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أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

هناك خالفات كبرية بنی اجمللس االنتقايل اجلنويب الذي ظهر منذ بدایة 
املستقیلة  العهد يف اجلنوب، مع حكومة هادي  تكوینه كتیار حدیث 
وهي حكومة منفیة يف »عدن«. وعلى الرغم من أن هذه اخلالفات مل 
تظهر إىل العلن منذ البدایة، إال أن اخلالفات يف املقارابت األیدیولوجیة، 
إىل جانب خالفات أخرى مثل هویة احلكومة، أي اجلنوب للجنوبینی 
وقضااي أخرى مثل مطالبات اجلانبنی يف »الیمن« إذ تطالب احلكومة 
املستقیلة بسقوط »صنعاء«، لعودهتا إىل السلطة. ويف املقابل نرى اجمللس 
االنتقايل الذي ال یبحث عن هذه اإلسرتاتیجیة، بل كان أساس أفكار 
أعضاءها هو تشكیل احلكومة اجلنوبیة، وقد ظهرت هذه اخلالفات يف 
الصراع على السلطة بنی حكومة هادي املستقیل واجمللس االنتقايل اجلنويب 
واصبحت أكثر وضوحاً مع مرور الوقت، وأصبح الصراع االسرتاتیجي يف 

اجلغرافیا السیاسیة يف جنوب الیمن جلیاً.
جيب القول ابن املقارابت النظریة - العلمیة املتعارضة للمجلس االنتقايل 
اجمللس  لصاحل  انتهت  قد  احلرب،  ساحة  يف  املستقیلة  احلكومة  مع 
االنتقايل. فأوالً مل یدخر اجمللس االنتقايل جهداً يف استمرار اخلالفات 
مع احلكومة املستقیلة وقواهتا ملا یقارب عامنی. يف الواقع فان األحداث 
قضیة  هلي  الیمن  جنوب  يف  السیاسینی  التنظیمنی  صراع  أي  األخرية 

یبحث عنها اجمللس االنتقايل وتصب يف خانة أهدافه السیاسیة.
اثنیاً، ان اجمللس االنتقايل، حاول بشىت الطرق، منذ بدایة توقیع اتفاق 
الرايض يف عام 2019م.، حتیید اتفاق »الرايض«، وهو االتفاق الذي 
فرضته علیه الرايض. ومن هنا یعترب حتركات امللیشیات التابعة حلكومة 
هادي املستقیلة مبحافظة شبوة يف األايم املاضیة يف مهامجة االعتصام 

االنتقايل،  اجمللس  على  حمسوبة  سیاسیة  شخصیات  واعتقال  السلمي 
اتفاق  يف  ورد  ما  تعلیق كل  إىل  دفعهم  ما  وهذا  لالختطاف،  مصداقاً 

الرايض ومل یتم تنفیذه بعد.
اثلثاً ان اجمللس االنتقايل وعلى الرغم من عدم الرغبة يف تطبیق البنود الثالثة 
ومن  دائماً  حياول  الرايض، كان  اتفاق  يف  واألمنیة  والعسكریة  السیاسیة 
خالل احلدیث عن املمارسات العدائیة للحكومة املستقیلة، ان یوجه أصابع 

االهتام يف عدم تطبیق اتفاق الرايض للحكومة املستقیلة.
رابعاً ان اجمللس االنتقايل وبسبب الظروف اجلیدة اليت مير هبا للسیطرة على 
التیارات السیاسیة املیدانیة يف جغرافیة اجلنوب، ال یرغب ابن یقف إىل 
الرايض،  اتفاق  املستقیلة والعمل حتت سلطتها مبوجب  جانب احلكومة 
أي ان اجمللس االنتقايل وبسبب القوة اليت ميتلكها يف الساحة العسكریة 
املیدانیة والسیاسة يف اجلنوب یرید التمتع ابالستقالل يف أنشطته. وهلذا 
ومن خالل احلصول على أتیید اجلنوبینی والقیام ابالحتجاجات واغتیال 
املنافسنی  القضاء على  الداعمة للحكومة املستقیلة، حياول  الشخصیات 
وتغیري اآللیات السیاسیة العسكریة لصاحله يف جنوب الیمن، لكن حتقیق 
كل هذه األهداف لن یتم بسهولة، ذلك انه جيب على اجمللس االنتقايل 

احلصول على أتیید الرايض.
هلذا وألسباب منها ان احلكومة املستقیلة لیست إال قوة عسكریة اتبعة 
للرايض، حبیث قد بدأت عملیة اهلجوم على الیمن بذریعة إعادة السلطة 
املشرفة على  الرايض كوهنا  ان  أنصار هللا، كما  وإسقاط  حلكومة هادي 
االتفاق تبذل كل ما لدیها لتطبیق االتفاق بغیة البقاء يف معادالت السلطة 

يف اجلنوب.

حریة  قانون »حول  على  مريضيائيف،  شوكت  األوزبكستاين  الرئیس  وقع 
الدینیة« يف طبعته اجلدیدة، اليت تنص على توفري  املعتقدات واملنظمات 

الظروف املواتیة لضمان حریة الضمري للجمیع.
ویستبعد القانون اجلدید، حظر الظهور ابلزي الدیين مبا يف ذلك احلجاب، 
يف األماكن العامة، ألنه ال یوجد تعریف قانوين ملفهوم »اللباس الدیين« يف 

التشریعات احلالیة.
ونوه القانون، أبنه یتم تنظیم املتطلبات جتاه مالبس املوظفنی والعاملنی يف 

دوائر الدولة ومؤسساهتا، من خالل القرارات الداخلیة.
ووفقا للوثیقة اجلدیدة، مت تبسیط إجراءات تسجیل وإهناء نشاط املنظمات 
الدینیة. وخفض القانون، عدد املواطننی الالزم إلنشاء منظمات دینیة حملیة، 

مبا يف ذلك املساجد ودور عبادة للطوائف األخرى، مبقدار النصف.
القانون، ابت یلزم عند إنشاء منظمة  الراهن، بعد صدور  ويف الوقت 
بلغوا سن  على األقل ممن  توقیعات من 50 مواطناً  دینیة حملیة، مجع 
18 عاماً. ومت تقلیص عدد الواثئق الالزمة للتسجیل، وكذلك مت تقلیل 
فرتة النظر فیها مبقدار 3 مرات - من 3 أشهر إىل شهر واحد. وكذلك 

اعرتف القانون اجلدید ابلوضع املهين للتعلیم الدیين.
بعد  الدیين  التعلیم  مؤسسات  يف  ابلدراسة  للمواطننی  القانون  ومسح 
التعلیم  أو  املتخصص  الثانوي  أو  العام  الثانوي  التعلیم  على  حصوهلم 

املهين وفقا للقانون.

املصدر: روسيا اليوم
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تفاقم األزمة في جنوب اليمن

الرايض.  أتیید  االنتقايل كسب  اجمللس  على  الصعب  من  یبدو  هنا  من 
لذلك، فإن احلالة األكثر ترجیحاً يف هذا اجملال هي زايدة دور »أبو ظيب« 
يف اجلنوب كداعم للمجلس االنتقايل. يف الواقع، قد یكون من املمكن 
حكومة  وإخراج  اجلنوب  على  للهیمنة  االنتقايل  اجمللس  أهداف  حتقیق 
هادي املستقیلة من الساحة السیاسیة-املیدانیة يف اجلنوب، وحىت جتاهل 
مع  واحلوار  التشاور  آلیة  من خالل  أبو ظيب وحىت  عرب  الرايض،  اتفاق 
الرايض. إذ ميكن اعتبار األساس يف احملاداثت الثنائیة هو ضمان مصاحل 

الرايض وذلك من خالل املساعدات والوعود اجلدیدة. 

التابعة  امللیشیات  أنشطة  وضع  االنتقايل  اجمللس  ان  إىل  ونظراً  وأخرياً 
للحكومة املستقیلة يف الشرق واجلنوب الشرقي ذریعة لتحقیق أهدافه، 
له، حبیث ان ما  یرى ان الفرص اليت ظهرت يف الساحة متثل انتصاراً 
یسمى اتفاق الرايض، فانه كان مهدداً منذ فرتة طویلة على ید اجمللس 

االنتقايل.

املصدر: موقع شفقنا العريب

في األماكن العامة

أوزبكستان ترفع رسميًا الحظر على ارتداء الحجاب
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أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

حذر برهان كسيجي رئیس »اجمللس اإلسالمي أبملانیا«، من ارتفاع وترية 
العداء لإلسالم يف البالد مؤخرًا.

قال كسیجي إن السیاسینی »األملان« ال یبذلون اجلهد الكايف ملكافحة 
ظاهرة العداء لإلسالم أو للدفاع عن املسلمنی.

ومنذ عام 2015م.، حيیي األملان سنواي يف األول من یولیو/ متوز یوم 
»مناهضة معاداة املسلمنی«، يف ذكرى مقتل املصریة مروة الشربيين قبل 

12 عاما يف حادث تطرف دیين.
وقتلت مروة الشربیين عام 2009م. على ید املتطرف األملاين ألكسندر 
فينس، الذي وجه إلیها 18 طعنة بسكنی يف قاعة حمكمة »دریسدن« 
)شرق(، لتلقى حتفها هي وجنینها على الفور أمام زوجها وطفلها البالغ 

من العمر 3 سنوات.
ويف هذا الصدد، رأى كسیجي أن أملانیا شهدت وقائع عداء لإلسالم 
قبل جرمية مقتل مروة الشربیين إال أن السیاسینی األملان كانوا یقولون إن 

ما حيدث لیس عداء لإلسالم بل نوع من العداء لألجانب.
وأضاف أن مقتل مروة جعل الناس یدركون أن هناك عداء لإلسالم يف 
أملانيا جيب احلديث عنه، لذا فإن هذه الذكرى متثل اترخيًا مهًما جيب على 

املسلمنی أال ینسوه.
مناهضة  یوم  یولیو/متوز  من  األول  إعالن  مت  أنه  إىل  وأشار كسیجي 
العنصریة ضد املسلمنی يف أملانیا. وأنه للمرة األوىل تعرتف أملانیا مبقتل 

أحد األشخاص فیها بسبب دینه.
ولفت إىل أن املسلمنی ال حيیون ذكرى هذا الیوم كما ینبغي، مضیفا 
أن العداء لإلسالم يف أملانیا أصبح یزداد عاماً بعد عام عقب مقتل مروة 
الشربیين يف حنی ال یبذل السیاسیون اجلهد الكايف ملواجهة هذه الظاهرة.

حماوالت احلكومة األملانية ليست جادة
املتطرف يف  الیمنی  أملانیا جلنة حملاربة  رغم أتسیس  أنه  وأوضح كسیجي 
البالد، إال أن السیاسینی ال أیخذون األمر على حممل اجلد، بل ویعملون 

على إظهار املسلمنی على أهنم هم املخطئون يف أي واقعة. واتبع: 
يف أملانيا ما يكفي من وقائع العداء لإلسالم والعنف ضد املسلمني. إال أن اجملتمع 
األملاين ال يالحظ ذلك، ورغم ما تسجله الشرطة من أعمال عنف ضد املساجد 

ودور العبادة والنساء احملجبات ال يتحدث اجملتمع األملاين عن هذه الوقائع.
وأضاف كسیجي أن هذا یعين أن املسلمنی ال یؤخذون على حممل اجلد يف 
أملانیا، وأن مثل هذه احلوادث كانت ستواجه برد فعل جمتمعي أقوى لو أهنا 

استهدفت أشخاصا من أداين أو أعراق أخرى غري املسلمنی.
وأوضح أهنم یرون بعض احملاوالت من احلكومة األملانیة لفعل شيء جتاه 
هذا األمر، ولكنها لیست حماوالت جادة. إذ أن بعض األوساط داخل 

احلكومة تؤید ما حيدث للمسلمنی. واستطرد: 
عندما نتحدث مع نواب الربملان خيربوان أهنم يواجهون معارضة قوية حىت من داخل 

أحزاهبم عندما يتحدثون عن العداء لإلسالم ويتعرضون هلجوم بسبب ذلك.
وطالب كسیجي السیاسینی األملان إبظهار احلقیقة والدفاع عن املسلمنی، 
والتصدي لظاهرة العداء لإلسالم وتفهم أن املسلمنی جزء ال یتجزأ من 

اجملتمع األملاين.

تزايد حدة اجلرائم املعادية لإلسالم
وفًقا لتقریر اجلرائم السیاسیة الذي أعدته وزارة الداخلیة ومكتب الشرطة 
اجلنائیة الفیدرالیة أبملانیا، زادت جرائم العداء لإلسالم يف هذا البلد األورويب 

عام 2020م. مبعدل 8% عن العام السابق.

صّوت النواب البلجیكّیون على نّص حُيّذر من »خطر إابدة مجاعّیة جّدي« 
یُهدد أقلیة »االیغور« املسلمة يف »الصنی«، لینضّموا بذلك إىل موقف 

مماثل كانت عرّبت عنه احلكومة األمريكّیة وعدد من الربملاانت الغربّیة.
وصاغ النّص النائب املؤیّد لقضااي البیئة سامویل كوغواليت الذي اعترب أنّه 

»اترخيي«.
عن  امتنع  بینما  أحد،  یُعارضه  ومل  صواتً   125 بغالبّیة  النّص  واعُتمد 

التصویت النّواب الـ12 الشیوعّیون املنتمون إىل حزب العمل البلجیكي.
والتصویت الذي أجري خالل جلسة عاّمة، أیيت لیؤّكد تصویتاً أجرته يف 
15 حزیران/ یونیو اللجنة الربملانّیة املكّلفة العالقات اخلارجّیة لـ»بلجیكا«، 

والذي أاثر وقتذاك استنكاراً من جانب الصنی.

وكان املتحّدث ابسم وزارة اخلارجّیة الصینّیة تشاو لیجیان قال لصحافّینی 
ندعو بلجيكا إىل تصحيح خطأها فورًا.

وهبذا التوصیت، ُتصبح بلجیكا سادس دولة ینّدد برملاهنا مبا یتعّرض له 
أفراد أقّلیة األویغور يف »شینجیانغ«.
وقال كوغواليت لوكالة »فرانس برس:

هذا تصويت اترخيي. هذه أّول مّرة يستخلص الربملان البلجيكي العرَب من 
جمازر سريربينيتسا ورواندا ويتحّرك قبل فوات األوان.

املصدر: أ ف ب

بلجيكا تحذر من استهداف اإليغور في الصين
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من تنامي العداء لإلسالم بألمانيا

كما مت تسجیل 1.026 جرمية عداء لإلسالم يف 2020م.، يف حنی بلغ 
هذا العدد 950 جرمية عام 2019م.، و910 عام 2018م.، و1.075 

جرمية عام 2017م.
وشهد عام 2020م. حدوث 103 اعتداءات على املساجد يف أملانیا، 

و100 اعتداء على الكنائس، و24 اعتداء على املعابد الیهودیة.
ويف العام نفسه، سجلت جرائم معاداة األجانب زايدة بنسبة 19.1% عن 
عام 2019م.، الذي سجلت فیه 7318 جرمية، يف حنی وصل عدد 
هذه اجلرائم عام 2020م. إىل 8706 جرائم، و7 آالف و701جرمية يف 

2018م.، و 6 آالف و434 جرمية يف 2017م.

املصدر: مصر اليوم

رئيس المجلس اإلسالمي يحذر
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روى أبو خمنف عن عبد الرمحن بن جندب عن أبیه  أن علیا خطب 
یوم األضحى فكرب و قال: 

»هللا أكرب هللا أكرب ال إله إال هللا و هللا أكرب هللا أكرب و هلل احلمد هللا أكرب 
على ما هداان و له الشكر على ما أبالان و احلمد هلل على ما رزقنا من 
هبیمة األنعام  هللا أكرب زنة عرشه و رضا نفسه و مداد كلماته و عدد قطر 
مساواته و نطف حبوره له  األمساء احلسىن و له احلمد يف اآلخرة و األوىل 
حىت یرضى و بعد الرضا إنه  هو العلي الكبري هللا أكرب كبريا متكربا و إهلا 

عزیزا متعززا و رحیما عطوفا متحننا. 
یقبل التوبة و یقیل العثرة و یعفو بعد القدرة و ال یقنط من رمحة هللا إال 

القوم الضالون  هللا. 
أكرب كبريا و ال إله إال هللا خملصا و سبحان هللا بكرة و أصیال و احلمد 
هلل حنمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و أشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شریك له و أن حممدا عبده و رسوله - من یطع هللا و رسوله 

فقد اهتدى و فاز فوزا عظیما و من یعصهما فقد ضل ضالال بعیدا.
أوصیكم عباد هللا بتقوى هللا و كثرة ذكر املوت و أحذركم الدنيا اليت مل 

ميتع هبا أحد قبلكم و ال تبقى ألحد بعدكم فسبیل من فیها سبیل املاضنی 
من أهلها. 

أال و إهنا قد تصرمت و آذنت ابنقضاء و تنكر معروفها و أصبحت مدبرة 
مولیة فهي هتتف ابلفناء و تصرخ ابملوت قد أمر منها ما كان حلوا و كدر 
منها ما كان صفوا فلم یبق منها إال شفافة كشفافة اإلانء و جرعة كجرعة 
اإلداوة لو متززها الصداين مل تنقع غلته فأزمعوا عباد هللا على الرحیل عنها 
و أمجعوا متاركتها فما من حي یطمع يف بقاء و ال نفس إال و قد أذعنت 
للمنون و ال یغلبنكم األمل و ال یطل علیكم األمد فتقسو قلوبكم و ال 
تغرتوا ابملىن و خدع الشیطان و تسویفه فإن الشیطان عدوكم حریص على 

إهالككم. 
تعبدوا هلل عباد هللا أايم احلیاة فو هللا لو حننتم حننی الواله املعجال و دعومت 
دعاء احلمام و جاءرمت جؤار مبتلى الرهبان - و خرجتم إىل هللا عز و جل 
من األموال و األوالد التماس القربة إلیه يف ارتفاع درجة و غفران سیئة 
أحصتها كتبته و حفظتها رسله لكان قلیال فیما ترجون من ثوابه و ختشون 
من عقابه و اتهلل لو امناثت قلوبكم امنیااث و سالت من رهبة هللا عیونكم 

دما مث عمرمت عمر الدنیا على أفضل اجتهاد و عمل ما جزت أعمالكم حق 
نعمة هللا علیكم و ال استحققتم اجلنة بسوى رمحة هللا و منه علیكم جعلنا 
هللا و إايكم من املقسطنی التائبنی األوابنی أال و إن هذا الیوم یوم حرمته 
عظیمة و بركته مأمولة و املغفرة فیه مرجوة فأكثروا ذكر هللا و تعرضوا لثوابه 
ابلتوبة و اإلانبة و اخلضوع و التضرع فإنه  یقبل التوبة عن عباده و یعفوا 

عن السیئات  و هو الرحیم الودود؛ 
و من ضحى منكم فلیضح جبذع من الضأن و ال جيزئ عنه جذع من املعز 
و من متام األضحیة استشراف أذنیها و سالمة عینیها فإذا سلمت األذن 
و العنی سلمت األضحیة و متت و إن كانت عضباء القرن جتر رجلیها إىل 
املنسك فإذا ضحیتم  فكلوا منها و أطعموا و ادخروا و امحدوا هللا على ما 
رزقكم  من هبیمة األنعام - و أقیموا الصالة و آتوا الزكاة و أحسنوا العبادة 
و أقیموا الشهادة ابلقسط و ارغبوا فیما كتب هللا لكم و أدوا ما افرتض 
علیكم من احلج و الصیام و الصالة و الزكاة و معامل اإلميان فإن ثواب هللا 
عظیم و خريه جسیم و أمروا ابملعروف و اهنوا عن املنكر و أعینوا الضعیف 
و انصروا املظلوم و خذوا فوق ید الظامل أو املریب و أحسنوا إىل نسائكم و 
ما ملكت أميانكم و اصدقوا احلدیث و أدوا األمانة و أوفوا ابلعهد و كونوا 
قوامني ابلقسط و أوفوا الكیل  و املیزان  و جاهدوا يف سبیل هللا  حق  جهاده  
و ال تغرنكم  احلیاة الدنیا و ال یغرنكم ابهلل الغرور إن أبلغ املوعظة و أحسن 

القصص  كالم هللا.« 
 :مث تعوذ و قرأ سورة اإلخالص و جلس كالرائد العجالن مث هنض فقال
»احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه .« 

املصدر: الطوسي، حممد بن احلسن، »مصباح املتهّجد و سالح املتعّبد«، بريوت، 
الطبعة االولی، 1411 ق.، ج 2، ص 662.

٭ الرقم 81
٭ ذو احلجة

1442

خطبة على يوم  األضحى 
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لقد بقى علي بن أيب طالب على مر العصور االمتحان األكرب لألمة 
وكیف ال یكون كذلك وقد قال فیه رسول هللا: »اي علي هلك فيك 

أثنان حمب غال ومبغض قال«1 
وبقى علي بن أيب طالب سّر هللا األكرب والنجم الذي یهتدى به 
املهتدون ولكن كثرت املبغضنی واحلاسدین هو الذي أبعدوا األمة عن 
الطریق املستقیم برغم التأكید الكبري هلل سبحانه وتعاىل على تبیان احلق 
ابالدلة العقلیة والنقلیة وقد تكررت هذه األدلة يف أغلب سننی األسالم 
اىل أخر ساعات حیاة رسول هللا، فلم یذكر التاریخ األسالمي بشىت 
كتابه وعلمائه شخص كما ذكر علي بن أيب طالب ال لعدالتهم 
فذكروه ولكن لكثرت فضائله فلم یستطیعوا أخفائها مجیعا فخرج عنهم 
ما أدهش العقل واللسان ومل ال والرسول مل یرتك أمرا او حداث أال 
أمري  الغدير وأعالن والية  يوم  أما  فیه،   أيب طالب بن  وذكر علي 
األسالم  حیاة  من  املاضیة  السننی  نتاج  إال  یكن  مل  فیه   املؤمننی
 فقد أكد هللا سبحانه وتعاىل على والیة أمري املؤمننی والرسول
من حلظة والدته اىل حلظة أستشهاده فقد دخل اىل احلیاة من بیت هللا 
وخرج منها يف بیته أیضا ومابنی هذا وذاك فلم یصدع إال أبعالء كلمة 

هللا.
فقد ذكر املؤرخون قاطبة أن علي بن أيب طالب ولد يف الكعبة ومل 
تدخلها أمه فاطمة من الباب كما هو املعتاد ولكن الكعبة شقت 
جدارها متعجلة لوالدته فیها لكي تفوز هبذا الشرف العظیم، علما  مل 
ینل هذا الشرف أحد من البشر من آدم اىل قیام الساعة إال علي 

بن أيب طالب؛ 
أو  العاشرة  مابنی  صيب  وهو  ووالیته  خالفته   هللا رسول  أعلن  وقد 

اخلامسة عشر من عمره عندما نزلت أیة »َو أَْنِذْر َعشريََتَك اأْلَقـَْربني «2 
أربعنی  حوايل  عددهم  وكان  املطلب  عبد  بين   رسول هللا مجع  وقد 

 :شخصا وعرض علیهم أصول األسالم وقال
»أيكم يؤازرين على هذا األمر على أن يكون أخي ووصي وخليفييت فيكم من 

بعدي« 
فسكتوا ومل یتكلم أحد منهم فقام علي وكان أحدثهم سنا وقال: 

 »أان ايرسول هللا«
فأعاد علیهم الرسول احلدیث اثنیا واثلثا ويف كل مرة الجيیبه أحد إال 

 :وقال فلما رأى إحجامهم أخذ برقبة علي ،علي
»إن هذا أخي ووصيي وخليفييت فيكم فأمسعوا له وأطيعوا.«3

وبعد أن هاجر رسول هللا اىل »املدینة« أخا مابنی األنصار واملهاجرین 
اىل  العرب ابألضافة  مابنی  اجلاهلیة  بنتها  اليت  احلواجز  یكسر كل  حىت 
مساعدة املهاجرین الذین تركوا كل ماميلكون وراء ظهورهم وتوجهوا اىل هللا 
وقد أخا رسول هللا ما بنی مجیع املسلمنی إال علي بن أيب طالب؛ 

 :فأستغرب املسلمون من هذا األمر مث قال ألنيب
»أ ما ترضى اي علي أن أكون أخاك؟« 

فتهلل وجه علي وقال: »بلى اي رسول هللا.« 
فقال النيب: »أنت أخي يف الدنيا واألخرة.«4 

ويف السنة الثانیة للهجرة ضرب علي بن أيب طالب صنادید قریش وقد 

قتل يف معركة »بدر« نصف القتلى وابقي املسلمنی النصف األخر، ويف 
السنة الثالثة للهجرة حاول املشركون االنتقام هلزميتهم يف معركة بدر فجهزوا 
اجلیشان عند جبل »أحد« وقد  وألتقى  املدینة  اىل  وتقدموا  جیشا كبريا 
 أنتصر املسلمون يف ابدئ األمر ولكن عدم تنفیذهم ألوامر رسول هللا
قلب النصر اىل هزمية وهرب املسلمون مجیعهم إال رسول هللا وعلي بن 
 وابو دجانة وسهل بن حنيف وقد وقفوا حول رسول هللا أيب طالب

 :یدافعون عنه وعندما أتيت كتیبة للمشركنی یقول الرسول
»اي علي! رد هذه الكتيبة عين.« فريدها علي بن أيب طالب وهكذا 
حىت رد االمام علي مجیع كتائب املشركنی على أعقاهبم ونقذ رسول 

هللا من بنی أیدي املشركنی. 
ويف السنة اخلامسة للهجرة مجع املشركون كل حلفائهم من العرب والیهود 
للقضاء على املسلمنی فتقدموا اىل املدینة اليت حفر حوهلا املسلمون خندقا 
حلمایتها من املشركنی ولكن بعض الكفار َعرب اخلندق ومنهم عمربن  وّد 
إال  منه  املسلمنی ولكن مل جيبه أحد خوفا  الرباز مع  أراد  الذي  العامري 
 واستمر الطلب ثالاث والرسول ولكن أبقاه رسول هللا علي
قد ضمن اجلنة للذي خيرج ویبارز عمر ولكن املسلمنی كأن األمر مل یعنهم 
من شدة خوفهم إال علي بن أيب طالب؛ الذي خرج ألیه وقتله وهرب 

جیش املشركنی وبذلك كفى هللا املسلمنی القتال. 
وقد قال رسول هللا: »إن لضربة علي يوم اخلندق لتعادل عبادة الثقلني.«5 
وبعد صلح احلدیبیة توجه رسول هللا اىل »خیرب« ذلك احلصن املنیع 
الذي كانت ختشاه العرب بسبب حامیه مرحب. فقام رسول هللا كل 
یوم أبعطاء الرایة لرجل من املسلمنی ولكنهم مجیعا قد فشلوا ابلسیطرة على 

احلصن عندها قال: 
»وهللا ألعطني الراية غدا رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله.«6 

فقد متىن مجیع املسلمنی الرایة ولكن الرسول قد أختار علي بن أيب 
طالب ابلرغم من مرضه. فتقدم أمري املؤمننی اىل احلصن فقتل 

مرحب وفتح احلصن. 
وبعد فتح »مكة« جتمع املشركون من هوازن وثقيف وأحالفهما من مشركي 
العرب ملقاتلة املسلمنی يف مكة وعندما مسع رسول هللا ابألمر خرج من 
مكة ملالقات املشركنی وقد ابغت جیش املشركون املسلمنی فأمعنوا فیهم 
القتل ففر املسلمون ومل یبقى مع رسول هللا إال نفر قلیل يف مقدمتهم 
علي بن أيب طالب وقد وبخ هللا سبحانه وتعاىل املسلمنی على فرارهم 

من احلرب أذ قال: 
َعَلْيُكُم  َو ضاَقْت  َشْيئاً  َعْنُكْم  تـُْغِن  فـََلْم  َأْعَجبـَْتُكْم َكثـَْرُتُكْم  ِإْذ  ُحنـنَْيٍ  يـَْوَم  »َو 

اأْلَْرُض ِبا رَُحَبْت ثَّ َولَّيـُْتْم ُمْدِبرين «7
ُ َسكينـََتُه َعلى  َرُسوِلِه َو َعَلى اْلُمْؤِمنني «8  ف»أَنـَْزَل اللَّ

وأنقلبت هزمية املسلمنی نصرا بثبات علي بن أيب طالب والقلة القلیلة 
من بين هاشم. 

وبعد معركة حننی خبا الكفر والشرك وكاد أن یصیبه األفول لوال فلول من 
الشرك بقیت هنا وهناك، لقد أجتمع عدد كبري من املشركنی يف مكان 
یدعى وادي الرمل وأتفقوا على غزو املدینة فعلم رسول هللا هبم فأرسل 
ألیهم أيب بكر جبیش من املسلمنی ولكنه عاد منهزما وعاد الكر رسول 
هللا مع عمر بن اخلطاب ولكنه عاد منهزما أیضا ومن مث أرسل عمر 
بن العاص وعاد وبعدهم أرسل علي بن أيب طالب وقد جعل هؤالء 

الثالثة حتت أمرته، فتقدم علي بن أيب طالب اىل املشركنی یزحف 
لیال ویكمن هنارا حىت ابغت املشركنی وهزمهم أشر هزمية وعاد االمام 

علي والنصر معه فستقبله رسول هللا وقال له: 
يف  النصارى  قالت  ما  أميت  من  طوائف  فيك  تقول  أن  أشفق  أين  ال  »لو 
املسيح لقلت فيك مقالة ال متر على مأل من الناس إال اخذوا الرتاب من 

حتت قدميك.«9 
ومسیت هذه الغزوة بغزوة بين املصطلق. 

ويف السنة التاسعة توجه رسول هللا واملسلمنی اىل أرض »الروم« لكي 
یغزو الروم يف عقر دارهم بعد أن تعدوا على املسلمنی هناك ولكنه مل 
 معه فعز األمر على االمام علي یصطحب علي بن أيب طالب

فشكى ذلك لرسول هللا فقال له: 
»أ ما ترضى أن تكون مين بنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي؟«10 
وكما یروي أمحد يف »مسند«ـه أنه قال له: »الينبغي أن أذهب إال وأنت 

خليفيت«11 
وبعد غزوة تبوك يف نفس العام أنزل هللا سبحانه وتعاىل »سورة براءة« 
اليت  واملعاهدات  حدودهم  ولتبنی  املشركنی  ضد  األخري  البیان  لتعطي 
أبرمت معهم فأرسل رسول هللا ايب بكر بسورة براءة لكي یبلغها 
ابلناس اجملتمعنی يف احلج من املشركنی واملسلمنی وبعد أن ذهب أيب 
وأخربه  الوحي   رسوله اىل  وتعاىل  أرسل هللا سبحانه  ابلسورة  بكر 
ابنه الیؤدیها إال أنت أو رجل منك فأرسل رسول هللا علي بن أيب 
طالب خلف أيب بكر لكي أیخذها منه ویبلغها يف الناس أبمر من 

هللا سبحانه وتعاىل.12
هذه بعض الرواايت اليت تؤكد على أولویة وفضل األمام علي على 
األمة وتبنی أتكید رسول هللا على والیته وخالفته له وقد أعطى هلذا 
األمر أالولویة ولكن أألمة انقلبت على عقبیها وتركت أمر نبیها بتنصیب 

علي بن أيب طالب خلیفة  للمسلمنی حسدا وبغضا. 
بعظمة  األمة  هذه  تنعم  لكي  ماميلك  علي كل  االمام  بذل  فقد 
األسالم  حلامي  ظهرها  األمة  هذه  أعطت  وابملقابل  وعدالته  األسالم 
وانصره بسیفه وعلمه وحكمته وحاولت أطماس فضائله وهتمیشه ولكن 
أىب هللا إال أن یتم نوره وینشر فضائل علي بن أيب طالب على ألسن 
أعداءه فجعلهم یروون فضائله ویكتبوهنا وهم ال یعلمون وأصبحت أكثر 

قوة وأتثريا. 
فلم تنصفك األمة اي أاب احلسن! ابلرغم من أنصاف هللا سبحانه وتعاىل 

و رسوله لك؛ 
فسالٌم علیك أی أمري املؤمننی! یوم ولدت يف الكعبة ویوم أستشهدت يف 
بیت هللا ویوم تبعث حیا وتقف على الصراط وتعطي جواز العبور ملن 
واالك ومتنع من عاداك ومن مث امللتقى معك إن شاء هللا على احلوض 

لكي تسقي عشاقك من ماء الكوثر يف یوم العطش األكرب.

اهلوامش:
۱. »هنج البالغة« )تصحیح صبحي صاحل(، حکمة 117.

2. سورة الشعراء، اآلیة 214.
3.  الشیخ املفید، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، ج  1، ص  7.

4. الطربي اآلملي، »املسرتشد يف إمامة علي بن أيب طالب«، ص 
.290
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وما من شيء حيبه هللا وندب إلیه إال فعله اإلمام الكاظم عن رغبة 
وإخالص فمن ذلك أنه حج بیت هللا ماشیا على قدمیه، والنجائب تقاد 
بنی یدیه، وقد حج معه أخوه علي بن جعفر ومجیع عیاله أربع مرات، 
وحدث علي بن جعفر عن الوقت الذي قطعوا به طریقهم فقال: كانت 
السفرة األوىل ستا وعشرین یوما، والثانية كانت مخسا وعشرین یوما، والثالثة 

كانت أربعا وعشرین یوما، والرابعة كانت إحدى وعشرین یوما.1
وكان يف أغلب أسفاره إىل بیت هلل یتنكب الطریق، وینفرد عن الناس، قد 
تعلق قلبه وفكره ابهلل تعاىل، وقد حج مرة فلم یصحبه أحد، وجرت 
له قصه مع شقيق البلخي2 أمجع على ذكرها أغلب من ترجم لإلمام، وهذا 

نصها:
خرج شقیق حاجا بیت هللا احلرام سنة )149  أو سنة 146 هـ.ق.(، فنزل 
»القادسیة«، وملا استقر به املكان أخذ یشرف على احلجاج، وینظر إىل 
استعدادهم وبینما هو مشغول ابلنظر إىل احلجیج إذ وقع »بصره« - كما 

یقول - على شاب حسن الوجه، شدید السمرة، حنیف اجلسم، فوق 
ثیابه ثوب من صوف، قد جلس وحده، منفردا عن الناس، بعیدا عن 
شؤوهنم، مل خيتلط معهم، فدار يف خلده، أن هذا الفىت من الصوفیة یرید 
أن یكون عبئا ثقیال على احلاج حیث ال متاع عنده، ومل یصحب معه 
ما حيتاج إلیه املسافر من املتاع الالزم، فصمم شقیق على أن ميضي إلیه، 
ویوخبه لريتدع عما هو فیه، ویثیب إىل الصواب، فلما دان منه انربى إلیه 

الفىت قبل أن یفتح معه احلدیث قائال له بنربات تقطر لطفا:
»اي شقيق! اْجَتِنبوْا َكِثريا ِمَن الَظِن ِإَن بـَْعَض الَظِن ِإْثٌ!«3

ومل یتكلم أبكثر من هذا. مث إنه تركه وانصرف عنه، فبهر شقیق وبقي 
وعرف  ابمسه،  نطق  الذي  الفىت  أمر  من  اللب،  مذهول  الفكر  حائر 

دخائل نفسه، وقد داخله الشيء الكثري من اإلكبار له، واطمأن أبنه 
من عباد هللا الصاحلنی،، وقد ندم على ما فرط يف أمره، فصمم 

على االلتحاق به لیعفوا عنه، وحيله من خطیئته، فجد يف 

5.  ذكر ابن أيب احلدید يف »شرح هنج البالغة« أن النيب قال: 
يف  احلاكم  أخرج  و  الثقلنی«  عبادة  تعدل  اخلندق  یوم  علي  »ضربة 
»املستدرك«، ج 3، ص 32 عنه »ملبارزة علي بن أيب طالب لعمرو 
بن عبد ود یوم اخلندق أفضل من أعمال اميت إىل یوم القیامة« و رواه اخلطیب يف 

»اتریخ بغداد«، ج 13، ص 19 و الرازي يف تفسري سورة القدر.
6. الکلیين، »الكايف«، ج  8، ص 351؛ احلاکم النیشابوري، »املستدرک«، ج ۴، 
ص۳۵۶؛ اهلیثمي، »جممع الزوائد«، ۱۴۲۲ق،، ج  ۹، ص ۱۰۸؛ امحد بن حنبل، 

»مسند«، دار صادر، ج  ۱، ص ۲۳.
7. سورة التوبة، اآلیة 25.

8. نفس املصدر، اآلیة 26.
9. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج  3، ص: 142؛ »املعجم 

الكبري«، ج 1، ص 320 و »مناقب خوارزمی«، ص 129-128.
10. »تفسري الفرات الکويف«، ص 159؛ »صحیح مسلم«، ج 4، ص 1870؛ 

احلاکم النیشابوري، »املستدرک علی الصحیحنی«، داراملعرفة، ج ۳، ص ۱۳۴.
11. »مسند أمحد«، ت شاكر )أمحد بن حنبل(، ج 3، ص 333، ح 3062.

12. »صحیح الرتمذي«، ج 2، ص 135، 183؛ »مسند أمحد«، ج 1، ص  
3 و...

http://alhassanain.org ؛املصدر: شبکة االمامني احلسنني
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ميدان حرية اإلنسان وإرادته

من الواضح أن لإلنسان حدودة كثرية وإن حریته حریة نسبیة - يف عنی 
حریته - من أجل بناء أعضائه النفسیة وتبدیل احملیط الطبیعي ابلصورة اليت 
یتطلبها، وبناء مستقبله كما یرید. أي أن احلریة تقع داخل إطار حمدود ويف 
داخل هذا اإلطار احملدود یتمكن من أن خيتار لنفسه مستقبال سعیدة أو 

مستقبال شقیا أیضا.
وحمدودايت اإلنسان من نواحي عدیدة:

1. الوراثة
أیيت اإلنسان إىل الدنیا ابلطبیعة اإلنسانیة، وألن أمه وأابه إنساانن، فهو 
أیضا أیيت إىل الدنیا ابلقهر واجلرب فردا انساان ومن جهة أخرى فإن أبویه 
یودعان فیه عددا من صفاهتم املوروثة حبیث تكون معه قهرا وجربا، كلون 
البشرة، لون العنی واملمیزات اجلسمیة اليت تصل من عدة أجیال بشكل 
وراثي أحیاان. فاإلنسان مل خيرت أاي منها لنفسه أبدا بل الوراثة أعطته إايها 

جربا.

2. الظروف الطبيعية واجلغرافية
إن ظروف اإلنسان الطبیعیة واجلغرافیة واالقلیمیة اليت ینمو فیها تضفي على 
أعضائه ونفسیته بصورة جربیة عددا من اآلاثر، ویوجب كل من املناطق 
املنطقة  وكذلك  والنفسیات  األخالق  من  نوعا  واملعتدلة  والباردة  احلارة 

اجلبلیة أو املنطقة الصحراویة وغريها.

3. الظروف االجتماعية
إن ظروف اإلنسان االجتماعیة عامل مهم يف تكوین ممیزات اإلنسان 
الدین  واالجتماعیة،  العرفیة  آدابه  اإلنسان،  لغة  واألخالقیة،  الروحیة 
على  االجتماعیة  الظروف  تفرضها  ما  غالبا  األمور  هذه  والنظام... 

اإلنسان.

4. التاريخ والعوامل الزمنية
مل یكن اإلنسان من انحیة الظروف االجتماعیة متأثرا بزمان احلال فقط، 
وإمنا للزمان املاضي واحلوادث والوقائع اليت حدثت يف املاضي أثر كبري 
يف بنائه أیضا. وبصورة عامة فإن الصلة قائمة بنی ماضي كل موجود 
ومستقبله بصورة قطعیة ومسلمة، ومل یكن املاضي واملستقبل كنقطتنی 
مستمر،  واحد  حادث  من  قطعتان  مها  بل  بعضهما،  عن  منفصلتنی 

فاملاضي نطفة املستقبل ونواته.

5. مترد اإلنسان على احلدود
إن اإلنسان بنفس الوقت الذي مل یتمكن فیه من قطع صلته ابلوراثة، 
ابلظروف الطبیعیة، ابلظروف االجتماعیة، ابلتاریخ والزمان بصورة عامة، 
یتمكن من التمرد إىل حد كبري على هذه احلدود وحتریر نفسه من قید 

سیطرة هذه العوامل، واإلنسان حبكم قوة العقل والعلم من جهة 
يف  تغیريات  ویوجد  أخرى،  جهة  من  واإلرادة  اإلميان  وقوة 

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن

نظر  »فضة«  بوادي  القوافل  نزلت  فلما  یدركه،  فلم  طلبه 
تضطرب خوفا  وأعضاؤه  یصلي  واقف  بصاحبه  وإذا  شقیق 
من هللا، ودموعه تتبلور على خدیه، فصرب حىت فرغ من صالته، 

فالتفت إلیه الفىت قبل أن یسأله قائال له:
»اي شقيق: اتل، »َوِإين َلَغَفاٌر ِلَمن اَتَب َوَءاَمَن َوَعِمَل َصاحِلا ثَ اْهَتَدى«4 

مث إنه تركه وانصرف عنه، وهام شقیق يف تیار من اهلواجس واألفكار، 
وأخذ یقول: ايهلل! اي للعجب!! إنه تكلم با انطوت عليه نفسي مرتني.

إنه من األبدال. إنه من املنیبنی املهتدین، وأخذ یطیل التفكري يف شأنه، 
وسارت القافلة تطوي البیداء، فلما انتهت إىل »األبواء« خرج شقیق 
یتجول فیها فوقع نظره على الفىت فبادر إلیه، وإذا به واقف على بئر 
یستقي منها، وبیده ركوة قد سقطت يف البئر فرمق السماء بطرفه، وجعل 

خياطب هللا مبنتهى اخلضوع واإلميان قائال:
أنت شريب إذا ظمئت من 

املاء وقويت إذا أردت الطعاما
»إهلي وسيدي، مايل سواك فال تعدمنيها...«

ومل یزد على ذلك، فارتفع املاء فورا، إىل رأس البئر والركوة طافیة علیه، 
فمد یده فتناوهلا مث توضأ منها، وصلى أربع ركعات، مث مال إىل كثیب 
من الرمل فتناول منه قبضة وجعلها يف الركوة فحركها وشرب منه، فسلم 

علیه شقیق وقال له:
 أطعمين، مما رزقك هللا.

»اي شقيق: مل تزل نعم هللا علي ظاهرة وابطنة، فأحسن ظنك بربك.« 
مث انوله الركوة فشرب منها، فإذا فیها سویق وسكر، فما شرب شقیق - 
كما یقول - شرااب قط ألذ وال أطیب منه، وبقي أايما وهو ال یشتهي 
الطعام والشراب، مث إنه مضى عنه، فلم جيتمع به إال مبكة، فرآه إىل 
جانب »قبة الشراب« يف غلس اللیل البهیم وهو قائم یصلي خبشوع 
قام إىل  أنه  الفجر، مث   نور  انبثق  یزل كذلك حىت  فلم  وأننی وبكاء، 
»حاشیة املطاف« فركع ركعيت الفجر، وصلى صالة الصبح مع الناس، 
الفراغ  وبعد  الشمس،  بعد شروق  فیه  فطاف  البیت،  انعطف حنو  مث 
من الطواف صلى صالة الطواف، مث خرج من البیت فتبعه شقیق یرید 
حوله  طافوا  قد  واملوايل  ابخلدم  وإذا  مبقابلته،  والتشرف  علیه   السالم 
الناس تلثم یدیه وأطرافه  أحاطوا به ميینا ومشاال، وانكبت علیه مجاهري 
فتعجب شقیق من ذلك وابدر إىل من حوله یسأله عن اسم صاحبه 

».فقیل له: »هذا موسى الكاظم
فعند ذلك آمن شقیق وتیقن أبن تلك الكرامة جدیرة ابإلمام5 ونظم 

بعض الشعراء هذه البادرة بقوله:
سل شقيق البلخي عنه با

عاين منه وما الذي كان أبصر
قال ملا حججت عاينت شخصا
شاحب اللون انحل اجلسم أمسر

سائرا وحده وليس له زاد
فما زلت دائما أتفكر

وتومهت أنه يسأل الناس
ومل أدر أنه احلج األكرب

ث عاينته وحنن نزول

دون قيد على الكثيب األمحر
يضع الرمل يف اإلانء ويشربه

فناديته وعقلي حمري
إسقين شربة فلما سقاين
منه عاينته سويقا وسكر

فسألت احلجيج من يك هذا
قيل هذا اإلمام موسى بن جعفر6

لقد دلت قصة شقیق على بعض كرامات اإلمام وما اتصف به من اإلميان 
والعلم.

اهلوامش:
1. »حبار األنوار«، ج 11، ص 261.

2. شقیق البلخي من كبار العباد والزهاد يف العامل اإلسالمي وقد ذكر صاحب احللیة 
الشيء الكثري من الكلمات احِلَكمیة والوصااي الرفیعة، وجاء يف »لسان املیزان«، ج3، 
ص151-152، إن مناقب شقیق كثرية جدا ال یسعها هذا املختصر، وأنه استشهد 

يف غزوة »كوالن« سنة 194 هـ.ق.
3. سورة احلجرات، اآلیة 12.

4. سورة طه، اآلیة 82.
5. »أخبار الدول«، ص 112؛ »جوهرة الكالم«، ص 140- 141.

6. »مطالب السؤول«، ص 84؛ »حبار األنوار«، ج 11، ص 55، املناقب.

www.erfan.ir ،املصدر: موقع الشيخ حسني أنصاراين
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هذه العوامل ویكیفها حسب رغباته فیكون هو مقرر مصري 
نفسه.

اإلنسان والقضاء والقدر اإلهلي
یتصورون عادة أن العامل الرئیسي لتحدید اإلنسان هو القضاء والقدر 
اإلهلي ولكننا مل نذكر القضاء والقدر اإلهلي ابعتبارمها عاملنی لتحدید 
القضاء  أن  أو  القضاء والقدر اإلهلي؟  أمل یوجد  ملاذا؟  حریة اإلنسان، 
والقدر مل یكوان عاملنی للتحدید؟ فالقضاء والقدرة اإلهلي أمر قطعي 
اإلهلي  فالقضاء  لإلنسان،  به ولكنهما مل یكوان عاملي حتدید  ومسلم 
عبارة عن احلكم اإلهلي القطعي حول احلوادث، والقدر اإلهلي عبارة عن 

قیاس احلوادث والظواهر.
ومن املسلم به من انحیة العلوم اإلهلیة فإن القضاء اإلهي الیتعلق أبیة 
عللها  توجبها  حادثة  أن كل  بل  مباشرة،  وبصورة  واسطة  بال  حادثة 
وأسباهبا فقط، والقضاء اإلهلي حيكم أبن یكون نظام العامل نظام األسباب 
واملسببات، فمهما أوتی اإلنسان من حریة من انحیة العقل واإلرادة، 
ومهما أتتت له احملدودايت من انحیة العوامل الوراثیة والتارخيیة والظروف، 

فهو حبكم القضاء اإلهلي ونظام العامل السبيب واملسبيب القطعي.
بناء على هذا فإن القضاء اإلهلي نفسه الیعترب عامة لتحدید اإلنسان، 
فاحملدودیة اليت أصبحت من نصیب اإلنسان حبكم القضاء اإلهلي هي 
تلك احملدودیة الناجتة من الظروف املوروثة والظروف احملیطیة والظروف 
نصیب  من  أصبحت  اليت  احلریة  إن  اخرى. كما  التارخيیة، الحمدودیة 
اإلنسان هي أیضا حبكم القضاء اإلهلي، ولكن هبذه الصورة اليت یوجب 
فیها القضاء اإلهلي أبن یكون اإلنسان موجود ذا عقل وإرادة، ویتمكن 
يف دائرة ظروفه الطبیعیة من حتریر نفسه من قید التسلیم إىل تلك الظروف 

إىل حد كبري ویستلم مصريه ومستقبله.

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

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن

السؤال: ما رأیكم فیما صدر مؤخراً من مقوالت جعلت اإلمامة ضمن 
الربانمج العملي الذي مل یكمله النيب فكان حيتاج األمر إىل من یقوم 
هبذه املهمة من بعده وعلى أساس ذلك مت التفتیش بنی املسلمنی عن 
هذه الشخصیة اليت تستطیع ملء الفراغ بعد النيب، فلم یكن غري اإلمام 
علي. وحیث اعترب أن الربانمج العملي للرسول مغایراً للدین - 

بناء على ذلك - توجد هذه األسئلة:
1. ما هو تعریف الدین؟

2. ما هو تعریف الربانمج العملي للنيب وهل هو من الدین أم ال؟
3. هل الرسول أكمل برانجمه العملي؟

4. ما الفرق بنی كون اإلمامة جزءاً من الدین وكوهنا - أي اإلمامة - جزءاً 
من الربانمج العملي للنيب؟ وهل یوجد هناك منافاة بینهما؟

اجلواب: 
إنه ال ریب يف أن والیة أمري املؤمننی اليت أمر هللا سبحانه نبیه أبن 
یبلغها يف یوم الغدیر وغريه، جزء من دین اإلسالم احلنیف، وقد دلت نفس 

اآلايت القرآنیة اليت نزلت يف مناسبة الغدیر على ذلك:

اآلية األولی
»اَي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن مَلْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه 

ُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن«1 َواللَّ
فقد دلت هذه اآلیة:

أواًل: على أن عدم تبلیغ والیة أمري املؤمننی علي یوازي عدم تبلیغ 
الدین كله. فلو كانت احلاجة إىل اإلمام علي هي جمرد حاجة إىل 
مساعد يف إكمال الربانمج العملي، فإن ذلك یتم عرب االستعانة به، 
ومتهید األمور له لیمسك بزمامها، وال حيتاج ذلك إىل نص علیه، وال إىل 
تبلیغ ما أنزل إلیه من هللا تعاىل، وال یكون ترك ذلك التبلیغ مبثابة ترك 

تبلیغ الرسالة كلها؛
إذ أن احلدیث يف اآلیة إمنا هو عن قیمة جمرد اإلبالغ، ولیس احلدیث 
عن نفس االستعانة ابإلمام علي يف إكمال الربانمج العملي، يف 

حركة الرسالة يف الواقع!
 اثنياً: إنه تعاىل قد جعل اآلخرین الذین ال یرضون بوالیة اإلمام علي
من القوم الكافرین، وهم إمنا یكفرون إبنكار حقائق الدین، ال مبجرد 

االعرتاض على أن یكون اإلمام علي هو املكمل للربانمج 
العملي، إذا كان ذلك انشئاً عن حسد، أو هوى، ال عن 

هل الدين كامل بدون والية االمام عليj؟
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تكذیب للرسول وإنكار لصدقه فیما یبلغهم إايه؛
 اثلثاً: إن الظاهر هو أن السبب يف اعتبار عدم إبالغ والیته
مساوايً لعدم إبالغ الرسالة كلها، هو أن أعمال العباد ال تقبل 
بدون والیة اإلمام علي، فلو أن أحداً قام لیله، وصام هناره، وحج 

دهره، ومل أیت بوالیة اإلمام علي فإن ذلك كله ال ینفعه شیئاً..
ملا روي عن اإلمام  التوحید، وفقاً  كما أن والیته شرط الكتمال 

الرضا، عن آابئه، عن جربئيل، عن هللا سبحانه وتعاىل: 
»كلمة ال إله إال هللا حصين، فمن دخل حصين أمن من عذايب.« مث قال 

اإلمام الرضا: »بشروطها، وأان من شروطها.«2
ويف نص آخر: »والية علي بن أيب طالب حصين فمن دخل حصين أمن 

من عذايب.«
ومعىن ذلك أنه ال فرق بینهما جلهة: أن كالً منهما-ـ أي التوحید، ووالیة 

اإلمام علي - حصن هللا سبحانه.
فقوله تعاىل: »... َوِإْن مَلْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه...« یعطینا أن حقائق 
اإلسالم وشرائعه وأحكامه مبثابة اجلسد، املكتمل يف تكوینه، واجلامع 
یبقى  ولكنه  والطاقات.  اإلمكاانت  مجیع  على  واحلائز  املیزات،  لكل 
خامداً هامداً، ال فائدة فیه إال إذا نفخت فیه الروح، فتبدأ الید ابحلركة، 
وتدب فیها القوة، وتصبح العنی قادرة على الرؤیة، واألذن متمكنة من 

السمع، وتعطیه الیقظة يف العقل ويف املشاعر واألحاسیس و... .
فوالیة اإلمام علي إذن مبثابة هذه الروح اليت جتعل كل أحكام الدین 
وشرائعه، وحقائقه وقضاايه مؤثرة يف الغاايت املتوخاة منها، موصلة إىل 

هللا تعاىل، هادیة إلیه.
فإذا مل یبّلغ الرسول هذه الوالیة، فإنه مل یبلغ أي شيء من رسالة هللا 
سبحانه، ألن مجیع ما بلغه یكون بال فائدة وال عائدة، إذ لیس فیه روح 

وحركة وحیاة، وال یثمر مثرة، وال یؤدي إىل نتیجة.

اآلية الثانية
ْساَلَم  »... اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ِديًنا ... «3
فقد أفادت هذه اآلیة املباركة مبالحظة نزوهلا مبناسبة تبلیغ والیة اإلمام 

علي یوم الغدیر:
أواًل: إن والیة اإلمام علي جزء من الدین وال یكمل الدین إال هبا؛

هذه  بدون  سبحانه  هلل  مرضیاً  دیناً  یكون  ال  اإلسالم كله  إن  اثنياً: 
الوالیة.. فلو كانت احلاجة إىل اإلمام علي هي جملرد املساعدة يف 
إكمال الربانمج العملي يف حركة الرسالة يف الواقع، فال معىن لربط رضا 
طّبقه  فإنه یصبح مرضیاً، سواء  اكتمل،  إذا  الدین  فإن  لدینه هبا،  هللا 

الناس، أم عصوا هللا يف ذلك.
إن اإلمام علیًا قد أقصي عن مركزه الذي جعله هللا تعاىل له.. فهل 
بقي هذا الرضا اإلهلي لدین اإلسالم، أم أنه قد ذهب وزال بسبب ذلك 
اإلقصاء أیضاً. فإنه ال شك يف أن رضاه له قد بقي، وذلك یعين أن نفس 
إبالغ الوالیة هو الذي یكمل به الدین، ولیس لطاعة الناس ومعصیتهم 

أثر يف ذلك؛
ذلك  حصول  مبجرد  حصل  قد  دیناً  لإلسالم  تعاىل  رضاه  إن  اثلثاً: 
اإلبالغ. وقد نزلت اآلیة الدالة على ذلك مبجرد حصول ذلك اإلبالغ، 

ومل یكن الربانمج العملي قد أكمل بعد. وذلك یعين أن الذي حصل به 
هو إكمال الدین به فقط وذلك ظاهر ال خيفى.

وبذلك یتضح: أن ما ذكره ذلك البعض من أن آیة »... اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 
 یوم الغدیر وأن رسول هللا ِديَنُكْم... « قد نزلت قبل نصب علي
قد بلغ الرسالة للناس،4 ینايف اآلیتنی املتقدمتنی منافاة ظاهرة، وال أقل من 

أنه ینايف صریح اآلیة الثانیة.
على أن مقتضى كالمه هو أن اإلمام علیًا مل یكن هو اإلنسان الذي 
اصطفاه هللا قبل خلق اخللق، إذ إنه یقول: إن األمر ال ینحصر ابإلمام 
علي، فأي إنسان سواه ميكنه أن یساعد يف إكمال الربانمج العملي، 
فإنه ميكن االستعانة به، وقد یكون هناك اثنان أو أكثر كان إبمكاهنم - لو 

اجتمعوا - أن یقوموا مقام اإلمام علي يف ذلك.
ویشري إىل ذلك قول ذلك البعض: 

»فال بد أن يتم التفتيش بني املسلمني عن الشخصية اليت تستطيع ملء الفراغ 
بعد رسول هللا...«5

وهذا خيالف ما علیه مذهب شیعة أهل البیت، وما هو الثابت هلم 
ابألدلة القاطعة، والرباهنی الساطعة من القرآن ومن السنة الشریفة.

وأّما حول السؤال من طلب معرفة الفرق بنی الدین، وبنی الربانمج العملي، 
فنقول:

إن ذلك من أوضح الواضحات، وأبده البدیهیات، فإن الدین هو جمموعة 
األحكام والشرائع، واحلقائق اإلميانیة، الثابتة، اليت یطلب من الناس اإلميان 

والعمل هبا، إىل یوم القیامة.
وأما الربانمج العملي، فهو ما یطلب من خالله هتیئة الظروف واملناخات 
حلمل الناس على قبول تلك احلقائق واإلميان هبا، وعلى االلتزام العملي 

بتلك الشرائع واألحكام.
وهذا األمر ال حيتاج إىل جعل، وال إىل تشریع، بل هو نتیجة جهد بشري، 
سواء يف جمال التخطیط، أو يف جمال التنفیذ والتدخل اإلهلي يف هذه الصورة 
إن كان، فهو إمنا أیيت على سبیل املعونة والتسدید، ولیس على سبیل اجلعل 

والتشریع.
وأین هذا من الدین الذي ال بد من الرجوع فیه إىل هللا سبحانه، واالنتهاء 

إلیه فیه. وعلى كل حال نقول:
لو كانت القضیة قضیة إكمال برانمج عملي لرسول هللا یرتبط بتعمیق 
اإلسالم لدى أانس كانوا حدیثي عهد ابجلاهلیة. مل یكن الناس يف األجیال 
الالحقة حباجة إىل والیة اإلمام علي، ال من حیث االعتقاد، وال يف 
دائرة العمل واملمارسة. ولكانت قضیة والیته حمصورة بذلك اجلیل من الناس 

دون سواهم.

اهلوامش:
1. سورة املائدة، اآلیة 67.

2. »احلیاة السیاسیة لإلمام الرضا«، ص 145.
3. سورة املائدة، اآلیة 3.

4. »نظرة إسالمیة حول الغدیر«، صص 18-16.
5. املصدر السابق، ص 19.

املصدر: مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.

7 ذي احلجه، ذکر استشهاد حممد بن علي الباقر
عن أيب عبد هللا جعفر بن حممد قال: إن حممد بن املنكدر كان یقول: 
أن مثل علي بن احلسنی یدع خلفا لفضل علي بن  ما كنت أرى 
احلسنی حىت رأیت ابنه حممد بن علي فأردت أن أعظه فوعظين، 

فقال له أصحابه: أبي  شي ء وعظك؟ 
قال خرجت إىل بعض نواحي »املدینة« يف ساعة حارة فلقیت حممد بن 
أو  له أسودین  بدینا و هو متكئ على غالمنی  علي و كان رجال 

مولینی له. 
فقلت يف نفسي شيخ من شيوخ قريش يف هذه الساعة على  هذه احلال  يف 

طلب الدنيا أشهد ألعظنه فدنوت منه! 
فسلمت علیه، فسلم علي ببهر و قد تصبب عرقا فقلت: أصلحك هللا 

أنا في طاعة من طاعات اهلل

10 ذي احلجة، عید األضحی املبارك
روی فضيل بن عياض  عن أيب عبد هللا قال: سألته عن  احلج األكرب، 

فقال: »أ عندك فيه شي ء؟« 
فقلت: نعم. كان ابن عباس يقول احلج األكرب يوم عرفة يعين أنه من أدرك يوم 
عرفة إىل طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك احلج و من فاته ذلك فاته احلج 
فجعل ليلة عرفة ملا قبلها و ملا بعدها و الدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة 

النحر إىل طلوع الفجر فقد أدرك احلج و أجزأ عنه من عرفة. 
 :قال أمري املؤمننی :فقال أبو عبد هللا

»احلج األكرب يوم النحر و احتج بقول هللا عز و جل: 
»َفسيُحوا يف اأْلَْرِض َأْربـََعَة َأْشُهر«1 

فهي عشرون من ذي احلجة و احملرم و الصفر و شهر ربيع األول و عشر من 
شهر ربيع اآلخر و لو كان احلج األكرب، يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر و 

يوم حّج األكبر

شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة على مثل هذه احلال يف طلب الدنيا 
لو جاءك املوت و أنت على هذه احلال! 

قال: فخلى عن الغالمنی من یده، مث تساند و قال: »لو جاءين و 
هللا املوت و أان يف هذه  احلال جاءين و أان يف طاعة من طاعات هللا أكف 
هبا نفسي عنك و عن الناس و إمنا كنت أخاف املوت لو جاءين و أان على 

معصية من معاصي هللا.« 
فقلت: يرمحك هللا أردت أن أعظك فوعظتين . 

املصدر: املفيد، حممد بن حممد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، 
الطبعة االولی، 1413 ق.، ج 2، ص162-161.

يوما و احتج بقول هللا عز و جل: »َو َأذاٌن ِمَن اللَِّ َو َرُسوِلِه ِإىَل النَّاِس يـَْوَم 
احلَْجِّ اأْلَْكرَب«2

و كنت أان األذان يف الناس.« 
فقلت له: ما معىن هذه اللفظة- احلج األكرب؟ 

فقال: »إمنا مسي األكرب ألهنا كانت سنة حج فيها املسلمون و املشركون 
و مل حيج املشركون بعد تلك السنة.«

اهلوامش:
۱. سورة التوبة، اآلیة 2.

2. نفس املصدر، اآلیة 3.
 .3

املصدر: الشيخ الصدوق، »معاين األخبار«، قم، الطبعة االولی، 1403 ق.، 
ص 296.

الحكاياتالحكايات
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15 ذي احلجة، ذکرری والدة علي بن حممد اهلادي
أبو الطيب يعقوب بن ايسر قال: كان املتوكل یقول: وحيكم قد أعياين أمر 
ابن الرضا و جهدت أن يشرب معي و أن ينادمين فامتنع و جهدت أن أجد 

فرصة يف هذا املعىن فلم أجدها. 
فقال له بعض من حضر: إن مل جتد من ابن الرضا ما تريده من هذه احلال؟ 
فهذا أخوه موسى قصاف عزاف  أيكل و يشرب و يعشق و يتخالع. فأحضره 
و أشهره فإن اخلرب يشيع عن ابن الرضا بذلك و ال يفرق الناس بينه و بني 

أخيه و من عرفه اهتم أخاه بثل فعاله.
فقال: اكتبوا إبشخاصه مكرما فأشخص مكرما فتقدم املتوكل أن یتلقاه 
مجیع بين هاشم و القواد و سائر الناس و عمل على أنه إذا واىف أقطعه 
قطیعة و بىن له فیها و حول إلیها اخلمارین و القیان  و تقدم بصلته و بره 

و أفرد له منزال سراي یصلح أن یزوره هو فیه.
فلما واىف موسى تلقاه أبو احلسن يف قنطرة وصیف و هو موضع 
یتلقى فیه القادمون. فسلم علیه و وفاه حقه مث قال له: »إن هذا الرجل 
قد أحضرك ليهتكك و يضع منك فال تقر له أنك شربت نبيذا قط و اتق هللا 

قصة شراب
اي أخي أن ترتكب حمظورا.« 

فقال له موسى: إمنا دعاين هلذا فما حيليت. 
قال: »فال تضع من قدرك و ال تعص ربك و ال تفعل ما يشينك فما 

غرضه إال هتكك.« 
فأىب علیه موسى فكرر علیه أبو احلسن القول و الوعظ و هو مقیم 
تريد  الذي  اجمللس  إن  له: »أما  قال  أنه ال جيیب  رأى  فلما  على خالفه 

االجتماع معه عليه ال جتتمع عليه أنت و هو أبدا.« 
قال: فأقام موسى ثالث سننی یبكر كل یوم إىل ابب املتوكل، فیقال له قد 
تشاغل اليوم فريوح فیقال له: قد سكر فیبكر فیقال له قد شرب دواء فما 
زال على هذا ثالث سننی حىت قتل املتوكل و مل جيتمع معه على شراب . 

املصدر: املفيد، حممد بن حممد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، 
الطبعة االولی، 1413 ق.، ج 2، ص 308-307.

»مصباح املتهجد وسالح املتعبد« ویعرف أیضا بـ»املصباح الكبري«، ألفه 
الشيخ الطوسي يف موضوع األدعیة، والزايرات، والصلوات وبعض األحكام 
الفقهیة. یعد هذا الكتاب من املصادر املعتمدة لدى الشیعة يف فنه وجماله. 
أورد فیه الشیخ األعمال املستحبة يف أهم أايم السنة وساعاهتا. ولقد حظي 

هذا الكتاب ابهتمام علماء الشیعة املتقدمنی منهم واملتأخرین. 

اتريخ أتليف املصباح
حنی دخل الشیخ الطوسي مدینة »بغداد« عام 408 هـ.ق.، استفاد من 
مكتباهتا العلمیة وخصوصا مكتبة أستاذه الشریف املرتضى اليت أحرقت يف 
اهلجوم على بغداد من قبل املغول بقیادة هوالكو، وضاع كثري إن مل یكن 
أكثر تراث الشیعة. مجع الشیخ كتابه املصباح من جمموعة من املصادر اليت 
لیس هلا وجود الیوم بعد الذي تعرضت له، وعنون فیه لألدعیة والزايرات 

والصلوات والتعقیبات واألحكام وغريها.

احملتوايت
- الطهارة و كیفیتها وأحكامها مبا فیها األغسال املسنونة و الواجبة، و 

غسل املیت، و التیمم، وأحكام املیاه؛
- فصل يف ذكر حصر العبادات؛

املندوبة،  و  الواجبة  الصلوات  فیها  مبا  وآداهبا  وذكر شروطها  الصالة   -
وصلوات أخرى ومنها: صلوات األئمة و صالة احلاجة، الصالة يف أول 

كل شهر، وصالة االستسقاء، وصلوات احلوائج، وصلوات االستخارة؛
- التعقیبات بعد كل صالة؛

- أعمال األسبوع وما یستحب فعله كل یوم؛

- أدعیة األسبوع، وأدعیة األايم، وأدعیة الساعات، واألدعیة اخلاصة 
مثل: دعاء ختمة القرآن؛
- العوذة والتسبیحات؛

- األعمال اخلاصة بكل شهر: ابتدأها بشهر رمضان، وفصل فیه بذكر 
وأدعیة  فیه،  واللیايل  األايم  وأدعیة  االفطار،  عند  یقال  وما  أحكامه، 
یقال يف وداع  فیه، وما  األواخر، واالعتكاف  العشر  وأدعیة  السحر، 

شهر رمضان، وما یستحب فعله لیلة الفطر ویوم الفطر.
بعده تناول شهر ذي القعدة و ذي احلجة وخص منه لیوم الغدیر ما فیه 

من أعمال، و یوم املباهلة.
مث شهر احملرم وما فیه من أعمال وخاصة زايرة عاشوراء. مث شهر صفر، 
و  اآلخر،  ربیع  و شهر  األول،  ربیع  األربعنی. مث شهر  لزايرة  وتطرق 
مجادى األوىل و مجادى اآلخرة،، شهر رجب وتكلم عن العمل يف أول 
لیلة وأول یوم ویوم النصف منه، والزايرات الواردة فیه. مث شهر شعبان 
وما یقال يف كل یوم منه، ولیلة النصف منه وما فیها من أعمال خاصة.

قيمة الكتاب العلمية
املهمة، خصوصا يف احلدیث، فإن  املتهجد من املصادر  یعد مصباح 
مجیع من جاء بعد الشیخ قد أخذ عنه، مثل: السيد ابن طاووس و ابن 
فهد احللي و الشيخ الكفعمي و الشيخ عباس القمي وغريهم. كما أن 

بعض علماء الطائفة قام بتلخیصه وآخر قام بشرحه.

 البيت أهل  ملدرسة  اإللكرتونية  املوسوعة  شيعة  ويكي  املصدر: 
www.ar.wikishia.net

مصباح المتهجد وسالح المتعبد

تقديم الكتابتقديم الكتاب
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تدعي الصهیونیة أهنا »القومیة الیهودیة«، وأهنا بذلك حركة لتحریر یهود 
السؤال، جيدر  العامل. فما هي حقیقة هذا االدعاء؟ لإلجابة عن هذا 
األساسیة.  مساته  وبعض  الیهودي  الدین  على  الضوء  إلقاء  البدایة  يف 
فاملالحظ أن الدین الیهودي، على خالف الدايانت السماویة األخرى، 
ميزج، على مستوى املصطلح على األقل، بنی فكرة »الشعب« ابملعىن 
العرقي وفكرة »األمة« ابملعىن الدیين. وعلى الرغم من تداخل »الزمين«، 
»القومیة  فكرة  ظلت  فقد  الیهودیة،  يف  ابلدیين  و»القومي«  ابملقدس 
الیهودیة« إمكانیة فكریة كامنة تعرب عن نفسها بشكل روحي عاطفي 
يف  القادم  العام  »اللقاء  عن  والدعوات،  الصلوات  نطاق  یتعدى  ال 
أورشلیم«، وهي صلوات ودعوات ال ختتلف كثريا عن التحیة اإلسالمیة 
 .الرسول قرب  زايرة  الرغبة يف  عن  العاطفي  التعبري  أو  الصالة  بعد 
وقد ظلت الفكرة كامنة ألن املمارسات الیومیة لدى الیهود على الرغم 
العرق نفسه،  تنتمي إىل  أو مجاعة  من إحساسهم أبنفسهم »شعبا«، 
كانت تقنعهم أبهنم يف واقع األمر مجاعات یهودیة متناثرة ومنتشرة يف 
العامل، تعیش منفصلة إىل هذا أو ذاك احلد عن األغلبیة السائدة يف كل 
جمتمع، مع أهنا جزء ال یتجزأ من هذا اجملتمع، أي إن السمة املشرتكة 
بنی یهود العامل هي انفصاهلم النسيب عن األغلبیة يف الشعوب اليت تعیش 
بنی ظهرانیها، إىل جانب ممارستهم لبعض الطقوس الدینیة )الیهودیة( 
املختلفة. وهم ال خيتلفون يف هذا عن أي أقلیات دینیة أخرى، فاألقلیات 
تتسم  املتحدة« و»إفریقیة« و»اهلند«  الدینیة اإلسالمیة يف »الوالايت 
أبهنا منفصلة نسبیة عن األغلبیة الدینیة السائدة يف اجملتمع، وأبهنا أقلیات 

متارس أیضا طقوسة دینیة مشرتكة.
ولعل إحساس الیهود بواقع حیاهتم هو الذي أمخد الشعور ابالنتماء القومي 
الومهي، فلم یسجل اتریخ اجلماعات الیهودیة أیة حركات منظمة للعودة 
ألرض املیعاد، وظل ارتباطهم ابألرض أشبه ابرتباط املسیحي أو املسلم 
العامل أو  الیهودیة يف  تواریخ اجلماعات  أن  الثابت  املقدسة. ومن  أبرضه 
يف  خصوصا  تتسم،  الصهاینة، كانت  یقول  الیهودي«، كما  »الشعب 
العامل الغريب، ابحلركة واهلجرة الدائمة من مكان إىل آخر. فالیهود هاجروا 
إىل »األندلس«، وحینما طردهم العرب اجتهوا إىل »هولندة« و»القاهرة« 
ومل  و»روسیة«،  »بولندة«  إىل  انتقلوا  ومنها  »أملانیة«  بعضهم  واستوطن 
حيدث قط أن هاجر الیهود يف مجاعات یعتد هبا إىل »فلسطنی« )وطنهم 

»القومي« املزعوم(.
ومع هذا، ميكن اإلشارة إىل مسة خصوصیة انفرد هبا أعضاء اجلماعات 
الیهودیة يف العامل الغريب وهي حتوهلم إىل مجاعات وظیفیة تعمل ابلتجارة 
الوظیفیة أهنا تشعر ابلغربة يف جمتمع  والراب، ومن مسات هذه اجلماعات 
األغلبیة، ورغم أهنا تستمد خطاهبا احلضاري من هذا اجملتمع، فإهنا تتصور 
هذا  عن  فتنعزل  )صهیون(،  آخر  وطنا  هلا  وأن  مستقلة  هویة  ذات  أهنا 
إثنینیة« مع أهنا يف واقع األمر  اجملتمع، وتبدأ يف اإلحساس أبهنا »أقلیة 
»مجاعة وظیفیة«. ومما عمق هذا االجتاه بنی الیهود أن التنظیم االجتماعي 
فیها  ابلذات كان  أوربة  اإلقطاعیة يف  الزراعیة  اجملتمعات  االقتصادي يف 
جهة  من  اإلقطاعي  األمري  بنی  العالقة  فقد كانت  دینیا.  شكال  أیخذ 
مسیحیا،  دینیا  طابعا  أخذت  عالقة  أخرى  جهة  من  وفالحیه  وفرسانه 

وابلتايل انقسم اجملتمع إىل بناء أساسي )إقطاعي، زراعي، مسیحي( وبناء 
فرعي )جتاري، یهودي( داخل البناء األساسي.

ورغم أن هذه التقسیمات والتصورات مناسبة متاما للمجتمعات اإلقطاعیة، 
فقد اهنارت كل اجلیوب اإلقطاعیة املتخلفة بظهور الرأمسالیة احلدیثة الباحثة 
عن السوق القومیة. ومما له داللته أن الثورة الفرنسیة قد ابدرت لدى قیامها 
إىل مطالبة الیهود ابلتخلي عن أوهامهم القومیة حول أنفسهم، وأن یتقبلوا 
انتماءهم القومي احلقیقي الوحید وهو انتماؤهم لـ»فرنسة« )وللسوق القومیة 
املوحدة(، على أن یتحول انتماؤهم الیهودي إىل انتماء دیين وحسب. أي 
إن علمنة الدولة وفصل الدین عن الدولة )أو القومیة(، وهي اخلطوة األوىل 
حنو نشوء الدولة العصریة احلدیثة، كان البد وأن یقابله علمنة مماثلة من 
جانب الیهود وحسم ملسألة الدین القومي والقومیة الدینیة. وقد تكررت 
هذه الظاهرة يف كل أحناء أوربة مع زحف احلركة القومیة البورجوازیة احلدیثة، 
فكانت احلكومة القومیة أو اجلماهري ذاهتا هتدم حیطان اجلیتو، رمز االنعزال 
االقتصادي. وكانت هذه العملیة تصاحب االنعتاق السیاسي للیهود أو 
منحهم حقوقهم الدینیة والسیاسیة اليت جتعل منهم مواطننی هلم كل احلقوق 

وعلیهم كل الواجبات.
وقد وجد الیهود أنفسهم يف مفرتق الطرق بعد عملیة االنعتاق وبعد ظهور 
اليت كانت تفرض علیهم االندماج. وقد استجاب  احلیاة اجلدیدة  أمناط 
حركة  فظهرت  خالقة،  استجابة  التحدي  هلذا  األمر  ابدئ  يف  الیهود 
اللتان كانتا تناداين ببعث  االستنارة الیهودیة وحركة الیهودیة اإلصالحیة 
االقتصاد  مع  التأقلم  ميكنهم  حىت  وحضاراي  اقتصاداي  وتطویرهم  الیهود 
اجلدید ومع األوضاع السیاسیة واحلضاریة اليت جنمت عنه. وقد قام الیهود 
اإلصالحیون إبلغاء الصلوات ذات الطابع »القومي« )الیهودي(، وذلك 
انتمائه  وقصر  فیه  یعیش  الذي  للوطن  الیهودي  والء  تعمیق  أجل  من 

الیهودي على الدین وحده.

التعريف الصهيوين للقومية اليهودية
اإلصالحي  التیار  ضد  وقفوا  اجلیتویة،  العقلیة  ممثلي  الصهاینة،  ولكن 
مجاعة  إىل  ابالنتماء  الدیين«  »اإلحساس  حتویل  على  یعملون  وراحوا 
دینیة واحدة واالرتباط العاطفي ابألراضي املقدسة الیهودیة، إىل »شعور 
قومي« و»برانمج سیاسي«. وعلى الرغم من حموریة الفكرة القومیة ابلنسبة 
للصهاینة، فال یزال التعریف الصهیوين للقومیة الیهودیة غري معروف على 
وجه الدقة. فالصهاینة حقا یتفقون على أن الیهود یكّونون شعبا ینتمي 
إىل قومیة واحدة وهم یرون أنه شعب ُشّرِد وُحرم استقالله ألفي عام )منذ 
أن خرب تيتوس اهلیكل( وعلیه أن یعود إىل أرضه معتمدا على الوسائل 
الدینیة  الرؤیة  )حسب  املخلص  املاشیح  انتظار  دون  العادیة  اإلنسانیة 
األرثوذكسیة(، وینادون أیضا أبن الیهودیة إمنا هي قومیة وحسب بل هي 
»أم« القومیات كلها، إال أهنم مع هذا یصرون على أن االنتماء الیهودي 
القومي خيتلف يف أساسیاته عن االنتماء القومي العادي. وهم غري حمقنی 
يف هذا إىل حد كبري، ذلك ألن القومیة الیهودیة تفتقر إىل اللغة املشرتكة، 
فاألغلبیة العظمى من یهود العامل ال تعرف العربیة. كما أننا جند أن لكل 
الیهود.  بنی  املشرتك  القومي  لألساس  املستقل  تعریفها  مدرسة صهیونیة 

وسنحاول هنا أن نوجز بعض هذه األسس املختلفة.

1. الدين اليهودي
یؤكدوا  أن  املتدیننی  الصهاینة  من  الیهودیة،  القومیة  فكرة  دعاة  حياول 
أهنم »أمة  الیهودیة وعلى  اجلماعات  أعضاء  بنی  الدینیة  الوحدة  على 
مقدسة«. وقد تقبلت الصهیونیة الالدینیة الرتاث الدیين الیهودي واحدا 
من مقومات القومیة الیهودیة، وحولته إىل ما یشبه الفولكلور أو الرتاث 
الثقايف الشعيب. ولكن الدین ال یصلح أن یكون أساسا لنشوء قومیة، 
وعلى  متعینة.  زمنیة  رابطة  ولیست  أخالقیة  رابطة  الدینیة  الرابطة  ألن 
أیة حال فإن معظم الصهاینة ال یقبلون ابلدین الیهودي وحده أساسا 
للقومیة الیهودیة. ومن املعروف أن عددا كبريا من اإلسرائیلینی )مبا يف 
أهنم  ذلك  ومعىن  ملحدون.  أو  أدریون  ال  السیاسیة(  القیادات  ذلك 
یؤمنون ابلیهودیة ال دینا وال جمموعة من القیم امللزمة أخالقیا وإمنا ترااث 
فولكلوریة، ولكنهم یرون أن عدم إمياهنم ابلدین الیهودي ال یسقط عنهم 

»القومیة«، املزعومة.

۲. معاداة اليهود
یرى بعض الصهاینة أن »معاداة الیهود« هي اليت خلقت الوعي القومي - 
الیهودي، وهذا تفسري دقیق إىل حد ما. ففي مرحلة االندماج واالنعتاق 
يف أوربة، زادت الزجيات املختلطة بنی الیهود واألغیار حىت إهنا كانت 
تصل أحیاان إىل ۸۰%، ومل یظهر ما یسمى ابلوعي القومي، إال بعد عام 
۱۸۸۱م. عقب تصاعد موجات االضطهاد ضد الیهود يف شرق أوربة 
وعقب صدور قواننی مایو. وخيتلف تفسري ظاهرة معاداة الیهود من تیار 
صهیوين آلخر، فريى دعاة الصهیونیة السیاسیة أهنا ظاهرة أزلیة ألن كره 
األغیار للیهود مسألة لصیقة بطبیعتهم البشریة، بینما حياول الصهاینة 
العمالیون تفسريها تفسريا اترخيیا فیشريون إىل التطور االقتصادي الشاذ 
اجملتمع.  منتجة ومنبوذة من  للیهود وحتوهلم إىل مجاعات هامشیة غري 
وإمنا  العنصریة  ضد  احلرب  لیس  الیهود  ملعاداة  الصهیونیة  واالستجابة 
اهلجرة إىل أرض املیعاد. ویرى الصهاینة الدینیون أن ظاهرة معاداة الیهود 

هي تعبري عن كره األغیار لشعب مقدس خمتار!
وبغض النظر عن تفسري نشأة ظاهرة معاداة الیهود، فإن السؤال التايل 
یظل مطروحا: هل ميكن تسمیة الوعي هبذه الظاهرة أبنه وعي قومي أم 
أنه جمرد إحساس ابلظلم ميارسه أعضاء األقلیات الدینیة والعرقیة الذین 
تسمیة  ميكن  هل  وابلتايل:  وميیز ضدهم؟  األغلبیة  جمتمع  یضطهدهم 
اهلجرة إىل فلسطنی هجرة قومیة أم أهنا جمرد حبث عن ملجأ أو مكان 

أفضل لالستثمار واحلیاة املستقرة والفرص االقتصادیة؟
وقد أثبتت تواریخ اجلماعات الیهودیة يف العامل أن اهلجرة الیهودیة مل تكن 
قومیة وإمنا كانت اقتصادیة ابلدرجة األوىل، فقد اجتهت الغالبیة العظمى 
املنطقي  املكان  إىل  والعشرین  التاسع عشر  القرننی  العامل يف  یهود  من 
)الوالايت املتحدة( ومل تتجه إىل املكان القومي املزعوم )فلسطنی(. وقد 
حقق املهاجرون الیهود إىل الوالايت املتحدة رحبا كبريا واستقرارا نفسیا 
عظیما، ولذلك فإن عدد من یهاجر منهم إىل إسرائیل یكاد یقرب من 
الصفر. ويف الفرتة بنی عام ۱۸۸۱ وعام ۱۹۳۳م.، مل یكن یوجد يف 
فلسطنی إال حوايل 180 ألف مستوطن بعضهم استوطن فیها ألسباب 

دینیة ال تربطها وشائج صلة ابلتصورات القومیة، ويف الفرتة ذاهتا 
هاجر ما یزید على أربعة مالینی یهودي إىل العامل اجلدید.

القومية اليهودية بين الوهم والحقيقة
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من  البد  ومصريها  اجلماعات وحركتها  هذه  ولفهم سلوك 
العودة إىل التشكیالت احلضاریة التارخيیة اليت كانوا یوجدون 
فیها ال إىل جوهر یهودي یتجاوز الزمان واملكان ویشكل وحدهتا 
اجلوهریة، أو إىل اتریخ یهودي یتطور حسب قوانینه الداخلیة ویتطور 
الیهود يف إطاره منعزلنی عن تواریخ اجلماعات اليت یعیشون بنی ظهرانیها.

إن مشاكل اجلماعات الیهودیة متنوعة وانبعة من وجودها يف جمتمعات 
خمتلفة ذات مستوايت خمتلفة من التقدم والتخلف، واستخدام اصطالح 
یهود على إطالقه لن یساعد كثريا على التحلیل والتفسري، ومن مث نرى 
أن كال من العقیدة الیهودیة واهلویة الیهودیة مها يف واقع األمر عقائد 
تراكمي جیولوجي حيوي داخله طبقات  ترکیب  وهوايت أتخذ شكل 
غري متجانسة یعیش بعضها فوق بعض، وإذا ما أطلقنا على هذا اسم 
»یهود« و»یهودیة« لكان يف األمر تعسف ويل لعنق الواقع، ولذلك 
فنحن نشري إىل العقائد وإىل اجلماعات الیهودیة إذ تؤكد كلمة مجاعات 
اترخيیة وحضاریة  وعلى خضوعها حلركیات  استقالل كل مجاعة  على 

خمتلفة.

شعب يهودي أم مجاعات يهودية؟
أعضاء  واقع  على  الیهودیة  الوحدة  مفهوم  فرض  الصهاینة  حياول 
اجلماعات الیهودیة وتوارخيهم وانتماءاهتم املتباینة، وهذا ما یفعله أیضا 
املعادون للیهود والیهودیة. ویتضح هذا، على سبیل املثال، من التأمل 
يف الدالالت املختلفة املصطلح بسیط مثل الیهود، وهو مصطلح خاليف 

خيفي حتیزات خمتلفة.
وقد جنح الصهاینة يف ترسیخ مفهوم الوحدة الیهودیة يف وجدان معظم 
الباحثنی فأصبحوا یتصورون أن مصطلح یهودي )بشكل عام ومطلق( 
مصطلح حمدد املعىن، رغم أن كلمة یهودي هي من أكثر الدوال إشكالیة 
رغم بساطتها. فكلمة یهودي ميكن أن تستخدم لإلشارة إىل العربانینی 
القدامى مجاعة عرقیة أو إثنیة )قوم( أو فهم مجاعة دینیة )شعب خمتار(؛ 
كما تستخدم الكلمة لإلشارة إىل الیهود احلاخامینی والقرائنی والسامرینی 

ویهود »الصنی« و»أثیوبیة«.
ویشار إىل الیهود شعبا مقدسا يف الرتاثنی الدینینی املسیحي والیهودي. 
وبعد ظهور العلمانیة أصبحوا شعبا عضواي یشار إلیهم بوصفهم »الشعب 
 .)Jewry الیهودي«، أو ابملعىن الالدیين جمرد الیهود )ابإلجنلیزیة: جوري
ویشار إىل السفارد واألشكناز والصابرا ویهود الوالايت املتحدة على أهنم 
یهود، وتزداد األمور اختالطة حنی یستخدم املصطلح لإلشارة إىل یهود 
العامل وإىل صهاینة العامل واملستوطننی الصهاینة يف إسرائیل ولعل املصدر 
األساسي هلذا اخللط هو الرتاث اإلجنیلي الذي یتحدث دائما عن الیهود 
ُکاّل على أهنم الشعب، وهي طریقة للرؤیة ورثها العامل الغريب كله، وهلذا 
جند أن احملایدین العلمینی واملعادین للیهود والصهاینة املتحیزین، یتحدثون 

مجیعا عن الیهود كیاان متجانسا.
وغين عن القول إن استخدام الدال )یهودي( هبذه الطریقة جيعله عدمي 
وهو  خمتلفة،  ومدلوالت  متضارب  داليل  حقل  إىل  یشري  إذ  الفائدة، 
األمر الذي یتجلى من خالل دراسة احلقل الداليل لبعض املصطلحات 

السائدة لإلشارة إىل الیهود، ومن بینها:

۱. اليهود بوصفهم كاّلً متماسكًا
وهي ترمجتنا للكلمة اإلجنلیزیة جوري، واليت كانت تستخدم أصال لإلشارة 
إىل اجلیتو أو الشارع أو احلي الذي یسكنه الیهود، وهي تشري إىل الیهود 
کاّلً متماسكا ال أهنم مجاعات شىت لكل منها انتماؤها العرقي أو اإلثين أو 
احلضاري وتضم يف صفوفها أعضاء یهود لكل طموحاته وتصوراته اخلاصة 
به. وتفرتض الكلمة أن هناك عالقة عضویة بنی أعضاء اجلماعات الیهودیة 
يف العامل، وأهنم خيضعون للحركیات التارخيیة نفسها اليت جتب االنتماءات 

املختلفة والتناقضات الكامنة والظاهرة.
وحيبذ الصهاینة استخدام هذا املصطلح ألنه یعرب عن رؤیتهم ومنوذجهم 
التفسريي، وهذا املصطلح ال خيتلف كثريا يف تضمیناته عن مصطلحات 
مثل »الشعب الیهودي« أو »الشعب العضوي« فهي مجیعا تشري إىل كل 

عضوي متماسك.

۲. الشعب اليهودي
وهي عبارة تفرتض أن الیهود شعب واحد ابملعىن القومي أو العرقي للكلمة، 
كما تفرتض أن لدیهم قومیتهم الیهودیة املستقلة وهو أمر یتناىف مع الواقع 

التارخيي. 

۳. الشعب
وهي كلمة تتواتر يف األدبیات الدینیة الیهودیة واملسیحیة ويف الدراسات 
السیاق  عنه يف  الدیين  السیاق  الكلمة يف  معىن  أیضا. وخيتلف  الدنیویة 
ترتبط  دینیة«،  تعين »مجاعة  الدیين  السیاق  فهي يف  والتارخيي،  الدنیوي 
وهذا  العهد،  تنفیذها  بعدم  الشعب  عنها صفة  وتنتفي  اإلله  مع  مبیثاق 
الشعب قد یرى نفسه شعبا خمتارا أو شعبا مقدسا أو أمة الروح أو األمة 
»بنو  أمسائه  ومن  العاملنی،  على  املفضل  أو  األزيل  الشعب  أو  املقدسة 

یسرائیل« و»شعب یسرائیل«.
جمموعة  یعين  »الشعب«  تركیبة،  أكثر  فاألمر  الدنیوي  السیاق  يف  أما 
القبائل العربانیة اليت تسللت إىل »كنعان« مث احتدت يف اململكة العمرانیة 
املتحدة مث انفکت إىل مملكتنی اململكة الشمالیة واململكة اجلنوبیة، وقد عد 
الیواننیون والرومان »إثنوس«، أي قوما یرتأسهم رئیس القوم )إثنآرخ( مث 
حتولوا إىل مجاعات یهودیة خمتلفة منتشرة. ويف العصر احلدیث عاد احلدیث 

بنی الصهاینة عن »الشعب الیهودي« أو »الشعب العضوي )فولك(«.

4. الشعبان
الفلسطیين  الشعب  من  إىل كل  یشري  جدید  صهیوين  مصطلح  وهو 
یتضمن شكال  املصطلح  وهذا  »الیهودي«.  أو  اإلسرائیلي«  و»الشعب 
من أشكال االعرتاف بوجود شعب فلسطیين وحقوق فلسطینیة يف أرض 
فلسطنی )إرتس یسرائیل يف املصطلح الصهیوين(، ولكنه یؤكد أیضا وجود 
1948م.، كما  عام  قبل  احملتلة  فلسطنی  يف  حقوق  له  یهودي  شعب 
یتضمن شكال من أشكال التكافؤ بنی الفلسطینینی واملستوطننی الصهاینة 
وشكال من أشكال املساواة يف احلقوق، وكأن الغزاة الصهاینة ال خيتلفون 
عن السكان األصلینی، فمصطلح »الشعبنی« یضفي شرعیة على عملیة 

الغزو الصهیوين.

5. اجلماعات اليهودية
وهو املصطلح الذي نقرتحه بدال من مصطلح الیهود. وحنن نذهب إىل أن 
العربانینی )والعربانینی الیهود(، أي الیهود القدامى، كانوا یشكلون وحدة 
مع  ولكن  والوحدة،  والتجانس  التماسك  من  بقدر  تتسم  وإثنیة  ثقافیة 
انتشار الیهود يف أرجاء العامل يف جمتمعات خمتلفة لكل تقالیدها احلضاریة 
والدینیة وتوارخيها تفاعل الیهود مع هذه التقالید والتواریخ وخضعوا ملؤثراهتا 
شأهنم شأن كل األقلیات والبشر، وقد بدأت عملیة االنتشار مع التهجري 
والرومانیة،  اهلیلینیة  احلضارة  ظهور  مع  تصاعدت  وتريهتا  ولكن  البابلي، 
اهلیكل يف عام 70م. على  والتفرق مع هدم  االنتشار  واكتملت عملیة 
ید تیتوس وكذلك سقوط العبادة القرابنیة املركزیة وأیة سلطة دینیة مركزیة 
یهودیة، وقد حتول الیهود نتیجة هذه العملیة إىل مجاعات خمتلفة متفرقة غري 
متجانسة. وحنن نفضل استخدام مصطلح مجاعات یهودیة على مصطلح 
یهود، ألن املصطلح األخري یؤكد التماسك والتجانس والوحدة واحلق أنه 

ال متاسَك وال جتانس وال وحدة.

دمشق،  العنکبوت«،  وخيوط  »الصهيونية  املسريي،  عبدالوهاب  د.  املصدر: 
دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.
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السيد الرضي

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

بن  موسی  بن  حممد  بن  موسی  بن  حسني  بن  حممد 
ابراهيم بن موسی الکاظم املعروف بـالسيد الرضي 

لشريف  ا أيب طالب؛ و وآل  اهلامشینی  السادات  من  هو  الرضي 
لذلك أطلق علیه لقب الشریف. وقد ولد السید الرضي يف »بغداد« عام 
359 للهجرة ویعود نسبه من جانب األب حسنی بن موسى العلوي إىل 
اإلمام الكاظم اإلمام السابع للشیعة بستة أعقاب، وأمه فاطمة بن 
الناصر من أحفاد اإلمام زین العابدین اإلمام الرابع للشیعة.1 كان 
أبوه من جاللة الشأن وعلو املكان يف عصره حبیث كان سفري اخللفاء 
وامللوك واألمراء يف األمور املهمة، وكان میمون النقیبة مبارك الطلعة ما 
سفر يف امر اال وكلل ابلنجاح وكانت أمه سیدة جلیلة وكرمية احملتد وعاملة 
وفاضلة، حبیث أن الشيخ املفيد )حممد بن حممد بن النعمان( ألف كتاب 

أحكام النساء من أجلها.2
نشأ الرضي يف بیت یتسم ابجملد والشرف واحلسب والنسب، فنال من 
ذلك كله حظه فیه، واخذ نفسه يف سن مبكرة مبا أیخذ به أمثاله أنفسهم 
من االنصراف إىل التعلم وحفظ القرآن واحلدیث ودراسة الفقه االسالمي 
ذلك  وأفاضلهم يف  العلماء  من جلة  نفر  على  فتتلمذ  والنثر،  والشعر 
العصر من أمثال أيب سعید السريايف، وأيب الفتح عثمان بن جين، وأيب 
علي الفارسي، والقاضي عبد اجلبار، وأيب بكر اخلوارزمي وغريهم ممن 
یبلغ عددهم بضعة عشر أستاذا، تلقى على أیدیهم علوم العربیة والعلوم 

االسالمیة املختلفة.
بقلعة فارس عام 369ه.ق. وبقي  اعتقل أابه  الدولة  اما كان عضد 
اعتقاله سبع سنوات. وكان  فتكون مدة  معتقال إىل عام 376ه.ق. 
عمر الرضي عند اعتقال أبیه عشر سنوات و أمه هي اليت كانت تقوم 
بشؤون الرضي وبتعلیمه وان الفضل كل الفضل يف تعلیمه وتربیته ألمه 
املرتضى  أخیه  مع  املفيد  الشيخ  إىل  دفعته  اليت  وهي  الفاضلة،  اجللیلة 

لیعلمهما الفقه.
کان الشریف الرضی أدیبا ابرعا متمیزا، وفقیها متبحرا، ومتكلما حاذقا، 
بكر تبكريا شدیدا يف حضور جلسات العلم والعلماء وأظهر فیها جنابة 
ملحوظة، حىت لريوى انه احضر إىل أيب سعيد السريايف، العامل النحوي 
املشهور، وهو صيب مل یبلغ عمره عشر سننی، فلقنه النحو وكان السريايف، 
واحلاضرون یعجبون من ذكائه وحدة خاطره. كما یروى انه تلقن القرآن 

يف سن مبكرة فحفظه يف مدة یسرية، مث درسه دراسة أمكنته من أن یصنف 
بعد ذلك كتااب يف معاين »القرآن الكرمي« یوصف أبنه یتعذر وجود مثله.3

السيد الرضي شاعر متبّحر
نظم الشریف الرضي الشعر يف عهد الطفولیة وملا یزد عمره عشر سننی 
فأجاد ونظم يف مجیع فنون الشعر فأكثر، وجاء حملقا حمرزا قصب السبق 
بغري منازع. شعر الرضي مطبوع بطابع من البالغة والبداوة والرباعة وعذوبة 
اللفظ واألخذ مبجامع القلوب وغري ذلك من املمیزات ال تكاد جتده يف 

غريه وال نكون بعیدین عن الصواب.4

أتسيس »دار العلم«
ومل یكن السید الرضي شاعرا متبحرا فحسب بل کان كاتبا بلیغا ومنشئا 
أرقى  من  وأعتربت كتبه  السابعة عشر،  منذ سن  التألف  إىل  قدیرا وجلأ 
األعمال الفكریة والدینیة والعلمیة للشیعة ومرجعا للكثري من طلبة العلوم 

الدینیة. ومن مؤلفاته ميكن اإلشارة إىل ما یلي: 
1. »خصائص األئمة«؛ 2. تلخیص »البیان عن جمازات القرآن«؛  
التنزیل«؛  متشابه  فی  التأویل  »حقائق   .4 النبویة«؛  آاثر  »جمازات   .3
القرآن«؛ 6. »اخبار قضات بغداد«؛ 7. »تعلیق خالف  5. »معانی 

الفقهاء«؛ 8. »خمتار شعر ابواسحاق الصايب«؛ 9. دیوان الشعر و... 
بید أن أشهر مؤلفات السید الرضي وبذل جهدا أدبیا وافرا من أجله، هو 
مجع خطب ورسائل وِحَكم اإلمام علي بن أيب طالب يف كتاب أمساه 
»هنج البالغة«، تناوله أعاظم مبن فیهم ابن أيب احلديد وقطب الدين الراوندي 

وابن ميثم البحراين ابلشرح والتفصیل. 
وعالوة على أعماله الكثرية، قام السید الرضي برتبیة وتنشئة العدید من 
التالمذة والطالب. ولكي یقوم ابلتعلیم بصورة جیدة أسس جامعة على 
مقربة من منزله يف بغداد أمساها »دار العلم«. وكانت هذه اجلامعة تضم يف  
جنباهتا مباٍن وقاعات للتدریس واخلطابة وعقد جلسات البحث والدراسة 
واحلوار العلمي، وكذلك غرفا إلقامة الطالب، وفضال عن ذلك مكتبة كبرية 

تضم أهم وأكثر املراجع واملصادر العربیة واالسالمیة قیمة.
وتوىل السید الرضي، ترؤس األقسام الثالثة للجامعة وكان یبت شخصیا 

يف األمور املتعلقة ابجلامعة وطلبتها. إن جهوده الدؤوبة كانت منصبة على 
توفري الراحة للطالب وتلبیة احتیاجاهتم املعیشیة، لكي یتفرغوا براحة ابل 

إىل الدرس والتحصیل العلمي.5
وخترج من هذه اجلامعة اليت ذاع صیتها يف أرجاء العراق آنذاك ومصر وابقي 
البلدان االسالمیة، علماء كثر، ساهم كل منهم بنقل ما تعلمه وادخره من 

علم إىل األجیال الالحقة، ومن هؤالء العلماء ميكن اإلشارة إىل: 
1. أبو زيد اجلرجاين؛

2. أبو عبد هللا احللواين؛
3. الشيخ اجلعفر العبسي؛

4. أبو احلسن القاضي؛
5. املفيد النيشابوري؛

6. أبو بکر النيشابوري؛
7. مهيار الديلمي؛

8. القاضي أبو منصور؛
و...

النقابة
لقد کان سید الرضي من الرواة العرب املعدودین البارزین يف احملیط العريب 
العرب وأمور املسلمنی، حیث  یلیه من أمور  واجملال االسالمي، مبا كان 
هذه  و كانت  أمجعنی  فیهم  واحلكم  الطالبینی  نقابة  والیة  الیه  صارت 
األعمال ألبیه فصارت الیه يف حیاة أبیه سنة 380ه.ق. وعمره مل یتجاوز 
احلادیة والعشرین، ثقة من السلطان ومن أبیه ومن عامة الذین وىل امرهم 

فیها، واطمئناان منهم إىل رجاحة عقله ووفرة ذكائه وحكمته.6 
ال  من  والیة  عن  الشریفة  األنساب  ذوي  صیانة  على  موضوعة  النقابة 
یكافئهم يف النسب، وال یساویهم يف الشرف، لیكون علیهم أحىب وأمره 
فیهم أمضى. وعموم املهام اليت أوكلت إىل السید الرضي يف موقع النقیب، 

مشلت احلاالت التالیة: 
1. احلكم بینهم فیما تنازعوا فیه؛

2. الوالیة على أیتامهم فیما ملكوه؛
3. إقامة احلدود علیهم فیما ارتكبوه؛

4. تزویج األايمى الاليت ال یتعنی أولیائهن أو قد تعینوا فعضلوهن؛
5. إیقاع احلجر على من عته منهم أو سفه، وفكه إذا أفاق ورشد؛

6. والیة املظامل: نظر املظامل هو قود املتظاملنی إىل التناصف ابلرهبة، وزجر 
املتنازعنی عن التجاهد ابهلیبة، فكان من شروط الناظر فیها أن یكون جلیل 
القدر، انفذ األمر، عظیم اهلیبة، ظاهر العفة، قلیل الطمع، كثري الورع، ألنه 
حيتاج يف نظره إىل سطوة احلماة، وثبت القضاة فیحتاج إىل اجلمیع بنی 

صفات الفریقنی. 
وفیما خيص وظیفة انظر دیوان املظامل، ميكن القول أنه على الرغم من وجود 
قاضي القضاة يف بغداد وقاضي الشرع يف كل مدینة، لكن األمر كان یشتد 
وحتال الشكاوى إىل بالط اخللیفة الذي كان علیه تشكیل إدارة للبت يف 
هذه الشكاوى، ومبا أن هذا كان عمال جسیما یتطلب وجود فقیه عايل 
املقام وعامل متمكن یتمتع ابلشجاعة والكفاءة، وكان اخللفاء ینصبون فقهاء 
يف موقع اإلشراف على دیوان املظامل لتتم تسویة مشاكل املسلمنی يف ظل 

خربة هؤالء الفقهاء وعلمهم وتدبرهم.

7. الوالیة على احلج: الوالیة على احلج تعين زعامة كافة حجاج بیت 
هللا احلرام من أي فرقة )سنیة وشیعیة وزیدیة وإمساعلیة و...( وكان خلیفة 
املسلمنی یتوىل شخصیا هذا املنصب عادة، لكن اخللیفة كان ینتخب 

أحدهم لینوبه يف موقع أمري احلاج والنظر يف مجیع شؤون احلجاج. 
الوالیة على احلج کان ضرابن؛ أحدمها أن تكون على تسیري احلجیج، 
والثاين على إقامة احلج، فأما تسیري احلجیج فهو والیة سیاسة وزعامة 
وتدبري امور آهنا و امنیت راه ها و سالمت حاجیان و عدم برخورد فرق 
گوانگون اب یکدیگر وأما الوالیة على إقامة احلج فالوايل فیه مبنزلة اإلمام 
يف إقامة الصلوات، فمن شروط الوالیة علیه مع الشروط املعتربة يف أئمة 
الصلوات أن یكون عاملا مبناسك احلج وأحكامه، عارفا مبواقیته وأايمه و 
نظارت بر اجرای درست اعمال و مناسک وتكون مدة والیته مقدرة 
بسبعة أايم أوهلا من صالة الظهر يف الیوم السابع من ذي احلجة وآخرها 

یوم الثالث عشر من ذي احلجة.7
وتوىل السید الرضي هذه املناصب عام 380ه.ق. ومن مث عنی عام 
403ه.ق. لتسیري شؤون العلوینی والطالبینی يف حدود البالد االسالمیة، 
منصب، وعاد  توىل هكذا  فرد  وآخر  أول  النقباء، وكان  بـنقيب  ومسي 
منصب النقابة من بعده، إىل وضعه األول وقسم بنی األشراف الطالبینی 
يف كل مدینة. واستطاع السید الرضي بتولیه منصب نقیب النقباء، تنظیم 
وترتیب أمور السادات والعلوینی بعد ثالثة قرون من التبعثر والتشتت، 
وجعلهم حتت محایته. وبعد ذلك، أضیف منصب الوكالة على احلرمنی  

الشریفنی )مكة واملدینة( إىل مناصب السید الرضي.8

وفاته
توفی السید الرضی 6 حمرم سنة 406ه.ق. وعند وفاته حضر إىل داره 
الوزیر أبو غالب فخر امللك وسائر الوزراء واألعیان واألشراف والقضاة 
حفاة ومشاة وصلى علیه فخر امللك ودفن يف داره الكائنة يف حملة الكرخ 

خبط مسجد األنبارینی. 

اهلوامش:
1. »سید رضی«، حممدمهدی جعفری، ص 22.

2. »سید رضی مؤلف هنج البالغة«، علی دوانی، ص 25؛ »أعیان الشیعة«، 
املفید يف مستهل كتاب  الشیخ  السید احملسن األمنی، ج 9، ص 216؛ وكتب 
»أحكام النساء« لقد اطلعت من السیدة اجللیلة الفاضلة أهنا ترغب بتألیف كتاب 
إلیها املكلفون وخاصة ما جيب أن تعرفه  یشتمل على مجیع األحكام اليت حيتاج 

النساء منها. وقد أبلغتين هي أدام هللا توفیقها، برغبتها يف أتلیف هذا الكتاب. 
3. »أعیان الشیعة«، ص 221.
4. املصدر السابق، ص 217.

5. »سید رضي«، ص 44.
6. »أعیان الشیعة«، صص 222-221.

7. »الغدیر«، العالمة األمیين، ج 4، صص 209-205.

8. »سید رضی مؤلف هنج البالغة«، صص 114-112.
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أصابع خفيةأصابع خفية

دوما یذكر املؤرخون أن سبب قیام الثورة األمریكیة على »اجنلرتا«، وكانت 
»الوالايت األمریكیة« حتت االحتالل اإلجنلیزي وقتها هي فرض احملتل 

االجنلیزي ضریبة »الشاي«، وقالوا إهنا القشة اليت قصمت ظهر البعري!
لكن احلقیقة هي أن البعض حيلو له تزییف التاریخ ألهداف غري معلنة 

ملصلحة أانس قد یبدو أهنم جمهولون.
إن السبب الرئیسي لقیام الثورة األمریكیة واليت انتهت ابالستقالل عن 
اإلمرباطوریة الربیطانیة اليت كانت ال تغرب عن مستعمراهتا الشمس مث 
إىل  لتصل  مث  والیة   13 بعدد  األمریكیة  املتحدة  الوالايت  دولة  قیام 

مخسنی والیة. السبب هو صدور قانون منع حق إصدار العملة.
لقد أوضح بنجامني فرانکلني1 ذلك بقوله: 

كانت الوالايت األمريكية مستعدة وعن طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة وما 
ماثلها لوال إقدام إجنلرتا على انتزاع حق إصدار النقد من الوالايت املتحدة مما 

خلق حالة من البطالة واالستياء.2
فمعنی منع دولة من حق إصدار عملة نقدیة هو تبعیتها إىل الدولة احملتلة 
ما أغضب  استقالهلا مستقبال، وهذا  اقتصادها وعدم  مطلقا، وتدمري 
اإلمرباطوریة الرومانیة حنی أصدر اخللیفة األموي عبدامللك بن مروان أول 
عملة إسالمیة عربیة بعد أن كان العرب واملسلمون یستخدمون النقود 

الرومانیة يف معامالهتم.
كانت احلیاة االقتصادیة مزدهرة يف الوالايت املتحدة قبل االستقالل مما 
أدى إىل أن آل روتشيلد سألوا املندوب األمریكي للمستعمرات حنی زار 

اجنلرتا وكان بنجامنی فرانكلنی عن سبب هذا االزدهار.

ولقد سجل جملس الشیوخ األمریكي يف التقریر رقم 23، ص 98 هذا 
اجلواب، والتقریر كتبه روبرت ل. أوين الرئیس األسبق للجنة البنوك والنقد 

يف الكوجنرس األمریكي عن تلك املقابلة.
وكان جواب فرانكلنی: 

املالية، كما  األوراق  ونسميها  أبنفسنا  عملتنا  نصدر  فنحن  بسيط  األمر  إن 
أننا حني نصدرها نفعل ذلك بصورة تتناسب مقدارها مع حاجيات الصناعة 

والتجارة لدينا.
هذا  من  االستفادة  إىل  الروتشیلدینی  أنظار  الذكیة  اإلجابة  هذه  لفتت 
اجنلرتا  بنك  على  یسیطرون  فهم  الطائلة كعادهتم،  األرابح  األمروجنی 

الرئیسي ومعظم بنوك أوراب األخرى.
وهذا ما دفع زعیم الروتشیلدینی أمشل مایر روتشیلد املقیم يف »أملانیا« 
 8 مقابل  ابجلنود  الربیطانیة  احلكومة  وميد  هناك  من  أعماله  یدیر  وقتها 
لريات عن كل جندي، أن یطلب من احلكومة الربیطانیة إصدار قانون منع 
املستعمرات من إصدار أوراق نقدیة وإرغامها على االعتماد على املصارف 

اليت تكلف بذلك، أي مصارف آل روتشیلد!
وصدر القانون ابلفعل وكان على سلطات املستعمرات أن تودع بنك اجنلرتا 
مبالغ وضماانت للحصول على املال املطلوب للقیام ابألعمال واألشكال 

املطلوبة.
األمریكي  النقد  أوراق  وأصبحت  عقب  على  رأسا  األوضاع  وانقلبت 
السابقة ال قیمة هلا وانتهى عصر االزدهار وحل حمله أزمة اقتصادیة خانقة 

أصابع خفيةأصابع خفيةحادة وكثر املتعطلون بعد أن زادت نسبة البطالة والكساد االقتصادي.

سر الثورة األمريكية

على اإلمبراطورية البريطانية
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یقول فرانكلنی: 
أما بنك اجنلرتا فقد رفض أن يقدم أكثر من 50% من قيمة األوراق املالية 
األمريكية اليت عهد هبا إليه بوجب القانون اجلديد، وهذا يعين أن قيمة السيولة 

النقدية األمريكية خفضت إىل النصف متاما.3
وعم االسیتاء الوالايت األمریكیة احملتلة، واندلعت شرارة الثورة فیها اليت 
انتهت ابالستقالل األمریكي عن بریطانیا وقیام الوالايت املتحدة األمریكیة.

القوات  قیادة  1776م.  عام  متوز  من  الرابع  يف  واشنطن  جورج  واستلم 
البحریة والربیة بناء على قرار للكوجنرس األمریكي، واستمر القتال والصراع 
استفادت  أعوام،  االجنلیزي سبعة  االحتالل  وقوات  األمریكیة  الثورة  بنی 
قیامها  الرئیسي يف  السبب  مجاعة روتشیلد من هذه احلرب واليت كانت 
الكثري من األموال من خالل متویل هذه احلروب وإمداد احلكومة الربیطانیة 

ابجلنود املرتزقة من »مقاطعة هس« األملانیة.
الربیطاين اجلنرال  القائد  أعلن  ويف 19 من تشرین األول عام 1781م. 
کورنواليس استسالمه واستسالم اجلیش الربیطاين، ويف أیلول عام 1783م. 
أعلن استقالل الوالايت املتحدة األمریكیة رمسیا يف معاهدة السالم اليت 
عقدت بـ»ابریس«، وكان املستفید من هذه احلرب وغريها من احلروب هم 
الیهود أصحاب املال والتمویل بزعامة آل روتشیلد ومن ورائهم الید اخلفیة 

أو احلكومة السریة للعامل.

العناصر اليت تكونت منها الدولة األمريكية األوىل
أمریكا - أرض األحالم قدميا وحدیثا، مت  املكتشفة -  األرض اجلدیدة 
اكتشافها مصادفة حنی قام ملوك وأمراء أوراب بتشجیع املغامرین من التجار 
انحیة  واجتهوا  الطریق  فضلوا  الشرق  انحیة  جدیدة  أراض  عن  ابلبحث 
الغرب، حیث األرض اجلدیدة اليت اعتقدوا يف بدایة األمر أهنا اتبعة للقارة 
اهلندیة فأطلقوا علیها اهلند الغربیة وأطلقوا على سكاهنا اهلنود احلمر، متییزا 

عن سكان اهلند الشرقیة يف قارة آسیا.
اخلصبة  اجلدیدة وسهوهلا وأرضها  األرض  وأمراؤها عن  أوراب  ملوك  ومسع 
وجباهلا ومعادهنا فأرسلوا إلیها جنودهم، الكل یرید أن ینفرد ابلثروات اليت 
هناك، وكان أول الطامعنی أصحاب املال والبنوك آل روتشیلد والید اخلفیة 

من الیهود.
األوىل  اهلجرة  فكانت  للجمیع،  األنظار  اجلدیدة حمط  األرض  أصبحت 
اليت  األراضي  وكانت  الكربى،  االستعماریة  الدول  بنی  األراضي  لتقسیم 

علیها الوالايت املتحدة األمریكیة من نصیب اإلمرباطوریة الربیطانیة.
أوراب،  سجون  هبم  اكتظت  الذین  السجناء  من  الثانیة  اهلجرة  مث كانت 
العقوبة هناك  لیقضوا فرتات  اجلدیدة  األرض  إىل  امللوك واألمراء  أرسلهم 

وزراعة األرض وحماربة السكان األصلینی وإابدهتم.
مث توالت اهلجرات إىل األرض األمریكیة من الباحثنی عن األحالم واألمان، 
األداين  من  البشر وخلیط  من  اجلدید من خلیط  اجملتمع  تكون  وبذلك 
االستقالل  بعد  وابلتحدید  قرن  من  أكثر  وبعد  السیاسیة،  واالعتقادات 
من كل  إلیها  واملفكرین  العلماء  تستقطب  املتحدة  الوالايت  أصبحت 
البالد، فصارت قوة عظمى ظهرت بعد انتهاء القوى العظمى التقلیدیة من 

الربیطانینی والفرنسینی.
وقامت تلك الدولة اجلدیدة على القتل واإلابدة اجلماعیة، فقامت جمموعة 
املغامرین األوائل على إابدة الشعب اهلندي األمحر أو السكان األصلینی 

للبالد، إابدة مجاعیة مث وضع من تبقى منهم يف أراض منعزلة حتیطها 
وراء  بوضعهم  الفلسطینینی  مع  الیوم  اإلسرائیلیون  یفعل  األسالك كما 

اجلدار العازل مع استخدام أسلوب القتل واإلابدة اجلماعیة.
ومن هنا نرى أن أسلوب قیام الوالايت املتحدة هو من صنع الید اخلفیة 

من النورانینی الصهاینة فهو أسلوب قدمي جدا.
قال:  إسرائیل  دولة  تكوین  أراد  الصهیوين حنی  هرتزل  أن  هنا  ونذكر 
الیهود  احلاخامات  اثننی من  وأرسل  بال أرض،  أرض بال شعب لشعب 
الستطالع األراضي املقدسة اليت یریدون احتالهلا - فلسطنی - أرسال 
إلیه بعد ما جاءا إىل أرض »فلسطنی« رسالة قاال فیها: العروس مجيلة 
ولكنها متزوجة، ولذلك كان احلل ملشكلة زواج العروس هو قتل الزوج 

كما فعل أسالفهم مع اهلنود احلمر يف األراضى اجلدیدة.
وهكذا تكونت اإلمرباطوریة األمریكیة احلدیثة على أنقاض أمة سابقة، 
واإلغریقیة  الرومانیة  القدمية  اإلمرباطورايت  من  خلیط  من  وتكونت 

والربیطانیة والروسیة وغريها.
وعلى مدار السنوات السابقة والالحقة على قیام الدولة األمریكیة قدمت 

العقول املفكرة والعلماء واملخرتعون إلیها حىت صارت قوة عظمى.
ولقد أتسس الدستور األمریكي على سیطرة أصحاب األعمال الكبار 
على النقد األمریكي رغم أن الفقرة اخلامسة من القسم الثامن يف املادة 
األوىل تقرر أن الكوجنرس هو صاحب السلطة يف إصدار النقد ويف تعینی 
قیمته، إال أن الواقع كان خالف ذلك، فقد متكن أصحاب املصارف 
من استصدار قواننی تتعلق ابلنقد واملال ال تراعی ما جاء يف الدستور، 

فهم أصحاب الكوجنرس وأعضاؤها أو املمولون هلم يف دخوهلم إلیه.
بتعنی   - روتشیلد  آلل  التابع   - اجنلرتا  بنك  مدیرو  قام  البدایة  ففي 
الكسندر  ویدعى  النورانینی  عمالء  أحد  وهو  أمریكا  يف  هلم  مندوب 
هاميلتون، واستطاعت الدعایة املوجهة أن جتعله بطال قومّیا، فقام بتقدمي 
اقرتاح إبنشاء مصرف احتادي على أن یكون هذا كمصرف اتبعا للقطاع 
اخلاص، وأن یكون رأس ماله املبدئي 12 ملیون دوالر، عشرة مالینی یتم 

اقرتاضها من بنك اجنلرتا والباقي من املسامهنی األمریكان.
هامیلتون  حىت كان  1783م.  عام  أیت  ومل  اخلطة  جنحت  وابلفعل 
»بنك أف  املعروف  أمریكا  أسسا مصرف  قد  روبرت مويس  وشریكه 
أمریكا« وكان موریس املراقب املايل يف الكوجنرس األمریكي ومتكن من 
خالل منصبه يف اإلشراف املايل على النفقات من جعل اخلزینة يف حالة 
عجز سبع سنوات، ووصل األمر إىل إفالس اخلزانة األمریكیة وذلك عن 

طریق تسلط مصرف اجنلرتا على مصرف أمریكا.
على  أمریكا  بنك  تسلط  ورفع  املوقف  إنقاذ  من  الكوجنرس  واستطاع 

االقتصاد ورفض منحه إصدار النقد احمللي.
ومل ییأس النورانیون من ذلك فقد استطاعوا بعد وفاة الرئیس فرانكلنی من 

إیصال عمیلهم هاملتون إىل منصب وزیر املالیة.
واستطاع هاملتون من جعل احلكومة األمریكیة توافق على منح مصرف 
أمریكا امتیاز إصدار النقد املستند إىل قروض عامة وخاصة، وحدد رأس 
املال اجلدید للمصرف بـ35 ملیون دوالر، تسهم البنوك األوربیة مببلغ 

28 ملیوان وتلك البنوك حتت سیطرة آل روتشیلد.
وأحس  مهمته  أدى  أن  بعد  سنمار  جزاء  هاملتون  انل  وقد 

حتفه يف  فلقي  مما جيب،  أكثر  یعرف  أصبح  أنه  النوارنیون 
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أصابع خفيةأصابع خفية

مبارزه مفتعلة بینه وبنی مبارز حمرتف یدعی آرون.
هذا مثال بسیط نورده هنا للداللة على مدى تسلط النورانینی 
املاسونینی وسیطرهتم على االقتصاد األمریكي منذ بدایة تكوین 

اإلمرباطوریة وحىت اآلن.

حتذير رؤساء أمريكا األولني من خطر اليهود
على  الیهود  خطر  البدایة  منذ  األمریكیة  الدولة  مؤسسو  أدرك  لقد 
اإلمرباطوریة اجلدیدة، فقال بنجامنی فرانكلنی: إنكم إن مل تبعدوا اليهود 

هنائيا، فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم يف قبوركم.
وذكر ه. فورد: أن يف الوالايت املتحدة من البلشفيك أكثر مما يف »روسيا«، 
ولقد الحظت السیدة فستا وبسرت أن الیهود یكونون العنصر الثوري يف 
كل والیة، ویتضح ذلك يف الوالايت اليت یتسامح أهلها معهم أكثر مما 

هي احلالة يف الوالايت اليت یضطهدون فیها.4
أیضا شعبه من خطرهم  لينكولن  إبراهام  األمریكي  الرئیس  ولقد حذر 

وردده وزیره سی. ی. هومنز.
لكن هؤالء الناصحون كانوا قلة قلیلة استطاعت القوى اخلفیة أو الید 

اخلفیة إسكاهتا.
وقد قامت املاسونیة بتمویل محلة روزفلت واتفت وويلسون االنتخابیة 
أهدافهم، وقد استطاعوا حتقیق  لتحقیق  الرائسة  کي یصلوا إىل مقعد 
ذلك ومازالوا هم القوة اليت عن طریقها یصل أي مرشح ملنصب الرائسة.

سرتیت«  »وول  يف  أبمریكا  خفیة  حكومة  تكوین  الیهود  واستطاع 
)Wall Street( أو »ابین سرتیت« وقد أطلق علیها الباحثون اسم 
فرع احلكومة العاملیة الیهودیة املغولیة واليت یرأسها أحد أفراد آل روتشیلد.

وقد أعلن ج. ف. هيالن يف عام 1924م. أن وول سرتیت مقر املشاریع 
واملؤامرات السیاسیة واملالیة للسیطرة على كل شيء من خبز الناس إىل 
مالبسهم، ففي وول سرتیت ال یفتأ أصحاب البنوك الدولیة أن یضاعفوا 
الذهب للقلة املسیطرة علیه، وحيركون قادة األحزاب ویسمون املرشحنی 
لوظائف الدولة ویستغلون جیش الوالايت وأسطوهلا لتحقیق أهدافهم 

الشخصیة ومطامعهم الذاتیة.5
وشراء  املالیة  واملبادالت  املال  هو سوق  وول سرتیت  أن  املعلوم  ومن 
األسهم وهو ما یسمى »بورصة نیوریورك«، وكل بورصات العامل تتبعه 
وتتأثر به، وفیه أكرب املضاربنی وفیه حيدد مصري أكرب الشركات العاملیة 

وأسعار البرتول.
ویضیف جون ف. هیالن: أن اخلطر احلقيقي على مجهوريتنا هو: »احلكومة 
التف على كل مدينة ووالية، وقيادة هذا  الذي  اخلفية« فهي كاألخطبوط 
األخطبوط جمموعة صغرية قوية من أرابب البنوك يعرفون عموما بـ»أصحاب 

البنوك العاملية« وهم الذين يسريون حكومتنا لغاايهتم األاننية.6
وهذا الكالم لـ هیالن كان يف »شیكاغو« عام 1922م.! ومازال ماراه 
وقاله ساراي يف أمریكا حىت اآلن بل إنه وصل إىل منتهاه يف السنوات 

األخرية. 

نظرا إىل بدء مسار تراجع عدد السكان، فان من املمكن متاما تطبیق 
 perfect( املتكاملة«  بـ»األسرة  املتمثل  الناجح  الدويل  النموذج 

family(؛ شریطة أن تلتزم السلطات بواجباهتا.
وهذا احلدث مسبوق يف العدید من بلدان العامل؛ لكن مثة نقطة الفتة 
يف هذا اخلصوص وهي أهنا ختل بعملیة حتسنی وتصویب هذه القضیة؛ 
فالسكان هم موضوع عابر للفئویة واجلهویة وقضیة وطنیة، ومع وجود 
العقبات اليت تعرتض طریق ازدايدهم، فان األسرة بوصفها أصغر جزء من 
اجملتمع جيب أن تنظر إىل املسألة بنظرة كلیة وطویلة األمد، أي أنه يف 
ظل الظروف االقتصادیة املتدهورة اليت مير هبا العامل الیوم، ال جيب النظر 

إىل موضوع السكان، بنظرة ذوقیة وقصرية األمد.
ويف ضوء بناء العزمية والوعي لدى اجلماهري، فانه یتعنی على احلكومات 
أن تتدخل للمصادقة على سیاسات حتفیزیة ومالئمة ووضعها موضع 
هذه  فان  قلبیة،  قناعة  إىل  اجملال  هذا  يف  الناس  توصل  وإن  التنفیذ؛ 
العامل  بلدان  بعض  فان  أسلفنا،  وكما  وقوعها.  قبل  ستسوى  األزمة 
وللحفاظ على سكاهنا والتخلص من أزمة السكان، قامت بتطبیق برامج 
وخطط، إحداها منوذج األسرة املتكاملة ؛ وهذا النموذح یساهم يف تلبیة 
االحتیاجات النفسیة واالجتماعیة جملتمع مثايل وفاعل بشكل متزامن، 

مبعىن أنه یتم بدایة تشكیل األسرة املنشودة ومن مث اجملتمع املنشود. 

األسرة املتكاملة وهدفها
إن "األسرة املتكاملة" هي أسرة خرب كل أعضائها، العالقات السائدة 
البننی  من  أوالدا  ميلكان  األبوان،  یكون  أن  ابألحرى  األسرة؛  داخل 
والبنات، واألوالد أكانوا بنینا وبناات، ميلكون أخوات وأخوة؛ إن األسرة 
املتكاملة هي منوذج دويل أبربعة أبناء على األقل )صبیتان وصبیان اثنان(.

إن العدید من بلدان العامل تشهد تراجعا يف معدالت اإلجناب؛ لكنها 
تصاب  ال  ولكي  املعضلة.  هذه  ملعاجلة  وآلیات  بطرق  تفكر  أخذت 
الدول ابملعدل السليب للنمو السكاين أو تراجع السكان، اختذت لنفسها 
فكرة مثالیة لتحاافظ من خالهلا على معدل منو سكاين إجيايب حىت يف 

حدود الواحد إىل النصف ابملائة.  
وقد أجنزت دراسة يف هذا اجملال ومت ابلتايل تصمیم أمنوذج یقول أنه إن 
شجعنا األسر على إجناب ثالثة أو أربعة أوالد فحینها سیصل معدل 
الرتویج  أنه إن مت  أبناء، مبعىن  اإلجناب )TFR( إىل حنو 2.5 إىل 3 
العقم  نسبة  مثل  قضااي  االعتبار  بعنی  األخذ  ومع  أوالد،   4 إلجناب 
واحلوادث و... فانه من خالل التوصل إىل معدل قدره 2.5 إىل 3 أوالد 
ابزاء كل زوج، فان معدل إجناب مالئم سیتحقق، ويف هذه احلالة، فانه 

یتم احلفاظ على معدل إجيايب لنمو السكان. 
املقیاسیة  املعایري  العتماد  العامل  بلدان  دفعت  السكانیة  التجارب  إن 

للسكان؛ وبذلك مت استحداث تعبري جدید ابلعنوان املذكور أعاله 
العامل، وكما أسلفنا، فان اهلدف من هذه اخلطة متثل يف  يف 
وهذه  ابملائة؛   3 و   2.5 بنی  یرتاوح  إجناب  معدل  حتقیق 

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية

اهلوامش:
1. كان فرانكلنی أحد قواد الثوار األمریكینی وتوىل رائسة الوالايت املتحدة )1706-

1719م(. 
2. أحجار على رقعة الشطرنج.

3. انظر املصدر السابق، والوثیقة رقم 23 من حمفوظات جملس الشیوخ األمریكي.
. Mrs . Nesta Webstr World Kevolution:»4. »احلكومة اخلفیة

5. »حکومة العامل اخلفیة«.
6. املصدر السابق.

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

»األسرة المتكاملة«

النموذج الدولي

خير آلية تطبيقية   للحد
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الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية

السكان  النسبة من اإلجناب حتول دون وصول معدل منو 
إىل الصفر.

إن االقرتاح الذي یتقدم به الباحثون يف جمال السكان يف الوقت 
احلاضر لبناء منوذج يف جمال اإلجناب هو هذه التجربة العاملیة. ومن جهة 
أخرى، فان النماذج االسالمیة تقر هبذا األمر، ومع ذلك، فان حتقق 
منوذج األسرة املتكاملة ممكن متاما، شریطة أن تعمل السلطات بواجباهتا 
بصورة  للجماهري  املوضوع  بتبیان  االعالم  وسائل  تقوم  وأن  ومهامها، 

جیدة، لكي حيقق هذا النموذج النتیجة املرجوة ابذن هللا. 
الغربیة  الدول  معظم  النموذج يف  هلذا  الرتویج  احلاضر  الوقت  يف  ویتم 
والدول النامیة، لكن الدول اليت ركزت أكثر علیه، وحققت جناحا فیه 
هي روسیة وامریكا. وقد زادت روسیة على مدى العقدین املاضینی من 

.perfect family عدد سكاهنا من خالل اعتماد منوذج
معدل  یصبح  أن  إىل  أدت  بوتنی  للسید  اجلادتنی  والعزمية  اإلرادة  إن 
السكان  تطبیق سیاسات  إجيابیا من خالل  السكاين يف روسیة  النمو 
أجنع  أحد  تعد  روسیة  إن  سنوات.   10 مدى  على  االجناب  ودعم  
النماذج يف تطبیق السیاسات السكانیة يف العامل. كما أن امریكا حققت 
مكاسب كبرية يف هذا املیدان، حبیث أن جزء من األسر االمریكیة تعمل 
على تطبیق منوذج perfect family مبساعدة وسائل االعالم ووضع 

السیاسات.

األسرة املنشودة واملثالية
إن األسرة اليت تستطیع تلبیة احتیاجات أبنائها والوالدین، تعد مثالیة. 
وأبوان تكتمل خرباهتما أن ميلكا أوالد أكانوا بننی أو بنات. ومن جهة 
أخرى، فان عملیة تنشئة األوالد، تكتمل حینما یتم جتربة وجود األخ 

واألخت.
العالقة بنی األبناء من بنی  الرتبیة والتنشئة مها أصال مبعىن تكامل  إن 
الذین یشرتكون معهم يف العمر، ال العالقة بنی األبناء واألانس األكرب 
منهم سنا. فضال عن أن األبناء حباجة إىل دعم عاطفي ومشاعري. إن 
املتكاملة وأن منوذج  مجیع هذه احلاالت، ُتستحدث يف منوذج األسرة 

االبن الواحد واالبننی، ال یليب مجیع احتیاجات األبناء.
إن أسرة متكاملة تستحدث بطبیعة احلال جمتمعا متكامال، اجملتمع الذي 
تكون فیه مجیع املؤشرات العاطفیة واألمن النفسي والدعم االجتماعي، 
العالقات  انحیة  من  املنشود  املستوى  ويف  العاملیة،  املقاییس  مبستوى 
االجتماعیة، وأن النتیجة النهائیة ملواصلة هكذا عملیة، هي أن معدل 

النمو السكاين لن یصبح سلبیا على الصعید العام.

املصدر: حوار أجرته وكالة »تسنيم« لألنباء مع صاحل قامسي 

واجملتمع  احلوارینی  حاالت  شرح  على  الرسل«  »أعمال  سفر  وینطوي 
العیسوي ما بعد موت عيسى. لقد اختاروا أحد أنصار عیسى ابسم 

متیاس، بدال من یهوذا اخلائن، لیكملوا بذلك عدد الرسل اإلثين عشر.1
وكما ذكر، فان عیسى یسمي مشعون، بطرس أي الصخرة اليت تشید 
الیواننیة،  اللغة  يف   Petra أو   Petros بطرس  وتعين  الكنیسة.  علیها 
وتعترب  السماء.  ملكوت  مفاتیح  عیسى  ویعطیه  شاهبها.  وما  الصخرة 
الكنیسة الكاثولیكیة هذا، تثبیت للنظریة البابویة، مبعىن أن أسقف »روما« 
هو خلیفة بطرس، ولذلك فان هلذه املفاتیح سلطة شاملة على الكنیسة.2

ویرى الكاثولیك، أن اباب جملس الكنائس العاملي، جبانب الكتاب املقدس، 
الوحي  املنفرد الذي عنی ابرادة من هللا بوصفه  ميثل سنة املصدر االهلي 
ومصداقیته  حجیته  وأن  املقدس،  الكتاب  نقائص  عن  للتعویض  االهلي 
یساواين الكتاب املقدس. وابلرغم من أن السنة بدأت منذ عصر الرسل 
اإلحتیاجات.  وتليب  الدوام  على  وتتكامل  تزدهر  لكنها  الكنیسة،  وآابء 
إن حركة وفاعلیة واستمرار السنة، یشكل عامال لتوسیع وتطویر التعالیم 

املشروعة والقانونیة للكنیسة العاملیة. 
وتعترب الكنیسة الكاثولیكیة، البااب، ابنه ميلك سلطة مطلقة وغري حمدودة، 
إذ أن اإلتباع الكامل ألفكاره هو واجب یقع على كاهل عامة املسیحینی. 
إنه خلیفة هللا وانئب عیسى املسیح على األرض. فهو فوق اإلمرباطور 

شرعیة  إن  املسیحینی.  لعامة  والشرح  للتشریع  اإلهلي  احلق  وميلك 
ومصداقیة وضرورة تنفیذ فتاوى البااب، ال تتبع، قبول الناس هلا... إن 
مقام عصمة البااب یعد میزة اهلیة، مت أتییدها وإقرارها يف جملس الكنائس 
العاملي واجمللس األول والثاين لـ»الفاتیكان«. لذلك فان األوامر البابویة، 

حتظى مبوقع ومكانة خاصة لدى كنیسة الفاتیكان«.3
إن كتابة األانجیل تعد من إجراءات الرسل خالل تبشري الداينة املسیحیة 
يف أقاصي »سوریة« و»فلسطنی«. وقد أصبح یوحنا رسوال وهو يف صغره 
)یوحنا 23:13 – 25 و 20:21( ویرى املسیحیون أنه كتبه إجنیله 
يف شیخوخته يف هنایة القرن األول. وكتب مىت الرسول أحد األانجیل 
أیضا. كما نسبت بعض رسائل العهد اجلدید إىل بطرس )مشعون( و 
إىل  أبوكریفائي  ورسالة  أانجیل  عدة  ونسبت  االخرین.  والرسل  یوحنا 
الرسل، وتقول بعض اجملتمعات املسیحیة أن اتریخ كنیستها یعود إىل 

بعض الرسل«.4
ویورد كل واحد من األانجیل األربعة سرية حیاة وكما من أقوال النيب 
األانجیل  هنایة  يف   املسیح صلب  قصة  وردت  وقد   .عیسى

األربعة كلها. 
وقدم كتبة اإلجنیل األول واإلجنیل الرابع على أهنم من احلوارینی 

وكتبة اإلجنیلنی االخرین من حواریي احلوارینی:

النظرية البابوية

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح
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أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

1. إجنیل مىت؛ سرية ومواعظ املسیح مع اإلشارة إىل 
نبؤات العهد العتیق؛

2. أقدم وأقصر سرية ومواعظ املسیح؛
3. إجنیل لوقا؛ سرية ومواعظ املسیح مع الرتكیز على التفاصیل؛

۴. إجنیل یوحنا؛ أجدد كتاب لسرية ومواعظ املسیح مع التأكید 
على كونه فوق البشر.5

العهد اجلدید یسمى  الذي ورد وصفه يف كتاب  املسیحي  إن اجملتمع 
من  األول  واجلیل  الرسل  جمتمع  هو  منه،  والقصد  الرسل،  كنیسة 
املسیحیة. ویغطي هذا اجملتمع من الناحیة الزمنیة، الفاصل الزمين الكائن 
بنی األعوام 30 إىل 100 تقریبا، أي بعد عید الزهور حىت صیاغة آخر 

قسم من الكتاب املقدس. 
اجلدید  العهد  قسمنی:  على  للمسیحینی  املقدس«  »الكتاب  وحيتوي 
والعهد العتیق. وسبب هذه التسمیة یعود إىل أن املسیحینی یؤمنون ابن 
هللا عقد عهدین مع االنسان: أحدهم العهد القدمي على ید أنبیاء ما 
قبل عیسى املسیح، إذ تتحصل يف هذا العهد مرتبة من النجاة عن 
طریق الوعد والوعید والقانون والشریعة. واالخر، العهد اجلدید، وعلى 
عیسى  أي  للمسیحینی[  احملرفة  العقیدة  على  ]بناء  املتجلي  الرب  ید 
املسیح. ويف العهد اجلدید تتحصل النجاة عن طریق احملبة. مبعىن أنه 
ووفقا ملعتقداهتم، فان هللا اإلبن جتسد على شكل إنسان، لیحمل ذنوب 
البشریة، من اجل أن یكفر عن السیئات من خالل استحمال معاانة 
الصلیب. وهذه العقیدة وطاملا أظهر التاریخ شكلت أساس املسیحیة 

رغم بُعدها عن العقل واملنطق. 
وذلك اجلزء من الكتاب املقدس الذي یتحدث عن العهد القدمي یسمى 
العهد العتیق وذلك اجلزء الذي یتحدث عن العهد اجلدید یسمى العهد 

اجلدید.6
ابلنيب  األوائل  املؤمننی  أحد  بـبراناب،  امللقب  الالوي  يوسف  وكان 
عيسى. وقد ولد يف جزیرة »قربص«. وكان ینتمي إىل سبط الالوي 
وجاء إىل أورشلیم لتلقي العلوم الدینیة. وتوىل يف عصر الرسل وجنبا إىل 

جنب احلوارینی، خدمات مهمة. 
ویدعي املسیحیون أنه مل یدرك النيب عیسى لكن مقامه وشأنه يف 

اتریخ العیسوینی، أعلى وارفع مما یقدم. وجدیر ذكره أن: 
وما عدا األانجيل املذكورة آنفا، هناك »إجنيل براناب« لكنه ال حيظى لألسف 

بقبول املسيحيني، ويعتربونه ملفقا. 
وكان براناب ]يوسف الالوي[ كاتب أحد حواريي النيب عيسى. ويوجد 
إسم هذا اإلجنيل يف القائمة اليت نشرها »البااب جالسيوس األول« قبل بعثة 
نيب اإلسالم، لكن املسيحيني يقولون أن هذا اإلجنيل قد فقد وال عالقة 

له ابجنيل براناب احلايل.7
وقد لفت »إجنیل براناب« إهتمام املسلمنی جلهة أنه حيتوي على بشرايت 

.عدة بشان ظهور الرسول اخلامت
وهذه الرسالة، ترمجت من العربیة إىل الفارسیة على ید العالمة سردار 

كابلي، واصدرهتا دار »األملعي« للنشر.8

اهلوامش:
1. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف الداينة املسیحیة«، املصدر السابق، ص ۳۳. 

2. وورست، روبرت ایفان، »املسیحیة من بنی النصوص«، ص ۷۲.

3. جواهري، حمّمد رضا، »حکم اإلساءة للمسیح يف السّنة املسیحیة«، مؤّسسة اإلمام 
اخلمیين للتعلیم والبحوث، املوقع اإللكرتوين لإلصدارات.

4. توفیقي، حسنی، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص ۱۲۴.
5. املصدر السابق، ص 129.

6. توفیقي، حسنی، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص ۱۲۸.
7. املصدر السابق، ص ۱۲۹.

الرمسیة  ومقارنة ابألانجیل  الكتاب  وهذا  األانجیل.  أحد  هو  براناب«  »إجنیل  إن   .8
جالسیوس  البااب  قاطعه  وقد  املسلمنی.  معتقدات  حد كبري،  إىل  یشبه  للمسیحیة، 
األخرى.  األانجیل  یغایر  أنه كان  بسبب  492م.  عام  البابویة  عرش  اعتلى  الذي 
الن هذا اإلجنیل كان یرفض مقتل املسیح وغفران الذنوب مع جمئ الداينة املسیحیة، 
املعارف  وكان یصرح مبجئ نيب اإلسالم. ]حسیين دشيت، سید مصطفی، »قاموس 
واملعاریف«، مفردة إجنیل.[ وكان یوسف الالوي املقلب بـرباناب أحد املؤمننی األوائل 
ابلنيب عیسى وقد ولد يف جزیرة قربص. وألنه كان ینتمي إىل سبط الالوي جاء إىل 
أورشلیم لتلقي العلوم الدینیة. وتوىل يف عصر الرسل مهاما مهمة. ویدعي املسیحیون 
أنه مل یدرك النيب عیسى لكن یبدو أن مقامه وشأنه يف اتریخ العیسوینی، أعلى 
وارفع من ذلك. ]مشرق نیوز، »براناب، احلواري احملبوب لدى عیسى« من أمري 

اهواركي.[
وقدم براناب يف الكتب املقدس هكذا: اإلسم احلقیقي لرباناب هو جوزف بن لووي بن 
ابراهیم. وقد ابع مزارعه وانفق عوائدها على تالمذة املسیح. وكان متقیا وورعا. وعندما 
التالمذة، توىل برانما  أنه رأى املسیح وعاد إىل أورشلیم لیكون قریبا من  زعم بولس 

تقدميه للتالمذة.
وكان براناب رجال صاحلا وتقیا للتبشري. لذلك آمن حشد غفري من الناس ابهلر. ومن مث 

ذهب برفقة بولس إىل »طرطوس« لسنة كاملة. )األعمال 15/29(
وقد حاول براناب جاهدا للتبشري للمسیحیة. ویقول املؤرخون أنه توىف عام 61 للمیالد 
يف قربص. ورمجه عبدة األواثن ودفنه إبن أخته مرقس اإلجنیلي ]إجنیل براناب، فاطمة 

مساوايت، توقعات الیافعنی، 2008، العدد 36، ص 40.[

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

طبيعة البيض
ملا كان البیض مشتمال على مادة احلیوان الذي یتكّون منه، و املادة البد 
و أن تكون مستعّدة ملا یتكّون منها، و إمنا تكون كذلك، إذا كانت يف 
كیفیاهتا و قوامها مناسبة لذلك املتكّون؛ فإنّ  احلاّر غري مستعّد ألن یتكّون 

منه ابرد، و كذلك البارد ابلنسبة إىل احلاّر.
فلذلك، یكون البیض مناسبا يف مزاجه و غري ذلك للحیوان الذي یتكّون 
منه، لكنه خيالفه بوجه ما؛ و ذلك ألنّ  املادة البد و أن تكون شدیدة 
القبول لشكل ما حيدث منها و حنو ذلك، و إمنا تكون كذلك، إذا كانت 
رطبة. فلذلك، البیض أرطب مزاجا من مزاج احلیوان الذي یتكّون منه. و 

هذه الرطوبة الزائدة، یلزمها انغمار احلرارة، و قصورها.
و أما القشر، فإنه كثري األرضّیة ألنّ  مجیع القشور، فإهنا معّدة و خملوقة ألن 
تكون وقایة و حافظة ملا يف داخلها؛ و إمنا تكون كذلك إذا كانت صلبة 
أرضیة. فلذلك قشر البیض و غريه، البد و أن یكون كثري األرضّیة، ايبسا.

فوائد البيض 
نذكر فیما أیيت بعض العناصر الغذائّیة املفیدة للصحة املتوفرة يف البیض: 

حيتوي على الفيتامينات واملعادن
ابلسعرات  مقارنة  واملعادن  الفیتامینات  من  عالیة  البیض كمیات  یوّفر 
احلراریة اليت حيتویها، حیث إنّه حيتوي على فیتامنی د الضرورّي المتصاص 

اخلالاي،  ومنّو  واجللد،  النظر،  لصحة  الضرورّي  أ  وفیتامنی  الكالسیوم، 
اليت  ب  فیتامینات  من  وجمموعة  والسیلینیوم،  الفسفور،  إىل  إضافة 

حيتاجها اجلسم لتحویل الطعام إىل طاقة.

يعّد مصدرا ممتازا للكولني
هذا  من  ملیغرام   100 من  أكثر  على  الواحدة  البیضة  حتتوي  حیث 
العنصر الغذائّي؛ وهو یعّد ضروراّي لبناء أغشیة اخلالاي، وإنتاج جزیئات 

اإلشارة يف الدماغ.

حيتوي على مضادات األكسدة
 ،)Lutein( اللوتنی  من  على كمیات كبرية  البیض  صفار  حيتوي 
والزايزانثنی )Zeaxanthin(؛ وهي مضادات أكسدة قویة تساعد على 
 )Macular degeneration( تقلیل خطر اإلصابة ابلتنّكس البقعّي

الذي یعّد سببا رئیسیا لإلصابة ابلعمى املرتبط ابلتقّدم ابلعمر.

حيتوي على الدهون الصحية
یوّفر البیض الدهون الصحیة؛ حیث حتتوي البیضة الواحدة على كمیة 
دهون معتدلة یتكّون معظمها من الدهون األحادیة غري املشبعة، والدهون 

الغذائي  للنظام  الدهون  أنواع  أفضل  املشبعة، وهي  املتعددة غري 
املتوازن، كما یوّفر البیض أمحاض أومیغا-3 الدهنیة على شكل 

البيض

الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي
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الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي37

فقال: »استغفر هللا و كل البيض ابلبصل .«۲ الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي
 :البیض، فقال و عن يونس بن مرازم قال: ذكر عند أيب عبد هللا

»أما إنه خفيف يذهب بقرم اللحم .«۳ 
عن أيب عبد هللا قال: »مخ البيض خفيف و البياض ثقيل .«۴ 

عن محران بن أعني قال: قلت أليب عبد هللا إن أانسا يزعمون أن صفرة 
قلت:  ذلك؟«  يف  يذهبون  ما  »إىل   :فقال البياض.  من  أخف  البيض 
يزعمون أن الريش من البياض و أن العظم و العصب من الصفرة. فقال أبو 

عبد هللا: »فالريش أخفها.«۵ 

اهلوامش:
۱. الربقي، امحد بن حممد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانیة، 1371 ق.، ج 2، ص 
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۴. نفس املصدر.

۵. نفس املصدر، ص ۴۸۲.

املصادر:
mawdoo3.com :1. موقع املوضوع

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

 Docosahexaenoic( الدوكوساهكساینویك  محض 
acid( الذي یساهم يف احلفاظ على وظائف الدماغ والرؤیة، 
وتعّد األمساك الزیتیة أهّم مصادر أومیغا-3، ولذا ميكن أن یكون 

البیض مصدرا بدیال لألشخاص الذین ال یتناولون األمساك.

فوائد صفار البيض 
یتمّیز صفار البیض ابحتوائه على مستوايت عالیة من الكولیسرتول، ومن 
انحیة أخرى فإنّه یوّفر جمموعة من العناصر الغذائیة الضروریة، حیث إنّه 
حيتوي على معظم املعادن، والفیتامینات الذائبة يف املاء والدهون املوجودة 
يف البیضة كاملة، وجيدر ابلذكر أّن صفار البیض حيتوي على 7 أنواع من 
الفیتامینات؛ وهي: فیتامنی ب6، والفوالت، وفیتامنی ب12، ابإلضافة 
إىل فیتامنی د، وفیتامنی أ، وفیتامنی هـ، وفیتامنی ك؛ وهي فیتامینات 
توجد يف صفار البیض الفقط، ویعّد صفار البیض أحد األطعمة القلیلة 

اليت یوجد فیها فیتامنی د بشكل طبیعّي.
وحيتوي صفار وبیاض البیض على 13 نوعا من املعادن؛ ومن ضمنها: 
الكالسیوم، واملغنیسیوم، واحلدید، والبواتسیوم، والصودیوم، والسیلینیوم، 
وعلى الرغم من احتواء كّل من بیاض البیض وصفار البیض على هذه 
املعادن، إاّل أّن الصفار حيتوي على معظم كمیة هذه املعادن؛ فعلى سبیل 
املثال: یوجد ما نسبته 90% من الكالسیوم املوجود يف البیض داخل 
الصفار، كما یوجد ما نسبته 93% من احلدید داخل صفار البیض، 

بینما یوجد 7% فقط من حمتوى احلدید يف البیاض.

فوائد بياض البيض 
یتكّون بیاض البیض من املاء والربوتنی، وهو حيتوي على كمّیة أقّل من 
السعرات احلراریّة والعناصر الغذائّیة مقارنة ابلبیض الكامل، ولكن یوفر 

بیاض البیض بعض الفوائد الصحّیة اخلاصة، ونذكر منها ما أیيت:

حمتواه العايل من الربوتني
ویعّد هذا الربوتنی كامال؛ أي أنّه حيتوي على مجیع األمحاض األمینّیة 
األساسیة اليت ال یستطیع جسم اإلنسان تصنیعها، وإمّنا حيتاج إىل تناوهلا 

عن طریق الغذاء. 

اخنفاض حمتواه من الدهون والكوليسرتول
إذ إّن الدهون والكولیسرتول املوجودة يف البض توجد يف الصفار، وهي 

غري موجودة يف البیاض. 

هل هناك فوائد لشرب أو أكل البيض النيئ
ال تتوّفر أدّلة علمیة حول وجود فوائد خاّصة لشرب أو تناول البیض 
النّیئ، وبشكل عام؛ فإّن البیض النّیئ ميتلك نفس فوائد البیض املطبوخ؛ 
فهو مصدر غيّن ابلربوتنی عايل اجلودة، والدهون الصحیة، والفیتامینات، 
واملعادن، ومضادات األكسدة، وخمتلف العناصر الغذائیة األخرى، ومن 
اجلدیر ابلذكر أنّه يف حال تناول البیض نّیئا فإنّه جيب استخدام البیض 
املبسرت الذي مّت تسخینه بدرجة كافیة لقتل بكترياي الساملونیال احملتمل 

وجودها يف البیض، واليت قد تسّبب العدید من املشاكل؛ مثل: اإلسهال، 
واحلّمى، والتشّنجات، والقيء.

وميكن السیطرة على انتقال الساملونیال بطریقتنی؛ أحدمها البسرتة؛ وذلك 
بتسخنی البیض ابملاء الساخن أو اهلواء الساخن لفرتة زمنیة حمددة، حیث 
یوصى بتسخنی البیض بدرجات حرارة خمتلفة لبسرتة أجزاء البیض املختلفة؛ 
فعلى سبیل املثال یتطّلب صفار البیض التسخنی عند درجة حرارة ال تقّل 
عن 60 درجة مئویة ملّدة 6.2 دقیقة، وجيدر ابلذكر أّن البسرتة تقّلل من 
الساملونیال بشكل كبري، ولكّنها ال تؤثر يف اجلودة الغذائیة أو نكهة البیض، 
أّما الطریقة األخرى فهي اإلشعاع؛ وذلك عن طریق تعریض البیضة جلرعة 

من اإلشعاع، ولكن هذه الطریقة قد تؤثر يف جودة البیض.

أضرار البيض 
ميكن أن یسّبب تناول البیض عددا من املشاكل الصحیة؛ واليت نذكر منها 

ما أیيت: التسبب مبشاكل ملن یعانون من حساسیة البیض: 

يعاين بعض األطفال من احلساسية جتاه البيض
ويف حال إصابة الطفل حبساسیة البیض فإنّه قد ال یتمّكن من تناول البیض 
احلساسیة،  هذه  من  یتخّلصون  األطفال  معظم  إّن  حیث  معّینة،  لفرتة 
ویستطیعون تناول البیض دون حدوث أیّة مشاكل صحیة مع التقّدم يف 

العمر.

احتمالية التسبب ابلتسّمم نتيجة التعرض لبكترياي الساملونيال
الشائعة  الساملونیال أكثر املشاكل الصحیة  الغذائي ببكترياي  التسّمم  یعّد 
املتعّلقة ابلبیض،5 فقد حتمل الدواجن بكترياي الساملونیال، واليت ميكن أن 
تلّوث مكوانت البیض الداخلیة قبل تكّون قشرهتا اخلارجیة، كما قد تتلّوث 
تلّوث  أو  الدواجن،  لفضالت  التعّرض  نتیجة  ابلساملونیال  البیض  قشور 
املنطقة اليت یوضع فیها البیض، وميكن أن تكون عدوى الساملونیال خطرية، 
وخاّصة على األطفال، واملصابنی أبمراض املناعة، وكبار السن فوق عمر 
65 عاما، وميكن أن یساعد اتّباع بعض احتیاطات السالمة األساسیة عند 
شراء البیض، وختزینه، وطهیه على تقلیل خطر اإلصابة ابلتسّمم الغذائّي 

بشكل كبري.

الدم  يف  الكوليسرتول  مستوايت  ابرتفاع  التسبب  احتمالية 
لألشخاص املعرضني لذلك

ینصح بتوّخي احلذر بشأن تناول صفار البیض ابلنسبة لألشخاص الذین 
جيدون صعوبة يف التحّكم مبستوايت الكولیسرتول الكلّي والضار يف الدم، 
وميكن اختیار األطعمة املصنوعة من بیاض البیض بدال من البیض الكامل، 

وینطبق األمر نفسه على املصابنی ابلسكري.

البيض يف کالم األئمة املعصومني
عن األصبغ عن علي قال: »إن نبيا من األنبياء شكا إىل هللا قلة النسل 

يف أمته فأمره أن أيمرهم أبكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم.«۱ 
عن عمر بن أيب حسنة اجلمال قال: شكوت إىل أيب احلسن قلة الولد 
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يف »جممع البحرین« لـلـطرحيي: انب فالن عين قام مقامي، وانب الوكيل عين 
يف كذا ينوب نيابة فهو انئب،1 ومثله يف اتج العروس.2 ومن هنا عرف 
الفقهاء الوكالة ابلنیابة أو اإلستنابة والغالب يف استعمال النیابة هو فیما 
كان مورد النیابة حمدودا ومقیدا أي إن النائب ینوب عن املنوب عنه 
يف متعلق حمدود معنی، وأما إذا كان املورد غري حمدود وذا شؤون عدیدة 
فذلك حنو من إعطاء الوالیة من املنوب عنه إىل النائب، فیقال: واله أو 
نصبه والیا يف كذا، وإذا اتسعت الدائرة أكثر من ذلك فیقال: استخالف 

وقد جعل خليفة.
وعلى أیة حال يف موارد النیابة والوكالة املتعلق یكون حمدودا ومعینا.

اإلمام شخصا خبصوصه يف  استنابة  اخلاص هو  النائب  إن معىن 
 :شيء معنی كما يف قول اإلمام احلسن العسكري

»العمري )عثمان بن سعيد( وابنه )حممد( ثقتان فما أداي إليك عين فعين 
الثقتان  فإهنما  وأطعهما  هلما  فامسع  يقوالن،  فعين  لك  قاال  وما  يؤداين، 

املأموانن«3 
ومعىن النائب العام واملرجع الدیين هو استنابة اإلمام كل من توفرت 
الصادق: »من كان  أمر معنی كما يف قول  فیه صفات معینة يف 
منكم ممن قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا 
به حكما فإين قد جعلته عليكم حاكما«،4 وهو تنصیب للفقهاء العارفنی 

ابألحكام عن طریق رواايت األئمة أن یقضوا بنی الناس.
وكذلك قول احلجة املنتظر يف روایة الطربسي يف كتابه »االحتجاج«: 
لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا على هواه،  الفقهاء صائنا  »فأما من كان من 
مطيعا ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه، وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة 
ال كلهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فال تقبلوا 

منهم عنا شيئا، وال كرامة«،5 
وهو تنصیب للفقهاء العدول كمرجع دیين لبیان األحكام الشرعیة وتعلم 

الشیعة ذلك منهم وسیأيت تفصیل ذلك.
شخصا   اإلمام استنابة  هي  املقام  يف  اخلاصة  النیابة  أن  وجممله 
إلیصال أقواله وأوامره للشیعة وأخذ احلقوق الشرعیة كاخلمس والزكاة، 

ولذا أطلق لفظ السفري على النواب األربعة وهم: عثمان بن سعيد العمري، 
وحممد ابنه، واحلسني بن روح النوخبيت، وعلي بن حممد السمري يف الغیبة 
الصغرى )260 _ 329 هـ.ق.(، حیث إن األربعة كان عملهم كالوسیط 
بنی اإلمام والشیعة، ویقرب من هذا املعىن استعمال لفظة السفري يف 
یومنا هذا على مملثي الدولة يف البلدان املختلفة. وذلك یطلق على هذا 

النحو من النیابة السفارة.
وأما النیابة العامة فهي استنابة اإلمام كل من وجدت فیه صفات كما 
مر ملنصب القضاء واإلفتاء وحنو ذلك مما سیأيت ابألخذ واالستنباط من 
كتاب هللا العزیز والرواايت املأثورة عن األئمة، أي ال ابألخذ املباشر 
وذلك  تعاىل  هللا  إبذن  وخيرج  یظهر  حىت  الكربى  الغیبة  لوقوع   منه
حنی تقع عالمات الظهور كالصیحة من السماء واخلسف ابلبیداء وخروج 

السفياين وقتل النفس الزكية بـ»مكة«.
واحلرام  احلالل  األئمة على  أمناء  الذین هم  العلماء  ولنذكر كلمات 

والفرائض والسنن:
وقال الشيخ املفيد يف كتاب »اإلرشاد«6 يف ابب ذكر القائم واتریخ مولده 
قبل  قبل وجوده، وبدولته مستفيضا  اثبتا  بغيبته  اخلرب  وكان  إمامته:  ودالئل 
غيبته، وهو صاحب السيف من أئمة اهلدى والقائم ابحلق املنتظر لدولة 
اإلميان، وله قبل قيامه غيبتان إحدامها أطول من األخرى، كما جاءت بذلك 

األخبار.
فأما القصرى منهما منذ وقت مولده إىل انقطاع السفارة بينه وبني شيعته وعدم 

السفراء ابلوفاة.
وأما الطوىل فهي بعد األوىل ويف آخرها يقوم ابلسيف، قال هللا عز وجل: 

»ونُرِيُد أْن منُن على الِذين اْسُتْضِعُفوا يف اأْلْرِض وجْنعلُهْم أِئمة وجْنعلُهُم اْلوارِِثني؛ 
ومُنِكن هلُْم يف اأْلْرِض ونُِري ِفْرعْون وهامان وُجُنودمُها ِمنـُْهْم ما كانُوا حْيذُرون«7 

وقال جل امسه: 
»ولقْد كتْبنا يف الزبُوِر ِمْن بْعِد الذِْكِر أن اأْلْرض يرِثُها ِعباِدي الصاحِلُون«8 

وقال رسول هللا: »لن تنقضي األايم والليايل حىت يبعث هللا رجال من أهل 
بييت يواطئ امسه امسي ميألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.«9

وقال الشيخ الصدوق يف كتابه »إكمال الدین وإمتام النعمة« يف الباب 
الثاين واألربعنی ما روي يف میالد القائم:10 بسنده إىل غياث بن أسيد 
قال: ولد اخللف املهدي يوم اجلمعة، واُمه رحيانة ويقال هلا: نرِجس، ويقال 
 هلا: صقيل، ويقال: سوسن، إال أنه قيل لسبب احلمل: صقيل، وكان مولده
لثمان خلون من شعبان سنة ست ومخسني ومائتني، ووكيله عثمان بن سعيد، 
فلما مات عثمان أوصى إىل ابنه أيب جعفر حممد بن عثمان، وأوصى أبو جعفر 
إىل أيب القاسم احلسني بن روح، وأوصى أبو القاسم إىل أيب احلسن علي بن حممد 
السمري رضي هللا عنهم، قال: فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي 
فقال: هلل أمر هو ابلغه، فالغيبة التامة هي اليت وقعت بعد مضي السمري رضي 

هللا عنه.
وقال يف الكتاب املزبور يف الباب اخلامس واألربعنی يف ذكر التوقیعات:

حدثنا أبو حممد احلسن بن حممد املكتب، قال: كنت مبدینة السالم يف السنة 
اليت توىف فیها الشيخ علي بن حممد السمري فحضرته قبل وفاته أبايم، 

فأخرج إىل الناس توقیعا نسخته: 
»بسم هللا الرمحن الرحيم، اي علي بن حممد السمري، أعظم هللا أجر إخوانك 
فيك فإنك ميت ما بينك وبني ستة أايم، فامجع أمرك، وال توص إىل أحد يقوم 
مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة الثانية فال ظهور إال بعد إذن هللا عز وجل، 

وذلك بعد طول األمد وقسوة القلب وامتالء األرض جورا.
وسيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين 

والصيحة فهو كاذب مفرت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم«.
قال: فنسخنا هذا التوقیع وخرجنا من عنده، فلما كان الیوم السادس عدان 

إلیه وهو جيود بنفسه، فقیل له: من وصيك من بعدك؟ 
فقال: هلل أمر هو ابلغه، ومضى رضي هللا عنه، فهذا آخر كالم مسع منه.11

وقال الشیخ األجل ابن أيب زينت حممد بن إبراهيم النعماين من أعالم القرن 
الرابع، والتلمیذ اخلصیص ابلـشيخ الكليين صاحب كتاب »الكايف«، قال 

12:يف كتابه »الغیبة« يف فصول ما روي يف غیبة اإلمام املنتظر
هذه الرواايت اليت قد جاءت متواترة تشهد بصحة الغيبة وابختفاء العلم واملراد 
ابلعلم احلجة للعامل، وهي مشتملة على أمر األئمة للشيعة أبن يكونوا فيها 
على ما كانوا عليه وال يزالون وال ينتقلون، بل يثبتون وال يتحولون ويكونون 
متوقعني ملا وعدوا به، وهم معذورون يف أن ال يروا حجتهم وإمام زماهنم يف أايم 
الغيبة، وضيق عليهم يف كل عصر وزمان قبله أن ال يعرفوه بعينه وامسه ونسبه، 
وحمظور عليهم الفحص والكشف عن صاحب الغيبة واملطالبة ابمسه أو موضعه 
أو غيابه أو اإلشادة بذكره، فضال عن املطالبة بعاينته، وقال لنا: إايكم والتنويه، 
وكونوا على ما أنتم عليه، وإايكم والشك، فأهل اجلهل الذين ال علم هلم با 
أتى عن الصادقني عليهما السالم من هذه الرواايت الواردة للغيبة وصاحبها 
هلم،  إظهاره  ويقرتحون  موضعه،  على  والداللة  إىل شخصه  يطالبون ابإلرشاد 
به،  اُمروا  ملا  املعرفة، مسلمون  العلم وأهل  غيبته، ألهنم بعزل عن  وينكرون 
ممتثلون له، صابرون على ما ندبوا إىل الصرب عليه، وقد أوقفهم العلم والفقه 
مواقف الرضا عن هللا والتصديق ألولياء هللا واالمتثال واالنتهاء عما هنوا عنه، 
حذرون ما حذر هللا يف كتابه من خمالفة رسول هللا واألئمة الذين هم يف 

وجوب الطاعة بنزلته لقوله: 
»فْليْحذِر الِذين خُياِلُفون عْن أْمرِِه أْن ُتِصيبُهْم ِفْتنٌة أْو ُيِصيبُهْم عذاٌب ألِيٌم«13 

ولقوله: »أِطيُعوا هللا وأِطيُعوا الرُسول وُأويل اأْلْمِر ِمْنُكْم«14 
ولقوله: »وأِطيُعوا هللا وأِطيُعوا الرُسول واْحذُروا فِإْن توليـُْتْم فاْعلُموا أمنا على 

المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة
رُسولِنا اْلبالُغ اْلُمِبنُي.«15

ويف قوله يف احلديث الرابع من هذا الفصل _ حديث عبد هللا بن سنان: 
»كيف أنتم إذا صرمت يف حال ال ترون فيها إمام هدى وال علما يرى«، داللة 
 على ما جرى وشهادة با حدث من أمر السفراء الذين كانوا بني اإلمام
وبني الشيعة من ارتفاع أعياهنم وانقطاع نظامهم، ألن السفري بني اإلمام يف 
حال غيبته وبني شيعته هو العلم، فلما متت احملنة على اخللق ارتفعت األعالم 
وال ترى حىت يظهر صاحب احلق ووقعت احلرية اليت ذكرت وآذننا هبا 
أولياء هللا. وصح أمر الغيبة الثانية اليت أييت شرحها وأتويلها فيما أييت من 
األحاديث بعد هذا الفصل، نسأل هللا أن يزيدان بصرية وهدى ويوفقنا ملا 

يرضيه برمحته.
مث إنه روى يف الفصل الالحق عدة أحادیث يف أن للقائم غیبتنی 
نذكر نبذة منها: قال بعد ذكر سنده إىل إبراهيم بن عمر اليماين، قال: 
غيبتني«،  األمر  هذا  لصاحب  یقول: »إن   الباقر أاب جعفر  مسعت 

ومسعته یقول: »ال يقوم القائم وألحد يف عنقه بيعة.«
 :الصادق هللا  عبد  أليب  قلت  قال:  بصري  أيب  إىل  بسنده  وروى 
كان أبو جعفر یقول: »لقائم آل حممد غيبتان، إحدامها أطول من 
األخرى«، فقال: »نعم، وال يكون ذلك حىت خيتلف سيف بين فالن، 
وتضيق احللقة، ويظهر السفياين، ويشتد البالء، ويشمل الناس موت وقتل 

».يلجأون فيه إىل حرم هللا وحرم رسوله
مث قال الشیخ النعماين:16 

هذه األحاديث اليت يذكر فيها أن للقائم غيبتني أحاديث قد صحت 
فيها،  برهان صدقهم  وأظهر   األئمة قول  وأوضح هللا  حبمد هللا  عندان 
فأما الغيبة األوىل فهي الغيبة اليت كانت السفراء فيها بني اإلمام وبني 
على  خيرج  واألعيان  األشخاص  موجودي  ظاهرين  منصوبني  قياما  اخللق 
أيديهم غوامض العلم وعويص احلكم واألجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من 
املعضالت واملشكالت وهي الغيبة القصرية اليت انقضت أايمها وتصرمت 
مدهتا، والغيبة الثانية هي اليت ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط لألمر 
التمحيص  ولوقوع  اخللق،  يف  ميضيه  الذي  والتدبري  تعاىل  هللا  يريده  الذي 
واالمتحان والبلبلة والغربلة والتصفية على من يدعي هذا األمر، كما قال 

هللا تعاىل: 
»ما كان هللاُ لِيذر اْلُمْؤِمِنني على ما أنـُْتْم علْيِه حىت ميِيز اخْلِبيث ِمن الطِيِب وما 

كان هللاُ لُِيْطِلعُكْم على اْلغْيِب«17 
وهذا زمان قد حضر جعلنا هللا فيه من الثابتني على احلق وممن ال خيرج يف 
غرابل الفتنة، فهذا معىن قولنا: »له غيبتان«، وحنن يف األخرية نسأل هللا أن 

يقرب فرج أوليائه منها وجيعلنا يف حيز خريه ومجلة التابعني لصفوته.
وشرح العالمة احللي العبارة بقوله: 

لطف اإلمامة يتم أبمور منها: ما جيب على هللا تعاىل وهو خلق اإلمام ومتكينه 
ابلتصرف والعلم والنص عليه ابمسه ونسبه، وهذا قد فعله هللا تعاىل، ومنها: 
ما جيب على اإلمام وهو حتمله لإلمامة وقبوله وهذا قد فعله اإلمام، ومنها: 
ما جيب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله، 
وهذا مل يفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم ال من هللا تعاىل وال من 

اإلمام.18
املتصل  املباشر  النائب  وانقطاع  السفارة  انقطاع  وضوح  ومن 

العامة ابلتشنیع على الشیعة أبنكم  ابحلجة أخذ علماء 
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ولتدبري  األانم  هلدایة  املعصوم  على ضرورة وجود  تستدلون 
األمور وإقامة العدل والقسط فكیف تناقضون ذلك اباللتزام 
ابلغیبة واالستتار واالنقطاع، ولكن علماء اإلمامیة مل یرتكوا هلذه 
يف  ذلك  من  طرفا  تقدم  وقد  عنها،  ابجلواب  وأخذوا  جماال  األوهام 
الكلمات اليت نقلناها وأن احلرمان من ظهور املعصوم وتصرفه وتدبريه 
سببه راجع إىل الرعیة واملكلفنی من اخلذالن وعدم الوقوف إىل جانب 
احلق والعدل، وأنه حنی یكتمل نصاب األنصار واألعوان یكتب هللا 

تعاىل فرجه الشریف.
النظر  الفریقنی فلیسرح  ومن شاء مراجعة هذه السجاالت بنی علماء 
يف ما ألفه علماء اإلمامیة من الكتب ابسم الغیبة أو اليت تبحث عن 
حیاة احلجة، وكل ذلك مما ینبه على كون انقطاع النائب اخلاص 
والسفري من ضرورايت املذهب حىت عرفه علماء أهل الُسنة ولنذكر بعض 
كلماهتم، وعلى القارئ مراجعة البقیة يف مظاهنا إن شاء االطالع علیها.

اهلوامش:
1. »جممع البحرین«، ج 2، ص 178.
2. »اتج العروس«، ج 4، ص 315.

3. »الكايف«، ج 1، ص 330، ابب يف تسمیة من رآه، ح 1.

4. »الكايف«، ج 1، ص 67، ابب اختالف احلدیث، ح 10.
5. »االحتجاج«، ج 2، ص 263.

6. »اإلرشاد«، ج 2، ص 340.

7. سورة القصص، اآلیتان 5 و6.
8. سورة األنبیاء، اآلیة 105.

»سنن  أمحد«، ج 1، ص 376؛  »مسند  »اإلرشاد«، ج 2، ص 340؛   .9
الرتمذي«، ج 3، ص 343.

10. »کمال الدین و متام النعمة«، ص 424.
11. نفس املصدر، ص 482.

12. النعماين، »الغیبة«، ص 161.
13. سورة النور، اآلیة 63.

14. سورة النساء، اآلیة 59.
15. سورة املائدة، اآلیة 92.

16. »الغیبة«، ص 178.
17. سورة آل عمران، اآلیة 179.

18. »شرح التجرید«، ص 363، ط مجاعة املدرسنی.

وتنتاب اإلنسان، احلرية والضالل، يف أوقات خمتلفة: 
۱. الغربة، والضالل يف املوقع؛ كاملسافر الغریب الذي یتیه يف مدینة ما مل 
یرها من قبل قط، ویذهب إىل كل موقع ومكان، للعثور على صدیق أو 

دال یدله على املكان.
املسافر الذي ال یهتدي إىل طریقه يف اجلادة والربیة، وال جيد يف السماء، 

قطعة سحاب وغیمة وكوكب یرشده إىل الطریق، تنتابه احلرية؛
2. الذي یستفیق من نوم عمیق أو غیبوبة دخل فیها، ویضیع علیه الزمان. 

فال یدري يف أي ساعة من اللیل أو النهار هو؛
3. وإضافة إىل ذلك، فان االنسان، یصاب ابحلرية يف زمحة املعطيات وتعدد 

املقرتحات والتوصیات.
ویسمون العصر احلاضر، بعصر ثورة املعلومات. وعلى خلفیة زمحة وتكدس 
املعلومات اليت تنهال من هنا وهناك بغزارة، وعلى إثر هذا الغزو، تزول 
إمكانیة التفكري والتدبر ومتییز السلیم عن السقیم. ومل یكن االنسان يف أي 
عصر من عصور التاریخ، بقدر هذا العصر، یبحث عن احلقیقة وهو يف 

حرية من امره إىل هذه الدرجة. 
إن من خيرج االنسان يف خضم هذه الظروف، من هذا الوضع اإلنفعايل، 
هي لوحة إرشادية يف الصحراء وساعة دقيقة منبهة وفارق وحجة أمنی، 

یوفر للمرء إمكانیة اخلروج من احلرية واكتشاف ذاته وموقعه.
اجللیة  احلجة  ذلك  مها  الدینیة،  األدبیات  يف  واملؤشر  الفارق  هذا  إن 
اليت هي مبنزلة الدال يف العاملنی امللكي وامللكويت، لیمسك بید السالك 

املتقطعة به السبل؛
النيب  أي  جلية  حجة  جبانبهم،  ميلكون  إسرائیل« كانوا  »بين  إن   .4
موسى وأمره السماوي، لكن االبتالء بـالفسق، انتزع منهم إمكانیة 
اإلصغاء للحجة والتبعیة له. لذلك، فان مجیع األمم اليت ابتليت يف كل 

األزمنة واألمكنة ابلفسق، أصیبت ابحلرية والضالل أیضا؛
5. وهل فكرمت یوما حبالة املسافر فجرا؟

یعیق  والباطل،  احلق  متازج  فان  االجتماعیة،  الفجر  حالة  ويف 
االنسان من تشخیص النهار عن اللیل، فاحلرية تصبح وابال 

إمساعيل شفيعي سروستاين

مواقيت حيرة اإلنسان وضالله

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين
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تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

وجاء يف روایة أخرى أن یوشع بن نون، بقي على قید احلیاة، ثالثنی عاما 
إسرائیل،  بين  أوضاع  الفرتة،  هذه  خالل  ورتب   ،موسى النيب  بعد 
وحارب أعداءهم وقمعهم مجیعا وقّسم أرض »فلسطنی« و »الشامات« 

بینهم.
واعتربت األحادیث اإلسالمیة، أن یوشع بن نون، یعد واحدا من الذین 
سريجعون إابن ظهور اإلمام املهدي وسیكون كالنيب عيسى إىل 

جانبه.9

اهلوامش:
1. الكلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج 8، ص 66.

بن علي،  ابن اببویه، حمّمد  بن احلسن، »الغیبة«، ص 253؛  الطوسي، حمّمد   .2
»كمال  الّدین ومتام  النعمة«، ج 2، ص 444.

3. ابن اببویه، حمّمد بن علي، »كمال  الّدین ومتام الّنعمة«، ج 1، ص 27.
4. اجمللسي، حمّمدابقر، »حبار األنوار«، ج 13، ص 169.

5. ویکي فقه، املوسوعة احلوزویة؛ نقال عن مکارم شريازي، انصر وآخرین، »تفسري 
منونه«، ج ۱۲، ص ۴۸۰. 

6. املصدر السابق، نقال عن اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج ۱۳، ص ۳۷۲.
7. املصدر السابق.

8. ویکي فقه، املوسوعة احلوزویة؛ نقال عن اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 
۱۳، صص 373-۳۷۲.

9. العّیاشي، حمّمد بن مسعود، »تفسري العیاشي«، ج 2، ص 32.

واملرابطة   الزمان إمام  وبالء  »کرب  امساعيل،  سروستاين،  شفيعي  املصدر: 
اإلميانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 85-80.

یتقدم  أن  الشك،  یدامهه  الذي  فتدفعه كاحلمل  املرء  على 
خطوة إىل األمام ویرتاجع أخرى إىل الوراء.

إن عصر غلبة الفنت، هو عصر تنامي احلرية والضالل يف املناسبات 
والعالقات االجتماعیة للناس، إن الرتاجع واالنفعال وابلتايل احلرية، وإن 
مل جيد االنسان مفرا بفضل هللا تعاىل، فانه سیتحول إىل فریسة للشیطان 

وأشیاعه. 
وكل ما حتدثنا عنه، وكانت األمة االسالمیة مصابة به، أعقبه االنزالق 
يف براثن احلرية والضالل، العصر الذي مير علیه الیوم ما یزید عن ألف 

ومائة وواحد ومثاننی عاما. 
ویرى املؤلف أن ممارسة الظلم ضد آل هللا، واالنفصال املقصود عن حضرة 

ويل هللا، یشكل أبرز سبب لالبتالء بعصر احلرية. 
وقد قارن اإلمام علي أمري املؤمننی يف روایة أتینا على ذكرها آنفا، 
إسرائیل«  مبا حل ب »بين  للمسلمنی  اليت طرأت  واألحداث  الوقائع 
 ،وشبهها هبا، وصرح ابن تیه املسلمنی يف زمن غیبة اإلمام املهدي

 .سیكون أصعب وأزید بعدة أمثال من عصر تیه قوم موسى
»أيّها الّناس! إّن املنتحلني لإلمامة من غري أهلها كثري ولو مل تتخاذلوا عن مّر 
احلّق ومل هتنوا عن توهني الباطل مل يتشّجع عليكم من ليس مثلكم ومل يقو من 
قوی عليكم وعلی هضم الطّاعة وإزوائها عن أهلها لكن هتتم كما اتهت بنو 
إسرائيل علی عهد موسی بن عمران ولعمری ليضاعفّن عليكم الّتيه من 

بعدی أضعاف ما اتهت بنو إسرائيل... .«1
إن الرجوع إىل آايت القرآن وشرح ما حل بـ»بين إسرائیل« یظهر أن 
 )فسق بين إسرائیل يف االعتزال واالبتعاد عن حجة هللا )النيب موسى
والتنصل عن احلكم الواجب يف التبعیه له، هو ردیف لفسق املسلمنی يف 
االعتزال واالبتعاد عن أئمة اهلدى والتخلي عن حجة هللا ما أدى 

إىل حدوث عصر احلرية.
ویروي الشيخ الطوسي يف »الغیبة« مسألة غریبة، وقعت كما یقول قبل 
عام 311 للهجرة أو حوالیه. وینقل بسند عن إبراهيم الفدكي عن أودي 

]أو أزدي[:
أان  فإذا  الّسابعة  أن أطوف  الّطواف قد طفت سّتة وأرید  أان فی  بینا 
حبلقة عن مينی الكعبة وشاّب حسن الوجه طّیب الرّائحة هیوب ومع 
هیبته متقّرب إلی الّناس فتكّلم فلم أر أحسن من كالمه وال أعذب من 
منطقه فی حسن جلوسه فذهبت أكّلمه فزبرنی الّناس فسألت بعضهم 

من هذا؟ فقال: 
ابن رسول هللا. يظهر للّناس فی كّل سنة يوما خلواّصه فيحّدثهم وحيّدثونه. 

فقلت: مسرتشد أاتك فأرشدنی هداك هللا. 
فناولنی حصاة فحّولت وجهی فقال لی بعض جلسائه ما اّلذی دفع 
إلیك ابن رسول هللا فقلت: حصاة فكشفت عن يدی فإذا أان بسبيكة 

من ذهب فذهبت وإذا أان به قد حلقنی. 
فقال: »ثبتت عليك احلّجة وظهر لك احلّق وذهب عنك العمی أ تعرفنی؟« 

فقلت: اللهّم ال! 
فقال: 

»أان املهدّی أان قائم الّزمان أان اّلذی أمألها عدال كما ملئت ظلما وجورا إّن 
األرض ال ختلو من حّجة وال يبقی الّناس فی فرتة أكثر من تيه بنی إسرائيل 
وقد ظهر أاّيم خروجی فهذه أمانة فی رقبتك فحّدث هبا إخوانك من أهل 

احلق.«2
وإن كانوا  وحريهتم،  املسلمنی  تیه  من  عاما  أربعون  اجلریرة،  جزاء  وكان 
یعوضون عن العهد الذي انفصم، لكان حيصل اللقاء مع حضرته وینتهي 
عهد الفتور، لكن أحد أسباب تكرر ومتدید هذه الفرتة، یعود إىل غیاب 
الشرط الالزم أال وهو التوبة والعودة عن اجلریرة املقرتفة والعمل وإبرام العهد 
للتعویض عما فات، أي الرجوع إىل اإلمام املهدي. الشئ الذي مل 

حيصل طیلة هذه القرون اليت خلت. 
 وأمل ینته عصر احلرية والتیه بعد رجوع بين إسرائیل إىل وصي النيب موسى
أي يوشع بن نون وإعراهبم عن ندمهم، ودخل بنو إسرائیل بصحبة هذا 

الوصي إىل أرض اللنب والعسل، األرض املقدسة؟
والالفت هو: روي عن رسول هللا أن وصي النيب موسى، یوشع 
بن نون، عاش لثالثنی عاما بعد موسى.3 وقد رتب ونظم شؤون 
بين إسرائیل الذین دخلوا يف قتال مع العمالة بقیادته وفتحوا مدینة »أرحيا« 

و أرض »فلسطنی«.4
وكان یوشع بن نون وكالب اثننی من الرجال اللذین خشیا هللا وشجعا 

بين إسرائیل على الدخول إىل األرض املقدسة ومقاتلة العمالقة. 
 ،وورد يف تفسري »اآلیة 60 من سورة الكهف« يف قصة موسى وخضر
أن یوشع بن نون هو أحد مرافقي موسى. ویقول هللا تعاىل يف هذه 

اآلیة: 
»َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه اَل أَبـَْرُح َحىتَّ أَبـُْلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا«

والقصد من فتاه هنا، وحسب العدید من املفسرین والكثري من الرواايت، 
بين  يف  اإلميان  وصاحب  واملقداد  الشجاع  الرجل  نون،  بن  یوشع  هو 
إسرائیل، وأن التعبري بـفىت یكون قد ورد إما لصفاته البارزة هذه أو بسبب 

إسدائه اخلدمة ملوسى ومرافته ومصاحبته. 
 :ویقول العاّلمة طباطبائي

أنه كان  البعض  قال   ،النيب موسى برفقة  الذي كان  الشاب  وحول 
وصیه یوشع بن نون، وتؤكد ذلك الرواايت أیضا. 

السفر  يف  دائما  معه  النه كان  ابلفىت  أنه مسي  إىل  البعض  ذهب  بینما 
واحلضر، أو بسبب إسدائه اخلدمة ملوسى ومرافقته ومصاحبته له.5

يوشع يف الرواايت
الدنیا، يف  النقل املشهور، فان النيب موسى رحل عن هذه  وحسب 
»وادي التیه« وانتقلت النبوة من بعده إىل يوشع بن نون الذي كان من أبناء 
افرائيم بن يوسف.6 وجاء يف احلدیث أن النيب موسى مزق قمیصه يف 

7.وفاة هارون
وقبل وفاته، جعل النيب موسى، یوشع بن نون وصیا من بعده، وأودعه 
يف األايم األخرية من عمره، األلواح املقدسة اليت كتبت علیها أحكام هللا، 

مرفقة بدرعه وأشیاء تذكاریة أخرى.
وانل یوشع بن نون الوصایة يف عمر 97 عاما. وقاد »بين إسرائیل« ملقاتلة 
العمالقة، وبعد فرتة من مقاتلتهم، رزقه هللا النصر، وفتح مدینة »أرحيا« 

وأسكن بين إسرائیل فیها. 
وعندما توىف النيب موسى يف التیه، بعث هللا تعاىل، یوشع بن نون بن 
إفرائیم بن یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم، لبين إسرائیل، وأمره 

مبهامجة بالد الظاملنی، أرحيا.8
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فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

هل الوحي احملمدي له دوام وبقاء وخلود بعد سید الرسل أم یزول 
بفقده وبه تنتهي صالحیته؟

من املعلوم أنه ال ميكن املصري للثاين، وهذا ال خالف فیه بنی السنة 
والشیعة، فالكل متفقون على ضرورة بقاء واستمرار هذه العلوم الغیبیة 

.اليت نزل هبا رسول هللا
إمنا اخلالف يف من له شأن حفظ هذه العلوم واحلجج.

الكتاب والسنة  الوحي احملمدي هو  العامة أن ما بقي من  أبناء  فريى 
هنا  ومن  والتابعنی،  الصحابة  بفضل  وبقیا  حفظا  وإمنا  الصامتان 
یتحسسون من التعرض للصحابة والتابعنی، فالتعرض هلم یوجب التزعزع 

يف الدین والوحي عندهم، ألهنم حفظة الوحي والدین حسب زعمهم.
لكننا نقول: ال یكون بقاء الوحي إاّل ببقاء الكتاب املبنی وروح القدس 
وحاملها وهو اإلمام ومن هنا صارت اإلمامة عندان أس اإلسالم، 

ألن بزوال اإلمام یزول الدین.
عن أيب جعفر االمام الباقر قال: 

»لقد خلق هللا جل ذكره- ليلة القدر أول ما خلق الدنيا و لقد خلق فيها أول 
نيب يكون و أول وصي يكون و لقد قضى أن يكون يف كل سنة ليلة يهبط 
فيها بتفسري األمور إىل مثلها من السنة املقبلة من جحد ذلك فقد رد على 
هللا عز و جل علمه ألنه ال يقوم األنبياء و الرسل و احملدثون إال أن تكون 
عليهم حجة با أيتيهم يف تلك الليلة مع احلجة اليت أيتيهم هبا جربئيل ع قلت 

.و احملدثون أيضا أيتيهم جربئيل أو غريه من املالئكة
قال أما األنبياء و الرسل - صلى هللا عليهم- فال شك و ال بد ملن سواهم 
من أول يوم خلقت فيه األرض إىل آخر فناء الدنيا أن تكون على أهل األرض 
حجة ينزل ذلك يف تلك الليلة إىل من أحب من عباده و امي هللا لقد نزل 
الروح و املالئكة ابألمر يف ليلة القدر على آدم و امي هللا ما مات آدم إال و 
له وصي و كل من بعد آدم من األنبياء قد أاته األمر فيها و وضع لوصيه من 
بعده و امي هللا إن كان النيب ليؤمر فيما أيتيه من األمر يف تلك الليلة من آدم 
إىل حممد أن أوص إىل فالن- و لقد قال هللا عز و جل يف كتابه لوالة 

األمر من بعد حممد خاصة: 
ُ الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت لََيْسَتْخِلَفنَـُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما  »َوَعَد اللَّ
لَنَـُّهْم  اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َو لَُيَمكَِّننَّ هَلُْم دينـَُهُم الَِّذي اْرَتضى  هَلُْم َو لَيـَُبدِّ
ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يـَْعُبُدوَنين  ال ُيْشرُِكوَن يب  َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بـَْعَد ذِلَك فَُأولِئَك 

ُهُم اْلفاِسُقون «1
وصاة  استخلف  نبيكم كما  بعد  عباديت  و  ديين  و  لعلمي  أستخلفكم  يقول 
آدم من بعده حىت يبعث النيب الذي يليه- يعبدونين ال يشركون يب شيئا يقول 
يعبدونين إبميان ال نيب بعد حممد فمن قال غري ذلك- فأولئك هم الفاسقون 
فقد مكن والة األمر بعد حممد ابلعلم و حنن هم فاسألوان فإن صدقناكم فأقروا 
و ما أنتم بفاعلني- أما علمنا فظاهر و أما إابن أجلنا الذي يظهر فيه الدين 
منا حىت ال يكون بني الناس اختالف فإن له أجال من ممر الليايل و األايم إذا 
أتى ظهر و كان األمر واحدا و امي هللا لقد قضي األمر أن ال يكون بني املؤمنني 
اختالف و لذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد حممد علينا و لنشهد 
على شيعتنا و لتشهد شيعتنا على الناس أىب هللا عز و جل أن يكون يف حكمه 

اختالف أو بني أهل علمه تناقض.« 
 :مث قال أبو جعفر

»فضل إميان املؤمن جبملة- إان أنزلناه و بتفسريها على من ليس مثله يف اإلميان 
هبا كفضل اإلنسان على البهائم و إن هللا عز و جل ليدفع ابملؤمنني هبا عن 
اجلاحدين هلا يف الدنيا لكمال عذاب اآلخرة ملن علم أنه ال يتوب منهم ما 
يدفع ابجملاهدين عن القاعدين و ال أعلم أن يف هذا الزمان جهادا إال احلج و 

العمرة و اجلوار.«2

اهلوامش:
1. سورة النور، اآلیة 55.

2. الکلیين، »الكايف«، ج 1، ص 251.

املصدر: مقالة »دور اإلمام الغائب يف بقاء حجج هللا تعاىل وبّيناته ويف هداية 
البشر«، کاتب: الشيخ حسن الكاشاين.
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فإن التلطف مثرة احملبة، و ابجلملة: كل إحسان موالان املهدي إلینا مثرة 
حبه لنا إن شاء هللا تعاىل.

لكن، ال خيفى علیك أن حبه لنا لیس إال من جهة اإلميان ابهلل، و اإلطاعة 
له عز و جل، فإن أردت حبه صلوات هللا علیه لك، فعلیك إبطاعة هللا 

تعاىل 
و إايك، إايك أن تؤذیه و تعادیه مبخالفة هللا جل جالله، فتكون ممن قال 

هللا عز و جل يف حقه: 
»ِإَن اَلِذيَن يـُْؤُذوَن الَلَ َو َرُسوَلُه َلَعنـَُهُم الَلُ يف الُدنْيا َو اآْلِخَرِة َو َأَعَد هَلُْم َعذاابً 

ُمِهيناً.«1 
روي يف »دار السالم«: عن الباقر أنه قال لـجابر اجلعفي:

»ما يتقرب العبد إىل هللا تبارك و تعاىل إال ابلطاعة، ما معنا براءة من النار و ال 
على هللا ألحد منكم حجة، من كان هلل مطيعا فهو لنا ويل، و من كان هلل عاصيا 

فهو لنا عدو، و ال ينال واليتنا إال ابلعمل و الورع.«2 
و األخبار يف هذا املعىن كثرية، و كما أن إطاعة هللا تعاىل توجب كمال 

احملبة، فكذلك العصیان یوجب زواهلا:
 :قال: قال أمري املؤمننی روي يف »الكايف«: عن أيب عبد هللا

»ما من عبد إال و عليه أربعون جنة، حىت يعمل أربعني كبرية، فإذا عمل أربعني 
أبجنحتكم  عبدي  اسرتوا  أن  إليهم  هللا  فيوحي  اجلنن،  عنه  انكشفت  كبرية 

فتسرته املالئكة أبجنحتها.«
قال: فما يدع شيئا من القبيح إال قارفه حىت يتمدح إىل الناس بفعله القبيح.

فيقول املالئكة: اي رب هذا عبدك ما يدع شيئا إال ركبه، و إان لنستحيي مما 

حمّمدتقي املوسوي االصبهاين

حّب اإلمام لنـا

يصنع، فيوحي هللا عز و جل إليهم: أن ارفعوا أجنحتكم عنه، فإذا فعل ذلك 
أخذ يف بغضنا أهل البيت، فعند ذلك ينهتك سرته يف السماء، و سرته يف 
األرض فيقول املالئكة: اي رب هذا عبدك قد بقي مهتوك السرت، فيوحي 
هللا عز و جل إليهم: لو كانت هلل فيه حاجة ما أمركم أن ترفعوا أجنحتكم 

عنه.«3 

اهلوامش:
1. سورة االحزاب، اآلیة 57.

2. »دار السالم«، ج 3، ص 239.
3. »الكايف«، ج 2، ص 279، ح 9، عنه »الوايف«، ج 5، ص 1012، ح 9، 

و »الوسائل«، ج 11، ص 249، ح 3.

  ،»املصدر: االصفهاين، حممد تقى، »مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم
مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 130.
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املولد والنشأة
مبدینة  »الیمن«  عام 1968م. يف  العماد  علي حيىي  السيد عصام  ولد 
السلفي  ابلتیار  ومتأثره  سّنیة  أسرة  يف  نشأ  »الصبار«،  قریة  »اب« 
الوهايب، واصل دراسته األكادميیة حىّت حصل على شهادة اللیسانس يف 
قسم الدراسات اإلسالمیة مث حصل على درجة املاجستري، وبعدها على 

شهادة الدكتوراه يف علوم القرآن واحلدیث.
ويف جمال اهتمام الدكتور عصام ابلدراسة الدینّیة فإنه إىل جنب دراسته 
األكادميیة درس املذهب الوهايب يف املعاهد الدینّیة منها »معهد صنعاء 
العلمي« وهو أكرب معهد وهايب يف الیمن، وأخذ الثانویةـ  القسم الشرعي 
ـ من هذا املعهد، كما انّه حفظ عشرة أجزاء من القرآن، مثّ درس عند 
العلمیة  الشخصیات  بعض  دروس  املساجد، وحضر  الیمن يف  علماء 
البارزة يف صنعاء منهم العالّمة العمراين يف »جامع الزبريي» يف »صنعاء«، 
مث قام بتدریس الفقه السلفي، فدّرس كتاب فقه السنة يف جامع األسطى، 
كما أنه مارس اخلطابة يف مساجد صنعاء، فتوىّل خطبة اجلمعة يف جامع 
األسطى واترة يف جامع ابب القاع. كما أنه سافر إىل السعودیة والتحق 
بكلیة اصول الدین - قسم احلدیث - يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 
وبقى يف السعودیة أكثر من سنة، حضر خالهلا بعض الدروس عند مفيت 

اململكة ابن ابز.

تصوره السابق عن املذهب الشيعي
هو ُكتب  التشیع  مبذهب  عصام  الدكتور  ملعرفة  الوحید  املصدر  المستبصرونالمستبصرونكان 

المستبصرونالمستبصرون

إحسان اهلي ظهري وُكتب حممد مال هللا، وكتاب حمّب الدين اخلطيب، فلهذا 
تبادرت يف ذهنه صورة قبیحة عن هذا املذهب، ومن خالل تراكم هذه 
الشیعة والتشیع؛ وشّب  أزاء  قلبه ابحلقد والكراهیة  امتأل  الصور املشوهة 
الدكتور عصام على هذا املنوال حبیث أدى به هذا النفور من التشیع إىل 
االنزعاج املطلق منهم ومن كل أمر له صله هبم، فدفعه ذلك لتألیف كتاب 

ضد الشیعة حتت عنوان »الصله بنی الشیعة والغلو«.1

إعادته النظر حول التشيع
كانت أّول حادثة دعت الدكتور عصام لتجدید النظر يف رؤیته وتقییمه 
للكیان الشیعي هي أنّه حصل على كتاب »اإلمام الصادق« ملؤلفه 
حممد أيب زهرة، فكان هذا الكتاب أّول كتاب أاتح للدكتور عصام فرصة 

النظر من زاویة أخرى إىل الشیعة.
یقول الدكتور عصام حول هذا الكتاب: إّن هذا الكتاب - وإن كان حيتوي 
على نقد للمذهب اجلعفري - لكّنه كان ميتاز أبسلوب موضوعي يف مناقشة 
مباين وعقائد الشيعة وكان أسلوبه خيتلف عن منهج إحسان إهلي ظهري وغريه من 

الذين تطفح كتاابهتم ابألساليب غري املوضوعية والفاقدة لالتزان.
ومن هذا املنطلق قّرر الدكتور عصام أن یّتبع منهج أيب زهرة يف دراسته 
على جملة  عثر  متعّصب حىت  البحث أبسلوب غري  إىل  فتوّجه  للتشیع، 
»رسالة اإلسالم« وهي جملة مصریة قدمية، فوجد فیها أحبااثً تتطرق حول 

موضوع التشیع.

املفاجأة األوىل يف البحث
هي  التشّيع  حول  حبثي  أكرب صدمة يل حني  كانت  عصام:  الدكتور  یقول 
قراءيت لفتوى اإلمام الشيخ حممود شلتوت املشهورة واليت ذكر فيها أّن الشيعة 

مسلمون، وأّن املذهب االثىن عشري هو املذهب اخلامس يف االسالم.
دراسته  یعّمق  أن  قّرر  مث  الفتوى،  هذه  من  عصام  الدكتور  فاستغرب 
للمذهب الشیعي، لیتعّرف على األسباب اليت دعت الشیخ شلتوت هلذا 
القول ابلنسبة إىل هذا املذهب.وكان الدكتور عصام أنذاك عام 1988م. 
يف جامعة اإلمام حمّمد بن سعود إالّ أنّه كان یرتدد على جامعة امللك سعود 
امللك  یطالع يف جامعة  آنذاك  لقرهبا من حمل سكنه يف »الدریة« وكان 
سعود، وكانت مكتبة اجلامعة متتلك قسماً خاصاً یتعلق جبماعة التقریب 
حول  الكتب  من  حقال  القسم  هذا  يف  وكان  اإلسالمیة،  املذاهب  بنی 
الشیعة اجلعفریة، فبادر الدكتور عصام إىل مطالعة هذه الكتب، لكنه مبرور 
الزمان وجدها ال تفي له ابلغرض الذي یبتغیه، ألهنا تعتمد على أسالیب 
سطحّیة يف دراسة الفكر الشیعي وتّتسم ابلنظرة اجلزئیة إىل الكیان الشیعي 
وتلتجىء إىل أسالیب غایتها تشویه صورة التشّیع، واستنتج ابلتدریج أبّن 
بعض علماء أهل السنة قد التبس علیهم األمر يف تقییمهم للتشیع وأهّنم 

وقعوا ضحیة اخللط بنی الشیعة والغالة، ومل یفرّقوا بنی التشیع والغلو.

اكتشافه للحقيقة
اإلمام  یتعاملوا مع  والتعدیل مل  أّن علماء اجلرح  الدكتور عصام  اكتشف 
الصحابة، مث رأى يف  تعاملوا مع غريه من  اليت  الصورة  بنفس   علي
كتاابت كثرية وجود حتّیز خاص ابلنسبة إىل الصحابة، وهو غري موجود 
حینما یتم التطّرق إىل شخصیة اإلمام علي، فرأى االمام علي مظلوماً 
حبیث مل یدافع عنه الكثري من الكّتاب واملؤلفنی خشیة أن یُتهموا ابلتشیع.

بدأ ینبش يف التاریخ لیصل إىل  فبحث الدكتور عصام هذه الظاهرة، مثّ 
دلیل هذا األمر، فرأى جذوره يف دولة بين أمیة، ورأى أن معظم العلماء 
قد وقعوا يف الفخ الذي حفره هلم بنو أمیة، وأن الكثري من املفكرین ساروا 
على النهج الذي رمسه بنو أمیة واتبعوا سريهتم يف تعاملهم مع مدرسة أهل 
البیت ومن هنا اطّلع الدكتور عصام على املؤامرة اليت حیكت لتنحیة 
أهل البیت عن الساحة، وإبعاد األّمة عن حدیث الثقلنی الذي ورد 
بصیغة كتاب هللا وأهل بیيت وهكذا إبعادهم عن حدیث االثىن عشر وغري 
ذلك.وكان من أبرز الشواهد اليت المسها الدكتور عصام يف هذا التحّیز أنّه 
الحظ حنی اصغائه لدرس العامل الوهايب حممد بن امساعيل العمراين الذي كان 
حيضر عنده لتلقي العلوم االسالمیة، أنّه كان یذكر أقوال عشرات الفقهاء 
 إلیها، ویورد أمساء عشرات األئمة یتطّرق  اليت  الفقهّیة  املسألة  حول 
واحلفاظ والعلماء على مدى مجیع القرون مث یقول يف األخري: وقيل أن بعض 
أهل البيت قالوا كذا وكذا، فكان غالبية احلاضرين يعرتضون عليه اعرتاضاً 
شديداً حينما يذكر رأي بعض أهل البيت وال يطيقون استماع هذه املقولة 

أبّن ألهل البيت رأايً يف املسائل الفقهية.
فشعر الدكتور عصام كأّن العصر األموي ال یزال مهیمناً على دفة احلكم، 

.وأنّه حيكم بثقافته املعادیة ألهل البیت
فبدأ الدكتور عصام یتساءل يف نفسه: ملاذا نسمع ونصغي لرأي مجيع األئمة 

.والعلماء، ولكننا ال نطيق االستماع إىل ذكر أهل البيت
وهكذا بدأت التساؤالت تزداد یوماً بعد یوم يف سریرة الدكتور عصام حىت 

.حتّولت إىل قوة هائلة دفعته للبحث املعمق حول مدرسة أهل البیت

اعتناقه ملذهب التشيع
حینما وجد الدكتور عصام بغیته يف مذهب أهل البیت مل یتحّمل 
بن  حممد  االمام  »جامعة  يف  أنذاك  وكان  السابق،  انتمائه  يف  البقاء 
سعود«، فغرّي انتماءه العقائدي، واعتنق مذهب أهل البیت، مث قّرر 
بعدها مغادرة اجلامعة واهلجرة إىل األرض اليت تعینه على تعمیق الصلة 
ابلعقیدة اليت فرضت نفسها علیه ابألدلة والرباهنی، فعاد إىل بلده الیمن، 
مث سافر إىل »سوراي« والتحق ابحلوزة العلمیة يف »دمشق« بـ»السیدة 
»إیران« عام 1990م.  إىل  سافر  فرتة وجیزة، مثّ  فیها  فبقي  زینب«، 
والتحق ابحلوزة العلمیة يف مدینة »قم« املقّدسة، ودرس فیها املقدمات 
والسطوح إىل أن وصل إىل البحث اخلارج يف احلوزة العلمیة، وهو یعترب 

أقدم طالب وفد إىل إیران لطلب العلم.
القیام  إىل  العلم  يف  املطلوبة  املرتبة  بلوغه  بعد  عصام  الدكتور  ابدر  مث 
بعملیة التبلیغ، فمارس عملیة تدریس علوم أهل البیت يف أوساط 
أهل  ملناظرة  تصدى  أنّه  والكتابة، كما  التألیف  وابشر  العلمیة  احلوزة 
إلیها  توّصل  اليت  احلقائق  هلم  یبنّی  أن  أجل  من  معهم  واحلوار  السنة 
خالل البحث، ومن مجلة هذه املناظرات هي مناظرته مع الشیخ عثمان 

اخلمیس.

مؤلفاته
1. »رحليت من الوهابیة إىل االثىن عشریة«؛

2. »املنهج اجلدید والصحیح يف احلوار مع الوهابینی«، حماولة للتقریب 
بنی االثين عشریة والوهابیة. یتضمن هذا الكتاب عدة مواضیع منها: 
عند  اخللط  مشكلة  للوهابینی،  عشري  االثىن  املذهب  نعرض  كیف 

الوهابیة، موقف االثىن عشریة من التصورات الوثنیة للغالة.

aqaed.com :املصدر: مرکز األحباث العقائدية

د. عصام علي يحيى العماد
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الجهاد بالنفس - صحيفة رضويةالجهاد بالنفس - صحيفة رضوية

سيرة األخيارسيرة األخيار

حممد بن يعقوب، عن أيب عبد هللا )يف حدیث طویل( قال: 
»إن هللا فرض االميان على جوارح ابن آدم وقسمه علیها وفرقه فیها، 
فلیس من جوارحه جارحة إال وقد وكلت من االميان بغري ما وكلت به 
أختها... وفرض على الرجلنی أن ال ميشي هبما إىل شئ من معاصي 
هللا، وفرض علیهما املشي إىل ما یرضى هللا عز وجل فقال: »َواَل مَتِْش 
يف اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ ِإنََّك َلْن خَتِْرَق اأْلَْرَض َوَلْن تـَبـُْلَغ اجْلَِباَل ُطواًل« واقصد يف 
مشیك واغضض من صوتك ان أنكر األصوات لصوت احلمري. فیما 
شهدت به األیدي واألرجل على أنفسهما وعلى أرابهبا من تضییعها ملا 
أمر هللا به وفرضه علیها »اْليـَْوَم خَنِْتُم َعَلٰى َأفـَْواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد 
َيْكِسُبوَن« فهذا أیضا مما فرض هللا على الیدین وعلى  ِبَا َكانُوا  َأْرُجُلُهْم 
له  السجود  الوجه  على  وفرض  االميان،  من  وهو  عملها  الرجلنی وهو 

الفروض على الرجل والوجه ووجوب القيام بها
ابللیل والنهار يف مواقیت الصالة فقال: »اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا 
َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافـَْعُلوا اخْلَيـَْر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن« فهذه فریضة جامعة على الوجه 
والیدین والرجلنی، وقال يف موضع آخر »وان املساجد هلل فال تدعوا مع 

هللا أحدا«.
... فمن لقى هللا حافظا جلوارحه موفیا كل جارحة من جوارحه ما فرض 
هللا علیها لقى هللا عز وجل مستكمال الميانه وهو من أهل اجلنة، ومن خان 

يف شئ منها أو تعدي مما أمر هللا عز وجل فیها لقى هللا انقص االميان.
... وبتمام االميان دخل املؤمنون اجلنة و ابلنقصان دخل املفرطون النار.«

 ،11 ج  العاملي،  احلر  جعفر  ابو  الشيخ  الشيعة«،  »وسائل  املصدر: 
.126-125 صص 

ابإلسناد عن يونس، قلت للرضا: عّلمنی دعاء وأوجز.
 :فقال الرضا

»اي َمْن َدلَّنی َعلی نـَْفِسه، َوَذلََّل قـَْلبی بَِتْصديِقه َاْساَُلَک االَْْمَن َوااْلمياَن ِفی 

دعاء لطلب األمن واإليمان
نْيا َوااْلِخَرِه.« الدُّ

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية اجلامعة«، 
حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 157.

أويس القرين املرادي، اتبعي عاش يف زمن رسول هللا، وقدم إىل املدینة 
لزايرة النيب، لكن مل یوفق لذلك. ذكر لتسمیته بــالقرينـ بفتح القاف، 

والراء املهملة مجیعا، وكسر النون، بعدها ايء ـ وجهان: 
األول: نسبة إىل منطقة بنی »الطائف« و»جند«. 

الثاين: نسبة إىل حي أو قبیلة بين قرن من بين عامر بن صْعصعة أحد أجداد 
أویس، من أهل »الیمن«. 

کيف أسلم أويس
بعد أن بدأ النيب و دعوته بتطبیق »َو أَْنِذْر َعشريََتَك اأْلَقـَْربني «1 بنی 
تـُْؤَمُر َو َأْعِرْض  أهله وأرحامه، بدأ بعدها إبنذار عامة الناس »فَاْصدَْع ِبا 
إله إال هللا، حممد رسول هللا«  قول »ال  اْلُمْشرِكني «2 حىت شاع وذاع  َعِن 
بنی األفراد واجلماعات، من خالل »َو لِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقرى  َو َمْن َحْوهَلا«3 و" 
ومن خالل »َو اْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن اتَـّبـََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنني «4 فوصل الصدی 
النوراين إىل أطراف »املدینة«، وشاع يف األصقاع، واستقر يف قلوب مشتاقة 

إىل احلق تعالی.
وأصبح نداء رسول هللا یشرق على كل مكان كإشراق الشمس على 
األرض وأطرافها املتفرقة، حىت وصل هذا الصدى إىل صحراء الیمن، حیث 
یقطنها أويس، ذلك الشاب الذي مل تدنسه اجلاهلیة أبجناسها، ومل تشرکه 
يف خمازیها و آاثمها، فانطلق أویس مودعا أمه الكبرية يف السن، على أن 
یعود إلیها سریعا، وكانت جهته إىل لقاء احلبیب، البشري، الذي رآه ببصرية 

القلب الصافیة، ومل تره عیناه احلسیتان، منطلقا من نداء ابطين 
»اي قـَْوَمنا َأجيُبوا داِعَي اللَِّ َو آِمُنوا ِبِه يـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َو جيُِرُْكْم ِمْن َعذاٍب 

أَليم «5
ابلعذاب  اململؤ  احلالك،  الطویل  اجلاهلیة  لیل  لیهجر  ده  أویس  وانطلق 
القحط  أصابه  زمنا  ولیرتك  الروح،  وأتعاب  والظلم،  واجلهل  واألحقاد، 
اإلمياين، وجفاف من الزالل الروحاين، وهجره صفاء الروح، وانتزعت منه 

اإلنسانیة، كما ذكر ذلك الذكر احلكیم يف »سورة التكویر«: 
»َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت أبَِيِّ َذْنٍب قُِتَلت «6 لیصل إىل رسول الرمحة واإلنسانیة 
حممد، وميد له یدة طاهرة لیقول له: »مد يدك فأان أشهد أن ال إله إال 
هللا وأن حممد رسول هللا« ولیأخذ منه مفتاح املعرفة، وأدب احلدیث مع رب 

األرابب سبحانه وتعاىل، ویرشده إىل طریق السالكنی، ومنهج الزاهدین، 
ومسري العارفنی حبقیقة الشوق إىل املعشوق احلقیقي سبحانه و تعالی.

ولكن الفرصة مل تكن مواتیة لیلتقي برسول هللا، ومل یستطع أویس 
البقاء يف املدینة، فكر راجعا لیسلم إسالما خالصا، ویؤمن إمياان متینا؛ 
ألنه فتح قلبه لنور السراج احملمدي املشرق أبنوار اهلدایة الرابنیة ورجع 
إىل صحراء الیمن لیفي بوعده ألمه اليت وعدها ابلرجوع ولیبقى ابرا هبا، 
فبقي معها ومل یلق رسول هللا إىل أن تويف النيب، وصار مصداقا لقوله 
بود:»يؤمن يب وال يراين«7 فدخل بكل وجوده يف اإلسالم، مع أنه مل حيظ 

برؤیة سابقة وال صحبة الحقة.
 ويف الروایة عن أصبغ بن يزيد قال: أسلم أويس القرين على عهد النيب

و ولكن منعه من القدوم بره أبمه.8
وروي عنه: إمنا منع أويس أن يقدم على النيب بره أبمه.9

الظاهر أنه أسلم على ید أمري املؤمننی علي بن أيب طالب عندما 
كان يف الیمن فرتة من الزمن يف عهد رسول هللا، ومالزمته له وميكن 

أن تدل علیه جمموعة من القرائن:
الیمن اهلدایة  األوىل: أن النيب أرسل اإلمام أمري املؤمننی إىل 
الناس وإرشادهم إىل اإلسالم، ولیعرفهم أحكامه ومعارفه، فأقام فیهم 
مدة، مث عاد بعدها يف حجة الوداع، وعلى هذا فال یبعد أن یكون أویس 

10.قد أسلم وقتها على ید أمري املؤمننی
املريزا  احملدث  له  روی  فقا   أمرياملؤمننی اإلمام  عن  روایته  الثانیة: 
القضاء من مستدرکه،11 و  النوری عن أمرياملؤمننی يف ابب 

12.دعائنی علمه اايمها االمام روی له السید بن طاووس

نعم التابعي  أويس
التشرف  من  یتمكن  ومل   ،بصحبة رسول هللا أویس،  مل حيظ  وإذ 
حبضرته یوما لیسمع منه: »علي مع احلق، واحلق مع علي«، ومل یشهد 
معه حجة الوداع، ومل یكن حاضرة يف اجلموع اليت شهدت حادثة غدیر 
خم التارخيیة، فینال شرف التهنئة ملوالان اإلمام أيب احلسن علي بن أيب 

طالب - فیمن قدموا له التهنئة - إبمرة املؤمننی، ومل یسمع 
الثقلني، كتاب هللا  فيكم  اترك  الثقلنی«: »إين  منه »حدیث 

أويس القرني
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وروي عنه: »إين ألجد نفس ربکم من قبل اليمن.«28
روي عن النيب: »أبشروا برجل من أميت يقال له أويس القرين، فإنه يشفع 

ملثل ربيعة ومضر...« مث قال لـعمر: »فاقرأه مين السالم.«29
وروي عنه: »إن من بعدي رجال يقال له أويس، به شامة بيضاء، من لقيه 

فليبلغه مين السالم، فإنه يشفع يوم القيامة لكذا وكذا من الناس.«30
وروي عنه: »إنت ابليمن شخصا يقال له أويس القرين، حيشر يوم القيامة 
أمة وحده، يدخل يف شفاعته مثل ربيعة ومضر، أال ومن رآه منكم فليقرأه علي 

السالم، وليأمره أن يدعو يل.«31

توزع أويس عن لقمة احلرام
قال العطار النيشابوري: نقل أن أویس القرين مل أیكل شیئا ثالثة أايم، فخرج 

يف الیوم الرابع، فوجد دینارا ]على األرض[ فقال: ربا وقع من أحد!
إلیه ويف فمها  نبات األرض، فرأى شاة مقبلة  یرید أن أیكل من  فرجع 

]طعام[ طري، فدنت منه ووضعته فقال: لربا أنه مسروق من أحد! 
فأعرض عنه. فتكلمت الشاة وقالت: أان عبد ملن تعبد، خذ رزق هللا من عند 

هللا، فمد یده لیأخذ الطعام فرأى أن الشاة قد اختفت.32 

انتظار علي ألويس
جاء يف الروایة عن األصبغ بن نباتة قال: كنا مع علي بصفنی، فبایعة 
تسعة وتسعون رجال، مث قال: »أين متام املائة لقد عهد إيل رسول هللا أن 

يبايعين يف هذا اليوم مائة رجل.«
قال: إذ جاء رجل علیه قباء صوف متقلدا بسیفنی، فقال: أبسط يدك 

أابيعك. 
قال علي: »فعالم تبايعين؟«

قال: على بذل مهجة نفسي دونك. 
قال: »من أنت؟« 

قال: أان أويس القرين.
فبایعه فلم یزل یقاتل بنی یدیه حىت قتل، فوجد يف الرجالة.33

ويف روایة أخرى للـشيخ الكشي: قال له أمري املؤمننی: »كن أويسا.« 
قال: أان أويس. 

قال: »كن قرنيا.« 
قال: أان أويس القرين.34

وروى ابن شهر آشوب قال: 
من  وخمالة  مرماة  معه  وقیل: كان  بسیفنی،  متقلدا  القرين  أویس  وأتی 
احلصى، فسلم على أمري املؤمننی وودعه وبرز مع رجالة ربیعة، فقتل 

من یومه، فصلى علیه أمري املؤمننی ودفنه.35

أويس الشهيد يف صفني
روي أن أویسا كان یقول: اللهم ارزقين شهادة يسبق بشراها أذاها، توجب 

يل احلياة والرزق.36
إبمجاع من العلماء »املنصفنی« على أن أویس القرين له استشهد فیمن 
الفسوق والضالل  أهل  قتاله  املؤمننی يف  أمري  اإلمام  استشهدوا مع 
من أهل »الشام« من أتباع معاویة وبين أمیة يف صفنی، سنة سبع وثالثنی 

للهجرة، وكان استشهاده به يف شهر صفر املظفر.

روي عن اإلمام الباقر قال: »شهد مع علي بن أيب طالب من 
التابعني ثالثة نفر بصفني، شهد هلم رسول هللا ابجلنة ومل يرهم: أويس 

القرين، وزيد بن صوحان العبدي، وجندب اخلري األزدي.«37
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وعرتيت أهل بييت.«13
ومل یكن حاضرة فیمن حضروا دار رسول هللا یوم »رزیة 
بعده  تضلوا  لن  لكم كتابة  »أكتب   :منه لیسمع  اخلمیس!« 

أبدا«14 
بعده،  من  والوصي  خللیفته  الصحبة  وشرف  ابلتابعیة،  حظي  لكنه 
 ،املنصوص علیه من السماء اإلمام أمري املؤمننی علي بن أيب طالب

وهذا عهد معهود من هللا سبحانه، ومن رسوله، حیث قال عنه: 
»يكون من حزب هللا ورسوله«15 واإلمام علي هو املصداق البارز 
واحلقیقي احلزب هللا سبحانه وتعاىل، وحزب رسوله، وهو إمام الربرة.

وال شك يف أن أویسا یرید من اإلسالم التوصل به إىل احلق سبحانه 
بعد   بعلي ابلتمسك  إال  هذا  وما  العبادة،  حق  وعبادته  وتعاىل، 

 :ألنه »بکم يسلك إىل الرضوان« ولقول الصادق رسول هللا
»بنا عرف هللا، وبنا عبد هللا، حنن األدالء على هللا، ولوالان ما عبد هللا.«16

ويف روایة: »بنا عرف هللا، وبنا عبد هللا، وحنن السبيل إىل هللا.«17

أويس من أصحاب علي وحمبيه
 :قال أبو احلسن موسی ابن جعفر :قال الشیخ املفید

 إذا كان يوم القيامة اندى مناد: أين حواري حممد بن عبد هللا رسول هللا«
الذين مل ينقضوا العهد، ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان، واملقداد وأبوذر.«

قال اإلمام: »ث ينادي: أين حواري علي بن أيب طالب وصي حممد بن 
عبد هللا رسول هللا؟ فيقوم عمرو بن احلمق اخلزاعي، وحممد ابن أيب بكر، 

وميثم بن حيىي التمار - موىل بين أسد - وأويس القرين.«18
وقال ابن عباس، إن اإلمام أمري املؤمننی علي ابن أيب طالب قال  
وهو جالس ألخذ البیعة بـ»ذي قار«: »أيتيكم من قبل الكوفة ألف رجل 

ال يزيدون رج وال ينقصون رجال، يبايعوين على املوت.«19
قال ابن عباس: فجزعت لذلك، وخفت أن ینقص القوم من العدد أو 
یزیدوا علیه فیفسدوا األمر علینا، و دأيب أحصي القوم فاستوفیت عددهم 

تسعمائة رجل و تسعة و تسعنی رجال، مث انقطع جميء القوم.
فقلت: إان هلل وإان إليه راجعون، ما ذا محله على ما قال؟! فبینما أان مفکر 
يف ذلك إذ رأیت شخصا قد أقبل حتی دان، وهو رجل علیه قباء صوف، 
أمدد  املؤمننی وقال:  أمري  ومعه سیف و ترس وأدواة، فقرب من 

يديك ألابيعك.
قال علي: »وعالم تبايعين؟« 

قال: على السمع والطاعة، والقتال بني يديك، أو يفتح هللا عليك. 
فقال: ما امسك؟ 

قال: أويس القرين.
قال: نعم، هللا أكرب! فإنه أخربين حبييب رسول هللا أين أدرك رجال 
من أمته يقال له أويس القرين، يكون من حزب هللا، ميوت على الشهادة، 

يدخل يف شفاعته مثل ربيعة ومضر.
قال ابن عباس: فسري عنا )أو: فُسري عين(.20

وقال أیضا: رأیت شخصا قد أقبل حىت دين فإذا هو رجل علیه قباء 
صوف، معه سیفه وترسه وأداوته، فقرب من أمري املؤمننی فقال له: 

امدد يدك أابيعك. 
فقال له أمري املؤمننی: »وعالم تبايعين؟«

قال: على السمع والطاعة، والقتال بني يديك حىت أموت أو يفتح هللا عليك. 
فقال له: »ما امسك؟«

قال: أويس. 
قال: »أنت أويس القرين؟« 

قال: نعم...21
قد یقول قائل: كیف یكون من أصحاب وحواریي علي ویسأل عنه 

وعن امسه وعما یریده من بیعته له؟
فنقول: ال خيل سؤاله بكونه یعرفه من قبل یوم صفنی، أو أنه عنده علم 
من هللا تعالی علمه إايه رسول هللا، وإمنا فعل ذلك لیعرف أویس من 
ال یعرفه، ولكي یلتفت من كان الشقاء یعمي قلبه ابسم اإلسالم احملمدي، 
أن رسول هللا قد بشرين هبذا الرجل العابد، و خري التابعنی، الذي إذا 
جاء یوم القیامة فإنه یشفع ملثل ربیعة ومضر، وأن اجلماعة اليت یقاتل يف 
صفها هي صاحبة احلق، وهم أهل اإلميان، ولیست تلك الفئة الفاسدة اليت 

تقاتل من أجل مطامع دنیویة.

من صفات أويس
روي عن رسول هللا قال: 

»إن هللا حيب من خلقه األصفياء األتقياء، الشعثة رؤوسهم، املغربة وجوههم، 
اخلمصة بطوهنم من کسب احلالل، الذين إذا استأذنوا على األمراء مل يؤذن هلم، 
وإن خطبوا املتنعمات مل ينكحوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، وإن حضروا مل يدعوا، 

وإن طلعوا مل يفرح بطلعتهم، وإن مرضوا مل يعادوا، وإن ماتوا مل يشهدوا.«
قالوا: اي رسول هللا، كيف لنا برجل منهم؟

قال: ذاك أويس القرين. 
قالوا: وما أويس القرين؟ 

قال: أشهل،22 ذو صهوبة،23 بعید ما بنی املنكبنی )وروي: منكبیه( 
معتدل القامة، آدم شديد األدمة، ضارب بذقنه إىل صدره، رام ببصره موضع 
سجوده، واضع ميينه على مشاله، يتلوا القرآن، يبكي على نفسه، ذو طمرين، 
ال يؤبه له، تزر ابزار صوف ورداء، حتت منكبه ملعة بيضاء، أال وإنه إذا كان يوم 
القيامة قيل للعباد: ادخلوا اجلنة، ويقال ألويس: قف لتشفع، فيشفعه هللا يف 

مثل عدد ربيعة ومضر....«24
وروي عنه: »إنه إن غاب عنكم مل تفقدوه، وإن ظهر لكم مل تكرتثوا به، 
يدخل اجلنة يف شفاعته مثل ربيعة ومضر، يؤمن يب وما رآين، ويقتل بني يدي 

25».خليفيت أمري املؤمنني
مقام أويس، على لسان النيب

 مع أن أویسأ مل ینل شرف الصحبة واحلضور اجلسماين مع رسول هللا
إال أنه انل شرف احلضور الروحاين، والعشق اإلمياين، الذي كان یتجلى 
له من خالل عروجه الروحي إىل مساء الشوق اإلهلي، والوله الرابين الذي 
 عرف به، ولعلنا نالحظ ذلك من خالل عبائر مرویة عن رسول هللا
حتمل يف طیاهتا أنفاس عطر الصحبة اإلميانیة، واملواكبة الروحانیة، اليت كان 

یتمتع هبا أویس يف عامل العرفان والعرفاء.
ولیس هذا بغریب، فها هو أویس من أهل الیمن الذین امتدحهم رسول 
هللا إذ قال فیهم: »هم ألني قلواب، وأرق أفئدة، اإلميان مياين، واحلكمة 

ميانية.«26 
وقد روي عنه: »إين ألجد نفس الرمحن من قبل اليمن«27 
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دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين53

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

قضیة  تعد   اهلادي اإلمام  عصر  يف   املهدي اإلمام  قضیة  إن 
أساسیة للمسلمنی بشكل عام، وألتباع أهل البیت بشكل خاص، 
والظروف اليت كانت حتیط ابإلمام اهلادي كانت تزداد حراجة كلما 

اقرتبت أايم والدة اإلمام املهدي وغیبته.
والبد أن نبحث عن هذه القضیة يف حمورین: األول منهما خاص ابإلمام 

املهدي، والثاين منهما یرتبط أبتباعه وشیعته.
التمهیدات  ترتیب  عن  مسؤول   اهلادي فاإلمام  األول،  احملور  أما 
الالزمة لوالدة اإلمام املهدي حبیث یطلع األعداء علیها وهم یراقبون 

.بدقة كل تصرفات اإلمام اهلادي ونشاط ابنه احلسن العسكري

وتشري النصوص إىل كیفیة تدخل اإلمام اهلادي الختیار زوجة صاحلة 
لإلمام احلسن العسكري حبیث تقوم ابلدور املطلوب منها يف إخفاء 

والدة ابنها املنتظر.1
وقد تظافرت نصوص اإلمام اهلادي على أن املهدي الذي ینتظر 
هو حفیده وولد اإلمام احلسن العسكري وأنه الذي یولد خفیة ویقول 
الناس عنه إنه مل یولد بعد، وإنه الذي ال یرى شخصه وال حيل ذكره ابمسه.
بتحقیق  الكفیلة  التعلیمات  من  النصوص مجلة  هذه  وتضمنت  وهكذا، 

.غطاء ینسجم مع مهمة االختفاء والغیبة من قبل اإلمام املهدي
ومن أجل حتقیق عنصر االرتباط ابإلمام يف مرحلة الغیبة األوىل واليت تعرف 

ابلصغرى عمل اإلمام على ربط شیعته ببعض وكالئه بشكل خاص وجعله 
حلقة الوصل بعد كسب ثقة شیعته هبذا الوكیل الذي توىل مهمة الوكالة 
لإلمام اهلادي والعسكري واملهدي معا؛ وبذلك یكون قد مهد لسفارة 
أول سفراء اإلمام املهدي من دون حدوث مضاعفات خاصة؛ ألن 
أتباع أهل البیت قد اعتادوا على االرتباط ابإلمام املعصوم من خالله.
 :حول قضیة اإلمام املهدي يف التايل بعض نصوص اإلمام اهلادي
رفع  »إذا  قال:   الثالث احلسن  أيب  عن  »الکايف«  يف  الكليين  روی 

علمكم من بني أظهركم فتوقعوا الفرج من حتت أقدامكم.«
وروی الصدوق عن عبد العظيم بن عبد هللا احلسين قال: دخلت على 
سیدي علي بن حممد فلما بصر يب قال يل: »مرحبا بك اي أاب القاسم 

أنت ولينا حقا!« 
قال: فقلت له: اي بن رسول هللا! إين أريد أن أعرض عليك ديين فإن كان 

مرضيا ثبت عليه حىت ألقى هللا عز وجل.
فقال: »هات اي أاب القاسم.« 

فقلت: إين أقول: إن هللا تبارك وتعاىل واحد، ليس كمثله شيء، خارج عن 
وال  ليس جبسم وال صورة، وعرض  وإنه  التشبيه،  اإلبطال وحد  احلدين حد 
الصور، وخالق األعراض واجلواهر،  جوهر، بل هو جمسم األجسام، ومصور 
ورب كل شيء ومالكه وجاعله وحمدثه، وإن حممدا صلى هللا عليه وآله عبده 
ورسوله خامت النبيني فال نيب بعده إىل يوم القيامة، وإن شريعته خامتة الشرائع فال 

شريعة بعدها إىل يوم القيامة.
وأقول: إن اإلمام واخلليفة وويل األمر بعده أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، ث 
احلسن، ث احلسني، ث علي بن احلسني، ث حممد بن علي، ث جعفر بن حممد، 
ث موسى بن جعفر، ث علي بن موسى، ث حممد بن علي، ث أنت اي موالي... 

فقال: »ومن بعدي احلسن ابين فكيف للناس ابخللق من بعده؟« 
قال: قلت: وكيف ذاك اي موالي؟ 

قال: »ألنه ال يرى شخصه، وال حيل ذكره ابمسه حىت خيرج فيمأل األرض 
قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما.«

قال: فقلت: أقررت وأقول: إن وليهم ويل هللا، وعدوهم عدو هللا، وطاعتهم 
طاعة هللا، ومعصيتهم معصية هللا.

وأقول: إن املعراج حق، واملساءلة يف القرب حق، وإن اجلنة حق، والنار حق، 
وامليزان حق،) وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا يبعث من يف القبور (.

وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الوالية: الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد 
واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

القاسم هذا وهللا دين هللا الذي ارتضاه  فقال علي بن حممد: »اي أاب 
لعباده فاثبت عليه، ثبتك هللا ابلقول الثابت يف احلياة الدنيا و اآلخرة.«2

احلسن  أيب  إىل  قال: كتبت  مهزاير  بن  علي  عن  روی  الصدوق  عن  و 
صاحب العسكر اسأله عن الفرج، فكتب إيل: »إذا غاب صاحبكم 

عن دار الظاملني فتوقعوا الفرج.«3
أيب هاشم اجلعفري قال: مسعت أاب احلسن یقول: »اخللف بعدي ابين 

احلسن فكيف ابخللف بعد اخللف؟!«
فقلت: ومل، جعلين هللا فداك؟ 

قال: »إنكم ال ترون شخصه وال حيل لكم ذكره ابمسه« 
قلت: فكيف نذكره؟ 

4».قولوا احلجة من آل حممد« :فقال

وأما احملور الثاين فهو األعداد النفسي وحتقيق االستعداد الواقعي لدور غيبة 
.من قبل شيعة اإلمام اإلمام املهدي

وقد حقق اإلمام هذا االستعداد وأخرجه من عامل القوة إىل عامل الفعلیة 
مبا خططه لشیعته من تعویدهم على االحتجاب عنهم، واالرتباط هبم 
من خالل وكالئه ونوابه، وتوعیتهم على الوضع املستقبلي؛ لئال یفاجأوا 

مبا سیطر علیهم من ظروف جدیدة مل أیلفوها من ذي قبل.
احلسن  ابنه  إمامة  لطرح  خاص  أسلوب   اهلادي لإلمام  وكان 
العسكري مبا یتناسب مع مهمته املستقبلیة يف احلفاظ على حجة 
االنقیاد  ألتباعه  لیتسىن  جدا؛  سیولد يف ظرف حرج  الذي  وولیه  هللا 
الوالدة وحتقق  به من وقوع  فیما سیخرب  له  والتسلیم  بعده  لإلمام من 
الغیبة وحتقق االرتباط به عرب سفريه الذي تعرفت علیه الشیعة ووثقت به.
وهلذا تفنن اإلمام اهلادي يف كیفیة طرح إمامة احلسن وزمن 

طرح ذلك وكیفیة اإلشهاد علیه.
 ومنه یبدو أن التعتیم اإلعالمي حىت على إمامة احلسن العسكري
كان مقصودا لإلمام اهلادي، فتارة ینفي إمامة غريه وأخرى یكنیه 
النظر  واثلثة یصفه ببعض الصفات اليت قد توهم إرادة غريه يف ابدئ 
وترشد إلیه يف هنایة املطاف كما ورد عنه أن هذا األمر يف الكبري من 

ولدي.
حیث إن الكبري هو حممد، املكىن بـأيب جعفر غري أنه قد مات يف حیاة 

.والده فلم یكن الكبري سوى احلسن
اليت ميكن تصنیفها حبسب تسلسلها  النصوص  وإلیك مجلة من هذه 
وما  أيب جعفر،  وفاة  قبل   اهلادي اإلمام  من  ما صدر  إىل  الزمين 
صدر حنی وفاته، وما صدر بعدها، وما صدر منه قبیل استشهاد اإلمام 

.اهلادي
اإلمام  بتخطیط  لنطمئن  التارخيي  بتسلسلها  علیها  االطالع  ویكفي 
اهلادي من أجل حتصنی اجلماعة الصاحلة من كل إهبام أو تشكیك 
أو فراغ عقائدي أو اهنیار، بعد إیضاح احلق وتبلجه ألهله الذین عرفوا أن 

األرض ال ختلو من حجة إما ظاهر مشهور أو خائف مستور.
وإلیك هذه النصوص كاآليت: 

 1. عن علي بن عمرو العطار قال: دخلت على أيب احلسن العسكري
وأبو جعفر ابنه يف االحیاء، وأان أظن أنه هو فقلت: جعلت فداك من 

أخص من ولدك؟ فقال: »ال ختصوا أحدا حىت خيرج إليكم أمري.«
قال: فكتبت إلیه بعد: فيمن يكون هذا األمر؟ قال: فكتب إيل: »يف 

الكبري من ولدي.«5
أنه سیمضي يف  یعلم  اإلمام إىل ولده أيب جعفر فهو  إشارة  تعين  وال 
حیاته وسیكون الكبري أاب حممد العسكري وهو املؤهل هلا دون غريه 

من إخوته.
يف   احلسن أيب  مع  قال: كنت  النوفلي  عمر  بن  علي  وعن   .2
صحن داره فمر حممد، ابنه فقلت له: جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك؟ 

فقال: »ال، صاحبكم بعدي احلسن.«6
الصقر ابن أيب دلف قال: مسعت علي بن حممد بن علي الرضا یقول: 
»إن اإلمام بعدي احلسن ابين، وبعد احلسن ابنه القائم الذي ميأل األرض 

قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما.«7

تحصين الجماعة الصالحة وإعدادها لمرحلة الغيبة
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ملرحلة  وإعدادها  الصاحلة  اجلماعة  حتصني 
الغيبة

إن هذا الرتصنی وإكمال البناء الذي نرید احلدیث عنه قد قام به اإلمام 
اهلادي يف كل اجملاالت اليت هتم اجلماعة الصاحلة اليت سوف تفقد 

نعمة االرتباط ابإلمام املعصوم يف وقت الحق وقریب جدا.
وتراث  نصوص  من  لدیها  مبا  تكتفي  بناؤها حبیث  یتكامل  أن  فالبد 
والفكریة  االجتماعیة  الرايدة  مهمة  ميارسون  تعاىل  وعلماء ابهلل  علمي 
يف  لتستمر  اجلماعة؛  هذه  وشؤون  مصاحل  على  ویسهرون  والدینیة، 

مسريهتا التكاملیة ابجتاه األهداف الرسالیة املرسومة هلا.
ونلخص هذا التحصنی يف اجملاالت التالیة: 

أ( التحصني العقائدي
متثل التحصنی العقائدي الذي مارسه اإلمام يف تبیان وشرح وتعمیق 

املفاهیم العقائدیة بشكل خاص والدینیة بشكل عام.
كما متثل يف دفع الشبهات واإلاثرات الفكریة اليت كانت تتداوهلا املدارس 

الفكریة آنذاك.
واالختیار  واجلرب  الرؤیة  حول   اإلمام عن  أثرت  اليت  والنصوص 
تفید  الكرمي  القرآن  املثارة حول آايت  الشبهات  على  والرد  والتفویض 
تصدي اإلمام هلذا التحصنی العقائدي يف الساحة اإلسالمیة العامة 

واخلاصة معا.
ومل یكتف اإلمام ابلرد على الشبهات العامة بل تصدى للرد اخلاص 
على ما كان یثار من تساؤالت خاصة تعرض ألفراد من أتباعه أو ممن 
كان یتوسم فیهم اإلمام االنقیاد للحق كبعض الواقفة الذین اهتدوا 

.بفضل توجیهات اإلمام
فرأیت  اإلمامة  يف  شاك  وأان  العسكر  وردت  مهزاير:  بن  علي  قال 
السلطان قد خرج إىل الصید يف یوم الربیع إال أنه صائف والناس علیهم 
ثبات الصیف وعلى أيب احلسن لباد وعلى فرسه جتفاف لبود وقد عقد 
ذنب الفرس، والناس یتعجبون منه ویقولون أال ترون هذا املدين ما قد 

فعل بنفسه، فقلت يف نفسي: لو كان هذا إماما، ما فعل هذا.
فلما خرج الناس إىل الصحراء مل یلبثوا أن ارتفعت سحابة عظیمة هطلت 
فلم یبق أحد إال ابتل حىت غرق ابملطر وعاد وهو سامل من مجیعه، 
فقلت يف نفسي: يوشك أن يكون هو اإلمام، مث قلت: أريد أن اسأله عن 
اجلنب إذا غرق يف الثوب. فقلت يف نفسي: إن كشف وجهه فهو اإلمام.

فلما قرب مين كشف وجهه مث قال: »إن كان عرق اجلنب يف الثوب 
وجنابته من حرام ال جيوز الصالة فيه، وإن كان جنابته من حالل فال أبس.«

فلم یبق يف نفسي بعد ذلك شبهة.8

ب( التحصني العلمي
إن النقطة اجلوهریة لتحقیق ورفع املستوى العلمي الذي حتتاجه اجلماعة 
خمتلف  يف  املتخصصة  العلمیة  والكفاءات  العلماء  تربیة  هي  الصاحلة 
الفروع العلمیة اإلسالمیة، مث إعطاء العلماء ابلشریعة الدور املتمیز يف 

اجملتمع اإلسالمي وهذا ما سار علیه أئمة أهل البیت بال استثناء.
الغیبة حیث  لعصر  املمهد  العصر  اهلادي أبنه  اإلمام  ومتیز عصر 

ینقطع الناس عن إمامهم وال یبقى للناس أي ملجأ فكري ودیين سوى 
العلماء ابهلل األمناء على حالله وحرامه.

ومن هنا كان اهتمام اإلمامنی العسكرینی ابلعلماء بلیغا جدا حیث عرب 
عنهم أبهنم الكافلون ألیتام آل حممد، وكان التبجیل واإلجالل يف سرية 

اإلمام اهلادي ملثل هؤالء العلماء ملفتا للنظر جدا.
ومن یقرأ تراث اإلمام اهلادي یالحظ استمرار العطاء العلمي يف هذا 
العصر إىل جانب االهتمام إبیضاح املنهج العلمي الذي كان یبتغیه أهل 

البیت والتصدي منهم لتعمیقه.
وتكفي قراءة سریعة لرسالة اإلمام اهلادي إىل أهل »األهواز« لتلمس 
مدى اهتمامه ابلتأصیل النظري وابلرتبیة على سلوك املنهج العلمي 

السلیم.

ج( التحصني الرتبوي
لعزله عن   اهلادي اإلمام  على  فرضت  اليت  الظروف  من كل  ابلرغم 
شیعته وحمبیه فإان جند اإلمام ميارس مسؤولیاته الرتبویة بكل ما یتسىن 
له من الوسائل اليت تكون أبلغ يف التأثري، فهو اترة یدعو لبعض شیعته 
ویتوجه إىل هللا لیقضي حوائجهم، وأخرى یليب حاجاهتم املادیة فیسعفهم 
مبقدار من املال، واثلثة یباشرهم ابلكالم الصریح حول املزالق اليت تنتظرهم.
هو غري  فیما  لیوقعه  مصیدة  املتوكل  له  نصب  الذي  موسى  أخوه  فهذا 
الئق به ویفضحه ویفضح أخاه اإلمام اهلادي یتصدى اإلمام بنفسه 
من  ینتظره  ما  یبصره حبقیقة  أن  ابملتوكل وحياول  یلتقي  أن  قبل  لیواجهه 

خماوف وأخطار معنویة.9
ويف أكثر من مورد یبادر اإلمام لتقدمي جتربة حسیة یعیش من خالهلا 
أتباعه معىن التوجه إىل هللا واللجوء إلیه يف املهمات مث یبصرهم بعد ذلك 

أمهیة هذا املبدأ.
 وميكن تلخیص املنهج العام للرتبیة وبناء الذات عند اإلمام اهلادي

مبا یلي: 
1. التوجیه الرتبوي من خالل األحادیث الرتبویة اليت تقدم لإلنسان أهم 

املفاهیم الرتبویة.
2. التأكید على طاعة هللا تعاىل.

3. التأكید على أمهیة التوجه إىل هللا يف احلوائج وعدم طلب احلوائج من 
غريه.10

4. أمهیة الدعاء وااللتزام به يف بلورة روح التوحید والتوكل على هللا.
5.الدعاء للمؤمننی.

6. السعي يف قضاء حوائجهم.
7. الربط العاطفي ابلقدوة الصاحلة املتمثلة يف أهل البیت من خالل 

زايراهتم ودراسة سريهتم.

د( التحصني األمين
لقد مارس اإلمام اهلادي وظیفته بصفته اإلمام والقائد ملوالیه والراعي 
ملصاحلهم ابلرغم من الظروف الصعبة اليت كانت متر ابإلمام وبشیعته 
السلطة هلم ومطاردهتم، وفرض اإلقامة اجلربیة على اإلمام بعد  تتبع  من 
إشخاصه من املدینة إىل سامراء لیكون قریبا من السلطان وحتت رقابته، 
على  التامة  احملافظة  يف  االجتاه  هذا  يف   اإلمام مواقف  لنا  وتتجلى 

مما دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين وحتذیرهم  حوائجهم  وقضاء  والعامة  اخلاصة  مصاحلهم  ورعایة  شیعته 
حتوكه السلطة ضدهم، وما جيب أن یتخذوه من حیطة وكتمان لنشاطهم 
واتصاالهتم حىت ال یقعوا يف حبائل السلطة الغامشة اليت كانت ترتبص هبم 

وابإلمام الدوائر.
الساحة  إن وصااي اإلمام ألتباعه تظهر مدى اهتمامه مبا جيري يف 
أوال، ومدى قربه من األحداث العامة واخلاصة اثنیا وكانت أوامره تصل 
اجلماعة الصاحلة بشكل دقیق وسریع، بل قد تكون سابقة لألحداث يف 
بعض األحیان؛ لتتمكن تلك اجلماعة من جتاوز ما حياك ضدها كما أن 
إجراءات اإلمام وأسالیبه كانت مظهرا لعمل حركي وتنظیمي وعلى درجة 
عالیة من الدقة والتخطیط، وهذا ما تكشفه لنا خطاابت اإلمام  إىل 
شیعته واليت كانت حتمل بنی طیاهتا أدوات ووسائل خمتلفة ومتعددة ملواجهة 
الظروف اليت حتیط هبا وإلیك بعض أسالیبه ووسائله وتعلیماته اخلاصة هبذا 

الصدد: 

1. احلذر من تدوين األمور
كان اإلمام حيذر أصحابه من تدوین وكتابة بعض األمور، وخصوصا 
داود  فعن  ومواقفها،  الصاحلة  اجلماعة  ووضع  بعالقات  یتعلق  ما كان 
الصرمي قال: أمرين سیدي حبوائج كثرية فقال يل: قل كيف تقول؟ فلم 
أحفظ مثل ما قال يل، فمد الدواة وكتب: »بسم هللا الرمحن الرحيم اذكره إن 

شاء هللا واألمر بيد هللا«، فتبسمت، فقال: »ما لك؟« 
قلت: خري. 

فقال: »اخربين؟« 
جدك  عن  أصحابنا  من  رجل  به  حدثين  حديثا  ذكرت  فداك  جعلت  قلت: 

الرضا إذا أمر حباجة كتب بسم هللا الرمحن الرحيم، اذكر إن شاء هللا. 
فتبسمت، فقال يل: »اي داود ولو قلت: إن اترك التقية كتارك الصالة 

لكنت صادقا.«11
فاإلمام هنا یربط الكتمان واحلذر مبفهوم إسالمي وهو التقية.

2.  تغيري األمساء
كان اإلمام  یذكر يف توقیعاته إىل بعض أصحابه وینسبهم إىل عبيد 
بن زرارة وكانوا قد عرفوا ببين اجلهم وهم من أكابر بیوت الشیعة وأصحاب 
قبل  من  وسرتا  تورية  ذلك  إن  قال:  )أحدهم(  الزراري  فعن   ،األئمة
ابلكوفة  له  أمور  يف  يكاتبه    وكان  به،  ومسينا  ذلك  اتسع  ث   اإلمام

وبغداد.12

3. التحذير من احلديث يف األماكن العامة
كان اإلمام مينع بعض أصحابه من احلدیث واملساءلة يف الطریق وغريه 

من األماكن اليت یكون فیها عیون للسلطان.
فعن حممد بن شرف قال: كنت مع أيب احلسن أمشي يف املدینة فقال 
يل: ألست ابن شرف؟ قلت: بلى، فأردت أن أسأله عن مسألة فابتدأين 
من غري أن أسأله فقال: »حنن على قارعة الطريق وليس هذا موضع 

مسألة.«13

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

4. النفوذ يف جهاز السلطة
لقد استوىل بنو العباس على السلطة وتولوا أمر األمة ابلقهر والغلبة بعد 
سقوط الدولة األمویة سنة )132 ه.ق.(، وعاثوا يف األرض الفساد 
قدٍم  األموال على  وابتزاز  والتشرید  القتل  أمرهم فكان  حیث استشرى 
وساق، ومل تكن حكومتهم ذات شرعیة إسالمیة، ومن هنا كان العمل 
معهم غري مشروع، وقد كتب حممد بن علي بن عیسى أحد أصحاب 
اإلمام إىل اإلمام اهلادي یسأله عن العمل لبين العباس وأخذ ما 

یتمكن من أمواهلم، هل فیه رخصة؟ 
فقال: »ما كان املدخل فيه ابجلرب والقهر فاهلل قابل به العذر، وما خال 
ذلك فمكروه، وال حمالة قليله خري من كثريه، وما يكفر به ما يلزمه فيه من 

يرزقه ويسبب على يديه ما يسرك فينا ويف موالينا.«
وملا واىف كتاب اإلمام إىل حممد بن علي بن عیسى ابدر فكتب 
إدخال  إىل  السبيل  وجود  أمرهم  يف  الدخول  يف  مذهيب  إن   :لإلمام
املكروه على عدوه وانبساط اليد يف التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، 
فأجاب اإلمام من فعل ذلك فليس مدخله يف العمل حراما بل أجرا 

وثوااب.14
لقد وضع اإلمام يف النصنی أعاله ضوابط العمل مع السلطان اجلائر 
اليت تتلخص يف توفري وسیلة إلضعاف الظاملنی، أو حتقیق خدمة ملوالیه 

املظلومنی.

اهلوامش:
اإلمام  و»مسند   ،417 ص   ،1 ج  الدین«،  »كمال  يف  القصة  راجع   .۱

اهلادي«، ص 104-98.
2. الصدوق، »كمال الدین و متام النعمة«، ج 2، ص 380-379.

3. نفس املصدر، ص 380.
4. الکلیين، »الكايف«، ج 1، ص 328.

5. نفس املصدر، ص 326.
6. نفس املصدر.

7. الصدوق، »كمال الدین و متام النعمة«، ج 2، ص 378.
8. »املناقب«، ج 2، ص 451.

9. راجع »الكايف«، ج 1، ص 502.
10. راجع »حتف العقول«، ص 361؛ و»كشف الغمة«، ج 3، ص 176.

11. »مسند اإلمام اهلادي«، ص 301.
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صص 147-135.
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روی احلافظ الكنجي الشافعي و ابسناده عن أنس قال: 
:قال رسول هللا

»مررت لیلة أسري يب اىل السماء فإذا أان مبلك جالس على منرب من نور 
و املالئكة حُتِدق به، فقلت: 

اي جربئيل من هذا امللك؟ 
قال: أدُن منه فسّلم عليه.

فدنوت منه و سّلمت علیه، فإذا أان أبخي و ابن عّمي علي بن أيب 
 .طالب

َمَلك من نور على صورة علّي

فقلت: اي جربئيل سبقين علّي إىل السماء الرابعة؟
فقال لی: اي حمّمد ال، و لكن املالئكة شكت حّبها لعلي فخلق هللا تعالی 
هذا امللك من نور علي صورة علي، فاملالئكة تزوره يف كل ليلة مجعة و يوم 
مجعة سبعني ألف مرة و يسّبحون هللا تعاىل و يقّدسونه و يهدون ثوابه حملب 

».علي

بريوت،  دارالعلوم،  اإلهلية«،  واأللطاف  »خريالربية  مبارک،  عبدالّرحيم  املصدر: 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، صص 250-249.
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