وتوطينهم 
يف أرض فلسطني احملتلة. وعقب هجرة هذا العدد من اليهود منذ عام 

1991 حىت 2001م.، بلغت نسبة مسامهتهم يف زايدة السكان يهود 
اسرائيل 69 ابملائة، وهبذا حتول املهاجرون اليهود املنحدرون من أصول 

روسية، إىل أغلبية يف الكيان الصهيوين.3

السنوات  خالل  اسرائيل  إىل  اليهود  هجرة  واجهت  فقد  هذا،  ومع 
األخرية، اخنفاضا شديدا مقارنة ابلعقدين املنصرمني. وأول مؤشر على 

اخنفاض نسبة هجرة اليهود بدأ اعتبارا من عام 2001م.4
وتظهر اإلحصاءات واألرقام  أن عدد املهاجرين الصهاينة إىل األرض 
ففي عام 2000م.،  اجلديدة.  األلفية  اخنفض بشدة يف مطلع  احملتلة 

بلغ عدد املهاجرين اليهود حنو 60 ألفا، بيد أنه تراجع إىل 43 ألفا 
عام  ألفا   23 و  2002م.  عام  ألفا   33 و  2001م.  عام 

العدد عام 2004 إىل 21  2003م.، إىل إن وصل هذا 

صاحل قامسي

القسم الثاني

تطورات السكان؛ أهم تحديات بقاء الكيان الصهيوني 

منحى هجرة يهود العامل إىل فلسطني احملتلة 
منذ 1957 حىت 2007م.

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية
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اهلجرة العكسية من إسرائيل. وقد بلغ النضال ضد الصهيونية وكره إسرائيل الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية
إسرائيل  بقاء  احتماالت  أن  احلاضر. كما  الوقت  يف  ذروته  العامل،  يف 
السلطات  أداء  بسبب  املنال كثريا  بعيدة  احلاضر  الوقت  يف  أصبحت 
االسرائيلية وسياساهتا املغلوطة واجلمود الفكري الذي يشكل الصفة اخلاصة 

هلذه السلطات.
ويفيد تقرير للهيئة املركزية لالحصاء يف اسرائيل لعام 2017م.، أن عددا 
السنوات  خالل  االوىل  للمرة  إسرائيل  غادروا  قد  االشخاص  من  كبريا 
2009 إىل 2017م.، وتقدم هذا العدد على عدد اليهود الذين يهاجرون 
إىل فلسطني احملتلة. ويهاجر سنواي عدد كبري من مواطين إسرائيل السباب 
خمتلفة مبا فيها الدراسة والعمل يف الدول االخرى، وال يعود عدد منهم إىل 
إسرائيل أبدا. ويف عام 2017م.، فان عدد اليهود الذين غادروا إسرائيل 
ومل يعودوا إليها بلغ ثالثة أمثال عدد اليهود الذين دخلوا إسرائيل. وتعود 
أعلى نسبة من اهلجرة العكسية من إسرائيل لليهود الروس الذين ينقسمون 
إىل فئتني: الفئة االوىل اليهود الروس الذين يعودون إىل روسية والفئة الثانية 

هم الروس الذي يهاجرون إىل الدول الغربية.19
العكسية قد أخذ منحى تصاعداي منذ فرتة، ويقر  القلق من اهلجرة  إن 
اخلرباء الصهاينة ابن اهلجرة من اسرائيل قد تزايدت بشكل ذي مغزى، 
حبيث يتوقع مع استمرار هذا املسار خالل السنوات الـ15 املقبلة، أن تزول 
إسرائيل بصورة كاملة. وبذلك فان اهلجرة العكسية حتولت إىل ظاهرة ميكن 
أن تنطوي حبد ذاهتا على خطر حيوي مهم يهدد وجود الكيان الصهيوين.

االنتشار غري املتوازن للسكان الصهاينة
إن ما يزيد على 65 ابملائة من جممل السكان اليهود الصهاينة يعيشون يف 
الوقت احلاضر يف 35 ابملائة من جممل األرض احملتلة ويف 6 مدن مكتظة 
النهاية  للسكان ويف  املتجانس  االنتشار غري  اىل  يؤدي  ابلسكان، وهذا 
إىل واحد من التحدايت السكانية واألمنية اليت متر هبا احلياة غري الشرعية 

السرائيل.

ويبلغ التكدس السكاين يف تل أبيب 7600 شخص يف كل كيلومرت 
مربع ويف املركز التايل، أورشليم ابكثر من 1600 شخص يف كل كيلومرت 
مربع، لتعدان من أكثر املدن اكتظاظا وتعرضا للضرر يف هذا الكيان، إذ 
أن هذا املوضوع أقار القلق العميق لدى الباحثني السكانيني واألمنيني 
هلذا الكيان. يف حني أن التمركز السكاين املتزايد للمسلمني الفلسطينيني 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، يتحول إىل أحد التكتيكات لتحرير القدس 

الشريف. 

أحد  ميثل  احملتلة،  فلسطني  املتوازن يف  السكاين غري  االنتشار  إن هذا 
التحدايت السكانية للكيان الصهيوين، وميكن أن يصبح أحد التهديدات 

اجلادة لدميومة بقاء هذا ا لكيان.

اهلوامش:
1. فلسطني واسرائيل: مواجهة العدالة، جان کوئيغلي، ترمجة سهيال انصري، ص 

.۱۳۸
2. علم االجتماع السياسي السرائيل، أصغر افتخاري، ص ۴۴.

3. اليهود  وتزايد اهلجرة العكسية، نبيل السهلي، صحيفة رسالت، ۱۰/ ۱۳۸۵/۴.
4. اجلديد عن اهلجره املعاکسه من اسرائيل، أسعد عبد الرمحن، ص ۹:

http://www.alrai.com.
5. http://focus-migration.hwwi.de/Israel.5246.0.html?&L=1

6. کريستني ساينس مونيتور )Christian Science Monitor(  وكانت من 
الصحف االكثر انتشارا مبدينة بوسطون، ماساتشوست االمريكية واليت أهنت نشاطها 
بعد قرن من اإلصدار. وتصدر هذه الصحيفة يف الوقت احلاضر نسخة أسبوعية 
للمشرتكني، ومتلك صحيفة قابلة للطباعة من ثالث صفحات ميكن الوصول إليها 

عن طريق الربيد االلكرتوين، لكنها تركز بشكل رئيسي على موقعها االلكرتوين.
7. www.haaretz.com/jewish/.premium-world-jewish-

population
8. اين لوستيک، أستاذ العلوم السياسية جبامعة بنسيلفانيا االمريكية.   انتشار السكان اليهود يف فلسطني احملتلة - 2018م.

ألف شخص.5
الذين  اليهود  عدد  أن  االسرائيلية  االجتذاب  وزارة  وأعلنت 
ترشحوا للهجرة إىل األرض احملتلة، واجه اخنفاضا شديدا وخطريا، 
والسبب يعود إىل إحجام عدد كبري من اليهود حول العامل من اهلجرة إىل 
هذه األرض بسبب اخلوف من املوت. ويقر املسؤولون الصهاينة أيضا 
أن إسرائيل مل تعد من وجهة نظر يهود العامل، أرض العسل واللنب وأرض 

اآلابء واألجداد اليت جيب القتال واملوت من أجلها.
وتناولت صحيفة »كريستني ساينس مونيتور«6 يف اتريخ 12 حزيران/ 
يونيو 2007م. يف مقال بعنوان »احنسار السكان اليهود«، أزمة السكان 
اليهود يف العامل. وجاء يف املقال أن عدد يهود العامل بلغ عام 2007م. 
حنو 9 ماليني نسمة. وأضاف أنه يف ظل الظروف احلالية، فان هناك 
يهوديني اثنني من كل ألف يهودي، بينما كان هذا العدد قد بلغ خالل 
األعوام 1970 و 1945 و 1938م. على الرتتيب 3.5 و 4.7 و 

7.5 يهودي من كل ألف يهودي.
وقد حذر معظم القادة اليهود من أن معدالت منو السكان اليهود يف 
العامل، ترتاجع ألسباب خمتلفة، إذ بلغ عدد هؤالء السكان يف الوقت 
احلاضر ويف عامل 2018 حنو 14 مليون نسمة، ما يشري إىل تراجع نسيب 

حمسوس نسبة إىل جممل سكان العامل.7
ويرى اين لوستيک8 أستاذ جامعة بنسيلفانيا األمريكية أن الكثري ممن 
هاجروا أخريا إىل اسرائيل، ميلكون دوافع اقتصادية فحسب، والبعض 
االخر منهم هلم صلة قرابة بعيدة مع اليهود؛ فعلى سبيل املثال، كان هلم 
جد يهودي فقط. إن هذا التحدي حتول يف الظروف احلالية إىل واحد 
من أهم التحدايت السكانية للكيان احملتل الذي بدأ منحى نزوليا لنهاية 

التطلع املختلق لليهود يف فلسطني.

املنحى الصعودي للهجرة العكسية
الصهيونية قد احتلت منذ عام 1984 حىت  وتظهر اإلحصاءات أن 
2016م. حنو 85 ابملائة من أرض فلسطني واجتذبت يف الوقت ذاته 
حنو 5 ماليني يهودي إليها، فيما ابدر أكثر من 20 ابملائة منهم إىل 
اهلجرة العكسية من فلسطني احملتلة يف الفرتة من 2000 إىل 2016م. 
يعتربون أن  أتوا. ولذلك، فان اخلرباء واملتخصصني  ليعودوا إىل حيث 
أعقد  ميثل  اسرائيل،  من  لليهود  العكسية  للهجرة  املتصاعد  املنحى 
هذا  تعريف  احملتل. وحسب  الكيان  هذا  بقاء  هبا  مير  اليت  التحدايت 
الكيان، فان املهاجرين العكسيني، هم أولئك الذين خرجوا ألي سبب 
كان من فلسطني احملتلة ألكثر من سنة واحدة وابتوا يقيمون يف بلد 

اخر غري اسرائيل.
ومنذ أتسيس الكيان احملتل، كان تثار هذه املزاعم من أن اليهود يف الوطن 
املختلق إسرائيل لن ميروا مبشاكل مثل البطالة وانعدام األمن والفقر، وأن 
والرفاهية  التعليم األفضل  إىل  توفري ظروف االستثمارات والوصول  يتم 
التامة لليهود الصهاينة حبدها األقصى، لكن ونظرا إىل عدم حتقق هذه 
الوعود يف الوقت احلاضر، فان إحدى املشاكل املهمة للكيان الصهيوين 
تتمثل يف اهلجرة العكسية أو مغادرة اليهود السرائيل وعودهتم إىل البلدان 
لليهود من  العكسية  أرقام دقيقة عن اهلجرة  تتوافر  أتوا منها. وال  اليت 
احملتلة  الذين هاجروا إىل فلسطني  اليهود  إسرائيل ال سيما وأن معظم 

غادروها خفية ومن دون تراخيص وبعناوين خمتلفة.
أقنعت  األخرية،  السنوات  الصهيوين خالل  للكيان  العقيمة  احلروب  إن 
املستوطنني أكثر فاكثر من أنه ليس مبقدورهم العيش يف فلسطني احملتلة 
يف أمن وأمان. ويتحدث القادة الصهاينة يف وسائل اإلعالم خاصة العربية 
منها على الدوام عن هجرة اليهود إىل فلسطني، لكنهم ال يتطرقوا أبدا إىل 
اهلجرة العكسية لليهود من فلسطني، الن التطرق إىل قضية اهلجرة العكسية 
لليهود خاصة يف ظل األوضاع املعيشية واألمنية السيئة احلالية اليت ميرون 

هبا، ستدفع ابملستوطنني املرتددين على مغادرة إسرائيل.
إن نتائج استطالعات الرأي اليت أجراها »مركز ميدغام«9 تشري إىل أن 
أكثر من 60 ابملائة من اليهود املقيمني يف فلسطني احملتلة يرغبون مبغادرهتا، 
الشباب والفئة  للهجرة من اسرائيل هم من شرحية  املتطوعني  وأن معظم 
العمرية 23 إىل 39 سنة. إن هؤالء الشباب يرون ابهنم ال ينتمون إىل 
هذه األرض ويعانون من مشكلة اهلوية وأزمة اهلوية. إن حنو مليون ونصف 
مليون شخص منهم عازمون بشكل جاد على مغادرة اسرائيل.10 وتفيد 
املعطيات املتاحة خالل السنوات األخرية، إن أرقام اهلجرة إىل األرض احملتلة 
ليست شهدت اخنفاضا الفتا فحسب بل أن هذا الكيان ويف ضوء اهلجرة 

العكسية يرى أن وجوده ابت معرضا للتهديد.11
إن عددا كبريا ممن غادروا الكيان الصهيوين على مدى العقد املنصرم إىل 
اخلارج للدراسة، ال ينوون العودة. إن معظم أبناء كبار املسؤولني يف الكيان 
أن  وحىت  أرواحهم  على  خوفا  احملتلة  فلسطني  خارج  يعيشون  الصهيوين 
هؤالء املسؤولني حيثون أبناءهم على مغادرة فلسطني احملتلة. إن عددا من 
أفراد أسر رؤساء الورزاء السابقني مبن فيهم بن غوريون12 ومناخيم بيغن13 
هؤالء  من  هم  فلنائي16  ومتان  اليعازر15  بن  وبنيامني  رابني14  وإسحاق 

األشخاص.
اليهود  املهاجرين  من  العديد  أن  الفرنسية  »ليرباسيون«  وذكرت صحيفة 
الذين توجهوا حديثا إىل فلسطني احملتلة، هم بصدد العودة إىل بلداهنم اليت 
جاؤوا منها، الهنم ومبجرد وصوهلم إىل فلسطني احملتلة، أخذوا يواجهون 

مشاكل مجة.
العزلة  يف  تتمثل  احملتلة  فلسطني  يف  األشخاص  هؤالء  مشاكل  أهم  إن 
االجتماعية والتعاطي مع اهليكلية اإلدارية الصعبة واملعقدة للكيان الصهيوين. 
وكانت املسألة بصورة تقليدية دائما أن فصل الصيف يف فلسطني احملتلة 
ليس فصل السياحة فحسب بل هو فصل يطلقون عليه "عاليا" أو هجرة 
يهود العامل إىل اسرائيل، بيد أن الكثري من اليهود الذي جاؤوا إىل فلسطني 
احملتلة خالل السنوات  األخرية، عادوا إىل بلداهنم بعد فرتة وجيزة. ويتملص 
األرقام  إعطاء  من  الصهيوين  الكيان  يف  ابهلجرة  املعنية  الدوائر  مسؤولو 
اليهودية  الوكالة  تقارير  العكسية من إسرائيل، لكن  الدقيقة حول اهلجرة 
تفيد ابن معدل العودة يف هناية السنة األوىل من اهلجرة إىل اسرائيل يرتاوح 

ما بني 35 و 40 ابملائة.
خارج  ولدوا  الذين  االسرائيليني  اليهود  لدى  اهلجرة  رغبة  أن  والالفت 
فلسطني احملتلة، قد تزايدت بشدة وأن هؤالء األشخاص الذين يشكلون 
أكثر من 45 ابملائة من جممل سكان هذا الكيان، يفضلون يف الغالب إما 

العودة إىل بلدهم األصلي أو اهلجرة إىل البلدان الغربية االخرى.17
وأقر آرييه شافيت18 يف مقال نشرته صحيفة »هاآرتص« الصهيونية أن 
عدم ثقة اجملتمع ببقاء إسرائيل، حتول إىل السبب الرئيس لتصاعد موجة 

خارطة التكدس اجلغرايف للسكان يف فلسطني احملتلة - 2014 م.
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اليهودية"  الوالية  وقدم عام 1976 أطروحة حتت عنوان "العرب يف 
وموضوعها حتديد نسل األقلية العربية يف فلسطني احملتلة. وهو املؤسس 

والرئيس السابق جلمعية الدراسات االسرائيلية.
التدريبات  الرأي، وهو مركز اتبع هليئة  9. مركز ميدغام للدراسات واستطالعات 

العسكرية للجيش االسرائيلي.
10. وقد أجنز استطالع الرأي هذا لتقدميه يف ملتقى »اهلجرة إىل اسرائيل كدافع 
للتغيري« يف الكنيست االسرائيلي. ونشرت نتيجة االستطالع هذا يف تقرير لصحيفة 

"احلياة" ابللغة االجنليزية بتاريخ 27 أكتوبر 2014م. 
۱۷. زلزال اهلجرة املعاكسة يف األرض احملتلة، عبد اجمليد الزواري، ۱۳۹۳ه.ش.:

http://www.tisri.org/default-1755.aspx
۱۸. ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للكيان الصهيوين.

۱۹. مناخيم بيغن، سادس رئيس وزراء للكيان الصهيوين وأول رئيس وزراء السرائيل 
من حزب الليکود.

السرائيل   وزراء  رئيس  وخامس  وعسكري صهيوين  سياسي  رابني،  إسحاق   .۲۰
وانتخب مرتني لتويل منصب رئيس الوزراء يف الكيان الصهيوين.

۲۱. بنيامني بن اليعازر، سياسي ووزير احلرب وضابط متقاعد يف جيش الكيان 
الصهيوين.

۲۲. متان فلنائي، وزير االداخلية للكيان الصهيوين.
۲۳. اهلجرة العكسية التحدي اجلاد للسلطات الصهيونية، وكالة اجلمهورية االسالمية 

لألنباء، ۱۳۹۳ه.ش.:
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=80868824

۲۴. آريه شافييت، حملل وكاتب مقاالت اجتماعية يف الصحف االسرائيلية .
25. https://gulfnews.com/opinion/thinkers/israeli-folly-
and-reverse-migration-1.2109702

أ. اإلحتجاج الكبري
وقد بذل هذا النيب االهلي جل اهتمامه إلعادة الناس إىل الفطرة السليمة 
وإحياء التقاليد املنسية لألنبياء السابقني، واحلد من متادي التيار اإلحنرايف 
املتعال،  الّل  ملكوت  حبلول  التبشري  وابلتايل  املعابد  لكهنة  واإلجرامي 
وكل هذا، مل يعجب أشرار اليهود، وأصبحوا بصدد منعه من ذلك. وقد 
تناول اإلجنيل احلايل، جانبا من إجراءات هذا النيب االهلي، ويقول يف هذا 

اخلصوص: 
أنه  إذ  مذهل.  عمل  على  احلواريني  مع   عيسى أقدم  األثناء،  تلك  ويف 
الصيارفة رأسا على عقب وطرد  توجه إىل »اهليكل« وقلب صناديق وموائد 
ابعة احلمام، كما طرد مجيع الذين كانوا يبيعون ويشرتون داخل ابحة »بيت 
العبادة جلميع  بيت  بييت سيسمى  أن  »أليس كتب  قائال:  املقدس«، وصرخ 
األمم، لكنكم حولتموه إىل دكان للصوص«.1 وهذا العمل لقي على الظاهر 
لذلك  عليه،  جواب  لديهم  يكن  مل  اهليكل  أولياء  لكن  العموم،  استحسان 

الذوا ابلصمت.
وقرر رؤساء الكهنة والكتبة وزعماء اليهود منعه. فبادروا بداية إىل سبه وشتمه 
عدة  مدى  على  وحاولوا  اجلمهور.  أمام  وإذالله  قدره  من  احلط  أمل  على 
أايم متتالية حيث كان يلقي مواعظ يف اهليكل، لإلشكال عليه وأخذ مآخذ 
البسطاء  الناس  يدعو  وكان  ذريعة،  يعطهم  مل  لكنه  ابلكفر،  واهتامه  عليه، 
وكانت  السماء،  مللكوت  مقدمة  بعثته  ويعتربوا  إليه  لينضموا  الدوام  على 
مكانته  زعزعة  على  املعاندون  وعمل  اتم.  بتشوق  إليه  تصغي  احلشود  مجيع 
فعلم خبثهم  أم ال؟  لقيصر  تعطى جزية  أن  أجيوز   ... عندما سألوه:  ومنزلته 

ما  إذا  أعطوا  اجلزية...  معاملة  أروين  مراؤون؟  اي  جتّربونين  وقال:»ملاذا 
لقيصر لقيصر وما هلل هلل.« فلّما مسعوا تعّجبوا وتركوه ومضوا. واتضح أن 
كفة معارضته أصبحت تدرجييا أثقل، وأثرت شيئا فشيئا على الناس وانضم 
أنصار هريودس إىل املعار ضني. ولذلك بدأ عيسى التحدث إىل الناس 
وقال بلغة األمثال والقصص »لقد دعا الرب بداية اليهود إىل الضيافة، لكن 
مبا أهنم إمتنعوا عن قبول الدعوة، دعا الرب االخرين للضيافة عنده«. وورد 
»إن  وقال:  والصدوقيني  الفريسيني  إىل  توجه   عيسى ابن  اإلجنيل  يف 
حبىي،  تؤمنوا  مل  النكم   ... هللا  ملكوت  إىل  يسبقونكم  والزواين  العشارين 
لكن العشارين والزواين آمنوا به... لذلك أقول لكم... إن ملكوت هللا ينزع 

منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره.
إن مجيع كتبة األانجيل األربعة يرون أنه مبا أن عيسى اطلع إىل هذه الدرجة 
على معارضة وعناد األعداء، عرف أهنم يتواطئون لقتله، لذلك فقد جهز 
نفسه للموت. وقد أبرز هؤالء كلهم خالل نقل االحداث، تشوق ومحاسة 
قضاها  اليت  األخرية  الساعات  بدقة  وسجلوا  األول،  الصدر  مسيحيي 
عيسى خاصة قصة العشاء الذي تناوله يف الليلة األخرية يف غرفة بيت يف 
»اورشليم« مع أصدقائه. لذلك فان املسيحيني األوائل قالوا إن عيسى ليس 
كان يتنبأ قتله على يد معارضيه فحسب بل أنه كان يدري من سيخونه ويشي 
به. لذلك جهز جملسا بسيطا وتناول طعاما مع أنصاره للمرة األخرية لكي 

يعد اثين عشر من حوارييه ملفارقته.
وجاء يف »اإلجنيل«: 

وابركه  ابخلبز  عيسى  أمسك  الطعام،  أيكلون  أهنم كانوا  ومبا 

منعطفات في عصر المسيح

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية
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35أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

ويتعلق عصر الرسل حبقبة من سبعني عاما األوىل للقرن األول للميالد، 
ختلله حضور النيب عيسى بني الناس لثالثني عاما. وقد وجدت أانجيل 
احلواريني خالل  و»لوقا« و»يوحّنا« وكذلك رسائل  »مّتی« و»مرقس« 

هذه السنوات. ويقول مؤلف »التاريخ الشامل لألداين«: 
وجيب القول أن الداينة العيسوية اليت أرساها أنصار عيسى على أساس اإلميان 
املعلم،  ذلك  تعاليم  عن  واملعىن،  الشكل  ويف  الغالب  يف  ختتلف كثريا  به، 
كما أن مقارنة عيسى شخصيا وسرية حياته إبميان وفعل العيسويني يظهر جيدا 

ابن مؤسس هذا الدين، كان ميلك صفات روحانية وأخالقية مميزة جدا.
به شخصيا  اإلميان  يتجاوزوا حدود  مل  العيسويني  فان  حال،  أي  وعلى  لكن 
على اإلطالق. إن هذا النيب هو أستاذهم وزعيمهم وأن التطورات اليت طرأت 
الديين  احملور  حول  دائما  تدور  الدين، كانت  هذا  يف  ونطاق  قضية  أي  يف 

7. ...وسرية حياة عيسى
للكنيسة  األساس  احلجر  القدمية« حول  الكنيسة  »اتريخ  مؤلف  ويقول 

املسيحية: 
ويرافقوه  ليالزموه  شخصا  عشر  إثين  تالمذته،  بني  من  املسيح  أختار  وقد 
املسيح  قيامة  بعد  األشخاص كلفوا  هؤالء  أن  ومبا  الناس.  لوعظ  وإليفادهم 
من املوت، بنشر كالمه يف كل الدنيا، لذلك مسوا ابلرسل8 ولقبوا يف العهد 
اجلديد ابلرسل األثين عشر، ومثلما أن بين اسرائيل وجدوا من األبناء اإلثين 
عشر ليعقوب، فان املسيح أوضح من خالل إنتخاب إثين عشر رسوال ابنه 
اجلديدة،  اسرائيل  آابء  هم  عشر  اإلثين  هؤالء  وأن  اجلديدة  اسرائيل  يشكل 
هؤالء  بني  ومن  الروحيني.  أبنائهم  من  هم  املسيح  أعضاء كنسية  مجيع  وأن 
دنيوية كثرية  وأمنيات  أمان  وحيملون  للجاه  حمب  البعض  عشر، كان  اإلثين 
ولذلك  عليا.  مناصب  يف  ليعينهم  سلطنة  املسيح  يؤسس  أن  ينتظرون  وكان 
كان من الضروري دائما أن يذكرهم املسيح ابلبخل واحلسد والتكرب وسائر 

الذنوب اليت تطال يف الغالب أصحاب املناصب.9

الرسل اإلثنا عشر، إثنا عشر مبشرا
إن املعطيات املتعلقة حبياة النيب عيسى، أخذت كلها من األانجيل 
و  »مرقس«  أانجيل  وتظهر  اجلديد.  للعهد  األول«  »اإلجنيل  ل  الثالثة 

.مىت« و »لوقا« املشهد العام لألحداث اليت مر هبا النيب عيسى«
جممل  ويرى  السار.  واخلرب  البشرى  تعين   )Gospel( اإلجنيل  مفردة  إن 
يتقدم على سائر األانجيل. ويعود اتريخ  الرأي أن إجنيل »مرقس«  أصحاب 

كتابة هذا اإلجنيل إىل حوال العام 70 للميالد. 
ويتكهن ابن كتابة »إجنيل مت« متت بني األعوام 80 و 100 للميالد. كما 
كتب اجنيل لوقا يف األعوام من 80 إىل 100 للميالد. فيما يرى الباحثون 

أنه يعود لألعوام 90 إىل 95 للميالد.10
لرسله. ونواجه  املسيح  يعطيه  الذي كان  السلطان  وجيب هنا مالحظة مدى 
يف قسمني من اإلجنيل هذا السؤال: أوال ورد يف مت، الباب 18:16 و 19 
أبين كنيسيت  وأين  بطرس  ابنك  لك  أقول  »وأان  لـ»بطرس«:  قال  املسيح  أن 
على هذه الصخرة، وال تستول عليها أبواب جهنم، وامنحك مفاتيح ملكوت 
السماء، وكل ما تعقده يف األرض ينعقد يف السماء وكل ما تفتحه يف األرض 

ينفتح يف السماء.«11
املقدس،  اجملمع  وتعين  إكليسيا  لفظة  من  مأخوذة  »الكنيسة«  ومفردة 
املقدس  اجملمع  على  بصفة خاصة  العتيق،  العهد  املفردة يف  هذه  وتدلل 

لبين اسرائيل الذين كانوا الشعب املختار، لكن يف العهد اجلديد، فان 
لعيسى  احلقيقيني  األنصار  هو  الروحانية  احلقيقية  اسرائيل  من  القصد 

12.املسيح
وقد استخدمت مفردة الكنيسة يف القسمني املذكورين فقط من األانجيل 
األربعة، لكن هاتني الوثيقتني تفيدان ابن املسيح كان يرغب بتشكيل جممع 
من أنصاره وإطالق لفظة الكنيسة عليه. وكان قوم اسرائيل يسمون أحياان، 
تشكيل  على  عازم  ابنه   18:16 مت  يف  املسيح  ويقول  اسرائيل  كنيس 
اسرائيل جديدة وهي عبارة عن كنيسة عامة للمسيح بطبيعة احلال. إن الفتح 
والغلق يف مت 19:16 يشريان إىل فتوى العامل اليهودي الذي يعترب شيئا 
بطرس  فوض  املسيح  ابن  مت 19:16  يف  ويصرح  حراما.  أو  حالال  ما 
الصالحيات يف  يفوض هذه  لكنه  والعقد.  احلل  الرسول مجيع صالحيات 

مت 18:18 للكنيسة العامة.13
وقد أوفد النيب عيسى رسله اإلثين عشر )احلواريني( للتبشر الكتشاف 
اتئهي »بين اسرائيل« الذين كانوا يف احلقيقة املظلومني املنفصلني عن 
سكنة اهليكل وداينة الكهنة السامريني، وإرشادهم لطريق النجاة. وورد 

بشأن إيفاد هؤالء الرسل وامسائهم:
سلطاان ضد  وأعطاهم  عشر،  اإلثين  تالمذته   ]عيسى[ استدعى  وقد 
األرواح الشريرة لطردها وشفاء كل مريض وأمل، وأمساء الرسل اإلثين عشر 
هي: األول، مشعون املعروف ب بطرس وأخيه أندرايس، يعقوب بن زبدي 
وأخيه يوحنا، فيليبس وبرتلوما؛ تلما ومتاي آخذ اإلاتوة، يعقوب بن حلفي 
قام  الذي  اسخريوطي  ويهوذا  قانوين  مشعون  تدي،  ب  املعروف  وليب 

بتسليمه. 
وقد أرسل عيسى هؤالء اإلثين عشر، وأوصاهم وقال: »ال تسلكوا طريق 
األمم، وال تدخلوا بلد للسامريني، بل إذهبوا عند خراف اسرائيل التائهني، 
أشفوا مرضى.  قرب.  السماء  ملكوت  وقولوا ابن  تذهبون، عظوا  وعندما 
جماان.  واعطوا  جماان  وجدمت  شياطني،  أخرجوا  موتى.  أقيموا  برصا،  طهروا 
أو  أمتعة  النحاس يف ظهوركم وال حتملوا  أو  الفضة  أو  الذهب  تكتنزوا  ال 
قميصني أو أحذية أو عصا للسفر، الن العميل يستحق طعامه، وإن دخلتم 
مدينة أو قرية فاسألوا حيث تستحقون هناك؟ لذلك ابقوا هناك لكي خترجوا 
وإن دخلتم بيتا، ألقوا التحية عليه، وإن كان البيت الئقا، فان التحية ستقع 
يقبلكم  عليه، وإن كان غري الئق فان حتيتكم ستعود عليكم، وكل من ال 
تراب حتت  وانثروا  املدينة،  أو  البيت  إليكم، خيرج من ذلك  أو ال يصغي 
أقدامه. وأقول لكم دائما، ابن حالة األرض »سدوم« و »غمورة« ستكون 

يف يوم اجلزاء أسهل من ذلك البيت«. )مت: 15-10:1(.14
وواضح من دون أي تفسري وأتويل ابن النيب عيسى حيذر حوارييه 
من السامريني واألخالق السامرية والشياطني الذين ميثلون القوى اجلنية 

الشيطانية، ويعترب أن مهمتهم هي التبشري والنجاة. 
وميكن إختزال هذه الداينة اليت أرسلها الّل لبين اسرائيل ابعتبارها مهمة 
آخر أنبياء بين اسرائيل، يف هاتني العبارتني ومها »التبشري« أي البشرى و 

»إعالن حلول يوم النجاة، عن طريق بعثة نيب آخر الزمان«.

اهلوامش:
1. إجنيل مرقس:۱۵-۱۸،۱۱.

2. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألداين«، صص ۶۰۷-۶۰۴
3. القمي، علي بن ابراهيم، »تفسري القمي«، قم، دارالکتاب، الطبعة 

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

وقطعه، وأعطاه إايهم وقال: »خذوه وكلوه فانه جسدي«.
فاخذ كأسا وشكر وأعطاها هلم فشربوا منها مجيعا وقال: »هذا 
وبعد  وعن كثريين«.  عنكم  سرياق  الذي  اجلديد  العهد  دم  دمي 
اسخريوطي،  يهوذا  املعروف ب  التالمذة  أحد  قام  ذلك،  من  وجيزة  فرتة 
حيملون  وهم  إليه  أتوا  جلمع كانوا  بتسليمه  »جتثماين«  يسمى  بستان  يف 
بعيسى  أتوا  لذلك  إليه.  الكهنة  أرسلوا كبري  قد  العصي والسيوف. وكانوا 
الكفر.  جبريرة  ابلقتل  مجيعهم  وأدانوه  الشورى،  وأهل  الكهنة  جممع  إىل 
بيالطس  أن  وقيل  اجلليل.  حاكم  انتيباس،  هريودس  إىل  عيسى  وأرسلوا 
حاول كثريا إلنقاذ عيسى ووهبه حلشد غفري من الناس كانوا قد جتمهروا يف 
ابحة منزله ويطالبون بتحرير سارق يدعى ابراابس، لكن الناس كانوا يعتربون 
عيسى إحدى طوائف القانيني، وكانوا يطالبون بدال عنه، بتحرير ذلك اللص. 
لذلك، قام بيالطس بتسليم عيسى لشنقه. وكانت قد مضت ثالث ساعات 
من منتصف النهار، حيث جلبوه إىل املشنقة، وتركوه مجيعا، ما عدا عدد 

من النساء اللوايت بقني معه حت الدقيقة األخرية، وأقمن مأمتا«.2
وأييت مؤلف كتاب »التاريخ الشامل لألداين« على ذكر هذه العبارة عن 
النيب عيسى اليت توجه هبا إىل بين اسرائيل: «... إن ملكوت الّل 

ينزع منكم ويعطى ألمة تعمل أمثاره.
ونقول هنا ابن الّل، ووفقا لسنة اإلستبدال، رفع مهمته عن بين اسرائيل 
ابجلدارة  حيظون  أخرين  لقوم  وأانطها  وعصياهنم،  إحنرافهم  بسبب 

والكفاءة، وبذلك أزيلت املختارية عن بين اسرائيل. 

ب. الليلة األخرية وصلب املسيح
أنه  بل  يصلب،  مل   عيسى النيب  ابن  يؤمنون  املسلمني  عامة  إن 
اليهود  أشرار  إليه  منه ويسئ  ينال  أن  قبل  السماء  إىل  الّل  بقدرة  رفع 
والسلطات الرومانية. ويقول اإلمام حممد الباقر يف هذا اخلصوص: 

إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه هللا إليه فاجتمعوا إليه عند املساء وهم اثنا 
عشر رجال فأدخلهم بيتا مث خرج إليهم من عني يف زاوية البيت وهو ينفض 
الساعة ومطهري  إليه  أنه رافعي  املاء فقال - إن هللا أوحى إل  رأسه عن 
من اليهود فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي يف درجيت 
فقال شاب منهم أان اي روح هللا قال فأنت هو ذا فقال هلم عيسى - أما إن 
منكم من يكفر يب قبل أن يصبح اثنيت عشرة كفرة فقال رجل منهم أان هو 
اي نيب هللا فقال له عيسى - أحتس بذلك يف نفسك؟ فلتكن هو مث قال 
هلم عيسى أما إنكم ستفرتقون بعدي ثالث فرق فرقتني مفرتيتني على هللا 
يف النار - وفرقة تتبع مشعون صادقة على هللا يف اجلنة مث رفع هللا عيسى 

إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه.«
 :مث قال

»إن اليهود جاءت يف طلب عيسى من ليلتهم - فأخذوا الرجل الذي قال 
له عيسى إن منكم ملن يكفر يب قبل أن يصبح اثنيت عشرة كفرة وأخذوا 
الشاب الذي القي عليه شبح عيسى فقتل وصلب وكفر الذي قال له عيسى 

يكفر قبل أن يصبح اثنيت عشرة كفرة.«3
 .وبعد حماكمة ملفقة ومغرضة، أدانوا حسب زعمهم النيب عيسى

ويقول جالل الدين اشتياين هبذا اخلصوص: 
كهنة  عظيم  وحبضور  االعلى  اليهودي  اجمللس  يف   عيسى واعترب 
أورشليم ويدعى »قيافا« ابنه يستحق املوت، ومبا أن صدور حكم اإلعدام 

هو من صالحيات حكام الروم، فقد سلموه للحاكم الرومي »بيالطوس«. وورد 
موت  قرار  أصدر  لكنه   ،عيسى إعدام  عارض  بيالطوس  أن  اإلجنيل  يف 

املسيح رغما عنه، وذلك بسبب إصرار اليهود واخلشية من متردهم.
الشوك  من  إكليال  ووضعوا   عيسى أنه[  يظنون  ]ما كانوا  جلدوا  وقد 
اجلمجمة.  أي  يدعى »جلجتا«  موقع  الصليب يف  رأسه، وعلقوه على  على 
يشتمنونه  وكانوا  الصليب،  على  املعلق  بعيسى  اإلستهزاء  على  الناس  وأقدم 
ويعريونه أبنه لو كنت إبن هللا، فانزل من الصليب وانقد نفسك. وكان رجال 
تنقذ االخرين،  أن  أردت  أيضا، ويقولون: »إنك  منه  اليهود يسخرون  الدين 
لكنك االن غري قادر على إنقاذ نفسك. وإن كان هللا حيبك، لكان ينقذك«. 
وبقي عيسى على الصليب منذ منتصف النهار وحت الساعة الثالثة من 
ملاذا  ريب!  ريب!  أي  سبقتين«  مل  إيلي،  »ايلي.  صرخ:  مث  ومن  الظهر،  بعد 

تركتين؟« ومن مث فارق احلياة. 
وحت   املسيح وتالمذة  أقارب  من  أاي  فان  »اإلجنيل«،  رواية  وحسب 
 أمه، مل يشهدوا صلبه، بل أن عدة نساء فحسب ممن كن يرافقن عيسى
مرمي  إىل  أشري  النسوة،  هذه  بني  ومن  املوقف.  شهدن  له،  اخلدمة  إلسداء 
ومها  ويوسف،  يعقوب  أم  ومرمي  شفاها،  قد   عيسى اليت كان  اجملدلية 

.ليستا مرمي أم عيسى
وبعد موت عيسى، طلب رجل ثري يدعى يوسف وهو من أهال »رامة« 
إليه. وقد لف جسد عيسى يف  من »بيالطوس« ليسلموا جسد عيسى 
قماشة من الكتان ووضعه يف قربه ومن مث وضع حجرا كبريا على القرب. ومبا 
أن عيسى كان قد أعلن يف حياته، أنه سيحىي بعد ثالثة أايم، قام الناس 
أنصار  يسرق  ال  لكي  القرب  حلراسة  حراس  بتكليف  بيالطوس،  من  وابذن 
عيسى جنازته ويدعون أنه هنض من القرب، وخيدعون الناس بذلك أكثر 

من السابق.4
وقد دفن عيسى يف يوم سابق ليوم السبت وهو آخر أايم االسبوع لدى 
اليهود. ويف صبيحة اليوم األول لألسبوع أو األحد، توجهت النسوة إىل مقربة 
يوسف لدهن جسد عيسى. وحيدث فجأة زلزال عنيف وينزل ملك هللا من 
السماء، ويزيح شاهد القرب جانبا ويظهر للمرميتني اإلثنتني آنفيت الذكر، القرب 
وهو خاٍو ويقول: إن عيسى املصلوب قد حيي ومل يعد هنا. واذهنب وأخربن 
تالمذته ابن عيسى سيذهب إىل »جليلة«. ومن مث ظهر عيسى ملرمي 
ويعلنوا  العامل  أرجاء  مجيع  إىل  ليذهبوا  احلواريني  وكلف  وتالمذته  اجملدلية 
هذه البشارة »إن الذي آمن وعمد، سينجو وأن من مل يؤمن، سيدان«. ومن 
 إىل السماء. وذكرت »رسالة أعمال الرسل« أن عيسى مث رفع عيسى
وبعد البعث الذي يدعى »اسرتن« وحيتفل به يف أول يوم أحد بعد هالل مطلع 
اليوم  ويف  السماء.  إىل  رفع  مث  ومن  احلواريني  بني  يوما  أربعني  بقي  الربيع، 
اخلمسني من البعث، الذي هو عيد اليهود وذكرى »ميثاق سينا«، يدخل روح 

القدس على احلواريني وتعترب الكنيسة هذا اليوم، بداية حياهتا. 
وكانت هذه خالصة عن حياة عيسى يف ثالثة أانجيل متجانسة.5

ونقل عن اإلمام الباقر بشأن اندالع اخلالفات والتشتت بني املسيحيني 
ما مضمونه:

مل  أنه  مجع  وقال  بينهم  عيسى، شب خالف  حول  هلم  شبه  أن  »وبعد 
يولد أبدا وقال مجع آخر أنه ميت وقال البعض أنه قتل وصلب.«6

ج. عصر الرسل )بشارة التالمذة(
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اللعنة « )اجلزء اخلامس(: أطوار املسيحية،  لقبيلة  الثقافی  املصدر: »التاريخ 
إمساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.

ماهّية الباقّلي
الباقّلي يقال على جسمني. أحدمها هو الفول و هو املتبادر إىل الذهن عند 
إطالق لفظ الباقّلي و هو معروف مشهور، و هو الذي نتكّلم يف أحكامه 
اآلن. و اثنيهما و هو اجلامسة و هو الباقّلي املصري، و الباقّلي القبطي. 
إن جوهر هذا النبات مرّكب من أرضية و مائية و هوائية و انرية و األرضية 

هي الغالبة.
و أما هوائية هذا الدواء فقليلة، و لذلك هو مصمت اجلرم. و لو ال هذه 
اهلوائية، ملا كان هذا الدواء أخّف من الطني و حنوه. و أقّل من اهلوائية 

النارية.
و األرضية اليت يف هذا الدواء، أكثرها معتدل. و هي اليت هبا - مع املائية 
- حتدث التفاهة. و منها ما هو ابرد، و هو قليل جّدا، و هو الذي به 

القبض.
و أما املائية اليت يف الباقّلي فمنها ما هي داخلة يف حقيقته، و هي الرطوبة 
األصلية اليت له، و هذه ممتزجة أبرضيته، و ليس امتزاجها شديدا جّدا و 

لذلك فإّن قوام الباقّلي ليس بشديد اللدونة.

طبيعة الباقّلي
ملا كان جوهر الباقّلي من أرضية كثرية، أكثرها معتدل، و منها شئ يسري 
املقدار، و من هوائية هي دون  ابرد؛ و من مائية هي دون األرضية يف 
املائية، من انرية قليلة جّدا. فإّن هذا النبات، يغلب عليه الربد و اليبوسة؛ 

ألن برد مائيته مع برد األرضية الباردة. يزيد على حرارة ما يف هذا النبات 
من اهلوائية و النارية؛ و ذلك، ألجل إفراط قّلة النارية فيه. و لكن هذه 
الزايدة ليست بكثرية جّدا، و ذلك ألن مائية الباقّلي ليست بكثرية جّدا، 
و غالب جرمه إمنا هو من األرضية املعتدلة. و لذلك، فإّن الظاهر من 

طعمه، إمنا هو التفاهة.
و هوائيته معتدلة حبّرها، ملا فيه من األجزاء الباردة، و ليست معدلة ملا 

فيه من األجزاء اليابسة، إذ ال أتثري للهواء يف ترطيب البدن، و لذلك.
و إذا هو ايبس، مع قبض و برد؛ فهو عاقل للبطن. و إذ هو قابض، 

فهو مقّو.
و إذ فيه انرية خفيفة، ففيه حتليل خفّي جّدا. و إذ هو جال غّسال، 

حمّلل؛ فهو مفّتح. و إذ هو ذو رطوبة فضلية، فهو منّفخ.

فعل الباقّلي 
يف أعضاء الّرأس

• إّن جوهر الباقّلي ملا كان غليظا أرضّيا، فهو عسر اهلضم و سنحّقق 
هذا بعد. و ملا كان ذا رطوبة فضلية، و هذه الرطوبة الفضلية من شأهنا 
قبول التصّعد عن حرارة املعدة و مجيع ما يكون كذلك فإنه يكون كثري 
التبخري؛ ألنه مع كثرة الرطوبة الفضلية فيه عسر اهلضم؛ فلذلك يكون 

يكون  ما  و  جّدا.  - كثريا  أكله  عند   - الباقّلي  من  يتبّخر  ما 
كذلك، فهو ضار جّدا ابلرأس و ابحلواس مجيعها. أما ضرره 

الباقّلـي

الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح
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الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي39

• و ملا كان الباقّلي قابضا جمّففا، فهو أيضا حيبس البول الزائد. فلذلك هو الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي
انفع من سلس البول و كثرته. و مع ذلك، فإنه ينّقى الكلى و املثانة بقوة 
جالئه، فلذلك مينع توّلد احلصاة فيها، ألنه خيرج مادهتا من هذه األعضاء.

فعل الباقّلي يف األمراض اليت ال اختصاص هلا بعضو
• إّن الباقّلي يربّد البدن، و جيلو اآلاثر اليت تكون يف اجللد - و ذلك لقوة 
جالئه - فلذلك ينفع من الكلف، و الّنمش، و الربش، و يزيل الوسخ عن 

اجللد و ينّقيه؛ و ذلك إذا تدّلك به، أو تضّمد به.
• و ينفع القروح جّدا و ينّقيها، و لكنه إذا أكل وّلد احلّكة و اجلرب و 
البدن و حيدث  مع ذلك؛ فإنه يفّتح السدد. و لكنه يكثر الفضول يف 
فيه رايحا ممّددة، و يكّسل، و حيدث تكسيال يف األعضاء كلها و ذلك 
ألجل ما حيدث منه من الرايح؛ فإّن ما حيصل من هذه الرايح بني العظام 
و أغشيتها، كلما مّددت تلك األغشية، أحدثت وجعا شبيها ابحلادث 
عند انكسار العظم؛ ألن ذلك الوجع سببه متّدد غشاء العظم، ملا ينتأ من 

ذلك العظم عند انكساره.
• و ملا كان الباقّلي يغّلظ الدم، فهو يهّيئه بسرعة االنعقاد )ليكون( حلما، 
خاصة و هو مع تغليظه له، تكثر فيه األرضية، و ذلك مما يعّده لسرعة 

االنعقاد ابحلرارة. و إذا انعقد الدم ابحلرارة، كان منه اللحم.
• فلذلك كان اإلكثار من أكل الباقّلي يزيد يف حلم البدن زايدة كبرية. و 
هذا اللحم يكون رخوا؛ ألن انعقاده ليس لقوة الفاعل، بل لزايدة استعداد 
من الدم كالطني الذي يتقّوم بكثرة الرتاب، ال بقوة حرارة الشمس. فلذلك، 
يكون هذا اللحم سريع التحّلل و التفّشى؛ فلذلك مسن الباقّلي مما يسرع 

زواله.

الباقّلي يف کالم األئمة املعصومني
عن أيب عبد هللا قال: »أكل الباقلى ميخخ الساقني و يزيد يف الدماغ 

و يولد الدم الطري.«1
و عن حممد بن أيب نصر عن الرضا قال: »أكل الباقلى ميخخ الساقني 

و يولد الدم الطري.«2
و روی عن صاحل بن عقبة قال مسعت أاب عبد هللا يقول : »كلوا الباقلى 

بقشره فإنه يدبغ املعدة.«3 

اهلوامش:
1. الكليين، حممد بن يعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، ج 

 6، ص 344.
2. نفس املصدر.
3. نفس املصدر.

ايران،  الطبية«،  الصناعة  يف  »الشامل  ابی حزم،  بن  علی  نفيس،  ابن  املصدر: 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 

1387ش.

ابلرأس، فألجل ما يلزمه من كثرة الفضول يف الدماغ، و ذلك 
ابستحالة هذا البخار إليها عند جتّمعه و تكاثفه. و لذلك، 
فإّن أكل الباقّلي حيدث ثقال يف الرأس، و دوارا و سدرا، و تكسريا 
يف البدن كله. و مع ذلك، فإنه ميّدد جرم الدماغ و أغشيته بتمديد ما 
يتصّعد من األخبرة، مع إساءهتا للمزاج. و لذلك، كان الباقّلي مصّدعا، 

شديد الضرر أبصحاب الصداع.
• و أما ضرره ابحلواس فألن هذا البخار خيالط أرواح الدماغ، و يلزم 
ذلك أّن تكّدر تلك األرواح، فال يكون إدراكها على ما هو األفضل  

الفضلية اليت فيه، املعّدة ألن يتكّون منها شخص آخر.
• والرطوبة األرضية يكون خبارها دخانّيا، فلذلك كان أكل الباقّلي يرى 
أحالما رديئة مشّوشة؛ ألنه ببخاره الدّخاىن يفعل يف أرواح الدماغ فعل 
األخبرة السوداويّة، احلادثة للسوداويني، و ذلك ألجل مشاهبة هذا البخار 

تلك األخبرة السوداوية تتضّرر هبا حاسة البصر.
• و قد ينتفع ابلباقلى يف الرأس و العني، و ذلك إذا استعمل من خارج 
العني، و ذلك  العارضة حتت  كما قد يضّمد به للطرفة، و للكمودة 
أبن خيلط دقيق الباقّلي بدقيق احللبة و العسل و يضّمد جمموع ذلك. و 
هذا الضماد قد يستعمل لتحليل الدماميل، و األورام العارضة يف أصول 

اآلذان، فينتفع به.
• و إذا خلط دقيق الباقّلي ابلورد و الكندر و بياض البيض نفع من نتوء 

احلدقة جّدا، و كذلك من نتوء العني مجلة.

يف أعضاء الّصدر
• ملا كان الباقّلي فيه جالء، و تليني، و حتليل لطيف، و تقوية؛ ال جرم 
كان انفعا ألعضاء الصدر، ألنه جبالئه يسهل خروج املواد إليه - ألنه 
هبذا القبض يسد منافذ املواد النازلة إىل الصدر - و لذلك كان الباقّلي 

انفعا من الرتالت مع إضراره أبعضاء الرأس.
و هو ينفع من الرتالت الرقيقة، احملدثة للسعال املقلق و حنوها. و هو 
ينّقى الصدر من الفضول؛ ملا فيه من اجلالء. و يقطع نفث الدم بقبضه، 
خاصة إذا لعق دقيقه بعصارة البقلة احلمقاء و الطني األرميىن و هو مع 
ذلك خيرج املواد من أعضاء الصدر ابلنفث. و يلنّي الصدر، و ينفع 
من خشونة احللق و حبوحته، و ذلك ألجل ما فيه من التليني و اجلالء.

• و يف قشرة الباقّلي مع القبض، مرارة ما؛ و لذلك يبّشر، و خيّشن احللق 
و رمبا هّيج اخلفقان.

• و قد يّتخذ من دقيق الباقّلي - بدهن اللوز - حشو، فيكون انفعا 
للسعال، و للرتالت.

يف أعضاء الغذاء
• ألجل غلبة األرضية عليه، تتوّلد عنه مادة أرضّية ايبسة، و هذه املادة 
إذاحصلت عند اجللد، أحدثت احلّكة؛ ألن الطبيعة تطلب حبّك اجللد 
أّن تتوّسع مسامه، ليسهل نفوذ هذه املادة فيه إىل خارج؛ فلذلك كان 

أكل الباقّلي يوّلد احلّكة.
• و إذ الباقّلي يوّلد خلطا غليظا، و األخالط الغليظة منها بلغمية و 
منها سوداوية. فلذلك الباقّلي يوّلد البلغم و السوداء؛ فإن كان رطبا، 
كان توليده للبلغم أكثر، و خاصة يف املعدة، و األمعاء و نواحيها. و 

لذلك، يكثر الفضول يف البدن كله، و ذلك ألن اليابس قليل املائية، كثري 
األرضية؛ فيكون ما يتوّلد منه من األخالط مناسبا جلوهره، و ذلك هو 
السوداء. فلذلك، توّلد السوداء عن الباقّلي اليابس أكثر، و توّلد البلغم 

عن الباقّلي الرطب أكثر.
• والباقّلي الرطب أكثر توليدا للرايح و النفخ، و ذلك؛ ألن هذه الرطوبة 
الفضلية تكون - بعد - فيه كثرية. و لذلك، ما كان من الباقّلي حديثا، 
فهو أكثر توليدا للرايح و النفخ من القدمي، و ذلك ألجل نقصان هذه 

الرطوبة جّدا يف القدمي.
و كلها كّرر عليه الطبخ و املاء، كان توليده للرايح أقل؛ ألن بقاء القشر 

عليه، مينع من زايدة الرطوبة احملدثة هلذه الرايح و النفخ.
و إن طحن بعد تقشريه، مث طبخ كان توّلد هذه الرايح و النفخ )أكثر ألنه 
إذا تصّغرت أجزاؤه ابلطحن، كان حتّلل الرطوبة احملدثة هلذه الرايح أكثر. 
و إن بولغ( يف طبخه، بعد التقشري و الطحن، كان توليد الرايح عنه أقل.

ويف الباقّلي قوة قابضة، و هو هبذه القوة يقّوى األعضاء فلذلك هو مقّو 
للمعدة هبذا، و لكنه لعسر اهنضامه، و كثرة توليده للفضول - ألجل كثرة 

الرطوابت الفضلية فيه - هو ضاّر هبذا الوجه.
• و ملا كان قبض الباقّلي يسريا جّدا؛ فلذلك صارت تقويته للمعدة أقل 
كثريا من إضراره هبا )و كلما( كان الباقّلي أكثر غلظا، و أعسر اهنضاما 
و أكثر رطوبة فضلية؛ كان إضراره للمعدة هبذه األمور أكثر، و تقويته هلا 

أقل ألنه أقل قبضا.
• والباقّلي مع عسر اهنضامه، فإّن احنداره ليس ببطئ جّدا، و ذلك ألجل 
ما فيه من اجلالء. و جوهره إىل سخافة، و ذلك ملا فيه من اهلوائية؛ فلذلك 
تغذيته ليست بكثرية جّدا. و ملا كان الباقّلي مقّواي للمعدة بقبضه، فهو 
انفع من القئ و اإلسهال، خاصة إذا كان معه ما يقّوى قبضه، كاخلّل و 
الّسّماق و حنومها، و كذلك هو انفع لقروح األمعاء، و ذلك ألجل قبضه 

و جتفيفه.

يف أعضاء الّنفض
• مع قبض الباقّلي فإنه ال خيلو من حتليل، ملا فيه من احلرارة؛ فلذلك هو 
انفع لألورام - ضمادا - خاصة أورام األعضاء الرخوة، ألنه ألجل ضعف 
حتليله ال يكثر حتليله يف أورام األعضاء الصلبة. فلذلك، كان الباقّلي شديد 
النفع إذا ضّمد به يف أورام األنثيني و الثديني، خاصة إذا كان هذا الورم 

حارّا، و ذلك ألن الورم احلاّر، أسهل حتّلال من البارد.
• و قد ختلط مع الباقّلي أدوية تقّوى فعله، فيكون فعله يف هذه األورام 
و يف اإلسهال و القئ و حنو ذلك، أكثر و أقوى. و ذلك، كما خيلط 
به - يف قطع اإلسهال و القئ - اخلّل أو الّسّماق خاصة إذا أكل بغري 
ملح؛ فإّن امللح يعني على اإلسهال. و كما خيلط به يف تضميد ورم الثدى 

أو األنثيني، ماء الكزبرة و دقيق الشعري و حنو ذلك.
• و إذا طبخ ابلنعناع حّلل ورم الثدى، الكائن عن جتنّب اللنب بقوة. و إذا 
ضّمدت عانة الصىب بدقيق الباقّلي أبطأ نبات الّشعر، و كذلك إذا ضّمد 
به املوضع املنتوف شعره؛ أبطأ نبات الّشعر. فإذا أكثر ذلك كثريا، بطل 
نبات الشعر البتة، و قد يكون ما ينبت بعد ذلك رقيقا، و قليال، و ضعيفا.

• و إذا ضّمد بدقيقه مع العسل، كان انفعا جّدا لقروح العصب و أورامه 
خاصة احلادثة منها عن سبب ابد كالضربة.
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قال العالمة طباطبايي حتت عنوان »حبث علمي«: 
العلوم الباحثة عن غرائب التأثري كثري والقول الكلي يف تقسيمها وضبطها 

عسرية جدا، وأعرف ما هو متداول بني أهلها ما نذكره:
القوى  مع  اإلرادية  القوى  متزيج  عن  الباحث  العلم  وهو  السيمياء  منها: 
ومنه  الطبيعية  األمور  يف  التصرف  غرائب  على  للحصول  املادية  اخلاصة 
التصرف يف اخليال املسمى بسحر العيون، وهذا الفن من أصدق مصاديق 

السحر.
ابتصاهلا  اإلرادية  التأثريات  عن كيفية  الباحث  العلم  وهو  الليمياء  ومنها: 
ذلك  وغري  واحلوادث  ابلكواكب  املوكلة  العالية كاألرواح  القوية  ابألرواح 
بتسخريها أو ابتصاهلا واستمدادها من اجلن بتسخريهم وهو فن التسخريات.
ومنها: اهليمياء وهو العلم الباحث عن تركيب قوى العامل العلوي مع العناصر 
للكواكب  فإن  الطلسمات  وهو  التأثري  عجائب  على  للحصول  السفلية 
العلوية واألوضاع السماوية ارتباطات مع احلوادث املادية كما أن العناصر 
واملركبات وكيفياهتا الطبيعية كذلك، فلو ركبت األشكال السماوية املناسبة 
حلادثة من احلوادث كموت فالن وحياة فالن وبقاء فالن مثال مع الصورة 

املادية املناسبة أنتج ذلك احلصول على املراد وهذا معىن الطلسم.
للحصول  املادية  القوى  استخدام  عن  الباحث  العلم  وهو  الرميياء  ومنها: 
وهو  األحناء  من  بنحو  خارقة  آاثر  أهنا  للحس  يظهر  حبيث  آاثرها  على 
الشعبذة، وهذه الفنون األربعة مع فن خامس يتلوها وهو الكيمياء الباحث 
عن كيفية تبديل صور العناصر بعضها إىل بعض كانت تسمى عندهم ابلعلوم 

اخلمسة اخلفية.
قال شيخنا البهائي: أحسن الكتب املصنفة اليت يف هذه الفنون كتاب رأيته 
العلوم  هذه  أمساء  أوائل  من  امسه  ركب  وقد  سر(  )كله  امسه  هرات  ببلدة 
الكيمياء والليمياء واهليمياء والسيمياء والرميياء، انتهى ملخص كالمه. ومن 
الكتب املعتربة فيها خالصة كتب بليناس ورسائل اخلسر وشاهي والذخرية 
اإلسكندرية والسر املكتوم للرازي والتسخريات للسكاكي وأعمال الكواكب 

السبعة للحكيم طمطم اهلندي.
ومن العلوم امللحقة مبا مر علم األعداد واألوفاق وهو الباحث عن ارتباطات 

للمطلوب يف  املناسبة  احلروف  أو  العدد  للمطالب ووضع  األعداد واحلروف 
جداول مثلثة أو مربعة أو غري ذلك على ترتيب خمصوص.

من  املطلوب  يناسب  ما  أو  املطلوب  حروف  تكسري  وهو  اخلافية  ومنها: 
والدعوة  ابملطلوب  املوكلة  والشياطني  املالئكة  أمساء  واستخراج  األمساء 
عندهم  فيها  املعتربة  الكتب  ومن  املطلوب،  على  للنيل  منها  املؤلفة  ابلعزائم 

كتب الشيخ أيب العباس التوين والسيد حسني األخالطي وغريمها.
األرواح  وإحضار  املغناطيسي  التنومي  اليوم  الدائرة  هبا  امللحقة  الفنون  ومن 
فيها كتب  الف  وقد  اخليال،  يف  والتصرف  اإلرادة  أتثري  من  مر  ومها كما 
مما ذكران  والغرض  ههنا  إليها  اإلشارة  يغين عن  أمرها  واشتهار  ورسائل كثرية 

على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها على السحر أو الكهانة.1
أقول: والغرض من هذا التطويل يف النقل التنبيه على مدى وكثرة العلوم 
الغريبة الباحثة حول األفعال اليت بظاهرها خارقة للعادة ولكنها يف احلقيقة 
عادية ملن مارس وتعلم تلك العلوم أو تلك الرايضات الباعثة على تقوية 
اإلرادة وأتثريها وأن هلذه األفعال أسبااب عادية ولكنها خفية على أكثر الناس 

فيتوهم اجلاهل أهنا معاجز أو كرامات لصاحب تلك األفعال واألمور.
ويف هذا العصر قد خصصت اجلامعات واملعاهد العلمية احلديثة كليات 
وختصصات مرتبطة هبذه العلوم كالتنومي املغناطيسي وعلم التسخري وإحضار 
األرواح والتنبؤ واإلخبار ابملغيبات املستقبلية األرضية وحنو ذلك كثري ومن 
اجلامعات  خمتلف  من  الصادرة  الدورية  النشرات  فلرياجع  اإلطالع  أراد 

األكادميية يف البلدان املختلفة.
يف   اخلوئي السيد  احملقق  قاله  ملا  نتعرض  الفصل  هلذا  اخلتام  ويف 

اإلعجاز وفرقه مع السحر والشعبذة وحنوها قال: 
خيرق  مبا  اإلهلية  املناصب  من  ملنصب  املدعي  أييت  أن  االصطالح  يف  وهو 

نواميس الطبيعة ويعجز عنه غريه شاهدا على صدق دعواه.2
أقول: وال خيفى أن التعميم يف التعريف لكل منصب إهلي أتقن مما تقدم 
من التعريفات حيث ال ينحصر إظهار الفعل اخلارق مبدعي النبوة واإلمامة 
بل يعم النواب والسفراء لإلمام املعصوم كما نص على ذلك الشيخ 

املفيد3 يف أوائل املقاالت قال: 

القول يف ظهور املعجزات على املنصوبني من اخلاصة والسفراء... 
إىل أن قال:

أقول: إن ذلك جائز ال مينع منه عقل وسنة وال كتاب.4
وقال السيد اخلوئي تتمة ملا سبق: وإمنا يكون املعجز شاهدا على صدق 
ذلك املدعي إذا أمكن أن يكون صادقا يف تلك الدعوى وأما إذا امتنع صدقه 
يف دعواه حبكم العقل أو حبكم النقل الثابت عن نيب أو إمام معلوم العصمة 
وإن  االصطالح  معجزا يف  يسمى  وال  الصدق  على  شاهدا  ذلك  يكون  فال 

عجز البشر عن أمثاله.
الدعوى  هذه  فإن  اإلسالم،  نيب  بعد  النبوة  أحد  ادعى  إذا  ما  األول:  مثال 
كاذبة قطعا حبكم العقل املقطوع بثبوته الوارد عن نيب اإلسالم وعن خلفائه 
فماذا  قطعا،  ابطلة  الدعوى  وإذا كانت  النبوات  خامتة  نبوته  أبن  املعصومني 
يفيد الشاهد إذا أقامه املدعي؟ وال جيب على هللا جل شأنه أن يبطل ذلك 

بعد حكم العقل ابستحالة دعواه أو شهادة النقل ببطالهنا.5
أقول: تقييد دعوى صاحب األمر أو الفعل اخلارق للعادة بكون دعواه مما 
حيتمل صدقها عقال ونقال، أي ال يقوم دليل عقلي أو نقلي قطعيني على 
كذبه قد يوهم أن األمر اخلارق للعادة ليس شاهدا قطعيا على الصدق 
وابلتايل ال تكون املعجزة شاهدا على الصدق، ولكن هذا الوهم فاسد فإن 
املراد أن قيام الدليل العقلي أو النقلي القطعي كاشف عن عدم كون هذا 
األمر خارقا للعادة ومن قبل هللا عز وجل ودليل على كون هذا األمر خارقا 
للعادة صورة وظاهرا ال واقعا أي إنه خمفي سببه ال أنه يعجز عنه البشر أمجع 

بل من يطلع على سببه يتمكن من ذلك.
 :وقال

العامل  أو  واملشعوذ  الساحر  يظهره  ما  عليه  املصطلح  اإلعجاز  من  وليست 
ببعض العلوم النظرية الدقيقة وإن أتى بشيء يعجز عنه غريه وال جيب على هللا 
إبطاله إذا علم استناده يف عمله إىل أمر طبيعي من سحر أو شعبذة أو حنو 
ذلك، وإن ادعى ذلك الشخص منصبا إهليا وقد أتى بذلك الفعل شاهدا على 
صدقه فإن العلوم النظرية الدقيقة هلا قواعد معلومة عند أهلها وتلك القواعد 
ال بد من أن توصل إىل نتائجها وإن احتاجت إىل دقة يف التطبيق وعلى هذا 
خفية  وإن كانت  األشياء  بطبائع  املنوطة  الطب  علم  غرائب  خترج  القياس 
على عامة الناس بل وإن كانت خفية على األطباء أنفسهم وليس من القبيح 
أن خيتص هللا أحدا من خلقه مبعرفة شيء من تلك األشياء وإن كانت دقيقة 
وبعيدة عن متناول أيدي عامة الناس، ولكن القبيح أن يغرى اجلاهل جبهله وأن 

جيري املعجز على يد الكاذب فيضل الناس عن طريق اهلدى.6
أقول: فبعد وضوح املوارد اليت ال بد أن يبطلها هللا تعاىل واملوارد اليت ليست 
كذلك فال يتوقع ذو الذهن الساذج أن كل مورد يقصر ذهنه ومل يبطله هللا 
تعاىل فهو معجز، بل عليه التحري بنفسه أو بتوسط ذوي اخلربة واإلطالع 

7.كما مر يف كالم احلكيم النراقي
واتبع السيد اخلوئي قائال: 

تكليف عامة البشر واجب على هللا سبحانه وتعاىل وهذا احلكم قطعي قد ثبت 
التكليف  إىل  حمتاجون  فإهنم  الواضحة  العقلية  واألدلة  الصحيحة  ابلرباهني 
مل  فإذا  الراحبة  والتجارة  الكربى  السعادة  على  وحصوهلم  تكاملهم  طريق  يف 
التكليف  إىل  حباجتهم  علمه  لعدم  ذلك  يكون  أن  فإما  سبحانه  يكلفهم هللا 
وهذا جهل يتنزه عنه احلق تعاىل وإما ألن هللا أراد حجبهم عن الوصول إىل 
كماالهتم وهذا خبل يستحيل على اجلواد املطلق، وإما ألنه أراد تكليفهم فلم 

ميكنه ذلك وهو عجز ميتنع على القادر املطلق، وإذن فال بد من تكليف المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة
يوقفهم  البشر  مبلغ من نوع  التكليف حيتاج إىل  أن  الضروري  البشر ومن 

على خفي التكليف وجليه: 
»لِيـَْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيَِّنٍة َو حَيْىي  َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّنة«8,9

ومن الضروري أيضا أن السفارة اإلهلية من املناصب العظيمة اليت يكثر 
هلا املدعون ويرغب يف احلصول عليها الراغبون، ونتيجة هذا أن يشتبه 

الصادق ابلكاذب وخيتلط املضل ابهلادي.
وإذن فال بد ملدعي السفارة أن يقيم شاهدا واضحا يدل على صدقه يف 
الدعوى وأمانته يف التبليغ، وال يكون هذا الشاهد من األفعال العادية اليت 

ميكن غريه أن أييت بنظريها فينحصر الطريق مبا خيرق نواميس الطبيعة.
وإمنا يكون اإلعجاز دليال على صدق املدعي، ألن املعجز فيه خرق 
للنواميس الطبيعية، فال ميكن أن يقع من أحد إال بعناية هللا تعاىل وإقدار 
منه، فلو كان مدعي النبوة كاذاب يف دعواه كان إقداره على املعجز من 
قبل هللا تعلى إغراء ابجلهل وإشارة ابلباطل، وذلك حمال على احلكيم 

تعاىل... 
وقد أشار سبحانه إىل هذا املعىن يف كتابه الكرمي: 

ِمْنُه  َلَقَطْعنا  مثَّ  اِبْلَيمنِي  ِمْنُه  أَلََخْذان  اأْلَقاويِل  بـَْعَض  َعَلْينا  تـََقوََّل  َلْو  »َو 
اْلَوتنَي«10

اهلوامش:
1. »البيان يف تفسري القرآن«، ص 33، املدخل.

2. املصدر السابق.
3. هو فخر الشيعة أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي املتويف 
)413هـ(، ويعرف اببن املعلم، أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم وكل من 
أتخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف يف الفقه والكالم والرواية، أوثق 

أهل زمانه وأعلمهم، انتهت إليه رائسة اإلمامية يف وقته.
4. »أوائل املقاالت«، ص 80، الطبعة الثانية.

5. »البيان«، ص 33، املدخل.
6. نفس املصدر، ص 34، املدخل.

7. يف الصفحة 36 من هذا الكتاب.
8. سورة األنفال، اآلية 42.

9. »البيان«،  ص 35، املدخل.
10. سورة احلاقة، اآلايت 46-44.

إعداد  الكربى«،  الغيبة  يف  السفارة  »دعوى  السند،  حممد  الشيخ  املصدر: 
.وحتقيق: مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي
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القسم الثاني

في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة
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تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

وحتري  احلرية  عصر  وقوع  عن   اجلواد اإلمام  يتحدث  سند،  ويف 
املسلمني يف »وادي التيه«.

عن أمية بن علی القيسی قال: 
بعدك؟  الخلف  من   :الرضا علی  بن  حممد  جعفر  ألبی  قلت 

 :فقال
 ».ابنی علی وابنا علی«

مث أطرق مليا، مث رفع رأسه مث قال: 
»إهنا ستكون حرية.« 

قلت: فإذا كان ذلك فإلی أين؟ 
 :فسكت، مث قال

»ال أين...« 
حتی قاهلا ثالاث... 1

إن احلرية تعد من اخلصائص البارزة وابتالء عصر الغيبة.
إن احلرية مبعىن التيه والضالل، تعد من السنن اإلهلية الثابتة. 

ومىت ما أحجم قوم، بعد االطالع على احلقائق وحتديد الباطل ومعرفة 
أئمة اهلداية والكفر وابلتايل إمتام احلجة، عن التسليم أبمر وهني احلجج 
اإلهليني، ويتبعون العصيان والتمرد، فاهنم يصابون بـ»وادي التيه« واحلرية، 
وأن هذه احلرية والتيه سيستمران إىل أن حيني وقت التنبه والتيقظ وإعادة 

النظر يف القول والفعل السابقني، ومل يستثن أي قوم من هذا. 
وكان »بنو اسرائيل« أشهر قوم ابتلوا بـ»عصر احلرية« والتيه وجربوا مبرارة 

وادي التيه. وبعد سنوات من األسر بيد فرعون وجنوده، ضجوا وبكوا إىل 
هللا وطلبوا منه العون واملعني، فماج حبر الرمحة وخرج حجة هللا احلي من 

خلف ستار الغيبة وسارع إىل جندهتم.
 :وقال اإلمام الصادق

أربعني صباحا  إلی هللا  وبكوا  العذاب ضجوا  إسرائيل  بنی  علی  طال  »فلما 
فأوحی هللا إلی موسی وهارون خيلصهم من فرعون فحط عنهم سبعني ومائة 
سنة... هكذا أنتم لو فعلتم لفرج هللا عنا فأما إذا مل تكونوا فإن األمر ينتهی 

إلی منتهاه.«2
وتبني هذه الرواية، سنة وقوع غيبة حجة هللا على إثر جحود األمم ونكثها 
الذي  اجلرم  العباد، حسب  يقرر جزاء  تعاىل،  أن هللا  العهد. فضال عن 
يرتكبوه، وابلتايل، فان اتب العباد وطلبوا املغفرة، فان مقدار اجلزاء احملدد 
سيقل، مثل القاضي العادل، الذي حيكم على اجملرم بقدر اجلرم الذي اقرتفه 
ويعاقبه حبد من اجلزاء سواء احلبس أو غريه، لكنه يتيح له أيضا إمكانية 
ختفيف اجلزاء والعقوبة. فان برهن اجملرم السجني، ندمه فانه سيحظى بعفو 

القاضي والتخلص من السجن. 
اسرائيل«،  لـ»بين  قد حدد  والغيبة(  )البعد  اجلزاء  من  مقدار حمدد  وكان 
لكنهم استقروا على مدار التوبة واإلانبة ومهدوا لفوران حبر رمحة هللا. فجاء 
موسى وهارون، وانقذا بعد أحداث طويلة، وخبطة ليلية قرابة ستمائة 
شخص من »بين اسرائيل« من »مصر« ومضوا هبم إىل األرض املقدسة. 
والفوائد   موسى النيب  يد  على  حتققت  اليت  املعجزة  جتربة  تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرينوكانت 

إمساعيل شفيعي سروستاين ابتـالء التيه

إسرائيل  بنو  وينصاع  ميتثل  لكي  تكفي  هللا،  حجة  عودة  من  املتحصلة 
اخلارطة  لتحققق  بيعة اتمة  النيب موسى ابلكامل ومؤازرته يف  ألوامر 

اإلهلية. هيهات!
ومتثلت مهمة النيب موسى وهارون يف إرشاد بين إسرائيل حنو األرض 
املقدسة، وقمع العمالقة الذين كان يقيمون فيها وأتسيس الدولة إبذن هللا. 
حلقة من سلسلة توايل األنبياء والرسل، السلسلة الطويلة اليت تفضي يف 
 آخر حلقة منها، ووفقا للخارطة اإلهلية العامة ما بعد ظهور املوعود

إىل أتسيس امللك اإلهلي العظيم؛ لكن...
إن »بين إسرائيل« وبعد ختطي اخلوف واخلطر الفرعونيني وعبور »البحر 
األمحر« وصلوا إىل بواابت األرض املقدسة، أرض اللنب والعسل. إن رواية 
التوراة يف سفري »العدد« و »التثنية« يف هذا اخلصوص، تستحق التأمل.

وبعد أن خرجوا من »مصر« )1446ق.م.( عرب بنو إسرائيل البحر األمحر 
سيناء«  »صحراء  من  وأجزاء  )سيناء(  الطور«  »جبل  فيها  مبا  ومناطق 
وحمطات التوقف العديدة فيها. واستمرارا لسريهم حنو أرض امليعاد، وصلوا 
إىل صحراء تدعى »قادش برنيع«، وهي أقرب جزء من صحراء سيناء من 
احلدود اجلنوبية لـ»كنعان« وتعد بعد جبل سيناء، أشهر موقع يف اتريخ 
أربعني  اليت دامت  التيه  إسرائيل، معظم سنوات  بنو  أمضى  تيههم. وقد 

عاما، يف هذا املوقع. 
وهنا، أرسل النيب موسى، اثين عشر نقيبا من بين إسرائيل إىل احلدود 
وإمكاانهتا  واالقتصادية  اجلغرافية  ظروفها  لدراسة  اجلنوبية ألرض كنعان، 

ووضعها الدفاعي )1443ه  .ق.م.(.3
وتصف التوراة، هذا احلدث هكذا: 

أان  اليت  أرض كنعان  ليتجسسوا  رجاال  قائال: »أرسل  موسى  الرب  مث كلم 
معطيها لبين إسرائيل رجال واحدا لكل سبط من آابئه ترسلون. كل واحد رئيس 

فيهم.« 
هم  رجال  الرب. كلهم  قول  »فاران« حسب  برية  من  موسى  فأرسلهم 
رؤساء بين إسرائيل، وهذه أمساؤهم: من سبط رأوبني، مشوع بن زكور. من 
سبط مشعون، شافاط ابن حوري. من سبط يهوذا، كالب بن يفنة. من سبط 
يساكر، جيآل بن يوسف. من سبط أفرامي، هوشع بن نون. من سبط بنيامني، 
فلطي بن رافو. من سبط زبولون، جديئيل بن سودي. من سبط يوسف: من 
سبط منسى، جدي بن سوسي. من سبط دان، عميئيل بن مجلي. من سبط 
أشري، ستور بن ميخائيل. من سبط نفتال، حنيب بن وفسي. من سبط جاد، 

جأوئيل بن ماكي. 
هذه أمساء الرجال الذين أرسلهم موسى ليتجسسوا األرض. ودعا موسى 

هوشع بن نون )يشوع(.
فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان، وقال هلم: اصعدوا من هنا إىل 
اجلنوب واطلعوا إىل اجلبل، وانظروا األرض، ما هي: والشعب الساكن فيها، 
أقوي هو أم ضعيف؟ قليل أم كثري؟ وكيف هي األرض اليت هو ساكن 
فيها، أجيدة أم رديئة؟ وما هي املدن اليت هو ساكن فيها، أخميمات أم 
حصون؟ وكيف هي األرض، أمسينة أم هزيلة؟ أفيها شجر أم ال؟ وتشددوا 

فخذوا من مثر األرض. 
وأما األايم فكانت أايم ابكورات العنب. فصعدوا وجتسسوا األرض من 
برية »صني« إىل »رحوب« يف مدخل »محاة«. صعدوا إىل اجلنوب وأتوا 
إىل حربون. وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي بنو عناق. وأما حربون 

فبنيت قبل صوعن مصر بسبع سنني. وأتوا إىل وادي أشكول، وقطفوا 
من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب، ومحلوه ابلدقرانة بني اثنني، 
مع شيء من الرمان والتني. فدعي ذلك املوضع »وادي أشكول« بسبب 
العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل من هناك. مث رجعوا من جتسس األرض 

بعد أربعني يوما.
فساروا حىت أتوا إىل موسى وهارون وكل مجاعة بين إسرائيل، إىل برية 
»فاران«، إىل »قادش«، وردوا إليهما خربا وإىل كل اجلماعة وأروهم مثر 

األرض. 
وأخربوه وقالوا: قد ذهبنا إىل األرض اليت أرسلتنا إليها، وحقا إهنا تفيض 
لبنا وعسال، وهذا مثرها. غري أن الشعب الساكن يف األرض معتز، واملدن 
حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بين عناق هناك. العمالقة ساكنون 
يف أرض اجلنوب، واحلثيون واليبوسيون واألموريون ساكنون يف اجلبل، 

والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب األردن. 
لكن كالب أنصت الشعب إىل موسى وقال: إننا نصعد ومنتلكها ألننا 

قادرون عليها. 
وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: ال نقدر أن نصعد إىل الشعب، 

ألهنم أشد منا. 
فأشاعوا مذمة األرض اليت جتسسوها، يف بين إسرائيل قائلني: األرض 
الشعب  ومجيع  سكاهنا،  أتكل  أرض  هي  لنتجسسها  فيها  مرران  اليت 
الذي رأينا فيها أانس طوال القامة. وقد رأينا هناك اجلبابرة، بين عناق من 

اجلبابرة. فكنا يف أعيننا كاجلراد، وهكذا كنا يف أعينهم.4
فرفعت كل اجلماعة صوهتا وصرخت، وبكى الشعب تلك الليلة. وتذمر 
على موسى وعلى هارون مجيع بين إسرائيل، وقال هلما كل اجلماعة: 
»ليتنا متنا يف أرض مصر، أو ليتنا متنا يف هذا القفر! وملاذا أتى بنا الرب 
إىل هذه األرض لنسقط ابلسيف؟ تصري نساؤان وأطفالنا غنيمة. أليس 
خريا لنا أن نرجع إىل »مصر«؟ فقال بعضهم لبعض: نقيم رئيسا ونرجع 

إىل مصر.5
وكالب،  نون  بن  ويوشع   وهارون موسى  النيب  حماوالت  تثمر  ومل 
 .واللذان كاان ممن جتسسا املنطقة، إلقناع بين إسرائيل ملواكبة نيب هللا

وجزاء هلم لنكثهم العهد، قرر هللا تعاىل، التيه هلم ملدة أربعني عاما. 
وتقول »التوراة« انه بعد االحتجاج والتذمر والرغبة يف العودة، خاطب 

هللا تعاىل، موسى وهارون قائال: 
بين  تذمر  قد مسعت  علي؟  املتذمرة  الشريرة  اجلماعة  هلذه  أغفر  مت  حّت 
إسرائيل الذي يتذمرونه علي. قل هلم: حي أان يقول الرب، ألفعلن بكم كما 
منكم  املعدودين  مجيع  جثثكم،  تسقط  القفر  هذا  يف  أذين.  يف  تكلمتم 
حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا علي. لن تدخلوا 
األرض اليت رفعت يدي ألسكننكم فيها، ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن 
فيعرفون  سأدخلهم،  فإين  غنيمة  يكونون  قلتم  الذين  أطفالكم  وأما  نون. 
األرض اليت احتقرمتوها. فجثثكم أنتم تسقط يف هذا القفر، وبنوكم يكونون 
القفر.  تفىن جثثكم يف  أربعني سنة، وحيملون فجوركم حت  القفر  رعاة يف 
حتملون  يوم.  للسنة  يوما،  أربعني  األرض  فيها  جتسستم  اليت  األايم  كعدد 

ذنوبكم أربعني سنة فتعرفون ابتعادي.6

القرآن يروي ما جرى 
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إن الرواية اليت يوردها »القرآن الكرمي« حول تيه بين إسرائيل 
يف »وادي التيه«، قريبة إىل الرواية اليت توردها التوراة اليوم. 

اللغة، تعين احلرية كما تطلق على صحراء سيناء  و »التيه« يف 
حيث اته فيه هؤالء القوم أربعني عاما، وحرموا من بركات األرض.7 

ومل ترد هذه املفردة يف القرآن، بل أخذت من تعبري »يَِتيُهوَن يف اأْلَْرِض«8 
وهي أرض تقع بني »ايله« و »مصر« حبر »قلزم« و جبال »سراة« من 
بالد »الشام« وقيل أن مساحتها تبلغ أربعني فرسخا يف أربعني فرسخا.9

ا حُمَرََّمٌة َعَلْيِهْم َأْربَِعنَي َسَنًة يَِتيُهوَن يف اأْلَْرِض َفال أَتَْس َعَلى اْلَقْوِم  »قاَل فَِإهنَّ
اْلفاِسِقنَي«10

ويعترب القرآن الكرمي، إعراض بين إسرائيل عن تنفيذ أوامر هللا، وطيشهم، 
ابنه مصداق للفسق.

ويقول »القرآن الكرمي: 
»اَي قـَْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَّيِت َكَتَب هللاُ َلُكْم...«11

إن مفردة کتب تنطوي يف حد ذاهتا على جل مفهوم املقدر والواجب، 
حبيث وردت يف صدور أحكام مثل القصاص والصوم:

»اي أَيُـَّها الَّذيَن آَمنوا ُكِتَب َعَليُكُم الصِّياُم«12
وكان أمر هللا ابلدخول إىل األرض املقدسة، أمرا واجبا كالصيام والصالة، 
إذ كان ال بد من اإلمتثال واإلنصياع له، لكنهم افتعلوا ضجيجا وتذمرا 

 :وقالوا متوجهني إىل النيب موسى
»قَاُلوْا مَيُوَسى  ِإنَّ ِفيَها قـَْوماً َجبَّارِيَن َوِإانَّ َلن نَّْدُخَلَها َحتَّ  خَيُْرُجوْا ِمنـَْها فَِإن 

خَيُْرُجوْا ِمنـَْها فَِإانَّ َدِخُلونَ «13
ُ َعَلْيِهَما اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب فَِإَذا  »قَاَل رَُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن خَيَاُفوَن أَنـَْعَم اللَّ

َدَخْلُتُموُه فَِإنَُّكْم َغالُِبوَن َوَعَلى هللِا فـَتـَوَكَُّلوا ِإْن ُكنـُْتْم ُمْؤِمِننَي«14
:لكن بنی إسرائيل قالوا للنيب موسی

»اي ُموسى  ِإانَّ َلْن َنْدُخَلها أََبداً ما داُموا ِفيها فَاْذَهْب أَْنَت َو رَبَُّك َفقاِتال ِإانَّ 
هاُهنا قاِعُدوَن«15

وحينها توجه النيب موسی إىل هللا تعاىل قائال: 
اْلَقْوِم  بـنَْيَ  َو  بـَيـَْننا  فَافـُْرْق  َأِخي  َو  نـَْفِسي  ِإالَّ  َأْمِلُك  ال  ِإينّ  َربِّ  »قاَل 

اْلفاِسِقنَي«16
ومن هنا، انلوا جزاء عصياهنم، فحرموا من األرض املقدسة أربعني عاما، 

وضلوا وذهبوا يف حرية طيلة هذه املدة أربعني أربع.
 :ويقول اإلمام الصادق

»إّن هللا أمر لبنی إسرائيل أن يدخلوا األرض املقّدسة الّتی كتب هللا هلم مثّ 
بدا له فدخلها أبناء األنبياء.«17
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فمن مجلة التعاريف الوحيانية ملقام اإلمامة أنه احلافظ حلجج هللا، حيث 
عقد املرحوم الكليين اباب يف أصول الكايف مسّاه »ابب أن احلجة ال تقوم 

هلل على خلقه إاّل إبمام.«1 
وقد أفصح عنه أمري املؤمنني يف وصيته لـكميل بن زايد:

خائفاً  أو  مشهوراً  ظاهراً  إّما  حبجة  هلل  قائم  من  األرض  ختلو  ال  بلى  »اللهم 
مغموراً لكيال تبطل حجج هللا وبيناته«2

وهذا يعطي أن من أدوار اإلمام هو حفظ حجج هللا وبيناته، وهذا 
احلجج  مجيع  حجية  تبطل  وعليه  ظهوره،  زمن  على  مقتصر  غري  الدور 
الوحيانية يف حالة فقد اإلمام. وقد نبه أمري املؤمنني يف كالمه هذا 
على أمر ابت مرتكزاً عند مجيع العقالء ومبختلف مستوايهتم، وميكن بيانه 

بعدة لغات ومجلة من الرباهني.

بطالن مجيع حجج هللا دون رعاية اإلمام احلي
امتداد آفاق الوحي وعدم استطاعة عقل البشر الستيعاب آفاقه الالمتناهية.
القرآن الكرمي خيربان بوجود آفاق عظيمة ومهولة للمعلومات الغيبية الوحيانية، 
فإهنا تغطي مساحات شاسعة من عوامل الغيب، بل ال نفاد لكلمات هللا 
تعاىل ولو ُمّد مجيع أشجار األرض بسبعة أحبر من املداد، وأن منها علوماً 
عالية فاق بتعلمها آدم مجيع مالئكة الرمحن، بل صار هبا مسجوداً هلم 
ومطاعاً، وقد أنبأ أبن كل شيء أحصاه هللا تعاىل يف الكتاب وأنه مشتمل 
للوح احملو واإلثبات وملكوت كل شيء وفيه مفاتح الغيب، وحكم هبيمنة 

القرآن الكرمي على مجيع الكتب والعلوم وأنه تبيان لكل شيء.
فصار شعار األنبياء: هللا أكرب؛ يف حني ينادي البعض أبن العقل أكرب 
أو التجربة والطاقة البشرية أكرب، ومن أجل ذلك ال يكتفى ابلعقل والتجربة 
عن الوحي والنيب وهو برهان احلاجة إىل النيب، حيث إن الطاقة البشرية 

تعجز عن اإلحاطة بعوامل الغيب والشهادة ليعرف خالقه وما عنده من 
املصاحل واملفاسد وأنه من أين ويف أين وإىل أين.

أىن للعقل البشري أن يستوعب كلمات هللا تعاىل اليت وصفها هللا تعاىل 
يف كتابه بقوله: 

»ُقْل َلْو كاَن اْلَبْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـَْفَد َكِلماُت َريبِّ 
َوَلْو ِجْئنا مبِْثِلِه َمَددًا«3 

ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـَْعُة  وقال: »َوَلْو َأنَّ ما يف اأْلَرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َواْلَبْحُر مَيُدُّ
َأحْبٍُر ما نَِفَدْت َكِلماُت هللِا ِإنَّ هللَا َعزِيٌز َحِكيٌم«4 

لعامل  الغيب  ذلك  تنزيل  لنا يف  ليتوسط  والرسول  للنيب  احلاجة  وكانت 
الشهادة، فأساس النبوة قائم على وجود علوم إهلية ال يصل إليها العقل 
البشري، وال يتيّسر االرتباط بعامل الغيب ألي واحد من الناس، فاحتجنا 
الغيبية  العلوم  تلك  ليتلقى  تعاىل وبني خلقه  للسفري والوسيط بني هللا 
فينزهلا لنا، وهو سيد الرسل أنزل إليه القرآن وهو حييط جبميع هذه 

العلوم، السيما بعد التصريح بذلك يف قوله تعاىل: 
»َونـَزَّْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب تِْبياانً ِلُكلِّ َشْيٍء«5 

اهلوامش:
1. الشيخ الکليين، »الكايف«، ج1، ص 177.

2. »هنج البالغة«، حكمة 147.
3. سورة الكهف، اآلية 109.

4. سورة لقمان، اآلية 27.

5. سورة النحل، اآلية 89.

تعاىل  هللا  حجج  بقاء  يف   الغائب اإلمام  دور  مقالة  املصدر: 
وبّيناته ويف هداية البشر، کاتب: الشيخ حسن الكاشاين

فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

حفظ الدين وبقاء الحجج
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أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

يعًا«1 عن أيب  ِبُكُم الَلُ مجَِ ففي تفسري قوله تعاىل: »أَْيَن ما َتُكونُوا أيَِْت 
عبد هللا: »يعين أصحاب القائم الثالمثائة و البضعة عشر.«
قال: »جيتمعون و هللا يف ساعة واحدة قزع كقزع اخلريف.«2 

و عن علي بن احلسني و ابنه قال: »الفقداء قوم يفقدون من 
فرشهم فيصبحون مبكة، و هو قول هللا تعاىل: أَْيَن ما َتُكونُوا أيَِْت ِبُكُم الَلُ 

يعاً.«3  مجَِ
و عن أيب عبد هللا أنه قال:

»لقد نزلت هذه اآلية يف املفقودين من أصحاب القائم  أَْيَن ما َتُكونُوا 
مبكة،  فيصبحون  ليال  فرشهم  من  املفقودين  إهنم  يعاً،  مجَِ الَلُ  ِبُكُم  أيَِْت 
و  نسبه  و  أبيه،  اسم  و  يعرف ابمسه،  هنارا،  السحاب  يسري يف  بعضهم  و 

حسبه «
قال مفضل: فقلت: جعلت فداك، أيهم أعظم إمياان؟

قال: »الذي يسري يف السحاب هنارا.«4 
و عن أيب احلسن موسى: »و هللا، لو قد قام قائمنا جيمع هللا إليه شيعتنا 

من مجيع البلدان.«5 
و نعم ما قيل يف هذا املعىن:

لقد جدت ايبن األكرمني بنعمة
مجعت هبا بني احملبني يف سرت

فال زلت ابإلحسان كهفا و ملجأ
و قد جل ما قد كان منك عن الشكر

 :و يف »البحار«: عن أيب عبد هللا 
»أنه ينحط عليه املالئكة الذين  كانوا مع نوح يف السفينة، و الذين كانوا مع 
إبراهيم حني ألقي يف النار و الذين كانوا مع موسى حني فلق البحر لبين 
إسرائيل، و الذين كانوا مع عيسى حني رفعه هللا إليه، و أربعة آالف ملك مع 
النيب مسومني و ألف مردفني و ثالمثائة و ثالثة عشر مالئكة بدريني، و 
القتال مع احلسني بن علي عليهما السالم  أربعة آالف ملك هبطوا يريدون 
فلم يؤذن هلم يف القتال، فهم عند قربه شعث غرب يبكونه إىل يوم القيامة، و 
رئيسهم ملك يقال له: منصور فال يزوره زائر إال استقبلوه، و ال يودعه مودع 
على  إال صلوا  ميت  و ال ميوت  عادوه،  إال  مريض  و ال ميرض  شيعوه،  إال 
جنازته، و استغفروا له بعد موته، و كل هؤالء يف األرض ينتظرون قيام القائم 

 6».إىل وقت خروجه
و يف حديث مفضل، عن الصادق قال:

»اي مفضل! يظهر وحده، و أييت البيت وحده، و يلج الكعبة وحده، و جين 
عليه الليل وحده، فإذا انمت العيون، و غسق الليل نزل إليه جربئيل و 

ميكائيل و املالئكة صفوفا. 
فيقول له جربئيل:

اي سيدي، قولك مقبول، و أمرك جائز فيمسح يده على وجهه.
و يقول: »احْلَْمُد لِلَِ اَلِذي َصَدقَنا َوْعَدُه َو َأْورَثـََنا اأْلَْرَض نـَتـَبـََوأُ ِمَن اجْلََنِة َحْيُث 

َنشاُء فَِنْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنَي.«7  
و يقف بني الركن و املقام، فيصرخ صرخة فيقول:

اي معشر نقبائي، و أهل خاصيت و من ذخرهم هللا لنصريت قبل ظهوري على 
ايتوين طائعني، فرتد صيحته عليهم و هم يف حماريبهم، و  وجه األرض، 
اذن  فيسمعونه يف صيحة واحدة يف  األرض و غرهبا،  فرشهم يف شرق  على 
كل رجل فيجيئون حنوها، و ال ميضي هلم إال كلمحة بصر حت يكون كلهم 
بني يديه بني الركن و املقام، فيأمر هللا عز و جل النور فيصري عمودا من 
األرض إىل السماء، فيستضي ء به كل مؤمن على وجه األرض، و يدخل عليه 

نور من جوف بيته، فتفرح نفوس املؤمنني بذلك النور....«
إىل أن قال املفضل: اي سيدي يقيم مبكة؟

قال: »ال اي مفضل، بل يستخلف منها رجال من أهله فإذا سار منها 
وثبوا عليه فيقتلونه، فريجع إليهم، فيأتونه مهطعني، مقنعي رؤوسهم، يبكون و 

يتضرعون، و يقولون:
و  حيذرهم،  و  ينذرهم،  و  فيعظهم  التوبة،  التوبة،   حممد آل  مهدي  اي 
يستخلف عليهم منهم خليفة و يسري، فيثبون عليه بعده فيقتلونه، فريد إليهم 
أنصاره من اجلن و النقباء، و يقول هلم: ارجعوا فال تبقوا منهم بشرا إال من 
آمن، فلوال أن رمحة ربكم وسعت كل شي ء و أان تلك الرمحة، لرجعت إليهم 
معكم، فقد قطعوا األعذار بينهم و بني هللا، و بيين و بينهم، فريجعون إليهم، 

فو هللا ال يسلم من املائة منهم واحد، ال و هللا، و ال من ألف واحد.«
جمتمع  و   املهدي دار  تكون  فأين  سيدي،  اي  قلت:  املفضل:  قال 

املؤمنني؟
و  ماله  بيت  و  جامعها،  حكمه  جملس  و  الكوفة،  ملكه  »دار   :قال
مقسم غنائم املسلمني مسجد السهلة، و موضع خلواته الذكوات البيض من 

الغريني.«
قال املفضل: اي موالي، كل املؤمنني يكونون ابلكوفة؟ 

قال: »إي و هللا، ال يبقى مؤمن إال كان هبا، أو حواليها، و ليبلغن جمالة 

فرس منها ألفي درهم، و ليودن أكثر الناس أنه اشرتى شربا من أرض السبع، 
بشرب من ذهب، و السبع خطة من خطط مهدان...«8 

الشيخ  البحار عن »غيبة«  ما يف  الذي ذكرانه،  األول  املعىن  يؤيد  و 
الطوسي عن أيب جعفر قال:

»إذا دخل القائم الكوفة مل يبق مؤمن إال و هو هبا أو جيي ء إليها.«9
 ،الزمان صاحب  موالان  عند  املؤمنني  اجتماع  على  يدل  مما  و 
حممد  بن  علي  احلسن  أيب  عن  الدين«  »كمال  يف  الصدوق  رواه  ما 
تعادوا  »ال   :النيب قول  معىن  عن  سئل   فإنه  ،العسكري

 :األايم فتعاديكم« فقال
»نعم، األايم؛ حنن، بنا قامت السماوات و األرض. فالسبت: إسم رسول 
هللا، و األحد: أمري املؤمنني  و اإلثنني: احلسن و احلسني، و الثالاثء: 
الباقر، و جعفر بن حممد الصادق، و  علي بن احلسني، و حممد بن علي 
األربعاء: موسى بن جعفر، و علي بن موسى، و حممد بن علي، و أان، و 
احلق،  عصابة  جتتمع  إليه  و  ابين،  ابن  اجلمعة:  و  احلسن،  ابين  اخلميس: 

و هو الذي ميألها قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما.
فهذا معىن األايم، و ال تعادوهم يف الدنيا فيعادوكم يف اآلخرة.«10 

اهلوامش:
1. سورة البقرة، اآلية 148.

2. »الكايف«، ج 8، ص 313؛ ح 487؛ عنه »احملجة«، ص 19، و »البحار«، 
ج 52، ص 288 ح 26.

3. »غيبة النعماين«، ص 313 ح 4.
4. »كمال الدين«، ج 2، ص 672 ح 24

5. »الربهان«، ج 1، ص 164، ح 11.
6. »كامل الزايرات«، ص 234 ح 5، عنه »البحار«، ج 52، ص 328، ح 

.48
7. سورة الزمر، اآلية 74.

8. »البحار«، ج 53، ص 7- 12.
9. »غيبة الطوسي، ص 455، ح 464، عنه »البحار«، ج 52، ص 330، 

ح 51.
10. »كمال الدين«، ج 2، ص 383 ح 9.

 ،»املصدر: االصفهاين، حممد تقى، »مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم
مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 121- 124. حمّمدتقی املوسوي االصبهاين

جمع أنصار الدين من المالئكة و الجن و سائر المؤمنين 

٭الرقم 80
٭ ذو القعدة

1442



٭الرقم 80
٭ ذو القعدة

1442

٭ الرقم 80
٭ ذو القعدة

1442

ية
مان

إلي
ة ا

ـا
حي

ال
ية

مان
إلي

ة ا
ـا

حي
ال

ية
ـان

يم
اإل

ة 
ـا

حي
ال

ية
ـان

يم
اإل

ة 
ـا

حي
ال

48

49

املولد والنشأة
الواقعة شرق  ولد عبد املنعم احلسن عام 1969م. يف قرية »مسمار« 
»السودان«، وترعرع يف أسرة متواضعة، تتعّبد وفق املذهب املالكي. كان 
أبوه إماماً وشيخاً للقرية وله مكانة خاصة عند سكاهنا، ألنّه كان من 
املقرّبني واملساعدين ملرشد الطريقة اخلتمية اليت تعترب من الطوائف الصوفية 

الكربى يف السودان.
تويف أبوه وهو يف التاسعة من عمره، مث انتقلت اسرته إىل منطقة »الكربة«، 
فأمت هناك دراسته االبتدائية، مث انتقل إىل مدينة »بورتسودان« لظروف 

الدراسة واملعيشة.

دراسته اآلكادميية
يقول عبداملنعم:

املدينة  صخب  بني  حيايت  من  جديدة  مرحلة  بورتسودان  يف  بدأت 
واجوائها اليت ختتلف متاماً عن القرية، درست املتوسطة والثانوية ومل يكن 
يل هم يف هذه الفرتة سوى إهناء الدراسة اجلامعية والتخرج واالنطالق يف 

احلياة حىت استطيع مساعدة إخويت يف إعالة ااُلسرة.
الثانوية،  من  التخرج  أعتاب  على  وأصبحت  سراعاً  السنوات  مضت 
القاهرة  جامعة  لدخول  تؤهلين  نتيجة  فأحرزت  للشهادة  امتحنت 
ابخلرطوم اليت أصبحت فيما بعد جامعة النيلني، واخرتت كلية احلقوق، 
كان اهتمامي االجتماعي يفوق اهتمامي األكادميي ووجدت نفسي يف 
المستبصرونالمستبصرونهذا اجلانب حيث تعرفت على الكثريين واستفدت من التجارب. بعد 

المستبصرونالمستبصرون

ذلك أصبحت رئيساً لالحتاد العام للطالب السودانيني ابلوالية الشمالية، 
وكنت سعيداً بذلك لعلي أخدم الطالب وأقدم شيئاً يكون ذخراً يل يف 
آخريت، خصوصاً وأن أغلب الناس ابتوا يعيشون يف غفلة والساعة تقرتب 
مبقدار ما  تنفعنا تقوى آابئنا إالّ  املوت حينها لن  وال ندري مىت يدركنا 

استفدان مما قّدموه لنا من نصح وإرشاد وتربية قومية.

التعرف على شخصية متكاملة
يضيف عبداملنعم: 

ويف  اجلامعية..  الدراسة  ألبدأ  »اخلرطوم«  العاصمة  يف  املقام  يب  استقّر 
أحد أحيائها حيث اخرتت أن أسكن مع أقرابئي كان يسكن أحد أبناء 
عموميت وحيداً يكافح يف احلياة بني الدراسة والعمل... كان متديناً يعيش 
حياة سعيدة رغم أنه ال ميلك شيئاً من الوسائل املادية للسعادة ورمبا خيتصر 

طعامه يف اليوم بوجبة واحدة.
كنا نزوره ابستمرار ـ إلعجابنا الكثري به وخبلقه وزهده ـ وجنلس معه وحناوره 
يف كثري من قضااي الدين واملوت واآلخرة، كان ينبوعاً من العلم، وحديثه 
معنا كان خيلق فينا روحاً إميانية ودفعة معنوية مضاعفة وذلك ملواجهة احلياة 
والزهد يف الدنيا... وكنا نعجب من تدينه الذي ينبع من إخالص قلما 
جتده عند أحد خصوصاً يف هذا الزمن الذي غلبت عليه املادية وأصبح 
الدين لعقاً على ألسنة الناس حيوطونه مادّرت معايشهم فإذا حمصوا ابلبالء 

قل الداينون...
أحسسنا وحنن نتحدث إليه أننا نقف مع أحد أولئك الذين جاهدوا مع 

رسول هللا يف بدر وأحد وحنني... خترج الكلمة من قلبه فنشعر هبا يف 
أعماق وجداننا، كان كثري الصوم... دائم العبادة هلل تعاىل...أحياانً نبيت 
معه ليايل كاملة فنراه ابلليل قائماً قانتاً يدعو هللا ويتلو كتابه ويف الصباح 
يدعو هللا بكلمات مل نسمع هبا من قبل، كلمات يناجي هبا ربنا عّزوجّل 
هي بال شك ليست لبشر عادي، البد أهنا من قول الرسول ولكن 
عجباً مل نسمع هبا من قبل، ومل نقرأها ضمن مناهجنا الدراسة وال كتبنا 
اإلسالمية.. فنضطر إيل سؤاله ما هذا الذي تقرؤه؟! فيجيبنا أبنه دعاء 

الصباح ألمري املؤمنني علّي بن أيب طالب فنوجم مبهوتني.

أحببناه لورعه وإذا به شيعي!
كثرياً ما كان يثري احلديث عن أمهية التدين والدين والبحث عن سبل النجاة 
قبل أن أييت األجل احملتوم، وهذا احلديث كان يثري فينا إحساساً ابملسؤولية 
يؤرقنا فكنا نتحاشى فتح احلوار معه من األساس، إىل أن جاء يوم ابتدأان 
معه حواراً صرحياً ـ بعد أن الحت لنا يف األفق أشياء استغربناها ـ حول هذا 
الدين الذي يتعبد به إىل هللا تعاىل، وأول معلومة ثبتت لدينا أنه جعفري 

إمامي إثنا عشري شيعي!

انفتاح ابب احلوار والنقاش
السنة  أهل  مبذهب  متمسكني  ابعتباران  قوية  حوارات  يف  معه  وانطلقنا 
سائرون(.  آاثرهم  على  وحنن  آابؤان  عليه  ما  )ذلك  أقل  ال  أو  واجلماعة 
وكان النقاش ميتد لساعات طويلة وكانت حجته قوية بّينة مدّعمة ابألدلة 
على كتاب  معنا  على طول حواره  يعتمد  ومل  والنقلية،  العقلية  والرباهني 
أو مصدر شيعي مما يعملون به، بل كان يرشدان إىل مصادر أهل السنة 

واجلماعة لنجد صدق ادعائه.

عدم االذعان ابحلق
يقول عبداملنعم:

رغم أن حديثه وأدلته وبعض الكتب اليت قرأانها كانت حتدث فينا هزة 
أننا كنا نكابر وال نظهر له من ذلك شيئاً... وعندما جنتمع  داخلية إالّ 

بعيداً عنه كنا أنسف حلاله ونصفه أبنه مسكني.

واخرياً بنور فاطمة اهتديت
يضيف عبداملنعم:

صادف - ذات يوم - أن ذهبت إىل دار ابن عمي لتحيته والتحدث معه 
يف أمور عامة، فلفت انتباهي صوت خطيب ينبعث من جهاز التسجيل 
ألقتها فاطمة  السنة والشيعة وقد  قائال: وهذه اخلطبة وردت يف مصادر 
الزهراء لتثبيت حقها يف فدك، مث بدأ اخلطيب بصوت هادئ مجيل يف اخلطبة 
فتدفق شعاع كلماهتا إىل أعماق وجداين، تبنّي يل أن مثل هذه الكلمات ال 
خترج من شخص عادي حىت ولو كان عاملاً مفوهاً درس آالف السنني، بل 
هي يف حّد ذاهتا معجزة، كلمات بليغة عبارات رصينة، حجج دامغة وتعبري 
قوي... تركت نفسي هلا، واستمعت إليها بكل كياين عندما بلغت خطبتها 
الكلمات اليت بدأت هبا هذا الفصل ـ راجع الفصل الرابع كتابه وقد ذكر 
شيئاً من خطبتها - مل أمتالك نفسي وزاد اهنمار دموعي، وتعجبت من 
هذه الكلمات القوية املوجهة إىل خليفة رسول هللا! ومما زاد يف حرييت 

أهنا من ابنة رسول هللا فماذا حدث وملاذا.. وكيف.. ومع من كان 
احلق؟!! وقبل كل هذا هل هذا االختالف حدث حقيقة؟ ويف الواقع مل 

أكن أعلم صدق هذه اخلطبة ولكن اهتزت مشاعري حينها...
كانت اخلطبة كالسهم نفذت إىل أعماقي، فتحت جرحاً ال أظنه يندمل 
بسهولة ويسر، غالبت دموعي وحاولت منعها من االحندار ما استطعت!
ولكنها اهنمرت وكأهنا تصر على أن تغسل عار التاريخ يف قليب، فكان 
التصميم للرحيل عرب حمطات التاريخ للتعرف على مأساة األمة، وتلك 
كانت هي البداية لتحديد هوية السري واالنتقال عرب فضاء املعتقدات 

والتاريخ وامليل مع الدليل...
قّررت مع أول دمعة نزلت من آماقي اخلوض يف غمار البحث جبدية، 
وكنت ال أريد يف هذا اجملال أن امسع من أحد، بل كنت أريد بداية اخليط 
النطلق.مث انتهى الشريط، كفكفت دموعي حماوال إخفاءها حىت ال حيس 
هبا ابن عمي، ال أدري ملاذا؟ رمبا اعتزازاً ابلنفس، ولكن هول املفاجأه 
جعلين أهنمر عليه مبجموعة من األسئلة وما أردت جواابً، إمنا هي حماولة 
للتنفيس وكان آخر أسئليت: إذا كان ما جاء يف بعض مقاطع اخلطبة 

صحيحاً فهل كل ذلك من أجل فدك قطعة األرض؟!
أجابين: عليك أوال أن تعرف من هي فاطمة، مث تبدأ البحث بنفسك 
حىت ال أفرض عليك قناعيت، وأول مصدر جتد فيه بداية اخليط صحيح 

البخاري، وانولين الكتاب فكانت املفاجأة اليت مل أتوقعها.
علينا  فاقام  تقريباً،  سنتني  عمي  ابن  مع  دام حواري  عبداملنعم:  يقول 
الدليل واحلجة بصحة ما هو عليه، فما كان منا يف النهاية إالّ التسليم 

بعد البحث والتنقيب وانكشاف احلقائق.

مشاعر حالة االستبصار
يصف عبداملنعم احلالة اليت انتابته حني حتوله واستبصاره قائال:

فجأة أحسست بربودة تلفح وجهي وبرعدة تنتاب أوصايل يف يوم حار 
من أايم فصل الصيف الذي يتميز به السودان، ورغم درجة احلرارة العالية 
يف ذلك اليوم إالّ أنين شعرت أبهنا تدنت إىل ما دون الصفر.برهة مرت 
مث شعرت بدفء احلقيقة... وبنور ينكشف أمامي وهبالة قدسية تلفين، 
أمام  انزاحت، وملع برق احلقيقة  أثقلت كاهلي قد  اليت  وإذا ابحلجب 
الصحيح.كانت أصعب  أبدأ أول خطوايت يف االجتاه  نظري، وإذا يب 
حلظات العمر هي وقت اكتشاف عمق املأساة اليت كنا نعيشها، واليت 
كانت نتاجاً طبيعياً للجهل املركب الذي كان يغشى عقولنا... خصوصاً 

وأن هذه املأساة كانت متمركزة يف اعتقادان وديننا.
لون  مثل  اليومية  حياته  أمور  تقدير  يف  خمطئاً  نفسه  اإلنسان  جيد  أن 
الدراسة اليت جيب أن يدرسها أو الوسيلة اليت جيب أن يتنقل هبا.. فليس 
يف ذلك كثري أسًى وتندم... لكن أن خيطىء الطريق إىل هللا سبحانه 
وتعاىل... أن يسلك طريقاً غري الذي وصفه هللا تعاىل إىل اجلنة، فهذا 

خطري بل جنون وهتور.
ذلك ما وجدت عليه - ولألسف - السواد األعظم من املسلمني أثناء 
املتميزة...  األخرية وال حىت  أو  األوىل  أهنا  أدعي  واليت ال  جتربيت هذه 
وهذا ما توصلت إليه بعد حبثي وتنقييب بني ثنااي تراثنا الديين واترخينا 

االسالمي.
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حممد بن يعقوب، عن أيب عبد هللا )يف حديث طويل( قال:
»إن هللا فرض االميان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، 
فليس من جوارحه جارحة إال وقد وكلت من االميان بغري ما وكلت به 
أختها... وفرض على البصر أن ال ينظر إىل ما حرم هللا عليه، وأن يعرض 
عما هنى هللا عنه مما ال حيل له وهو عمله وهو من االميان، فقال تبارك 
وتعاىل: »ُقْل ِلْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فـُُروَجُهْم...« أن ينظروا 
إىل عوراهتم، وأن ينظر  املرء إىل فرج أخيه وحيفظ فرجه أن ينظر إليه 
وقال: »َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ...« من أن 
تنظر إحديهن إىل فرج أختها وحتفظ فرجها من أن ينظر إليه... كل شئ 
يف القرآن من حفظ الفرج فهو من الزان اال هذه اآلية فإهنا من النظر، 
مث نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان يف آية أخرى فقال: »َوَما 
ُكنـُْتْم َتْسَترِتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم« يعين ابجللود 
الفروج واألفخاذ وقال: »وال تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر 

الجهاد بالنفسالجهاد بالنفس

صحيفة رضويةصحيفة رضوية

الفروض على البصر واليد ووجوب القيام بها
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال« فهذا ما فرض هللا على العينني من غض 
البصر وهو عملها، وهو من االميان وفرض على اليدين أن ال يبطش هبما 
إىل ما حرم هللا، وأن يبطش هبما إىل ما أمر هللا عز وجل، وفرض عليهما 
من الصدقة وصلة الرحم واجلهاد يف سبيل هللا والطهور للصلوات، فقال 
تعاىل: »اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل 
الَِّذيَن  َلِقيُتُم  « وقال: »فَِإَذا  اْلَكْعبـنَْيِ ِإىَل  َوَأْرُجَلُكْم  ِبُرُءوِسُكْم  َواْمَسُحوا  اْلَمَراِفِق 
َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحتَّٰ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَواَثَق فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء 
َحتَّٰ َتَضَع احْلَْرُب َأْوزَارََها...« فهذا ما فرض هللا على اليدين الن الضرب من 

عالجهما... .«
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:قال الرضا
ِاهلی ِانَّ ُذنُوبی وََکثـَْرهَتا َقْد َغبَـَّرْت َوْجهی ِعْنَدَک، َوَحَجبـَْتنی َعِن اْستيهاِل 

َرمْحَِتَک، َوابَعَدْتنی َعِن اْسِتْنجاِز َمْغِفرَِتَک
َوَلْوال تـََعلُّقی اِبالِئَک، َومَتَسُّکی اِبلرَّجاِء ِلما َوَعْدَت اَْمثالی ِمَن اْلُمْسرِفنَي، 

َوَاْشباهی ِمَن اخْلاِطئنَي ِبَقْوِلَک:
 َ ِ ِاَن الّل  »اي ِعباِدَی الَّذيَن َاْسَرُفوا َعلی اَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِه الّل 

يـَْغِفُر الذُّنُوَب مَجيعاً اِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيُم«
ِاالَّ  رَبِّه  َرمْحَِه  ِمْن  يـَْقَنُط  »َوَمْن  فـَُقْلَت:  َرمْحَِتَک،  ِمْن  اْلقاِنطنَي  َوَحذَّْرَت 

الّضالُّوَن« مُثَّ َنَدبـَْتنا ِبَرمْحَِتَک اِلی ُدعاِئَک، فـَُقْلَت:
»اُْدُعونی َاْسَتِجْب َلُکْم ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْکربُوَن َعْن ِعباَدتی َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َواْلُقُنوُط ِمْن َرمْحَِتَک  َلَقْد کاَن ُذلُّ االَْايِس َعَلیَّ ُمْشَتِماًل،  داِخريَن« ِاهلی 

بی ُمْلَتِحفا
ِبَک  ظَنَُّه  اْلُمسیَء  َواَْوَعْدَت  ثَوااب،  ِبَک  ظَنَُّه  اْلُمْحِسَن  َوَعْدَت  َقْد  ِاهلی 
ِعقااب، اَلّلُهمَّ َوَقْد َاْسَبَل َدْمعی ُحْسُن ظَّنی ِبَک فی ِعْتِق َرقـََبتی ِمَن الّناِر، 
َوتـََغمُِّد زَلَلی َواِقاَلِه َعثـْرَتی، َوقـُْلَت َوقـَْوُلَک احلَْقُّ، ال ُخْلَف َلُه َوال تـَْبديَل: 
»يـَْوَم َنْدُعو ُکلَّ اانٍس ابِِماِمِهْم« ذِلَک يـَْوُم النُُّشوِر ِاذا نُِفَخ ِفی الصُّوِر َوبـُْعِثَر 

ما ِف_ی اْلُقُبوِر
َواُْبِطُن  َواُْعِلُن  َواُْظِهُر،  َواُِسرُّ  َاْجَحُد،  َوال  َواَْعرَتُِف  َوَاْشَهُد  اُِقرُّ  اِّنی  اَلّلُهمَّ 
ُ ال اِلَه ِاالّ اَ ْنَت َوْحَدَک ال َشريَک َلَک َواَنَّ حُمَمَّدا َعْبُدَک  اِبَنََّک اَ ْنَت الّل 
النَِّبّينَي،  ِعْلِم  َوواِرَث  اْلَوِصّينَي،  َوَسيَِّد  اْلُمْؤِمننَي  اَمرَي  َعِلّيا  َواَنَّ  َوَرُسوُلَک، 
َوقاِتَل اْلُمْشرِکنَي، َوِاماَم اْلُمتَّقنَي َوُمبرَي اْلُمناِفقنَي، َوجُماِهَد الّناِکثنَي َواْلقاِسطنَي 
َواْلمارِقنَي ِامامی َوحَمَجَّتی َوَمْن ال اَِثُق اِبالَْْعماِل َوِاْن زََکْت، َوال اَراها ُمْنِجَيًه 
ْقراِر ِبَفضائِِله، َواْلَقُبوِل ِمْن  لی َوِاْن َصُلَحْت، ِاالّ ِبواليَِته َوااْليِتماِم ِبه، َواالِْ
مَحََلِتها، َوالتَّْسليِم ِلُرواهِتا اَلّلُهمَّ َواُِقرُّ اِبَْوِصيائِه ِمْن اَبْنائِه اَِئمًَّه َوُحَججا، َواَِدلًَّه 
َوابِطِنِهْم  َوَجْهرِِهْم،  ِبِسّرِِهْم  َواُديُن  َواَْبرارا،  َوساَدًه  َوَمنارا،  َواَْعالما  َوُسُرجا 
َواَل  ذِلَک  فی  َشکَّ  ال  َوغائِِبِهْم،  َوشاِهِدِهْم  َوَميِِّتِهْم،  َوَحيِِّهْم  َوظاِهرِِهْم 

اْرتِياَب َوال حَتَوَُّل َعنـُْهْم َوالَ اْنِقالَب.
فی  َواْحُشْرنی  ابِِماَمِتِهْم،  َنْشری _  َوحنَي  َحْشری  يـَْوَم   _ فَاْدُعنی  اَلّلُهمَّ 
اي  هِبِْم  َواَْنِقْذنی  ِاْخواهِنِْم،  ِمْن  َواْجَعْلنی  َاْصحاهِبِْم،  فی  َواْکتـُْبنی  زُْمَرهِتِْم، 

دعاء اإلعتقاد1
َمْوالَی ِمْن َحرِّ الّنرياِن، فَِانََّک ِاْن اَْعَفيـَْتنی ِمْنها ُکْنُت ِمَن اْلفائِزيَن

اَلّلُهمَّ َو َقْد َاْصَبْحُت - فی يـَْومی هذا - ال ثَِقَه لی َوال َمْفزََع َوال َمْلَجاَ 
 ُ الّل  َصلَّی  َرُسوِلَک  اِل  ِمْن  اِلَْيَک  هِبِْم  تـََوسَّْلُت  َمْن  َغيـَْر  ُمْلَتَجاَ  َوال 
َسنْيِ  َعَلْيِه َوَعلی اَمرِي اْلُمْؤِمننَي، َوَعلی َسيَِّدتی فاِطَمَه الزَّْهراِء َواحلََْسِن َواحلُْ
ِمْن  ِلاْلُمَِّه  َواْلَمْرُجوِّ  ُذرِّيَِّتِهْم  ِمْن  اْلُمْسُتورَِه  جَِّه  َواحلُْ ُوْلِدِهْم،  ِمْن  َوااْلَِئمَِّه 

بـَْعِدِهْم، َوِخيـَرَِتَک، َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّالُم.
نی هِبِْم  اَلّلُهمَّ فَاْجَعْلُهْم ِحْصنی ِمَن اْلَمکارِِه، َوَمْعِقلی ِمَن اْلَمخاِوِف َوجنَِّ
ِمْن ُکلِّ َعُدوٍّ َوطاٍغ َوفاِسٍق َوابٍغ، َوِمْن َشرِّ ما اَْعِرُف َوما اُْنِکُر، َوَما اْستـَتـََر 
َعَلیَّ َوما اُْبِصُر، َوِمْن َشرِّ ُکلِّ دابٍَّه رَّبی اِخٌذ بِناِصَيِتها، ِانَّ رَّبی َعلی ِصراٍط 
اِفـَْتْح َعَلیَّ اَْبواَب  اِلَْيَک هِبِْم َوتـََقرُّبی مبََحبَِّتِهْم،  اَلّلُهمَّ ِبَوسيَلتی  ُمْسَتقيٍم، 
َوبـُْغَضُهْم،  َوَجنِّْبنی َعداَوتـَُهْم  َخْلِقَک،  اِلی  َوَحبِّْبنی  َوَمْغِفرَِتَک،  َرمْحَِتَک 

اِنََّک َعلی ُکلِّ َشْیٍء َقديٌر.
ٍل ثَواٌب، َوِلُکلِّ ذی َشفاَعٍه َحقٌّ، فََاْساَُلَک مبَْن َجَعْلُتُه  اَلّلُهمَّ َوِلُکلِّ ُمتـََوسِّ
ْمُتُه اَماَم طَِلَبتی، اَْن تـَُعرِّفَنی بـَرََکَه يـَْومی هذا َوَشْهری  اِلَْيَک َسَببی، َوَقدَّ
هذا، َوعامی هذا، اَلّلُهمَّ فـَُهْم ُمَعوَّلی فی ِشدَّتی َوَرخائی َوعاِفَيتی َوَبالئی، 
َونـَْومی َويـَْقظَتی، َوَظْعنی َواِقاَمتی، َوُعْسری َوُيْسری، َوَصباحی َوَمسائی 
َوُمنـَْقَلبی َوَمْثواَی اَلّلُهمَّ َفال خُتِْلنی هِبِْم ِمْن نِْعَمِتَک، َوال تـَْقَطْع َرجائی ِمْن 
َواْرتِتاِج  َمساِلِکها  واْنِسداِد  االَْْرزاِق،  اَْبواِب  ابِِْغالِق  تـَْفِتّنی  َوال  َرمْحَِتَک 
َمذاِهِبها، َوافـَْتْح لی ِمْن َلُدْنَک فـَْتحا َيسريا، َواْجَعْل لی ِمْن ُکلِّ َضْنٍک 
خَمَْرجا، َواِلی ُکلِّ َسَعٍه َمنـَْهجا، ِبَرمْحَِتَک ]اي اَْرَحَم الرّامِحنَي، اَلّلُهمَّ َواْجَعِل 
، ِبَرمْحَِتَک[ َوُمعافاِتَک َوَمنَِّک َوَفْضِلَک ، َوال  اللَّْيَل َوالنَّهاَر خُمَْتِلَفنْيِ َعَلیَّ
تـُْفِقْرنی اِلی َاَحٍد ِمْن َخْلِقَک، ِبَرمْحَِتَک اي اَْرَحَم الرّامِحنَي ، اِنََّک َعلی ُکلِّ 

ُ َونِْعَم اْلوَکيُل. َشْیٍء َقديٌر َوِبُکلِّ َشْیٍء حُميٌط، َوَحْسبـَُنا الّل 

اهلامش:
ْسالِم ديناً...«  ِ َراّبً َو اِبالِْ عنه قال: قال رسول الّل: »من قال: َرضيُت اِبلّل 

کان حّقاً علی الّل أن يرضيه يوم القيامه. »تقّدم فی النبويّه«

الرضوية  »الصحيفه  حمّمدابقر،  االبطحی،  املوحد  مرتضی  جنل  املصدر: 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 30-27.
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الرضا... ]...[ وحج الرضا سنة من املدينة، وكان زكراي بن آدم 
زميله إىل »مكة«.11 

منزلته عند اإلمام اجلواد
روى الشيخ املفيد عن أمحد بن قيس بن عيسى القمي قال: 

بعث إيل أبو جعفر )اجلواد( غالمه معه كتابه، فأمرين أن أصري إليه، 
فأتيته وهو ابملدينة انزل يف دار خان بزيع، فدخلت فسلمت، فذكر يف 
صفوان وحممد بن سنان وغريمها ما قد مسعه غري واحد، فقلت يف نفسي: 
أستعطفه على زكراي بن آدم لعله أن يسلم مما قال يف هؤالء القوم، مث رجعت 
مبا  أعلم  أتعرض يف هذا وشبهه ملوالي وهو  أن  أان  من  فقلت:  نفسي  إىل 

صنع؟! 
فقال يل: »اي أاب علي! ليس على مثل أيب حيىي تعجل، وقد كان من خدمته 
أليب صلى هللا عليه ومنزلته عنده وعندي من بعده، غري أين قد احتجت إىل 

املال الذي عنده.«
فقلت: جعلت فداك! هو ابعث إليك ابملال؟ 

املال اختالف  الذي منعين من بعث  إليه فأعلمه أن  وقال: إن وصلت 
ميمون ومسافر. 

قال: »امحل كتايب إليه، ومره أن يبعث إل ابملال.« 
فحملت كتابه إىل زكراي بن آدم، فوجه إليه ابملال.12

وخرج عن اإلمام اجلواد قوله: »ذكرت ما جرى من قضاء هللا يف الرجل 
حياته  أايم  فقد عاش  حيا،  يبعث  ويوم  ويوم ميوت  ولد  يوم  املتوىف رمحه هللا 
عارفا ابحلق قائال به، صابرا حمتسبا للحق، قائما مبا جيب هلل ولرسوله عليه، 
ومضى رمحة هللا عليه غري انكث وال مبدل، فجزاه هللا أجر نيته، وأعطاه جزاء 

سعيه.«13 
وعن أيب طالب القمي قال: دخلت على أيب جعفر الثاين اجلواد يف 

آخر عمره، فسمعته يقول: 
»جزى هللا صفوان بن حيىي، وحممد بن سنان، وزكراي بن آدم، وسعد بن سعد 

عين خريا؛ فقد وفوا ل.«14 

مصنفاته
فقد كتب النجاشي15 يقول: 

له كتاب أخربين غري واحد عن ابن محزة عن ابن بطة. 
عن  عيسى،  بن  حممد  بن  أمحد  عن  الصفار،  احلسن  بن  حممد  حدثنا  قال: 
أخربان علي   ،للرضا آدم. وكتاب مسائله  بن  بن خالد، عن زكراي  حممد 
احلسن  بن  حممد  عن  احلسن،  بن  حممد  حدثنا  قال:  جيد  أيب  بن  أمحد  بن 
خالد،  أيب  بن  احلسن  بن  حممد  حدثنا  قال:  معروف  بن  عباس  حدثنا  قال: 

عن زكراي بن آدم ابملسائل.
وكتب الشيخ الطوسي:16

زكراي بن آدم، له مسائل وله كتاب، أخربان بذلك ابن أيب جيد عن حممد بن 
احلسن بن الوليد، عن سعد بن عبدهللا، واحلمريي عن أمحد بن أيب عبدهللا، 

عن حممد بن احلسن سنبوله، عنه.
وقد مجعت رواايت زكراي بن آدم القمي رمحه هللا يف مسند تناول:

1. رواايت األحكام الشرعية: 21 مسألة. 
2. رواايت الفضائل: 4 أخبار. 21 مسالة.

وفاته
مل يعثر على سنة وفاته، لكنه يظهر من توقيع اإلمام اجلواد أن زكراي 

بن آدم تويف يف عهد إمامته.17
املعارف«  »مراقد  يف كتابه  الدين  حرز  حممد  الشيخ  فيذكره  قربه،  أما 
املعروف  املوضع  يف  مقربهتا،  يف  املشرفة  قم  مدينة  يف  مرقده  قائال: 
قدميا بـ»الشيخان الكبري«، عليه بنية، يقصده العارفون لفضله ووالئه لقراءة 
آدم  بن  زكراي  قربه:  على  املوضوعة  الصخرة  لوح  على  وقد كتب  الفاحتة. 
والرضا  الصادق  اإلمام  أصحاب  من  األشعري، كان  سعد  بن  عبدهللا  بن 

.واجلواد

اهلوامش:
۱. »رجال النجاشي«، ص 174، الرقم 458.

الرقم   ،80 الربقي«، ص  »رجال  الرقم 1713؛   ،156 املصدر، ص  نفس   .2
.686

3. »الطبقات الكربى البن سعد«، ج 3، ص 251-250.
4. »رجال الكشي«، ص 333، الرقم 608.
5. »حبار األنوار«، ج 60، ص 22، ح 49.

6. »رجال الکشي« ج 2، ص 857، الرقم 111.
7. نفس املصدر، الرقم 1112.

8. الشيخ عباس القمي، »منتهى اآلمال« ج 2، ص 513.
9. »رجال الكشي«، ج 2، ص 873، الرقم 1150.

10. »منتهى اآلمال«، ج 2، ص 514.
11. العالمة احللي، »خالصة األقوال«، ص 151-150، الرقم 435.

12. »االختصاص«، ص 87.
13. »الغيبة للطوسي«، ص 211؛ و الشيخ عباس القمي، »سفينة البحار«، ج 
2، ص 454، و فيه: املراد من الرجل املتوىف هو زكراي بن حيىي؛ فقد خرج هذا التوقيع 

بعد وفاة زكراي بثالثة أشهر.
14. »الغيبة للطوسي«، ص 211.

15. »رجال«، ص 174، الرقم 458.
16. »الفهرست«، ص132، الرقم 308.

17. »الغيبة للطوسي«، ص 211.

املصدر: »زكراي بن آدم املأمون على الدين والدنيا«، أتليف: نزار احلسن، قم 
املقدسة، مؤسسة عاشوراء، الطبعة االولی، 1430 هـ.ق./2008 م.

سيرة األخيارسيرة األخيار

سيرة األخيارسيرة األخيار

زكراي بن آدم بن عبدهللا بن سعد بن مالك بن األحوص بن السائب بن مالك 
بن عامر األشعري1 أبوه آدم بن عبدهللا القمي، روى عن اإلمام جعفر 

 2.الصادق
ويقال كانوا  بالدهم،  من  قومه  من  مجاعة  وهاجر  أسلم  واألشعريون 
أرض  من  السفينتني  أهل  قدوم  املدينة  قدومهم  فوافق  رجال،  مخسني 

»احلبشة«، منهم عبدهللا بن قيس األشعري وإخوته.3 
احلجاج بن يوسف الثقفي هراب  مث هاجر طائفة من األشعريني يف زمان 
من »بطشه«، إىل »قم« فسكنوها وأقاموا هبا، وكانوا من املوالني ألهل 
البيت واملعادين ألعدائهم، فصارت قم بقدومهم مركزا ألتباع أئمة 

اهلدى وشيعتهم، ومدينة لنشر علومهم ورواايهتم.
وهكذا عرف األشعريون بيتا كبريا حف ابملكارم، وفيهم وجوه الطائفة 
الذكر  وهلم   ،األئمة وأصحاب  احلديث  رواة  من  الشيعة  وأعالم 
البيت  الصادق هذا  اإلمام  الرجال، وقد مدح  اجلميل يف معاجم 
عندما دخل عليه عمران بن عبدهللا القمي األشعري، فقربه اإلمام وقال له 
يسأله: »كيف أنت، وكيف ولدك، وكيف أهلك، وكيف بنو عمك، وكيف 

أهل بيتك؟« 
مث حدثه مليا، فلما خرج عمران قيل لإلمام الصادق: من هذا؟! 

إال قصمه هللا«،  جبار  هلم  ما نصب  جنباء،  قوم  فقال: »هذا جنيب 
ويف رواية أخرى: »هذا من أهل بيت النجباء، ما أرادهم جبار من اجلبابرة 

إال قصمه هللا.«4 
وبعد أن ذكر اجمللسي أخبارا كثرية يف فضائل األشعريني قال: 

سعد  بن  عبدهللا  بن  موسى  بقم  التشيع  أظهر  من  أول  أن  مفاخرهم:  من 
على  الكثرية  والعقارات  املزارع  وقفوا  األشعريني  أن  ومنها:  األشعري، 
 ومنها: أهنم أول من بعث اخلمس إليهم، ومنها: أن األئمة ،األئمة
أكرموا مجاعة من األشعريني ابلتحف واهلدااي واألكفان، كأيب جرير زكراي بن 

إدريس، وزكراي بن آدم، وعيسى بن عبدهللا بن سعد، وغريهم.5 

منزلته عند اإلمام الرضا
روى الكشي يف »رجال«ـه عن حممد بن محزة أن زكراي بن آدم قال: 

قلت للرضا: إين أريد اخلروج عن أهل بييت؛ فقد كثر السفهاء فيهم! 
فقال: »ال تفعل! فإن أهل بيتك يدفع عنهم بك، كما يدفع عن أهل 

6».بغداد أبيب احلسن الكاظم
وروى أمحد بن الوليد عن علي بن املسيب قال: 

قلت للرضا: شقيت بعيدة، ولست أصل إليك يف كل وقت، فممن آخذ 
معامل ديين؟ 

فقال: »من زكراي بن آدم القمي، املأمون على الدين والدنيا.« 
قال علي بن املسيب: فلما انصرفت قدمت على زكراي بن آدم فسألته عما 

احتجت إليه.7
ومن سعادة زكراي بن آدم أنه رافق اإلمام الرضا إىل احلج من »املدينة«، 

والظاهر أنه كان معه يف حممل واحد.8
وروى الكشي عن حممد بن محزة بن اليسع أن زكراي بن آدم قال: 

دخلت على الرضا من أول الليل يف حداثن موت أيب جرير، فسألين 
 عنه وترحم عليه، ومل يزل حيدثين وأحدثه... حىت طلع الفجر؛ فقام

فصلى الفجر.9 
 قال الشيخ عباس القمي معلقا: ظاهر الرواية يدل على أن اإلمام الرضا
بقي تلك الليلة حيدث زكراي بن آدم ومل ينم، فالبد أن كانت حمادثتهما 
حول املطالب املهمة، وال شيء أهم من مذاكرة العلم، كما حكي قريب 

 10...مع سلمان من ذلك يف أحوال النيب
• ويف التعريف به، قال العالمة احللي: 

زكراي بن آدم بن عبدهللا األشعري القمي، ثقة جليل القدر، وكان له وجه عند 

زكريا بن آدم القمي
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دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين55

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

1. جتنب إاثرة احلكام وعماهلم
اتسم سلوك اإلمام اهلادي طوال فرتة إمامته ابلتجنب من أية إاثرة 
للسلطة بدءا مبا فرض عليه من مؤدب يتوىل أمره، مث االستجابة لدعوة 
املتوكل واستقدامه إىل سامراء وفسح اجملال للتفتيش الذي قد تكرر يف 
املدينة وسامراء، بل تعدى ذلك إىل تطمني املتوكل أبن اإلمام ال 
يقصد الثورة عليه حني استعرض املتوكل قواته وقدرته العسكرية وأحضر 

اإلمام يف هذا االستعراض ليطلعه على ما ميلكه من قوة لئال يفكر واحد 
من أهل بيته ابخلروج على اخلليفة وإذا ابإلمام اهلادي جييبه أبان 
ال نناقشكم يف الدنيا حنن مشتغلون أبمر اآلخرة فال عليك شيء مما تظن.

التفتيش  من  ابلرغم  اإلمام  ضد  مستمسك  أي  على  املتوكل  حيصل  ومل 
املفاجئ واملتكرر.

وقد الحظنا كيف يتجنب اإلمام مثل هذه اإلاثرات إىل جانب تقدميه 

للنصح واإلرشاد واملوعظة للمتوكل.
روى ابن شهرآشوب إبسناده عن أيب حممد الفحام أنه قال: سأل املتوكل ابن 
 ،اجلهم من أشعر الناس؟ فذكر اجلاهلية واإلسالم مث أنه سأل أاب احلسن

فقال احلماين حيث يقول:
لقد فاخرتنا من قريش عصابة 

مبد خدود وامتداد أصابع
فلما تنازعنا املقال قضى لنا

عليهم مبا هنوى نداء الصوامع
تراان سكوات والشهيد بفضلنا

عليهم جهري الصوت يف كل جامع
فإن رسول هللا أمحد جدان

وحنن بنوه كالنجوم الطوالع
قال: وما نداء الصوامع اي أاب احلسن؟

أم  إله إال هللا، وأشهد أن حممدا رسول هللا جدي  أن ال  قال: »أشهد 
جدك؟«

فضحك املتوكل مث قال: هو جدك ال ندفعك عنه.2
ومل يبخل اإلمام اهلادي ابإلجابة العلمية فيما كان يشكل عليهم أمره 
كما الحظنا، بل تعدى ذلك اىل وصف دواء انجع لداء عدوه املتوكل 

حني أيس من معاجلات أطبائه ابلرغم من تظاهره ابلعداء للعلويني.3

2. الرد على اإلاثرات الفكرية والشبهات الدينية
وقد الحظنا يف عصر اإلمام ما امتحنت به األمة اإلسالمية مبا عرف 

مبحنة خلق القرآن، واإلاثرات املستمرة حول اجلرب والتفويض واالختيار.
املوقف  معاجلة  يف كيفية  جادة  مسامهات   اهلادي لإلمام  وكانت 
بشكل ذكي، والرسالة اليت أثريت عن اإلمام اهلادي ألهل »األهواز« 
تضمنت ردا علميا تفصيليا على شبهة اجلرب والتفويض، بل تضمنت بيان 
منهج بديع سلكه اإلمام  يف مقام الرد وحيث كان الغلو والتصرف من 
  الظواهر املنحرفة يف اجملتمع اإلسالمي، فقد واجههما اإلمام اهلادي

ابلشكل املناسب مع هاتني الظاهرتني.

3. التحدي العلمي للسلطة وعلمائها
لقد كان االختبار العلمي ألئمة أهل البيت أقصر طريق للحكام ملعرفة 
وهو  اإلمامة  مقومات  أحدى  اليت هي  العلمية  اجلدارة  من  عليه  هم  ما 
اجملتمع  العلمي يف  للتألق   البيت أقصر طريق ألهل  الوقت  نفس  يف 

اإلسالمي.
ومن هنا كانت السلطة بعد إجراء أي اختبار علمي حتاول التعتيم عليه لئال 
يستفيد أتباع أهل البيت من هذه الورقة املهمة ضد السلطة احلاكمة.

ولكن املصادر التارخيية قد حفظت لنا نصوص هذه االختبارات وفيها ما 
يدل على الرد القاطع من أهل البيت على مجيع التحدايت العلمية 
اليت خططت هلم وانتصارهم يف هذا امليدان الذي كان يعيد هلم مرجعيتهم 

الدينية يف األمة اإلسالمية.
وإليك منوذجا من هذا االختبار الذي أجراه ابن األكثم يف عصر املتوكل 

مث حاول التعتيم عليه.
ابن  اسأل  السكيت  لـابن  املتوكل  قال  أنه:  آشوب  شهر  ابن  روى  فقد 

الرضا مسألة عوصاء حبضريت فسأله، فقال: مل بعث هللا موسى ابلعصا، 
وبعث عيسى إببراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى، وبعث حممدا ابلقرآن 

والسيف؟ 
البيضاء يف زمان  أبو احلسن: »بعث هللا موسى ابلعصا واليد  فقال 
الغالب على أهله السحر، فأاتهم من ذلك ما قهر سحرهم وهبرهم وأثبت 
احلجة عليهم، وبعث عيسى إببراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى إبذن هللا 
يف زمان الغالب على أهله الطب فأاتهم من إبراء األكمه واألبرص وإحياء 

املوتى إبذن هللا فقهرهم وهبرهم.
وبعث حممدا ابلقرآن يف زمان الغالب على أهله السيف والشعر فأاتهم من 
القرآن الزاهر والسيف القاهر ما هبر به شعرهم وهبر سيفهم وأثبت احلجة 

عليهم.« 
فقال ابن السكيت: فما احلجة اآلن؟ 

قال: »العقل، يعرف به الكاذب على هللا فيكذب.«
فقال حيىي بن أكثم: ما البن السكيت ومناظرته؟! وإمنا هو صاحب حنو 
وشعر ولغة، ورفع قرطاسا فيه مسائل فأملى علي بن حممد على 

ابن السكيت جواهبا.4
وجاء يف رواية أخرى أن هذه األسئلة قد كتبها ابن األكثم لـموسى بن 
 اهلادي اإلمام  هو  هبا  املقصود  أن  الواضح  ومن  الرضا،  بن  حممد 
 ،اإلمام إليه فأجاب عنها  بالريب ؛ وهلذا جاء هبا أخوه موسى 

وإليك نص الرواية:
عن موسى بن حممد بن الرضا قال: لقيت حيىي بن أكثم يف دار العامة 
فسألين عن مسائل، فجئت إىل أخي علي بن حممد فدار بيين وبينه 
من املواعظ ما محلين وبصرين طاعته، فقلت له: جعلت فداك! إن ابن 

أكثم كتب يسألين عن مسائل ألفتيه فيها. 
فضحك مث قال: »وما هي؟«

قلت: كتب يسألين عن قول هللا: »قاَل الَّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب َأاَن 
آتيَك ِبِه قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفك «5 نيب هللا كان حمتاجا إىل علم آصف؟

وعن قوله: »َو رََفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َو َخرُّوا َلُه ُسجَّدًا«6 سجد يعقوب 
وولده ليوسف وهم أنبياء؟

يـَْقَرُؤَن  الَّذيَن  َفْسَئِل  ِإلَْيَك  أَنـَْزْلنا  ممَّا  َشكٍّ  يف   »فَِإْن ُكْنَت  قوله:  وعن 
اْلِكتاَب«،7 من املخاطب ابآلية؟ فإن كان املخاطب النيب فقد شك، 

وإن كان املخاطب غريه، فعلى من إذن أنزل الكتاب.
ُه ِمْن بـَْعِدِه  وعن قوله: »َو َلْو َأنَّ ما يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َو اْلَبْحُر مَيُدُّ

َسبـَْعُة َأحْبٍُر ما نَِفَدْت َكِلماُت اللَّ «8 ما هذه األحبر؟ وأين هي؟
نفس  فاشتهت  اأْلَْعنُي «9  تـََلذُّ  َو  اأْلَنـُْفُس  َتْشَتهيِه  ما  فيها  قوله: »َو  وعن 

آدم أكل الرب فأكل وأطعم وفيها ما تشتهي األنفس، فكيف عوقب؟
وقد  الذكران  عباده  هللا  يزوج  ِإاناث«10  َو  ذُْكراانً  يـَُزوُِّجُهْم  »َأْو  قوله  وعن 

عوقب قوم فعلوا ذلك؟
َعْدٍل  َذَوْي  َأْشِهُدوا  »َو  هللا:  قال  وقد  وحدها  جازت  املرأة  شهادة  وعن 

ِمْنُكم «؟11
وعن اخلنثى، وقول علي: يورث من املبال، فمن ينظر - إذا ابل - 
إليه؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال، أو عسى أن يكون 

إىل  اجلار  وشهادة  حيل  ال  ما  وهذا  النساء،  إليه  نظرت  وقد  رجال 
نفسه ال تقبل.
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وعن رجل أتى إىل قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها 
فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها، فدخلت بني الغنم كيف تذبح؟ 

وهل جيوز أكلها أم ال؟
وعن صالة الفجر مل جيهر فيها ابلقراءة وهي من صالة النهار؟ وإمنا جيهر 

يف صالة الليل.
وعن قول علي البن جرموز: بشر قاتل ابن صفية ابلنار، فلم مل يقتله 

وهو إمام؟!
ومدبرين  مقبلني  بذلك  وأمر  صفني  أهل  قتل  مل   علي عن  وأخربين 
جيهز  ومل  موليا  يقتل  مل  أنه  اجلمل  يوم  حكمه  وكان  اجلرحى؟  على  وأجاز 
على جريح ومل أيمر بذلك، وقال من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سالحه 
فهو آمن مل فعل ذلك؟ فإن كان احلكم األول صوااب فالثاين خطأ وأخربين 

عن رجل أقر ابللواط على نفسه أحيد أم يدرأ عنه احلد؟
 :قال

»اكتب إليه.«
قلت: وما اكتب؟ 

 :قال
أاتين كتابك  الرشد،  هللا  فأهلمك  وأنت  الرحيم  الرمحن  هللا  بسم  »اكتب 
فامتحنتنا به من تعنتك لتجد إىل الطعن سبيال إن قصران فيها وهللا يكافيك 
فهمك،  هلا  وذلل  مسعك  إليها  فاصغ  مسائلك  شرحنا  وقد  نيتك،  على 

واشغل هبا قلبك، فقد لزمتك احلجة والسالم. 
اْلِكتاب « فهو  ِمَن  ِعْلٌم  ِعْنَدُه  الَّذي  سألت عن قول هللا عز وجل: »قاَل 
آصف بن برخيا، ومل يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنه 
صلوات هللا عليه أحب أن يعرف أمته من اجلن واإلنس أنه احلجة من بعده، 
وذلك من علم سليمان أودعه عند آصف أبمر هللا، ففهمه ذلك لئال 
 يف حياة داود خيتلف عليه يف إمامته وداللته، كما فهم سليمان

لتعرف نبوته وإمامته من بعد لتأكد احلجة على اخللق.
وأما سجود يعقوب وولده كان طاعة هلل وحمبة ليوسف، كما أن 
طاعة  ذلك  وإمنا كان   آلدم يكن  مل   آلدم املالئكة  من  السجود 
هلل وحمبة منهم آلدم، فسجود يعقوب وولده ويوسف معهم كان 

شكرا هلل ابجتماع مشلهم، أمل تره يقول يف شكره ذلك الوقت: 
فاِطَر  اأْلَحاديِث  أَتْويِل  ِمْن  َعلَّْمَتين   َو  اْلُمْلِك  ِمَن  آتـَيـَْتين   َقْد  »َربِّ 
نْيا َو اآْلِخَرِة تـََوفَّين  ُمْسِلماً َو َأحلِْْقين   السَّماواِت َو اأْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي يف الدُّ

اِبلصَّاحِلني .«12
وأما قوله: »فَِإْن ُكْنَت يف  َشكٍّ ممَّا أَنـَْزْلنا ِإلَْيَك َفْسَئِل الَّذيَن يـَْقَرُؤَن اْلِكتاَب« 
ولكن  إليه  انزل  مما  شك  يف  يكن  ومل   هللا رسول  به  املخاطب  فإن 
قالت اجلهلة كيف مل يبعث هللا نبيا من املالئكة إذ مل يفرق بني نبيه وبيننا 
إىل  فأوحى هللا  األسواق؟!  واملشي يف  واملشارب  املآكل  االستغناء عن  يف 
اْلِكتاَب« مبحضر اجلهلة، هل بعث هللا رسوال  يـَْقَرُؤَن  نبيه، »َفْسَئِل الَّذيَن 
قبلك إال هو أيكل الطعام وميشي يف األسواق ولك هبم أسوة، وإمنا قال: 
فإن كنت يف شك ومل يكن شك ولكن للمنفعة كما قال: »َتعاَلْوا َندُْع أَبْناَءان 
َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءان َو ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا َو أَنـُْفَسُكْم مثَّ نـَبـَْتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَت 

اللَِّ َعَلى اْلكاِذبني .«13
نبيه يؤدي عنه  أن  املباهلة، وقد علم هللا  ولو قال »عليكم« مل جييبوا إىل 
رسالته وما هو من الكاذبني، فكذلك عرف النيب أنه صادق فيما يقول ولكن 

أحب أن ينصف من نفسه.
بـَْعِدِه  ُه ِمْن  اْلَبْحُر مَيُدُّ َأْقالٌم َو  َلْو َأنَّ ما يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة  وأما قوله: »َو 
أقالم  الدنيا  أشجار  أن  لو  فهو كذلك  اللَّ «  نَِفَدْت َكِلماُت  ما  َأحْبٍُر  َسبـَْعُة 
والبحر ميده سبعة أحبر وانفجرت األرض عيوان لنفدت قبل أن تنفد كلمات 
ومحة  طربية  وعني  الـ»برهوت«  وعني  التمر  وعني  الكربيت  عني  وهي  هللا 
تنفد  يدعى لسان وعني حبرون، وحنن كلمات هللا ال  افريقية  ماسبندان ومحة 

وال تدرك فضائلنا.
األنفس وتلذ  ما تشتهي  املآكل واملشارب واملالهي  فيها من  فإن  اجلنة  وأما 
 والشجرة اليت هنى هللا عنها آدم األعني وأابح هللا ذلك كله آلدم
وزوجته أن أيكال منها شجرة احلسد عهد إليهما أن ال ينظرا إىل من فضل هللا 

على خالئقه بعني احلسد فنسي ونظر بعني احلسد ومل جيد له عزما.
وأما قوله: »َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكراانً َو ِإاناث« أي يولد له ذكور ويولد له إانث يقال 
عىن  يكون  أن  هللا  ومعاذ  زوج،  منهما  واحد  زوجان كل  مقرنني  اثنني  لكل 

اجلليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص الرتكاب املآمث، 
»... َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق َأاثماً ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َو خَيُْلْد فيِه 

ُمهااًن«14 إن مل يتب.
وأما شهادة املرأة وحدها اليت جازت فهي القابلة جازت شهادهتا مع الرضا، 
للضرورة؛  الرجل  بدل  املرأاتن  تقوم  امرأتني  من  أقل  فال  رضى  يكن  مل  فإن 

ألن الرجل ال ميكنه أن يقوم مقامها، فإن كانت وحدها قبل قوهلا مع ميينها.
وأما قول علي يف اخلنثى فهي كما قال: ينظر قوم عدول أيخذ كل واحد 
الشبح  فريون  املرااي  يف  وينظرون  عراينة  خلفهم  اخلنثى  وتقوم  مرآة  منهم 

فيحكمون عليه.
فإن عرفها ذحبها وأحرقها،  نزا على شاة  الراعي وقد  إىل  الناظر  الرجل  وأما 
وإن مل يعرفها قسم الغنم نصفني وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفني 
تبقى  يزال كذلك حت  النصف اآلخر فال  يفرق  النصف اآلخر، مث  فقد جنا 

شااتن فيقرع بينهما فأيتها وقع السهم هبا ذحبت وأحرقت وجنا سائر الغنم.
وأما صالة الفجر فاجلهر فيها ابلقراءة ؛ ألن النيب كان يغلس هبا فقراءهتا 

من الليل.
وأما قول علي: بشر قاتل ابن صفية ابلنار فهو لقول رسول هللا وكان 
أنه  ؛ ألنه علم  املؤمنني ابلبصرة  أمري  يقتله  فلم  النهروان  يوم  ممن خرج 

يقتل يف فتنة هنروان.
وأما قولك: إن عليا قتل أهل صفني مقبلني ومدبرين وأجاز على جرحيهم 
وأنه يوم اجلمل مل يتبع موليا ومل جيهز على جريح ومن ألقى سالحه آمنه ومن 
دخل داره آمنه، فإن أهل اجلمل قتل امامهم ومل تكن هلم فئة يرجعون إليها 
رضوا  متنابذين،  وال  خمالفني  وال  حماربني  غري  منازهلم  إىل  القوم  رجع  وإمنا 
ابلكف عنهم فكان احلكم فيها رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم ؛ إذ مل 

يطلبوا عليه أعواان.
وأهل صفني كانوا يرجعون إىل فئة مستعدة وإمام جيمع هلم السالح: الدروع 
والرماح والسيوف ويسين هلم العطاء، يهيئ هلم األنزال ويعود مريضهم وجيرب 
كسريهم ويداوي جرحيهم وحيمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فريجعون 
احلكم  من  عرف  ملا  احلكم  يف  الفريقني  بني  يساو  فلم  وقتاهلم  حماربتهم  إىل 
يف قتل أهل التوحيد لكنه شرح ذلك هلم، فمن رغب عرض على السيف أو 

يتوب من ذلك.
ابإلقرار  تطوع  وإمنا  بينة  عليه  تقم  مل  فإنه  ابللواط  اعرتف  الذي  الرجل  وأما 

من نفسه وإذا كان لإلمام الذي من هللا أن يعاقب عن هللا كان له أن مين عن دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين
هللا، أما ما مسعت قول هللا: »هذا عطاؤان«، قد انبأانك جبميع ما سألتنا عنه 

فاعلم ذلك.«15
وقد أوضحت هذه الرواية املوقع العلمي لإلمام ومدى حتديه لعلماء 

عصره والسيما علماء البالط الذين ال يروق هلم مثل هذا التحدي.
وهلذا قال ابن أكثم للمتوكل بعد ما قرأ هذه األجوبة: ما حنب أن نسأل 
هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي هذه، وأنه ال يرد عليه شيء بعدها إال دوهنا 

ويف ظهور علمه تقوية للرافضة.16

4. توسيع دائرة النفوذ يف جهاز السلطة
إن النفوذ الذي جنده لإلمام اهلادي هو النفوذ املعنوي على عامة رجال 

.السلطة مبا فيهم من ال يدين ابلوالية ألهل البيت
فإنه كان  وواسعة  متنوعة  اجملال  هذا  اإلمام يف  أساليب  وقد كانت 

مطالبا ابحلضور يف دار اخلالفة بشكل مستمر.
ومن هنا كان التعرف على شخص اإلمام وهديه وسكونه واتزانه أمرا 
طبيعيا وفر له هذه الفرصة واليت مل يلتفت احلكام إىل مدى تبعاهتا وآاثرها 

اليت تركتها يف الساحة اإلسالمية العامة ورواد البالط بشكل خاص.
وقد كانت لإلمام كرامات شىت كلما دخل وخرج من دار اخلالفة.

وقد قال أحد ندماء املتوكل للمتوكل: ما يعمل أحد بك أكثر مما تعمله 
بنفسك يف علي بن حممد، فال يبقى يف الدار إال من خيدمه وال يتبعونه 
بشيل سرت وال فتح ابب وال شيء، وهذا إذا علمه الناس قالوا: لو مل يعلم 
استحقاقه لألمر ما فعل به هذا، دعه إذا دخل عليه يشيل السرت لنفسه 

وميشي كما ميشي غريه فيمسه بعض اجلفوة.
فتقدم أال خيدم وال يشال بني يديه سرت، وكان املتوكل ما رأى أحدا ممن 

يهتم ابخلرب مثله.
قال: فكتب صاحب اخلرب إليه: أن علي بن حممد دخل الدار فلم خيدم ومل 

يشل أحد بني يديه سرت فهب هواء رفع السرت له فدخل.
فقال: اعرفوا حني خروجه، فذكر صاحب اخلرب أن هواء خالف ذلك اهلواء 
شال السرت له حت خرج، فقال: ليس نريد هواء يشيل السرت، شيلوا السرت 

بني يديه.17
كما جند مجلة من الكتاب واحلجاب والعيون وحىت السجان، فضال عن 
 ،بعض القادة واألمراء كانوا يدينون ابلوالء واحلب اخلاص لإلمام اهلادي
وقد رأينا يف قصة مرض املتوكل ونذر أمه لإلمام اهلادي ما يدل داللة 
واضحة على مدى نفوذ اإلمام يف هذه األوساط، بينما كان املتوكل 
قد خطط إلبعاد اإلمام عن شيعته وحمبيه وإذا ابإلمام يكتسح نفوذه 
يعرف  يكن  مل  ممن  جمموعة  يديه  على  ويستبصر  البالط  أرابب  املعنوي 
اإلمام أو مل يكن ليواليه، وكان اإلمام يستفيد من هؤالء يف حتركه 
عن   اإلمام وإبعاد  قطعها  أو  ملراقبتها  احلكام  اليت خطط  وارتباطاته 

قواعده وعن الوسط االجتماعي الذي يريد أن يتحرك فيه.
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 :أخرج احملّب الّطربی عن أبی ذر، قال: قال رسول هللا
»لـّما أسري يب إىل الّسماء مررت مبلك جالس على سرير من نور،و 
إحدى رجليه يف املشرق و األخرى يف املغرب، و بني يديه لوح ينظر فيه، 
والّدنيا كّلها بني عينيه، واخللق بني ركبتيه، ويده تبلغ املشرق و املغرب، 

فقلت: اي جربئيل! من هذا؟ 
فقال: هذا عزرائيل؛ تقّدم فسّلم عليه. 

ابن  فعل  ما  أمحد.  اي  الّسالم  وعليك  فقال:  عليه.  فسّلمت  فتقّدمت، 

و علّي أّن عزرائيل ال يقبض روحي محّمد
عّمك علّي؟

فقلت: و هل تعرف ابن عّمي؟
قال: و كيف ال أعرفه؟ فإّن هللا جّل جالله وّكلين بقبض أرواح اخلالئق ما خال 

روحك و روح ابن عّمک علّي بن أيب طالب، فإّن هللا يتوفّا كما مبشيئته.«

بريوت،  دارالعلوم،  اإلهلية«،  واأللطاف  »خريالربية  مبارک،  عبدالّرحيم  املصدر: 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 248.
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