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يف 13 أغسطس من العام املاضي توجه وزیرا خارجیة »البحرین« 
فلم  البطولة يف  و»اإلمارات« إىل »البیت األبیض« ألداء دور 
معاهدات  على  التوقیع  خالل  من  االنتخايب  وترامب  نتنياهو 
عرفت بالسالم اإلبراهیمي، لكن الیوم ترك كل من يب يب وترامب 
الساحة بعد اهلزمية أمام منافسیهما يف اإلنتخابات، مع هذا وفر 
تراث الیمني فرصة حلكومة بینیت حىت یرسخ مكانة »تل أبیب« 
ووزیر  عتید«  »یش  حزب  زعیم  لبيد،  يائير  توجه  اخللیج.  يف 
خارجیة الكیان الصهیوين، إىل مملكة البحرین، وذلك بعد زیارة 
اإلمارات وافتتاح سفارهتا وقنصلیتها هناك. يف وقت سابق من 
عام 1994م.، سافر وزیر البیئة اإلسرائیلي يوسي سيريد آنذاك 
إىل البحرین للمشاركة يف حمادثات إقلیمیة والتقى بوزیر اخلارجیة 
البحریين. فیما یلي سنلقي نظرة على األبعاد املختلفة ألول زیارة 

رمسیة لوزیر اخلارجیة اإلسرائیلي إىل البحرین.
قبل أیام سافر وزیر اخلارجیة اإلسرائیلي إىل املنامة والتقى بامللك 
حمد بن عيسى وويل العهد ومت التوقیع على مخس معاهدات يف 
خمتلف اجملاالت، إضافة إىل االتفاق حول اطالق طريان اخللیج 

البحرینیة رحلتني جتاریتني أسبوعیا إىل إسرائیل، كما قام بافتتاح 
سفارة الكیان الصهیوين يف البحرین، وأعلن بعد االفتتاح وباللغة 
العربیة بان إسرائیل الیوم قامت خبطوة كبرية وتارخيیة يف اخللیج، 
كما حضر القائم بأعمال السفارة األمریكیة يف هذه املراسم، وقد 
وصف افتتاح سفارة الكیان الصهیوين يف البحرین بأهنا مفخرة 

كبرية للوالیات املتحدة األمریكیة.
ويف ردة فعل على هذا العمل كتب زعیم الثورة البحرینیة الشيخ 
العدو  الخياني الخسيس مع  القاسم يف »تویرت«: التطبيع  عيسى 
البحرين على  في  الحكومية  السياسة  الصهيوني واحد من حروب 
واإلذالل،  والتهجير،  والسجن،  واإلفقار،  اإلخافة،  مع  الشعب، 
الشعب،  هذا  عون  في  اهلل  الحقوق. كان  وسلب  والتهميش، 
حكومتها،  سیاسة  أمام  هویتها  على  تصر  البحرین  وأضاف 
أعربت  مصريیة. كما  هویة  معركة  واملعركة  ستطول،  واملقاومة 
الفضاء اجملازي عن  البحرین ويف  للمقاومة يف  املناصرة  التیارات 
غضبها لزیارة وزیر اخلارجیة اإلسرائیلي إىل البحرین، كما اعتربت 

حركة »محاس« بان هذا العمل هو جرمية حبق األمة اإلسالمیة.
یرى الكثري من احملللني بان السبب الرئیس الكامن وراء تقارب 

إیران  »مجهوریة  مواجهة  هو  الصهیوين  الكیان  مع  البحرین 
بان »طهران« متثل هتدیدا مشرتكا  املنامة  إذ ترى  اإلسالمیة«، 
تقوم  البحرین  جعلت  النظرة  هذه  مثل  ان  وإسرائیل،  للبحرین 
بفتح اجملال لدخول القوات األمنیة وعناصر »املوساد« إىل میاه 
اخللیج، خوفا من الثوار يف الداخل ونفوذ إیران. ومن األحداث 
الرمزیة هلذه الزیارة هي التقاط البید ونظريه البحریين، عبد اللطيف 
إس.  إس.  )یو.  األمریكیة  البارجة  على  الزياني صورة  راشد  بن 
يف  املستوى  رفیع  مسئول  وهو  بـكوبر  ولقائهما  هاربور(،  بريل 
البحریة األمریكیة، وهذا ما یشري إىل حتالف عريب عربي بدعم من 
أمریكا الستهداف امن إیران ومصاحلها، وكما أفادت صحفیة 
»هاآرتس« فان من امللفات اليت متت دراستها يف هذه الزیارة هي 
الطائرات بدون طیار، وقد اعترب مسئول صهیوين  قضیة هتدید 

بان هذا العمل یعد عمال مهما واسرتاتیجیا، وقال ان إیران تقوم 
بتطویر اإلمكانیات احلربیة للطائرات من دون طیار وهذه القضیة 

تشكل مصدر قلق اجلمیع.
من دون شك ان ترحیب حكومة البحرین بوزیر خارجیة الكیان 
الصهیوين یعد خیانة للعامل اإلسالمي والقضیة الفلسطینیة، كما 
مت التوقیع على معاهدات كثرية يف جماالت إسرتاتیجیة مثل الزراعة 
لكن  أبیب،  تل  مع  الدفاعیة،  والقضایا  واألمن  والطب  واملیاه 
خالفا ملا یتصوره حكام البحرین فان تواجد الصهاینة يف هذا البلد 
سیؤدي إىل إثارة احلساسیات األمنیة لطهران، وقرب هنایة حكم 

آل خلیفة يف »املنامة«.

المصدر: موقع راهبرد معاصر

ماذا وراء زيارة وزير خارجية 
الكيان الصهيوني إلى البحرين؟

استنكار االنتهاكات العنصرية 
ضد الجاليات المسلمة في فرنسا
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أعربت منظمة الالعنف العاملیة »املسلم احلر«، عن استنكارها 
متارسها  اليت  العنصریة  االنتهاكات  ازاء  الشدیدتني  وادانتها 
السلطات الفرنسیة ضد اجلالیات املسلمة على ارضها، مطالبة 

بضرورة إعادة النظر بالسیاسات احلكومیة فورا.
السلطات  أقدام  من  تأكدت  اهنا  بیان،  يف  املنظمة  وذكرت 
الفرنسیة على إغالق عدد من املساجد يف البالد ضمن إجراءات 
القرون  تعود إىل  غري رشیدة تقف خلفها دوافع عنصریة ونوایا 
یسمى  ما  إىل  متت  ال  واهیة  حجج  حتت  أوروبا  يف  املظلمة 

مكافحة التطرف بصلة.
تدعیه  الذي  الدیين  التطرف  مكافحة  أن  املنظمة،  وأكدت 
السلطات الفرنسیة ال یتم من خالل تصعید وتطرف مقابل له، 
مشددة على أمهیة عدم احندار السلطات إىل مستنقع عنصري ال 

ینسجم مع مكانة الدولة الفرنسیة يف اجملتمع الدويل.

المصدر: شفقنا العربي

معهد أمريكي: 
صنعاء باتت الطرف األقوى 
والحرب تقترب من نهايتها

إن  ستیتكرافت«  »ریسبونسبل  األمریكي  األحباث  مركز  قال 
السعودیة وحلفائها فشلوا يف هزمية اجلیش واللجان الشعبیة، وأن 
اجلیش  دفعت  »الیمن«  على  »السعودیة«  تشنها  اليت  احلرب 

واللجان الشعبیة إىل التطور إىل قوة قتالیة أكثر كفاءة وقدرة.
من  واحملللون  احلكومات  قللت  سنوات،  مدى  على  أن  وأكد 
قدرات اجلیش واللجان الشعبیة بالرغم من أن اجلیش واللجان 
یقاتلون عدداً من حتالف دول جمهزة باعلى االمكانیات العسكریة 

احلدیثة.
ما یثبت تورط السعودیة يف سوء التقدیر منذ أن قررت إطالق 
»عملیة عاصفة احلزم« يف مارس/ آذار 2015م. وأفاد أنه ما 
كان من املفرتض أن یكون جناحاً سریعاً ضد عدو ضعیف وسیئ 

التجهیز، لكنه حتول إىل مستنقع استمر 6 سنوات.
وبدالً من هزمية اجلیش الیمين، فقد دفعتهم احلرب اليت تشنها 
تقرتب  واالن  أكثر كفاءة  قتالیة  قوة  إىل  التطور  إىل  السعودیة 

احلرب من النهایة بسرعة.
وذكر أنه خالل معظم األشهر الثالثة املاضیة انتزع اجلیش واللجان 
الشعبیة األراضي اليت كانت حتت سیطرة حكومة املستقیل هادي 
املدعومة من حتالف العدوان فیما عزز اجلیش واللجان وحلفاؤهم 
من ابناء القبائل سیطرهتم على اجلزء االكرب من حمافظة البیضاء 

وجنوب مأرب.
ويف الوقت نفسه، سیطر اجلیش واللجان على مناطق رئیسیة يف 

حمافظة شبوة اجملاورة الغنیة بالغاز.
واستولوا على معظم املناطق املرتفعة حول مدینة مأرب اليت تعد 
من  املدعومة  هادي  املستقیل  لقوات حكومة  الفعلیة  العاصمة 

»الریاض«.
قد جنحت يف  الیمنیة كانت  الصاروخیة  القوة  أن  املعهد  وتابع 
23 سبتمرب من استهداف قاعدة اخلشنة العسكریة بالصواریخ 
واليت تعد آخر معسكر لقوات هادي مشال الیمن وتقع بالقرب 
من مدینة مأرب الغنیة بالنفط كما متكنت من السیطرة علیها يف 

أعقاب هجوم بري صاروخي يف 26 سبتمرب/ أیلول.
العملیات  املعهد  سرد  فقد  الیمن،  حدود  خلارج  بالنسبة  أما 
املسلحة  القوات  اليت حققتها  الصاروخیة  واهلجمات  العسكریة 
الیمنیة حیث اكد إن القوات املسلحة الیمنیة تستخدم اهلجمات 
على  للضغط  تطوراً  األكثر  والصواریخ  طیار  بدون  بطائرات 

السعودیة.
ويف أغسطس/ آب، استهدفت القوات اجلویة الیمنیة مطار أهبا 

يف منطقة عسري السعودیة.
ويف 4 سبتمرب/ أیلول، شن سالح اجلو املسري هجوًما صاروخًیا 

على هدف يف املنطقة الشرقیة الغنیة بالنفط يف السعودیة.
وقطع الصاروخ، الذي یزعم السعودیون أهنم اعرتضوه، أكثر من 

ألف كیلومرت من موقع إطالقه داخل مشال الیمن.
وتظهر هذه اهلجمات إىل جانب اهلجمات األخرية على أهداف 
يف مأرب أن القوات اجلویة الیمنیة تواصل تطویر صواریخ وطائرات 

بدون طیار أكثر دقة وذات مدى أطول.
صنعتها  اليت  والصواریخ  طیار  بدون  الطائرات  أن  رأى  املعهد 
القوات اجلویة الیمنیة منخفضة التكلفة مقارنة مبا تضطر السعودیة 

إلنفاقه على الدفاع اجلوي.
وستزداد هذه التكالیف وعملیات االعرتاض الفاشلة اليت ال مفر 
منها مع تطویر اجلیش الیمين لطائرات بدون طیار وصواریخ أكثر 
واللجان  للجیش  العسكریة  الفطنة  أن  املعهد  وأضاف  تطوراً. 

جعلتهم القوة السیاسیة والعسكریة األكثر ردعا يف الیمن.
والتحالف  هادي  أي حكومة  األساسي،  وقد كافح خصمهم 
الفضفاض من اجلماعات القبلیة والسیاسیة اليت تدعمها، هلزمية 
اجلیش واللجان يف ساحات القتال حول مأرب وأماكن أخرى 
بالرغم أن العدید من هذه اجلماعات یتم متویلها وجتهیزها وتدریبها 

بشكل جید من السعودیة اليت تقدم أیضا دعما جویا وثیقا.
املستقیل  بالنسبة حلكومة  اللعبة  هنایة  اقرتبت  اآلن،  ذلك  ومع 
الیمين وفقاً السرتاتیجیتهم، مع  هادي، حیث یتفاوض اجلیش 

القبائل بینما یواصلون املضي قدماً عسكریاً.
ويف الوقت نفسه، تعمل احلكومة السعودیة على تقلیل دعمها 

حلكومة املستقیل هادي وحلفائها.
وقد اتسعت الشقوق يف التحالفات القبلیة، حیث یعرف زعماء 
القبائل أن حكومة املستقیل هادي أضعف من أي وقت مضى.. 
وبعد 6 سنوات من احلرب يف الیمن، هناك أمل ضئیل يف أن هتزم 

أي قوة داخل الیمن أو خارجه اجلیش الیمين عسكریاً.

المصدر: قناة العالم
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جيب ان یكون قادة اجملتمع أقویاء شجعان، الیرهبون أحدا، وال 
خيافون شیئا، ميتلكون قوة روحیة كربى، ویتمتعون بصرب عظیم. 

وإرادة قویة، صلبة.
النفوس  الضعفاء واجلبناء واملرتددون، وضعاف  فكیف یستطیع 
قیادة اجملتمع، واخلروج به من املآزق واملشاكل، وكیف یستطیعون 
أن یقاوموا اعداءهم وحيفظوا كیاهنم وشخصیتهم من عدوان هذا 

أو ذاك؟!
البدنیة والنفسیة تأثريا عظیما  الروحیة، ولقواه  القائد  إن لعظمة 
 وعجیبا يف أتباعه وأنصاره، فعند ما اختار اإلمام امري املؤمنني
مصر  أهل  إىل  »مصر« كتب  لوالیة  املخلصني  اصحابه  أحد 

املظلومني الذین ذاقوا األمرین على ایدي والهتم السابقني كتابا 
النفسیة  وقدرته  الروحیة  اجلدید،  الوايل  هذا  شجاعة  فیه  ذكر 
الفائقة، وإلیك فیما یلي بعض الفقرات من ذلك الكتاب الذي 

یعكس الشروط واملواصفات الواقعیة يف القائد:
»أما بعد فقد بعثت اليكم عبدا من عباد اهلل ال ينام أيام الخوف، 
وال ينكل عن األعداء ساعات الروع، أشد على الفجار من حريق 
النار، وهو مالك بن الحارث أخو مذحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره 
فيما طابق الحق، فإنه سيف من سيوف اهلل، ال كليل الظبة، وال نابي 

الضريبة.«1

رسول اهلل وقدرته الروحية
لقد كانت آثار الشجاعة، والقوة بادیة يف جبني عزیز قریش منذ 
طفولته وصباه، ففي اخلامسة عشرة من عمره الشریف شارك يف 
حرب هاجت بني قریش من جهة، وقبیلة هوازن من جهة اخرى، 
وتدعى »حرب الفجار«، وقد كان يف هذه احلرب یناول أعمامه 

النبل.
على  انبل  »كنت  قال:   النيب عن  ینقل  هشام  ابن  هو  فها 

أعمامي.«2
إن مشاركته يف العملیات احلربیة يف مثل هذه السن تكشف 
عن شجاعته وقدرته الروحیة الكربى وتساعدنا على أن ندرك 
مغزى ما قاله أمري املؤمنني علي بن ايب طالب يف حق النيب 
الكرمي: »كنا إذا أحمر البأس إتقينا برسول اهلل، فلم يكن 

أحد منا أقرب إلى العدو منه.«3
للكفار  املسلمني  ذكر جهاد  عند  اهلل  وبعون  نشري -  وسوف 
واملشركني - إىل نظام العسكریة اإلسالمیة وكیفیة جهاد املسلمني 
وقتاهلم ألعدائهم اليت متت بأمجعها بتوجیه من النيب، وهو يف 

نفسه من االحباث الشیقة يف تاریخ اإلسالم.

حروب الفجار
إن احلدیث بتفصیل هذه الوقائع وعن تكتیكات هذه احلوادث 

التارخيیة.
خارج عن إطار هذه الدراسة، بید أننا - مع ذلك - نعمد إىل 
 بیان أسباب هذه احلروب اليت شارك يف إحداها رسول اهلل
بناء على روایة بعض املؤرخني وحوادثها على حنو االمجال بغیة 

اطالع القارئ الكرمي.
بالقتال واالغارة، وقد تسبب  العرب تقضي عامها كله  كانت 
هذا الوضع يف اختالل حیاهتم، واضطراب امورهم، وألجل هذا 
كانوا حيرمون القتال ویتوقفون عنه يف أربعة أشهر من كل عام 
)هي شهر رجب، ذوالقعدة، ذواحلجة، حمرم( لیتسىن هلم - يف 
هذه املدة - أن یقیموا أسواقهم، ویستغلوها بالكسب والتجارة 

والبیع والشراء.4
وهلذا كانت أسواق »عكاظ« و »جمنة« و »ذو اجملاز« تشهد 
حافلة  وجتمعات  اجتماعات كربى  احلرام  االشهر  هذه  طوال 
جنب،  إىل  جنبا  والصدیق  العدو  فیها  یلتقي  وحاشدة، كان 

یتبایعون، ویتفاخرون.
هذه  يف  قصائدهم  یلقون  املشهورون  العرب  شعراء  فقد كان 
االجتماعات الكربى، كما یلقي كبار خطباء العرب وفصحاؤهم 
خطبا قویة، وأحادیث يف غایة الفصاحة والبالغة، وكان الیهود 
املناسبات من  معتقداهتم يف هذه  یعرضون  والوثنیون  والنصارى 

دون خوف أو وجل.
العرب،  تاریخ  يف  مرات  أربع  هتكت  قد  احلرمة  هذه  ولكن 
وتقاتلت القبائل العربیة فیما بینها يف هذه األشهر احلرم، وهلذا 
مسیت تلك احلروب حبروب »الفجار«، ويف ما یلي نشري إلیها 

على حنو االمجال:
الفجار األول:

قبیليت »كنانة« و »هوازن« وجاء يف  فیها بني  ووقعت احلرب 
سبب نشوب هذه احلرب أن رجال یدعى »بدر بن معشر« كان 
قد أعد لنفسه مكانا يف سوق »عكاظ« حيضر فیه، ویذكر للناس 
مفاخره فوقف ذات مرة شاهرا سیفه یقول: أنا واهلل أعز العرب 

فمن زعم أنه أعز مني فليضربها بالسيف.
فقطعها،  ساقه  بالسیف  فضرب  اخرى  قبیلة  من  رجل  فقام 
فاختصم الناس وتنازعت القبیلتان، ولكنهما اصطلحتا من دون 

أن یقتل أحد.5

الفجار الثاني
وكان سببه أن فتیة من قریش قعدوا إىل أمرأة من »بين عامر« 
وهي مجیلة، علیها برقع، فقالوا هلا: إسفري لننظر إىل وجهك، 
فلم تفعل، فقام غالم منهم، فجمع ذیل ثوهبا إىل ما فوقه بشوكة 
فلما قامت انكشف جسمها، فضحكوا، فصاحت املرأة قومها، 
فأتاها الناس، واشتجروا حىت كاد ان یكون قتال، مث اصطلحوا، 

وانفضوا بسالم.

الفجار الثالث
»بين  من  لرجل  دین  علیه  »كنانة« كان  من  رجال  أن  وسببه 
عامر«، وكان الكناين مياطل، فوقع شجار بني الرجل، واستعدى 
كل واحد منهما قبیلته، فاجتمع الناس، وحتاوروا حىت كاد یكون 

بینهم القتال، مث اصطلحوا.

الفجار الرابع
.وهي احلرب اليت - قیل أنه - شارك فیها النيب الكرمي

ولقد ادعى البعض انه كان یومذاك يف اخلامسة عشرة، أو 
الرابعة عشرة من عمره.

وقال بعض: انه كان يف العشرین من عمره وحیث أن هذه احلرب 
قد استمرت أربع سنوات. هلذا ميكن أن تكون مجیع هذه االقوال 

صحیحة.6
وقیل يف سببه: أن »النعمان بن املنذر« ملك احلرية كان یبعث 
إىل سوق »عكاظ« يف كل عام بضاعة يف جوار رجل شریف 
بثمنها  ویشرتي  هناك  تباع  له حىت  العرب، جيريها  أشراف  من 

فترة الشباب في حياة 
النبي األكرم
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من أقمشة »الطائف« اجلمیلة املزر كشة مما حيتاج إلیه، فأجارها 
»عروة الرجال اهلوازين« يف تلك السنة، ولكن »الرباض بن قیس 
الكناين« انزعج ملبادرة »عروة« إىل ذلك، فشكاه عند »النعمان 
بن املنذر« ومل جيد اعرتاضه وشكواه، فحسد على »عروة« حسدا 
شدیدا، فرتبص به حىت غدر به يف اثناء الطریق، وبذلك لطخ 

یده بدم هوازين.
وكانت قریش یومذاك حلیف كنانه، وقد اتفق وقوع هذا األمر 
یوم كانت العرب مشغولة بالكسب والتجارة يف سوق عكاظ، 
فأخرب رجل قریشا مبقتل اهلوازين على ید الكناين، وهلذا عرفت 
قریش وحلیفتها بنو كنانة باألمر قبل هوازن، وأسرعوا يف اخلروج 
من »عكاظ« وتوجهوا حنو احلرم )واحلرم هو اربعة فراسخ من كل 
جانب من مكة، وكانت العرب حترم القتال يف هذه املنطقة( ولكن 
هوازن علمت بذلك فالحقت قریشا وحلیفتها فورا، وادركتهم قبل 
الدخول يف احلرم فوقع بینهم قتال، وملا جن اللیل كفوا عن احلرب 
فاغتنمت »قریش« وحلیفتها فرصة اللیل، وواصلت حركتها باجتاه 

احلرم املكي وبذلك جنت من خطر العدو.
ومنذ ذلك الیوم كانت خترج قریش وحلیفتها من احلرم بني الفینة 
واالخرى وتقاتل هوازن، وقد شارك النيب يف بعض تلك األیام 

مع أعمامه على النحو الذي مر بیانه.
ان  أربع سنوات، حىت  احلال مدة  االمر على هذه  استمر  وقد 
وضعت هنایة هلذه احلرب الطویلة بدفع قریش هلوازن دیة القتلى 

الذین كانوا یزیدون على قتلى قریش على ید هوازن.7
له جذور  احلرم كانت  األشهر  القتال يف  حترمي  أن  أسلفنا  وقد 
دینیة، وحیث أن حرب »الفجار« استمرت أربع سنوات فیمكن 
أن یكون ملشاركة النيب فیها وجها وجیها وهو الدفاع، خاصة 
انه ملا سئل عن مشهده یومئذ فقال: »ما سرني أني أشهده، 
إنهم تعدوا على قومي عرضوا )اي قريش( عليهم )اي على هوازن( 

أن يدفعوا إليهم البراض صاحبهم )اي الذي قتل عروة( فأبوا.«8
وحيتمل أن تكون مشاركته يف غري األشهر احلرم بناء على 
ذلك  مع  مسیت  وإمنا  اعوام،  اربعة  مدة  احلروب  هذه  استمرار 
بالفجار ألن بدایتها وافقت األشهر احلرم ال أهنا وقعت بتمامها 

يف األشهر احلرم.
النيب يف بعض  وبذلك ال یبقى جمال ألن تستبعد مشاركة 

أیام تلك احلرب.

حلف الفصول
لقد كان يف ما مضى میثاق وحلف بني اجلرمهیني یدعى حبلف 
حقوق  عن  الدفاع  اىل  یهدف  احللف  هذا  وكان  »الفضول«، 
املظلومني، وكان املؤسسون هلذا احللف هم مجاعة كانت امساؤهم 

برمتها مشتقة من لفظة الفضل، وامساؤهم - كما نقلها املؤرخ 
املعروف عماد الدين ابن كثير - هي عبارة عن: فضل بن فضالة 
و فضل بن الحارث وفضل بن وداعة،9 وحیث أن احللف الذي 
عقدته مجاعة من قریش فیما بینها كان متحدا يف اهلدف )وهو 
الدفاع عن حقوق املظلومني( مع حلف »الفضول« لذلك مسي 

هذا االتفاق وهذا احللف حبلف »الفضول« أیضا.
فقبل البعثة النبویة الشریفة بعشرین عاما دخل رجل من زبيد يف 
مكة يف شهر ذي القعدة، وعرض بضاعة له للبیع فاشرتاها منه 
العاص بن وائل، وحبس عنه حقه، فاستعدى علیه الزبیدي قریشا، 
وطلب منهم أن ینصروه على العاص، وقریش آنذاك يف اندیتهم 

حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته:
يا آل فهر لمظلوم بضاعته 

ببطن مكة نائي الدار والنفر
ومحرم أشعث لم يقض عمرته

يا للرجال وبين الحجر والحجر
إن الحرام لمن تمت كرامته

وال حرام لثوب الفاجر القذر
فأثارت هذه األبیات العاطفیة مشاعر رجال من قریش، وهیجت 
وأیده  نصرته،  على  وعزم  المطلب  عبد  بن  الزبير  فقام  غريهتم، 
يف ذلك آخرون، فاجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان وحتالفوا 
الظامل حىت  املظلوم على  لیكونن یدا واحدة مع  باهلل  وتعاهدوا 
بن وائل  العاص  إىل  أمكنهم ذلك مث مشوا  ما  إلیه حقه  یؤدى 

فانتزعوا منه سلعة الزبیدي فدفعوها إلیه.
وقد أنشد الزبري بن عبد املطلب يف ذلك شعرا فقال:

إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا
أال يقيم ببطن مكة ظالم
أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا

فالجار والمعتر فيهم سالم
وقال أیضا:

حلفت لنعقدن حلفا عليهم
وإن كنا جميعا أهل دار

نسميه »الفضول« إذا عقدنا
يعزبه الغريب لذي الجوار
ويعلم من حوالي البيت أنا

اباة الضيم نمنع كل عار10
وقد شارك رسول اهلل، يف هذا احللف الذي ضمن حقوق 
املظلومني وحیاهتم، وقد نقلت عنه عبارات كثرية یشید فیها 
بذلك احللف ویعتز فیها مبشاركته فیه وها حنن ننقل حدیثني منها 

يف هذا املقام.
:قال

»لقد شهدت في دار عبد اهلل بن جدعان حلفا لو دعيت به في 
اإلسالم ألجبت.«

كما أن ابن هشام نقل يف سريته أن النيب كان یقول يف ما 
بعد عن هذا احللف: »ما احب أن لي به حمر النعم.«

اجملتمع  يف  قویني  واحرتام  مبكانة  حيظى  احللف  هذا  بقي  ولقد 
العريب واإلسالمي حىت أن األجیال القادمة كانت ترى من واجبها 
احلفاظ علیه والعمل مبوجبه، ویدل على هذا قضیة وقعت يف عهد 

إمارة الوليد بن عتبة األموي على »املدینة«.
فقد وقعت بني اإلمام احلسني بن علي وبني أمري املدینة هذا 
منازعة يف مال متعلق باحلسني، ویبدو أن الوليد حتامل على 
احلسني يف حقه لسلطانه، فقال له اإلمام السبط الذي مل یرضخ 

حلیف قط، ومل یسكت على ظلم أبدا:
»أحلف باهلل لتنصفني من حقي، أو آلخذن سيفي ثم ألقومن في 

مسجد رسول اهلل ثم ألدعون بحلف الفضول.«11
فاستجاب للحسني فریق من الناس منهم »عبد اهلل بن الزبري«، 
به  دعا  لئن  باهلل  أحلف  وأنا  قائال:  وأضاف  العبارة  وكرر هذه 
آلخذن سیفي مث ألقومن معه حىت ینصف من حقه أو منوت 

مجیعا.
وبلغت كلمة احلسني السبط هذه إىل رجال آخرین ك المسورة 
بن مخرمة بن نوفل الزهري و عبد الرحمان بن عثمان فقاال مثل 
أنصف  عتبة«  بن  »الولید  ذلك  بلغ  فلما  الزبير،  ابن  قال  ما 

احلسني من حقه حىت رضي.12

الهوامش:
1. »هنج البالغة«، قسم الرسائل، الرقم 38.

2. »السرية النبویة«، ج 1، ص 186، وقد قال ابن األثري يف »النهایة« 
بعد نقل هذا احلدیث وضبط الكلمة »انبل« مشددة »انبل«، »إذا ناولته 

النبل یرمي« راجع مادة نبل.
3. »هنج البالغة«، فصل يف غریب كالمه الرقم 9.

4. یستفاد من قوله تعاىل يف اآلیة 36 من »سورة التوبة«: »ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر 
ِعْنَد اللَِّه اثْنا َعَشَر َشْهراً يف  ِكتاِب اللَِّه یـَْوَم َخَلَق السَّماواِت َو اأْلَْرَض ِمْنها 
أَْربـََعٌة ُحُرم « أن حترمي القتال يف هذه األشهر األربعة كان ذا جذور دینیة، 

وكانت العرب اجلاهلیة حترتم هذه األشهر اتباعا لسنة »إبراهیم اخللیل«.
5. ولقد كان مما أزاله اإلسالم وحماه هذا التفاخر اجلاهلي املقیت، وستعرف 

هذا يف االحباث القادمة.
6. »التاریخ الكامل«، ج 1، ص 358 و 359؛ »السرية النبویة«، ج 1، 

ص 184 اهلامش؛ »تاریخ اخلمیس«، ج 1، ص 259.
7. »سرية ابن هشام«، ج 1، ص 184 - 187؛ »األغاين«، ج 22، 

ص 56 - 75.
8. »األغاين«، ج 22، ص 73.

9. »البدایة والنهایة«، ج 1، ص 290.
10. نفس املصدر، ج 1، ص 290.

11. »السرية احللبیة«، ج 1، ص 132.
12. »البدایة والنهایة«، ج 2، ص 293.

المصدر: الشيخ جعفر السبحاني، »سيد المرسلين«، قم، مؤسسة 
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، ج ۱، ص 251-243.
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یرتدیها  اليت  الكربیاء  تلك  من  العظام  للرجال  اهلیبة  تكون  قد 
املرء نفسه، أو من الذین حوله من خدم وأهل وقبیلة، أو جند 
ودولة، وهذه اهلیبة ال ختتص بقوم، فإن كل من تلبس بأحد هذه 
الشؤون اكتسى هذه اهلیبة، وهذه اهلیبة جدیرة بأن تسمى اهلیبة 

املصطنعة.
وقد تكون للمرء من دون أن حياط جبیش وخدم وعشرية ودولة 
وإمرة وكربیاء، تلك اهلیبة اليت ال تكون باللباس املستعار، بل هي 
اليت یفیضها اهلل تعاىل على من یشاء من عباده، تلك اهلیبة اليت ال 
یزیلها التواضع وحسن اخللق واالنبساط، تلك اليت یلبسها العلم 
والعمل به، من أراد عزا بال عشرية وهیبة بال سلطان، فلیخرج من 
ذل معصیة اهلل اىل عز طاعته، وإن من خاف اهلل أخاف منه كل 
شيء، ومن مل خيف اهلل أخافه من كل شيء، وهذه اهلیبة جدیرة 

بأن تسمى اهلیبة الذاتیة.
إن المنصور كان صاحب تلك اهلیبة املصطنعة، ومن أوسع منه 

ملكا، وأكثر جندا، وأقوى فتكا؟ 
ولكنه كان اذا نظر اىل جعفر بن حممد الصادق وهو عازم 

على قتله هابه وانثىن عن عزمه.

 یقول المفضل بن عمر: إن املنصور قد هم بقتل أيب عبد اهلل
غري مرة فكان اذا بعث الیه ودعاه لیقتله فاذا نظر الیه هابه ومل 

یقتله.1
وال ختتلف هذه اهلیبة أليب عبد اهلل باختالف الناس معه فإن 
كل واحد یشعر من نفسه بتلك اهلیبة له، سواء الويل والعدو، 
واملؤالف واملخالف، فهذا هشام بن الحكم كان جهمیا قبل أن 
یقول باإلمامة، وملا التقى بالصادق يف صحراء احلرية سكت 
وأطرق هیبة وإجالال وهو اللسن املفوه، فأحس أن هذه اهلیبة هي 

2.اهلیبة اليت جيلل اهلل هبا أنبیاءه وأوصیاءهم
وهذه اهلیبة اليت أحسها هشام یوم كان جهمیا كان حيسها یوم 
مناظرة يف  عبيد  بن  عمرو  وبني  هشام  بني  وكانت  إمامیا  كان 
اإلمامة، وقد قصد هشام عمرا اىل البصرة، فسأله اإلمام عما كان 
بینهما لیحكي له ما كان، فقال هشام: یا ابن رسول اهلل إين 

أجلك وأستحییك وال یعمل لساين بني یدیك.3
وهذا ابن أبي العوجاء مع إحلاده كان أحیانا حيجم عن مناظرة 
الصادق لتلك اهلیبة، فإنه حضر یوما ملناظرة الصادق ولكنه 
بعد أن جلس سكت، فقال له الصادق: »فما يمنعك من 

هيبة    
الصادق

الكالم؟« 
قال: إجالل لك ومهابة، ما ينطق لساني بين يديك، فإني شاهدت 
العلماء، وناظرت المتكلمين فما تداخلني هيبة قط مثلما تداخلني 

من هيبتك.4
على أن الصادق كان بني أصحابه وجلسائه كواحد منهم ال 
یتظاهر بالعظمة وحشمة اإلمامة، وینبسط هلم بالكالم، وجيلس 
زیادة  على  وحيثهم  باحلدیث،  ویؤنسهم  املائدة،  على  معهم 
ما  واكل  املائدة  على  االنبساط  من  اهلیبة  متنعهم  لئال  األكل، 
یشتهونه، غري أن تلك اهلیبة اليت كانت شعاره من اهلیبة الذاتیة 
اليت متنع العیون من مالحظته واأللسنة من االنطالق بني یدیه ومل 

یكن حماطا خبدم وال حجاب.

الهوامش:
1. ابن شهراشوب، »مناقب«، ج 4، ص 238.

2. »رجال الكشي«، ص 166.
3. »الكايف«، ج 1، ص 169، ح 3.

4. »كتاب التوحید« باب إثبات حدوث العامل.

الشيخ  الجليل  العالمة  الصادق، مؤلف:  اإلمام جعفر  المصدر: 
محمد الحسين المظفر، ج 1، صص 201-199.
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أوال: الهندوسية
تتمحور حول قضیتني  اهلندوسي  الفكر  الرئیسة يف  العقائد  ان 

رئیستني مها التثليث والخالص، وكما یلي:
التثليث: يف القرن التاسع قبل املیالد مجع الكهنة اهلنود اآلهلة يف 
إله واحد، وقالوا: انه هو الذي أخرج العامل من ذاته، وهو الذي 
حيفظه مث یهلكه ویرده الیه، وأطلقوا علیه ثالثة امساء، فهو برامها 
من حیث هو موجد، وهو فشنو من حیث هو حافظ، وهو شیفا 

من حیث هو مهلك.
وهكذا فتح الكهنة اهلنود الباب للمسیحیني فیما یسمى: تثلیث 
يف وحدة ووحدة يف تثلیث، فمن یعبد احد الثالثة، فكأنه عبدها 

مجیعا، او عبد الواحد األعلى.1

الخالص: لقد لعبت فكرة اخلالص دورا اساسیا يف رسم مسارات 
يف  العقائد  اهم  حوهلا  تدور  وكانت  اهلندوسي،  الدیين  الفكر 

الدیانة اهلندوسیة.
إذ متثل ذلك يف فكرتني: أوالمها اإلنطالق واالندماج يف الروح 

األعظم برامها، وثانیهما التجسد والعودة.2
إلنقاذ  وعودته  املنقذ  جتسد  فكرة  العقیدة  هذه  مصادیق  ومن 
البشریة من الظلم والبؤس، وهو جتسد االله يف جسد انسان، إذ 
یتجلى فیه هلدایة البشر، وتسمى بالسنسكریتیة واللغات اهلندیة 

اوتارا.3 
اليت  اهلندوسیة  املقدسة  الكتب  النصوص يف  الكثري من  وهناك 
تتناول هذا املوضوع، ومن زوایا خمتلفة، وكلها تتحدث عن اإلله 

فشنو، وطبیعة جتسداته الدوریة.

عقيدة الخالص في 
الديانات الشرقية

یقول اهلنود: ان هذا العامل لیس خملدا، فسیأيت یوم ینهار فیه كل 
شيء بسبب النار والفیضان، وعندئذ سیتدخل اإلله فشنو وحيول 
دون احرتاق العامل وغرقه، وبدال من ان ینتهي العامل اىل الفناء، 

فإنه سینتقل اىل عصره الذهيب.4
واإلله فشنو واحد من الثالوث اهلندوسي، أي احد االهلة الذین 
وفشنو-احلافظ  اخلالق،  براهما-  وهم:  العامل،  على  یسیطرون 
جتسدات كثرية،  فشنو  لإلله  أن  ویعتقدون:  وشيفا-املدمر،5 
من  تسع  هناك  وانه  آلخر،  وقت  من  األرض  اىل  ینزل  وانه 
العاشر على الئحة  التجسدات قد حصلت، يف حني ما یزال 
ابیض  وميتطي حصانا  من هلب،  بسیف  یأيت  االنتظار، حیث 
النقاذ الفاضل وتدمري الشریر يف هنایة الدور الرابع للعامل، دور 
التفسخ واالحنالل. وقد كان آخر جتسداته يف شخص غوتاما 
بوذا، مؤسس البوذیة،6 ولإلله فشنو مظاهر متجسدة كثرية، وما 
اكثر ما ینقلب إنسانا لیتقدم بالعون للبشر، وأعظم ما یتجسد 
فیه فشنو هو كرشنا،7 فحلول اإلله فشنوا يف االنسان كرشنا هو 
املنقذ، وهو جتلي من  بالناسوت، فكرشنا هو  الالهوت  حلول 
االرض،  على  وجوده  مظاهر  من  ومظهر  فشنو،  االله  جتلیات 
واهلنود یتحدثون عن كرشنا كما یتحدث املسیحیون عن املسیح. 
وقد انتشرت هذه العقیدة بني الطبقات املظلومة إنتشارا عظیما، 
وغطت مجیع العقائد، وكتب هلا النصر واخللود واالستمرار، وقد 
احتل االله فشنو مكان الصدارة يف الدیانه اهلندوسیة، وما تزال 
هذه العقیدة ساریة املفعول،8 الهنا تطرق على وتر حساس يف 
النفس البشریة، حیث السعي لتحقیق العدل ورفع الظلم، وصوال 

لتحقیق السعادة، وهو هدف البشریة األمسى.
ان فكرة املنقذ اليت متثلت على شكل جتسد، وعودة عند اهلندوس 
سوف تستمر يف بقیة الدیانات، وهي مرتبطة بالواقع االجتماعي 
الذي برزت فیه، وحیث حيل الظلم والبؤس والشقاء يف جمتمع 
ال یقوى على صده، تربز هذه الفكرة اىل حیز الوجود كظاهرة 
له من  اسطوري  بطل  والبحث عن  اجملتمع،  البطولة يف  لغیاب 
البائس اىل واقع  الواقع  اخلوارق واالمكانات ما ميكنه من تغیري 

مزدهر.9
الكتب  يف  الفكرة  هذه  وجود  حقیقة  يف  الیقدح  الرأي  وهذا 
املقدسة للدیانات، ولكنه یشري اىل األثر الكبري الذي تركته يف 
لتحققه كلما  الناس  یتحفز  اىل حلم  ومبا حوهلا  الناس،  نفوس 
إلستغالهلا  البعض  سعى  وكذلك  واالضطهاد،  للظلم  تعرضوا 

وتوظیفها ألجل غایاهتم ومصاحلهم اخلاصة.

ثانيا: البوذية
وهي فلسفة وضعیة أسسها سد هارتا جوتاما 480/560 ق.م، 
امللقب بـبوذا، أي العامل املستنري، وانتحلت الصبغة الدینیة، وقد 
ظهرت يف اهلند بعد الدیانة الربمهیة اهلندوسیة يف القرن اخلامس 
اىل  وتتجه  اهلندوسیة،  تناهض  البدایة  يف  وكانت  املیالد،  قبل 
العنایة باإلنسان، وفیها دعوة اىل التصوف واخلشونة ونبذ الرتف 
اخالقیا  نظاما  تعد  اخلري، وهي  وفعل  والتسامح  باحملبة  واملناداة 

ومذهبا فكریا مبنیا على نظریات فلسفیة.10
والبوذیة مل خترج عن ثوابت الدیانة الربمهیة، فهي أقرب ما تكون 
إىل كوهنا حركة روحیة صوفیة كانت ردة فعل على حتجر الدین 

اهلندوسي، وعلى تعسف الربامهة واستبدادهم.
ويف ذلك یقول العقاد: فالبوذیة إمنا قامت على اساس الربمهیة 
بتبسیط  البوذیة  يف كل عقیدة من عقائد االصول، وامنا متیزت 
العقائد لطبقات الشعب من غري طبقة الكهان، وال تعد إضافة 
يف صمیم العقائد الدینیة الربمهیة، بل اضافة يف آداب السلوك 

وفلسفة احلیاة .11
تؤمن البوذیة بـنظرية الفداء، إذ دون خملص سیخضع االفراد اىل 
نتائج اعماهلم، وهذا املخلص هو بوذا شاكیمين للطور الكوين 
احلايل، یلیه بوذا ميتريا الذي سیغدو سید العهد املقبل، والذي 



الرقم 1684
ربيع األّول 1443

17منّوعـــات الرقم 84
ربيع األّول 1443

منّوعـــات

سیسبق جمیئه زوال العامل.12
ویعتقد البوذیون كما تقول كتبهم املقدسة: ان بوذا كان الحقيقة 
المبارك،  الواحد  وهو  التام،  المقدس  الواحد  وإنه  بيننا  المنظورة 
فهو  لنا،13  واعلنها  انسانا  العليا، وصار  الحقيقة  فيه  وقد حلت 
كائن إلهي هبط الى هذا العالم لينقذه مما فيه من شرور،14 وان 
شخصية بوذا هي امتداد لشخصية كرشنا عند الهندوس، وكان آخر 
الضعفاء، ويرشد  ليساعد  أتى  اذ  بوذا،  تقمصته روح فشنو هو  ما 

العصاة الى الطريق المستقيم.15
أي  الدالي الما،  بأن  یعتقدون:  البوذیون  التبت  أهل  زال  وما 
الكاهن العارف بكل شيء، إمنا هو جتسید حي لبوذا املنتظر الذي 
مازالوا ینتظرون قدومه،16 ويف السیاق نفسه، فإهنم یعتقدون: بأن 
بوذا هو ابن اإلله، وانه هو املخلص للبشریة من مآسیها وآالمها، 
بوذا  برجعة  یؤمنون  لذلك  عنهم مجیع خطأیاهم،  یتحمل  وانه 
ثانیة اىل االرض لیعید السالم والربكة الیها،17 ويف هذا تشابه بني 
شخصیة بوذا وشخصیة املسیح، فالبوذیون یعتقدون: ان تجسد 
بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا،18 كما هو 
األمر مع املسیح، حیث جتسد روح القدس على العذراء مرمي، 
ذكرهتا  التطابق،  تصل حد  تكاد  للشبه  موارد كثرية  عن  فضال 
النصوص املقدسة للدیانتني،19 فبوذا يف الدیانة البوذیة مظهر من 

مظاهر التجسد اإلهلي، وحلول الالهوت بالناسوت.

ثالثا: الزرادشتية
قبل  السادس  القرن  يف  »فارس«  بالد  يف  الزرادشتیة  تأسست 
دیانة  وهي  ق.م،  زرادشت 660_583  اىل  وتنسب  املیالد، 
ثنویة تؤمن بوجود إهلني يف الوجود، وتنطلق من االعتقاد: بان 
احلیاة صراع دائم بني اله النور ورمز اخلري اهورا مزدا، وإله الظالم 
ورمز الشر اهريمان، وقد صنفهم فقهاء املسلمني بأهنم أهل شبهة 
كتاب، واهم تعالیم ومعتقدات هذه الدیانة موجودة يف الزندافستا 

كتاهبم املقدس.20
املوعود يف  الزمان، وظهور  آخر  أفكار كثرية حول  لقد ذكرت 
كتب وآثار زرادشت والزرادشتیة، ومن مجلة هذه اآلثار كتاب 
قصة  وكتاب  جاماسب،  رسالة  وكتاب  زند،  وكتاب  اوستا، 

دینیك، وكتاب رسالة زرادشت.
وقد طرحت الدیانة الزرادشتیة عددا من املوعودین یطلق على كل 
منهم اسم سوشيانت، وكان هؤالء املوعودون ثالثة، أكثرهم أمهیة 
بمثابة كريشناي  المزدية  ان سوشيانت  قالوا:  إذ  الثالث؛  الموعود 
اليهودية،  لدى  والمسيح  البوذية،  لدى  الخامس  وبوذا  البراهمة، 

وفارقليط عند العيسوية، وبمنزلة المهدي لدى المسلمين. 
ویؤمن الزرادشتیون: بان العامل سیستمر12 الف سنة، تقسم اىل 
اربع حقب متمایزة عن بعضها، وان احلقبة االخرية قد بدأت 
یتوقعون  احلقبة  هذه  ويف  مستمرة،  تزال  وما  زرادشت،  بوالدة 
ظهور ثالثة خملصني یطلق على كل منهم إسم سوشیانت، وبني 
املخلص  هو  أمهیة  اكثرهم  وان  سنة،  الف  واملخلص  املخلص 
من  ینحدر  والذي  املنتصر،  سوشیانت  یلقبونه  الذي  الثالث 
سنة  آالف  ثالثة  فبعد  الروحي،21  التناسل  بطریق  زرادشت 
ابناء زرادشت،  الدنیا أحد  من وفاة زرادشت سیظهر يف هذه 
وسیكون هذا االبن هو املخلص الذي خيلص البشریة يف اخر 

الدنیا.22
ان الصراع بني قوى اخلري وقوى الشر سیستمر يف احلقبة الرابعة، 
قوى  وكل  آهرمان،  وسیهلك  مزدا،  أهورا  سینتصر  وحینها 
النصر باتت قریبة، وقد الحت يف اآلفق  الشر،23 وإن بشائر 
عالمات التمهید لظهور سوشیانت املبارك الطلعة الذي یتم يف 

عهده انتصار اخلري على الشر يف االرض.24
وان من العالمات على جمئ املخلص املنتظر هو: ان تأيت موجه 
من معدن منصهر، فتغطي األرض وتطهرها، وعندئذ تقع املعركة 
الروایات  البدایة وحسب  األخرية بني اهورا مزدا واهرميان، ففي 
الزرادشتیة یكون االنتصار إلله الشر لكن هذا االنتصار لن یدوم 
طویال، إذ یظهر سوشیانت ابن زرادشت املنتظر الذي مل یولد 

بعد، والذي سیظهريف آخر الدنیا لینقذ العامل من الظالل.25 

عقيدة المخلص في الديانة اليهودية
تعد عقیدة املنقذ املوعودالذي سینقذ بين اسرائیل من الشتات، 
ومينحهم السیادة على العامل من اهم عقائد الدیانة الیهودیة، وان 
الزمان  الذي سیأيت يف آخر  المنتظر هو  هذا املخلص المسيح 

لیمأل االرض عدال وسالما.
وقد اختلف الباحثون حول مصدر اإلميان هبذه العقیدة يف الدیانة 
الیهودیة، فمنهم من یرى: بان هذه العقیدة قد تسربت اىل الفكر 
الیهودي يف وقت متأخر، ومل تظهر إال بعد سقوط دولة یهوذا، 
واسر الیهود، وسبیهم اىل بابل، مث خضوعهم للفرس، وهي عقیدة 
مستعارة من الزرادشتیة اليت كان یدین هبا الفرس،26 فیما یرى 
آخرون: بان هذه العقیدة قد تبلورت بعد السيب البابلي، ونتیجة 
طبیعیة للبؤس والشقاء واالالم اليت تعرضوا هلا، یقول حسن ظاظا: 
لقد كان تفكير اليهود بالغيبيات بعد ان تعرضوا للسبي البابلي، ومن 
ثم للتشتيت في األرض على أيدي الرومان يتخذ إتجاهين: األول/

هو نهاية العالم، واآلخر/هو الخالص على يد المسيح المنتظر.27 
الن حیاة السيب اليت عانوها عمقت يف نفوسهم احلقد والكراهیة 
أمم  من  هلم  لینتقم  املسیح  اعتقادهم مبجيء  فكان  للشعوب، 
األرض، وحيررهم من العبودیة ملضطهدیهم، ویعیدهم من املنفى، 

وحيكم بالشریعة الیهودیة.28 

اما الیهود، فإهنم یعتقدون: بان عقیدة املخلص اصیلة يف الدیانة 
من  العدید  طریق  عن  املقدسة  علیها كتبهم  أكدت  الیهودیة 
للیهود  اهلل سريسل  ان  الفكرة:  هذه  ومؤدى  والرؤى،  التنبؤات 
اليت  املكانة  والنكبات، ویضعهم يف  البالیا  ینتشلهم من  منقذا 
تقتضیها فكرة االختیار، واطلقوا على هذا املخلص لقب املسیح 
املنتظراملنحدر من نسل داود، والذي سیأيت لیعید جمد اسرائیل، 
نافذة  التوراة  احكام  فلسطني، وجيعل  الیهود يف  وجيمع شتات 
من  الكثري  ذلك  على  وذكروا  والعامل،29  اسرائیل  يف  املفعول 
النصوص واالخبار، فقد جاء يف »التوراة«: سيأتي ابن االنسان 
على سحب السماء، ويعطى المجد والملك ومملكة تخدمها جميع 

االمم والشعوب.30 

المخلص في الديانة المسيحية
تعد فكرة املنقذ يف الفكر الدیين املسیحي امتدادا لفكرة املنقذ يف 
الفكر الدیين الیهودي، والفرق اجلوهري بني الفكرتني: ان مسیح 
الیهود املوعود سیأيت، يف حني ان مسیح النصارى صلب، ولكنه 
سیعود من جدید، فاجمليء األول قد مت على ید عیسى ابن مرمي، 

وان له جميء ثان.31
وان هذا اجمليء الثاين للمسیح سیقرتن مبهمة سیؤدیها: الشطر 

عقيدة الخالص في 
األديان اليهودية 
والمسيحية
واإلسالم
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األول من هذه املهمة يف نظر املسیحیني عامة، هو اكمال الدور 
الذي قام به املسیح يف جمیئه االول، أال وهو دور املخلص من 
اخلطیئة، ويف اجمليء الثاين سوف خيلص یسوع العامل من الكفر 
من  الناس  وختلیصه  ابلیس،  على  بقضاءه  وذلك  والفسوق، 
هجماته،32 والشطر الثاين هلذه املهمة هو امللك، إذ یعتقدون: 
بأن - ملكوت اهلل-  یتحقق متاما مبجيء املسیح،33 اما الشطر 
ان  تعين:  وهذه  بالدینونة،  فیتمثل  املسیح،  مهمة  من  الثالث 

املسیح عندما یأيت سیدین - یقاضي – االحیاء واالموات.34
وهناك الكثري من الرؤى والنبوءات اليت تتحدث عن خملص آخر 
الزمان يف كتاب العهد اجلدید سنعرض لبعضها على سبیل املثال، 
ففي اجنیل ميت نقرأ: فكونوا اذن على استعداد الن ابن اإلنسان 
جييء يف ساعة ال تنتظروهنا،35 ويف اجنیل مرقس نقرأ ایضا: يف 
ذلك احلني یرى الناس ابن االنسان آتیا يف السحاب بكل عزة 
وجالل، فريسل مالئكته اىل جهات الریاح األربع لیجمعوا خمتاریه 
من اقصى االرض اىل اقصى السماء،36 وایضا انكم حباجة اىل 
الصرب حىت تعملوا مبشیئة اهلل، وحتصلوا على وعده قلیال قلیال من 

الوقت، فسیأيت اآليت والیبطئ.37
وتظهريف  السماء،  قوات  وتتزعزع  السماء  من  النجوم  فتتساقط 
ذلك احلني عالمة ابن االنسان يف السماء، فتنسحب مجیع قبائل 
السماء  سحاب  على  آتیا  االنسان  ابن  الناس  ویرى  االرض، 
اىل  الصوت  عظیم  ببوق  مالئكته  فريسل  وجالل،  عزة  بكل 
جهات الریاح األربع لیجمعوا خمتاریه من اقصى السماوات اىل 
اقصاها،38 فضال عن الكثري الكثريمن النصوص اليت تؤكد هذا 

املعىن وما شاهبه، متناثرة يف كتاب العهد اجلدید.

ومن ناحیة اخرى، ومع بروز حركة اإلصالح الدیين الربوتستانيت، 
تداخلت مع هذه احلركة االساطري الیهودیة، اذ أدخلت ضمن 
االهلیة متضمنة يف  العنایة  بان  االعتقاد:  احلركة  معتقدات هذه 

حضور الرب يف التاریخ االنساين.39
الیهودیة  السماویتني  الدیانتني  فإن  تقدم،  ما  على  وتأسیسا 
أصل  هلما يف  السابقة  االخرى  العقائد  مع  تلتقیان  واملسیحیة، 
فكرة االعتقاد: بانتظار منقذ او مصلح او خملص ینقذ البشریة من 
الظلم، وان اختلفت اسباب هذا االعتقاد، إال إن جوهره یكمن 
االنسانیة ردحا من  الذي عاشته  والقهر  والظلم  االضطهاد  يف 
الزمن،40 وهكذا فإن االعتقاد بظهور املنقذ امنا یشیع يف حقب 
االضطراب السیاسي واالجتماعي، وكان لالضطهاد الذي عانته 
الدیانة املسیحیة على ید الرومان يف القرن املیالدي االول ابلغ 
االثر يف تفعیل هذه العقیدة يف نفوس الناس، ودفعهم للبحث 
املسیحي، ويف  العقل  العقیدة يف  بل يف جتذر هذه  منقذ،  عن 
الوجدان الدیين للنصارى، ولكن الذي ميیزاملنقذ يف املسیحیة عن 
غريه يف الدیانات والعقائد االخرى هو: انه جيمع فضالعن صفته 
االنقاذیة أنه هو الرب، وهو النيب الذي صلب، وان ظهوره مرتبط 

بیوم البعث والقیامة واحلساب، النه هو الذي حياسب البشر.
املثالیة  البیئة  تعد  واالجتماعي  السیاسي  االضطراب  ان حقب 
لنمو مثل هذه العقائد، واليت تتنفس يف ایام الشدائد السيب البابلي 
للیهود، االضطهاد الروماين للمسیحیني، الظلم الذي تعرضت له 
البلدان، وهي بذلك متثل  الطبقات الفقرية واملسحوقة يف مجیع 
االمل للمظلومني بغد مشرق سعید تنتهي فیه عذاباهتم، ویثأروا 

فیه من مضطهدیهم.
وقد أثبتت إحداث التاریخ على ان ما من امة تعرضت للعدوان 
واالضطهاد على ید االمم االخرى، او ضاقت هبا سبل العیش 
الكرمي إال وازدادت عندها وتائر االعتقاد بظهور املخلص املنتظر 

اآليت النقاذها عاجال ام آجال.
خنلص اخريا اىل حقیقة مفادها: ان اإلميان بظهور املنقذ العاملي 
امنا یعرب عن حاجة فطریة عامة لدى االنسان تقوم على تطلعه 
الظلم  وحماربة  العدل  لتحقیق  الدءوب  وسعیه  للكمال،41 
املقدسة  الدینیة  النصوص  بِه  بشرت  ما  وهو كذلك  والظاملني، 

ألغلب األدیان.

المخلص في الدين اإلسالمي
العاملي  واملصلح  املنقذ  بظهور  االعتقاد  فإن  وبینا،  سبق  كما 
من  األرض  بقاع  العادلة يف كل  اإلهلیة  للدولة  وإقامته  املنتظر، 
السماویة  والعقائد  الوضعیة  العقائد  یبني  البارزة  االشرتاك  نقاط 
هویة  حتدید  يف  هو  إمنا  بینهم  واالختالف  اإلسالمیة،  غري 
ومصداق هذا املصلح العاملي الذي حيقق مجیع أهداف األنبیاء 
واملذاهب  فالفرق  املسلمني،  عند  احلال  واألوصیاء،42 وكذلك 
اإلسالمیة جتمع مع اختالف طفیف بینها على حتمیة انتصار 
قوى احلق والعدل والسالم يف صراعها مع قوى الباطل والظلم 
االسالم  نور  فیه  یشع  بغد  وتؤمن  املطاف،  هنایة  يف  والعدوان 
على مجیع ربوع املعمورة، وتسود فیه القیم اإلنسانیة سیادة تامة، 

ویتحقق ظهور املدینة الفاضلة واجملتمع األمثل.43
واملسلمون جيمعون ایضا على، ِإن هذه اآلمال اإلنسانیة الكبرية 
الروایات  علیها  أطلقت  مقدسة  شخصیة  ید  على  ستتحقق 
هذه  ان  مطهري:  مرتضى  یقول  المهدي،44  إسم  اإلسالمیة 
الفكرة تنطلق اساسا من املفاهیم القرآنیة اليت تؤكد على حتمیة 
انتصار رسالة السماء،45 وحتمیة انتصار الصاحلني واملتقي،46 
وحتمیة إهنزام قوى الظلم والطغیان،47 وحتمیة بزوغ فجر غد 

مشرق سعید على البشریة.48
یقول ابن خلدون49 مبینا حقیقة إنتشار وجتذر الفكرة املهدویة 
يف الواقع اإلسالمي رغم اختالفه هو شخصیا مع هذه احلقیقة: 
اعلم ان المشهور بين الكافة من أهل اإلسالم على ممر اإلعصار: 
انه البد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين 
ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك اإلسالمية، 

ويسمى المهدي.50 
فاملسلمون وعلى اختالف مذاهبهم وفرقهم یعتقدون بظهوره يف 

51.آخر الزمان، وعلى طبق ما بشر به النيب
وقد لعبت فكرة المهدي والمهدوية دورا كبريا يف اإلسالم منذ 

القرن االول اىل الیوم، ویرجع سبب جناحها اىل ان نفسیة الناس 
تكره الظلم وحتب العدل، سنتهم يف مجیع االزمنة واألمكنة، فإذا 
اشرأبت  األسباب  من  زمنهم ألي سبب  العدل يف  یتحقق  مل 
نفوسهم حلاكم عادل تتحقق فیه العدالة جبمیع إشكاهلا، فمن 
الناس من جلأ اىل اخلیال یعیش فیه، وألف يف ذلك الیوتوبیا أو 
دنیا  خیاله  من  وخلق  الفارايب،  تعبري  حد  على  الفاضلة  املدن 
ونظاما عادال كل العدالة، خالیا من الظلم كل اخللو، وعاش فیه 
خبیاله ینعم بالعدل اخلیايل، ومنهم من نزع اىل الثورة یرید رفع هذه 
املظامل، وحتقیق العدالة االجتماعیة يف الدنیا الواقعة، فلما عجزوا 
عن حتقیقها أملوها، وإذا جاءت هذه الفكرة عن طریق الدین كان 
الناس هلا أكثر محاسة وغرية وأمال، ألهنم رأوا يف فكرة املهدي ما 

حيقق أملهم.52
لقد تكررت دعوات املهدویة يف التاریخ االسالمي.. حىت جتاوزت 
العشرات وتدلنا هذه الظاهرة على متاهي مصطلح االمام املهدي 
الواقع  فعل على  وانبثاقه كردة  والعدالة،  واحلریة  الثورة  معىن  مع 
الفاسد الذي كان یتدهور الیه اجملتمع االسالمي، وهي تستفید 
مره  ففي كل  الزمان  أخر  مهدي  بظهور  املتواترة  الروایات  من 
او  زعیمهم  وان  الزمان  آخر  هو  هذا  زماهنم  ان  الناس  یتصور 
شهیدهم هو املهدي املنتظر وهكذا دوالیك، فهذه الفكرة متثل 
اخلالص للمحرومني، وهي مناسبة حلشد التأیید الشعيب الي ثائر 
یرفع هذا الشعار، وتقوم بإضفاء نوع من القداسة على ثورته.53
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التكلیف«،  قبول  »قابلیة  هي  اإلنسان،  قابلیات  مجلة  من  ان 
وضعت  اليت  القوانني  إطار  داخل  العیش  من  اإلنسان  یتمكن 
له. ومل یتمكن أي حیوان آخر غري اإلنسان أن یتبع قوانني غري 
القوانني الطبیعیة اجلربیة، فمثال ال ميكن وضع قانون لألحجار 
واألخشاب واألشجار والزهور، أو للفرس والبقر والغنم، وإبالغها 
اليت  واملقررات  القوانني  إطار  يف  یسريوا  بأن  بذلك،  وتكلیفها 
وضعت املصلحتهم، وان هذه املوجودات حىت لو فرضنا أن ینجز 
عمال من أجل مصلحتها جيب أن یكون بصورة إجباریة وإلزامیة.

هذه  ميتلك  الذي  املمتاز  الوحید  املوجود  هو  اإلنسان  ولكن 
سلسلة  إطار  یسري يف  العجیبة حبیث  و»القدرة«  »اإلمكانیة« 
من القوانني التعاقدیة هذه القوانني التعاقدیة ملا كانت موضوعة 
من قبل شخص ذي صالحیة ویكلف اإلنسان هبا، وال خيلوا 
تكلیف القانون من نوع من أنواع الصعوبة واملشقة یدعى باسم 

»التكلیف«.
فاملشرع من أجل أن جيعل اإلنسان مكلفا بتكلیف خاص علیه 

ان پرعی عددا من الشروط، وبعبارة أخرى یتمكن اإلنسان مع 
وجود عدد من الشروط أن یعهد بإجناز بعض التكالیف، وشروط 

التكلیف اليت جيب أن تتوفر يف مجیع التكالیف هي كاآليت:

1. البلوغ
العمر حتدث فیه تغیريات  عندما یصل اإلنسان إىل مرحلة من 
فجائیة وحيصل تغیري يف هیكله وأحاسیسه وتفكريه یشبه نوعا 
من الطفرة یسمي البلوغ، ولكل شخص يف احلقیقة بلوغ طبیعی.

بصورة  األفراد  البلوغ جلمیع  ملرحلة  وال ميكن حتدید زمن معني 
دقیقة، فمن املمكن أن یصل بعض األفراد إىل مرحلة البلوغ قبل 
اآلخرین. إن ممیزات األشخاص الفردیة، وكذلك املمیزات املكانیة 

واحملیطیة هلا تأثري يف سرعة البلوغ وتأخريه.
وما هو متیقن هو أن جنس املرأة یصل إىل مرحلة البلوغ الطبیعي 
قبل جنس الرجل، ومن الناحیة القانونیة جيب حتدید عمر معني 
یعترب السن املتوسط للجمیع أو السن الذي هو احلد األقل لسن 

اإلنسان والتكليف

اإلنسـان في القرآن
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البلوغ )باإلضافة إىل شرط آخر کالرشد - يف الفقه اإلسالمي( 
لیكون ضابطا جلمیع األفراد.

بناءا على هذا فمن املمكن أن یصل البعض إىل البلوغ الطبیعي 
ولكنهم مل یصلوا بعد إىل سن البلوغ القانوين. وبلوغ الرجل يف 
اإلسالم وفقا لرأي أكثریة علماء الشیعة من حیث السن قد حتدد 
يف إمتام السنة اخلامسة عشر - بالسنة القمریة - والدخول يف 
السادسة عشر، وبلوغ املرأة القانوين حتدد يف إمتام السنة التاسعة 
والدخول يف العاشرة، والبلوغ القانوين هو أحد شروط التكلیف 
أي أن الفرد الذي مل یصل إىل املرحلة القانونیة غري مكلف إال 
قبل  الطبیعي  البلوغ  إىل مرحلة  قد وصل  أنه  بالدلیل  یثبت  أن 

البلوغ القانوين.

2. العقل
فاجملنون  عاقال،  الشخص  التكلیف، كون  شروط  من  واآلخر 
الفاقد للعقل لیس مبكلف، وتسقط عنه التكالیف. كما أن غري 
البالغ ال یتوجه إلیه أي تكلیف يف ما قبل البلوغ، وال علیه أن 
یقضي يف زمن البلوغ ما مل ینجزه يف زمن ما قبل البلوغ، فمثال ال 
یكلف الشخص البالغ بأن یقضي الصلوات اليت مل یؤدها يف زمن 
ما قبل البلوغ، ألنه مل یكن التكلیف موجه إلیه آنئذ، والشخص 
اجملنون أیضا غري مكلف يف حالة اجلنون، وبناء على هذا إذا عقل 
جمنون بعد مدة ال یكلف بقضاء ما مل یؤده يف أیام اجلنون، فمثال 
ال جيب علیه أن یقضي صلواته وصیامه الفائت يف ذلك الزمان.

نعم إن بعض التكالیف تتعلق بأموال الصغري أو اجملنون، واجملنون 
أو الصغري غري مكلفني بإجناز ذلك، ولكن بعد بلوغ الصغري أو 
املتعلق مبال  تعقل اجملنون جيب علیها إجنازه کالزكاة أو اخلمس 
الصغري أو اجملنون، حيث إذا مل یكن والیهما الشرعي قد أداه، 

فعلیهما أداؤه بعد الوصول إىل مرحلة التكلیف.

3. اإلطالع والوعي
من الواضح إن اإلنسان یتمكن من إجناز التكلیف عندما یعلم 

بوجود ذلك التكلیف وبعبارة أخرى عندما یبلغ به.
ولو فرضنا إن املشرع وضع قانونا ولكنه مل یطلع املكلف علیه ال 
جيب على املكلف، بل ال یتمكن من إجرائه يف مرحلة التنفیذ، 
ولو قام بعمل خمالف ال یتمكن املشرع من معاقبته. یقول علماء 
علم األصول: إن معاقبة من ال يعلم بالتكليف ولم يقصر في كسب 

اإلطالع قبيح، ومسوا هذا األصل به »قبح العقاب بال بیان«.
وقد بني »القرآن الكرمي« هذه احلقیقة مرارا بأننا ال نعذب قوما 

لتخلفهم إاّل بعد إمتام احلجة أي ال نقوم به العقاب بال بیان.
بالنحو  التكلیف  أجل  من  واإلطالع  العلم  فإن شرط  وبالطبع 
املذكور ال یستلزم أن یبقى اإلنسان نفسه يف حالة اجلهل بصورة 
العلم  عملیة ویتصوره عذرا لنفسه. فاإلنسان مكلف بتحصیل 
احلدیث.  يف  وجاء  إلطالعه  وفقا  نشاطه  ممارسة  مث  واإلطالع 
اإلهلیة  العدل  إىل حمكمة  القیامة  یوم  املذنبني جيلبون  بعض  إن 
ویقال  مسؤولیاهتم،  إجناز  يف  تقصرياهتم  بعض  على  ویؤاخذون 
للمذنب: لماذا لم تقم بواجبك؟ فیقول: ما كنت أدري. فیقال له: 

لماذا لم تطلع ولماذا لم تتابع تحصيل العلم؟
إذا فالغرض من قولنا: إن العلم واإلطالع شرط يف التكلیف هو 
إذا كان التكلیف مل یبلغ به املكلف ومل یقصر املكلف من هذه 
الناحیة أي أنه بذل السعي الالزم لتحصیل العلم ولكنه مل یفلح 

بذلك فإن مثل هذا املكلف معذور أمام اهلل.

4. القدرة والتمكن
یكلف اإلنسان بعمل یتمكن من إجنازه ولكن العمل الذي مل 
یتمكن اإلنسان من إجنازه ال یكون موضع تكلیف أبدأ، وال ریب 
إن قدرة اإلنسان حمدودة، ومل تكن غري حمدودة. وملا كانت القدرة 
فمثال  القدرات.  حدود  يف  التكالیف  تكون  أن  جيب  حمدودة 
لإلنسان القدرة على حتصیل العلم واملعرفة ولكنه يف حدود معینة 
من حیث الزمان ومقدار املعلومات. فالشخص مهما كان عبقریا 
علیه أن یتدرج يف مدارج العلم واملعرفة يف طول الزمان تدرجيیا، 
عدة  پستغرق  حتصیل  بشبه  یقوم  أن  على  أجربوا شخصا  ولو 
أي  یطاق«  التكلیف »مبا ال  باالصطالح  یكون  اآلن  سنوات 
التكلیف مبا فوق الطاقة والقدرة. وإذا أجرب إنسان على استیعاب 
مجیع علوم العامل فذلك أیضا تكلیف مبا ال یطاق وغري صحیح 
وال یصدر مثل هذا احلكم من حكیم عادل أبدا، ویقول اهلل يف 

القرآن الكرمي:
»ال ُيَكلُِّف اللَُّه نَفًسا ِإاّل ُوسَعها«1 فلو كان شخص يف حال الغرق 
ونتمكن على إنقاذه جيب علینا إنقاذه، ولكن لو كانت طائرة ما 
يف حالة السقوط، والنتمكن بأي وجه من إنقاذها، یسقط علینا 

التكلیف أي الیؤاخذنا اهلل على عدم مساعدتنا إلنقاذ الطائرة.
وهنا نقطة وهي كما إننا قلنا حول اإلطالع والوعي ان التكلیف 
بتحصیل  مكلفني  نكون  إال  الیستلزم  باإلطالع  املشروط 
اإلطالع. فالتكلیف املشروط بالقدرة أیضا الیستلزم اال نكون 
مكلفني بتحصیل القدرة. ففي بعض املوارد یكون تقویة القدرة 
أمام عدو صلف  اآلن  أنفسنا  فلنفرض  حراما وحتمیلها واجبا، 

اإلنسـان في القرآن

اإلنسـان في القرآن

قوی مقتدر قاصد لالعتداء على حقوقنا أو اهلجوم على حوزة 
اإلسالم، والمنلك يف الوقت احلاضر قوة جماهبته، وكل نوع من 
اجملاهبة تعين ضیاع القوى دون احلصول على أیة نتیجة من عملنا 
الصورة  هذه  الواضح يف  فمن  املستقبل،  أو  احلاضر  الوقت  يف 
أننا لسنا مكلفني باجملاهبة، ولكننا كنا وال زلنا مكلفني باحلصول 
على القدرة لكیال نضع یدا على ید يف مثل هذه الظروف. یقول 
ٍة َوِمن رِباِط الَخيِل  القرآن الكرمي: »َوَأِعّدوا َلُهم َما اسَتَطعُتم ِمن قـُوَّ
غري  اجملتمع  أو  الفرد  أن  فكما  َوَعُدوَُّكم«2  اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  تُرِهبوَن 
املطلع املقصر يف احلصول على اإلطالع یكون موضع مؤاخذة 
اهلل وال حيسب عدم اإلطالع له عذرا، كذلك الشخص أو اجملتمع 
العاجز املقصر يف احلصول على القدرة یكون موضع مؤاخذة اهلل 

ألنه مل یكتسب القدرة والطاقة فال حيسب عجزه عذرة له.

5. الحرية واالختيار
احلریة واالختیار شرط آخر من شروط التكلیف، أي أن اإلنسان 
عندما یكون مكلفا بإجناز واجب جيب أاّل یكون هناك إجبار 
أو اضطرار، فإذا كان إجبار )إكراه( أو اضطرار يف األمر، یسقط 

التكلیف.
واإلجبار )اإلكراه( كأن تكون هناك قوة جابرة هتدد شخصا بأن 
یبطل صومه حتما حبیث إن مل یفطر سوف یتعرض للخطر. فمن 
إذا كان  املورد یسقط تكلیف الصوم، أو  الواضح يف مثل هذا 
شخص مستطیعا ویهدده جبار بأنه إذا ذهب إىل احلج فسوف 
یتعرض هو أو أحد أقربائه إىل اخلطر. قال رسول اهلل: »رفع 
ما استكرهوا عليه.« أي انه یسقط التكلیف عن األمة عند اإلكراه 
واإلجبار واالضطرار هو اال یقع اإلنسان موضع هتدید من قبل 
شخص، بل االختیار ولكن هذا االختیار معلول لشروط صعبة 
حاصلة، كمن ظل يف صحراء عاجزا وجائعا ال ميلك لسد رمقه 
طعاما سوى املیتة. ففي مثل هذا املورد یسقط عنه تكلیف حرمة 
أكل املیتة، فالفرق بني اإلجبار واإلكراه وبني االضطرار هو أن 
حبیث  جائرة  قوة  هتدید  موضع  اإلجبار  مورد  يف  اإلنسان  یقع 
جيب علیك أن تقوم بالعمل الفالين احملرم، وإذا مل تنجزه فسوف 
أعاقبك بشدة واإلنسان من أجل أن یدفع الضرر عن نفسه فهو 

جمبور على العمل خبالف الواجب.
ولكن التهدید غري موجود يف مورد االضطرار، بل تكون الظروف 
بشكل حبیث حتمله وضعا غري مرغوب فیه، وألجل أن یرفع ذلك 
املوضع أي یرفع ما هو موجود فهو مضطر للعمل خالف واجبه 

األصلي، ففرق اإلجبار عن االضطرار یقع يف جهتني:

1. یأيت دور التهدید يف مورد اإلجبار واإلكراه بعكس االضطرار؛
2. یبحث اإلنسان عن طریق الدفع الوضع غري املرغوب فیه يف 
مورد اإلكراه واإلجبار ويف مورد االضطرار یبحث عن طریق لرفع 

مثل ذلك الوضع.
من  االضطرار  وكذلك  واإلجبار  اإلكراه  اعتبار  ميكن  ال  ولكن 
شروط التكلیف العامة، أي لیس هلا عمومیة ومشول، مث إهنا أوال 
هلا صلة مبقدار الضرر الذي جيب دفعه أو رفعه، ثانیا هلا صلة 
أو  اإلكراه  بسبب  )إجنازه  اإلنسان  یرید  الذي  التكلیف  بأمهیة 

االضطرار(.
ومن الواضح أنه ال ميكن اإلقدام على األضرار باجملتمع أو الدین 
نفسه أو على إزهاق أرواح اآلخرین حبجة اإلكراه أو االضطرار، 
التكالیف توجب حتمل أي نوع من األذى والضرر يف  فبعض 

سبیل إجنازها.

الهوامش:
1. سورة البقرة، اآلیة ۲۸4. 
2. سورة األنفال، اآلیة 45.

مطبعة  القرآن«،  في  »اإلنسان  المطهري،  مرتضی  الشهيد  المصدر: 
مجمع أهل البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.
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السؤال: یوجد حدیث قدسي مفاُدُه: 
»لوالك )يا محمد( ما خلقت األفالك ولوال علي لما خلقتك، ولوال 

فاطمة لما خلقتكما جميعاً.« 
 علیًا أن  احلدیث  هذا  من  بدواً  األذهان  إىل  ینسبق   .1
أفضل من النيب وأن فاطمة أفضل منهما. وهذا ما یدعو 
الكثريین إىل رفض هذا احلدیث. ما هو التفسري الصحیح هلذا 

احلدیث؟ 
2. ومع تفسريه بشكل صحیح هل یقدح به ضعفه السندي؟

الجواب:
ولتفسري احلدیث ثالثة أوجه:

1. الوجه الكالمي
ولیس هنا معىن احلدیث - كما قد یتوّهم يف باديء النظر - هو 
أفضلیة علي أو فاطمة، بل الرسول أفضل الكائنات 
وسید الربایا »ثُمَّ َدنَا فـََتَدلَّى ٭ َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى«1 دنواً 
عبيد  من  عبد  علّي: »أنا  وقال  األعلى،  العلّي  من  واقرتاباً 
محمد.« أي املأمورین بطاعته. بل مفاده نظري ما رواه 
الفریقني عن النيب: »علّي مّني وأنا من علّي.« و: »حسين 
اّن  منها:  املعاين  من  أوجه  حيتمل  وهو  حسين.«  من  وأنا  مّني 
الدنیویة  النشأة  يف   الرسول بدن  خلق  من  والغایة  الغرض 
 وفاطمة وابتعاثه ال یكتمل إال بالدور الذي یقوم به علّي
من أعباء اقامة الدین وایضاح طریق اهلدایة، نظري قوله تعاىل النازل 

يف أیام غدیر خم یوم تنصیب النيب علّیًا إماماً: 
»يَا أَيّـَُها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن َلْم تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت 
ِرَسالََتُه َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن«2

لیقوم بالدور  إماماً  فقد جعل تبلیغ الرسالة مرهوناً بنصب علّیاً 
الذي یلي النيب وكذا قوله تعاىل:

اْليـَْوَم  َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن  َفاَل  ِديِنُكْم  ِمْن  يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا  »اْليـَْوَم 
ْساَلَم  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

ِديًنا«3
وهو أیضاً نزل يف أیام غدیر خم فرضى الرب بالدین مشروط مبا 
أقیم يف ذلك الیوم حیث یئس الكفار من إزالة الدین االسالمي 
ینقطع مبوت  الدین وحفظه لن  القیم على  والقضاء علیه، ألن 

النيب بل باق ما بقیت الدنیا.

التفسير الصحيح 
لحديث »لوالك ما 

خلقت االفالك«

ونظري قوله تعاىل: »ُقل ال َأسأَُلُكم َعَليِه َأجًرا ِإالَّ الَمَودََّة ِفي الُقربٰى«4 
فجعل الرسالة يف كّفة ومودة الرسول يف كّفة معادلة وقال 
تعاىل: »ُقْل ما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر فـَُهَو َلُكْم«5 و: »ُقْل ما َأْسئـَُلُكْم 

َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإالَّ َمْن شاَء َأْن يـَتَِّخَذ ِإلى  رَبِِّه َسِبياًل«6
فكانوا هم السبیل الیه تعاىل واملسلك إىل رضوانه واّن الدور الذي 
قامت به فاطمة من ایضاح حمجة احلق وطریق اهلدایة يف وقت 
عّمت الفتنة املسلمني ومل یكن من قالع لظلمتها ودافع للشبه 
إال موقف الصدیقة الطاهرة فقد كان والیزال حامساً وبصرية 
لكّل املسلمني ولكل األجیال. إذ هي اليت نزلت يف حّقها آیة 
التطهري والدهر وهي أّم أبیها، اذ األمومة للرسول وهو مقام 
ال یقاس به األمومة للمسلمني، وهي روح النيب الذي بني 
جنبیه، فكل هذه اآلیات واألحادیث النبویّة مل تزل حّیة وغّضة 

يف آذان املسلمني.
وهذا املعىن للحدیث حینئذ یقرب من مفاد قوله تعاىل: »َو ما 
ْنَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن«7 أي لیعرفون مث یعبدون وذلك  َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اإْلِ
بوساطة هدایة الرسول والدین احلنیف باقامة األئمة له 

.بعده

2. الوجه الفلسفي
الغایة، فمنها غایة هنائیة ومنها  قد حرر يف علم املعقول تعدد 
الغائیة تكون حبسب  العلل  أّن  غایات متوسطة، كما قد حرر 
مقام متعاكسة حبسب مقام آخر، ولنمثل بذلك مثال یوضح هذا 
األمر، فقد یقول القائل: اّني أذهب إلى المدرسة لكي أتعّلم، واّني 
أتعلم لكي أحصل على الشهادة العليا، كما یصح من هذا القائل 
ملا حصلت  تعّلمي  ولوال  تعّلمت  ملا  للمدرسة  لوال ذهايب  قوله 
على الشهادة العلیا، كما یصح منه القول: لوال الرغبة للحصول 
على الشهادة العلیا ملا تعّلمت وملا ذهبت إىل املدرسة، فاحلاصل 
من قول هذا القائل لیس مفاده أفضلیة الذهاب إىل املدرسة من 
التعلم، وال أفضلیة التعلم من الدرجة العلمیة الفائقة يف حصول 
الشهادة، بل هذا التعلیل هو بیان لدور وتأثري الغایات املتوسطة 

من دون أن یعين ذلك كوهنا غایات هنائیة.
فما یومهه ظاهر هذا احلدیث من كون فاطمة عّلة غائیة هنائیة 
وراء النيب لیس مبراد، بل حاصل ما یعنیه أهّنا من الوسائط 

اليت مبثابة غایات شریفة تتلو الغایة النهائیة يف املقام.

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة
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3. الوجه العرفاني
النوریة للخمسة اصحاب الكساء،  بالذات  التنویه  وحمّصله هو 
وأن بذواهتم النوریة اشّتق اهلل خلق بقیة املخلوقات وهو نظري ما 

ورد بروایات الفریقني:
- »أول ما خلق اهلل... نور نبّيك يا جابر«؛8

لقوله تعاىل:  املاء  القرآن  العقل، ويف لسان  - ويف روایة اخرى 
«9 فهو نظري الروایات الواردة  »َو َجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ ٍء َحيٍّ
يف اشتقاق النور، وقد أسند اللفظ يف صدر هذه الروایة، وُجعل 
الشرط يف الشرطیة األوىل ذات النيب الشریفة ال خلقته، واملراد 
هبا ذاته النوریة اليت هي من عامل األمر أي املخلوقة باملعىن األعم 
اْلَخْلُق  »َلُه  تعاىل:  قوله  ذلك  إىل  یشري  األخص كما  املعىن  ال 
َواأْلَْمُر...«10 وقوله تعاىل: »ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأن يـَُقوَل َلُه ُكن 
فـََيُكوُن ٭ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن«11 
فاملخلوقات على قسمني من عامل األنوار ومن عامل الرتاب واملادة 

الغلیظة وهي النشأة الدنیاویة.
خلق  لفیض  واسطة  النوریة  ذاته  جعلت  األوىل  الشرطیة  ففي 
النوریة واسطة  الثانیة جعلت ذات علي  الشرطیة  األفالك، ويف 
فیض خللق البدن اجلسدي للنيب ويف الشرطیة الثالثة جعلت 
ذات فاطمة النوریة واسطة فیض خللق بدن النيب وبدن 
الوصي. فمع الدّقة والتأّمل يف ظرافة التعبري حیث مل ُیسند يف 
الشرطیة الثانیة وال األوىل وال الثالثة، ومل جُيعل الشرط يف كل منها 
النوریة، وجعل اجلزاء يف  الثالثة األطهار بل جعل ذواهتم  خلق 
الشرطیات الثالث اخللق، فلیس التعبري »لوال خلقك لما خلقت 
خلقتكما.«  لما  فاطمة  خلق  ولوال  لما كنت  علي  ولوال  األفالك 
على  التنبیه  هو  للوهم،  املثري  احلدیث  هذا  اسلوب  واملغزى يف 
مقامات فاطمة وأهّنا تلو النيب والوصي علیهما صلوات 
الّله، دون سائر األنبیاء واملرسلني كما تقدم إیضاحه فیما سبق.

٭٭٭
وأّما بالنسبة السؤال الثاين نقول:

إن من الواضح أن قیام عامل اإلمكان كله، إذا كان هبؤالء فإن 
لكل منهم موقعه األساسي، واحلقیقي، واحملوري فیه، حیث ال 
بد أن یتشارك اجلمیع يف حتقیق الغایة اإلهلیة وجتسیدها.. حبیث 
یكون فقدان أي عنصر من هؤالء موجباً خللل حقیقي يف الصورة.

إذ أن أیة صورة لو فقدت بعض أجزائها، كصورة اإلنسان إذا 
فقدت الرأس مثاًل، أو فقدت القسم األعلى منه أو القسم األیسر 

أو األمين منه، فإهنا بفقدها له تفقد مربر وجودها من األساس.
بدون  للقلب  فائدة  إنه ال  نقول  إلیه،  نرمي  ما  یوضح  وكمثال 
الرأس، وكذلك العكس، كما ال فائدة هلما بدون الرئتني. كما 
أن فقد أحد شقي البدن یسقط الشق اآلخر عن الفاعلیة وعن 

الفائدة.
بدون    علي  وجود  إن  نعم،  نقول:  األساس،  هذا  وعلى 
النيب، ال حيقق الغرض اإلهلي يف هذا الوجود، كما أن وجود 
النيب، بدون علي، سیكون كذلك، ووجودمها معاً حيتاج 
إىل وجود فاطمة أیضاً. فیصح احلدیث القدسي، من دون أنه 
یكون فیه داللة وال إشارة إىل من هو األفضل من بني هؤالء، بل 
جملرد بیان أن كمال الكون على أحسن وجه ال یكون إال باجتماع 

هؤالء مجیعاً.12

النتيجة
فاحملّصل اّن أول املخلوقات نور النيب مث نور علي مث نور 
فاطمة مث بقیة األنوار مث بقیة عوامل ونشأت اخللقة اليت تتضمن 
 وفاطمة  علي فنور   ،للمعصومني الشریفة  األبدان 
یتوسط بني نور النيب واالجساد الشریفة يف تسلسل عوامل 
 وفاطمة  نور علي اّن  قولنا  من  املراد  اخللقة، وهذا هو 
واسطة فیض خللق بدن النيب الشریفة ال خلقته، واملراد هبا 
ذاته النوریة اليت هي من عامل األمر أي املخلوقة باملعىن األعم ال 
املعىن األخص. فاملخلوقات على قسمني من عامل األنوار ومن 

عامل الرتاب واملادة الغلیظة وهي النشأة الدنیاویة.
خلق  لفیض  واسطة  النوریة  ذاته  جعلت  األوىل  الشرطیة  ففي 
النوریة واسطة  الثانیة جعلت ذات علي  الشرطیة  األفالك، ويف 
فیض خللق البدن اجلسدي للنيب ويف الشرطیة الثالثة جعلت 
ذات فاطمة النوریة واسطة فیض خللق بدن النيب وبدن 
الوصي. فمع الدّقة والتأّمل يف ظرافة التعبري حیث مل ُیسند يف 
الشرطیة الثانیة وال األوىل وال الثالثة، ومل جُيعل الشرط يف كل منها 
النوریة، وجعل اجلزاء يف  الثالثة األطهار بل جعل ذواهتم  خلق 

الشرطیات الثالث اخللق.

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة
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8 ربیع األّول، ذکری استشهاد حسن بن علي العسکري
عن إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل بن علي بن عبد اهلل بن 
العباس قال: قعدت أليب حممد على ظهر الطریق، فلما مر 
يب شكوت إلیه احلاجة وحلفت له: أن ليس عندي درهم واحد، 

فما فوقه، وال غذاء وال عشاء. 
قال: فقال: »تحلف باهلل كاذباً وقد دفنت مئتي دينار؟! وليس 

قولي هذا دفعاً لك عن العطية، أعطه ياغالم ما معك.« 
فأعطاين غالمه مئة دینار مث أقبل علي فقال: »إنك تحرم الدنانير 
التي دفنتها أحوج ما تكون إليها«، وصدق، وذلك أين أنفقت 
ما وصلين به، واضطررت ضرورة شدیدة إىل شيء أنفقه، وانغلقت 
علي أبواب الرزق، فنبشت الدنانري اليت كنت دفنتها فلم أجدها 
فإذا ابن يل قد عرف موضعها فأخذها وهرب، فما قدرت منها 

على شيء. 

في  وعنه  14؛  ح   ،509 1، ص  ج  الكافي«،  »أصول  المصدر: 
»اإلرشاد«، ج 2، ص 322.

17 ربیع األول، ذکری والدة رسول اهلل
روى »الكايف« عن الصادق قال: بینا النيب ذات یوم 
جالس يف املساجد إذ جاءت جاریة لبعض األنصار وهو قاعد، 
فأخذت بطرف ثوبه، فقام هلا النيب فلم تقل شیئا ومل یقل 
له  النيب شیئا، حىت فعلت ذلك ثالث مرات ال تقول  هلا 
شیئا، وال یقول هلا شیئا، فقام هلا النيب يف الرابعة وهي خلفه 

فأخذت هدبة من ثوبه مث رجعت. 
فقال هلا الناس: فعل اهلل بك وفعل! 

حبست النيب ثالث مرات ال تقولني له شیئا وال هو یقول 
لك شیئا، فما كانت حاجتك إلیه؟ 

قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهلي آلخذ هدبة من ثوبه يستشفى 
بها، فلما أردت أن آخذها رآني فقام، استحييت أن آخذها وهو 

يراني، وأكره أن أستأمره في أخذها فأخذتها.

المصدر: »الكافي«، ج 2، ص 102.

17 ربیع األول، ذکری والدة جعفر بن حمّمد الصادق
ویقول الشعراني يف »لواقح األنوار«: 

كان اذا احتاج اىل شيء قال: »يا رباه أنا محتاج الى كذا« 
فما یستتم دعاؤه ِإال وذلك الشيء جبنبه موضوع.

وهذا القول منهما ال یدل على استجابة دعائه فحسب بل وعلى 
أو بني  املسؤول عنه كان اىل جنبه  سرعة اإلجابة، حىت لكأَن 
یدیه، وما كان جزم هؤالء املؤلفني بإجابة دعائه بسرعة اإلجابة 
ِإال لكثرة ما تناقلته الطروس والسطور وحفظته الصدور من ذلك، 

حىت صار لدیهم شیئاً حمسوساً وأمراً معلوماً.
مراراً  بالقتل  له  املنصور  قصد  من  ما كان   له ذكروه  ومما 
عدیدة، فیحول اهلل تعاىل بینه وبني ما عزم علیه بربكة دعائه، بل 
ینقلب حاله اىل ضد ما نواه وعزم علیه، فینهض الستقباله ویبالغ 

يف ِإكرامه.1

يعلمون 
الغيب...

الثوب

دعاؤه المجاب
ومن ذلك: أن الحكم بن العباس الكلبي قال:

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة
ولم نَر مهدياً على الجذع ُيصلب

وقستم بعثمان علياً سفاهة
وعثمان أزكى من علي وأطيب

فقال: »اللهم  علیه،  الصادق ذلك غصب ودعا  بلغ  وملا 
سِلط عليه كلباً من كالبك يأكله.«

فبعثه بنو اُمیة اىل »الكوفة« فافرتسه األسد يف الطریق.2

المصادر:
۱. »املناقب«، ج 4، ص 231.

2. نفس املصدر،  ص 234.

الحكــايات

الحكــايات
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منّوعـــات

إن فكرة ظهور منقذ للبشریة مجعاء يف آخر الزمان أول من أشار 
إلیها و نوه هبا هو اهلل سبحانه و تعاىل، حیث بشر أنبیاءه كافة- 

.بظهوره و دولته -و إىل نبینا حمّمد من أبینا آدم
فعند البحث و التنقیب يف كتب الروایات و التاریخ نشاهد بوضوح 
ان مجیع األنبیاء و الرسل من آدم إىل نبینا حمّمد، و 
 ،و إىل اإلمام العسكري مجیع األئمة من اإلمام علي

ذكروا املهدي و اشاروا إىل امسه و بعض مشائله و ظهوره.
و ال نبالغ إن قلنا: الروایات الواردة يف املهدي- من الفریقني- 

 .اكثر من الروایات الواردة يف األئمة
ازدهر العلم يف زمن الشيخ المفيد و بلغ ذروته، و كانت احلضارة 
آنذاك يف تقدم سریع، و كان زمانه مملوءا بالعلماء من كل الفرق 

اإلسالمیة خصوصا يف بغداد.
كل هذا و نرى شیخنا املفید قد نبغ من بني مجیع هؤالء، و طغى 

علمه و شهرته على الكل.
و كانت الشبهات يف زمانه ضد مذهب أهل البیت تستفحل 

یوما بعد آخر.
لذا عقد الشیخ املفید جملسا للمناظرة، ناظر فیه العلماء فأفحمهم، 

و اهتدى على یدیه اجلم الغفري.

الفصول 
العشرة في 
الغيبة

فكان رضوان اهلل علیه قد أوىل اهتماما كبريا بعلم الكالم، سواء 
باللسان أم بالقلم.

و من املواضیع الكالمیة اليت اعطاها اهتماما كبريا هو موضوع 
اإلمام املهدي و احواله و ظهوره و طول عمره و ...

من  اخلاصة و كذب  النیابة  انقطعت  الكربى  الغیبة  وقوع  عند 
ادعى البابیة، و صارت النیابة عامة للفقهاء العدول.

و هذا ال یدل على عدم إمكان رؤیة اإلمام يف الغیبة الكربى و 
التشرف خبدمته، حىت مع معرفة املشاهد له يف حال الرؤیة، ألن 

الذي نقطع بكذبه هو ادعاء الباب و النیابة اخلاصة.
بعد  فأما  العشرة:  الفصول  الكتاب  هذا  يف  املفید  الشیخ  قال 
انقراض من مسیناه من أصحاب أبیه و أصحابه علیهم السالم، 
فقد كانت األخبار عمن تقدم من أئمة آل حمّمد علیهم السالم 
أطول  املنتظر من غیبتني، إحدامها  للقائم  بد  بأنه ال  متناصرة: 
من األخرى، یعرف خربه اخلاص يف القصرى، و ال یعرف العام 
له مستقرا يف الطوىل، إال من توىل خدمته من ثقاة اولیائه، و مل 

ینقطع عنه إىل االشتغال بغريه  .
فما ذكره الشیخ املفید من احلدیث صریح بأن يف الغیبة الكربى 
املعرب عنها بالطوىل ميكن أن یعرف خربه من توىل خدمته من ثقاة 

أولیائه و مل ینقطع عنه إىل االشتغال بغريه.
»الفصول العشرة يف الغیبة« هو عبارة عن دفع أهم الشبهات اليت 
كانت واردة آنذاك على موضوع اإلمام املنتظر، و هذه الشبه 
ردها الشیخ املفید بأحلى رد و اوجزه، ففي هذه الرسالة الوجیزة 

حجمها ترى فیها من املعلومات ما ال جتدها يف غريه.
فالشیخ املفید عاجل هذه الشبه بعالج جذري و ناقشها من مجیع 

اجلهات، حبیث مل یبق يف قلب أحد شك و ال شبهة.
املكان  و  الزمان  بذاك  قیاسه  و  الكتاب  هذا  النظر يف  عند  و 
اللذین كان فیهما الشیخ املفید، تتضح امهیة الكتاب و مدى 

فائدته. 
املكان  و  الزمان  بذاك  قیاسه  و  الكتاب  هذا  النظر يف  عند  و 
اللذین كان فیهما الشیخ املفید، تتضح امهیة الكتاب و مدى 

فائدته.
والدة  استتار  لرد كون  األول  فصله  يف  تعرض  املفید  فالشیخ 
املهدي خارجة عن العرف، و يف الثاين لرد من متسك بانكار 
اإلمام  بوصیة  متسك  من  لرد  الثالث  يف  و  اإلمام،  عم  جعفر 
العسكري ألمه دون ولده، و يف الرابع لرد من متسك بعدم 
من  لرد  اخلامس  ولده، و يف  العسكري  اإلمام  الداعي الخفاء 

تقديم الكتاب

تقديم الكتاب

ادعى انه مسترت مل یره أحد منذ ولد، و يف السادس لرد من ادعى 
نقض العادة بطول عمره، و يف السابع لرد من متسك بانه 
إذا مل یظهر ال فائدة يف وجوده، و يف الثامن لرد من متسك بأنا 
يف غیبة صاحبنا ساوینا السبائیة و الكیسانیة و...، و يف التاسع 
لرد من ادعى تناقض غیبة اإلمام مع اجياب اإلمامة و أن فیها 
مصلحة لالنام، و يف العاشر لرد من متسك بان اخللق كیف یعرفه 

إذا ظهر و املعجز خمصوص باألنبیاء.
فتعرض الشیخ املفید لرد كل هذه الشبهات، و اعتمد يف رده 
على: اآلیات القرآنیة، و احلكم، و القصص الواردة عن األنبیاء 
و احلكماء، و األمثلة اليت یقبلها كل ضمري حي، و دراسة تارخيیة 
كاملة لذاك الزمان و ملوكه، و اعتمد على األدلة العقلیة، شأنه 

شأن الكتب الكالمیة العمیقة.
و  العمیق  البحث  ذات  الكالمیة  الكتب  من  هذا  فیعد كتابه 
العبارة الدقیقة الصعبة، فالقارئ حيتاج إىل الوقوف على عباراته 

واحدة بعد أخرى و التأمل فیها لیصل إىل ما یقصده املؤلف. 

المصدر: مفيد، محّمد بن محّمد، الفصول العشرة في الغيبة، 1جلد، 
دار المفيد - قم )ايران(، چاپ: 1، 1413 ه.ق. مقدمة المحقق، 

ص 5- 30؛ بالتلخيص.
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خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

مثة انطباع عام يف األوساط العربیة مفاده أن الصهیونیة مشروع 
إلیه  یصبو  ما  وحتقیق كل  الدولة  تأسیس  مت  فقد  متاما،  ناجح 
الصهاینة من أهداف وغایات. وال ميكن إنكار أن يف هذا القول 
شیئا من احلقیقة، فانتصارات الدولة الصهیونیة العسكریة، ووجود 
أربعة مالیني مستوطن صهیوين يف وسط العامل العريب، هو إجناز 
عدة  أسباب  إىل  النجاح  هذا  ویعود  فیه.  ریب  ال  استعماري 
من بینها أن الصهاینة اكتشفوا اإلمربیالیة الغربیة حبسباهنا اآللیة 
األساسیة يف القرن التاسع عشر لتنفیذ أي مشروع خارج أوریة، 
فكل من كان لدیه مشروع یرغب يف حتقیقه ما كان علیه إال أن 
یتبىن احلل الدارویين السحري وهو احلل اإلمربیايل. وقد أجنزت 

الصهیونیة ذلك بنجاح كبري.
حيتفظوا  أن  وبعده،  الدولة  تأسیس  قبل  الصهاینة،  وقد حرص 
بدورهم قاعدة لالستعمار الغريب، وقلعة أمامیة له تدافع عن أمنه 
العسكري  الغريب  الدعم  الوضع  هذا  هلا  وقد ضمن  ومصاحله. 

والسیاسي واالقتصادي الدائم.

واألیدیولوجیة الصهیونیة أیدیولوجیة حدیثة مبعىن الكلمة، داروینیة 
حىت النخاع، ال نؤمن إال بقیم الصراع والبقاء املادي لألقوى. 
عند  تالقي هوى  ذات جاذبیة خاصة  أیدیولوجیة  بالتايل  وهي 
واالجتاه، ومع هذا، ورغم  املنزع  دارویين  احلدیث،  أوربة  إنسان 
إخفاء  يف  األیدیولوجیة  هذه  فقد جنحت  الواضحة،  داروینیتها 
هذا اجلوهر املادي احلدیث من خالل دیباجات دینیة واشرتاكیة 
ودميقراطیة قویة ومتنوعة. وقد أعطى تنوع الدیباجات الصهیونیة 

قوة تعبویة عالیة هلذه األیدیولوجیة بني مجاهري الیهود.
إاّل أن مثة مواطن ضعف إىل جانب مواطن القوة هذه، ومنها مثال 
أن كل أیدیولوجیة إصالحیة تنطوي على قوة مثالیة، ولذلك فإن 
مثة مسافة. تفصل بني األیدیولوجیة اإلصالحیة والواقع الظامل، 
ولكن البد أن تكون املسافة معقولة حىت تكون هذه األیدیولوجیة 
واألیدیولوجیة  فاشیة.  أیدیولوجیة  تصبح  وال  فعالة  أیدیولوجیة 
على  االستیالء  إصالحي؛  برنامج  هلا  أیدیولوجیة  الصهیونیة 
األرض الفلسطینیة وجتمیع أعضاء الشعب الیهودي من كل أحناء 

الهوية اليهودية
العامل وتأسیس دولة یهودیة خالصة. ولكن املسافة اليت تفصل 
الربنامج اإلصالحي الصهیوين عن الواقع مسافة أقل ما توصف 
به أهنا شاسعة. وهو برنامج ميكن تلخیصه يف عبارة »أرض بال 
شعب لشعب بال أرض«، وهو برنامج ال عالقة له بأي واقع، 
الیهودیة يف  اجلماعات  أعضاء  واقع  أم  الفلسطیين  الواقع  سواء 

العامل.
بالواقع  الصهیوين  اإلصالحي  الربنامج  ارتطم  البدایة،  ومنذ 
قانون  عام 1950م.، صدر  العامل. ويف  الیهود  املتجانس  غري 
يهاجر  أن  يهودي  الكل  يحق  أنه  یؤكد  الذي  اإلسرائیلي  العودة 
أن  تناسوا(  )أو  نسوا  القانون  أصدروا  من  ولكن  إسرائيل،  إلى 
»فلسطني«  إىل  اهلجرة  له  حيق  الذي  الیهودي  هو  من  یعرفوا 
احملتلة مبوجب هذا القانون. وقد أثريت قضیة »من هو الیهودي« 
التوصل  لعدم  نظراً  ینتهي إىل جتاهلها  األمر  مرات عدة، وكان 
إىل حد أدىن من االتفاق حوهلا، وهو ما عرب عنه أحد املعلقني 
اإلسرائیلیني بقوله إنه مع مرور السنني، اتضح شیئا فشیئا أنه ال 
تتوفر إمكانیة لتكوین إمجاع وطين خبصوص هذه القضیة، وقد 
طرح الربنامج اإلصالحي الصهیوين يف بدایة األمر رؤیة »أتون 
اجلماعات  أعضاء  أن  وفحواها  اجلماعات،1  مزج  أو  الصهر« 
الیهودیة سیحضرون إىل إسرائیل ویتخلون تدرجيیا عن هویاهتم 
بوتقة  يف  مجیعا  صهرهم  ویتم  املنفى  يف  اكتسبوها  اليت  القدمية 
احللم  یتحقق  إسرائیلیة جدیدة، وبذلك  فیكتسبوا هویة  واحدة 
الصهیوين اخلاص بتجمیع »الشعب الیهودي« الواحد. وبالفعل، 
كان علم االجتماع اإلسرائیلي یدور يف إطار هذا التصور، وكان 
املثال،  الزعم، الحظ على سبیل  اليت تؤكد هذا  یراكم احلقائق 
االختفاء التدرجيي لألحزاب اليت تستند إىل أساس عرقي وظهور 
يف  السیاسي  املسرح  على  سیطرت  اليت  األیدیولوجیة  األحزاب 

الدولة الصهیونیة حىت هنایة الستینیات.
ولكن، مبرور الوقت، بدأت أسطورة أتون الصهر تتآكل، وبدأ 
علم االجتماع اإلسرائیلي یعرتف تدرجيیا بأن هناك أمتني واحدة 
بدأ االنقسام  غربیة )إشكنازیة( واألخرى شرقیة )سفاردیة(، مث 
الدیين العلماين يف التبلور، وعادت األحزاب العرقیة إىل الظهور، 
فهناك حزب »شاس« )السفاردي( وهناك أحزاب روسیة وأخرى 

دینیة إشكنازیة وهكذا.
مشكلة  الصهیوين  اجلیب  یواجهها  اليت  اجلدیدة  املشاكل  ومن 
العمال الوافدین، وهي مشكلة آخذة يف التفاقم. فقبل اندالع 
انتفاضة األقصى، كان العمال الفلسطینیون یذهبون إىل فلسطني 
احملتلة )قبل عام 1948م.( فیؤدون عملهم مث یعودون إىل منازهلم 
يف الضفة - أو القطاع. ولكن مع اندالع االنتفاضة، أصبحت 

السلطات  فأوقفتها  أمين،  هتدید  مصدر  الیومیة  اهلجرة  هذه 
اإلسرائیلیة. وبدأ الكیان الصهیوين یفتح أبوابه للعمال من الفلبني 
وتركیة، وإن كان یعتمد أساسا على العمال من شرق أوربة. وقد 
مقیمة  ألف، وهي كتلة بشریة كبرية  بلغ عددهم حوايل 300 
أمنه  هتدد  فهي  ولذا،  الصهیوين.  التجمع  داخل  دائم  بشكل 
االجتماعي إذ بدأ أعضاء هذه الكتلة، وغالبیتهم الساحقة من 
الذكور، يف الزواج من اإلسرائیلیات، واألدهى من ذلك أن كثريین 
منهم أعلنوا استعدادهم للتهود واحلصول على اجلنسیة اإلسرائیلیة 
)بكل ما حيمله ذلك من مزایا اقتصادیة(. وهم يف هذا ال خيتلفون 
كثريا عن املهاجرین السوفییت من غري الیهود وأشباه الیهود الذین 
یعلنون أهنم یهود أو ال مانع لدیهم من التهود من أجل احلصول 

على مستوى معیشي أفضل.
االنتماءات  عشرات  من  واحدا  الروسي  العرقي  االنتماء  ویُعد 
األخرى اليت تبني كذب مقولة الشعب الیهودي الواحد، وتقّوض 
أسطورة أتون الصهر الذي سیقفز فیه كل مهاجر یهودي جدید 
احلضاري  برتاثه  له  عالقة  ال  إسرائیلیا  مواطنا  قلیل  بعد  لیخرج 

وتارخيه االجتماعي وهویته العرقیة اليت محلها من وطنه األصلي.
وقد أدى فشل أسطورة أتون الصهر إىل تفاقم حدة قضیة اهلویة، 
بل وإىل انفراط العقد االجتماعي الصهیوين أو على األقل تآكله. 
فقد كان هناك اتفاق على املقوالت األساسیة، مثل القول بأن 
الیهود شعب واحد )یضم الدینیني واألشكناز والسفارد وغريهم(، 
وأن  فیها،  لالستیطان  أرضه  إىل  للعودة  یطمح  شعب  وأنه 
الصهیونیة ستنهي حالة النفي وستقوم بتطبیع الیهود. الصهیونیة 
قد فشلت يف كل هذا، فالیهودي )هذا املكّون األساسي هلذا 
بطریقة ترضي كل األطراف، وهو  یُعرَّف  الیهودي( مل  الشعب 
أزمة  خيلق  الذي  األمر  »القومي«،  لوطنه  العودة  یرفض  شعب 
سكانیة استیطانیة. وهلذا، مل یقم اتفاق على املكونات األساسیة 
يف  یساندها  ما  هلا  لیس  فالرؤیة  املبدئیة،  وأهدافها  للصهیونیة 

الواقع، والواقع صلب ال یود أن خيضع للرؤیة.
وقد ترجم هذا التآكل نفسه إىل عدم اكرتاث باملشروع الصهیوين 
الذي قام بدوره برتمجة نفسه إىل عدم اإلميان بالقیم الصهیونیة 
)الریادیة( املبنیة على التقشف وتأجیل اإلشباع. وبدالً من ذلك، 
ظهر السعار االستهالكي والنزوع حنو األمركة والعوملة واخلصخصة، 
وهي حالة ال تصیب الصهاینة وحدهم وإمنا تصیب أي جمتمع 
یفتقر إىل االجتاه وإىل املشروع احلضاري وال حيل مشكلة املعنی. 
ولكن، رغم كل هذا التآكل، یظل هناك إمجاع صهیوين مل یتآكل 
وهو رفض االعرتاف بالفلسطینیني وحقهم يف هذه األرض اليت 

مت اغتصاهبا. 
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من هو اليهودي؟
الرابع والثالثون )۲۰۰۲م.( قرارا یدعو  أصدر املؤمتر الصهیوين 
باحلریة  اخلاص  األساسي  القانون  على  املوافقة  إىل  الكنیست 
دستور،  هلا  لیس  الصهیونیة  الدولة  أن  املعروف  ومن  الدینیة.2 
بل جمموعة من القوانني األساسیة اليت صدرت يف فرتات خمتلفة. 
والقانون األساسي املقرتح یعرتف بعقود الزواج وأحكام الطالق 
املدنیة.3 كما یضمن القانون املساواة الكاملة بني مجیع املذاهب 
جمموعة  تقدمت  وقد  دیين.  أساس  على  التفرقة  ومينع  الیهودیة 
تسمى »األغلبیة الصهیونیة« مبشروع القرار، وهي جمموعة تضم 
اإلصالحیة  للیهودیة  وممثلني  السوفییت  الیهود  من  املهاجرین 
واحملافظة والعناصر العلمانیة يف التجمع الصهیوين، وهم یشكلون 
التجمع  املنظمة الصهیونیة )كما یشكلون أغلبیة يف  أغلبیة يف 

الصهیوين(.
العلمانیني  والصهاینة  الدینیني  الصهاینة  بني  الصراع  تبلور  وقد 
الذي یشكل یهودیة  الیهودي؟« أي ما  يف إشكالیة »من هو 
ألم  ولد  إنه  )أي  وحسب  العرقي  انتماؤه  هو  هل  الیهودي؟ 
یهودیة( أم انتماؤه العرقي والدیين )أي إنه ولد ألم یهودیة ویؤمن 
بالعقیدة الیهودیة وميارس شعائرها(. وهذه اإلشكالیة قدمية داخل 
ودیين،  عرقي  أساس  على  الیهود  عرّفت  اليت  الیهودیة  العقیدة 
وهي ال تزال تزلزل الكیان الصهیوين من آونة األخرى، وإصدار 
القانون األساسي اخلاص باحلریة الدینیة لن یكون جمرد زلزال عابر 
هذا  إلیه  یستند  الذي  العقد  یدمر  متفجرا  بركانا  سیكون  وإمنا 
الكیان. ولعل هذا هو السبب يف أن القرارات النهائیة هلذا املؤمتر 
اخلاص  األساسي  بالقانون  اخلاص  القرار  تتضمن  مل  الصهیوين 

باحلریة الدینیة.

نماذج اإلسالم

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

الهوامش:
1. بالعربیة: میزوج جالیوت.

2. »هآرتس«، ۲۱ یونیو/ حزیران ۲۰۰۲م.
3. أي اليت متت أمام حمكمة مدنیة ولیس على ید حاخام.

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

كان ال بد لشیعة »اهلند«، من اعتماد التقیة وإخفاء عقائدهم 
تألیف كتاب  أن  بید  والتعصب،  اجلور  سالطني  من  خوفا 
الذي  املؤلف  إن  الباطل« غرّي حیاهتم.  »إحقاق احلق وإزهاق 
اقتبس اسم كتابه من اآلیة »ُقْل جاء اْلَحقُّ َو زََهَق اْلباِطُل ِإنَّ الباِطَل 
کاَن زَُهوقًا«،1 یدعو اجلمیع للرجوع إىل كتاب اهلل وإحقاق احلق، 
ویتحدث بصراحة ووضوح عن أحقیة التشیع العلوي، ویرد بكالم 
منطقي وبلیغ، على املزاعم السیاسیة - الدینیة ملؤلف »إبطال 
الباطل« ویظهر جبالء تفوق الكالم الشیعي، لیبث بذلك روحا 

جدیدة يف اجلسم الشیعي باهلند. 
وتوسیعها،  هلا  والرتویج   البیت أهل  مدرسة  عن  الدفاع  إن 
الدؤوبة واحلثیثة واحتمال  اجلهود  بذل  إال من خالل  یتیسر  مل 
الصعاب. وإبان عصر الغیبة، كان مثة علماء اختذوا رغم الشدائد، 
احملمدي  االسالم  وترویج  إثبات  طریق  على  جبارة  خطوات 
األصیل، وحتولوا من خالل بذل التضحیات وتعریض أرواحهم 

للخطر إىل مصدر خلدمات هائلة.

ومن هؤالء العلماء األجالء السيد نور اهلل التستري أو المرعشي 
املعروف بـالقاضي نور اهلل التستري أو الشهيد الثالث، هو  احملّدث 
الزّاهد يف عهد  الشاعر  األدیب  الّنظار  املتكلم  االصويل  الفقیه 
الصفویني و ولد يف بلدة »تسرت« من »خوزستان« سنة 956ق. 
و  السمعّیة  العلوم  اجللیل يف  العالمة  والده  ترىب.  و  نشأ  هبا  و 
العقلّیة السّيد شريف الّدين له تآلیف و تصانیف، منها »رسالة 
حفظ الصّحة يف الطب«، »رسالة يف إثبات الواجب تعاىل«، 

»رسالة يف شرح اخلطبة الشقشقیة« و... .
و  أفاضلها،  عن  تسرت  ببلدة  اآللیة  العلوم  تسرتي  السید  أخد 
منهم والده املكّرم السّید شریف الّدین، مث شرع يف قراءة الكتب 
األربعة، و كتب الفقه و أصوله و الكالم علیه أیضا، مث انتقل 
يف سنة 979ق. إىل مشهد الّرضا فحضر يف درس العالمة 
احملّقق المولى عبد الواحد التستري، الذی كان من مشاهري أهل 
الفضل بتلك البلدة املقّدسة و غريه من الفطاحل2 واكتسب منه 
أقصى فائدة علمیة يف میادین الفقه واألصول والكالم واحلدیث 

القاضي 
نوراهلل 

التستري
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نماذج اإلسالم

والتفسري، وأفلح مبدینة مشهد يف نیل درجة االجتهاد. 
ومبا أن ایران كانت معرضة لغزو األوزبك والعثمانیني من ناحیيت 
الشمال الغريب والشمال الشرقي، تعرضت مشهد هي االخرى 
للهجوم، وارتبك لذلك أمن املدینة وأهالیها، ما سلب من السید 
شقیقه  أن  عن  فضال  فیها؛  والنشاط  العمل  إمكانیة  اهلل  نور 

استشهد على إثر غزو األوزبك. 
إن التدهور األمين وغیاب االستقرار السیاسي يف مشهد، أدى 
بالسید نور اهلل للذهاب إىل اهلند عام 993ق. وذلك تلبیة لدعوة 
تلقاها من علماء ومفكرین إیرانیني مبن فیهم الحكيم أبو الفتوح 
جيالني وأبو الفضل عالمي و...، وذلك هبدف ترویج املذهب 
الشیعي، النه كان یعلم أن لیس هناك من حيمل يف اهلند رایة 
الرتویج ملدرسة أهل البیت.3 ورمبا هلذا السبب اعتربه البعض 

أنه أول عامل كبري أشهر التشیع يف اهلند.4
مع  بالتزامن  993ق.  عام  اهلند  إىل  التسرتي  السید  وتوجه 
سلطنة أكبر شاه الذي كان حيكم آنذاك »كجرات« و»بنغالة« 
و»كشمري« و»السند«. ومكث القاضي التسرتي 27 عاما يف 

اهلند يف بالد أهل السنة. 

منصب قاضي القضاة في الهند
وإبان تلقیه التحصیل العلمي يف مشهد، أحاط السید التسرتي 
بالفقه الشیعي فضال عن إملامه إملاما واسعا بفقه املذاهب األربعة 
ألهل السنة، وعندما وصل إىل اهلند، توجه مباشرة إىل دیوان أكرب 
شاه يف فتح بورسكري إذ كان احلكیم أبو الفتح جیالين یرافق 
اإلمرباطور فیه. وكان احلكیم أبو الفتح جیالين قد ذهب إىل اهلند 
املقربني من أكرب شاه  قدراته ومواهبه من  قبله، وأصبح بفضل 
وحصل على منصب الصدارة واألمانة5 وعندما جاء القاضي إىل 

اهلند، قدمه احلكیم جیالين ألكرب شاه. 
لذلك ومنذ وصوله إىل اهلند، حظي باهتمام أكرب شاه. فانسلك 
يف سلك املقرّبني من السلطان، و رقى أمره و حسن حاله جاها 
و ماال و مناال، فنصبه امللك املذكور للقضاء و االفتاء،6 و جعله 
قاض القضاة و قبله السید و شرط أن حيکم فیه مبؤدی اجتهاده، 
غري أنّه ال خيرج فیه عن املذاهب األربعة، فقبل منه ذلک، فکان 
األربعة،  املذاهب  بأحد  له فی کل قضیة  ویفتی مطّبقا  یقضی 
غري أنّه کان مؤدی إجتهاده ألنّه کم یکن ممن یری انسداد باب 
االجتهاد، و کان هو من أعاظم اجملتهدین ممن منحوا النظر و 
ملکة االستنباط، و إمّنا کان یتحّری تطبیق حکمه بأحد املذاهب 
حذرا من شّق العصا فی ظروفه احلاضرة، فاستقر له األمر و طفق 

یقضی و حيکم.7

خدمات القاضي لعالم التشيع
وبعد عامني من مكوثه يف اهلند، ُنّصب يف منصب قاضي القضاة، 
القاضي،  قلص  فقد  بلیغة؛  املنصب خدمات  هذا  وأسدى يف 
املخادعني واحملتالني  املتكربین واملغرتین واحملتسبني  املفتني  سلطة 
يف الهور، وأغلق الطریق على االختالس والرشوة، وبذات الدقة 
عند حدهم  أوقفهم  لبها،  بداخل  الثمرة  نواة  فیها  تستقر  اليت 

واستحدث نظاما غري مسبوق.8
ومع مشاهدته أوضاع الشیعة يف اهلند ومن أن جمموعة معارضة 
تطعن بالشیعة وتزعم أن هذا املذهب قد نشأ مع تشكیل الدولة 
الصفویة وخروج الشاه إمساعیل الصفوي، أقدم على وضع كتاب 
»جمالس املؤمنني« تناول فیه حیاة علماء الشیعة ورواهتم وامللوك 
واألمراء والصوفیني والشعراء اإلمامیة منذ العصر السالف وحىت 
عصره، لیربهن أن التشیع له تاریخ وماض عریق اعتمد منذ مطلع 
9.حول أتباع أهل البیت تاریخ االسالم وعصر رسول اهلل

ورد القاضي يف كتاب »الصوارم املهرقة« )كتاب حول اإلمامة 
واخلالفة( على كتاب »الصواعق احملرقة« لـابن حجر الهيثمي، فیما 
الروافض  نواقض  دحض  يف  النواصب«  »مصائب  حّرر كتاب 
عقائد  عن  الكتابني  يف كال  ودافع  الشريفي،  مخدوم  لـلميرزا 

الشعیة.10
وفیما خيص كتاب »إحقاق احلق« قیل أنه رد فیه ردا صاعقا على 

أعداء التشیع ومهد من خالله حلریة التعبري لشیعة اهلند. 
وكان  الدینیة   - السیاسیة  املناظرات  أستاذ  القاضي  وكان 
یستخدمها جلهة إصالح اجملتمع وملصلحة الشیعة. ومن مناظراته، 
مناظرة أجراها مع مري یوسف علي اسرتابادي، ثبتها يف كتاب 

»األسئلة الیوسفیة«. 
التشیع  معتقدات  عن  الذود  يف  وإملامه  القاضي  إشراف  ویُعد 
الرد على الشبهات اليت یثريها املعاندون واتباع  وحتریه الدقة يف 
أهم خصائص  من  التشیع،  عن  الدفاع  يف  املختلفة  األسالیب 
القاضي الشهید واليت أدت إىل فقدانه حیاته دفاعا عن معتقداته. 

باقي مؤلفات القاضي
من  الكثري  القاضي  وضع  الذكر،  آنفة  األعمال  إىل  وإضافة 

األعمال واملصنفات األخرى نشري إىل بعض منها:
1. »حتفة العقول«،
2. »حّل العقول«،
3. »امر العصمة«،

4. »دافعة الشقاق«،
5. »سحاب املطر«،

بـ»خمتصر  املعروف  املفتاح«  »تلخیص  شرح  على  حاشیة   .6

التفتازاين«،
7. »تفسري القرآن« يف عدة جملدات وهو فرید من نوعه،

8. »أجوبة مسائل السید حسن الغزنوي«، 
و...

تالمذة القاضي
تالمذة  لتنشئة  املباركة  اهلل طوال حیاته  نور  القاضي  لقد سعى 
یواصلون مشواره وطریقه. وكان من خالل اعتماد التقیة وإخفاء 
والكالم  الفقه  وأصول  مببادئ  التامة  ومعرفته  وقدرته  مذهبه 
للمذاهب األربعة )إضافة إىل ورعه وزهده( جيتذب طلبة الطوائف 
واملذاهب املختلفة يف دروسه، ویدرس لطلبة كل مذهب، الفقه 
على املذاهب اخلمسة من وجهة نظر الشیعة واحلنفیة واملالكیة 
والشافعیة واحلنبلیة، ویربز يف النهایة تفوق وجهة النظر الشیعیة 
بدقة خاصة وهلذا السبب أن توّجهت إلیه أفئدة احملّصلني من كلّ  

فجّ  عمیق لالستفاضة من علومه و االستنارة من أنواره.11  
اهلروي  حممد  الشیخ  العالمة  إىل  اإلشارة  ميكن  تالمذته  ومن 
اخلراساين واملوىل حممد علي الكشمريي والسید مجال الدین بن 

عبد اهلل املشهدي. 

القاضي نور اهلل التستري، الشهيد الثالث
وعلى مّر األزمنة والعصور، كلما نطق أحدهم بكلمة حق ومّد 
واملعاندون  احلاسدون  انربى  للمظلومني،  واملساعدة  العون  ید 
واملعارضون إلمخاد هذا الصوت. ومل یكن القاضي نور اهلل مستثىن 
من هذا احلكم، فحسده احلاسدون من علماء القوم من القضاة 
و املفتني، إىل أن مسعوا ذات یوم من القاضي الشهید كلمة »علیه 
الصالة و السالم« يف حّق موالنا أمري املؤمنني، فاستنكره 
احلاضرون و نسبوه إىل االبتداع؛ زعما منهم أنّ  الصالة و الّسالم 
و  ذلك كتابا  يف  و كتبوا  دمه،  بإباحة  فأفتوا  بالنيبّ ،  خمتّصتان 
أمضاه كّلهم إالّ أحد مشاخيهم، حیث خالف و كتب قاضی 

هذا البیت إىل السلطان:
کر لحمك لحمي بحديث نبوي هي
بي صلّ  على نام عليّ  بي أدبي هي

قلبه،  زاد حّبه يف  و  قتله،  من  السلطان ألجل ذلك  فانصرف 
و بقي السّید نور الّله التسرتي على مكانته العلمّیة لدى امللك 
إىل أن تويف السلطان و جلس على سریره ابنه السلطان جهانغير 
شاه التيموري، و كان ضعیف الرأي، سریع التأثر، فاغتنم الفرصة 
فالزم  العلم  طلبة  من  رجال  فدّسوا  حسدهتم،  و  القوم  علماء 
القاضي و صار خّصیصا به حبیث اطمأن قّدس سرّه بتشیعه، و 
استكتب ذلك الشقي نسخة من كتاب »إحقاق احلّق« ووكذلك 

کتاب »جمالس املؤمنني« وقال إن القاضي شیعي، فأتى به إىل 
جهانغري، فاجتمع لدیه علماء أهل السّنة و أشعلوا نار غضب 
ضربه  و  اللباس  عن  بتجریده  أمر  حىّت  السّید،  حّق  يف  امللك 
بالسیاط الشائكة إىل أن انتثر حلم بدنه الشریف، و قضى حنبه 
شهیدا وحیدا فریدا غریبا بني األعداء، متأّسیا جبّده سید الشهداء 
و إمام املظلومني أيب عبد الّله احلسني و قربه بـ»أكربآباد« 
یُزار و یُتربك به و يف العصور األخرية اعیدت اىل عمارة بقعته 

جدته .12

الهوامش:
1. سورة اسراء، اآلیة 81.

املقدمة،  التسرتي،  اهلل  نور  القاضي  الباطل«،  احلق وإزهاق  2. »إحقاق 
صص 73-71.

3. املصدر السابق.
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الهيكل 
وسر البقرة الحمراء

الكثريون من الناس یسمعون عن اهلیكل السلیماين وال یعرفون 
النورانیني  من  السریة  احلركات  وارتباط  تارخيه  عن  أو  عنه  شیئا 
واملاسونیة ببناء اهلیكل.. فماذا یشكل اهلیكل للیهود بصفة عامة؟

اهلیكل هو مكان العبادة مثل املسجد عند املسلمني والكنیسة 
»البیت  أو  مهقداش«  »بیت  بالعربیة  یسمى  املسیحیني  عند 
املقدس« أو »هیخال«، ویعين البیت الكبري يف اللغات السامیة، 
ومن أمساء اهلیكل عند الیهود »یهوه« ویهوه هو إله بين إسرائیل، 
فاهلیكل یعنی بیت الرب، املكان الذي تؤدي فیه طقوس العبادة.

أنبیاء وملوك بين  واهلیكل نسب إىل سليمان بن داود أحد 
إسرائیل، بناه يف الفرتة من 960-953 ق. م.

ویزعم الیهود أن سلیمان بناه فوق جبل »سوریا« الذي هو 
جبل بیت املقدس حیث یوجد اآلن »املسجد األقصى« و»قبة 

الصخرة« ویسمى الیهود هذا اجلبل بـ»جبل اهلیكل«.
حلركة  إسرائیل  يف  العلیا  احملكمة  2001/7/25م. مسحت  يف 
الثالث قرب  للهیكل  اهلیكل بوضع حجر األساس  أمناء جبل 
باب املغاربة يف »القدس« القدمية، وهذا معناه قرب بناء اهلیكل 
قبة  و»مسجد  األقصى  املسجد  تدمري  بعد  الثالثة  للمرة 

الصخرة«!
 وقد مت هدم اهلیكل الذي بناه سلیمان
ململكة  البابلي  امللك  غزو  بعد 
املیالد  قبل   586 عام  إسرائیل 
وامللك البابلي الذي هدم اهلیكل 
نصر،  بنوخت  أو  بختنصر  هو 
وقد أخذ هذا امللك الیهود أسرى 
ململكته ومل تقم هلم دولة أو مملكة حىت 

القرن العشرین بعد املیالد.
استطاعوا  البابلی  األسر  فرتة  بعد  الیهود  ولكن 
ببناء  الفرس  هلم  ومسح  الفرس  ولكن حتت حكم  العودة 
بابل«  »زور  بالبناء  قام  والذي  واألخرية،  الثانیة  للمرة  اهلیكل 

الیهودي يف الفرتة من 520-515 قبل املیالد.
الروماين  القائد  قام  »فلسطني«  احتلوا  حني  »الرومان«  ولكن 
طيطس أو توتوس هبدم اهلیكل وتسویته باألرض عام 70 بعد 

املیالد وطرد الیهود من فلسطني، ومل یعودوا إلیها إال مع مطلع 
القرن العشرین.

والیهود خيططون منذ هدم اهلیكل للمرة الثانیة من إعادة بنائه مرة 
ثالثة بأي طریقة، وهناك اختالف بني طوائف الیهود حول اهلیكل 
»احلریدمي«  األصولیون  وهم  أحبارهم  من  طائفة  فهناك  وبنائه، 
یعتربون بناء اهلیكل هو ذروة اخلالص الیهودي وهم ال یرغبون يف 
هدم املسجد األقصى وقبة الصخرة وبناء اهلیكل فوقهما بل إهنم 
حيرمون هذا األمر، ألن الذي سیقوم ببناء اهلیكل للمرة األخرية 

الثالثة هو املسیح املنتظر ولیس أحد غريه.
وهناك طائفة یهودیة ال تقدس اهلیكل وال جبل اهلیكل وال تؤمن 
إال بالوصایا العشر اليت جاء هبا موسى من عند ربه ویطلقون 

على أنفسهم السامريين.
ویذكر املؤرخ ول ديورانت يف كتابه »قصة احلضارة« عن اهلیكل 

وقدسیته لدى الیهود.
كان بناء اهلیكل أهم احلادثات الكربى يف ملحمة الیهود، ذلك 
أن هذا اهلیكل مل یكن بیتاً لیهوه إله الیهود فحسب، بل كان 
أیضا مركزا روحیا هلم وعاصمة ملكهم ووسیلة لنقل تراثهم وذكرى 
هلم كأنه علم من نار یرتاءى هلم طوال جتواهلم الطویل املدى على 

ظهر األرض.
وجاء يف »دائرة املعارف الربیطانیة« طبعة 1964م. إن الیهود 
یتطلعون إىل افتداء إسرائیل واجتماع الشعب يف فلسطني واستعادة 
الدولة الیهودیة وإعادة بناء هیكل سلیمان وإقامة عرش داود يف 

.القدس وعلیه أمري من نسل داود
ومن طرائف وأدبیات الیهود أن الیهودي يف املاضي كان إذا طلى 
بیته، أمره احلاخامات أن یرتك مربعا صغريا يف منزله دون طالء 

لیتذكر واقعة اهلیكل!
هدم  بذكرى  احتفاال  أغسطس  من  التاسع  یوم  الیهود  ویصوم 
اهلیكل، ألهنم یزعمون أنه هدم يف هذا الیوم، وهلم صالة خاصة 

يف منتصف اللیل حىت یعجل اإلله بإعادة بناء اهلیكل.
ومن أقوال زعماء الیهود الصهاینة قول بن جوريون أول رئیس وزراء 
إسرائیلي للدولة احلدیثة األخرية ال معىن وال قیمة إلسرائیل بدون 

»أورشالیم« )القدس( وال قیمة األورشالیم بدون اهلیكل.
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وقد تأسست يف »أمریكا« مؤخرا عشرات املنظمات املسیحیة 
الصهیونیة هدفها هو إعادة بناء اهلیكل للمرة الثالثة.

واالختالف حول وجود اهلیكل ومكان بنائه لدى الیهود یدل على 
كذب ادعائهم أن اهلیكل مكانه على أرض املسجد األقصى، 
فالیهود السامریون ال یعرتفون بوجود اهلیكل على أرض املسجد 
األقصى وال یقدسون سوی »جبل جرزمي« يف مدینة »نابلس«، 
ویستدلون على صحة  عندهم،  مقدسة  مدینة  لیست  والقدس 
اليت  اخلمسة  األسفار  أحد  التثنیة  سفر  يف  جاء  مبا  اعتقادهم 

یؤمنون هبا.
وحىت الیهود الذین یعتقدون بأن اهلیكل كان على أرض ساحة 
إنه  یقول  فالبعض  مكانه،  حتدید  يف  اختلفوا  األقصى  املسجد 
حتت املسجد املعروف باملسجد األقصى والبعض یظن أنه حتت 
مسجد قبة الصخرة وكال املسجدین على أرض ساحة املسجد 

األقصى.
وهناك من یزعم أنه خارج منطقة احلرم األقصى والبعض یعتقد أنه 
على قمة األلواح وهي منطقة يف احلرم بعیدة عن املسجد األقصى 

مسجد قبة الصخرة.
واحلقیقة أن قصة وجود اهلیكل على منطقة أرض احلرم األقصى 
اخرتعها  اليت  املختار  اهلل  شعب  خرافة  مثل  إسرائیلیة  خرافة 
املیعاد  أرض  خرافة  وكذلك  البابلي  األسر  فرتة  يف  احلاخامات 
ذلك  على  دلیل  أكرب  ولیس  الیهودیة،  االدعاءات  من  وغريها 
يف  شاركوا  الذین  واألمریكان  والغربیني  الیهود  اآلثار  علماء  أن 
احلفریات واألنفاق حتت احلرم القدسي مل جيدوا أي أثر للهیكل 
إسرائيل  اإلسرائیلي  العامل  العلماء  هؤالء  أشهر  ومن  املزعوم. 

فلنتشاين بـ»جامعة تل أبیب«. 
وأما اخلرافة األخرى اإلسرائیلیة هي قصة البقرة احلمراء، فبعض 
احلاخامات الصهاینة أمثال شلومو غورين،1 وغيرشون سلومون، 
أرتييل  ويسدتيل  الياهو  ومرخاى  اهلیكل  جبل  أمناء  مؤسسي 
یسعون إلقامة اهلیكل للمرة الثالثة، ویبحثون عن بقرة محراء ال 
شیة فیها کي تستخدم دماؤها يف تطهري جبل اهلیكل منطقة احلرم 
القدس، ومت إنشاء مزرعة أبقار يف مستوطنة بیت شلومو هبا معهد 
جتارب یشرف علیها يسرائيل أرنييل وذلك إلجراء حبوث للتوصل 

إىل إنتاج البقرة احلمراء!
وحسب الرتاث الدیين الیهودي فإن احلاخامات ورجال الدین ال 
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جيوز هلم دخول احلرم املقدس إال بعد أن یغسلوا أیدیهم برماد 
البقرة احلمراء من أجل دخول احلرم واملشاركة يف بناء اهلیكل.

للمرة  اهلیكل  بناء  لعملیة  الزم  شرط  ووجودها  احلمراء  فالبقرة 
الثالثة، ولذلك فإن الفتوى اليت صدرت من بعض احلاخامات 
الصهاینة للیهود بناء كنیس یهودی يف ساحة املسجد القدسي 
اعتقاداهتم  األقصى حسب  واملسجد  الصخرة  قبة  مسجد  بني 
فتوى باطلة، وهي جس نبض للمسلمني وإثارة الفنت واملشاكل، 
ولذلك مل یقم احلاخامات الیهود بأي حماولة جادة لبناء اهلیكل 
من  حول  بینهم  اختالفات  توجد  ذكرنا  ألنه كما  اآلن،  حىت 
الذي سیقوم ببناء اهلیكل ويف أي زمان وكذلك أین البقرة احلمراء 
اليت تضاهي البقرة اليت ذكرت يف القرآن الكرمي يف سورة البقرة، 
ساحة  داخل  هو  هل  اهلیكل  مكان  على  اختالفهم  وكذلك 
املسجد األقصى أم خارجه أم هو على جزرمي، كما قال الیهود 
السامریون! ومن الذي سیبىن هذا اهلیكل املزعوم؟ هل هم الیهود 
والعادیون أم احلاخامات أم املسیح املنتظر آخر الزمان حني یأيت 

إلیهم؟! قال تعاىل: »... َتْحَسبـُُهْم َجِميًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشتَّٰى...«2
له  اهلیكل  الذي یطرح نفسه بعد كل ما ذكرناه، هل  والسؤال 

وجود حقیقي يف السابق وأنه من بناء سلیمان؟
بنی هلل  أن سلیمان  التارخيیة اإلسالمیة  املصادر  ما علمناه من 
صرحا )مسجدا( للعبادة وهو املسجد األقصى ومل یبين هیكال، 
وأن اهلیكل لیس إال أسطورة یهودیة وال وجود له يف السابق وأنه 

من صنعهم وأكاذیبهم.
وقد أثبتت دراسات حدیثة قام هبا علماء آثار، دلت على عدم 

وجود أي آثار للهیكل املزعوم حتت ساحة احلرم القدسی.
إذا فاهلدف من إثارة موضوع بناء اهلیكل املزعوم هو هدم املسجد 
للمسلمني  األوىل  والقبلة  اإلسالمیة،  املقدسات  أحد  األقصى، 
بعد املسجد احلرام، ولكن  ُبين اهلل على األرض  وثانی مسجد 

للبیت ربّا حيمیه.

وأعواهنم  الیهود  من  األقصى  املسجد  هدم  حول  واملؤامرات 
جملة  نشرت  فقد  اآلن،  حىت  مستمرة  األصولیني  النصارى 
»نیوزیبالك« األمریكیة يف 18 یونیو 1984م.، دراسة أعدها 
مايكل يديم احملاضر يف معهد الدراسات االسرتاتیجیة بـ»جامعة 
جورج تاون« بالتعاون مع زوجته أظهرت الدراسة أن هناك مؤامرة 
معدة أعدها الیهود والنصارى األصولیون الغربیون لنسف املسجد 

األقصى وإقامة اهلیكل على أنقاضه. 
أنه املكر السيء الذي ال یضر إال أهله.. أهل السوء: »... َواَل 
بَِأْهِلِه...«3 و فاملسجد األقصى حمفوظ  َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ 
حبفظ اهلل بعد أن أصبح يف أیدي الصهاینة واملسلمون یتفرجون 
والصراخ  العویل  إال  ميلكون  وال  التلفزیون  شاشات  عرب  علیه 

والشجب والتندید والتهدید بالكلمات فقط.

الهوامش:
1. هو احلاخام األكرب لألشكناز سابقا.

2. سوره احلشر، اآلیة 14.
3. سورة الفاطر، اآلیة 43.

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية 
تقود العالم«، دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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املهاجرین تعوض إىل حد ما عن نقص السكان هبذه الطریقة، 
تستقبل  اليت  البلدان  من  یُعد  ال  الذي  بلدنا  يف  یتوجب  لكن 
العمل  آللیات  املتزامن  والرتویج  التوفري  والالجئني،  املهاجرین 

والتحفیز على اإلجناب معا. 
يف  الشهريین  اجلرمية  خرباء  أحد  ساترلند  ادوین  رؤیة  وحسب 
العامل، رغم أن مجیع األطفال الوحیدین ال ميیلیون إىل ارتكاب 
اجلنحة، لكن حاالت اجلرمية واجلنحة شوهدت أكثر بني األطفال 

الوحیدین يف معظم احلاالت.
التبعیة  هو  الواحد  الطفل  المتالك  االخرى  التداعیات  وأحد 
والفتیات،  الفتیان  إن بعض  والطفل.  لألبوین  واملتبادلة  املتطرفة 
وبسبب تعلقهم وتبعیتهم الشدیدة لألسرة، ال یرضخون للزواج 
ویصلون إىل مرحلة العزوبة القطعیة أو أهنم لن یكونوا بعد الزواج 

قادرین على مواصلة احلیاة املشرتكة. 

تضافر الجهود البهيجة
إن التحدیات تكون أقل عادة يف نسیج األسر متعددة األطفال، 
یواجهون  الواحد  الطفل  األبوین يف منوذج األسرة ذات  أن  بید 

مزیدا من العصوبات بسبب غیاب األخت واألخ بني األبناء. 
ومهما حاول األبوان التعامل مع الطفل، ال یستطیعان تلبیة بعض 
احتیاجاته بسهولة. إن التنافس بني األبناء للحصول على میزة 
وتنازل يف األسرة، ميهد للتعاون وتضافر اجلهود احلیویة لألطفال. 
وحىت أن املعارضة اليت قد حتصل يف األسرة من جراء التوترات 
بني أفرادها، ویتم معاجلتها حتت سقف واحد، متثل جتربة للتناسق 

واالنسجام املستقبلي يف احلیاة املشرتكة لألوالد. 
وأحد األعراض االخرى للطفل الواحد یعود إىل اجملتمع ذاته. الن 
اتباع هذا النموذج، جيعلنا منر يف املستقبل مبشاكل أمنیة عدیدة 
العاملة  األیدي  نقص  فیها  مبا  املختلفة  واألزمات  والشیخوخة 

والقوى العلمیة وحتدیات من هذا القبیل. 
بان  منها  اعتقادا  اخلیار،  هذا  إىل  تلجأ  األسر  من  العدید  إن 
أبناء، ستستهلكهما  لعدة  ترید صرفهما  اللذین  والوقت  الطاقة 
لطفل واحد وتريب طفال أكثر جناحا؛ يف حني أن االنسان كائن 
اجتماعي ویتبلور لدیه الذكاء االجتماعي والعاطفي من خالل 
البیئات  تشكیل العالقات، لذلك فان منوا كهذا سیتحصل يف 

الغنیة والودیة والدافئة ومتعددة األفراد. 

تداعيات الطفل الوحيد
ثالثة  على  تربز  الواحد  الطفل  منوذج  انتخاب  تداعیات  إن 

مستویات فردیة وأسریة ووطنیة. إن األضرار الفردیة ستنال بشكل 
خاص من الطفل ذاته، النه يف ضوء منوذج للتنشئة والنمو كهذا، 
ستكون عملة تربیة الطفل ناقصة غري مكتملة، وُیصاب الطفل 
ببعض اخلصال مبا فیها حموریة الذات وغیاب مهارة التواصل مع 

االخرین. 
ویذهب اخلرباء إىل أن الرتبیة لیست األمر والنهي وعالقة األبوین 
باألطفال؛ بل هي مفهوم یتبلور من خالل العالقات بني األبناء 
بنفس العمر واألخوات واإلخوان، لذلك فان األبناء الوحیدین ال 
یدركون مفاهیم األختیة واألخوة وحتذف لدى األجیال الالحقة 
الظاهرة  وهلذه  واخلال،  واخلالة  والعمة  والعم  القرابة  مفاهیم 

تداعیات جادة. 
نفسها؛  باألسرة  ميس  الواحد،  الطفل  ألضرار  الثاين  واملستوى 
مبعىن أن األبوین اللذین ميلكان طفال واحدا یكونان معرضني كثريا 
الطفل  وأوامر  ملتطلبات  االستجابة  على  الدوام  على  ویعمالن 
أهنما  عن  فضال  له،  واألخت  األخ  دور  لعب  علیهما  ویتعني 
سیحرمان يف منتصف العمر والكهولة حیث االنسان حباجة إىل 
املزید من العالقات العاطفیة املعمقة مع األبناء، من هكذا شعور 

ویصابان باإلحباط والكآبة. 
وعندما یبتعد الطفل الواحد عن األسرة بسبب الدراسة والعمل أو 
الزواج، فان األبوین سیواجهان بیتا فارغا وموحشا؛ وهكذا ظاهرة 
تستحدث أكثر املشاكل النفسیة شیوعا واليت تدعى »متالزمة 
الطفل  صاحبة  األسر  عادة  هبا  وتصاب  املوحشة«،  املساكن 

الواحد أو بال طفل. 
والعارض الثالث للطفل الواحد یكون على املستوى الوطين. ومن 
وجهة نظره، فان معدالت اإلجناب هي أقل من املعدل البدیل، 
مبعىن أن كل امرأة تنجب أقل من طفلني ويف هذه احلالة سیصبح 
معدل منو السكان، سلبیا ویتهاوى بشدة، حبیث یصل إىل صفر 

باملائة ویتبعه االخنفاض الشدید للسكان. 

٭ حوار مع عطاء اهلل حممدي )عامل نفس مبركز االستشارات جلامعة أمري 
التدریس  هیئة  )عضو  إمياين  االیرانیة( وحمسن  االسالمیة  باجلمهوریة  كبري 
جبامعة إعداد املدرسني باجلمهوریة االسالمیة االیرانیة( ومرمي أردبیلي )ناشطة 
الدراسات  مركز  )أمني  قامسي  وصاحل  ایران(  يف  واألسرة  املرأة  جمال  يف 

.))cfssp( االسرتاتیجیة للسكان

املصدر: موقع »قدس أونالین« اإلخباري - التحلیلي

الحرب السكانية العالمية

یرى خرباء السكان أن دميومة رواج امتالك الطفل الواحد یؤدي 
فضال عن اجتاه سكان البالد حنو الشیخوخة، إىل وقوع تداعیات 

ال حُيمد عقباها يف السلوك الفردي واالجتماعي. 

الرعاية المتطرفة من قبل األبوين
إن األسر ذات الطفل الواحد، تعاين دائما من إرهاصات فقدان 
ابنها الوحید، وهذا القلق والتوتر یؤدیان إىل اعتماد الرعایة املتطرفة 
من قبلهم جتاه طفلهم، األمر الذي یتسبب بظهور سلوكیات غري 

مألوفة لدى األطفال. 
إن اهتمام األبوین الزائد بالطفل، یدفع هبؤالء األطفال للشعور 
حنو  االهتمام  هذا  توجیه  مت  وإن  ومتیزا،  وضعا  األفضل  باهنم 

شخص اخر، سینشأ شعور مبزید من احلسد لدیهم. 
للزوجة والزوج  املتزامن  العصیبة والعمل  الظروف االقتصادیة  إن 
خارج املنزل، حتول إىل واحدة من ضروریات احلیاة العصریة يف 
مجیع أرجاء العامل، إذ اضطر بعض األسر لتبين هذا اخلیار. وعلى 
أي حال، فان نصیحتنا لألسر هي إجناب أكثر من طفل بفاصل 
سين ضئیل، ورغم أن وجود أطفال أكثر ترافقه صعوبات وجهد 
أكرب، لكن هؤالء األطفال یرتعرون وینمون معا، وسیتم الرتشید 

واالقتصاد من حیث فرصة االهتمام بالقضایا الرتبویة والتنشئة.

توفير آليات العمل 
إن الرتاجع السكاين، ميس أمن الدول. إن الدول اليت تستقبل 

خطر تفشي متالزمة 
المساكن الموحشة

الحرب السكانية العالمية
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رهن  هي  والعامة،  العالمية  وخليتها  الحالية  بحلتها  المسيحية  إن 
بإنطباعات ونظريات باولوس ]بولس[ الذي أخرج المسيحية بشكل 
حاسم من كونها طائفة يهودية ومهد من خالل التسامح والتساهل 
والمساومة مع القوة المهيمنة في تلك الحقبة، لتناميها وتوسعها في 

أحضان اإلمبراطورية والثقافة والحضارة الرومانية واليونانية.4
التنظيمات الدينية كذلك  ومع تنامي المجاميع المسيحية توسعت 
الذين  الدياغون  بمساعدة  وقاموا  الشيوخ  مجمع  البريستر  وشكل 
كانوا خدمة جهاز اإلدارة، بإدارة هيئة المؤمنين. وفي المرحلة التالية، 
انتخب المشايخ من بينهم، مراقبا كمدير للمجمع، يدعى األسقف 
أو ابيسكوب ويعني المراقب. وتشكل منصب األسقفية بداية في 
الصغرى  واسيا  مصر  فيها  بما  الشرق  لبالد  المسيحية  المجاميع 
وسورية، وكما يبدو من كتابات يوستينيوس في رسالة »هرماس« فان 
منصب ابيسكوبات5 في روما لم يكن قد تثبت بعد حتى أواسط 

القرن الثاني...
أوائل  انطاكية والذي كان من  ويرى »ايغناسيوس« زعيم مسيحيي 

رواد الكنيسة:
من  إليهم  انتقل  منصبهم  وأن  الحواريين،  خلفاء  هم  األساقفة  إن 
وقيادة  المؤمنين  تعليمات  عن  المسؤولون  إنهم  الرسل.  جانب 
الكنيسة، وبما أنهم سلطان مجتمعهم ومظهر اهلل، وامتلكوا نيابة عن 
المسيح سلطانا وصالحية، فان األساقفة، ال يمكن عزلهم وأوامرهم 

واجبة اإلتباع والطاعة.6
ویتعني على األساقفة اإلشراف على معتقدات املؤمنني واحلد من 
إخرتاق الفساد والبدع واإلحنراف للكنیسة. وتأسیسا على هذه 
النظریة، فان رجال الدین یتشكلون شیئا فشیئا يف هیئة تنظیم 

حيمي معتقدات املؤمنني وخرباء املبادئ والتعالیم الدینیة.
وكانوا بداية يسمون رجال الدين المسيحيين، بـباستور7 أو باتوس8 
إليه  وأضيفت  عام،  بشكل  باقيا  اإلسم  هذا  ومازال  األب،  بمعنى 

مصطلحات أخرى...
الكنيسة  وكانت  للكاتوليسية،  توأما  األولية  الكنيسة  مفهوم  وكان 
الكاثوليكية مظهرا ومعرفا ألكبر تنظيم مسيحي. ويعني الكاثوليكي في 
اللغة اليونانية، العام والجماعة والشامل. وتعني الكنيسة الكاثوليكية 
الكنيسة الوحيدة المعتمدة التي تملك حقوقا جماعية وشاملة وغير 

قابلة للبطالن. وتم في العرف تعريف الكنيسة الكاتوليسية هكذا:
بالمفهوم الديني )كنيسة  اإلحجام عن زرع الشقاق بين الكنيسة، 
المسيح( والكنيسة من وجهة نظر التنظيم والعرف. )الكنيسة التي 

تأسست الحقا.(9
وطاملا كان عيسى على قید احلیاة، ورغم أنه أتى على ذكر 
وفوضها صالحیة حل وعقد  تقدیر،  أقل  على  مرتني  الكنیسة 
األرض والسماء، ومنحها مفتاح سلطان الّله وباألحرى، اختیار 
بطرس زعیما هلا بالنیابة عنه، لكن أي كنیسة مل تظهر على أرض 

تشكل،  املسیحیني  للمؤمنني  ممیزا  إجتماعا  ال  أن  أي  الواقع، 
وال مكانا خاصا ومنفصال حدد للعبادة وتأدیة الطقوس الدینیة 

اخلاصة، وال مؤسسة أسست لتنظیم تراتیبیة رجال الدین.
 ومع ذلك واستنادا إلى تلك العبارتين المنقولتين عن المسيح
وطبعا باهتمام وتدبر الرسل، تحولت الكنيسة إلى بناء متين ومؤسسة 
 متجذرة في المسيحية، بحيث اكتسبت نفوذا رديفا للمسيح
يضاهي  واقتدارا  المقدس  للكتاب  مساويا  واعتبارا  والرسل 

االباطرة.10

اهلوامش:
1. روبرت ای.وان وورست، »املسیحیة من بني النصوص«، ص ۱۱۶.

2. ویطلق مونتغمري وات على هذه الواقعة إسم هلنزة املسیحیة ویقول: 
رئیسي  بشكل  توسعت  اليت   )Great Church( العظمى  الكنیسة  أن 
يف »اإلمرباطوریة البیزنطیة« و«ااإلمرباطوریة الرومانیة الشرقیة« كانت متلك 
جذورا یونانیة من الناحیة الثقافیة، وكان اجلزء منها الذي یغطي املسیحیني 

األوروبیني، صاحب ثقافة التینیة.
واملهیمن  السائد  التیار  إىل  حتولت  الالتینیة،  الیونانیة  الثقافة  أن:  ویرى 
لدى  تبلورت  اليت  للمسیحیة  الشرقیة  التوجهات  فان  لذلك  للمسیحیة، 
مسیحیي »أقباط مصر« و »النساطرة السوریني«، نبذت وكفرت بسبب 
عدم امتثاهلا للرسائل العقائدیة لألساقفة یونانیي التوجه. )وات، و.م، »متتع 
نشر  مكتب  طهران،  اریا،  حسني  حممد  ترمجة:  واملسیحیني«،  املسلمني 

الثقافة االسالمیة، 1373ه.ش.، صص 9-7(
طهران،  آرام،  امحد  ترمجة  والدنیویة«،  »اإلسالم  نقیب،  حمّمد  العطاس، 
مؤّسسه الدراسات االسالمیة، جامعة طهران، ۱۳۷۴ه.ش.، ص ۱۸.  

3. العطاس، حمّمد نقیب، »اإلسالم والدنیویة«، ترمجة أمحد آرام، طهران، 
مؤّسسه الدراسات االسالمیة، جامعة طهران، ۱۳۷۴ه.ش.، ص ۱۸.

4. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف الدیانة املسیحیة«، ص ۲۳۶.
5. Eposcopat.

)Kirchen Fuerst( 6. ویسمى األساقفة يف الكنیسة، باألمراء
7. Pastor. 
8. Patres.
املسیحیة«، صص ۲۴۱- الدیانة  9. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف 

.۲۴۳
10. شجاعیوند، علی رضا، »املسارات الباطنیة للمسیحیة«، فصلیة النقد 

والرأي، ۱۳۷۹ه.ش.، العدد ۲۳-۲۴.

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

1397ش.

أطـوار المسيحية: عصـر المسيـح

أطـوار المسيحية: عصـر المسيـح

معاناة  قرون  ثالثة  حنو  مدى  وعلى  املسیحیون  حتمل  ولقد 
ومصائب مجة يف طریق التبشري بالدیانة اجلدیدة، وقدموا الكثري 
من الشهداء يف هذا السبیل، لكن أساس هذه الدیانة اجلدیدة، 
أرسي ووصلت رسالة الرسل إىل أمساع الكثري من سكان »روما«. 
الرومانیة،  اإلمرباطوریة  وتزاید عددهم يف  املسیحیني  مقاومة  إن 
مهد لإلعرتاف رمسیا باملسیحیة يف النصف األول من القرن الرابع 

يف تلك البالد.
المدن  جميع  في  األول  القرن  نهاية  في  المسيحية  ترسخت  وقد 
من  الشرقي  النصف  في  العادية  المدن  من  والعديد  الرئيسية 
اإلمبراطورية الرومانية. وأسس »بولس الرسول« ومبشرون أخرون، 
وأبرزها،  اخرى  أن كنائس  يبدو  لكن كان  الكنائس،  من  الكثير 
تبشيري  تنامت من األسفل من دون أي جهد  الرومانية،  الكنيسة 
لم  وربما  للغاية  الكنائس كبيرة   – البيوت  هذه  تكن  ولم  رسمي. 
يشكل المسيحيون األغلبية في أي مدينة أو قرية، لكنهم تموضعوا 
ذلك كثيرة  واسباب  بشكل كبير  تناموا  لقد  حساسة.  مواقع  في 
نشر  على  يصرون  أنهم كانوا  لذلك  الرئيسي  والسبب  ومختلفة. 

األخبار التي كانوا يعتبرونها سارة. 
ولقد حققت رسالة وتجربة المسيحية القديمة أشياء كان العديد من 

األناس في العالم القديم، يبحثون عنها بما في ذلك الحياة األبدية 
والمعنوية والسعادة في هذا العالم والمكانة الدينية األرفع )رغم أن 
للنساء  دائما( وكذلك  واقتصادية  إجتماعية  تكن  لم  المكانة  هذه 
والرقيق وشبكة الحماية االجتماعية الودية، وكانت هذه سائدة في 
في  تجربتها  تمت  ما  بمثل   ،المسيح لعيسى  السارة  األخبار 

الكنيسة.1
»انطاكیة«  و  »غالطیة«  عرب  مير  مسارا  بولس  اختار  وقد 
و  »قونتس«  و  و»اثینا«  الصغرى«  »اسیا  يف  »افسس«  و 
و  وبالتايل »كریت«  »الیونان«  »فیلیيب« يف  و  »تسالونیكي« 
اليت كانت  املسیحیة  لینقل  »ایطالیا«  يف  »روما«  و  »مالطا« 
دیانة متعلقة بسامیي الشرق األوسط ومن الدیانات اإلبراهیمیة، 
حنو الغرب ووضعها يف أحضان اإلمرباطوریة الرومانیة.2 وهذان 
املصريان أي التدفق حنو الغرب وانتقال مركزیتها من اورشلیم إىل 
احلضارة  خیمة  وعمود  اإلمرباطوریة  قلب  يف  والتموضع  رومان 
الغربیة، كانت له تبعات خاصة للمسیحیة بطبیعة احلال، إذ اعترب 

الكثري أهنا كان هلا األثر يف حتوهلا إىل الدنیویة.3
ویقول جالل الدين اشتياني حول كیفیة انتشار الدیانة املسیحیة 

اجلدیدة: 

إضفاء الرسمية على المسيحية 
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مع ذلك یابسة ألّن األرضّیة اليت فیها، مع أهنا شدیدة الیبوسة، 
هي أیضا كثرية، و ال كذلك املائّیة فإهنا قلیلة؛ و مع ذلك فإّن 

رطوبتها لیست مبفرطة.
• و إذ رطوبة املائّیة أضعف كثريا من یبوسة األرضّیة، فلذلك 
هذه الثمرة ال بّد و أن تكون باردة یابسة؛ فلذلك ال بّد و أن 
تكون جامعة ألجزاء األعضاء مكثّفة هلا مقّویة للباه، خاصة و 
التقویة و  تعني على هذه  القابضة  األرضّیة  ما يف جوهرها من 
على مجیع أجزاء األعضاء، و تكثّفها و تشّدها؛ فلذلك كانت 
الغبرياء شدیدة القبض عاقلة للبطن، مانعة من سیالن الفضول 
إىل األعضاء. و ملا كان يف جوهرها أرضّیة حلوة؛ ال ختلو من 

جالء، و حتلیل و إنضاج و تلیني، و تلطیف یسري جّدا.

بقّية أحكام الغبيراء
• إّن الغبرياء ملا كان يف جوهرها أرضّیة قابضة، و كان مزاجها مع 
ذلك باردا یابسا؛ فهي عاقلة للبطن. خاصة إذا كانت فّجة، فإّن 
مجیع الثمار إذا كانت فّجة فهي ال ختلو من قبض، و إذا كانت 
بعد كمال نضجها )ال( ختلو عنه فكیف اليت تقبض قبل كمال 
نضجها؟ فلذلك كان الفّج من الغبرياء قوّي القبض جّدا، فلذلك 
أکل الغبرياء وهي فّجة عقلت البطن، و كذلك عقلها للبطن؛ و 
ذلك ألجل ذهاب ما فیها من املائّیة بسبب اجلفاف، فإّن هذه 
املائّیة ال ختلو من تلیني للبطن و غسل، فإذا فارقت أو قّلت، 
كان عقل الغبرياء للبطن أشّد. فلذلك كان اجملّفف من الغبرياء 
املأخوذة من شجرة و هو بعد فّج شدید العقل للبطن. و كذلك 

إذا طبخت الغبرياء طبخا حمكما، كان طبیخها عاقال للبطن.
• و ألجل كثرة القبض يف الغبرياء و أرضّیتها لیست بغلیظة؛ هي 
قلیلة التصّعد إىل الرأس؛ و ذلك ألّن أرضّیتها لیست بشدیدة 
القبول للتصّعد إذا فعلت فیها احلرارة؛ و ذلك ألجل أّن أرضّیتها 
لیست بلطیفة. فلذلك یقّل جّدا فعل الغبرياء يف أعضاء الرأس إذا 
كان ورودها من داخل البدن؛ فإهنا قد تنفع من أمراض الرأس و 
أمراض العني و حنوها، بالعرض؛ و ذلك ألجل تقویتها للمعدة 
مبا فیها من القبض، و منعها ملا یتصّعد من املعدة من األخبرة و 

حنوها.
• وكذلك أیضا، ألجل غلظ جوهر الغبرياء یقّل نفوذ ما یسیل 
من أجزائها يف مساّم احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرّئة 
إىل داخل الّصدر فلذلك یكون فعل الغبرياء يف أعضاء الصدر 

ضعیفا أیضا.
• و إمنا یشتّد فعلها يف أعضاء الغذاء و أعضاء النفض؛ ألجل 
نفوذ فعل أجزائها على هذه األرضّیة؛ فلذلك كانت الغبرياء تقّوى 
املعدة، و متنع انصباب الفضول إلیها، و إىل األمعاء، و حنومها من 

األحشاء، و تدبغ املعدة و األمعاء؛ و ذلك مبا فیها من القبض 
و الربد اجلامعني ألجزاء األعضاء. و قبضها مع قّوهتا أقّل من 
قبض الّزعرور فلذلك هي أقّل منه عقال للبطن. و ألجل قبضها 
و تقویتها؛ هي تقّوى فم املعدة، و تنفع من الغثیان، و حتبس 
القئ - خاصة الصفراوّى - و تكسر حّدة الصفراء اليت يف املعدة 
و األمعاء، و حنومها؛ و ذلك ألجل بردها، و تكثیفها، و منعها 

لنفوذ الصفراء يف هذه األعضاء و غريها.
• و ألجل قبضها و منعها ما یتصّعد من املعدة و األمعاء من 
األخبرة؛ هي نافعة جّدا ألصحاب الّصداع، خاصة البخارّى، و 
كذلك ینفع التنفل هبا من أمراض العني و من اخلیاالت؛ و ذلك 

ألجل منعها تصّعد األخبرة من املعدة و األمعاء.

الغبيراء في کالم األئمة المعصومين
روی عن ابن بكير أنه مسع أبا عبد اهلل یقول:  »الغبيراء لحمه 
ينبت اللحم و عظمه ينبت العظم و جلده ينبت الجلد و مع ذلك 
]فإنه [ يسخن الكليتين و يدبغ المعدة و هو أمان من البواسير و 

التقتير و يقوي الساقين و يقمع عرق الجذام.«1
وعن احلسني بن علي قال: دخل رسول اهلل على علي 

بن أيب طالب و هو حمموم فأمره بأكل الغبرياء.2

الهوامش:
الرابعة،  الطبعة  طهران،  »الكايف«،  یعقوب،  بن  حممد  الكلیين،   .1

1407ق.، ج 6، ص 361.
2. اجمللسي، حممد باقر، »حبار األنوار«، بريوت، الطبعة الثانیة، 1403ق.، 

ج 3، ص 188.

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

تاريخ پزشکی، 1387ش.

ماهّية الغبيراء
إّن الغبرياء مثرة شجر شائك. و هذا الشجر على نوعني، أحدمها 
یثمر هذا الثمر و هو الغبرياء. و ثانیهما )ال( یثمر و هو الزیزفون 
و یتخذمنه يف بعض بساتني »دمشق« كالسیاجات تفصل بني 
البساتني، و یكون هلا كاجلدران. و الثمرة اليت هي الغبرياء بقدر 
دقیقة  مستطیلة،  نواة  هلا  و  ناصع  أمحر  لوهنا  الصغري،  الزیتون 

الطرفني، طعمها قابض مع حالوة یسرية.
و يف جوهر هذا الثمر مائّیة و أرضّیة، و مائّیتها یسرية؛ و لذلك 
فإّن هذه الثمرة قد تعصر و تكون عصارهتا یسرية بالنسبة إىل 
ثفلها. و إذا جّفت كان ما بني قشرهتا و نواها كالدقیق؛ ألجل 
قّلة املائّیة اليت هبا یكّون متاسك األجزاء األرضّیة. و أرضّیة هذه 
الثمرة بعضها باردة قابضة - و هي اليت حيدث هبا القبض يف 
طعمها - و بعضها إىل حالوة لطیفة؛ فلذلك تكون مائلة عن 
االعتدال إىل یسري حرارة. و هذه األرضّیة احللوة اليت يف القشر 
كثرية املقدار، ضعیفة الكیفّیة و لذلك فإّن حالوة هذه الثمرة 
لیست بقویّة. و أما األرضّیة القابضة اليت يف القشر فإهنا أقّل من 
األرضّیة القابضة اليت يف الزعرور و ذلك ألّن قبض الزعرور أشّد 
من قبض الغبرياء مع أهنما معا قابضان، و لذلك فإّن طعم الغبرياء 
القلیل لذیذة، و  القبض  الزعرور ألّن احلالوة مع  ألّذ من طعم 
ذلك ألّن احللو یلنّي و جيلو ما یكون على اللسان من الرطوبات 

املنعقدة علیه، و یفعل ذلك مع تسخني ما.

فإذا كان مع احلالوة قبض یسري، كان ذلك القبض مقّوما للسان، 
مانعا من اسرتخائه لسیالن الرطوبات علیه؛ فلذلك یكون االلتذاذ 

بذلك الطعم، أشّد من االلتذاذ باحلالوة.
و جوهر الغبرياء ال خيلو من غلظ، ألّن أرضّیته القابضة ظاهر 
أهنا غلیظة ألهنا باردة. و أما أرضّیته احللوة فهي أیضا إىل غلظ، 
خاصة و هذه األرضّیة لیست حبارّة حرارة ظاهرة، و ذلك ألن 

حالوهتا لیست بكثرية.
و ملا كانت هذه الثمرة إىل حالوة، و من شأن احللو أن یكون 
غاذیا؛ فلذلك هذه الثمرة ال ختلو من تغذیة، و إن كان غذاؤها 
ال بّد و أن یكون یسريا؛ ألن جوهرها بعید عن الدودة؛ فلذلك 

هي بعیدة عن مشاهبة جواهر األعضاء.
فلذلك كانت الغبرياء من األدویة الغاذیّة اليت الغذاء فیها یسري.

طبيعة الغبيراء وأفعاله
ملا كان جوهر الغبرياء فیه أرضّیة قلیلة احلرارة جّدا، و هي اليت 
هبا حالوة طعم الغبرياء. و فیه أرضّیة باردة، و هي اليت هبا قبض 
طعم الغبرياء. و هذه األرضّیة قبضها لیس بضعیف، فلذلك هي 
غري ضعیفة الربد؛ فلذلك بردها یقابل حرارة األرضّیة املائلة إىل 
احلالوة، و یزید على ذلك أیضا، ما يف الغبرياء من املائّیة، فإهنا 

تربّد تربیدا ال یقابله تسّخن.
• فلذلك كانت الغبرياء باردة املزاج، فلذلك ال بّد و أن تكون 

الطب اإلسالمي

الطب اإلسالمي

الغبيراء 
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أقوال  من  المطهرة  العزيز والسنة  الكتاب  الشریعة مها  منابع  إن 
وأفعالهم   املعصومني األئمة  وأقوال   الرسول وأفعال 
الواقعة  وتقريراتهم، وقد تقدم قول احلجة: »وأما الحوادث 
املأثورة  املعتربة  إلى رواة حديثنا«1 وهي األحادیث  فيها  فارجعوا 

عن آبائه املعصومني وعنه يف الغیبة الصغرى.
الغیبة  يف  الصادرة  التوقیعات  يف   احلجة إرجاع  تكرر  وقد 
الكتب  يف  املدونة   آبائه عن  املأثورة  الروایات  إىل  الصغرى 
بن  اهلل  عبد  بن  لـمحمد  الكتاب2  ففي  الطائفة،  بني  املشهورة 
جعفر الحميري3 إىل احلجة بتوسط النواب األربعة سأله عن 
املصلي إذا قام من التشهد األول إىل الركعة الثالثة هل جيب علیه 
أن یكرب؟ فإن بعض أصحابنا قال: ال يجب عليه التكبير، ويجزيه 

أن يقول: بحول اهلل وقوته أقوم وأقعد؟
 :اجلواب توقیع احلجة

إن فيه حديثين: أما أحدهما: فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى 
فعليه التكبير، وأما اآلخر: فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة 
الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، 
وكذلك في التشهد األول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من 

جهة التسليم كان صوابا«4
فأرجع السائل وهو حممد بن عبد اهلل احلمريي إىل احلدیثني 
السائل األخذ بأي واحد  آبائه، مث أكد على  املرویني عن 
إىل  ینوبه  ما  يف كل  والرد  التسلیم  باب  من  به  والعمل  منهما 

.األحادیث املنقولة عنهم
وسأل احلمريي أیضا يف ضمن املسائل اليت يف كتابه: وروي يف 
ثواب »القرآن« يف الفرائض وغريها أن العامل )هو لقب لإلمام 
الكاظم«5 قال: »عجبا لمن لم يقرأ في صالته: »ِإنا أْنزْلناه 

ِفي لْيلِة اْلقْدِر«6 كيف تقبل صالته؟«

منابع الشريعة 
القسم الثاني

وروي: »ما زكت صالة من لم يقرأ: قْل هو اهلل أحٌد.«
وروي: »أن من قرأ في فرائضه: »الهمزة« أعطي من الثواب قدر 
الدنيا«، فهل يجوز أن يقرأ: الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها 

مع ما قد روي أنه ال تقبل صالة وال تزكوا إال بهما؟
التوقیع: 

»الثواب في السور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب 
وقرأ: »قْل هو اهلل أحٌد« و»ِإنا أْنزْلناه« لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ 
وثواب السور التي ترك ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون 

صالته تامة، ولكن يكون قد ترك الفضل«7
ودین  إبراهیم  ملة  على  یقول:  أن  للصالة  التوجه  عن  وسأل 
حممد فإن بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دین حممد 
فقد أبدع ألنا مل جنده يف شيء من كتب الصالة خال حدیثا 
يف كتاب القاسم بن محمد عن جده عن احلسن بن راشد أن 

الصادق قال للحسني )أي بن راشد(: كيف تتوجه؟

فقال: أقول: لبيك وسعديك. 
فقال له الصادق: »ليس عن هذا أسألك، كيف تقول وجهت 

وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا مسلما؟«
قال احلسن: أقول، فقال الصادق: إذا قلت ذلك فقل: على 
ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب واإلئتمام بآل 

محمد، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين.«
فيه  المؤكدة  والسنة  بفريضة،  ليس  »التوجه كله   :فأجاب
التي هي كاإلجماع الذي ال خالف فيه: وجهت وجهي للذي فطر 
محمد  ودين  إبراهيم  ملة  على  مسلما  حنيفا  واألرض  السماوات 
ونسكي  صالتي  إن  المشركين  من  أنا  وما  المؤمنين  أمير  وهدى 
ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك امرت وأنا من 
المسلمين، اللهم اجعلني من المسلمين، أعوذ باهلل السميع العليم 

من الشيطان الرجيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم، ثم اقرأ الحمد.«
قال الفقیه الذي ال یشك يف علمه: إن الدين لمحمد والهداية 
لعلي أمير المؤمنين ألنها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة، فمن 
كان كذلك فهو من المهتدين، ومن شك فال دين له، ونعوذ باهلل من 

الضاللة بعد الهدى.«8
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفریضة: فإن بعض أصحابنا ذكر 
أهنا »بدعة« فهل جيوز أن یسجدها الرجل بعد الفریضة؟ وإن 
جاز ففي صالة املغرب هي بعد الفریضة أو بعد األربع ركعات 

النافلة؟
فأجاب: »سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ولم يقل: 
إن هذه السجدة بدعة إال من أراد أن يحدث بدعة في دين اهلل، 
فأما الخبر المروي فيها بعد صالة المغرب واالختالف في أنها بعد 
الثالث أو بعد األربع، فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على 
الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء 
وتسبيح، فاألفضل أن تكون بعد الفرائض، فإن جعل بعد النوافل 

أيضا جاز.«9
وكتب إلیه أیضا يف سنة )308هـ.ق.( كتابا سأله فیه عن 
مسائل أخرى سأل: إن قبلنا مشایخ وعجائز یصومون رجبا منذ 
ثالثني سنة وأكثر ویصلون بشعبان وشهر رمضان. وروى هلم 

بعض أصحابنا: أن صومه معصیة؟
فأجاب: »قال الفقيه: يصوم منه أياما إلى خمسة عشر يوما إال 
أن يصومه عن الثالثة األيام الفائتة، للحديث: إن نعم شهر القضاء 

رجب.«
فبعض  الروایات  فیها  قد كثرت  األخراوین  الركعتني  عن  وسأل 
یروي: أن قراءة احلمد وحدها أفضل، وبعض یروي: أن التسبیح 

فیهما أفضل. فالفضل ألیهما لنستعمله؟ 
الركعتين  هاتين  الكتاب في  ام  قراءة  فأجاب: »قد نسخت 

التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم: كل صالة ال قراءة 
السهو فيتخوف بطالن  أو يكثر عليه  للعليل  إال  فيها فهو خداج 

الصالة عليه.«
وسأل: عن الرجل یعرض له احلاجة مما ال یدري أن یفعلها أم ال، 
فیأخذ خامتني فیكتب يف أحدمها: »نعم أفعل« ويف اآلخر: »ال 
تفعل« فیستخري اهلل مرارا مث یرى فیهما، فیخرج أحدمها فیعمل 
مبا خيرج، فهل جيوز ذلك أم ال؟ والعامل به والتارك له هو مثل 

االستخارة أم هو سوى ذلك؟
االستخارة  هذه  في   10العالم سنه  »الذي   :فأجاب

بالرقاع والصالة.«
وسأل عن الرجل ینوي إخراج شيء من ماله وأن یدفعه إىل رجل 
من إخوانه مث جيد يف أقربائه حمتاجا أیصرف ذلك عمن نواه له 

أو إىل قرابته؟
فأجاب: »يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فإن ذهب إلى 
قول العالم: ال يقبل اهلل الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين 

القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.«11
آبائه  ألحادیث   احلجة من  اإلرجاع  هذا  فكل  أقول: 
على  وقوله كقوهلم حجة  أیضا  معصوم  أنه  مع   املعصومني
العباد لیس إال لتعلیم الشیعة على الرجوع إىل األحادیث املأثورة 

عن آبائه يف الغیبة الكربى.
واألئمة اإلثنا عشر كلهم نور واحد ومشكاة واحدة، قال 
هشام بن سامل وهو من أجالء أصحاب الصادق، وكذلك 

قال محاد بن عثمان وغريه قالوا: مسعنا أبا عبد اهلل یقول: 
»حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي 
حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن 
 ،حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول

وحديث رسول اهلل قول اهلل عز وجل.«12
أليب  قلت   :)الباقر حواري  من  )وهو  الجعفي  جابر  وقال 

جعفر: إذا حدثتين حبدیث فأسنده يل، فقال: 
»حدثني أبي، عن جدي، عن رسول اهلل، عن جبرئيل، عن اهلل 
تبارك وتعالى، وكل ما أحدثك بهذا اإلسناد، وقال: يا جابر لحديث 

واحد تأخذه عن صادق13 خير لك من الدنيا وما فيها.«14
وروى الكليني عن الصادق أنه قال: »ليس يخرج شيء من 
 ،ثم بأمير المؤمنين ،عند اهلل عز وجل حتى يبدأ برسول اهلل

ثم بواحد بعد واحد، لكيال يكون آخرنا أعلم من أولنا.«15
جعفر  أبا  أتیت  قال:  نعیم  أيب  بن  احلكم  عن  الكلیين  وروى 
)الباقر( وهو باملدینة فقلت له: علي نذر بين الركن والمقام إن 
أنا لقيتك أن ال أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد 

أم ال؟ 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة
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طریق  يف  استقبلين  مث  یوما،  ثالثني  فأقمت  بشيء،  جيبين  فلم 
فقال: »يا حكم وإنك لههنا بعد.«

فقلت: نعم، إني أخبرتك بما جعلت هلل علي فلم تأمرني ولم تنهني 
عن شيء ولم تجبني بشيء. 

فقال: »بكر علي غدوة المنزل.« 
فغدوت علیه، فقال: »سل عن حاجتك؟« 

فقلت: إني جعلت هلل علي نذرا وصياما وصدقة بين الركن والمقام 
إن أنا لقيتك أن ال أخرج من المدينة حتى أعلم أنك قائم آل محمد 
أم ال؟ فإن كنت أنت رابطتك، وإن لم تكن أنت، سرت في األرض 

فطلبت المعاش. 
فقال: »يا حكم كلنا قائم بأمر اهلل.«

قلت: فأنت المهدي؟ 
قال: »كلنا هندي إىل اهلل.«

قلت: فأنت صاحب السيف؟ 
قال: »كلنا صاحب السيف ووارث السيف.«

قلت: فأنت الذي تقتل أعداء اهلل ويعز بك أولياء اهلل ويظهر بك 
دين اهلل؟ 

وأربعين  خمسا  بلغت  وقد  أنا  أكون  حكم كيف  »يا   :فقال
سنة؟ وإن صاحب هذا األمر أقرب عهدا باللبن مني وأخف على 

ظهر الدابة.«16

ويف هكذا عصر فظیع، فان التدین یعد من أصعب األعمال. 
إن االبتالءات املریعة، هي كاألتون امللتهب والبوتقات احلارقة، 
اليت متحص الشوائب وهتدي الذهب اخلالص إىل الصائغ. وال 
سبیل اخر للحصول على الذهب الذي یلیق للید والعنق وصناعة 

املصوغات. 
إن ابن آدم مثله مثل الذهب، فهو یتلوث يف تقلبات »احلیاة بال 

امام«، ویفقد قیمته وشفافیته. 
»ُأولَِئَك َكاأْلَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضُل«1

ويف مراتب القیامة، فان هذا التمحیص واعتماد الكفاءة واجلدارة، 
تفعله نار جهنم مع االنسان اآلمث. 

وعلى الرغم من أن بوتقة الصائغ، قاسیة وحارقة لكنها ضروریة 
لفصل احلجر عن الذهب، وعلیه فان األتون والبوتقة، مها انعكاس 
للتدبري واللطف واإلهتمام بالذهب. ومن ميلك عینا ثاقبة وقلبا 
متبصرا وصافیا، یرى جهنم على أهنا انعكاس رمحة اهلل املتعال. 

التدين، جمر 
الغضا 

إسماعيل شفيعي سروستاني

 :ویقول اإلمام علي
»والذی بعث محمدا بالنبوة واصطفاه علی جميع البرية ولكن 
بعد غيبة وحيرة فال يثبت فيها علی دينه إال المخلصون المباشرون 
فی  وكتب  بواليتنا  ميثاقهم  وجل  عز  اهلل  أخذ  الذين  اليقين  لروح 

قلوبهم اإليمان وأيدهم بروح منه.«2
ويف اهتیاج األمل والوجع، وحینما، یرقد املریض يف فراش املرض، 
النهوض من مكانه، فان جرح مبضع احلجامة  وال یقوى على 
وفصد الفصاد، جبانب الدواء املر والالسع الذي یصفه احلكیم 
اخلبري، یعايف املریض وجيعله سلیما، لكي ینهض ویواصل حیاته.

إن الورع والتقوى، واالخالص وطهارة القلب والذهن واجلسم من 
النجاسات الظاهرة والباطنة والتمسك والتوسل بالساحة القدسیة 
العلویة واملهدویة، هي أدویة وعالجات تنقذ املریض املبتلى يف 

آخر الزمان، من املوت جاهال.
ویشري اإلمام الصادق إىل صعوبة التدین وحفظ اإلميان يف 

تكـاليف المنتظرين

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة

الهوامش:
1. »كمال الدین«، ص 484، باب 45، ح 4.

2. أي مكتوب.
3. قال عنه العالمة احللي: أبو جعفر القمي كان ثقة وجیهاً كاتب صاحب 
األمر علیه السالم وسأله مسائل يف أبواب الشریعة. وقال عنه النجاشي: 
قال لنا أمحد بن احلسني الغضائري ابن أستادة: وقعت هذه املسائل إيَل يف 

أصلها والتوقیعات بني السطور. 
4. »غیبة الطوسي«، ص 379، ح 346.

5. للكاظم عدة ألقاب، لشدة التقیة يف زمانه، فكانت الشیعة 
من  خوفاً  األلقاب  من  وغريها  الصاحل  والعبد  والفقیه  بالعامل  عنه  تكين 

سلطات بين العباس.
6. سورة القدر، اآلیة 1.

7. »غیبة الطوسي«، ص 377، ح 345.
8. »االحتجاج«، ج 2، ص 307.

9. املصدر السابق.
10. قد ذكر اجمللسي األول قدس سره يف موضع من روضته أن لقب العامل 
التخصیص  هذا  وأن   الكاظم املعصومني ال خصوص  لكل  هو 

اشتباه من بعض املتأخرین فتأمل.
11. »االحتجاج«، ج 2، ص 314.

َوْحٌي یُوحى«  یـَْنِطُق َعِن اهْلَوى * ِإْن ُهَو ِإالَ  12. كما قال تعاىل: »َوما 
)سورة النجم، اآلیة 43(؛ »ِإْن أَتَِبُع ِإالَ ما یُوحى ِإيَلَ( )سورة األنعام، اآلیة 
50(، راجع احلدیث يف: »الكايف«، ج 1، ص 53، باب روایة الكتب 

واحلدیث، ح 14.
13. إشارة إىل املعصوم كما قال تعاىل: »وَُكونُوا َمَع الَصاِدِقنَي« )سورة 

.التوبة، اآلیة 119( أي املعصومني
14. أمايل املفید«، ص 42، اجمللس 5، ح 10.

15. »الكايف«، ج 1، ص 255، باب لوال أن األئمة یزدادون لنفد 
ما عندهم، ح 4.

16. نفس املصدر، ج 1، ص 536، باب أن األئمة كلهم قائمون 
بأمر اهلل تعاىل هادون إلیه، ح 1.

المصدر: الشيخ محمد السند، »دعوى السفارة في الغيبة الكبرى«، 
.إعداد وتحقيق: مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي
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عصر غیبة إمام الزمان ویقول:
بدينه كالخارط  فيها  المتمسك  »... إن لصاحب هذا األمر غيبة 

للقتاد ثم قال هكذا بيده. فأيكم يمسك شوك القتاد بيده...« 
مث أطرق ملیا مث قال: 

»إن لصاحب هذا األمر غيبة فليتق اهلل عبد وليتمسك بدينه.«3
إن هذه الثیاب الربیعیة اخلفیفة اليت نرتدیها، ال تقینا من األمطار 
والثلوج وعواصف الصحراء وبرد الشتاء، إذن جيب ارتداء لباس 

اخر. 
اإلمام  عن  واحملافل  الكتب  معظم  نقلته  مشهور،  حدیث  ومثة 

 :الصادق
»... ألحدهم أشد بقية علی دينه من خرط القتاد فی الليلة الظلماء 

أو كالقابض علی جمر الغضا...«4
إن هكذا متدینني يف آخر الزمان، حيوزون أعظم درجات التدین 
أو   اهلل رسول  عن كثب،  یلحقوا  أن  دون  من  والیقني، 

 .وصیه
 :وقال رسول اهلل

»يا علی واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون 
فی آخر الزمان لم يلحقوا النبی وحجبتهم الحجة فآمنوا بسواد علی 

بياض.«5
املستخرج من  الذهب  التدین، تشبه  الدرجة من  قیمة هذه  إن 
البوتقة امللتهبة اليت یرتاءى تأللؤها لناظر صاحب اإلميان والیقني 
من  الدرجة  هذه  بسبب  ورمبا  والدجل.  الكذب  ظلمات  يف 
التألق والتأللؤ، وبعد جتربة واحتمال نوائب الدهر، یقول اإلمام 

 :نقال عن النيب األكرم الصادق
»طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتد به قبل قيامه يتولى وليه 
ويتبرأ من عدوه ويتولى األئمة الهادية من قبله أولئك رفقائي وذوو 

ودي ومودتي وأكرم أمتي علي.«6

الهوامش:
1. سورة األعراف، اآلیة 179.

2. ابن بابویه، حممد بن علي، »كمال الدین ومتام النعمة«، ج 1، ص 304.
3. الكلیين، حممد بن یعقوب، »الکايف«، ج ۱، ص 335.

 ،»4. الصفار، حممد بن حسن، »بصائر الدرجات يف فضائل آل حممد
ج 1، ص 84.

5. ابن بابویه، حممد بن علي، »كمال الدین ومتام النعمة«، ج 1، ص 
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6. الطوسي، حممد بن احلسن، »الغیبة للطوسي«، ص 456.

 الزمان إمام  وبالء  »کرب  اسماعيل،  سروستاني،  شفيعي  المصدر: 
والمرابطة اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 88-85.

احلجج  حفظ  يف  دوره  بفاعلیة  یضر  ال   اإلمام غیاب 
والبینات.

وممیزة،  معروفة  مباركة  هنالك شركة صانعة ألجهزة  لو كانت 
فوِجد لتلك الشركة فرع يف بلد آخر، فال ميكن إسناد إنتاج 
ذلك الفرع إىل تلك الشركة إال إذا كان حتت رعایة وإشراف 
ممثل تلك الشركة، ومن دون ذلك یعد إسناد انتاجه إلیها افرتاًء 

وال تقبل الشركة ببقاء هذا التزویر.
ولیس حضور وظهور ممثل الشركة أمام أعني العمال شرطاً يف 
صحة النسبة، وإمنا إشرافه وهیمنته ولو كان غائباً عن أعینهم.

ومنه نعرف أن نسبة القرآن الكرمي إىل اهلل تعاىل ونسبة احلدیث 
إىل النيب واإلمام مع أن األیدي العاملة حلفظها هم 
الرواة والصحابة من البشر ال ميكن إال إذا كان عملهم حتت 

إشراف وتدبري ممثل الدولة اإلهلیة ولو كان غائباً.
الغیيب  والوجود   قبله من  الشریعة  حفظ  ملهمة  اقتضاًء 
للنيب واإلمام بعد وفاهتما ال یفید يف حفظ وبقاء الذكر 
يف عامل الشهادة، كما أن الوجود النوري والغیيب للنيب قبل 

والدته ال یغين عن خلقه الرتايب ووجوده الدنیوي.
كما أنه بعد وجوده الدنیوي يف عامل الشهادة ال یضر غیابه عن 
أعني الرعیة مادام ال یغیب عن دوره يف الرعایة وحفظ الوحي، 
ولو فرضنا غیاب دوره یوماً عن الساحة فلن تبقى أیة حجیة 
لسائر احلجج، كما لو غاب الراعي لتلك املؤسسة أو الشركة 
یوماً ما عن تصدیه للرعایة، فمن ذاك الوقت تنقطع العالقة بني 

الفرع واألصل ویكون إسناد إنتاجها لتلك اجلهة افرتاء.
ومن هنا وردت األخبار: أن األرض لو خلت ساعة بغير حجة 
لساخت بأهلها،1 وذلك ألن بقاءها ساعة بغري حجة یكون 

لغواً.

الهوامش:
۱. الشیخ الصدوق، »کمال الدین و متام النعمة«، ج ۱، ص 202.

المصدر: مقالة »دور اإلمام الغائب في بقاء حجج اهلل تعالى وبيناته 
وفي هداية البشر«، کاتب: الشيخ حسن الكاشاني.

  فاعلية االمامفاعلية االمام
في الغيبةفي الغيبة

فوائد وجـود اإلمام الغائب

تكـاليف المنتظرين
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زهد اإلمام
محمدتقی الموسوي االصبهاني

روی يف »الكايف« بإسناده عن حماد بن عثمان قال: حضرت 
أبا عبد اهلل و قال له رجل: أصلحك اهلل، ذكرت أن علي بن 
أبي طالب كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم و 

ما أشبه ذلك، و نرى عليك اللباس الجديد! 
فقال له: »إن علي بن أبي طالب كان يلبس ذلك في زمان 
ال ينكر عليه، و لو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، فخير لباس كل 
زمان لباس أهله، غير أن قائمنا أهل البيت إذا قام لبس ثياب 

 1».و سار بسيرة علي علي
أقول: و لعل هذا هو املراد يف قول أمري املؤمنني أليب عبد اهلل 

اجلديل: »أال اخبرك بأنف المهدي و عينه؟«
قال: قلت: نعم. 

فضرب بیده إىل صدره، فقال: »أنا.«2 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

جعلت فداك، ذكرت آل فالن و ما هم فيه من النعيم. فقلت: لو 
كان هذا إليكم لعشنا معكم. 

فقال: »هيهات يا معلى! أما و اهلل، أن لو كان ذاك ما كان إال 
سياسة الليل،3 و سياحة النهار، و لبس الخشن، و أكل الجشب، 
فزوي ذلك عنا، فهل رأيت ظالمة قط صيرها اهلل نعمة إال هذه.«4 
أيب  عن  بصير،  أبي  عن  بإسناده  النعماني  عن  »البحار«،  ويف 

عبداهلل أنه قال: 
»ما تستعجلون بخروج القائم؟! فو اهلل ما لباسه إال الغليظ، و ما 
طعامه إال الشعير الجشب، و ما هو إال السيف، و الموت تحت 

ظل السيف.«5 
و منه عن الرضا قال: »أنتم أرخى باال منكم يومئذ.«

قال الراوي: و كيف؟ 
قال: »لو قد خرج قائمنا لم يكن إال العلق 6 و العرق و القوم 
إال  طعامه  ما  و  الغليظ،  إال   القائم لباس  ما  و  السروج،  على 

الجشب  .«7و8  

ألن األنف مبعىن السید، و املقتدى يف االمور، و العني مبعىن من 
یكون كذات الشي ء و نفسه، فیكون هذا الكالم كنایة عن أن 
املهدي یسري بسرية أمري املؤمنني يف أفعاله، فهو أنفه، 
أي مقتداه يف أفعاله، و عینه، أي كأنه هو يف زهده، و عبادته و 
سريته، و شجاعته، و سائر خصوصیاته، و هذا استعمال شائع 
یكون  لشي ء  یقال  حیث  أیضا،  العرفیة  احملاورات  يف  متعارف 
مشاهبا و موافقا لشي ء آخر يف متام اخلصوصیات، هذا عینه، و 

أما كون األنف مبعىن السید و املقتدى فیشهد له قول الشاعر:
قوم هم األنف و األذناب غيرهم

و اهلل تعاىل هو العامل.
 و يف الکايف عن المعلى بن خنيس قال: قلت أليب عبد اهلل

یوما:

الهوامش:
1. »الكايف«، ج 1، ص 411 ح 4؛ عنه »الوسائل«، ج 3، ص 342، 

ح 2.
2. »حبار األنوار«، ج 39، ص 243.

3. أي سیاسة الناس و حراستهم عن الشر باللیل، و ریاضة النفس فیها 
باإلهتمام المور الناس، و تدبري معاشهم و معادهم مضافا إىل العبادات 

البدنیة.
4. »الكايف«، ج 1، ص 410، ح 2؛ »غیبة النعماين«، ص 286، ح 

7؛  عنه »البحار«، ج 52، ص 359، ح 127.
5. »غیبة النعماين«، ص 233، ح 20؛ عنه »البحار«، ج 52، ص 

354، ح 115.
6. الدم الغلیظ.

7. اجلشب- بفتح اجلیم و سكون الشني: الغلیظ اخلشن، و یقال: طعام 
جشب، للذي لیس معه إدام

8. »غیبة النعماين«، ص 285، ح 5.

المصدر: االصفهاني، محمد تقى، »مكيال المكارم في فوائد الدعاء 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام المهدي، ج 1، صص 153-151.
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اعتمد الدكتور محمد التيجاني على العقل السلیم والفهم القومي، 
املذهبیة  املدارس  املعتقدات ويف خضم  دنیا  الرحال يف  شّد  مثّ 
ركام  بني  ومعرفته  احلق  متحیص  أجل  من  الدینیة،  والفلسفات 
وقارن  املعقول،  لريجح كفة  العدل  مبیزان  األقوال  فوزن  الباطل، 
الكالم واألحادیث لیتبني له املنطقي من الالمعقول والقوي من 
املهزول، وبذل أقصى جهده ملعرفة احلق، فتلقته االلطاف اإلهلیة 
ومشلته التسدیدات الربانیة، فأنارت قلبه لريى احلق حقاً ال غبار 
علیه ولريى الباطل باطال ال لبس فیه، مث شرح الباري صدره وهداه 
سواء السبیل، مث وّفقه لیكون سبباً يف هدایة مجع غفري، قرؤوا كتبه 
واستمعوا إىل حماضراته فزالت عن بصريهتم احلجب الداكنة وعرفوا 

السبیل إىل الطریق اآلمنة.

د. محمد 
التيجاني 
السماوي

المولد والنشأة
مبدینة  1943م.  عام  السماوي  التیجاين  حممد  الدكتور  ولد 
»قفصة« الواقعة يف جنوب دولة »تونس«، درس العلوم الدینیة 
الزیتونة  »جامعة  يف  دراسته  واهنى  بالده،  يف  احلدیثة  والعلوم 
العریقة« يف »القدم«، عمل يف سلك التدریس 17 عاماً، حصل 
على شهادة املاجستري من »جامعة باریس« وكانت اطروحته اليت 
قّدمها حول املقارنة بني األدیان، مث حاز على شهادة الدكتوراه 
قدمها  اليت  اطروحته  قبول  بعد  وذلك  السوربون«  من »جامعة 
هلذه اجلامعة حتت عنوان »النظریات الفلسفیة يف هنج البالغة«.

نشأ وترعرع يف أوساط عائلة متدینة منتمیة إىل املذهب املالكي 
ومتشربة بالطریقه الصوفیة التیجانیة املنتشرة يف مشال أفریقیا.

التكامل  درجات  امسى  لینال  له  احملیطة  الدینیة  األجواء  انتهز 
العلمي واملعريف والدیين يف أقصر مدة ممكنة، فحفظ نصف القرآن 
وهو بعد مل یبلغ العاشرة من عمره، وقد تشّرف حبج بیت اهلل 

احلرام وله من العمر مثانیة عشر عاماً.

بداية اثارة التساؤالت حول العقيدة الموروثة
التقى الدكتور التیجاين خالل اقامته يف مكة اثناء أداء فریضة احلج 
مبجموعة من العلماء الوهابیني واستمع إىل حماضراهتم فاجنذب 

إىل مجلة من أفكارهم وتأثر ببعض مبادئهم اليت نالت اعجابه.
الفكر  من  معه  محل  ما  أن  وجد  بلده  إىل  العودة  بعد  لكنه 
الوهايب یتناقض ویصطدم مع الطقوس الصوفیة، فاعرتته حالة من 
التشویش الفكري ونشأ يف نفسه صراعاً سلب منه حالة االعتدال 
والتوازن، فبقي متحرياً بني األخذ بعقیدة تعترب التوسل بغري اهلل 
شرك وبني الطریقة الصوفیة اليت فیها یتم التقرب إىل اهلل عن طریق 

التوسل باألولیاء الصاحلني.
وكان دأب الدكتور التیجاين هو كثرة السفر ال سیما خالل العطل 
الصیفیة، فصادف ذات یوم خالل سفره من »االسكندریة« إىل 
»بريوت« أن تعّرف يف الباخرة على شخص عراقي وهو استاذ 
يف »جامعة بغداد« امسه منعم، وقد جاء إىل »القاهرة« لتقدمي 

اطروحة الدكتوراه يف »األزهر«.
فدار بینهما حدیث طویل أدى إىل توثیق العالقة بینهما، وحتدث 
معه االستاذ منعم بكالم نزل على قلب االستاذ التیجاين نزول 
املاء الزالل على قلب العطشان فتحّول إىل باحث طالب للحق.
الشیعة،  بعلماء  لالتصال  العراق  لزیارة  منعم  االستاذ  دعاه  مثّ 
وإیاباً، وذكر له أن  وتعّهد له بتكفل مجیع نفقات سفره ذهاباً 

اقامته بالعراق ستكون معه يف بیته.
ففرح الدكتور التیجاين هبذا العرض وجعل يف قرارة نفسه أن یليّب 

دعوة االستاذ يف أّول فرصة ممكنة.

سفر الدكتور التيجاني إلى العراق
العباسیة،  الدولة  عاصمة  لرؤیة  التیجاين  امنیة  حتققت  وبالفعل 
فسافر إىل العراق ونزل ضیفاً عند االستاذ منعم، مث التقى هناك 
األشرف« كـالسيد  »النجف  مدینة  يف  الشیعة  علماء  بكبار 

الخوئي والشهيد الصدر والكثري من االساتذة.
فانكشف له خالل ذلك قلة مستوى املامه بالتاریخ االسالمي، 
وعرف أن سبب ذلك هو أن االساتذة واملعلمني الذین تتلمذ 
على أیدیهم كانوا مينعونه من قراءة التاریخ مّدعني بأنه تاریخ أسود 

مظلم ال فائدة من قراءته.
اليت كان  السلبیة  الصور  مجیع  أن  التیجاين  للدكتور  تبنّي  كما 

یعتقد هبا عن الشیعة لیست إالّ إشاعات وإدعاءات باطلة وأّن 
التشّیع حيمل فكراً منطقیاً یدخل العقول بدون استئذان، مثّ حتاور 
التیجاين  الدكتور  فیقول  عّدة مرّات مع صدیقه االستاذ منعم، 
يف وصفه هلذه احلوارات: كان كالمه يطرق سمعي وينفد إلى قلبي 

ويجد في نفسي صدًى إيجابياً.
وكان لكالم السید اخلوئي مع الدكتور حول التشّیع وقع خاص، 

فیقول الدكتور يف ذلك: 
الحديث  هذا  واتذوق  أحلل  مطرق  وأنا  أقواله  في  اُفكر  بقيت 

المنطقي الذي نفذ إلى اعماقي وازال غشاوة عن بصري.
الصدر  باقر  محمد  بـالشهيد  لقائه  عن  التیجاين  الدكتور  ویقول 

وأجوبته حول االستفسارات اليت كانت تدور يف خاطره: 
كانت اجوبة السيد محمد باقر الصدر واضحة ومقنعة... وبقيت بين 
الشك والحيرة، الشك الذي أدخله علماء الشيعة في عقلي، ألّن 

كالمهم معقول ومنطقي.

االنفتاح على كتب الشيعة
بعد رجوع الدكتور التیجاين إىل أرض الوطن فوجىء عند دخوله 
إىل املنزل بكثرة الكتب اليت بعثها علماء وفضالء الشیعة الذین 

أخذوا عنوانه ووعدوه بارسال الكتب إلیه.
ففرح هبذه اهلدیة الثمینة ونظم الكتب يف مكتبته مثّ بدأ مبطالعة 
الكتب املرسله له، فقرأ كتاب »عقائد اإلمامیة« و»أصل الشیعة 
وُاصوهلا« فارتاح ضمريه لتلك العقائد اليت یرتئیها الشیعة، مثّ قرأ 
كتاب »املراجعات« لـلسيد شرف الدين الموسوي، ومل یقرأ منه 
بضع صفحات حىت استهواه هذا الكتاب وانشد إلیه انشداداً ال 
یوصف حیث یقول الدكتور التیجاين عن انطباعه يف هذا اجملال: 
كان الكتاب بحق يمّثل دوري كباحث يفتش عن الحقيقة ويقبلها 
وله فضل علّي  جداً  الكتاب مفيداً  أينما وجدت، وعلى هذا كان 

عميم.
الكتاب هي عدم  ادهشته يف هذا  اليت  املقاطع  أهم  وكان من 
امتثال الصحابة ألوامر الرسول يف عّدة مواقف واليت منها حادثة 

رزیة یوم اخلمیس، فیقول الدكتور: 
لم أكن أتصور أن سيدنا عمر بن الخطاب يعتّرض على أمر رسول 
اهلل ويرميه بالهجر، وظننت بادئ األمر أن الرواية من كتب الشيعة، 
صحيح  من  ينقلها  الشيعي  العالم  رأيت  عندما  دهشتي  وازدادت 
في  هذا  وجدت  إن  نفسي:  في  وقلت  مسلم،  وصحيح  البخاري 

صحيح البخاري فسيكون لي رأي.
فلّما وقع كتاب البخاري بیده جعل یتصفحه باحثاً فیه عن رزیة 

یوم اخلمیس متمنیاً أن ال یعثر علیها، فیقول: 
ورغم أنفي وجدتها وقرأتها مّرات عديدة فكانت كما نقلها السيد 

المستبصـرون

المستبصـرون



الرقم 5884
ربيع األّول 1443

59الحياة اإليمانية الرقم 84
ربيع األّول 1443

الحياة اإليمانية

الحادثة برمتها واستبعدت أن يقوم  الدين وحاولت تكذيب  شرف 
سيدنا عمر بذلك الدور الخطير ولكن أنى لي تكذيب ما ورد في 
صحاحنا وهي صحاح أهل السنة والجماعة التي ألزمنا بها أنفسنا 

وشهدنا بصحتها.

بداية التوجه إلى البحث الجاد
أدرك الدكتور التیجاين أنه حباجة إىل دراسة معمقة وحبث جاد 
يف رحاب العقیدة لیتمّكن من الوصول إىل احلقیقة، كما أدرك 
أن األمر هذا ال یتحقق إالّ باالعتماد على األحادیث الصحیحة 
والنزعات  املذهبیة  والتعّصبات  العاطفیة  املؤثرات  عن  واالبتعاد 

القومیة أو الوطنیة.
فخاض يف هذا املضمار بروح بناءه وعقلیة منفتحة حماوال عدم 
تتماشى  ال  عندما  طمسها  حماولة  وعدم  احلقیقة  من  التهّرب 
قلبت عنده  فواجه نصوصاً صرحية  وأهوائه وأغراضه،  میوله  مع 
املوازین، مثّ أدرك احلق الذي ال یصل إلیه إالّ الذي یتحرر عن 

تعّصبه األعمى وكربیائه وینصاع للدلیل الواضح.

الشك والحيرة ثّم االستبصار
به  ومتوج  األفكار  تتجاذبه  لفرتة  متحرّياً  التیجاين  الدكتور  بقي 
حول  سّیما  ال  البحث  مواصلة  من  خائفاً  واألوهام،  الظنون 
تاریخ الصحابة خشیة أن یقف على بعض املفارقات املذهلة يف 
سلوكهم، فاستغفر اهلل مرّات عدیدة مثّ قّرر عدم مواصلة البحث، 
لكن دفعه حرصه على بلوغ احلقیقة إىل أن یقحم نفسه يف 

البحث والتتّبع يف جمال العقیدة لیكون على بصرية من أمره.
تعرتي  اليت كانت  العقبات  مجیع  مقتحماً  حبثه  يف  واستمر 
متحّجرة  أفكاراً  فأبدل  احلقیقة،  له  أشرقت  حىت  سبیله 
ومنفتحة  متحّررة  نرّية  بأفكار  بالتناقضات  تؤمن  متعّصبة 

تؤمن بالدلیل واحلّجة والربهان.

فیقول يف هذا اجلانب: 
 - عاماً  ثالثين  طوال   - عليها  رانت  أوساخ  من  دماغي  غسلت 
أضاليل بني أمية، وطّهرته بعقيدة المعصومين الذين أذهب اهلل عنهم 

الرجس وطّهرهم تطهيرًا.

وصف حالة االستبصار
یقول الدكتور التیجاين حول استبصاره:

الضمير  براحة  أحسست  إذ  الروحية،  السعادة  بداية  التحّول  كان 
لإلسالم  قل  أو  اكتشفته  الذي  الحّق  للمذهب  صدري  وانشرح 
الحقيقي الذي ال شّك فيه، وغمرتنى فرحة كبيرة واعتزاز بما أنعم 

اهلل علّي من هداية ورشاد.
ولم يسعني السكوت والتكتم على ما يختلج في صدري، وقلت 
في نفسي: البد لي من افشاء هذه الحقيقة على الناس )وأما بنعمة 
ربك فحّدث( وهي من أكبر النعم، أو هي النعمة الكبرى في الدنيا 

وفي اآلخرة.
ویضیف قائال:

السنة  أهل  براءة  هو  الحقيقة  هذه  لنشر  يقيناً  زاد شعوري  والذي 
والجماعة الذين يحّبون رسول اهلل وأهل بيته ويكفي أن يزول الغشاء 

الذي نسجه التاريخ حّتى يّتبعون الحّق.
تصنيفاته

»بریطانیا«  يف  الطبعات  عشرات  طبع  اهتدیت«،  »مث   .1
و»لبنان« و»ایران« و... .ذكر املؤلف يف تعریفه هلذا الكتاب: 

عالم  في  اكتشافاً  ليس  جديد،  اكتشاف  قصة  رحلة،  قصة  هو 
االختراعات التقنية أو الطبيعية، ولكن في دنيا المعتقدات في خضم 

المدارس المذهبية والفلسفات الدينية.
2. »ألكون مع الصادقني«، ذكر املؤلف يف مقدمة هذا الكتاب: 
الذين  األعزاء  القّراء  لدى  حسناً  قبوال  اهتديت«  »ثم  لقي كتابي 
أيدوا بعض المالحظات الهامة حول موضوعات متفرقة في الكتاب 
اختلف  التي  المسائل  في  التوضيح  من  المزيد  وطلبوا  المذكور 
اللبس  المسلمين سنة وشيعة، ومن أجل رفع  في فهمها كثير من 
األمر  والوقوف على جلية  التحقيق  أراد  لمن  والغموض عن ذلك 
فقد ألفت هذا الكتاب بنفس ااُلسلوب الذي اتبعته هناك، ليسهل 
على الباحث المنصف الوصول إلى الحقيقة من أقرب سبلها، كما 

وصلت إليها من خالل البحث والمقارنة.
3. »فأسألوا أهل الذكر«،

4. »الشیعة هم أهل السنة«،
5. »اتقوا اهلل«،

و... .

المصدر: مرکز االبحاث العقائدية.

المستبصـرون

المستبصـرون
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الجهاد بالنفس

 أبي طالب بن  الحسين بن علي  بن  العبادين علي  سعيد  عن 
قال: 

»حق اهلل األكرب علیك أن تعبده وال تشرك به شیئا، فإذا فعلت 
الدنیا  أمر  یكفیك  أن  نفسه  على  لك  جعل  باخالص  ذلك 
واآلخرة، وحق نفسك علیك أن تستعملها بطاعة اهلل عز وجل.

وحق اللسان إكرامه عن اخلنا وتعویده اخلري وترك الفضول اليت ال 
فائدة هلا، والرب بالناس، وحسن القول فیهم.

وحق السمع تنزیهه عن مساع الغیبة ومساع ما ال حيل مساعه.
وحق البصر أن تغضه عما ال حيل لك، وتعترب بالنظر به.

وحق یدیك أن ال تبسطهما إىل ما ال حيل لك.
وحق رجلیك ان ال متشي هبما إىل ما ال حيل لك، فبهما تقف 

على الصراط، فانظر ان ال تزل بك فرتدى يف النار.
وحق بطنك ان ال جتعله وعاء للحرام، وال تزید على الشبع.

وحق فرجك علیك ان حتصنه من الزنا، وحتفظه من أن ینظر إلیه.
وحق الصالة ان تعلم أهنا وفادة إىل اهلل عز وجل وأنت فیها قائم 
بني یدي اهلل فإذا علمت ذلك قمت مقام العبد الذلیل احلقري 
الراغب الراهب الراجي اخلائف املستكني املتضرع املعظم ملن كان 
بني یدیه بالسكون والوقار، وتقبل علیها بقلبك وتقیمها حبدودها 

وحقوقها.
وحق احلج ان تعلم أنه وفادة إىل ربك وفرار إلیه من ذنوبك، وفیه 

قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه اهلل علیك.
وحق الصوم ان تعلم أنه حجاب ضربه اهلل عز وجل على لسانك 

ومسعك وبصرك وبطنك وفرجك یسرتك به من النار، فان تركت 
الصوم خرقت سرت اهلل علیك، وحق الصدقة ان تعلم أهنا ذخرك 
عند ربك وودیعتك اليت ال حتتاج إىل االشهاد علیها وكنت مبا 
تستودعه سرا أوثق منك مبا تستودعه، عالنیة وتعلم أهنا تدفع 

عنك البالیا واألسقام، يف الدنیا وتدفع عنك النار يف اآلخرة.
وحق اهلدى أن ترید به اهلل عز وجل، وال ترید خلقه وال ترید به 

إال التعرض لرمحته وجناة روحك یوم تلقاه.
وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فیك 
مبا جعل اهلل له علیك من السلطان، وأن علیك أن ال تتعرض 
یأيت  فیما  له  وتكون شریكا  التهلكة  إىل  بیدك  فتلقي  لسخطه 

إلیك من سوء.
وحسن  جمللسه،  والتوقري  له،  التعظیم  بالعلم  سائسك  وحق 
وال  علیه صوتك،  ترفع  ال  وأن  علیه،  واالقبال  إلیه،  االستماع 
الذي جيیب، وال  یكون هو  یسأله عن شئ حىت  أحدا  جتیب 
حتدث يف جملسه أحدا، وال تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه 
إذا ذكر عندك بسوء، وأن تسرت عیوبه وتظهر مناقبه وال جتالس 
له عدوا وال تعادي له ولیا فإذا فعلت ذلك شهد لك مالئكة اهلل 

بأنك قصدته، وتعلمت علمه هلل جل امسه ال للناس.
وأما حق سائسك بامللك فأن تطیعه وال تعصیه إال فیما یسخط 

اهلل عز وجل فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصیة اخلالق...«

المصدر: »وسائل الشيعة«، الشيخ أبو جعفر الحر العاملي، ج 11، 
صص 134-133.

حقوق المختلفة  
على الناس
القسم األّول

الجهاد بالنفس
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ولد يف أوائل النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري يف »بغداد« 
مقر اخلالفة العباسیة اليت كانت ترتنح حتت وطأة الدیلم واألتراك 
اإلسالمي،  العامل  جممل  على  الشیعیة  العوائل  سیطرة  وحیث 
»الشام«،  يف  واحلمدانیون  و»إیران«،  »العراق«  يف  بویه  فآل 
»إفریقیا«  مشال  يف  العلویة  والعوائل  »مصر«  يف  والفاطمیون 

وهكذا. 
الطاهر ذو  هو  فأبوه  العریقة  اهلامشیة  العوائل  من  عائلته  وكانت 
العلمیة  احملافل  املرموقة يف  الشخصیات  یعد من  المناقب وكان 
واالجتماعیة والسیاسیة، وقد كان بینه وبني عضد الدولة البویهي 
ومصادرة  وعمه  الرضي  الشریف  والد  اعتقال  إىل  أدت  أمور 
أمواهلما لیعیشا معتقلني يف قلعة فارس من سنة 369 وحىت سنة 
۳۷۶ه.ق. ورغم أن هذا العمل كان قمینة بتحریك اجلماهري 
اسكت  واعماره  الواسعة  إصالحاته  أن  إال  الدولة  عضد  ضد 

خصومه. 
فاطمة وهي من ساللة  اجللیلة  السیدة  فكانت  الشریف  أم  أما 
حتظى  وكانت  و»جیالن«،  »مازندران«  فاتح  الكبير  الناصر 
مبكانة اجتماعیة عالیة وهلا عند املرحوم اإلمام الشيخ المفيد مقام 

رفیع وقد ألف هلا وبامسها كتابه »أحكام النساء«. 
وقد عنیت بولدیها )الرضي واملرتضی( غایة العنایة رغم نكبتها 
بزوجها ووفرت هلما أساتذة كبارا فنشأ عاملني یفتخر هبما التاریخ 

نقیب  الرضي  الشریف  فكان  مرموقة  اجتماعیة  مكانة  وحازا 
العام  األمير  لقب  منح  مث  والعشرین  احلادیة  يف  وهو  األشراف 
ونائب اخللیفة على احلجاج مث تسنم مقام رئیس دیوان املظامل 
وقابلیات كثرية،  استعدادات  تكشف عن  رفیعة  مقامات  وهي 
ومن الغریب أنه أحرز هذه املناصب مع وجود أمثال الشیخ املفید 
العلمي إىل مستوى  والسید املرتضى وهذان ارتفعا يف مقامهما 

جعلهما من أعاظم علماء الشیعة على مدى التاریخ.
أن جاوز ثالثني سنة يف مدة  بعد  القرآن   الرضي و حفظ 
یسرية و عرف من الفقه و الفرائض طرفا قویا و كان عاملا 
على  قادرا  األلفاظ  ضخم  النظم  فصیح  مفلقا  شاعرا  و  أدیبا 
القریض متصرفا يف فنونه إن قصد الرقة يف النسیب أتى بالعجب 
العجاب و إن أراد الفخامة و جزالة األلفاظ يف املدح و غريه أتى 
مبا ال یشق فیه غباره و إن قصد يف املراثي جاء سابقا و الشعراء 
منقطع أنفاسها على أثره و كان مع هذا مرتسال ذا كتابة قویة و 
كان عفیفا شریف النفس عايل اهلمة ملتزما بالدین و قوانینه و مل 
یقبل من أحد صلة و ال جائزة حىت أنه رد صالت أبیه و ناهیك 
بذلك شرف نفس و شدة ظلف فأما بنو بویه فإهنم اجتهدوا 

على قبوله صالهتم فلم یقبل.1
هذا وقد ألف الشریف الرضي تسعة عشر كتابة طبع منها حلد 
اآلن سبعة كتب، وقد تناولت جماالت القرآن واحلدیث واألدب. 

سيرة اإلخيـار

صحيفة الرضوية

:قال الرضا
»اَلّلُهمَّ َاْعِطِنی اْلُهدی، َوثـَبِّْتنی َعَلْيِه اِمنا، َاْمَن َمْن ال َخْوَف َعَلْيِه َوال 

ُحْزَن َوال َجَزَع، ِانََّک َاْهُل التّـَْقوی َوَاْهُل اْلَمْغِفَرِه.«

»الصحيفه  محّمدباقر،  االبطحی،  الموحد  مرتضی  نجل  المصدر: 
الرضوية الجامعة«، تحقيق موسسه االمام المهدی، ص 158.

دعاء لطلب 
الهدى 

الّسيد الشريف والتثبيت عليه
الرضي
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العلوم الدینیة وأمساها »دار العلم«  وقد أسس مدرسة لتدریس 
السيد  أخوه  أسس  نوعها كما  من  مدرسة  أول  ولعلها كانت 
المرتضى مدرسة أخرى، وكان العلمان اجللیالن الشيخ الطوسي 
والقاضي عبد العزيز بن البراج من تالمیذها وبطبیعة احلال فقد 
سبقت هاتان املدرستان تأسیس »املدرسة النظامیة« حبوايل 80 

عاما، ورمبا جاءت تقلید هلما. 
العلماء  الرضي عشرة من  الشریف  تالمذة  هذا وقد عرف من 

واألفاضل. 
امساه  يف كتاب   املؤمنني أمري  اإلمام  لكلمات  مجعه  ویعد 
»هنج البالغة« أروع ما قام به على اإلطالق، وقد روته عنه ابنة 

أخیه السید املرتضی بعد ان درسته على یدیه. 
وميكن أن نلخص هذه الظاهرة يف حیاة السید الشریف الرضي 

يف املظاهر التالیة: 

أوال: العلم المعمق واألدب والشعر الرائع 
ورغم أن هذه احلالة تبدو لنا يف حیاة الكثري من العلماء سابق 
والحقا ومنهم أخوه اإلمام السید املرتضى اال أهنا هنا تبدو أعظم 
جالء بل تكاد فیه أن تصل إىل حد التضاد فال ميكن أن جتتمع 
احملقق  للعامل  النفسیة  الطبیعة  مع  جمنح  وخیال  مرهفة  شاعریة 

املتأمل بعمق وصرب. 
وال حيل هذا التضاد إال إذا وجدت الروح الكبرية واإلميان العمیق 
والثقافة الواسعة واإلرادة القعساء، وهذا ما نشهده يف شخصیة 

هذا العامل والشاعر الشاعر وفوق ذلك اإلنسان اإلنسان. 
ورمبا كان تبحر الرضي يف البالغة ناجتة عن دراسته على أساتذة 

كبار السريايف وابن نباتة. 
وقد ذكر األستاذ زكي مبارك ذلك وقال: 

ومعاذ األدب أن استخف بآثار الشريف في ميادين الفكر والعقل، 
فقد بلغ الغاية في كتاب »المجازات النبوية« وكتاب »حقائق التأويل« 
ولو كان الشريف غير شاعر الستطاع أن يزاحم أماثل العلماء ولكن 
عبقريته الشعرية جنت عليه، فخف ميزانه في الحياة العلمية بالقياس 
الفقه  في  باألعاجيب  أتى  الذي  أخوه  ومنهم  معاصريه  بعض  إلى 

والتوحيد.2 

ثانيا: االعتزاز بالذهب والدفاع عنه مع االنفتاح 
على اآلخر 

وال تنايف بني األمرین يف الواقع وان كان البعض یرى التنايف إال 
أن احلقیقة تؤكد االنسجام. فطبیعي أن یعتز املرء مبا یقتنع به وأن 
یعتربه صحیحأ حقأ یعبد اهلل على أساسه، ولكن ذلك ال یعين 

أن یرفض اآلخر او حيقره أو یكفره. 
فالشریف شیعي مؤمن مبذهب أهل البیت)عع( یعمل على نشر 
فضائلهم، ویستغىن بتارخيهم ، ویتأمل ألالمهم ولكن ذلك ال مينعه 

من احرتام اآلخرین وجتلیلهم فیقول عن یوم »الغدیر«: 
غدر السرور بنا وكان

وفاؤه يوم الغدير
يوم أطاف به الوصي
وقد تلقب باألمير 

الركبان  هبا  سارت  »كربالء«  فاجعة  على  التأوه  يف  وقصیدته 
ویقول فیها: 

کربال الزلت کرباً و بال 
مالقي عندك آل المصطفى 
کم علی تربك لما صرعوا 

من دم سال ومن دمع جری 
العباسیني  دولة  یعیش يف  أنه كان  الفاطمیني رغم  وجنده ميدح 

فیقول: 
وطاع يعير البغي غرب لسانه

وليس له عن جانب الحق ذائد
شننت عليه الحق حتى رددته
صموتاً وفي انيابه القول راقد
يدل بغير اهلل عضداً وناصراً 

وناصرك الرحمن والمجد عاضد
يعير رب الخير بالي عظامه

األزهت تلك العظام البوائد 
ولكن رأي سب النبي غنيمة
وما حوله اال مريب وجاحد 

ولو كان بين الفاطميين رفرفت 
عليه العوالي والظبا والسواعد 

ورمبا یصح ما قیل:
هو  النبوية  والبالغة  القرآنية  البالغة  خصائص  بشرح  اهتمامه  ان 
دحض للمفتريات التي وجهت إلى التشيع والتي ادعت أن الشيعة 
ال يهتمون بالقرآن والحديث، ومن هنا نفهم أن الشريف المؤلف 
كان معلمة عظيمة. وكان من الساهرين على رعاية الوحدة االسالمية 

وهو بالتكريم خليق.3 
ومع كل ذلك فإن موضوعیته وعلمیته كانت تسمو على شخصیته 
املذهبیة، وقد اهتم بدراسة مذهب اإلمام الشافعي متاما كما رأینا 
تلمیذ مدرسته الشیخ العظیم الطوسي یهتم به ویطرحه يف كتاب 
اخلالف حتی عده املرحوم السبكي من علماء الشافعیة4 ویبدو 
أن حالة التسامح هذه كانت مسة عامة آنذاك فقد ألف السید 
املرتضى »الناصریات« وفاء جلده الناصر وهو زیدي املذهب مرکز 

على نقاط الوفاق، ورمبا أید الرأي اآلخر حیث یقول مثال: 
ويقوى في نفسي - عاجال إلى أن يقع التأمل في ذلك - صحة ما 

ذهب إليه الشافعي.5 

ثالثا: بين خلق الشعراء وأدب العلماء وعفتهم 
فصحیح أن خلق الشعراء وخیاهلم جينح هبم إىل الطرف والغزل 
والنسیب واجلمال حىت يف أقدس اللحظات واحلج واحلجاز يف 
موردنا أقدس األماكن ولكنه يف شخص شریفنا ال یتجاوز الصورة 
بالوعظ  شعره  ميتلئ  بل  الرفیع،  واخللق  العفة  یعرب  وال  الشعریة 

والرتبیة اخللفیة. 
وهو ما نلمحه يف كثري من العلماء وحىت العرفاء والربانیني. ورمبا 

عربوا به عن وله معشوقهم األصیل. 
وان املرء لیعیش روعة احلب العذري وعلو الروح والصورة عندما 
البدوي  الغزيل  الشریف وغريها من شعره  یعیش مع حجازیات 

احلضري األصیل.  

الهوامش:
۱. »شرح هنج البالغة البن أيب احلدید«، مقدمة املؤّلف، ج  1، ص 33.

2. »عبقریة الشریف الرضي«، ج ۱، ص 193.
3. »عبقریة الشریف الرضي، املبارك«، ج ۱، ص ۲۰۰.

4. »طبقات الشافعیة الکربي«، ج ۳، ص 51.
5. »مقدمة کتاب الناصریات«، ص 43.

المصادر:
۱. »رسالة التقریب«، مقالة »التوازن احلکیم فی شخصیة السید الشریف 

الرضی«، حمرم و صفر 1432 هـ.ق.، العدد 83، ص 196-185.
املرعشي  اهلل  آیة  مكتبة  قم،  احلدید«،  أيب  البن  البالغة  هنج  2. »شرح 

النجفي ، الطبعة االولی، 1404 هـ.ق.

سيرة اإلخيـار

سيرة اإلخيـار
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الحالة السياسية
امتاز العصر العباسي الثاين الذي بدأ حبكم املتوكل سنة )232 
هـ.ق.( بالنفوذ الواسع الذي متتع به األتراك الذین غلبوا اخللفاء 
منذ  األهايل  مع  التعامل  وأساؤا  الدولة،  إدارة  زمام  وسلبوهم 
قد  الوضع  وهذا  احلكم،  إىل  املتوكل  سبق  الذي  املعتصم  أیام 
اضطر املعتصم لنقل مركز حكمه من بغداد إىل سامراء بسبب 
اتسم  منهم. كما  بغداد  أهايل  اخلشن وشكایة  الرتكي  السلوك 
بضعف القدرة املركزیة للدولة اإلسالمیة وفقداهنا بالتدریج هلیبتها 
منها  األول، ألسباب عدیدة  العصر  قد ورثتها من  اليت كانت 
انشغال احلكام مبالذهم وشهواهتم، ومنها سیطرة املوايل - وال 
سیما األتراك - على مقالید السیاسة العامة بعد اهنماك احلكام 

باملالهي.

مالمح عصر اإلمام 
 الحسن العسكري

وكانت سیطرة األتراك وقوادهم قد بلغت حدا ال مثیل له، إذ كان 
القواد األتراك،  تنصیب اخللفاء وعزهلم یتم حسب إرادة هؤالء 
خطرية  ظاهرة  اخللفاء  وضعف  السیاسیة  اإلرادات  تعدد  وأنتج 
اخللفاء وعدم  تبدل  أعمار حكوماهتم وسرعة  ِقصر  للغایة هي 
استقرار مركز اخلالفة الذي ميثل السلطة املركزیة للدولة اإلسالمیة.
مثل  أخرى  سلبیة  نتائج  بدوره  أنتج  قد  املركزي  الضعف  وهذا 
واالجتاه  باحلكم  اإلسالمیة  الدولة  أطراف  يف  األمراء  استقالل 
اإلسالمیة  الدولة  شرق  يف  مستقلة  شبه  دویالت  تأسیس  حنو 
وغرهبا بل انتقلت هذه الظاهرة بشكل آخر إىل داخل احلاضرة 
اإلسالمیة فكانت من عالئمها بروز حاالت الشغب من قبل 

اخلوارج باستمرار منذ سنة 252 هـ.ق. إىل سنة 262 هـ.ق.
ثوار  عن  فضال  هـ.ق.،   255 سنة  يف  الزنج  صاحب  وظهور 

علویني كانوا یدعون إىل الرضى من آل حممد)ص( ال سیما بعد 
 اهلادي لإلمام  وقتله  للعلویني  املتوكل  من كراهة  عرفناه  ما 

1.ومراقبته الشدیدة لإلمام احلسن العسكري

الحالة االجتماعية
عدم  من  ومالبساته:  السیاسي  الظرف  عن  سبق  فیما  حتدثنا 
االستقرار وفقدان األمن وذلك لتعدد احلركات السیاسیة واملذهبیة، 
اخلارجة على الدولة العباسیة يف خمتلف األمصار اإلسالمیة فضال 
عن دور األتراك البارز يف خلع وتولیة اخللیفة العباسي، وهذا دون 
شك ینعكس سلبیا على الظروف االجتماعیة اليت كان یعیشها 
أبناء األمة املسلمة ورعایا الدولة اإلسالمیة فینجم عنه توتر يف 
عالقة السلطة بالشعب، وعدم استقرار الوضع االجتماعي نتیجة 
لذلك، كما أن اختالل الظروف السیاسیة یتسبب يف التفاوت 
املستوى  يف  املتفاوتة  الفئات  أو  الطبقیة  وظهور  االجتماعي 
أو  وقرهبا  لوالئها  تبعا  والواجبات  احلقوق  يف  واملتباینة  املعیشي 
بعدها من البالط ورجاله، فانقسم أبناء األمة وأتباع الدین الذي 
كان یركز على األخوة اإلميانیة واملساواة والعدل واإلنصاف،2 إىل 
مجاعة قلیلة مرتفة ومتمتعة بقوة السلطان وأخرى واسعة - متثل 
أهنكها  األمة اإلسالمیة - وهي معدمة ومسحوقة  أبناء  غالبیة 
الصراع وزجها يف النزاعات واحلروب واليت ما ختمد إحداها حىت 
الدولة  أرض  من  أوسع  مساحة  لتشمل  وتتسع  الثانیة  تتأجج 
اإلسالمیة،3 مث لتنفصل بعض أجزائها فتكون دولة مستقلة عن 
مركزیة الدولة وغري خاضعة هلا، وأطلق املؤرخون علیها مرحلة إمرة 
األمراء،4 إضافة إىل الدولة املستقلة كما هو احلال بالنسبة ألمارة 
والدولة  )254هـ.ق.(  الصفاریة  والدولة  والبویهیني  احلمدانیني 
السامانیة )261 - 389هـ.ق.( وغريها... مما أدى إىل تفكك 

وسقوط الدولة العباسیة فیما بعد سنة 656هـ.ق.
لقد كان اجملتمع اإلسالمي يف أواخر العصر العباسي األول یتألف 
العنصر  وظهر  واملغاربة  والفرس  العرب  هي:  عناصر.  عدة  من 
الرتكي أیضا على مسرح السیاسة يف عهد املعتصم الذي اختذهم 
حرسا له، وأسند إلیهم مناصب الدولة وأمهل العرب والفرس، وملا 
رأوا اخلطر احملدق هبم من قبل األتراك استعانوا باملغاربة والفراغنة 

وغريهم من اجلنود املرتزقة.5
كما نالحظ انقسام املسلمني يف هذا العصر إىل شیع وطوائف 
إىل  املؤدي  املذهيب  التنازع  أنواع  إىل  اإلسالمي  اجملتمع  وتعرض 
السواد  الذین كانوا یشكلون  السنة  التفكك أیضا، فهناك أهل 
والطمأنینة  املذهبیة  احلریة  من  وافر  بقسط  ویتمتعون  األعظم 
النفسیة يف عهد نفوذ األتراك، وهناك الشیعة الذین كانوا یقاسون 

كثريا من العنت واالضطهاد.6
العباسیة  الدولة  حكام  قبل  من  الدیين  االلتزام  یعين  ال  وهذا 
من  هذا كان  موقفهم  أن  لنا  یوضح  ما  بقدر  السين  باملذهب 
أجل التصدي حلركة األئمة يف األمة وحماصرهتا مبختلف الوسائل 
والطرق واليت منها: دعم ومساندة فرق وحركات حتمل توجهات 
الوضع هلا وال ختشى من  استتباب  فیها  السلطة  السلطة وترى 
متردها. فهي تعیش على فتات موائدها وبذهلا وبذخها هلم من 

أجل دميومة احلكم واستمرار السلطة للخلفاء.
ومل یكن هذا لیدوم بدخول العنصر الرتكي الذي كان ميیل إىل 
البذخ والسیطرة وعدم اخلضوع إىل سلطة اخللیفة العباسي كما 

أوضحنا.
فیمكن  العصر  هذا  يف  االجتماعي  التفكك  إىل  بالنسبة  أما 

مالحظته من خالل طبقات اجملتمع يف هذا العصر، وهي:

1. طبقة الرقیق: وكانت مصر ومشايل أفریقیة ومشايل جزیرة العرب 
الزجنیات  من  جلب كثري  وقد  األسود،  الرقیق  أسواق  أهم  من 
يف  الزنج  وإن كثرة  الدور.  وحراسة  األرض  لفالحة  والزنوج 
أربع  من  أكثر  دامت  اليت  الزنج  ثورة  قیام  إىل  أدت  »العراق« 

عشرة سنة )255-270هـ.ق.7
والدماء  األموال  من  الكثري  واالمة  الدولة  الثورة  هذه  وكلفت 

إلمخادها مما أسهم بشكل كبري يف إضعافها.

يف  الدولة  تتدخل  ومل  والنصارى،  الیهود  وهم  الذمة:  أهل   .2
شعائرهم بل على العكس كان یبلغ من تسامح احلكام أهنم كانوا 

حيضرون مواكبهم واحتفاالهتم ویأمرون حبمایتهم.8

3. رجال البالط واملالك وغريهم ممن هلم نفوذ كبري يف سیاسة 
الدولة وتأثري واسع يف الوضع االقتصادي واالجتماعي.

4. عامة الناس والذین أجهدهتم الضرائب واحلروب واخلالفات 
واملنازعات الداخلیة.

5. ونشأت طبقة واسعة من الرقیق وغريهم - من املغنیات - 
ارتفعت  وقد  وغريهم،  للخلفاء،  اللهو  لیايل  حيیني  الالئي كن 

أسعارهن بشكل ملفت للنظر.9 
مما أدى أخريا إىل إضعاف العالقة داخل البالط نفسه بني البالط 
وبني قواد اجلیش من أتراك وغريهم، فضال عن آثاره السلبیة على 

اجملتمع عامة.

دور األئمة في إحياء الدين
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الحالة الثقافية
إىل  یدعو  انتشارا  العصر  هذا  يف  اإلسالمیة  الثقافة  انتشرت 
الیونانیة  األجنبیة وخاصة  اللغات  الرتمجة من  اإلعجاب بفضل 

والفارسیة واهلندیة إىل العربیة.
والعامل األول يف ذلك هو حث اإلسالم املسلمني على طلب 
العلم واعتباره فریضة على كل مسلم ومسلمة. كما حظي العلماء 

بتشجیع من اخللفاء والسالطني واالمراء ورجال العلم واألدب.
وكانت مراكز هذه احلركة الثقافیة يف بالط السامانیني والغزنویني 
الطولونیني  بالط  ويف  الشرق  يف  واحلمدانیني  والبویهیني 
واإلخشیدیني والفاطمیني يف مصر ويف بالد األمویني يف األندلس.

ویضاف إىل ذلك ظهور كثري من الفرق اليت اختذت الثقافة والعلم 
وسیلة لتحقیق مآرهبا السیاسیة.

ناحیة  من  الفرق  هذه  بني  قام  الذي  والنقاش  للجدل  وكان 
وبینها وبني العلماء الرمسیني - أي فقهاء السلطة - من ناحیة 
أخرى أثر كبري يف هذه النهضة العلمیة اليت كان یتمیز هبا هذا 
انتاب  مما  الرغم  على  اهلجري  الرابع  القرن  يف  وخاصة  العصر 
العامل اإلسالمي بوجه عام من تفكك واحنالل وما أصاب الدولة 

العباسیة من ضعف ووهن.10

الحالة االقتصادية
اعتىن العباسیون بالزراعة وفالحة البساتني اليت قامت على دراسة 
علمیة.11 وذلك بفضل انتشار املدارس الزراعیة اليت كان هلا األثر 

الكبري يف إنارة عقول املسلمني.
بتنظیم  العباسیون  اهتم  الري،  على  تعتمد  الزراعة  وملا كانت 
أسالیبه وجعل املاء مباحا للجمیع، ولذلك عملوا على تنظیمه 
يف مصر والعراق والیمن ومشال شرقي فارس وبالد ما وراء النهر، 
وبلغ هذا النظام شأوا بعیدا من الدقة، حىت أن األوربیني أدخلوا 

كثريا من هذه النظم يف بالدهم.
وجعلوا مجاعة  والرتع،  السدود  بصیانة  العباسیة  الدولة  واعتنت 
من املوظفني أطلق علیهم اسم مهندسين وكانت مهمتهم احملافظة 
على السدود عصر اإلمام احلسن العسكري خشیة انبثاق 

املاء منها فیما إذا حدث ثغر من اهلدم والتخریب.12

دور األئمة في إحياء الدين

خيـر البـرّية

الهوامش:
۱. راجع »الكامل يف التاریخ« و»مروج الذهب« أحداث السنني 232 

- 256 هـ.ق.
2. »لسان املیزان«، ج 2، ص 43، باختالف یسري.

3. ابن األثري، »الكامل«، ج 4، أحداث السنني 248 - 322هـ.ق.
السیاسي«، ج 3، ص 26  اإلسالم  »تاریخ  إبراهیم حسن،  4. حسن 

وما بعدها.
5. نفس املصدر، ص 422 - 423.
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7. »تاریخ الطربي«، ج 7، أحداث السنني 255 - 270 هـ.ق.

8. »احلضارة اإلسالمیة«، ص 268؛ راجع »تاریخ اإلسالم السیاسي« 
ج 3، ص 424.

9. حسن إبراهیم حسن، »تاریخ اإلسالم السیاسي«، ج 3، ص 435.
10. نفس املصدر، ص 332.

11. نفس املصدر، ص  319 بتصرف.
12. مسكویه، »جتارب األمم«، ج 2، ص 296 - 297 بتصرف. وقال 

املعتزيل: اهلندسة أصلها بالفارسیة: أندازه اي املقدار واملهندس أي املقِدر.

مؤلف:   ،»العسكري الحسن  اإلمام  الهداية  »اعالم  المصدر: 
للمجمع  والنشر  الطباعة  مركز   ،البيت ألهل  العالمي  المجمع 

العالمي ألهل البيت، ص 85- 89.

روى اخلوارزمّی بإسناده عن ابن عّباس قال: 
كان رسول اهلل يف بیته فغدا علیه علّي بن أيب طالب و 
كان حيّب أن ال یسبقه إلیه أحد، فدخل فإذا النيّب يف صحن 

الّدار و إذا رأسه يف حجر دحية بن خليفة الكلبي  فقال: 
»الّسالم عليك كيف أصبح رسول اهلل؟« 

فقال: »بخير يا أخا رسول اهلل.« 
فقال له علّي: »جزاك اهلل عّنا أهل البيت خيرا.« 

قال له دحیة: 
»إّني أحّبك  و إّن لك عندي مدحة أزّفها إليك: أنت أمير المؤمنين 
و قائد الغّر المحّجلين و سّيد ولد آدم يوم القيامة ما خال الّنبّيين 
و المرسلين و لواء الحمد بيدك يوم القيامة، تزّف أنت و شيعتك 
تواّلك و  أفلح من  قد  زفّا  زفّا  الجنان  إلى  مع محّمد و حزبه 
خسر من عاداک بحّب محّمد أحّبوك، و مبغضوك لن تنالهم شفاعة 

محّمد؛ ادن مّني يا صفوة اهلل!« 
فأخذ رأس النبی فوضعه فی حجره، فقال )النيّب(: »ما هذه 

 :احلدیث، فقال )الهمهمة؟« فأخربه )علي
»يا علّي! لم يكن دحية الکلبی، كان جبرئيل سّماك باسم سّماك 
اهلل به، و هو اّلذي ألقى محّبتك في صدور المؤمنين و رهبتك في 

صدور الكافرين .«

يزّف جبرئيل إلى 
علّي وشيعته 
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