


الفهـرس

:قال ابوحمّمد حسن العسکري
 »إن اهلل تبارك و تعاىل بني حجته من سائر خلقه بكل شي ء و يعطيه اللغات و معرفة 

األنساب و اآلجال و احلوادث و لو ال ذلك مل يكن بني احلجة و احملجوج فرق.«

الکليين، حمّمد بن يعقوب، »الکايف«، ج ۱، ص 509.

»شهرية صراط اإللكترونية«
إيران - طهران

14155-8347 ص. ب:    
فاکس:         982166459023+

البريد اإللکتروني:
email: mouoodasr@gmail.com

المواقع:
www.mouood.org
https://www. facebook.com/mouood.org

أخبار المسلمین في العالم: أحدث األخبار في العالم اإلسالمي / 4

اإلمام العسکري إمامة قصيرة ومعاناة مريرة - السيد عبد العظيم الحسني ذو ورع ودین / 12-8

اإلنسـان في القرآن: شروط الصحة / 13

األسئلة واألجوبة: مصادر الشيعة متأخرة، لماذا؟ / 16

الحكایات: نوم المؤمن / 20

21 / تقدیم الكتاب: كفاية األثر في النص على األئمة االثني عشر

خیوط العنكبوت - خرافة الهوية الیهودیة: التهويد العلماني / 22

نماذج اإلسالم: المحقق الکرکي / 25

أصابع خفیة: الماسونیة وإعادة بناء الهيكل / 28

الحرب السكانية العالمية: »المسنون اللقطاء«، ظاهرة العقود المقبلة في العالم! / 32

أطوار المسیحیة - عصر المسیح: المسیحیة في روما / 34

الطّب اإلسالمي: الفجل / 37

المّدعون الکّذابون - دعوي السفارة: الرؤیا ليست مصدرا للتشريع / 42

تکالیف المنتظرین: عبید  الدنیا / 46

فوائد وجود االمام الغائب: اإلمام الحي / 47

48 / سخاء اإلمام :أسباب الدعاء إلمام الزمان

المستبصرون: محمد جارا / 50

الجهاد بالنفس: حقوق المختلفة علی الناس - القسم الثاني / 54

صحیفة رضویة: دعاء لطلب دفع الشدائد / 56

سیرة األخیار: أحمد بن إسحاق األشعري القمي / 56

62 / في إحیاء الدین: متطلبات عصر اإلمام الحسن العسكري دور األئمة

66 / بالمباهلة بعلّي و زوجه و إبنیه خیر البریة: أمر الّله نبّیه

منّوعـــات

الدراسات الثقافية

الدراسات المهدوية

الحيـاة اإليمانيـة

معرفــة اإلمـام



الرقم 485
ربيع الثاني 1443

5منّوعـــات الرقم 85
ربيع الثاني 1443

منّوعـــات أخبار المسلمين في العالم

أخبار المسلمين في العالم

التهديد  نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« تقريرا أشارت فيه إىل 
املتزايد من تنظيم داعش حلركة طالبان اليت شكلت احلكومة بعد 

سيطرهتا على »أفغانستان«.
وأوضحت الصحيفة أن معركة حكومة طالبان بدأت للتو ضد 
تنظيم داعش الذي صعد من عملياته بالبالد يف اآلونة األخرية.

ويف الشهرين املاضيني منذ سيطرة طالبان على البالد، صعد فرع 
تنظيم داعش يف أفغانستان - املعروف باسم الدولة اإلسالمية 
إىل  أدى  مما  البالد،  أحناء  يف »خراسان« - هجماته يف مجيع 
إجهاد احلكومة اجلديدة وزاد من أجراس اإلنذار يف الغرب حول 
احتمال عودة ظهور جمموعة ميكن أن تشكل هتديدا دوليا يف 

هناية املطاف.
وقد وضع هذا طالبان يف موقف خطري، فبعد أن أمضت 20 
لتوفري  تكافح  نفسها  اجلماعة  وجدت  القتال كتمرد،  يف  عاما 
األمن والوفاء بالتزامها بنشر القانون والنظام. وقد ثبت أن هذا 

أنفسهم  عن  الدفاع  حماولتهم  أثناء  لطالبان  خاصا  حتديا  ميثل 
واملدنيني يف املدن املزدمحة ضد اهلجمات شبه اليومية جبيش مت 

تدريبه على حرب العصابات الريفية.
وأثار تصاعد اهلجمات قلقا متزايدا بني املسؤولني الغربيني، حيث 
توقع البعض أن تنظيم الدولة - الذي غالبا ما يُعترب هتديدا إقليميا 
- قد يكتسب القدرة على ضرب أهداف دولية يف غضون 6 

إىل 12 شهرا.
وأبلغ كولني كال، وكيل وزارة الدفاع األمريكية للشؤون السياسية، 
املشرعني األسبوع املاضي أن قدرة طالبان على مالحقة اجلماعة 

»قيد القياس«.
وحركة طالبان، اليت رفضت التعاون مع أمريكا يف مواجهة تنظيم 
داعش ختوض احلرب بشروطها اخلاصة، بتكتيكات واسرتاتيجيات 

تبدو أكثر حملية بكثري من محلة حكومية ضد منظمة إرهابية.

المصدر: عربي 21

نيويورك تايمز: داعش يشكل 
المسلمون الشيعة يلسعون المسلمون الشيعة يلسعون تهديدا متزايدا لطالبان

بحرارة سياط قوانين التجديف 
الباكستانية

أصبح جممع احملكمة يف »مدينة مريبور« يف اجلزء اخلاضع إلدارة 
»باكستان« من »كشمري«، ساحة معركة بعد اإلفراج بكفالة 
عن مسلم شيعي اهتمته جهات سنية متشددة بالتجديف، بعد 

سّبه لـمعاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد للدماء الطاهرة.
)شيعة  وتابعته  اإلخبارية،  نيوز(  )يوكا  وكالة  نشرته  ما  وحبسب 
في  القاتل  يزيد  وابنه  لمعاوية  لعنه  لمجرد  شاه  علي  فإّن  ويفز(، 
لعّدة  سجنه  تم  فقد  الماضي،  عاشوراء  موسم  خالل  دينية  خطبة 
أشهر واإلفراج عنه أمس بكفالة مالية، ولكن األمَر أحدث ضّجة بين 

صفوف المتظاهرين المتشددين الذين طالبوا بقطع رأسه.

المتشّددة  السنية  الجماعات  تطالب  ما  كثيراً  الوكالة،  وأضافت 
باعتقال رجال الدين الشيعة والمدعين بتهمة إهانة أصحاب النبي 

.محمد
ويف أغسطس، مت تسجيل حوايل 42 حالة جتديف يف باكستان، 
وفًقا للجنة حقوق اإلنسان الباكستانية ، مت رفع أكثر من 75 
باملائة من القضايا ضد املسلمني الشيعة فيما يتعلق خبطب ألقيت 

يف مواكب دينية.

المصدر: شفقنا العربي
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فرنسا تعرقل حملة أوروبية فرنسا تعرقل حملة أوروبية 
لمكافحة التمييز ضد لمكافحة التمييز ضد 
المحجبات

إطار  يف  أوروبا  جملس  أطلقها  محلة  الفرنسية  احلكومة  عرقلت 
مكافحة التمييز الذي تتعرض له النساء احملجبات.

وقالت سارة اهلريي، وزيرة الدولة املسؤولة عن شؤون الشباب يف 
فرنسا، إن محلة اجمللس أصابتها بصدمة.

وأوضحت يف تصريح لقناة »LCI«، الثالثاء، أن مقطع الفيديو 
هذا  وأن  احلجاب،  ارتداء  على  يشجع  باحلملة كان  اخلاص 

يتعارض مع القيم الفرنسية.
الحملة  هذه  رفضها  أبلغت  وفرنسا  األمر،  هذا  ندين  وتابعت: 

)لمجلس أوروبا( وجرى إلغاؤها.
الدين لكن هذه  العلمانية وحرية  وزعمت أن فرنسا تدافع عن 

احلملة تؤيد احلجاب.
توتري  على  أوروبا  احلملة، حذف حساب جملس  إلغاء  وعقب 

التغريدات اليت نشرها يف هذا اإلطار.
ويف 28 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، أطلق جملس أوروبا احلملة 

اليت تضمنت صوراً تدافع عن احملجبات ضد التمييز.
اليت نشرها اجمللس عبارات مثل »احلرية يف  الصور  وكتب على 
احلجاب«، و»حجايب هو خياري«، و»اجلب السعادة وتقبل 

حجايب«.

المصدر: القدس العربي

دين المستقبل سيتفاعل مع دين المستقبل سيتفاعل مع 
الفضاء االفتراضيالفضاء االفتراضي

يرى مسئول مركز اإلعالم والفضاء االفرتاضي يف احلوزات العلمية 
بان دين املستقبل يف العصر االفرتاضي هو دين يقدم وصفة جناة 
اإلنسان واحلياة الطيبة من خالل التفاعل مع الفضاء االفرتاضي. 
برته  واملسلمني  اإلسالم  حجة  بان  شفقنا  وكالة  مراسل  وأفاد 
التقنيات الذكية الذي كان يدور حول دين  حتدث يف اجتماع 
وقدم  االفرتاضي،  الفضاء  األديان يف عصر  ومستقبل  املستقبل 
تعريفا جلبهة احلق بداية األمر وقال: من منظار جبهة احلق ميكن 
استخراج العنصر والفحوى املشرتك والتفاهم والتعامل مع بعضنا 
الواقع، ميكن  الفحوى، يف  أو  العنصر  البعض من خالل ذلك 

تنظيم نظام بيئي، تتجلى رسالته املركزية يف املثل الديين األعلى.
األعلى  املثل  بذلك  للمؤمنني  ميكن  احلق  جبهة  يف  بأنه  وقال 
املشرتك الذي يشكل اجلانب احلقاين للجبهة بان جيتمعوا حوهلا، 
وان الفرق بني جبهة احلق والباطل يتجلى يف ان جبهة الباطل 
تريد  احلق  جبهة  لكن  احلق  جبهة  على  القضاء  دائما  حتاول 
واملدمرة يف  اهلدامة  لألفكار  وتطويرها وال جمال  األمور  إصالح 

هذه اجلبهة، بل إن ما يوجد هو اإلحياء.
ويف القسم الثاين من حديثه تطرق مسئول مركز اإلعالم والفضاء 
االفرتاضي يف احلوزات العلمية إىل ان الدين خيتلف عن الديانة 
والكالمي  والفلسفي  املعريف  اجلانب  إىل  نتطرق  عندما  وقال 
للحقيقة الدينية، فأننا يف الواقع نفكر يف جانب الفحوى والنظري 
والفكري له، وعندما نتطرق إىل اجلانب السلوكي له أي األخالق 
والسياسة والفقه واالجتماع والشعائر، ففي الواقع إننا نشري إىل 
أسلوب احلياة الدينية، على هذا فان الديانة هي أسلوب للحياة 

مؤسسة على املعتقدات.

وقد أشار إىل الفضاء اجملازي وقال: لدينا حقيقة ملموسة وميكننا 
ونقوم  نستوعبها  ذهنية  حقيقة  وهناك  اخلمسة  باحلواس  فهمها 
يقف  ال  األساس  يف  إذ  افرتاضي  فضاء  هناك  بتحليلها، كما 
بوجه الفضاء احلقيقي وان ما نشاهده هو نوع من التعايش بني 

التقنيات الدقيقة يف العامل االفرتاضي.
وصرح برته بان التقنيات احلديثة ترتك تأثريها على احلقوق والكرامة 
وأسلوب حياتنا، على هذا علينا النظر إىل الفضاء االفرتاضي هبذا 

املعىن العام والشامل.
فكرتني:  نواجه  احلديثة  التقنيات  مواجهة  يف  بأننا  صرح  كما 
األوىل الفكرة اليت تؤمن بأنه علينا الرجوع إىل املاضي، والوقوف 
بوجه التقنيات ومنها ما نشاهده يف اليهودية واملسيحية واإلسالم 
السلفي. أما الفكرة الثانية فرتى بان أسلوب الديانة وإمياننا يتم 
هذا  باطن  يف  نعيش  وإننا  االفرتاضي  الفضاء  جوف  يف  متثله 
الفضاء، كما هناك فكرة أخرى ترى بأنه وكما وظفنا الصناعة 
فيمكننا  احلياة األفضل،  خلدمة رفاهيتنا وتلبية حاجاتنا وحتقيق 
الدخول  مبعىن  األفضل،  للحياة  االفرتاضي  الفضاء  نوظف  ان 

بالتعامل مع الفضاء االفرتاضي.
ويف جزء آخر من حديثه تطرق إىل مواجهة األديان مع صناعة 
نشر الكتب يف عصر التنوير وقال ظهرت ديانات مل تتعامل مع 
هذه الصناعة فتخلت عن ركب قطار التنوير والنهضة، على هذا 
فأهنا مل تنتشر يف العام املعاصر، غري ان املسيحية تقبلت هذه 
الصناعة، والنتيجة ظهور ديانة حديثة أصحبت تشكل مستقبل 
الربوتستانت أصبحت  الفرتة، على هذا فان  املسيحية يف تلك 

الدين السائد على العامل وتقدمت على الكاثوليكية.

وختم برته حديثه بالقول إذا كنا نعتقد أن الفضاء االفرتاضي هو 
البشرية املعاصرة، وإذا قبلنا أن الفضاء  احملرك املستقبلي للحياة 
القريب،  املستقبل  االفرتاضي سيشكل مجيع جوانب حياتنا يف 
ميكنه  الذي  املستقبل،  دين  التدين،  من  نوعا  هناك  فسيكون 
التفاعل مع الفضاء اإللكرتوين. وان دين املستقبل دين له خطة 
ملستقبل الفضاء االفرتاضي وليس دينا ميكن أن يكون له خطة. 

ال تكفي عبارة »نستطيع«، بل جيب علينا تقدمي نسخة مكتوبة 
مت توطينها بشكل موضوعي من خالل للتكنولوجيات الدقيقة، 
اإلنسان  الوصفة خلالص  يوفر  الذي  الدين  املستقبل هو  فدين 

واحلياة الطيبة يف تفاعل مع الفضاء االفرتاضي.

المصدر: شفقنا العربي
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تعترب شؤون قيادة األمة حنو الصالح والفالح بصنوفها العقائدية 
والسياسية والعلمية هي من أبرز مهام االمامة بعد النبوة، ومن 
هذا املنطلق جند أن أئمة أهل البيت بدءا من االمام علي بن 
 ،وحىت االمام احلسن العسكري أيب طالب أمري املؤمنني
حيث محلوا لواء املعارضة لألنظمة الطاغية والفرعونية احلاكمة، 
النيب، ما أربك  بالعمل يف كتاب اهلل عزوجل وسنة  ونادوا 
ويربك حكام اجلور والتحريف فعقدوا العزم على قمعهم وأتباعهم 
وشيعتهم وأنصارهم خوفا من وعي األمة وإلتفافها حول حبل 

اهلل املتني »إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اهلل، وعترتي أهل بيتي، ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا«- حديث الثقلني للرسول 

.األعظم
أختذ أئمة أهل بيت النبوة والعصمة أساليب خمتلفة ملواجهة 
الظلم والطغيان واالحنرافات اليت عمت األمة االسالمية وسعوا 
وعودة  األصيل  احلنيف  لالسالم  احلقيقية  القيم  إلحياء  كثريا 
والنفيس  الغايل  فقدموا  والنجاة،  الصواب  طريق  اىل  املسلمني 
والتنكيل  والقتل،  والسجون،  املعاناة كاملالحقة،  أشق  وحتملوا 

بين  سقيفة  منذ  الظلم  أنواع  أبشع  من  وغريها  والسيب  واألسر 
ساعدة وحىت عصرنا احلاضر حيث إراقة الدماء الربيئة بات أمرا 
مألوفا لألمة الصاحلة »أقتلونا...، القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل 
الشهادة« - من اقوال االمام السجاد يف جملس الدعي أبن 

الدعي زياد أبن أبيه بالكوفة.
وقد قاسى كل أمام من أئمة اهلداية الربانية جورا وظلما وإضطهادا 
اليطيقه أحدا إلحياء السنة االهلية اخلامتية وإبقائها قائمة حىت 
حياته  طيلة  عاشها  اليت  الظروف  حسب  املوعود، كل  اليوم 
الشريفة، ومنهم  االمام احلسن بن علي العسكري عليهما السالم 
واملفجعة،  االليمة  استشهاده  ذكرى  األيام   هذه  نعيش  الذي 
والذي حتمل معاناة رمبا أكثر مما عاشها آباؤه امليامني يف قيادة 
األمة وإرشادها ومكافحة الظلم واالحنراف خالل فرتة قصرية ال 
تتجاوز ست سنوات اىل جانب رسالته الكبرية اليت إنفرد هبا وهي 

.إعداد األمة لعصر الغيبة وإمامة االمام املهدي املوعود
وأفصح االمام احلسن العسكري عن سر هذا األمر ضمن 
حديث جاء فيه: »قد وضع بنو امية وبنو العباس سيوفهم علينا 
لعلتين: إحداهما: أنهم كانوا يعلمون )ان( ليس لهم في الخالفة حق 
قد  انهم  وثانيهما:  في مركزها.  إياها وتستقر  ادعائنا  من  فيخافون 
وقفوا من األخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبابرة الظلمة على 
يد القائم منا، وكانوا ال يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا 
في قتل أهل بيت رسول اهلل وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول 
الى منع والدة القائم أو قتله، فأبى اهلل أن يكشف أمره لواحد 

منهم إال أن يتم نوره ولو كره المشركون«1
فقد عاصر االمام احلسن العسكري فرتة حرجة من الصراع 
مع السلطة العباسية، متيزت برتاخي قبضة اخلالفة على السلطة، 
وقاعدته   املعصوم االمام  على  والتضييق  الضغط  وتصعيد 
الشعبية، خلوفها من تعلق الناس به هلذا، حيث سعت السلطة 
العباسية آنذاك جاهدة اىل عزله عن الناس، واحلد من أي 
البذخ  وحلياة  املستبدة  للسلطة  التصدي  به يف  يقوم  قد  نشاط 
يقابله  واعواهنم،  وانصارهم  العباسيني  اخللفاء  قصور  يف  واللهو 
يف الوقت نفسه جمتمع العلويني وانصارهم حيث تسوده حاالت 
من  الكثري  حال  هو  واالرهاب، كما  واملرض،  واجلوع،  الفقر، 
و»لبنان«  و»سوريا«  »العراق«  منها  اليوم  االسالمية  البالد 

و»مصر« و»اليمن« و»البحرين« و»السعودية«.
ويف ظل تلك الظروف العصيبة كانت هناك مهام أساسية تنتظر 
والغيبة  احلضور  عصري  بني  الوصل  حلقة  باعتباره   االمام
بكل ما يزخران به من خصائص ومسات، األمر الذي دفع بسلطة 

 بين العباس اىل اختاذ اجراءات مراوغة جتاه االمام العسكري
تضليال لالمة حيث اقدموا على تقريب االمام من البالط 
والتظاهر بإكرامه يف العلن فيما زادوا من املراقبة الشديدة واملستمرة 
الصرامة يف  باختاذ  اإليعاز  االمام، اىل جانب  لكل أحوال 
مواجهة االمام العسكري إذا تطلب األمر ذلك مثل سجنه 
أو مدامهة بيته أو إغتياله،  فحوصر االمام يف عهد الطاغية 
املتوكل العباسي، واعتقل مرات عدة يف عهد من جاء بعده، من 
املستعني اىل املعتز اىل املهتدي اىل املعتمد العباسي الذي أمجع 
رأيه على الفتك باالمام، واغتياله فدس له مسا قاتال، لسبب 
 احلسد الكبري الذي كان يكنه العباسيون لالمام أيب حممد
على ما يتمتع به من شعبية هائلة واحرتام بالغ من مجيع األوساط.
وهكذا كان استشهاده يف الثامن من ربيع األول سنة 260 
للهجرة وبعد مخس سنوات ومثانية أشهر ومخسة أيام من إمامته 
املباركة، وكانت أعظم خسارة مين هبا املسلمون يف ذلك العصر، 
وجيء باجلثمان الطاهر حتت هالة من التكبري والتعظيم اىل مقره 
األخري فدفن يف داره إىل جانب أبيه االمام علي اهلادي يف 
سامراء وهو أبن مثان وعشرين سنة وقد واروا معه صفحة مشرقة 
 من صفحات الرسالة االسالمية وواروا فلذة كبد رسول اهلل

:حتقيقا ملا قاله أئمة اهلدى
»ما منا إال وقد مات شهيدا او مسموما«2

احلسن  االمام  حديث  هو  هذا  مقالنا  به  خنتتم  ما  وخري 
 :مع أبي هاشم الجعفري، حيث قال العسكري

»ياأبا هاشم! سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة، مستبشرة، 
سنة،  فيهم  والبدعة  بدعة،  فيهم  السنة  منكدرة،  مظلمة  وقلوبهم 
المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، امراؤهم جاهلون جائرون، 
وعلماؤهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، 
وكل  خبير  عندهم  جاهل  وكل  الكبراء،  على  يتقدمون  وأصاغرهم 

محيل عندهم فقير...«3

الهوامش:
۱. »منتخب األثر«، طبعة الثانية، ص 359.

2. »عيون أخبار الرضا«، ج 2، ص203؛ و»البحار« ج 49، ص 
285 وج 27، ص213و217.

3. نوري، »مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل«، ج 11، ص 380. 

:المصدر: مقالة جميل ظاهري عن موقع شبکة االمامين الحسنين
http://alhassanain.org

 ،اإلمام العسكري
إمامة قصيرة ومعاناة مريرة
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السيد عبد العظيم الحسني ذو ورع ودين، عابد معروف باألمانة 
وصدق اللهجة، عامل بأمور الدين، قائل بالتوحيد والعدل. ينتهي 

 .نسبه إىل اإلمام احلسن اجملتىب
قال احملدث القمي: علو مقامه وجاللة شأنه أظهر من الشمس فإنه 
العلماء  المحدثين وأعاظم  أكابر  النبيين وهو من  من ساللة خاتم 
الجواد  اإلمامين  أصحاب  من  وهو  والتقوى  الورع  وذوي  والزهاد 
والهادي كان متوسال بهما أقصى درجات التوسل ومنقطعا إليهما 

غاية اإلنقطاع.
 

منزلته عند اإلمام الهادي
روى أبو تراب الروياني قال: مسعت أبا حماد الرازي يقول: دخلت 
أشياء من  فسألته عن  رأى  بسر من   بن حمّمد على علي 
احلالل واحلرام فأجابين فيها، فلما ودعته قال يل: »يا أبا حماد! 
إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم 

بن عبد اهلل الحسني، وأقرأه مني السالم.«1
 

السيد يعرض دينه على اإلمام
روى الشيخ الصدوق وغريه عن عبد العظيم انه قال: دخلت على 
سيدي علي بن حمّمد فلما بصر يب قال يل: »مرحبا بك يا أبا 

القاسم! أنت ولينا حقا.« 
فقلت له: »يا ابن رسول اهلل! إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن 

كان مرضيا ثبت عليه حتى ألقى اهلل عز وجل.«
فقال: »هات يا أبا القاسم.«

فقلت: أين أقول: »أن اهلل تبارك وتعالى ليس كمثله شيء خارج 
من الحدين حد األبطال وحد التشبيه، وانه ليس بجسم وال صورة 
الصور وخالق  األجسام، ومصور  بل مجسم  وال عرض وال جوهر 
وان  ومحِدثه  وجاعله  ومالكه  شيء  ورب كل  والجواهر  األعراض 
محّمد عبده ورسوله خاتم النبيين فال نبي بعده الى يوم القيامة. 
وأقول: أن اإلمامة والخليفة وولي األمر بعده أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين  ثم علي بن الحسين 
 ثم محّمد بن علي  ثم جعفر بن محّمد  ثم موسى 
بن جعفر  ثم علي بن موسى  ثم محّمد بن علي  ثم 

أنت يا موالي.«
من  بالخلف  للناس  فكيف  ابني  الحسن  بعد  »ومن   :فقال

بعده؟« 
قال: فقلت: وكيف ذاك يا موالي؟ 

قال: »ألنه ال يرى شخصه وال يحل ذكره حتى يخرج فيمأل 
األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما.«

عدو  وعدوهم  اهلل،  ولي  وليهم  أن  وأقول:  أقررت  فقلت:  قال: 
اهلل، وطاعتهم طاعة اهلل، ومعصيتهم معصية اهلل، وأقول: أن المعراج 
والصراط  حق  والنار  حق  الجنة  وأن  حق  القبر  في  والمسألة  حق 
حق والميزان حق وان الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من 
في القبور، وأقول: ان الفرائض الواجبة بعد الوالية الصالة والزكاة 

والصوم والحج والجهاد واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقال علي بن حمّمد: »يا أبا القاسم هذا واهلل دين اهلل الذي 
ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتك اهلل بالقول الثابت في الحياة الدنيا 

وفي اآلخرة.«2

للسيد عبد العظيم من وصايا اإلمام الرضا 
 :قال الرضا

أوليائي السالم وقل لهم أن ال يجعلوا  أبلغ عني  العظيم  »يا عبد 
للشيطان على أنفسهم سبيال، ومرهم بالصدق في الحديث وأداء 
وإقبال  يعنيهم،  ال  فيما  الجدال  وترك  بالسكوت  ومرهم  األمانة، 
بعضهم على بعض والمزاورة، فإن ذلك قربة إلي، وال يشغلوا أنفسهم 
ذلك  فعل  من  أنه  نفسي  على  آليت  فإني  بعضا،  بعضهم  بتمزيق 
واسخط وليا من أوليائي، دعوت اهلل ليعذبه في الدنيا أشد العذاب 

وكان في اآلخرة من الخاسرين.«3
ومن مروياته عليه أن روى علي بن الحسين السعد آبادي عن 
أحمد بن أبي عبد اهلل البرقي قال: حدثين عبد العظيم احلسين يف 
ليس كمثله شيء،  واحد  وتعالى  تبارك  اهلل  إن  يقول:  خرب طويل 

وليس بجسم وال صورة، خالق األعراض والجواهر.4
وروى عبيد اهلل بن موسى الروياني، عن عبد العظيم، عن إبراهيم 
بن أبي محمود قال: قلت للرضا: ما تقول في الحديث الذي 

يروي الناس بأن اهلل ينزل إلى السماء الدنيا؟ 
قال  ما  واهلل  مواضعه،  عن  الكلم  محرفين  اهلل  »لعن   :فقال
إلى  ملكا  ينزل  عز وجل  اهلل  »إن  قال:  إنما  ذلك   اهلل رسول 

السماء الدنيا ليلة الجمعة فينادي هل من سائل فأعطيه؟«5 
»ُوُجوٌه  قوله  يف   الرضا عن  اإلسناد  وهبذا  احلديث  وذكر 
ربها  ثواب  منتظرة  قال: »مشرقة  ناِظرٌة«6  ربِّها  ِإلى   ناِضرٌة  يْومِئٍذ 

عز وجل.«7
وروى علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد اهلل، 
 ،عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسين، عن علي بن حمّمد
 عن أبيه علي بن موسى الرضا ،عن أبيه حمّمد بن علي

 السيد عبد العظيم الحسني
ذو ورع ودين
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ان ما قلنا يف البحث املاضي، يتعلق بشروط التكليف اليت يكلف 
اإلنسان بإجناز عمل ما مع توفرها فشرط التكليف هو عبارة عن 

الشرط الذي لو مل يتوفر مل يكن لإلنسان تکليف وواجب.
بـ»شروط  تسمى  اليت  األخرى  الشروط  من  هناك عدد  ولكن، 

الصحة«.
إن املواضيع الشرعية - كما نعلم - أعم من العبادات واملعامالت 
جيب أن تقرن بعدد من الشروط واملميزات لتتم بصورة صحيحة، 
فشرط الصحة عبارة عن الشرط الذي ان مل يكن مل يؤد اإلنسان 

تكليفه بصورة صحيحة.
وما أداه كأن مل يكن ويفرتض باطال، فشروط الصحة كشروط 
التكليف كثرية أيضا، وكما أن شروط التكليف تنقسم إىل عامة 
وخاصة، فشروط الصحة على قسمني أيضا: »شروط خاصة« 
ذلك  ختص  عمل  لكل  اخلاصة  فالشروط  عامة«.  و»شروط 
العمل، وتعرف معرفة ذلك العمل ، والشروط العامة عديدة نشري 

إليها اآلن:

يوجد  العامة  الصحة  وشروط  العامة  التكليف  شروط  بني  ان 
أن  أي  وجه،1  من  خصوص  و  عموم  املنطقيني(  )باصطالح 
البعض هي شرط صحة كما إهنا شرط تكليف أيضا، وبعضها 
الشرط  صحة  شرط  وبعضها  صحة،  الشرط  تكليف  شرط 

تكليف.
وبالطبع فإن شرط الصحة ينقسم بدوره إىل ثالثة أقسام، فبعضها 
شرط لصحة العبادات وصحة املعامالت، والبعض شرط لصحة 

العبادات فقط، والبعض شرط لصحة املعامالت فقط.
العقل،  هو  للصحة  وشرط  للتكليف  شرط  هو  الذي  فالشيء 
فاإلنسان غري العاقل كما أنه التكليف له، ال تصح أعماله من 

العبادات أو املعامالت .

شروط 
الصحة

اإلنسـان في القرآن

فقال: »يا غالم ممن المعصية؟« 
فقال: »ال تخلو من ثالثة: إما أن تكون من اهلل عز وجل وليس منه، 
فال ينبغي للكريم أن يعذب عبده بما لم يكتسبه. وإما أن تكون من 
اهلل ومن العبد، فال ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف. 
وإما أن تكون من العبد وهي منه، فإن عاقبه فبذنبه، وإن عفا عنه 

فبكرمه وجوده.«8 

وفاته عليه
البالد  يف  احلق  إىل  بالدعوة  عليه   اجلليل السيد  استمر 
أي  أنه  على  بالبلدان  طاف؛  السلطان  خاف  وملا  اإلسالمية، 
رسول. وكان رجال، زاهدا، متقيا، ورعا، إال أنه هرب من جور 

اخلليفة العباسي إىل »إيران«.
الشيعة يف سكة  مث ورد »الري« وسكن برستاق دار رجل من 
املوايل، وكان يعبد اهلل يف ذلك السرب، يصوم هناره ويقيم ليله، 

وكان خيرج مسترتا يزور قربا ويقول: 
هو رجل من ولد موسى بن جعفر فلم يزل يأوي إىل ذلك 
السرب ويقع خربه إىل أفراد الشيعة حىت عرفه أكثرهم، فرأى رجل 
من الشيعة يف املنام رسول اهلل قائال له: »إن رجال من ولدي 
يحمل في سكة الموالي، ويدفن عند شجرة التفاح في بستان عبد 

الجبار بن عبد الوهاب«
وأشار إىل املكان، فذهب الرجل ليشرتي الشجرة ومكاهنا من 

صاحبها فقال: ألي شيء تطلب الشجرة ومكانها؟ 
فأخربه بالرؤيا فذكر صاحب الشجرة أنه رأى مثل هذه الرؤيا.9 
فيه  يدفنون  والشيعة  الشريف  على  وقفا  البستان  جعل  وأنه 
فمرض عليه مرضا شديدا أدى به إىل وفاته يف 15 شوال من 
سنة 252 هـ.ق.، أيام عهد اإلمام اهلادي فلما جرد عن 
ثيابه على املغتسل وجدت ورقة يف ثيابه مكتوب فيها ما نصه: 
أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اهلل بن علي بن الحسن بن زيد بن 

 10.الحسن بن علي بن أبي طالب
ودفن يف مدينة ري، جنوب العاصمة طهران، ومزاره اليوم مالذ 

.للمؤمنني واملوالني ألهل البيت
روى الشيخ الصدوق يف فضل زيارته: أن رجال دخل على أيب 
احلسن علي بن حممد اهلادي من أهل الري، فقال له: »أين 

كنت؟« 
 .قال: زرت الحسين

قال: »أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار 
11». الحسين بن علي

الهوامش:
۱. نوري، »مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل«، ج  17، ص 321.

2. الصدوق، »كمال الدين و متام النعمةي، ج 2، ص 379.
3. املفيد، »اإلختصاص«، ص 247.

4. الصدوق، »كمال الدين و متام النعمةي، ج 2، ص 379
5. الصدوق، »عيون أخبار الرضا«، ج 1، ص 126.

6. سورة القيامة، اآليتان 22و23.
7. الصدوق، »عيون أخبار الرضا«، ج 1، ص 115

4، ص  ج  خامتة  املسائل«،  مستنبط  و  الوسائل  »مستدرك  نوري،   .8
.407

9. ابن عنبة، »عمدة الطالب«، ص 94.
10. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 248.

11. الصدوق، »ثواب األعمال«، ص 99. 
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فمثال إذا كان اجملنون يريد أن حيج نيابة عن الغري الجيزيء أو إذا 
أن يصلي نيابة عن الغري أو يصوم الجيزيء ، وكذلك إذا كان 
اجملنون يف صالة اجلماعة رابطا بني اإلمام واملأموم أو رابطة بني 

املأمومني الجيزيء.
والقدرة كالعقل شرط للتكليف وللصحة، كما إن عدم اإلكراه 
كذلك، أي إن الشخص جمبور كما أنه يسقط عنه التكليف يف 
اإلكراه واإلجبار  معاملة عن طريق  فإذا أجرى  ظروف خاصة، 
فإنه غري صحيح بل  الزواج عن طريق اإلكراه واألجبار  أوصار 

باطل.
والشيء الذي هو شرط للتكليف وليس بشرط للصحة البلوغ، 
التمييز  فالطفل الغري بالغ مل يكن مكلفا ولكنه إذا وصل حد 
حبيث يتمكن كالبالغ من إجناز العمل بصورة صحيحة فإن عمله 
صحيح. بناء على هذا يتمكن الطفل من أن يكون رابطا بني 
اإلمام واملأموم، ورابطا بني املأمومني يف صالة اجلماعة كما أنه 
هو  مسلم  هو  ما  العبادة.  يف  اآلخرين  عن  النيابة  من  يتمكن 
املعامالت  يف  أما  العبادات؛  لصحة  شرطأ  يكن  مل  البلوغ  أن 
صحة  يف  شرط  البلوغ  أن  العلماء  بعض  يعتقد  فكيف...؟ 
املعامالت والطفل املميز الذي مييز اجليد من الرديء ال يتمكن 
من عقد معاملة لنفسه أو نيابة عن غريه بصورة مستقلة، فمثال 
يبيع ويشرتي، يؤجر أو جيري صيغة النكاح، والبعض اآلخر يعتقد 
بأن الطفل املميز ال يتمكن أن جيري معاملة لنفسه بصورة مستقلة 

ولكن يتمكن بالنيابة والوكالة عن اآلخرين.
اليت  األمور  من  االضطرار،  عدم  وكذلك  والوعي  اإلطالع  أن 
تشرتط للتكليف ولكنها تشرتط للصحة وعلى هذا إذا مت عمل 
من عبادة أو معاملة وهو كامل من ناحية الشروط أخرى ولكن 
القائم به مل يعلم به ومن الصدف كان عمله جامعا للشروط، 
دار وهي موضع رغبته  إذا كان لشخص  مثال  فعمله صحيح، 
كثريا وال يرغب يف بيعها ولكنه جوبه حبادثة أحوجته إىل املال 
واضطر لبيع داره فمعاملته صحيحة وإذا كان رجل أو امرأة الرغبة 
لكل منهما بالزواج بأي وجه ولكن حصل مرض والطبيب رأى 
فالزواج  للزواج  احدمها  املرض، اضطر  لعالج  الزواج واجب  أن 

صحيح.
ويتضح من هنا اختالف املعاملة اإلجبارية مع املعاملة االضطرارية 
ولكن  صحيحة  غري  اإلجبارية  فاملعاملة  الصحة،  ناحية  من 

االضطرارية صحيحة.
ومن الواجب هنا توضيح سبب عدم صحة املعاملة اإلكراهية. 
من املمكن أن يقال: »املكره« و»املضطر« متساويان من حيث 
عدم رضامها كما أن إذا أصبح شخص موضع هتديد لبيع داره 

أو لعمله أو أراد الدفع شر ذلك التهديد بيع داره أو أجناز عمله، 
فهو غري راض من أعماق قلبه، والشخص الذي تضطره ظروفه 
املعاشية لبيع داره أو أجناز عمله من أجل رفع شر ملعاجلة املرض 
مثال أيضا غري راضي من أعماق قلبه أو إذا كان لشخص ولد 
أعماق  من  يرضي  ال  ولده  ملعاجلة  اضطرارا  داره  ويبيع  مريض 
يرغب  اليت  الدار  لبيع  جدا  ويأسف  يتأثر  بل  البيع،  هبذا  قلبه 
فيها، واملكره عندما يريد دفع ضرر بالعمل االكراهي اإلجباري، 
يف  اليؤثر  ضرر  رفع  االضطراري  بالعمل  يريد  عندما  واملضطر 
أصل املوضوع، كما أن يف املعامالت االكراهية يتدخل  إنسان 
بصورة مباشرة وال يؤثر ذلك يف أصل املوضوع باإلضافة إىل أن 
االضطرارات تتم غالبا على أثر تدخل اإلنسان بصورة غري مباشرة 

)على شكل استثمار واستعمار(.
واجلواب هو إن الفرق بني حال املكره واملضطر الذي يعترب الشارع 
اإلسالمي معامالت األول باطلة والثاين صحيحة يف مكان آخر، 
فاملكره حتصل له احلاجة فورا على أساس اإلكراه واملضطر أيضا 
ولكن حاجة املكره لدفع شر الظامل يتم باإلقدام املكره على املعاملة 
وهنا ينهض القانون حلماية املكره علی رغم اجبار اجملرب، ويعلن 
أن املعاملة غري قانونية كان مل تكن. ولكن حاجة املضطر الفورية 
بصورة مباشرة للمال الذي يريد احلصول عليه عن طريق املعاملة 
االضطرارية، وهنا إذا كان يريد القانون أن يهب حلماية املضطر 
عليه أن يعلن عن صحة املعاملة ومشروعيتها، ألنه إذا أعلن عدم 
مشروعية مثل هذه املعاملة تكون النتيجة بضرر املضطر، فمثال إذا 
أعلن يف املثال املذكور أعاله عدم مشروعية معاملة الدار وتكون 
املعاملة كان مل تكن، فالنتيجة ال يكون املشرتي مالك الدار وال 
البائع حيصل على املال، وتصفر يد املضطر ملعاجلة ولده. وهلذا 
يقول الفقهاء: إن عدم مشروعية المعاملة االكراهية )منة( أي أنها 
في صالح المكره ولكن عدم مشروعية المعاملة االضطرارية لم تكن 

)منة( لصالح المضطر.
وبنفس الوقت ينفتح اجملال لبحث آخر، وهو هل أن األشخاص 
اآلخرين يتمكنون من استغالل اضطرار املضطر وبؤسه، ويشرتون 
بضاعته البقيمة عادلة بل مبقدار أقل جدا ويعتربون ذلك أمرا 
الالمشروع  العمل  هذا  أن  هل  ال.  بالطبع  ومشروعا؟  عائدة 
املضطر  بصاحل  إهنا  املعاملة كما  إن  صرفة،  تكليفية  حرمة  له 
من  مانع  ال  أهنا  أو  أيضا؟  املنتفع صحيحة  بصاحل  صحيحة، 
أهنا  أو  أخرى،  وباطلة من جهة  تكون صحيحة من جهة  أن 
صحيحة من الطرفني ويكون املنتفع ملزمة بدفع القيمة الواقعية، 

وعلى كل يبقى موضع البحث.
التشريع  الرشد، ففي  للتكليف  والذي هو شرط الصحة وليس 

اإلنسـان في القرآن

اإلنسـان في القرآن

يريد  فمثال  اجتماعي  بعمل  يتعهد  أن  يريد  يلزم ملن  اإلسالمي 
الزواج أو يريد أن يقوم مبعاملة مستقال، أي يريد أن يتصرف مباله 
وثروته اخلاصة أن يتملك الرشد، إضافة إىل سائر الشروط العامة 
أي البلوغ والعقل والقدرة واالختيار والرشد يعين اللياقة وقابلية 

إدارة العمل الذي يريد أن يتعهده .
ولذا اليكفي يف قانون اإلسالم كون الشخص عاقال وبالغا وخمتارا 
ماله وثروته،  التصرف يف  أو  الزواج  التصميم على  ليتمكن من 
فالولد أو البنت اليت تريد الزواج يكون زواجها أو زواجه صحيحا 
عندما ميتلك الرشد العقلي الكايف، أي جيب أن يعرف مفهوم 
الزواج ما هو وملاذا؟ وأية مسؤوليات فيه؟ وأي تأثري له يف مصري 

الفرد لكيال يتورط بصورة عمياء يف مثل هذا األمر املهم.
وكذلك الولد أو البنت الذي ميتلك كل منهما ثروة خاصة عن 
طريق االرث أو أي طريق آخر فال يكفي مبجرد وصوهلما إىل حد 
البلوغ أن يوضع املال حتت تصرفهما، بل يلزم أن يوضعا موضع 
التجربة واالمتحان فإذا كان هلما رشد عقلي باإلضافة إىل البلوغ، 
أي اللياقة والقابلية حملافظة الثروة واالستفادة منها تعطي هلما ويف 
غري هذه الصورة يستمر الويل الشرعي والقانوين بواليته عليهما. 
النَِّكاَح فَِإْن  بـََلُغوا  ِإَذا  اْلَيَتاَمى َحتَّى  القرآن الكرمي: »َوابـْتـَُلوا  يقول 

آَنْسُتْم ِمنـُْهْم ُرْشًدا فَاْدفـَُعوا ِإلَْيِهْم َأْمَواَلُهْم«2

اهلوامش:
السكة واملال عموم وخصوص من وجه، بعض  1. فمثال بني 
املسكوكات مال وبعضها ليست مبال، وبعض املال ليس بسكة، 

وبعض املال سكة.
2. سورة النساء، اآلية 4.

مطبعة  القرآن«،  في  »اإلنسان  المطهري،  مرتضی  الشهيد  المصدر: 
مجمع أهل البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.
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األصول األربعمائة
 ،يف عصر األمويـني، ركز اإلمامان الصادقان، حممد بن علي
حفظ  مبسألة  االهتمام  أصحاهبما  على   حممد بن  وجعفر 
 ،احلديث ومجع شتاته، وأمروهم بتدوين مروياهتم عن األئمة
رسالة  أربعمائة  بينها  من  اشتهرت  ورسائل كثرية  فصارت كتباً 
ألربعمائة راٍو عرفنا فيما بعد باألصول األربعمائة، وصارت نواة 

احلديث يف الثقافة اإلسالمية فيما بعد.
فاألصل عنوان يطلق على بعض كتب احلديث، وإمنا عرف بذلك 
العتماد مؤلفه على رواية األحاديث الواردة فيه مساعاً عن اإلمام 
أو مساعاً ممن مسع من اإلمام، ال أنه أخذها من كتاب ومؤلف 

سابق، فوجودها غري متفرع على وجود كتاب آخر.
مصنفه  فيه  مجع  الذي  الكتاب  بأنه:  األصل  تعريف  وميكن 

األحاديث اليت رواها عن املعصوم أو عن الراوي عنه.
أقل  يكون  األصل  واخلطأ يف  السهو  احتمال  أن  الواضح  ومن 
من املنقول عن الكتاب املنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمال 

الزيادة والنقصان يف النقل عن الكتب.
بالطبع احلديث  هذا وقد ظفر بعدد من تلك األصول طبعت 
بعنوان األصول الستة عشر، وقد جدد طبعها مؤخراً بطبع جديد.

الجوامع الحديثية للشيعة
ميكن تقسيم اجلوامع احلديثية للشيعة إىل ثالثة أقسام:

األول: اجلوامع األولية.

الثاين: اجلوامع الثانوية.
الثالث: بقية اجلوامع احلديثية األخرى.

1. الجوامع األولية
يف  احلديث  يدونون  األئمة كانوا  أصحاب  أن  املعلوم  من 
أشبه  وأوراق، كانت  وصفائح  ألواح  على  الزمنية  احلقبة  تلك 
 ،بالكراسات، حتتوي على ما مسعه الراوي من اإلمام املعصوم

وكانت تعرف باألصل أو النسخة.
وقد يعمد الراوي إىل تنظيم هذه األحاديث حسب العناوين أو 
أو  الكتاب،  اسم  عليها  يطلق  فكان  املوضوعات،  أو  األبواب 

اجلامع.
 إىل زمان اإلمام الكاظم وقد تصدى أصحاب األئمة

إىل تنظيم ومجع مسموعاهتم على هذا املنوال.
وبارتفاع الضغط السياسي عن نقلة احلديث أخذت هذه الكتب 
واالستكتاب  االستنساخ  بواسطة  والتعدد  االزدياد  إىل  طريقها 

والسماع والقراءة واإلجازة وغري ذلك.

مصادر الشيعة متأخرة، 
لماذا؟

وقد ذكر الشيخ الطوسي منوذجاً من ذلك يف ترمجة حيدر بن 
محمد بن نعيم السمرقندي حيث قال: إنه روى ألف كتاب من 

كتب الشيعة بالقراءة واإلجازة.1
والثالث  الثاين  القرنني  يف  قد كتبت  )کانت  اجلوامع  وهذه 
اهلجريني( بعد ذلك بأمساء جامعيها، أو بأمساء من قام بعملية 

تنظيمها، واستكتاهبا وهي:
1. »اجلامع«، تأليف أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي )املتوّف 

سنة 221ه.ق.(؛
2. »احملاسن«، تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي )املتوّف 

سنة 272ه.ق.(؛
3. »نوادر احلكمة«، تأليف محمد بن أحمد بن عمران األشعري 

)املتوّف سنة 293ه.ق.(؛
4. »كتاب الثالثني«، تأليف حسين بن سعيد األهوازي.

بـ»األصول«  مسّيت  رسالة   400 فهناك  هذا،  ولنتجاوز 
واإلمام   الصادق واإلمام   الباقر اإلمام  تالميذ  كتبها 
الكاظم وتعترب األم للجوامع األوىل من جوامع احلديث عند 

الشيعة.

2. الجوامع الحديثية الثانوية
يف  دخيلة  عوامل كانت  عدة  نتيجة  الثانوية،  اجلوامع  نشأت 
يف  األولية  احلديثية  اجلوامع  اشتهار  بعد  أنه  حيث  وجودها، 
األوساط الشيعية أوشك مساع احلديث على االضمحالل اعتماداً 

على هذه اجلوامع، كما واجهت احملدثني مشاكل أخرى؛ منها:
- صعوبة اإلملام باألحاديث الصحيحة من آالف األحاديث اليت 

تضمنـتها اجلوامع األولية؛
- عدم وجود ترتيب خاص يف سرد األحاديث يف اجلوامع األولية؛

- تفرق الروايات املتعلقة مبوضوع واحد يف األبواب املختلفة؛
- تداخل املواضيع األخالقية واآلداب والتأريخ والفقه يف اجلوامع 
الشيوخ  جملالس  إمالءات  أكثرها كانت  ألن  وذلك  األولية، 

وجوابات مسائل طرحت على الرواة والعلماء.
حماولة  إىل  العلماء  من كبار  ثالثة  دعت  وأمثاهلا  األمور  هذه 
احتواء هذه املشاكل وحلها جبمع جوامع حديثية جديدة ختتص 
باألحكام الشرعية من جهة، وتكون مبوبة ومرتبة حبيث يسهل 
عدة  والدة  عن  حماوالهتم  ومتخضت  احلاجة  عند  إليها  الرجوع 
كتبت متتاز بالدقة يف التبويب ومشول مجيع أبواب الفقه، ميكن 

تسميتها باجلوامع احلديثية الثانوية.
وأوضحها  سنداً  وأصحها  الروايات  أهم  مجع  مؤلفوها  وحاول 
باألحكام  يرتبط  ما  لكل  وافية  الثانوية  اجلوامع  داللة، فصارت 

الشرعية، واعتمد عليها كل من تأخر زماناً عن مؤلفيها.

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة

السؤال: 
الكتب املعتمدة عند الشيعة يف احلديث هي: »الوسائل« لـلحر 
للمجلسي  »البحار«  و  1104ه.ق.(  سنة  )املتوف  العاملي 
لـلطبرسي  الوسائل«  »مستدرك  و  1111ه.ق.(  سنة  )املتوف 
قد  فإن كانوا  متأخرة!  فجميعها  1320ه.ق.(،  سنة  )املتوف 
يثق  فكيف  والرواية  السند  طريق  عن  األحاديث  تلك  مجعوا 
برواية مل تسجل طيلة أحد عشر قرناً أو ثالثة عشر قرناً؟! وإن 
كانت مدونة يف كتب، فلم يعثر على هذه الكتب إال يف القرون 

املتأخرة؟! ومِلَ مل تذكر تلك الكتب وتسجل يف كتبهم القدمية؟

الجواب: 
على  التدوين  يف  وشيعتهم   البيت أهل  سابقية  عرفنا  قد 
أبناء السنة، حىت صنف الشيعة اإلمامية أربعمائة كتاب تسمى 
للهجرة،  األوىل  الثالث  القرون  األربعمائة«، خالل  بـ»األصول 
املشائخ  قبل  من  واخلامس،  الرابع  القرنني  يف  مجعت  واليت 
الثالثة، يف كتب أربعة هي: »الكايف«، »من ال حيضره الفقيه«، 

»التهذيب«، »اإلستبصار«.
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• »كتاب الكافي«
تأليف الشيخ اجلليل محمد بن يعقوب الكليني املعروف بـثقة 
اإلسالم، املتوف ببغداد سنة 329ه.ق.، يف حياة النائب الرابع 

.لإلمام احلجة
تأليفه  استغرق  فقد  األربعة،  الكتب  وأمجع  أضبط  و»الكايف« 

عشرين عاماً، قضاها مؤلفه يف انتقاء األحاديث.
خالل  من  منهجاً  تأليف كتابه  يف  الكليين  الشيخ  انتهج  وقد 
ترتيب الكايف ترتيـباً طبيعياً ومنطقياً، فبدأ بكتاب العقل، مث بيان 
فضل العلم، مث كتاب التوحيد، مث كتاب احلجة، وهكذا إىل متام 
34 كتاباً مقسماً للكتب إىل 326 باباً تشتمل على مجيع أبواب 

أصول الدين وفروعه.
وهو يف عدد رواياته ينوف على الصحاح الست للجمهور، حيث 

يـبلغ عدد رواياته 16.121 حديث، بدون عّد املكرر منها.
ويعترب الكايف عند الشيعة أوثق الكتب األربعة، وما ذلك إال ألن 
الشيخ الكليين قد ذكر متام سلسلة السند بينه وبني املعصوم 

مما مل يوجد له نظري يف الكتب األخرى.
هذا وقد وردت بعض الكلمات اليت ال قيمة هلا، من أن الكايف 

ملا كان مؤلفاً يف زمن الغيـبة الصغرى.

• »من ال يحضره الفقيه«
بن  الحسين  بن  علي  بن  أبي جعفر محمد  اجلليل  الشيخ  تأليف 
-306( الصدوق  بالشيخ  املعروف  القمي،  بابويه  بن  موسى 

381ه.ق.(.
وقد عرف الشيخ الصدوق هبذا اللقب حىت صار من األلقاب 
يف  تـثبته  ملزيد  مباشرة،  إليه  اإلطالق  عند  فيتبادر  به،  اخلاصة 
الرواية، وشدة حفظه وضبطه، وقد كانت رواياته املثل األعلى يف 
االعتبار، حىت قيل أن مراسيله يف كتابه من ال حيضره الفقيه حجة 

ميكن االعتماد عليها.
وقد أحصى العالمة الشيخ علي أكبر غفاري عدد روايات الكتاب 

يف جملداته األربعة، فوجدها 5.920 حديثاً.

• »تهذيب األحكام«
الشيخ  الطائفة  شيخ  تأليف  التهذيب،  اختصاراً  عليه  ويطلق 

محمد بن الحسن الطوسي )385-460ه.ق.(.
وقد حوى هذا الكتاب مجيع ما يتعلق بالفروع من األخبار مما 

يغين الفقيه عما سواه يف الغالب، وال يغين عنه غريه.
وقد شرح فيه الشيخ كتاب أستاذه الشيخ المفيد، وابتدأ 
بتأليفه وهو ابن مخس وعشرين سنة، أجنز منه يف حياة استاذه 
متام كتاب الطهارة إىل أول كتاب الصالة، مث أكمل بقية الشرح 

بعد وفاته.

• »االستبصار فيما اختلف فيه من األخبار«
وهو أيضاً تأليف شيخ الطائفة الطوسي وقد ألفه الشيخ لغاية 

عالج األخبار املتعارضة، كما جاء ذلك يف مقدمة الكتاب.

3. الجوامع الحديثية المتأخرة
بن  محمد  وهم  األواخر،  احملمدون  الثالثة،  احملمدين  بعد  قام 
الحسن الحر العاملي، ومحمد باقر المجلسي، ومحمد بن مرتضى 
فألفوا ثالثة كتب جامعة، تعد من  بـالفيض الكاشاني،  املشهور 

خرية الكتب.

٭ »وسائل الشيعة«
مسائل  إىل حتصيل  الشيعة«  احلر كتابه »وسائل  الشيخ  فألف 
الشريعة، وقد استقى أحاديثه من عدة مصادر ذكرها، كالكتب 
األربعة، وغريها من الكتب املعتمدة عنده، وهي تزيد على سبعني 

كتاباً.
وقد انتهج منهجاً، أنه ال يصرح باسم الكتاب الذي نقل الرواية 

عنه، إال إذا كان كتاباً غري الكتب األربعة، فإنه يصرح بامسه.
على  اقتصاره  وعدم  مصادره،  سعة  وهي  النقطة،  هذه  وتعّد 

خصوص الكتب األربعة ميـزة وخصيصة هلذا الكتاب.

٭ »بحار األنوار«
لغواص »حبار األنوار« الشيخ المجلسي االبن محمد باقر، فقد 
ألف كتابه اجلليل البحار، وقد طرق فيه كثرياً من العلوم، وأشتمل 

على 25 كتاباً.
وهو دائرة معارف جيد فيه املطالع ما يشاء من مواعظ وحكم، 

وعقائد، وفقه، وتاريخ، وغري ذلك.

٭ »الوافي«
للعالمة المال محسن فيض الكاشاني وقد ألف كتابه ومجع فيه 
كل ما تضمنـته األصول األربعة، ومل يزد فيها شيئاً سوى الرتتيب 
والتوبيب، فقد ألفها على الطريقة املعروفة اليوم يف ترتيب الكتب 

الفقهية.
٭٭٭

إذن، فالكتب اليت أورد جامع األسئلة ذكرها يف السؤال، رغم 
أهّنا من جالئل )وأهم( كتب الشيعة املعتربة، إالّ أّن أساسها هي 
الكتب األربعة األوىل حيث استـُّلت منها ، وهي شبيهة جبوامع 
احلديث عند السنة، فمثالً »جامع األصول« لـابن األثير الجزري 
و»كنز العّمال« لـلمّتقي الهندي أخذا من كتب الصحاح السّتة، 
ففي احلقيقة هذا النوع من الكتب املتأّخرة هو مجع وترتيب جديد 
لألحاديث من الكتب القدمية. وال يضر االختالف الزمين بينهما 

يف احلجية.

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة

الهامش:
1. »رجال الشيخ الطوسي«، الرقم 249.

المصادر:
1. alobaidan.org

2. مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.
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8 ربيع الثاين، ذکری والدة احلسن بن علي بن حممد العسكري
روی محّمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على 
أيب حمّمد فسألته أن يكتب ألنظر إىل خطه فأعرفه إذا ورد 

 :فقال: »نعم«، مث قال
إلى  الغليظ  القلم  بين  من  عليك  سيختلف  الخط  إن  أحمد!  »يا 
القلم الدقيق فال تشكن ثم دعا بالدواة فكتب و جعل يستمد إلى 

مجرى الدواة.« 
فقلت يف نفسي و هو يكتب أستوهبه القلم الذي كتب به فلما 
فرغ من الكتابة أقبل حيدثين و هو ميسح القلم مبنديل الدواة ساعة 

مث قال: »هاك يا أحمد فناولنيه!« 
فقلت: جعلت فداك إني مغتم لشي ء يصيبني في نفسي و قد أردت 

أن أسأل أباك فلم يقض لي ذلك. 
فقال: »و ما هو يا أحمد؟« 

فقلت: يا سيدي روي لنا عن آبائك أن نوم األنبياء على أقفيتهم و 
نوم  هو الخادم من خدم الخليفة و كان راع سباع الخليفة و كالبه.

المؤمنين على أيمانهم و نوم المنافقين على شمائلهم و نوم الشياطين 
على وجوههم. 

فقال: »كذلك هو.« 
فقلت: يا سيدي فإني أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني و ال 

يأخذني النوم عليها. 
فسكت ساعة مث قال: »يا أحمد ادن مني.« 

فأدخلتها  ثيابك.«  تحت  يدك  »أدخل   :فقال منه  فدنوت 
بيده  فمسح  ثيايب  أدخلها حتت  و  ثيابه  يده من حتت  فأخرج 
األمين  جانيب  على  اليسرى  بيده  و  األيسر  جانيب  على  اليمىن 

ثالث مرات. 
 فقال أمحد فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك يب

و ما يأخذين نوم عليها أصال.

الطبعة  طهران،  »الكافي«،  يعقوب،  بن  محّمد  الكليني،  المصدر: 
الرابعة، 1407 ق.، ج 1، ص 514-513.

نوم المؤمن

الحكــايات

تقديم الكتاب

 »عشر االثين  األئمة  على  النص  يف  األثر  »کفاية  كتاب 
وهذا  اإلمامة،  يف  مثله  يؤلف  مل  شريف  كتاب  الرازی  للـخزاز 
الكتاب ومؤلفه مذكوران يف إجازة العالمة وغريها، وتأليفه أدل 

دليل على فضله وثقته وديانته.
وقال العالمة الحّلی يف »اخلالصة«: كان ثقة من أصحابنا فقيها 

وجيها.
وقال العالمة البهبهاني يف تعليقاته على »رجال املريزا الكبري«: 

جميعه  الجودة  غاية  في  جيدا  مبسوطا  الكفاية كتابا  رأيت كتاب 
 ،وعن غيره أيضا في األئمة االثني عشر نصوص عن الرسول
وفيه بعض تحقيقاته يظهر منه كونه في غاية الفضل، ويظهر من ذلك 
الكتاب كونه من تالمذة الصدوق وأبي المفضل الشيباني ومن في 

طبقتهما... 
قد أثىن عليه القوم ووثقوه كالـنجاشي والشيخ الطوسي وغريمها من 
التطويل  العلماء فيه حذرا من  أقوال  الفن، وحنن مل نذكر  أهل 
األفندي  للـمولى  العلماء«  »رياض  يف كتاب  ما  بذكر  ونكتفي 
وكتاب »معادن اجلواهر« للـسيد األمين ألهنما استوفيا حق املؤلف 

واملؤلف.
الميرزا  املوىل  اخلبري  واملتتبع  الكبري  احملدث  الفهامة،  العالمة  قال 
عبد اهلل بن عيسى التبريزي األصفهاني املشهور باألفندي يف رياض 

العلماء: 
الخزاز  بن علي  بن محمد  القاسم علي  أبو  األقدم  الشيخ األجل 

كفاية األثر 
في النص 
على األئمة

االثني عشر
الرازي القمي، الفاضل العالم المتكلم الجليل الفقيه المحدث 
المعروف، تلميذ الصدوق وأمثاله، ويروي عن التلعكبري بالواسطة 

الواحدة كما يظهر من كفاية األثر ، وهو غريب فالحظ.
ويروي عنه الشيخ األجل محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد 
الشيعة«،  آخر »وسائل  املعاصر يف  الشيخ  كما حكاه  القمي 
يف  األثر  كفاية  وصاحب  ونظرائه،  المفيد  للـشيخ  واملعاصر 
النصوص على األئمة االثين عشر، وقد يعرف هذا الكتاب 
منه  وعندنا  متداول،  شائع  وهو كتاب  أيضا،  الكفاية  بكتاب 
نسخة أيضا، وهو مشتمل على أربعة أجزاء، وهو داخل يف مجلة 

البحار لألستاذ االستناد ويف وسائل الشيعة للشيخ املعاصر.
مث إنه قد ذكر أصحاب الرجال أيضا هذا الشيخ يف كتبهم، فقال 
ابن شهرآشوب يف »معامل العلماء«: علي بن محمد بن علي الخزاز 
من كتبه  الفقه  وفي  الكالم  في  له كتب  القمي،  له  ويقال  الرازي، 

األحكام الشرعية على مذهب اإلمامية  الكفاية في النصوص...
ثقة  الخزاز،  علي  بن  محمد  بن  علي  رجاله:  النجاشي يف  وقال 
من أصحابنا، أبو القاسم، وكان فقيها وجيها، له كتاب االيضاح في 

.أصول الدين على مذهب أهل البيت

أبي   ،عشر االثني  األئمة  على  النص  في  األثر  المصدر: كفاية 
العلم  حققه  الرازي،  القمي  الخزاز  علي  بن  محمد  بن  علي  القاسم 
الطباعة  الخوئي،  الكوه كمري  الحسيني  اللطيف  السيد عبد  الحجة 

بيدار، مقدمة، صص 15-6
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خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

يقل عن  ماال  املاضية  القليلة  األعوام  إسرائيل خالل  استقر يف 
املهاجرين  من  نصفهم  يهودي،  غري  شخص  مليون  نصف 

والنصف اآلخر من العمال األجانب.
االحتاد  بلدان  من  معظمهم  يف  قدموا  الذين  هؤالء،  ويشكل 
السوفيييت السابق وبعض بلدان آسية، كتلة بشرية كبرية بالقياس 
الصهيونية، وقد أصبحت  الدولة  السكان يف  تعداد  إىل إمجايل 
تسبب كثريا من املشاكل االجتماعية، ومن أمهها أن أعضاء هذه 
الكتلة البشرية، كما هو متوقع من أي بشر، يتزاوجون وينجبون. 
ولكن هذا األمر البسيط واملتوقع له توابع يف اجملتمع االستيطاين 
املتدينني  بني  اهلوة  عمق  من  يزيد  فهو  الصهيوين،  العنصري 

والعلمانيني.
ولفهم هذه القضية كان من الضروري تطوير مصطلحات جديدة 
تتالءم مع جدة الظاهرة، وهذا ما فعله أشير كوهين،1 فقد حنت 
يف  واالندماج  الداخلي«.  »االندماج  هو  جديدة  مصطلحة 
اخلطاب الصهيوين هو إعادة اندماج أعضاء اجلماعات اليهودية 
يف اجملتمعات غري اليهودية. ولكن أشري کوهني الحظ أنه ألول 
مرة يف التاريخ تظهر عملية اندماج عكسية، أي اندماج املهاجرين 

والعمال غري اليهود يف

»اجملتمع اليهودي« يف إسرائيل، فهم يندجمون ثقافيا واجتماعيا 
طبائع  ويكتسبون  العربية  فيتحدثون  اجملتمع،  هذا  يف  )إثنيا( 
اإلسرائيليني ويأكلون طعامهم ويرتدون رداءهم، ولكنهم يظلون 
من منظور الشريعة اليهودية غري يهود، ألن هذه الشريعة تُعّرف 
اليهودي تعريفا مزدوجا. فاليهودي هو أوال من ولد ألم يهودية 
يرضي  الذي  العلماين  أو  اإلثين/  أو  العرقي  اجلانب  هو  )وهذا 
تضيف  اليهودية  الشريعة  ولكن  به(،  يكتفون  وهلذا  العلمانيني 
شرطا آخر يقضي بأن اليهودي هو من يؤمن بالعقيدة اليهودية 
أو من مت هتويده على يد حاخام أرثوذكسي. وهذا بطبيعة احلال 
يف  املهاجرين  هؤالء  أحد  قرر  إذا  وهلذا  العلمانيني،  يرضي  ال 
فإن مثل هذا  يتزوج من مواطنة إسرائيلية يهودية،  أن  املستقبل 
الزواج سيصنف حبسبانه زواجا خمتلطا، أي أنه زواج بني يهودي 

وغري يهودي، وهو األمر الذي حترمه العقيدة اليهودية.
ألف   ۲۰۰ من  يقرب  ما  هناك  أن  أشري كوهني  الحظ  وقد 
شخص، ممن ال ينطبق عليهم هذا التعريف لليهودي، غري متزوجني 
وعلى استعداد للزواج، أي أهنم ميثلون قنبلة موقوتة ستطرح قضية 
»من هو اليهودي؟« مرة أخرى وبعنف على اجملتمع اإلسرائيلي. 
اليهودي  املهاجر غري  أن  إىل  يذهبون  العلمانيون  فاإلسرائيليون 

التهويد العلمانيالتهويد العلماني
الذي اندمج ثقافيا يف اجملتمع الصهيوين وربط مستقبله مبصريه، 
يصبح يهوديا، بل إهنم يذهبون إىل أبعد من هذا، فهم يتحدثون 

اآلن عما يسمى »التهويد العلماين«.
يعقوف  وكذلك  بيلين،2  يوسی  االجتاه  هذا  دعاة  أبرز  ومن 
»التهويد  هذا  شعائر  أو  قواعد  بعض  حيددان  فهما  مالكين،3 
العلماين«، ومن بينها املعرفة الوثيقة مبا يسمی »الثقافة اليهودية«، 
الشعائر  بعض  وممارسة  اجلماعية،  اليهودية  احلياة  يف  واالخنراط 
الدينية بتقديرها فلكلور الشعب اليهودي، وتالوة التوراة حبسباهنا 
كتابا تراثيا غري ملزم دينيا أو أخالقيا. بل إن العلمانيني يرون أن 
والضحك.  السخرية  تثري  الدينية  الشعائر واحملظورات  كثريا من 
فهم يذهبون مثال إىل أن أكل حلم اخلنزير، الذي حترمه الشريعة 
لنفسه، وأن  يقررها كل شخص  اليهودية، هو مسألة شخصية 
الشذوذ اجلنسي مسألة طبيعية وال جيوز أن تقابل بالرفض والتحرمي 
من جانب املتدينني، فهي جمرد أسلوب حياة خيتاره الفرد لنفسه. 
ما يسمى  أن من يكتسب  يرون  العلمانيني  أن  يعين  وكل هذا 
الثقافة اليهودية يصبح يهوديا، بل إهنم يرون أن املعيار األساسي 
هو أن بربط اإلنسان املتهود مصريه مبصري »الشعب اليهودي«، 
أما العقيدة اليهودية وما يرتبط هبا من شعائر فهذه مسائل ثانوية.
دعواهتم  يف  شططا  العلمانيون  ازداد  كلما  أنه  واملالحظ 
وصل  املقابل،  يف  تطرفا  بدورهم  األرثوذكس  ازداد  وأنشطتهم، 
األمر هبم إىل املطالبة بزيادة احلواجز بني اليهود وغري اليهود. فقد 
طالب احلاخام جداليا أكسيلورد4 بأنه حىت بعد أن يتم إصدار 
شهادة التهويد ألحد املهاجرين غري اليهود، البد وأن يُعاد اختبار 
صاحب هذه الشهادة وأسلوب حياته كل عام للتأكد من مدى 
متسكه باليهودية، وكأن شهادة التهويد هي جمرد وثيقة مثل رخصة 

القيادة البد من جتديدها.
يُعّدل  وأن  البد  الصهيوين  العودة  قانون  أن  أشري کوهني  ويرى 
ألنه فتح الباب على مصراعيه أمام غري اليهود للهجرة واالستقرار 
البند اخلاص  بإلغاء  املثال  يف إسرائيل. فهو يطالب على سبيل 
باألحفاد، وهو البند الذي يسمح لشخص ما باهلجرة إىل الدولة 
الصهيونية إذا كان جده يهوديا، حىت لو كان أبواه غري يهوديني 
)أي تنصرا أو تزوج أحدمها من زوج غري يهودي(. كما طالب أشري 
کوهني بعدم الربط بني حق العودة وحق احلصول على اجلنسية 
اإلسرائيلية! وهذا شيء مضحك للغاية يدل على عمق األزمة 
اليت يواجهها الكيان الصهيوين، فماذا تعين »عودة« اليهودي إىل 
أرض امليعاد دون أن حيصل على اجلنسية؟ هل سيجلس هناك 
على حقيبته ينتظر العودة إىل دولة أخرى متنحه اجلنسية؟ وأخريا 
يطالب أشري کوهني بأن تكون املؤسسة احلاخامية أكثر مرونة يف 

شعائر التهويد، وهي شعائر حتددت عرب مئات السنني ويصعب 
تغريها أو تعديلها خاصة مع تصاعد هذه اللهجة العلمانية وهذا 
احلديث اجلديد عن التهويد العلماين، والذي يوحي بأن اليهودية 
العلمانية أصبحت متساوية مع اليهودية احلاخامية األرثوذكسية.

وليس من الغريب أن أشري كوهني مل يتقدم بأية اقرتاحات حمددة 
القضية  هذه  يف  خوض  فأي  التهويد،  شعائر  تغيري  خبصوص 
البد وأن يصطدم يف هناية املطاف بالسؤال املعلق الذي مل يتفق 
هو  »من  وهو  له،  حمددة  إجابة  على  العلمانيون  وال  املتدينون 

اليهودي؟«

أتون الصهر اإلسرائيلي
تنطوي كل أيديولوجية إصالحية على نزعة مثالية. ففي جنوب 
اإلفريقيني  الثوار  أيديولوجية  املثال، كانت  سبيل  على  إفريقية، 
البشر  بني  التفرقة  إىل  يستند  الذي  العنصري  النظام  إزالة  هي 
على أساس اللون، وتشييد نظام جديد مبين على املساواة بني 
كل املواطنني دون تفرقة بسبب الدين أو اللون أو العرق. ويف 
متثلت  عشر،  السابع  القرن  أواخر  يف  املتحدة«،  »الواليات 
العرش  عن  االستقالل  ضرورة  يف  البيض  السكان  أيديولوجية 
الربيطاين الذي كان يستغلهم ويفرض عليهم الضرائب دون وجه 

حق.
ومثة مسافة تفصل بني األيديولوجية اإلصالحية والواقع الظامل، 
ولكنها ليست مسافة شاسعة، خاصة وأن األيديولوجية اإلصالحية 
إىل  تستند  املتحدة كانت  والواليات  إفريقية  جنوب  حالة  يف 
منظومة أخالقية تعرب عن »أنبل القيم اإلنسانية« ولذا جند أن 
الثوار يف الواليات املتحدة ويف جنوب إفريقية محلوا السالح ضد 

القوة الظاملة احلاكمة وحاربوا ضدها وُكللت جهودهم بالنجاح.
برنامج  هلا  أيديولوجية  األخرى  هي  الصهيونية  واأليديولوجية 
أعضاء  وجتميع  الفلسطينية  األرض  على  االستيالء  إصالحي: 
يهودية  دولة  وتأسيس  العامل  أحناء  من كل  اليهودي  الشعب 
خالصة. ولكن املسافة اليت تفصل الربنامج اإلصالحي الصهيوين 
عن الواقع مسافة أقل ما توصف به بأهنا شاسعة. بل ميكن القول 
الصهيوين  الربنامج اإلصالحي  إنه ال توجد عالقة واضحة بني 
والواقع سواء الواقع الفلسطيين أو واقع أعضاء اجلماعات اليهودية 
يف العامل. فالواقع الفلسطيين أمثر مقاومة فلسطينية مستمرة منذ 
أن وصل املستوطنون الصهاينة، وهي مقاومة أخذت يف التصاعد 
األقصى. كما  انتفاضة  يف  ذروهتا  إىل  وصلت  أن  إىل  والنضج 
العامل يثبت أهنم ليسوا  اليهودية يف  أن واقع أعضاء اجلماعات 
شعبة يهودية بل مجاعات يهودية تستمد كل مجاعة منها خطاهبا 
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احلضاري من اجملتمع الذي تعيش فيه. ومع هذا استمر الصهاينة 
يف حماولة تنفيذ برناجمهم »اإلصالحي«. وقد عرب هذا عن نفسه 
فيما مُسي »ميثاق طربية« الذي وقع عليه عدد من املفكرين وقادة 
الرأي والقادة السياسيني والعسكريني يف الكيان الصهيوين. تقول 
الوثيقة إن إسرائيل جتسد حق الشعب اليهودي يف تقرير املصري. 
وهي ملتزمة مبواصلة وجود الشعب اليهودي وحقه يف أن حيكم 
نفسه بنفسه يف دولته السيادية. وهي دولة هلا طابع يهودي واضح 
جيد تعبريه يف التزامها العميق بالتاريخ اليهودي والثقافة اإلسرائيلية 
وتشجيع اهلجرة واالستيعاب، ونشر اللغة العربية وهي لغة الدولة 

األساسية، ولغة اإلبداع اإلسرائيلي املميز، كما يُقال.
إن الرتكيبة السكانية اإلسرائيلية )حسب بيانات عام ۱۹۹۲م.( 
تبني مدى عدم التجانس، فاألوربيون واألمريكيون يشكلون قرابة 
آسيوية(  )إفريقية  شرقية  اصول  ذات  الباقية  والنسبة  باملئة   40
إىل  يشري  للغاية  عريض  اصطالح  شرقية«  »أصول  واصطالح 

متحف من األقليات الِعرقية والدينية ليس له نظري يف العامل.
الكومنولث«  دول  »احتاد  من  جاؤوا  الذين  باملهاجرين  ولنبدأ 
هذه  هجرة  وراء  الدافع  يكن  فلم  سابقا(.  السوفيييت  )االحتاد 
الكتلة البشرية هو العودة إىل أرض األجداد حتقيقا للوعد اإلهلي، 
وإمنا كان يشكل فرار جمموعة من املرتزقة من إمرباطورية تداعت 
أركاهنا إىل بقعة من األرض ميكنهم أن حيققوا فيها مستوى معيشيا 

معقوال.
العلوم  قسم  من  بيريس  يوحانان  العالمة  أجراه  أظهر حبث  وقد 
االجتماعية بـ»جامعة تل أبيب«، وفرضت نتائجه يف مقال بعنوان 
»غرباء يف بيتنا: فشل بوتقة الصهر« بقلم ناتاشا موزجوفياه،5 أن 
أنفسهم  يعّدون  الكومنولث  دول  مهاجري  من  فقط  باملئة   ۸
إسرائيليني. وقد مشل البحث ۱۲۰۰ شخص، وتنخفض النسبة 
إىل 4 باملئة فقط بالنسبة للذين هاجروا بعد عام ۱۹۷۷م.! كما 
العربية،  اللغة  عن  تدرجيياً  يبتعدون  املهاجرين  هؤالء  أن  لوحظ 
فعدد الذين يستخدمون اللغة العربية حىت بعد أربع سنوات من 
باملئة. ولذا توجد  يزيد عن 6  الصهيوين ال  الكيان  التواجد يف 
عشرات اجملالت واجلرائد باللغة الروسية، كما توجد حمطات إذاعة 

وتليفزيون باللغة الروسية، كما أن هناك حزبني روسيني.
التجمع الصهيوين مل يرحبوا هبؤالء املهاجرين  ويبدو أن أعضاء 
اجلدد، وهذا أمر مفهوم فهم حيصلون على امتيازات كثرية )رغم 
احتفاظهم هبويتهم الروسية ورغم أن يهوديتهم أمر مشكوك فيه(، 
بينما توجد قطاعات كثرية يف هذا التجمع تعاين من الفقر وليس 

نماذج اإلسالم

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

مثة شبهة يف انتمائها اليهودي. وقد اشتكت إحدى املهاجرات 
مالمحي  تبدو  ال  بالذات  أنا  بقوهلا:  الوضع  هذا  من  الروسيات 
روسية نموذجية، ولكن ما إن أفتح فمي ألتكلم حتى يعرفوا أنني 
والشتائم  واإلهانات  التعليقات  تبدا  هذا  يحدث  وعندما  روسية. 
وعبارات االزدراء. ويتعرض كثري من أبناء املهاجرين الروس لإليذاء 
بسبب انتمائهم الِعرقي، بل إن ناتان شارانسكي عضو احلكومة 
اإلسرائيلية قال: أنا شخصيا أعّد نفسي يهوديا إسرائيليا من أصل 
روسي. ولكن عندما ينادون عليك بكلمة روسي، فإنك تجد نفسك 
الروسي هو  الِعرقي  أنفك في هذا اإلطار الضيق. واالنتماء  رغم 
مقولة  تبنّي كذب  اليت  األخرى  االنتماءات  من عشرات  واحد 
الصهر«  »أتون  أسطورة  وتقوِّض  الواحد«،  اليهودي  »الشعب 
قليل  بعد  ليخرج  جديد  يهودي  مهاجر  فيه كل  سيقفز  الذي 
مواطنا إسرائيليا ال عالقة له برتاثه احلضاري وتارخيه االجتماعي 

وهويته الِعرقية اليت محلها من وطنه األصلي.

الهوامش:
السياسية يف  الدراسات  )قسم  إسرائيل  االجتماع يف  علماء  1. وهو من 

جامعة بارايالن.
2. وزير العدل يف حكومة باراك.

3. أستاذ علم اجلمال يف جامعة تل أبيب ورئيس حترير جملة اليهودية احلرة 
.Free Judaism

4. وهو يعمل قاضية يف احملكمة الدينية يف حمكمة احلاخامية.
5. »يديعوت أحرونوت«، ۲۹ مايو/ أيار ۲۰۰۰م.

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

مختصر من حياة محقق کرکي
هو الفقيه األعظم، قدوة احملققني، وحيد عصره، الشيخ اجلليل نور 
الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي، 
ولد يف  الثاين،  باحملقق  أخرى  و  الکرکي،  بـالمحقق  تارة  امللقب 
اجلعفري،  الفقه  فيها  درس  و  سنة 868ه.ق.،  نوح«  »كرك 
حيث كانت الكرك آنذاك معقال للشيعة يتواجد فيها الكثري من 
العلماء و طالب العلوم الدينية. مثَّ هاجر إىل »مصر« لدراسة 
أجازه  و  علمائهم،  على كبار  حضر  حيث  األربعة،  املذاهب 
أعاظم مشاخيهم. و يتضح ذلك من أجازته للموىل برهان الدين 
الخانيساري  علي  الحسن  أبي  الدين  زيد  بن  إبراهيم  إسحاق  أبي 
األصفهاني، حيث يصف فيها الكتب اليت درسها هناك، و من 

أجازه منهم. 
مثّ  قصد الشيخ بالد »العراق« حوايل سنة 909ه.ق.، فوصل 
اىل »النجف األشرف« عاصمة علوم آل حممد، و حاضرة 
الفقه الشيعي، و معدن علماء املذهب وأقام هبا زمانا طويال و 

بعد ظهور الدولة الصفوية يف »إيران«، هاجر الكركي و بعض 
علماء الكرك إليها، لنويل أمور الدولة و تسيري عجلتها.1   

نشاطات المحقق الكركي في ايران
الشاه طهماسب  ايران، فوض  إىل  الکرکي  احملقق  وعندما هاجر 
الصفوي إليه تنظيم شؤون الدولة حسبما يقتضيه الشرع احلنيف 
و جعل أمور اململكة بيده، و كتب رقما اىل مجيع املمالك بامتثال 
ما يأمر به الشيخ املذكور و أكد أن معزول الشيخ ال يستخدم، 
و منصوبه ال يعزل و قال له: أنت أحق بالملك ألنك النائب عن 

االمام، و انما أكون من عمالك أقوم بأوامرك و نواهيك.
مناصب حساسة  الصفوية  الدولة  يف  عامل  علماء جبل  شغل 
نائب  و  »أصفهان«،  اإلسالم يف  و شيخ  األمري،  منها  مهمة 
االمام، و املفيت، و مروج املذهب، و شيخ اإلسالم يف »طهران«.
شغل حمقق الكركي منصب شيخ اإلسالم يف أصفهان زمن الشاه 
إسماعيل الصفوي و عند تويل الشاه طهماسب سنة 930ه.ق. 

المحقق الكركي
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اجلعفري،  الفكر  بنشر  بدأ  و  االمام.  نائب  منصب  توىل 
يعلم  اماما  بلد  يف كل  عني  و  العلمية،  املدارس  أسس  حيث 
البلدان کتبا  الدينية، و کان يکتب الی مجيع  الناس أحكامهم 
بدستورالعمل فی اخلراج و ما ينبغی تدبريه فی أمور الرعية و أخذ 
هو على عاتقه تدريس كبار رجال الدولة.2 وبذل احملقق الكركي 
املنكرات  من  احلد  على  صارما  إشرافا  وأشرف  جبارة  جهودا 
والفحشاء واستئصال املمارسات غري الشرعية وترويج الواجبات 
أحكام  وتبيان  واجلماعة  اجلمعة  صالة  إقامة  وقت  يف  والدقة 
العلماء وترويج األذان يف املدن االيرانية  الصالة والصوم وتفقد 
اهتماما  احملقق  اهتم  والظاملني.3 كما  املفسدين  قمع  وكذلك 
بالغا يف ازدهار احلوزات العلمية. وكان يتسلم سبعني ألف دينار 
شرعي سنويا من الشاه طهماسب لينفقها على التحصيل العلمي 
لطلبة العلوم االسالمية على طريق تثبيت وترسيخ ركائز املعتقدات 

الشيعية.
عصر  قبل  ما  الدينية  احلكومات  عن  الصفوي  العصر  خيتلف 

املغول، اختالفني رئيسيني مها:
1. حلول االقتدار الديين الشيعي حمل االقتدار الديين السين،

2. ظهور منوذج جديد يف العالقات بني الدين والدولة.
ومسح للمرة األوىل لعلماء الدين الشيعة يف الدولة الصفوية لتويل 

إدارة جزء من الشؤون السياسية للمجتمع.4
ويف هكذا ظروف، طرحت تساؤالت يف جمال احلكم والسياسة 
وذلك بسبب املتطلبات والضرورات املستجدة. األسئلة اليت كان 
يتعني اإلجابة عليها من قبل علماء الشيعة، وهذا أدى حبد ذاته 
اىل انتعاش وازدهار الفكر السياسي الشيعي. أي أنه جيب القول 
الشيعة  للمفكرين  اجملال  أتاح  الشيعية  الصفوية  الدولة  قيام  أن 
جلهة النمو االجتماعي والسياسي ولكي حتظى مقولة ترابط الدين 
السابقة. وفضال عن ذلك،  العهود  باهتمام أكرب من  والدولة، 
فان املتطلبات واملقتضيات اخلاصة بالعهود السابقة مبا فيها التقية 
واحلياة يف ظل احلكومات غري الشيعية  مل تكن موجودة، لذلك 
كان املتوقع من املفكرين الشيعة يف هكذا ظروف، تبيان الرؤى 
احلقيقية للشيعة يف امليادين احلكومية واالجتماعية املختلفة، فيما 
أوجدت الفرصة املتاحة يف هذا العصر لتبيان هذه الرؤى، تطورا 

وحتوال أسياسيا يف الفكر الشيعي.5
لذلك فان موضوعني يلفتان اهتمامنا يف احلياة العلمية والعملية 

للمحقق الكركي وسائر علماء وفقهاء هذا العصر: 
1. جتديد الفقه الشعي،

2. وضع القوانني الشرعية للدولة اإليرانية.
فاحملقق الكركي الذي كان من أوائل علماء العصر الصفوي، يعترب 
باعث النهضة الشيعية يف ايران وجمدد املذهب وواضع األسس 

الشرعية الدستورية لدولة الصفويني.

فكرة والية الفقيه في كالم المحقق الكركي
النيب  خليفة  بانه   علي اإلمام  يعترب،  الكركي  احملقق  وكان 
من  واحلد  للهداية  اإلمام  وجود  بضرورة  ويؤمن   األكرم
الشرور. وكان يؤمن أيضا بان حفظ الشرع والرد على القضايا 
املستحدثة هي بعهدة اإلمام. ودحض وأنكر فكرة فصل الدين 

عن السياسة وقال:
وال يمكن القول أن الناس بحاجة إلى الحكومة والقائد في األمور 
وأن الحكم هو أمر دنيوي؛ الن معظم الشؤون الشرعية متعلقة بنظام 
أمر شرعي  القضاة هو  الناس ودنياهم؛ فمثال عزل وتنصيب  حياة 
لكنه متعلق بدنيا الناس... والعبادات متعلقة باآلخرة وبقية األحكام 
االسالمية متعلقة بدنيا الناس والتي وضعت بعهدة الناس بعد النبي، 
والوحيدون الذين قادرون  على توليها هم من لديهم إذن من النبي، 

وبغير ذلك، فكل من شغل هذا المنصب فهو ظالم.6
وكان يعترب ظروفا أخرى مبا فيها البصرية والوعي األكثر نسبة إىل 
املواقع االجتماعية املختلفة، باهنا ضرورية للفقيه.7 ويف النهاية، 
كان يعترب النائب العام لإلمام املعصوم يف زمن الغيبة، بانه الفقيه 
جامع الشروط. لذلك ميكن حتليل رسالة الشاه طهماسب إليه 
يف هذا السياق وجاء فيها: أنت أكثر جدارة مين للسلطنة؛ النك 

8.نائب اإلمام

مؤلفاته
يف  طهماسب  الشاه  جانب  من  الكركي  احملقق  ُعنّي  وعندما 
منصب شيخ اإلسالم، مل يكن الناس على علم باملذهب اجلعفري 
وقوانينه، وكان الشيعة غري مطلعني وملمني على تعاليمهم الدينية. 
الن كتب فقه اإلمامية مل تكن يف املتناول، بل كان فقط هناك 
اجمللد األول لكتاب »القواعد« للعالمة احللي، والذي أسهم يف 
تعليم وتعلم املسائل الدينية.9 وكان يف هذا العصر أن أمسك 
احملقق بالقلم وأثرى احلوزات العلمية وأفكار العلوم الدينية وسعى 
القواعد  شرح  وضع  وقد   .حممد آل  علوم  لرتويج  جاهدا 
والرسائل وألف كتبا كثرية يف جمال األخالق والعبادات واالقتصاد 

واالجتماع.
العظام،  العلماء  من  اخر  وعدد  احملقق  قام  أخرى،  جهة  ومن 
حبّل بعض القضايا املستحدثة على ضوء الكتاب الكرمي و سنة 
املعصومني صلوات اهلل عليهم أمجعني وبذلوا جهودهم فيه و هذه 
هي مسة بارزة اتسم هبا فقهاؤنا على طول التاريخ ومنقبة حازها 
الفقه اجلعفري احلنيف. ومن هذا الکتب، هو »قاطعة اللجاج يف 
حتقيق حّل اخلراج«. فتحت رسالة اخلراج للعالمة الكركي حواراً 
امتّد من بعده يف رسائل اخرى تناولت نفس املوضوع ،  فقهّياً 
وجمموع هذه الرسائل ميّثل مصداقاً عملّياً على االهتمام الفقهي 

للعلماء باالحداث املستجدة.10 
وقد صنف احملقق كتبا عديدا أخرى مبا فيها:

1. جامع املقاصد يف شرح القواعد.
2. »إثبات الرجعة«،
3. »دراية احلديث«،

4. »الرسالة اجلعفرية«،
5. »حاشية على األلفية«،

و... .

أساتذته و شيوخه
تتلمذ احملقق الكركي على يد أساتذة قديرين نذكر منهم:

1. الشيخ أحمد بن الحاج علي العاملي العينائي،
2. زين الدين جعفر بن حسام العاملي،

3. زين الدين أبي الحسن علي بن هالل الجزائري،
4. الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي،

5. الشيخ شمس الدين محمد بن داود.

تالمذته
من  خترج  و  األعالم،  من  عدد  الكركي  احملقق  يد  على  تتلمذ 
مدة  انه ريب يف  قيل  اجملتهدين، حىت  املباركة عدد من  مدرسته 

يسرية ما يزيد على أربعمائة جمتهد نذكر منهم:
1. الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي األصفهاين،

2. الشيخ ظهير الدين إبراهيم بن علي الميسي،
3. الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع، املعروف بـابن أبي جامع،

4. الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون العاملي،
5. الشيخ كمال الدين درويش محمد بن الشيخ حسن العاملي،

6. الشهيد الثاني زين الدين الجبعي،
7. الشيخ حسين بن عبد الصمد، والد الشيخ البهائي،

8. األمري نعمة اهلل الجزائري، 
و... . 

وفاته
ان احلساد، و قليلي االميان، و فاقدي العدالة ال يستطيعون أن 
ينظروا اىل الشيخ الكركي و قد عال مكانه و ذاع صيته، و أصبح 
صاحب الكلمة املسموعة يف إيران كلها. فاتفقت أيدي البغي و 

العدوان و احلسد على العمل ضد الشيخ العالئي الكركي.
هي اليت كانت سببا لعودة الكركي إىل العراق، فقد ترك الكركي 
بالد العجم مع ما كان له فيها من اجلاه الطويل العريض ألسباب 
»قاهرة«، و أن الضرورة دعته اىل تناول شيء من خراج العراق 

من يد السلطان ألمر معاشه.11
940ه.ق.  سنة  احلجة  ذي  يف  الكركي  احملقق  استشهد  وقد 
مسموما على يد عدد من املتعصبني. ووري جثمان هذا العامل 

.اإلهلي الثرى جبوار مرقد أمري املؤمنني علي

الهوامش:
1. »رياض العلماء و حياض الفضالء«، عبداهلل بن عيسی بيك افندی،ج 3، 

ص 441.
2. »رسائل«، احملقق الكركي، ج 1، ص 28؛ »لؤلؤ البحرين«، يوسف 

بن امحد حبراين، ص 152 .
3. »مفاخر اسالم«، علی دواين، ج 4، ص 442.

رسول  الصفوية«،  الدولة  ودميومة  تأسيس  يف  الكركي  أسرة  »دور   .4
جعفريان، ص 371.

5. »اخلطاب السياسي للشيعة يف ايران املعاصرة«، جالل درخشة، ص 48.

6. »نفحات الالهوت يف لعن اجلبت و الطـاغوت«، احملقق الكركي، ص 68.
7. »جامع املقاصد يف شرح القواعد«، احملقق الکرکي، ص 15.

وأغوستني«، حممد  الكركي  للمحق  السياسي  للفكر  املقارن  »التوجه   .8
جواد نوروزي، احلكومة اإلسالمية، السنة 21، صيف 1395، العدد 2، 

ص 117. 
9. »مفاخر اسالم«، ص ۴۴۰.

10. »قاطعة اللجاج يف حتقيق حّل اخلراج«، احملقق الكركي، ص 4.
11. »رسائل«، احملقق الكركي، ص 30.
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أصـابع خفية

القارئ لتاريخ املاسونية الصهيونية جيد ارتباطا وثيقا 
بينها وبني اهليكل السليماين القدمي املزعوم وجوده، 
حىت إن اهليكل هو أحد رموز املاسونية ورسوماهتا 
املاسونيني  بعض  إنكار  رغم  لديهم،1  املعتمدة 
صلتهم  عدم  املخدوعني  من  وهم  اليهود  غري 
بالصهيونية اليهودية وخمططاهتا السرية حنو إعادة 
بناء اهليكل وإقامة الدولة العاملية، إال أن الوثائق 
واحلقائق التارخيية تؤكد عكس ذلك وأن نشأة 
العامل  اليهودية على  باملؤامرة  مرتبطة  املاسونية 
وعلى المسيح منذ والدته وبدء دعوته مث 

حماولة قتله على أيديهم، مث جاءت فكرة إنشاء منظمة 
سرية للقضاء على أتباع املسيح الذين كانوا ينتشرون يف البالد 

ويتزايدون رغم االضطهاد الذي تعرضوا له يف بداية األمر.
منذ هدم املسجد الذي بناه سليمان على يد امللك البابلی 
أن  ويدعون  اهليكل  بناء  حياولون  واليهود  امليالد  قبل  بختنصر 
املاسونية  بني  فالعالقة  ولذلك  بناه،  الذي  هو   سليمان

واليهودية2 وثيقة جدا.
يف سبتمرب عام 1995م. مت إنشاء »غرفة القدس املاسونية« يف 
جوار احلرم القدسي الشريف، وهي منظمة يهودية ماسونية تعمل 
جنبا إىل جنب مع املنظمات اليهودية املسيحية املتعصبة من أجل 
جبل  على  والسيطرة  القدس  هتويد  هدفها  دينية  حرب  إشعال 
املعبد أرض احلرم القدسي عند املسلمني - املسجد األقصى - 
وقد أمر بإنشائه رئيس احملفل املاسوين اإليطايل جيوليا دي بيرنادو 
يتعلق مبشروع  فيما  نورنامبتون  لـلورد  األمين  الساعد  يعترب  الذي 
دي  أعلن  االفتتاح  - وخالل حفل  اهليكل   - املعبد«  »جبل 

بريناردو أن إعادة بناء اهليكل هو جوهر دراستنا.
يونيو  يف  وأصدره  بريناردو  الذي كتبه  املعبد«  »بناء  ويف كتابه 
بناء  وإعادة  اليهودية  الكاباال  بني  العالقة  على  ركز  1996م. 

اهليكل.
وال خيفى عن الكثريين أن ظهور شارون على الساحة السياسية 
وساحة »املسجد األقصى« وحوله اجلنود الصهيانية كان مدبرا 

الوقت  يف  ومدروسا 
الذي كان الفلسطينيون جيلسون مع الصهاينة إلبرام 

اتفاق سالم.
لقد مت دفع املاليني من الدوالرات لتمويل تلك الزيارة اليت قام 
هبا إىل ساحة املسجد األقصى ودمرت كل حماوالت السالم بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، وجعلته على قمة السلطة اإلسرائيلية 

کي ميارس الدور الذي رسم له وخطط له مقدما.
لقد لعب شارون دورا هاما يف مجع األموال ألصدقاء »منظمة 
وحفالت  اجتماعات  خالل  من  يشفّيا  كوهانيم«  عطريت 

خصصت ملوضوع بناء اهليكل يف نيويورك.
وهذه املنظمة اليهودية اليت تتخذ من القدس القدمية مقرّا هلا هي 
أكرب املنظمات اليهودية تطرفا وهلا نشاطات إرهابية وهدفها هو 
القضاء على املقدسات اإلسالمية يف »فلسطني«، وأن تصبح 

»القدس« مدينة يهودية.
وقد قام شارون أيضا جبمع املاليني من الدوالرات لـ»منظمة غوش 
إميونيم« بزعامة احلاخام موشی ليغنفر الذي خلف تسفي يهودا 
كوك وهي منظمة أصولية إرهابية والسيما يف »كريت أربع« قرب 
مدينة »اخلليل« اليت خرج منها اإلرهايب الصهيوين باروخ غولد 
يف  اإلبراهيمي  احلرم  يف  املصلني  على  النار  أطلق  الذي  شتاين 

اخلليل يف شهر فرباير 1994م. واعتربه اليهود بطال قوما دينيا.

الماسونية 
وإعادة بناء الهيكل
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عي  يد
ومن  الصهاينة  املاسونيون 
يدعو بدعوهتم من غري اليهود، أن سليمان امللك النيب 
شرع يف بناء اهليكل يف »جبل أنان مريّا اليبوسی« فأمته يف أكثر 
من سبع سنوات،3 بدأ العمل فيه اليوم الثاين من شهر أبريل عام 
الثامن من شهر أكتوبر عام  اليوم  امليالد وأمته يف  1012 قبل 

1005 قبل امليالد وجاء يف وصفه: 
إن الملك سليمان وحيرام ملك صور تمكنت الصداقة بينهما إلى 
أقسام،  ثالثة  إلى  الشعب  سليمان  وقسم  أشد،  أو  اإلخاء  درجة 
عشرة آالف تعمل شهرا في قطع الخشب بـ»جبل لبنان« ويستريح 
أيضا ثمانون ألف  ثانيا وكان  شهرين وجعل عليهم أدونيرام مناظرا 
بناء وسبعون ألفا فاعال من بقايا الكنعانيين يعملون ولم يحسبوا من 
البنائين ورتب ثالثة ألف وثالث مئة مناظر - رئيس عمال - وثالث 
مئة مدير، فكان المجموع للعاملين في الهيكل 138.600 ألف 

منهم 3.600 بناء.
وقد أرسل ملك صور حيرام أمهر الصناع لديه وأجود أنواع الخشب 

أصـابع خفية

من األرز والصندل والسرو من جبل لبنان، ولما أتم البناء 
أصعد إليه تابوت العهد، وأقام احتفاال عظيما بقي عشرة 
من  ألفا  و120  الثيران  من  ألف   22 فيها  ذبح  أيام 

الغنم.
الرواق  وهي  أقسام  ثالثة  إلى  الهيكل  تقسيم  وتم 
عشرون  الرواق  وطول  األقداس،  وقدس  والقدس، 
ذراعا وعرضه عشرون أيضا وعلى مدخله باب من 
النحاس الكورنثانی وهو أفخر أنواع المعادن التي 

كانت معروفة في ذلك الوقت والزمان.
وإلى جانبي الباب عمودان اسم أحدهما »بوعز« 
الملك  أرسله  الذي  المهندس  صنعهما  »باكين«  واآلخر 

حيرام عند بناء الهيكل.
ويدخل من هذا الرواق إلى القدس بباب له ستار جميل ذو ألوان 
وطوله  ذراعا  عشرون  القدس  وعرض  الكون،  إلى  تشير  عديدة 
مذبح  مثل  اليومية  للعبادة  الالزمة  األدوات  فيه  وصنعت  أربعون، 
عليها  توضع  التي كانت  الموائد  والعشر  المناشر  والعشرة  البخور 

التقدمات.4
وذكروا أن اهليكل أنفق عليه 8.700.600.000.000 فرس 
لبنائه، وعمل فيه 184.600 رجل مدة سبع سنوات ونصف 

السنة.
وإمنا  احلديدية  املطارق  استخدام  دون  اهليكل  بناء  مت  إنه  وقيل 
استعمل يف بنائه املطارق اخلشبية، والسبب أنه قد مت جتهيز كل 
شيء قبل البناء، وهذا ما يدعو اليهود من جتهيز مواد بناء اهليكل 

على نفس الوصف القدمي.
ومن العجب أن املاسون يدعون كذبا أن من يذهب إىل الزواية 
اجلنوبية شرقا من سور أورشاليم يرى هناك بعض حجارة اهليكل 
القدمي الذي بناء سليمان ويری مثل ذلك يف اجلهة الشرقية 

غربا من اهليكل نفسه.5
القدس  أسوار  يف  ونقبت  حبثت  اليت  البعثات  أن كل  والثابت 
وأرض القدس مل تعثر على شيء من اهليكل املزعوم وكل ما يذكره 
املاسون حول اهليكل السليماين ال أساس له من الصحة والواقع 
أن الذي بناه سليمان هو مسجد لعبادة اهلل هو املسجد 

األقصى.
وأما ربط اهليكل سليمان فهو عند املاسون خلداع غري اليهود 
من  بريء   سليمان أن  واحلقيقة  املاسونية،  أهداف  لسمو 
ذلك، وال عجب حىت إن اليهود تتهم سليمان بأنه مؤسس 

املاسونية واهليكل فقد اهتموه من قبل بالسحر:
ُسَلْيَماُن  َوَما َكَفَر  ُسَلْيَماَن  ُمْلِك  َعَلٰى  الشََّياِطيُن  تـَتـُْلو  َما  »َواتّـَبـَُعوا 

َولَِٰكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر...«6

أصـابع خفية

الهوامش:
1. أنظروا »املاسونية حقائق وأكاذيب« اجلزء األول والثاين ففيه املزيد عن 

هذا املوضوع اهلام، منصور عبداحلکيم، دار الكتاب العربی. 
2. هناك فرق بني املاسونية الزرقاء القدمية اليت هي مجاعة البنائني األحرار 
واملاسونية الصهيونية اليت أسسها اليهود على أنقاض املاسونية القدمية إليهام 
أعضائها من غري اليهود بأهدافها املعلنة من احلرية واملساواة والعدل وإخفاء 

األهداف السرية هلا.
أحد  مكاريوس وهو  املاسونية«، شاهني  اجلمعية  اخلفية يف  3. »األسرار 

أقطاب املاسون العرب )1853-1910م.(.
4. املصدر السابق. 
5. املصدر السابق.

6. سورة البقرة، اآلية 102.

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

ادعاءات الماسونيين 
حول الهيكل 
السليماني
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تراجع العمالة الداخلية
إن دخول العمالة األجنبية يؤدي إىل دخول الثقافات املختلفة إىل 
البالد، لذلك فان وجود عدد كبري من القوى العاملة األجنبية، 
يستحدث انفصاما ثقافيا يف البالد، يفضي إىل التعددية الثقافية. 
ثقافية عديدة، فضال عن أن موضوعات  تبعات  القضية  وهلذه 
مثل اخنفاض املعامل األمين يف املدن الصغرية والكبرية، ميثل آفة 

أخرى هلذه  الظاهرة. 
يؤدي  األجنبية  العاملة  القوى  وجود  فان  ذلك،  إىل  وإضافة 
فان  الناحية،  البالد، ومن هذه  من  األجنبية  العملة  إىل خروج 
شيخوخة السكان، تعين زيادة الضغط االقتصادي على خمتلف 
شرائح اجملتمع. أي إن كنا منلك اليوم 9 أشخاص ممن هم يف سنة 
العمل ويعملون فعال، ويدفعون رسوم التأمني والضرائب، لكي 
بنية سكاننا حىت ثالثة  يتم توفري راتب متقاعد مسن ما؛ فان 
عقود مقبلة، تصبح بشكل يتوجب فيه على كل ثالثة أشخاص 

توفري تكاليف ومصروف مسن ما!
اجملتمع،  على  االقتصادية  الضغوطات  الناحية  هذه  من  وتتزايد 
والضرائب،  التأمني  رسوم  تتزايد  وبالتوازي  التقاعد  سن  ويزداد 
وبذلك ستتأثر اهلياكل االقتصادية بشيخوخة السكان بشدة. أما 
اخنفاض تعداد السكان، يؤدي إىل انكماش االنتعاش االقتصادي 
إىل  أكرب  حباجة  ستكون  البالد  أن  أي  احمللي،  الناتج  وامجايل 

الواردات ونتحول حينها إىل مستورد كبري يف املنطقة!
إضافية على شبكات  نفقات  فرض  فانه سيتم  ذلك،  وجبانب 
إن  تقول  دراساتنا  إن  للغاية.  والعالج وستكون جدية  الصحة 
مسنا واحدا، يكلف عالجه 4 إىل 4.5 أمثال شاب ما، وعندما 
يشكل املسنون، ثلث سكان بلد ما، فان الضغط على شبكات 
الصحة والعالج سيتزايد بشكل ملحوظ، كما أن معامل األمن 
القومي والقوة الدفاعية لبلد ما يتعرضان للضعف مع شيخوخة 

ثلث السكان. 

ثورة األسرة الجديدة
وأما يف القطاع االجتماعي، ستقع تطورات يكتنفها التعقيد)!(، 
شئ يشبه »ثورة األسرة« يف الغرب. إن تنبؤاتنا تظهر أنه نظرا 
التحديد  وجه  وعلى  االجتماعي  الدعم  هيكلية  ضعف  إىل 
الضمان االجتماعي، وزيادة الضغط عليهما، فان البالد ستواجه 
عددا أكرب من املسنني الذين ال ميكن أن يتمتعوا بدعم ومحاية 
فيها  مبا  االجتماعية  احلمائية  واملؤسسات  التأمني  مؤسسات 
الضمان االجتماعي، الن هذه املؤسسات تعد حىت يف الوقت 

لإلفالس  تتعرض  وإن مل  مديونية  املؤسسات  أكثر  احلاضر من 
على مدى العقدين املقبلني، فاهنا ستضعف بشكل كبري!

إذن فاننا سنملك جيال من املسنني ال حيظون بالدعم االجتماعي 
وال الدعم األسري)!( النه ويف ضوء األسرة ذات الولد الواحد، 
حيرمون  األوالد،  عدد  قلة  عام،  وبشكل  األوالد  امتالك  وعدم 
أنفسهم من الدعم واحلماية يف فرتة الشيخوخة، وبذلك نرى أنه 
جيب التفكري من األن يف ظاهرة املسنني اللقطاء بوصفها إحدى 
التداعيات اجلادة اليت جيب تسليط الضوء عليها منذ االن يف جمال 

الظواهر االجتماعية!

ظاهرة المسنين اللقطاء 
إن »املسنني اللقطاء« هي ظاهرة غريبة ومهمة  ميكن أن تلقي 
بظالهلا القامتة على املنظومة القيمية للبالد. وبدال من »األطفال 
فاننا سنمر  أحيانا،  املاضية  اليت شهدناها يف األعوام  اللقطاء« 
تقدير  أكثر  على  املقبل  العقد  ومنذ  املقبلة  السنوات  خالل 
األسري  الدعم  إىل  يفتقدون  الذين  املسنني  أي  الظاهرة،  هبذه 

واالجتماعي، ويُنبذون ويُطردون من قبل أقارهبم املتبقني!
إننا نطلق على هذه الشرحية اجلديدة من السكان اسم »املسنني 
املنبوذين أو اللقطاء« وهي ظاهرة ستمارس ضغوطا متزايدة على 
اجملتمع، الن توفري مصاريفهم ستكون باهظة للغاية، إذ أن بعض 

املؤسسات اخلريية تتوىل توفري وإدارة جانب منها فحسب.

ما العمل؟
وجيب جعل مجيع املؤسسات املعنية بسياسات السكان، تتحمل 
املسؤولية يف هذا اخلصوص، ونرغمها من خالل املطالبة اجلادة 
واجبات ومسؤوليات،  عليها من  مبا هو  القيام  واجلماعية على 
ظاهر  تسود  أال  ونأمل  مبستقبلنا؛  حنن  نفكر  أن  جيب  كما 
املسنني اللقطاء اليت تنتشر اليوم يف العديد من البلدان، يف البدان 
هذه  سنواجه  أننا  إىل  تشري  تنبؤاتنا  أن  رغم  أيضا،  اإلسالمية 

الظاهرة اعتبارا من العقد املقبل كحد أقصى!

المصدر: وكالة »تسنيم« لألنباء 

الحرب السكانية العالمية

لقد أثريت العديد من النقاط حول شيخوخة السكان، لكن جيب 
ناحيتني،  للدراسة من  قابل  الشيخوخة  أن موضوع  االنتباه إىل 

إحدامها فردي وبيولوجي.
إن الشيخوخة ليست غري مذمومة من الناحية البيولوجية فحسب، 
بل هي حالة طبيعية من عمر االنسان. إن املسنني يستحقون 
توصيات  تتضمن  تقاليدنا وعاداتنا  أن  التبجيل واالحرتام، كما 
جلية جتاه املسنني، على  اعتبار أن وجود املسنني يف األسر، هو 
مصدر نور وبركة، وأن الشيخوخة هي جزء ال بد منه من عمر 

مجيع البشر.

تعين  السكان،  شيخوخة  جتاه  احلاضر  الوقت  يف  نظرتنا  لكن 
نسبة املسنني يف بلد ما؛ وتأسيسا على تعريف »منظمة الصحة 
عليها  يطلق  عاما،  ستني  عن  تزيد  اليت  األعمار  فان  العاملية« 
الشيخوخة؛ وهلذا العمر تداعيات ميكن تسليط الضوء عليها يف 
خمتلف اجملاالت. إن تداعيات شيخوخة يف اجملال االقتصادي قد 
تعد أهم تلك التداعيات؛ مبعىن أن العمالة يف البالد سترتاجع 
بصورة جادة وعندما تقل اليد العاملة، سنكون حباجة إىل األيدي 
األعمال  بعض  يف  مشكلة  نواجه  أننا  مثلما  األجنبية،  العاملة 

واملهن إن مل تكن هناك أيد عاملة أجنبية!

»المسنون اللقطاء«»المسنون اللقطاء«
ظاهرة العقود ظاهرة العقود 

المقبلة في العالم!المقبلة في العالم!

الحرب السكانية العالمية
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ففي مطلع القرن الرابع للميالد، طرأت تطورات وتغيرات سياسية 
على »اإلمبراطورية الرومانية« بحيث أدت تقسيم اإلمبراطورية بين 
أربعة قياصرة، وبالتالي تغلب إبن أحدهم ويدعى »قسطنطين« على 
االخرين. ويقال أنه عندما أراد مهاجمة الرومان، رأي في المنام صليبا 
في األفق كتب في أسفله »إفتح بهذه العالمة«. لذلك أوعز لجنوده 
برسم صليب على راياتهم. ويذكر أنه انتصر في هذه الحرب وأسفر 
ذلك عن إبدائه الحرص على المسيحية. وأصدر عام 313م. مع 
نظيره في القسم الشرقي، إعالن ميالن بشأن حرية الدين. وجاء في 
هذا اإلعالن بان الجميع أكانوا مسيحيون وغير مسيحيين، أحرار 
في ديانتهم. لذلك، فان اعتناق المسيحية لم يشكل جرما مذاك، 
وأزيل الضغط والتعذيب بحق المسيحيين من قبل الرومان. وأبدى 
قسطنطين اهتماما خاصا بالمسيحيين وحتى أنه نصبهم في مناصب 
حكومية. وأعاد الممتلكات التي صودرت للكنائس وشيد هو كنيسة 

ومصلى.3
إن ما ال جيب غض النظر عنه يف هذا املنعطف املهم هو سلطة 
الالهوت البولسية اليت ال منازع هلا بالتزامن مع اإلعرتاف رمسيا 

باملسيحية يف عهد قسطنطين. 

وفي هذا الزمان، برز صراع حقيقي في المسيحية أفضى في النهاية 
تمثلت  المشكلة  وهذه  للمسيحية.  االخرى  المشكلة  تسوية  إلى 
في صراع المتدينين مع معارضيهم وانتهى االمر لصالح المتدينين 
بين أسقف مدينة االسكندرية  نزاع  والهوت بولس. وحينها نشب 

وأحد القساوسة الذين يعملون تحت امرته ويدعى »آريوس«.
وكان آريوس يرى أنه على الرغم من أن عيسى المسيح هو كلمة 
الحق، لكنه مخلوق ومثله مثل سائر كائنات عالم الخلق، هو كائن 
عنصر  عن  عنصره  ويختلف  العدم  من  الوجود  إلى  وجاء  حادث 
النقيض من »الماء« الذي له بداية.  األلوهية. وقال إن هذا على 
في حين أن الماء يعني أن اهلل تعالى يحظى باألزلية وال بداية له. 
لكن أسقف تلك المدينة أبدى معارضة قوية لهذا الرأي وذهب إلى 
أن هذا يملك أزلية أيضا وليس مخلوقا واستمد وجوده من الجوهر 

والذات اإللهية.4
وكان الصراع الكالمي الدائر بني كبار شخصيات الدين املسيحي، 
مبا يف ذلك موضوع كون عيسى المسيح »خملوقا« ينطوي يف 
حد ذاته على وثيقة حرية الكنيسة وإضفاء الرمسية على املسيحية. 
ويقول مؤلف »تاريخ الكنيسة القدمية« و.م. ميلر يف هذا اخلصوص: 

أطـوار المسيحية: عصـر المسيـح

أطـوار المسيحية: عصـر المسيـح

... وأقيمت وترسخت »الكنيسة« يف النهاية، وتوىل األساقفة 
قيادة كل من الكنائس احمللية، وشارك القساوسة يف مساعدهتم 
أنواع  ليسدوا  والبؤساء،  املسنني  شؤون  الشماسون  توىل  فيما 
يف  جمموعة  ظهرت  هؤالء،  إىل  وإضافة  والطيبات.  اخلدمات 
باإلمكانات  ومتتعوا  وتعزيزها،  الكنيسة  املسيحي خلدمة  اجملتمع 
واملعلمون  والرعاة  املبشرون  هم  هؤالء  وكان  والالزمة.  الكافية 
اخرون  اشخاص  امتلك  املواعظ. كما  يقدمون  الذين  والرسل 

قدرات ملعاجلة املرضى والتكلم بلغات خمتلفة.
ويقول حسين توفيقي حول مكانة وموقع الكنيسة لدى احلكام 

الرومان ويف سائر مناطق العامل: 
لكن  أحيانا،  مسالما  الكنيسة،  من  الرمانية«  »الدولة  موقف  وكان 
غالب  في  المؤمنين  ضد  األذى  يمارسون  كانوا  الروم  الحكام 
األحوال، وبالتالي قتل أشخاص عديدون مثل »بطرس« و »بولس«.
ومع الوقت، اكتست بعض المراكز أهمية خاصة وسلطانا خاصا، 
وأوكل البطاركة مهمة تمشية الشؤون الدينية للمدن األربع: »روما« 
و »اورشليم«، و »االسكندرية« و »انطاكية«. كما استحدثت في 
المناطق المذكورة، مناطق فرعية تحت مسمى أبرشية األسقف، كانت 

تخضع لسلطة األساقفة )وكلمة االسقف اليونانية تعني المراقب(. 
وفي القرن الرابع وعندما بنى »قسطنطين« عاصمته »القسطنطينية« 
)اسطنبول(، أصبحت هذه المدينة ضمن المواقع المهمة إذ تولى 
 337-272( قسطنطين  عصر  وفي  كنيستها.  زعامة  بطريرك 
إليذاء  تتعرض  مجموعة  من  المسيحي  الوسط  تطور  للميالد(، 
ومضايقات اإلمبراطورية الرومانية إلى كنيسة حكومية، وطرأ بذلك 
في  الناس  معظم  واعتنق  الكنيسة،  حياة  في  وتطور كبيرين  تغير 
»االمبراطورية البيزنطية« و »االمبراطورية الرومانية« باستثناء اليهود، 
الديانة المسيحية في الظاهر. وعندما اكتمل الشقاق واإلنفصال بين 
المنطقتين، طقوسها  أقامت كل من تلك  كنائس الشرق والغرب، 
العبادية وفلسفتها والهوتها وتقاليدها بشكل مستقل. كما تشكلت 
الكنيسة القبطية في »مصر« والكنيسة السريانية في سورية والكنيسة 

النسطورية في »العراق« و»ايران«، واقامت تقاليدها القديمة.1
ويذهب املؤرخون املسيحيون إىل أن قنسطنطين العظيم2 إمرباطور 
على  الرمسية  إضفاء  وراء  هو  )۲۸۰-۳۳۷م.(  »الرومان« 
املسيحية بوصفها الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية، ويعتربون 

أن إنتصاره يف احلرب يشكل الدافع لذلك: 

المسيحية في روماالمسيحية في روما
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وتصاعد الخالف بين الطرفين وأدى إلى توتير األوضاع. لذلك أمر 
قسطنطين ليجتمع قادة الكنيسة ويبدو رأيهم في هذا النزاع. وبناء 
بعام  على ذلك عقد مجلس في مدينة »نيقية« في اسيا الصغرى 
325م. بمشاركة أكثر من 300 من قادة الكنائس المختلفة، وفي 
النهاية قضوا بادانة »آريوس«. وتم في هذا المجلس التصديق على 

مدونة عقيدة عرفت بـ»مدونة عقيدة نيقية«:
»إننا نؤمن بان اهلل األحد األب القادر المطلق، خالق جميع االشياء 
المرئية وغير المرئية وبالرب الواحد لعيسى المسيح إبن اهلل، 
المولود من األب، والمولود الوحيد الذي هو من صلب األب، اهلل 
من اهلل، نور من النور، الرب الحقيقي الذي هو مولود وليس مخلوقا، 
من ذات واحدة أو أب، واستمد كل شئ الوجود بواسطته، ما في 
السماء وما في األرض وأنه نزل وتجسد بسببنا نحن األناس ومن 
أجل إنقاذنا، وأصبح إنسانا وحاول جاهدا ونهض في اليوم الثالث 
واألموات.  األحياء  على  ليحكم  سيأتي  وأنه  السماء  إلى  وصعد 
و]نؤمن[ بروح القدس والكنيسة الجامعة للرسل واللعنة على الذين 
يقولون أنه كان زمن لم يكن فيه موجودا، أو أنه لم يكن قبل أن 
الذين  على  ]اللعنة[  و  العدم  من  استحدث  أنه  أو  وجودا  يملك 
يقرون بانه من ذات أو نوع اخر أو أنه خلق كابن هلل أو قابل للتغير 

والتبديل.«5
ويقول مؤلف مسيحي بشان التصديق على مدونة العقيدة هذه: 
إن هذه المدونة العقائدية صودق عليها بهذه الهيئة وبهذه السرعة 
تحت ضغوط اإلمبراطور، النه كان يريد وضع نهاية للصراع باسرع 

ما يمكن وأن يسود السالم، بين الكنائس.6
ويقول ويل ديورانت يف هذا اخلصوص: 

البيان، خمسة أساقفة فقط وفي  التوقيع على هذا  أمتنع عن  وقد 
النهاية أسقفان، وتم تكفير هذين اإلثنين مع »اريوس« ونفوا من قبل 
اإلمبراطور. وأصدر اإلمبراطور أمرا بحرق جميع كتب آريوس وأن 

يكون اإلعدام عقوبة إخفائها.7
وبذلك، طغى الفكر البولسي بصورة حاسمة في هذا الوقت. ومذاك، 
وبالرغم من أن النقاش والخالف استمر لنحو قرنين، لكن المبادئ 

العامة لـ»الهوت بولس« حظيت بالقبول.8
ويستشف من املدونة العقائدية هذه بصراحة بان »جملس نيقية« 
اعترب النيب عيسى رمسيا بانه اإلبن احلقيقي هلل، واعترب أن له 

شأنا اهليا، بل نفى بشكل متعصب، ناقدي هذا اإلنطباع احملرف 
واملشرك.

وقد أثري اإلعتقاد بالوهية النيب عيسى ومن أنه ابن الّله، بداية 
يف رسائل بولس ومن مث ظهر يف »إجنيل يوحنا« وسجل وثبت 
يف النهاية يف املدونة العقائدية املوقعة من قادة خمتلف الكنائس. 
العقائدية، فان األلوهية جتسدت يف  املدونة  وحسب زعم هذه 

املسيح وتوطنت األلوهية كلها فيه.
واملؤسف أن بداية اإلعرتاف رمسيا باملسيحية تزامن مع تثبيت هذه 

املدونة العقائدية.

اهلوامش:
1. توفيقي، حسني، »دراسة يف الديانة املسيحية«، ص 158.

2. Constantine the Great.
3. سليماين اردستاين، عبدالّرحيم، »إضاءة على األديان احلية يف العامل«، 

طهران، آيت عشق، ۱۳۸۳ه.ق.، ص ۲۲۵.
4. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«، ص ۶۳۴
5. ميلر، و. م.، »تاريخ الكنيسة القدمية«، ص ۲۴۴.

6. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«، ص ۶۳۴ 
7. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، املصدر السابق، ج ۳، ص ۷۷۱.
8. سليماين اردستاين، »إضاءة على األديان احلية يف العامل«، ص ۲۲۷

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

1397ش.

ماهّية الفجل
إّن الفجل نبات معروف، و هو من مجلة البقول الغليظة األصل. 
و منه برّي و هو شديد احلرافة و احلّدة، و منه بستايّن و هذا منه 
ما أصله مستدير كالكرة، و يف أسفله عرق طويل يبتدئ يف غلظ 

يسري إىل دّقة، و يتشّعب منه شعب يف آخره.
و الربّي من الفجل ليس له أصل غليظ غلظا يعتّد به. و بزره و 

ورقه و مجلة نباته، كّل ذلك أصغر من الفجل البستايّن.
و طعم الفجل تفه إىل حالوة يسرية جّدا، مع حرافة قويّة. و 
يعتصر ورقه و أصله، فيكون هلما عصارة و ثفل. فلذلك جوهر 
الفجل يكون مرّكبا من مائّية، و هي اليت تكون عند االعتصار 
عصارة، و من أرضّية و هي اليت تكون عند االعتصار ثفال. و 
مع ذلك ناريّة، و هي اليت هبا احلرافة. و ختتلف هذه الناريّة فيه 

مبقدارها على قدر اختالف الفجل يف احلرافة.
و أرضّية الفجل معتدلة إىل حرارة ما، ألهنا مع تفاهتها متيل إىل 
حالوة تكاد ختفي عن احلاّسة ألجل إفراط قّلتها. و أرضّية الفجل 

كثرية، و لذلك فإّن ثفله كثري جّدا بالنسبة إىل عصارته.
و مائّيته شديدة املمازجة ألرضّيته، و لذلك فإّن هذه األرضّية 
تصل إىل باطن اللسان قبل وصول ناريّته، و لذلك يذاق منه أوال 

التفاهة املائلة إىل احلالوة مث تذاق احلرافة. و لو ال شّدة ممازجة 
مائّية الفجل ألرضّيته، حىت تصل مائّيته قبل هذه األرضّية الناريّة 
الفاعلة للحرافة، ملا كان كذلك. و ألجل شّدة هذه املمازجة بني 

مائّية الفجل و أرضّيته، صار يوّلد خلطا لزجا.
و جوهر الفجل غليظ ألجل كثرة أرضّيته، مع أّن هذه ليست 
بلطيفة، ألهنا ليست بقويّة احلرارة. و يف جوهر الفجل هوائّية، 
و لذلك فإّن جرمه متخلخل و لذلك هو مع كثرة أرضّيته، ليس 
بصلب و ال رزين جّدا. و هذه اهلوائّية هي يف الفجل الكّرى 
أكثر، فإّن سبب هذه الكرّيّة إمنا هو أن يكون أكثر جوهر هذا 

األصل قريبا من ظاهر األرض، ليكون أخذه للهواء يف غذائه.

طبيعة الفجل
ملا كان جوهر الفجل فيه نارية كثرية و هوائية، و كانت أرضيته 
غري باردة بل هي إىل حرارة، فإن مزاجه حار. وتكون هذه احلرارة 

قوية ضرورة أن مائيته - اليت هبا فقط يربد - قليلة.
و خيتلف الفجل يف قوة احلرارة باختالفه يف كثرة النارية، مث يف كثرة 
اهلوائية. فالفجل الربي شديد احلرارة، ألنه شديد احلرافة؛ و لذلك 

هو لذاعللسان بقوة حدته.

الفجـلالفجـل

الطب اإلسالمي

أطـوار المسيحية: عصـر المسيـح
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و مع أن الفجل حار، فهو يابس. و ذلك ألن أرضيته كثرية، 
النارية، تعاضد هذه األرضية على  فيه من  و مع ذلك فإن ما 
اليبوسة. و مع ذلك فإن مائّيته قليلة، و ما فيه من اهلوائّية ليس 
يفيد يف ترطيب بدن اإلنسان، و إن كان يفيد رطوبة يف مزاج 
الفجل الذي له مبا هو فجل فلذلك مزاج الفجل الذي هو له 
يف نفسه، أقّل يبوسة من املزاج الذي هو له، مبا هو دواء فاعل 

يف بدن اإلنسان.
و مع قّوة يبوسة الفجل فإنه ذو رطوبة فضلّية كثرية. و ألجل هذه 

الرطوبة يف الفجل صار الفجل كثري التوليد للرياح.
و ملا كان جوهر الفجل فيه ناريّة حمدثة حلرافة شديدة، فإنه ملّطف 
بقّوة، مقّطع تقطيعا شديدا. و يكون قوّى التفتيح و التحليل. 
و ألجل قّوة حتليله مع يبوسته، هو قّوّى التجفيف. و ألجل أنه 

قوّى التفتيح، هو شديد اإلضرار.
و ألّن هذا اجلزء النارّى الذي يف الفجل كثري، و هو قوّى النفوذ 
بقائه  مع  البعيدة،  املواضع  إىل  النفوذ  من  متمّكن  هو  ال جرم 
ألنه  الريقان،  من  النفع  شديد  الفجل  فلذلك كان  قّوته؛  على 
قوّي التفتيح للمرارة - أى جملاريها - و كذلك هو شديد النفع 

للطحال؛ فلذلك هو يذيبه، و يفّتح سدده.

أشهر أصناف الفجل حسب اللون 
يُعترب لون الفجل من اخلصائص املهّمة اليت يتّم التحّكم هبا وراثياً، 

وهناك صنفان من الفجل وفقاً للونه، ومها:
• الفجل األمحر،

• الفجل األبيض.
سنتضح حول فوائدمها وأضرارمها سواًء بالتايل.

فوائد الفجل األحمر
يعد الفجل األمحر من األطعمة الصحية، فله العديد من الفوائد 

املتعددة، واليت متثلت بااليت:

يعزز صحة القلب
من فوائد الفجل األمحر الصحية أن تناوله يومًيا من شأنه أن يعزز 
صحة القلب واألوعية الدموية، ويقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب والشرايني.
حيث يعرف الفجل باحتوائه على مستويات عالية من مضادات 
القلبية  بالنوبة  اإلصابة  خطر  تقليل  يف  تساهم  اليت  األكسدة 

والسكتة الدماغية.
 ،)Nitric oxide( كما يؤثر الفجل على إنتاج أكسيد النيرتيك

والذي يساعد يف اسرتخاء األوعية الدموية ويقلل ضغط الدم. 
يلعب أكسيد النيرتيك أيًضا دورًا يف ختفيف األنسجة العضلية 
امللساء وزيادة تدفق الدم. كما أنه مينع التصاق الصفائح الدموية 
جبدار األوعية الدموية، مجيع هذه الفوائد تساعد يف تقليل خطر 

تصلب الشرايني.

يساهم في خفض ضغط الدم
الدم  ضغط  خفض  على  يساعد  أنه  األمحر  الفجل  فوائد  من 
على  احتوائه  بسبب  وذلك  لديك،  الدم  تدفق  على  واحلفاظ 
نسب جيدة من عنصر البوتاسيوم، املعروف بأثره اإلجيايب على 

ضغط الدم.
لدى  الدم  ضغط  خبفض  األمحر  الفجل  يساعد  قد  لذلك 

األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الطب اإلسالمي

الطب اإلسالمي

يدعم مناعة الجسم
ج  فيتامني  من  عالية  نسبة  على  حيتوي  الفجل  ألن  نظرًا 
)Vitamin C(، فإنه قد يساعد يف احلماية من نزالت الربد 

والسعال، وحيسني النظام املناعي يف اجلسم.
كما أنه يتحكم يف منع تطور اجلذور احلرة الضارة، ويقلل من 
يفضل  الفوائد  هذه  ولتحقيق  املبكرة،  والشيخوخة  االلتهابات 

استهالك الفجل األمحر يومًيا.

يحسن عملية الهضم
حيتوي الفجل األمحر على نسب عالية من األلياف الغذائية، واليت 

تعمل على حتسني عملية اهلضم وتعاجل اإلمساك.
ال يتوقف األمر على ذلك بل تعمل األلياف الغذائية أيًضا على 

االيت:
• تنظيم إنتاج الصفراء.
• محاية الكبد واملثانة.

• معاجلة احتباس السوائل يف اجلسم.
• زيادة فقدان الوزن.

فوائد الفجل األحمر الجمالية
امتد ت  الفجل األمحر على الصحة فقط بل  ال تقتصر فوائد 
فوائده إىل اجلمال، فتمثلت فوائد الفجل األمحر اجلمالية بااليت:

يزيد نضارة البشرة
إن تناول الفجل األمحر أو شرب عصريه يومًيا مينح البشرة معززات 
خاصة تبقيها يف صحة جيدة، ويعود ذلك يف الغالب إىل فيتامني 

ج، والزنك، والفوسفور.
يضاف إىل ذلك أن الفجل األمحر يقي البشرة أيًضا من اجلفاف، 

وحب الشباب، والبثور، والطفح اجللدي. 

يعزز صحة الشعر
من فوائد الفجل األمحر اجلمالية أن استخدامه على شكل معجون 
وتطبيقه على الشعر يساعد على إزالة قشرة الرأس، ويقلل تساقط 

الشعر، ويقوي جذوره.
باإلضافة إىل أنه يزيد من كثافته ومينحه مظهرًا مجياًل.

االثار الجانبية للفجل األحمر
على الرغم من فوائد الفجل األمحر الصحية واجلمالية العديدة، 
إال أنه كغريه من األطعمة قد يكون هلا اثار جانبية، وتشمل االثار 

اجلانبية للفجل األمحر ما يأيت: 

يخل في عمل الغدة الدرقية
حيتوي الفجل على مواد ميكن أن تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة 
الدرقية، فقد وجد أن تناول كميات كبرية من الفجل األمحر ميكن 

أن تؤدي إىل اخنفاض هرمون الغدة الدرقية.
لذلك جيب على األشخاص الذين يعانون من مشكالت الغدة 
الدرقية، وخاصًة قصور الغدة الدرقية احلد من استهالك الفجل.

يسبب حصوات في المرارة
أنه قد يكون سببب يف تكون حصى  الفجل اجلانبية  اثار  من 
املرارة، لذلك يفضل استشارة الطبيب قبل إدراج الفجل ضمن 

قائمة األغذية لألشخاص الذين هلم تاريخ عائلي باحلصوات.
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فوائد الفجل األبيض
تعزيز صحة الجهاز التنفسي

للفجل األبيض العديد من اخلصائص الصحية املختلفة، حيث 
األمراض  تسبب  قد  اليت  والفطريات  للبكترييا  مضاد  بأنه  ميتاز 
اجلهاز  على صحة  احملافظة  يف  يساعد  وهذا  التنفسي  للجهاز 

التنفسي. 
التنفسي،  اجلهاز  أنسجة  محاية  على  األبيض  الفجل  يعمل 
ويساعد يف التخلص من البلغم املرتاكم يف الشعب اهلوائية أيًضا.

تحسين عملية الهضم
لتلك  املشاهبة  األنزميات  بعض  على  األبيض  الفجل  حيتوي 
الضرورية لعملية اهلضم مثل األميليز واإلسترييز، وهذا يساعد يف 

حتسينها وتعزيزها.
تناول الفجل األبيض له دور يف تعزيز عملية هضم الكربوهيدرات 
باإلمساك،  اإلصابة  من  وحيمي  والدهون،  والربوتينات  املعقدة 

ويزيد من عملية امتصاص الفيتامينات واملعادن الضرورية.

تنظيف الجسم من السموم
يصنف الفجل األبيض على أنه من األطعمة املدرة للبول، وهذا 

يساعد يف حتفيز عملية التبول.
الكلى وتنظيفها من  األمر هذا يساعد يف احلفاظ على صحة 
السموم  من  التخلص  أجل  من  وعملها  زيادة كفاءهتا  خالل 

املرتاكمة يف اجلسم عن طريق البول.

خفض خطر اإلصابة بالسرطان
كشفت العديد من الدراسات العلمية املختلفة أن للفجل األبيض 

دورًا يف خفض خطر اإلصابة ببعض أنواع السرطان املختلفة.
السبب يف ذلك يعود الحتواء هذا النوع من الفجل على مضادات 
أكسدة قوية، تعمل على التخلص من تراكم اجلذور احلرة الضارة 
من  بالعديد  اإلصابة  خطر  رفع  يف  تساهم  واليت  اجلسم،  يف 

األمراض املزمنة ومن أمهها السرطان.

تقوية الجهاز المناعي
يعد الفجل األبيض من األطعمة الغنية بفيتامني ج، وهو ضروري 
من أجل تعزيز صحة اجلهاز املناعي وتقويته، وذلك عن طريق 

حتفيز انتاج خاليا الدم البيضاء.
التئام اجلروح  بدوره يعمل هذا األمر على زيادة وتسريع عملية 

وتقوية اجلهاز املناعي من أجل حماربة مسببات املرض املختلفة.

فوائد الفجل األبيض األخرى
إىل  األبيض  الفجل  بإدراج  املرتبطة  الفوائد  من  العديد  هناك 

نظامك الغذائي، إىل جانب ما سبق، وهي كالتايل:
• احلماية من اإلصابة بااللتهابات.

• تقوية العظام.
• املساعدة يف عملية فقدان الوزن.

• العناية بالبشرة ومحايتها من الشيخوخة املبكرة.

اآلثار الجانبية للفجل األبيض
بشكل عام يعد تناول الفجل األبيض امًنا من قبل املعظم، إال 

أنه قد يتسبب بظهور بعض االثار اجلانبية نذكرها يف ما يأيت:
احلساسية  من  تعاين  إذا كنت  األبيض  الفجل  تناول  جتنب   •
اجتاهه فقد يسبب ظهور بعض األعراض مثل احلكة واضطرابات 

يف اجلهاز اهلضمي.
الفجل األبيض إذا كنت تعاين من اضطرابات  تناول  • جتنب 
يف الغدة الدرقية ألنه قد يتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

• جتنب تناوله من قبل األشخاص املصابني حبصى املرارة ألنه 
سيزيد األمر سوًءا.

• قد يسبب بعض الغازات واالنتفاخ واالم يف املعدة إذا مت تناوله 
بكثرة.

• ال يوجد معلومات كافيه حول التفاعالت الدوائية مع الفجل 
األبيض.

الفجل في کالم األئمة المعصومين
روی عن أبا عبد اهلل يقول: »الفجل أصله يقطع البلغم و لبه 

يهضم و ورقه يحدر البول تحديرا.«1
و روی عن حنان بن سدير قال: دخلت على أيب عبد اهلل و 
بني يديه املائدة فقال يل: »يا حنان ادن فكل فدنوت فأكلت معه 
فقال لي يا حنان كل الفجل فإن ورقه يمرئ و لبه يسربل البول و 

أصوله تقطع البلغم .«2 

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

ق. ج 2، ص 524.
2. نفس املصدر.

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

پزشکی، 1387ش.
webteb.com :2. موقع ويب طب
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إن الرؤيا بعنوان الوحي النبوي ليست مصدرا للتشريع إالّ لألنبياء 
والرسل خاصة.

قال تعاىل: »قاَل يا بـَُنيَّ ِإنِّي َأرى ِفي اْلَمناِم أَنِّي َأْذَبُحَك«1
وروى السيد البحراني يف تفسريه عن الصدوق بسنده عن الحسن 
موسى  بن  علي  احلسن  أبا  سألت  قال:  فضال،  بن  علي  بن 
 :أنا ابن الذبيحين؟ قال :عن معىن قول النيب الرضا
»يعين إمساعيل بن إبراهيم وعبد اهلل بن عبد املطلب، أما 
 إمساعيل فهو الغالم احلليم الذي بشَّر اهلل تعاىل به إبراهيم
»فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي قاَل يا بـَُنيَّ ِإنِّي َأرى ِفي اْلَمناِم أَنِّي َأْذَبُحَك 
فَاْنظُْر ما ذا َترى قاَل يا أََبِت افـَْعْل ما تـُْؤَمُر« ولم يقل له: يا أبِت 

افعل ما رأيت...«2
وهبذا املضمون عدة روايات.

وقال تعاىل: »َبْل يُرِيُد ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنـُْهْم َأْن يـُْؤتى ُصُحفا ُمَنشََّرة«3
الذين مل يؤمنوا أن يكون رسوال  أي يريد كل واحد من هؤالء 

ليست مصدرا للتشريع

يوحى إليه أو لعلَّه تفسري لقوله تعاىل: 
»َوقاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتَّى تـَْفُجَر لَنا ِمَن األَْْرِض يـَْنُبوعا  َأْو َتُكوَن 
َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب فـَتـَُفجَِّر اأْلَْنهاَر ِخالَلها تـَْفِجيرا  َأْو ُتْسِقَط 
َأْو  َواْلَمالِئَكِة قَِبيال   بِاللَِّه  تَْأِتَي  َأْو  َعَلْينا ِكَسفا  َزَعْمَت  السَّماَء َكما 
َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تـَْرقى ِفي السَّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَِّك 
َبَشرا  ِإالَّ  َهْل ُكْنُت  رَبِّي  ُسْبحاَن  ُقْل  نـَْقَرُؤُه  َعَلْينا ِكتابا  تـُنـَزَِّل  َحتَّى 

َرُسوال«4
وروى الكليني بسنده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عن 

قول اهلل عز وجل: »وَكاَن َرُسوال نَِبّيا«5 ما الرسول وما النبي؟ 
قال: »النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت وال يعاين 
ويعاين  المنام  في  ويرى  الصوت  يسمع  الذي  والرسول  الملك، 

الملك«
قلت: اإلمام ما منزلته؟ 

قال: »يسمع الصوت وال يرى وال يعاين الملك«، مث تال هذه 

«6و7 اآلية: »َوما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال نَِبيٍّ
أنه كتب  المعروفي  العّباس  بن  الحسن  عن  بسنده  أيضا  وروى 
إىل الرضا: ُجعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي 

واإلمام؟ 
قال: - فكتب أو قال-: »الفرق بين الرسول والنبي واإلمام 
أن الرسول الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كالمه وينزل عليه 
الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم، والنبي ربما سمع 
يسمع  الذي  هو  واإلمام  يسمع،  ولم  الشخص  رأى  وربما  الكالم 

الكالم وال يرى الشخص.«8
وهبذا املضمون عدة روايات أخرى.

وروى المجلسي عن »أمايل« الشيخ الطوسي 
»رؤيا  قال:   املؤمنني أمري  عن  بسنده 

األنبياء وحي.«9
وروى الكليين بسنده عن ابن أذينة عن أيب 
عبد اهلل الصادق قال: قال: »ما 

تروي هذه الناصبة؟«
فقلت: جعلت فداك فيما ذا؟ 

فقال: »في أذانهم وركوعهم وسجودهم.«
فقلت: إنهم يقولون: إن اُبي بن كعب رآه في 

النوم. سورة 
فقال: »كذبوا فإن دين اهلل عز وجل أعز 

من أن يرى في النوم.« 
قال: فقال له سدير السيرفي: جعلت فداك فأحدث 

لنا من ذلك ذكرا. سورة 
فقال أبو عبد اهلل: »إن اهلل عز وجل لما عرج بنبّيه إلى 

سماواته السبع...«،10 مث ذكر تفصيل ذلك.
عن  صحيحة  بأسانيد  ورد  قد   :اجمللسي العالمة  وقال 
الصادق يف حديث األذان أن »دين اهلل تبارك وتعالى أعزُّ من 
أن يرى في النوم.« وقال: »المراد أنه ال يثبت أصل شرعية 

األحكام بالنوم بل إنما هي بالوحي الجلي.«11
وقد اتضح أن املقصود من أن الرؤيا ليست مصدرا للشريعة إال 
املشتملة على األمر والنهي هي أحد  الرؤيا  لألنبياء خاصة أن 
أقسام الوحي اإلهلي لألنبياء، ومن املعلوم أنه خمصوص مبن ينبئ 

من اهلل عز وجل.
أي  مستقبلية  وقائع  حكاية  على  املشتملة  الصادقة  الرؤيا  أما 
اليت يكون مضموهنا األخبار _ خبالف الرؤيا األوىل اليت يكون 
مضموهنا اإلنشاء التشريعي اإلهلي _ فهذه أيضا حتصل لألنبياء 

والرسل وهي تكون صادقة دائما لديهم.

قال تعاىل: 
»ِإْذ قاَل يُوُسُف أِلَبِيِه يا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكبا َوالشَّْمَس 
َعلى  ُرْؤياَك  تـَْقُصْص  ال  بـَُنيَّ  يا  قاَل  ساِجِديَن   ِلي  رَأَيـْتـُُهْم  َواْلَقَمَر 

ِإْخَوِتَك...«12 اآلية، وهذه اليت فيها التأويل والتعبري.
قال تعاىل على لسان يعقوب خماطبا يوسف: »وََكذِلَك 

َيْجَتِبيَك رَبَُّك َويـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل األَْحاِديِث«13
وقال تعاىل: »َوما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّتي َأرَيْناَك ِإالَّ ِفتـَْنة ِللنَّاِس«،14 

وقال: »َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيا بِاْلَحقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحراَم 
ِإْن شاَء اللَُّه آِمِنيَن(.15

الست من  احلديبية وهي سنة  النيب ذلك عام  حيث رآى 
اهلجرة وصدقت العام الذي بعده.

أصول  عن  الباحث  العلم  )وهو  الكالم  علماء  وقد حبث  هذا 
العقائد( عن طريق معرفة النيب أنه مبعوث واطمئنانه بذلك 
وعن كيفية العصمة يف الوحي وتلقيه وجممل األدّلة العقلية يف ذلك 
هي بعينها األدّلة الدالة على ضرورة بعث اهلل عز وجل الرسل 
واألنبياء هلداية عباده فهي على ضرورة تأييد األنبياء وحفظهم 
وعصمتهم ويف هنج البالغة عن أمرياملؤمنني أنه قال: »وقد 
مالئكته  من  ملك  أعظم  فطيما  إن كان  لدن  من   به اهلل  قرن 

يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخالق العالم ليله ونهاره.«16
واستفاضت الروايات بأنه مل يزل مؤيدا بروح القدس يكلمه 

ويسمع صوته ويرى الرؤيا الصادقة حىّت بعثه اهلل نبيا ورسوال.
وقد سأل أصحاب األئّمة عن ذلك، فعن زرارة بن أعين قال: 
قلت أليب عبد اهلل: كيف لم يخف رسول اهلل فيما يأتيه 

من قبل اهلل أن يكون مما ينزغ به الشيطان؟ 
السكينة  عليه  أنزل  رسوال  عبدا  اتخذ  إذا  اهلل  »إن   :فقال

والوقار، فكان الذي يأتيه من قبل اهلل مثل ما يراه بعينه.«17
وروى الكليين بسنده عن بُريد أنه سأل أبا جعفر الباقر وأبا 
عبد اهلل الصادق قال: قلت: فما الرسول والنبي والمحّدث؟ 
قال: »الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو الذي 
لواحد، والمحّدث  والرسالة  النبوة  اجتمعت  منامه، وربما  يرى في 

الذي يسمع الصوت وال يرى الصورة.«
قال: قلت: أصلحك اهلل كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق 

وأنه من الملك؟ 
قال: »يوفق حّتى يعرفه، لقد ختم اهلل بكتابكم الكتب، وختم بنبّيكم 

األنبياء.«18
وروي عن محّمد بن هارون، عن أيب عبد اهلل قال: »ما علم 

رسول اهلل أن جبرئيل من عند اهلل إالّ بالتوفيق.«19
وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل: »َوبِاْلَحقِّ أَنـَْزْلناُه َوبِاْلَحقِّ نـََزَل«20 
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فالوحي إنزال حق ومعصوم، ويف تلقي الرسول إيّاه حق ومعصوم، 
وقال عزَّ من قائل: »َوما تـَنـَزََّلْت ِبِه الشَّياِطيُن َوما يـَْنَبِغي َلُهْم َوما 

َيْسَتِطيُعوَن«21
إذا تنبهت إىل جممل ما سبق يتضح لك أن غري املعصوم من سائر 
الناس ليس له أّي حّظ من الرؤيا من النحو األّول وهي ما يكون 
فيها إنشاء أّي أوامر ونواهي إهلية وحنوها من األحكام الشرعية، 
الشياطني وقد  وإن توهم ذلك متوهم فليستيقن بأن ذلك من 

أشار القرآن الكرمي إىل عدة من أفعال الشياطني.
فمنها: اهلمز كما يف قوله تعاىل: »َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمزاِت 

الشَّياِطيِن«22
ومنها: النزول على األفّاك »أي الكّذاب المفتري« اآلمث كما يف 
قوله تعاىل: »َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعلى َمْن تـَنـَزَُّل الشَّياِطيُن تـَنـَزَُّل َعلى ُكلِّ 

َأفَّاٍك أَثِيٍم«23
ومنها: االستهواء كما يف قوله تعاىل: »َكالَِّذي اْستـَْهَوْتُه الشَّياِطيُن 

ِفي األَْْرِض َحْيراَن«24
ومنها: النزغ كما يف قوله تعاىل: »َوِإمَّا يـَنـَْزَغنََّك ِمَن الشَّْيطاِن نـَْزٌغ 

فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه«25
ومنها: المّس كما يف قوله تعاىل: »ِإنَّ الَِّذيَن اتّـََقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئٌف 

ِمَن الشَّْيطاِن َتذَكَُّروا«26
ومنها: األز كما يف قوله تعاىل: »أََلْم تـََر أَنَّا َأْرَسْلَنا الشَّياِطيَن َعَلى 

اْلكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم َأزّا«27
ومنها: اإللقاء كما يف قوله تعاىل: »لَِيْجَعَل ما يـُْلِقي الشَّْيطاُن ِفتـَْنة 

ِللَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم َمَرٌض«28
ِإلى  لَُيوُحوَن  الشَّياِطيَن  تعاىل: »ِإنَّ  قوله  اإليحاء كما يف  ومنها: 
َأْولِيائِِهْم لُِيجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكوَن«،29 وغري ذلك 

من اآليات.
وعن الباقر قال: »لما ترون من بعثه اهلل عز وجل للشقاء على 
أهل الضاللة من أجناد الشياطين وأرواحهم أكثر مما ترون مع خليفة 
اهلل الذي بعثه للعدل والصواب للمالئكة«، قيل: يا أبا جعفر، وكيف 

يكون شيء أكثر من المالئكة؟
قال: »كما يشاء اهلل عز وجل.« 

قال السائل: يا أبا جعفر إّني لو حّدثت بعض أصحابنا الشيعة بهذا 
الحديث ألنكروه. سورة 

قال: »كيف ينكرونه؟«، 
قال: يقولون: إن المالئكة أكثر من الشياطين. سورة 

قال: »صدقت افهم عّني ما أقول لك: إنه ليس من يوم وال ليلة 
إالّ وجميع الجن والشياطين تزور أئّمة الضاللة، وتزور أئّمة الهدى 
من  فيها  فيهبط  القدر  ليلة  أتت  إذا  حّتى  المالئكة،  من  عددهم 
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المالئكة إلى ولي األمر قيض اهلل عز وجل من الشياطين بعددهم، 
ثم زاروا ولي الضاللة فأتوه باإلفك والكذب حّتى لعلَّه يصبح فيقول: 
رأيت كذا وكذا، فلو سئل ولي األمر عن ذلك لقال: رأيت شيطانا 
التي هو  الضاللة  تفسيرا ويعّلمه  له  يفّسر  أخبرك بكذا وكذا حّتى 

عليها.«30
واهلمز كالعصر، والنزغ اجلذب للشيء من مقره، واملّس كاللمس، 
واألز كاهلز، وهذه األفعال توردها الشياطني يف القلوب بتوسط 

اخلواطر والواردات وامليول والتجاذب النفسي.
أبي بصير، عن  الصدوق«31 بسنده عن  وعن كتاب »جمالس 
له:  يقال  يقول: »إن إلبليس شيطانا  قال: مسعته   أيب جعفر
»هزع« يمأل المشرق والمغرب في كل ليلة يأتي الناس في المنام، 

ولهذا يرى األضغاث.«
نعم، الرؤيا من القسم الثاين وهي املتضمنة لألخبار واحلكاية عن 
تقواه  منها حبسب  املعصوم حظ يسري  فلغري  املستقبلة،  الوقائع 
وصدق حديثه ولسانه وصفاء قلبه، فعن الصدوق علي بن بابويه 

بسند عن الكاظم عن أبيه عن آبائه قال: 
من  وتحزين  اهلل،  من  بشرى  ثالثة:  »الرؤيا   :اهلل رسول  قال 

الشياطين، والذي يحّدث به اإلنسان نفسه فيراه في منامه.«32 
وقال: »الرؤيا من اهلل والحلم من الشيطان.«33

وال ختفى داللة الرواية على أن الرؤيا الصادقة اليت هي نصيب غري 
املعصوم هي ما تكون بشرى، أي حاكية وخمربة، أي من القسم 

الثاين ال األّول، وهي املتضمنة لإلنشاء والتشريع.
اهلل  عبد  بن  جابر  الباقر، عن  الرواية عن  مفاد  ذلك  ومثل 
األنصاري قال: أتى رجل من أهل البادية رسول اهلل فقال: 
يا رسول اهلل أخبرني عن قول اهلل: »الَِّذيَن آَمُنوا وَكانُوا يـَتّـَُقوَن َلُهُم 

نْيا َوِفي اآْلِخَرِة«،34  اْلُبْشرى ِفي اْلَحياِة الدُّ
فقال رسول اهلل: »أما قوله: »َلُهُم اْلُبْشرى ِفي اْلَحياِة الدُّنْيا« 
قوله:  وأما  دنياه،  في  بها  فيبّشر  للمؤمن  ترى  الحسنة  الرؤيا  فهي 
»َوِفي اآْلِخَرِة« فإنها بشارة للمؤمن عند الموت إن اهلل غفر لك ولمن 

يحملك إلى قبرك.«35
وروى الكليين بسنده عن أيب احلسن قال: »إن األحالم لم 

تكن في ما مضى في أّول الخلق وإنما حدثت«، 
فقلت: وما العّلة في ذلك؟ 

فقال: »إن اهلل عزَّ ذكره بعث رسوال إلى أهل زمانه فدعاهم إلى 
أنت  ما  فواهلل  لنا؟  فما  ذلك  فعلنا  إن  فقالوا:  وطاعته،  اهلل  عبادة 

اهلل  أدخلكم  أطعتموني  إن  فقال:  عشيرة،  بأعّزنا  وال  ماال  بأكثرنا 
الجّنة وإن عصيتموني أدخلكم اهلل إلى النار. سورة فقالوا: وما الجّنة 
وما النار؟ فوصف لهم ذلك فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا 
مّتم. سورة فقالوا: لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا، فازدادوا له 
فأتوه  تكذيبا وبه استخفافا، فأحدث اهلل عز وجل فيهم األحالم، 
فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك. سورة فقال: إن اهلل عزَّ ذكره 
أراد أن يحتجَّ عليكم بهذا، هكذا تكون أرواحكم إذا مّتم، وإن بليت 

أبدانكم تصير األرواح إلى عقاب حّتى تبعث األبدان.«36
وإذا عرفت أن الرؤيا اليت هي من حنو األخبار على ثالثة أقسام: 
صادقة، وكاذبة، وختّيالت، يّتضح لك عدم دوام الصدق فيها 
ففي كتاب »التوحيد«37 للـمفضل بن عمر الجعفي قال له اإلمام 
الصادق: »فّكر يا مفضل في األحالم كيف ُدبّر األمر فيها، 
الناس  لكان  لو كانت كّلها تصدق  فإنها  بكاذبها،  فمزج صادقها 
كّلهم أنبياء، ولو كانت كّلها تكذب لم يكن فيها منفعة، بل كانت 
في  الناس  بها  فينتفع  أحيانا  تصدق  فصارت  له،  معنى  ال  فضال 
مصلحة يهتدى لها، أو مضّرة يتحذر منها، وتكذب كثيرا لئالّ يعتمد 

عليها كل االعتماد.«
عبد  بن  الحسن  قصة  يف  الدرجات«38  »بصائر  وعن كتاب 
السلطان  يلقاه  العابد، حيث كان  الزاهد  الرافقي )الواقفي(  اهلل 
فيستقبله بالكالم الصعب يعظه ويأمره باملعروف، وكان حيتمله 
اإلمام  يد  على  للمعرفة  اهتدى  حىّت  حاله  يزل  فلم  لصالحه، 
الكاظم يف لقاءات متعددة، وكان يرى الرؤيا احلسنة وترى 
له، مث انقطعت عنه الرؤيا، فرأى ليلة أبا عبد اهلل فيما يرى 
النائم فشكى إليه انقطاع الرؤيا، فقال: »ال تغتم فإن المؤمن إذا 

رسخ في اإليمان رفع عنه الرؤيا.«
وقد كان شيخي  المفيد قال:  الشيخ  ولعل ذلك مراد ما حكاه 
قلَّت  فهمه  واّتسع  علمه  من كثر  إن كل  لي:  قال  عنه  اهلل  رضي 

مناماته.39
وعن كتاب »ثواب األعمال«40 للصدوق بسنده عن هشام 
بن أحمد، وعبد اهلل ابن مسكان، ومحّمد بن مروان، عن أيب عبد 

اهلل قال: 
»ثالثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان حّتى ينفخ 
فيها وليس بنافخ فيها، والذي يكذب في منامه يعّذب حّتى يعقد بين 
شعيرتين وليس بعاقدهما، والمستمع من قوم وهم له كارهون يصبُّ 

في أذنيه اإلنك وهو األسرب )الرصاص(.«

الهوامش:
1. سورة الصافات، اآلية 102.

2. »تفسري الربهان«، ج 4، ص 31.
3. سورة املدثر، اآلية 52.

4. سورة اإلسراء، اآليات 90 - 93.
5. سورة مرمي، اآليات 51 و54.

6. سورة احلج، اآلية 52.
7. »الكايف«، ج 1، ص 176، باب الفرق بني الرسول والنيب واحملّدث، ح 1.

8. »الكايف«، ج 1، ص 176، 
9. »حبار األنوار«، ج 11، ص 61 و181.

10. »الكايف«، ج 3، ص 482، باب النوادر، ح 1.
11. »حبار األنوار«، ج 61، ص 237.

12. سورة يوسف، اآليتان 4 و5.
13. سورة يوسف، اآلية 6.

14. سورة اإلسراء، اآلية 60.
15. سورة الفتح، اآلية 27.

16. »هنج البالغة«، ج 2، ص 157، اخلطبة 192.
17. »تفسري العياشي«، ج 2، ص 201.

18. »الكايف«، ج 1، ص 177، باب الفرق بني الرسول والنيب واحملّدث، ح 4.
19. »تفسري العياشي«، ج 2، ص 201.

20. سورة اإلسراء، اآلية 105.
21. سورة الشعراء، اآليتان 210 و211.

22. سورة املؤمنون، اآلية 97.
23. سورة الشعراء، اآليتان 221 و222.

24. سورة األنعام، اآلية 71.
25. سورة األعراف، اآلية 200.
26. سورة األعراف، اآلية 201.

27. سورة مرمي، اآلية 83.
28. سورة احلج، اآلية 53.

29. سورة األنعام، اآلية 121.
30. »تفسري الربهان«، ج 4، ص 485.

31. »أمايل الصدوق«، ص 210؛ »حبار األنوار«، ج 58، ص 159.
32. »حبار األنوار«، ج 58، ص 191.

33. سورة املصدر السابق.
34. سورة يونس، اآلية 64.

35. »من ال حيضره الفقيه«، ج 1، ص 134، ح 353.
36. »روضة الكايف«، ص 90، ح 57.

37.  »التوحيد«، ص 43.
38. »بصائر الدرجات«، ص 275؛ »حبار األنوار«، ج 58، ص 189.

39. »حبار األنوار«، ج 58، ص 210.
40. »ثواب األعمال«، ص 223؛ »حبار األنوار«، ج 58، ص 183.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة
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الدراسات المهدوية

ضرورة مذهب اإلمامية أن منبع حجية احلجج هو اإلمام احلي.
ليس هو  احلجية  منبع  أن  على  اإلمامية  قامت ضرورة مذهب 
الرتاث الصامت كتابا أو سنة، بل احلجة هو اإلمام احلي، وبوجوده 
تضفى صفة احلجية على القرآن الكرمي والسنة الصامتني، والبعض 
حينما غفل عن هذه احلقيقة زعم أن الشيعة تشرتك مع السنة يف 
االعتماد على جهد البشر استقالال حلفظ وإبقاء الدين أو لبناء 
الدولة واحلكم السياسي بفارق مائيت سنة، مع أن قوام مذهب 
مائيت  أكثر من  املعصوم  تواجد  باستمرار  ليس   البيت أهل 
سنة فإن ذلك وإن كان ال ينكر تأثريه يف تثبيت وتبيني الدين، إال 
أن قوام املذهب بوجود اإلمام احلي وتفعيل دوره الركين يف جمال 
التشريع واحلجية أو جمال احلكم والسياسة، فيكون االستناد إليه 

أوال وبالذات مث بالرواة أو العلماء والفقهاء.
حجية  عرض  يف  حجة  اإلمامية  مذهب  يف  اإلمجاع  جعل  إن 
حمله،  غري  وهو يف  البعض  استغراب  أثار  والسنة  الكرمي  القرآن 
وذلك أن اإلمجاع قد يكون حجة مهيمنة على الكتاب والسنة 

وهو اإلمجاع اللطفي بتقريب: 
أن الغرض من بقاء اخللق ملا كان هو التكامل بالعبادة فالبد من 
بقاء احلجج والبينات والقرآن والسنة، ولو حدث فيه حتريف أو 
احنراف كلي، لتصرف اإلمام ومنع من ذلك، ألنه احلافظ حلجج 
اإلمام حيصل  فبوجود  تعاىل،  اهلل  واألمني على وحي  تعاىل  اهلل 

اطمئنان ببقاء احلجج والبينات. 

فإن ثقتنا بالقرآن الصامت واإلمام الصامت وهو الرتاث الباقي 
جبهد العلماء إمنا هو لوجود اإلمام احلي ورعايته، فهو األمني على 
الوحي وعلى حفظه وإن كنا ال نشاهده، كما أن غياب ممثل 
الشركة أو اجلامعة عن أعني األيدي العاملة ال يضر بإسناد احلجية 

إليه دون األيدي العاملة.
إن هذه الضرورة راجعة من أنه تعاىل ليس مبنعزل عن سلطانه، 
لينتج البشر إنتاجا دون تقرير وتأييد حجة اهلل تعاىل مث ال حيرك 
ساكنا، فإن اإلسناد إىل جهة علمية عالية املستوى دون األذن منه 
افرتاء وبقاءه ساكتا يدل على عجزه وضعفه، واهلل تعاىل منزه عن 
ذلك. مضافا إىل أنه ينتفي الغرض من اخللق، لعدم بقاء الوحي 

فتنخسف، كما ورد يف األخبار:
»لو خلت األرض بغير حجة طرفة عين لساخت بأهلها.«1

نعم رعاية اإلمام حلفظ الدين له مراتب، ففي عصر الغيبة إمنا 
التفاصيل  للدين، دون  العام  املسار  األدىن وهو  السقف  حيفظ 

واجلزئيات فإن ذلك يكون يف عصر الظهور.

الهامش:
۱. الشيخ الصدوق، »عيون أخبار الرضا«، ج 1، ص 272.

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

اإلمام الحي

فوائد وجـود اإلمام الغائب

تكـاليف المنتظرين

إن نسيان الوجهة النهائية والغفلة عن األمر الذي اعترب »افضل 
العبادة« و »افضل األعمال«،1 يوجه عني الرأس وعني الدنيا، 
حنو الدنيا إىل أن تتحول عبادة الدنيا إىل دين وغاية جهد اإلنسان 

الذي يسعى لكسب املال واملال.
 :وقال الرسول األكرم

وقبلتهم  متاعهم  وشرفهم  بطونهم  همتهم  زمان  الناس  علی  »يأتي 
نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شرار الخلق ال خالق 

لهم عند اهلل.«2
وأليس أن الزاوية قد فتحت واتسعت يف زمن بدء الفتور واحلرية، 
دفعت  املتعة،  واملادية ومذهب  الدنيوية  أن  لدرجة  الوقت  ومع 
مجيع التقاليد واآلداب والطقوس إىل حافة الزوال واالهنيار، وحتول 

اإلنسان »عبيد الدنيا« إىل خادم خانع وتابع للدنيا الدنية؟
ويقدم اإلمام احلسني هؤالء األناس هكذا: 

»إّن الّناس عبيد الّدنيا والّدين لعق علی ألسنتهم يحوطونه ما دّرت 
معايشهم فإذا مّحصوا بالبالء قّل الّديّانون.«3

إن حتول األناس إىل عبيد الدنيا، ال يعين عبادة الدنيا. بل التوحد 
مع الدنيا واإلنسجام والتناغم مع الدنيا وبلوغ العبودية أمام الدنيا.

العايل  جعل  مبنزلة  هو  للدنيا،  أداة  إىل  الدين  قدر  إنقاص  إن 
الناس، بطوهنم وشهواهتم، يف أعلى  السفلي. وجيعل  يف خدمة 

عبيد  الدنيا 
إسماعيل شفيعي سروستاني

الدرجات وأهوائهم يف أعلى املراتب.
إن قدر الناس هو بقدر أمانيهم. إن الناس، يعتربون الدنيا اليت 
يقول عنها اإلمام علي ال تساوي لديه عفطة عنز، منتهى 
أحالمهم وأمانيهم، وهلذا السبب، فان قيمتهم هي هبذا القدر. 

يكون  أن  هو  الدنيا،  هذه  يف  للمؤمن  وحلم  مطلب  أدىن  إن 
جنديا إلمام الزمان، مثلما أن اإلمام الصادق يعترب أن 
 ،آماله تتمثل يف أن يكون يف صف من خيدمون إمام الزمان

 :إذ يقول
»و لو أدركته لخدمته.«4

الهوامش:
1. قال رسول اهلل: »أفضل العبادة انتظار الفرج.« )ابن بابويه، حمّمد 

بن علي، »كمال  الّدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 287.(
2. إمساعيل بن حمّمد، العجلوين اجلراحي، »كشف اخلفاء ومزيل اإللباس 
عما اشتهر من األحاديث علی ألسنة الناس«، القاهرة، مكتبة القدسي، 

1351ه  .ق.، ج ۲، ص 399.
3. ابن شعبة احلراين، حسن بن علي، »حتف العقول«، ص 245.
4. ابن أيب زينب، حمّمد بن إبراهيم، »الغيبة للنعماين«، ص 243.

 الزمان إمام  وبالء  »کرب  اسماعيل،  سروستاني،  شفيعي  المصدر: 
والمرابطة اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 96-95.
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سخاء اإلمام
محمدتقی الموسوي االصبهاني

سخاؤه  يظهر مما مر يف خلقه، و يأيت يف ندائه.1
و يف »البحار«، عن النعماني: عن أيب جعفر أنه قال: 

»كأنني بدينكم هذا ال يزال موليا يفحص بدمه «، ثم ال يرده عليكم 
إال رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين، و يرزقكم في 
الشهر رزقين، و تؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في 

2».بيتها بكتاب اهلل تعالى، و سنة رسول اهلل
و يف حديث آخر: عنه قال: »و يجتمع إليه أموال الدنيا 
كلها، من بطن األرض و ظهرها فيقال للناس: تعالوا إلى ما قطعتم 
فيه األرحام، و سفكتم فيه الدم الحرام، و ركبتم فيه المحارم، فيعطي 

عطاء لم يعطه أحد قبله.«3
الرجل  إليه  قال: »فيجي ء  أنه  العامة  النيب من طريق  و عن 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

فجميع مالك لألنام مباح 
و إذا المكارم أقفلت أبوابها

يوما فأنت لقفلها مفتاح 
و قال آخر:

هو البحر من أي النواحي أتيته  
و لجته المعروف و البر ساحله 
تعود بسط الكف حتى لو أنه

أراد انقباضا لم تطعه أنامله 
فلو لم يكن في كفه غير نفسه

لجاد بها فليتق اهلل سائله 
و قال مؤلف هذا الكتاب )مکيال املكارم(، يف التضمني:

إن الذي خلق المكارم حازها
 في ذات آدم لإلمام القائم

ما استطاع أن  ثوبه  له في  يا مهدي أعطني، قال: فيحثي  فيقول: 
يحمله.«4

و يف حديث آخر من طريقهم، عنه: »و المال يومئذ كدوس، 
يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ.«5

و يف »غاية املرام«: من طريقهم، عنه يف حديث أبي سعيد 
الخدري: »يكون المال كدوسا، يأتيه الرجل فيسأله، فيحثي له في 

ثوبه ما استطاع أن يحمله.«6
و يف حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل: »يخرج في 

آخر الزمان خليفة يعطي المال بال عدد.«7
أقول: و يأيت يف كرمه ما يناسب هذا املقام، و نعم ما قيل:

بنت المكارم وسط كفك منزال

الهوامش:
1. »بصائر الدرجات«، ص 134، و يأيت ص 351.

2. »غيبة النعماين«، ص 239، ح 30؛ عنه »البحار«، ج 52، ص 
352، ح 106.

3. »البحار«، ج 52، ص 390.
4. »البيان يف أخبار صاحب الزمان«، ص 107؛ »كشف الغّمة«، 

ج 3، ص 268.
5. »عقد الدرر«، ص 144، ح 9؛ »املستدروك للحاكم«، ج 4، ص 

558؛ »سنن ابن ماجة«، ج 2، ص 1366، ح 4083.
6. »كنز العّمال«، ج 14، ص 274، ح 38706؛ عنه »غاية املرام«، 

ج 7، ص 98، ح 67.
7. »مسند أمحد«، ج 3، ص 5؛ عنه »غاية املرام«، ج 7، ص 98، 

ح 68.

المصدر: االصفهاني، محّمد تقى، »مكيال المكارم في فوائد الدعاء 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام المهدي، ج 1، ص 155-154.
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منطقة  العاج«  / 1978م.، يف »ساحل  عام 1398ه.  ولد 
»أزوىب«، ونشأ يف أسرة مالكّية املذهب حىّت مّن اهلل تعاىل عليه 

.باعتناق مذهب أهل البيت

المّد الشيعي في عقر ديارنا
يقول محّمد جارا: 

يسّرين يف هذه البقعة الكرمية »مدينة قم املقّدسة« أن أبنّي كيفية 
»آبيدجان«.  مدينة  يف  العاج  ساحل  مجهورية  يف  استبصاري 
كنت من أتباع العقيدة الوهابية يف حارة »يوبو غانا وساكرى« 

آبيدجان، ساحل العاج، وكنت طالباً يف املدرسة الوهابية.
كان يف املدرسة عامل لبناين يُدعى »مسلم« يلقي علينا بني احلني 
واآلخر حماضرات دينية تدور مواضيعها حول عامل الربزخ وعذاب 

محمد جارامحمد جارا

املذهبية  العقائدية  املواضيع  يتطّرق حول  يكن  ومل  القيامة،  يوم 
واخلالفات الطائفية بني السّنة والشيعة.

مدير  من  يطلب  املدرسة  أساتذة  أحد  بأّن  مسعنا  يوم  وذات 
املدرسة بطرد هذا العامل اللبناين من املدرسة بذريعة أنّه شيعي، 
وأنّه يعمل على تغيري الطلبة ودفعهم إىل االستبصار واالنتقال إىل 

املذهب الشيعي.
فقال املدير لألستاذ: بأنّنا لم نر من هذا العالم ما يشير إلى تحرّكه 
المذهب  إلى  استمالته وجذبه  أفكاره، وبإمكاننا  أو نشر  المذهبي 

الوهابي.
واستمر احلال على هذا املنوال لفرتة، وكان األستاذ دائماً يقصد 

العامل اللبناين ويتحاور معه يف األمور املذهبية.
وبعد فرتة انتشر خرب تشيع هذا األستاذ على يد العامل اللبناين، 
هبذه  املدير  علم  فلّما  المهتدي!  بـالشيخ  نفسه  األستاذ  ومّسى 

القضية - وبدأ الشيخ املهتدي ينشر أفكار التشّيع يف املدرسة - 
بادر األستاذ إىل عدم فسح جمال جميئه وجميئ العامل اللبناين إىل 
مدرستنا، ومسعنا بعدها أّن، الشيخ املهتدي فتح مدرسة شيعية، 
فكنا نقصدها ونشارك يف حماضرات الشيخ املهتدي لنستمع إىل 
ما يقول حّباً لالستطالع. علم مدير مدرستنا بذلك، فجمعنا 

و قال لنا: 
أمنعكم جميعاً منعاً باتاً من الذهاب والمشاركه في جلسات الشيخ 
المهتدي؛ ألنّه أصبح يعبد األحجار، و يسجد لألحجار، واليغسل 
قدميه عند الوضؤ، وهؤالء الشيعه يقولون بأن سّيدنا جبرئيل أخطأ 
في أداء الرسالة وإيصالها إلى اإلمام علّي، وأعطاها اشتباهاً إلى 
النبّي محّمد، وأنّهم يقولون بأّن القرآن الذي بين أيدينا ناقص، 
الرسول  على   علّي اإلمام  ويفضّلون  الوالية،  سورة  وعندهم 
األعظم، وبلغ حّبهم لإلمام علّي حّد الغلو فجعلوا يعبدوه، 
وأنّهم عند صالتهم على النبّي يصلون علي علّي ويقولون الّلهم صل 

على محّمد وعليه.
فلّما مسعت هذا من فم املدير انفعلت وتأّسفت كثرياً، وقلت يف 
نفسي: هذا الشيخ المتدّين الذي كّنا نصّلي خلفه في شهر رمضان 
نوافل التهجد والتراويح وهو يبكي حين الصالة كيف ساءت عاقبته، 

وضّل عن الدين، وأصبح ممن يعبد األحجار و...
بعد أن أمّت املدير كالمه التوجيهي قال: ندعو اهلل على هذا الشيخ 
حّتى يموت جائعاً فلعنه الجميع بكّل فنون اللعن، وأنا كنت أدعو 
عليه في كّل صلواتي، والسّيما بين اإلقامة وتكبيرة اإلحرام، وعند 

سجود الشكر.
بعد انتهاء اجللسة قصدت البيت فوراً ألخرب أخيت مبا آل إليه أمر 
املسجد  اللذيذ وتقصد  نومها  اليت كانت ترتك  املهتدي  الشيخ 
بشوق، وال مينعها أّي مانع حىّت املطر الشديد من قصد املسجد 

لتصّلي وراء هذا الشيخ.
فلّما أخربهتا باألمر بكت وطلبت من اهلل تعاىل لنفسها حسن 

العاقبة.

لقاءاته المتواصلة مع الشيخ المهتدي
بدأت من ذلك احلني أشعر برغبة كبرية وتلّهف ملعرفة املذهب 
الشيخ  إىل  خفية  الذهاب  فقررت  وأفكاره،  وعقائده  الشيعي 

املهتدي واالستماع إىل األدّلة اليت أّدت إىل تشّيعه.
املهتدي،  الشيخ  إىل  الطلبة  أصدقائي  أحد  مع  يوماً  فذهبت 

وتناقشنا معه حول عّدة مواضيع، منها الوضوء، فبنّي لنا الشيخ 
أقوال علماء الفريقني، وكان حوله جمموعة كتب، وكان حني بيانه 
لألدلة يرفع كتاباً من جهة اليمني ويرينا املصدر، ويرفع تارة كتاباً 
من جهة الشمال ويدلّنا على املصدر، ومل يكن من بني مجيع تلك 

الكتب كتاباً واحداً شيعياً.
وكنت متفاعالً معه، ومؤيّداً له على خالف صديقي الذي كان 

خيالفه دائماً، ويشكك يف كالمه بتشكيكات واهية.
خرجت مع صديقي من عند الشيخ املهتدي وأنا متعب ومرهق 
جّداً، فقلت لصديقي: ما رأيك بكالم الشيخ واألدّلة التي بّينها؟ 
قال: كّل ما قاله أباطيل، مُثّ أبدى استغرابه ميّن لتقّبل أقواله خالل 

اجللسة وتأييده، وقال: سأخبر المدير بذلك!
فقلت له: أنا لم أؤّيده قلباً، وإنّما أّيدته من باب المجاملة، وطلبت 
منه أن ال يخبر المدير، ولكنه مع األسف أخرب املدير، فاستدعاين 
املدير ووخّبين، وأخرب أمي وأخيت بذلك، وحّذرين من الذهاب إىل 
الشيخ، وقال ألمي وأخيت: عليكما بمراقبته؛ ألنّني أراه على حافة 

حفرة من نار!
من  يأمل  وكان  االعتدال،  حّد  معي  ذلك  بعد  املدير  وجتاوز 
املهتدي، ولكن  الشيخ  زيارة  مينعين من  أن  الشديدة  ضغوطاته 
تركت أفعاله ردود فعل عكسية، حفزّتين بشّده إىل معاندة املدير 
ّخفية بصورة متواصلة واحلوار معه حول  املهتدي  الشيخ  وزيارة 
الشيخ  مع  جلسايت  يف  أسلويب  وكان  الدينية.  املواضيع  خمتلف 
املهتدي أّنين أطرح موضوعاً دينياً، فيتكّلم الشيخ حوله مّدة معينة 
ويطرح أدلّته مع توثيقها من الكتب، وكان دوري االستماع فقط 
وكتابة أهم ما يقوله، مُثّ يأيت دور السؤال واجلواب ودرء الشبهات.

عثمان  امسه  أساتذتنا  مباشرة إىل أحد  بعد ذلك  أذهب  وكنت 
تروري من »مجهورية مايل«، وهو وهايب، وكان عاملاً كبري يعتمد 
عليه مجيع الطلبة، فكنت أقدم له العقيدة الشيعية باختصار مع 
بيان األدّلة والرباهني، وأطلب منه تفنيدها، وكنت أبني له مصدر 
األدّلة مع ذكر اجلزء والصفحة، وكان بعض األحيان ال ميتلك 
املصادر فاحضرها له وأدّله على حمل الشاهد، فيقرأه ويستغرب 
وال يقول شيئاً، ولكنه كان بصورة عامة يبنّي أدّلة عقائد مذهب 

أهل السّنة، وكنت أنا بدوري أكتب ما يقوله واحتفظ به.
أّنين  النتيجة  وكانت  الطرفني،  أدّلة  بني  أقارن  بدأت  هنا  من 
وجدت كالم الشيخ املهتدي أقرب إىل احلّق، ولكن مل تطاوعين 

نفسي قبول ذلك.

المستبصـرون

المستبصـرون
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الحيرة بين هذا وذاك
يقول حمّمد جارا: 

إىل  االنتقال  أو  السين  املذهب  على  البقاء  بني  حائراً  بقيت 
الشيعة  السّنة أكثر من  بأّن أهل  الشيعي، وكنت أرى  املذهب 
فكان هذا األمر يدعوين التّباع األكثرية، ولكنين عرفت بعد ذلك 
من خالل قراءيت للقرآن بأّن األكثرية ال متّثل احلّق، بل األكثر به 

دائماً تتبع األهواء.
ومن هذا املنطلق بدأت أعيش حالة تأنيب الضمري، فكنت أقوم 
بالفرائض الدينية وفق املذهب السين، ولكنين غري واثق من قبوهلا 

عند اهلل تعاىل.

آية المباهلة
قوله  وهي  املباهلة«  »آية  عثمان  صديقي  مع  يوم  ذات  حبثت 
تعاىل: »َفَمن َحآجََّك ِفيِه ِمن بَعِد َما َجاءَك ِمَن الِعلِم فـَُقل تـََعاَلوا َندُع 
أَبَناءنَا َوأَبَناءُكم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكم ثُمَّ نَبَتِهل فـََنجَعل 

لَّعَنُة الّلِه َعَلى الَكاِذبِيَن«1
فقلت لصديقي: 

وأّن  الحسن والحسين،  اآلية هما  »أبناءنا« في  إّن  تقول:  الشيعة 
الزهراء، والمقصود من »أنفسنا« هو اإلمام  »نساءنا« هي فاطمة 

علّي، فما هو رأيكم في هذا؟
كان صديقي عثمان متخّرجاً من مدرسة الرتبية اإلسالمّية، وكان 
من  الكبري  املسجد  يف  رمضان  شهر  يف  التهجد  لصالة  إماماً 
أكثرت  محّمد،  يا  فأجابين:  مايل،  مجهورية  »سيكاسو«  مدينة 
علّي السؤال، وأنا أخشى من إجابتك بغير علم، فأكون كاذباً، ولهذا 
أمهلني حّتى أراجع »صحيح« البخاري و»مسند« أحمد بن حنبل، 

ثُّم آتيك بالجواب.
وبعد أسبوع ذّكرته باملوضوع، فبنّي يل تفاسري أهل السّنة حول 
اآلية، وقال: ال تدّل هذه اآلية على لزوم إمامة اإلمام علّي بال فصل 
بعد رسول اهلل، وطلب مّني مناقشة أدّلة الشيعة حول إمامة اإلمام 

.علّي
فقلت له: 

الغدير: »من كنت مواله فهذا علّي  قال رسول اهلل في واقعة 
مواله، الّلهم وال من وااله، وعاد من عاداه.«2

نعم.  قال:  الواقعة؟  هذه  بصحة  تعتقد  هل  صديقي:  سألت  مُثّ 
قلت: فما هو تفسيركم لهذا الحديث؟

على  إماماً  يكون  أن  الحديث  هذا  من  الرسول  يقصد  لم  قال: 
المسلمين بعده،بل أراد أن يظهر حّبه لإلمام علّي أمام الجماهير!

من  بكم  أولى  »ألست  للناس:   الرسول قال  له:  قلت 
أنفسكم...«3 ثُّم قال: »من كنت مواله...«، فهذه قرينة صريحة 
أّن المقصود من الوالية في هذا الحديث هي »أولى الناس بأنفسهم« 

وليس المقصود المحّبة.
قالوه حول  ما  وأبّين لك  العلماء،  المزيد من كتب  سأراجع  قال: 

هذا الحديث.
األمور  حول  احلديث  معي  يتجّنب  بدأ  ولكنه  فرتة،  ومضت 
العامة  القضايا  احلديث حول  معي  تقتصر  أن  الدينية، وحياول 

واألحوال الشخصية.
قال يل صديقي ذات يوم: 

أخي محّمد، أنت إنسان بكّل معنى الكلمة، ولك مستقبل ممدوح، 
وأنا أحّبك، وأريد لك الخير، ولهذا أحّذرك من الشيعة، وأخشى أن 
يفسدوا عليك دينك، فرجائي منك أن تبتعد عنهم؛ ألنّهم أقوياء في 

المناقشة، وأقوياء في المنطق والفلسفة.

حواري مع مدير المدرسة
التقيت ذات يوم مبدير املدرسة، فتجرّأت وقلت: لماذا غضبت 

الزهراء على أبي بكر واّدعت أنّه منعها ميراثها؟ قال: 
إّن أبا بكر لم يمنع فاطمة حّقها؛ ألّن إيمانه ال يسمح له بذلك، 
بل عمل بحديث ورد عن الرسول حيث قال صّلى اهلل عليه وسّلم: 

»َنْحُن َمعاِشَر اأْلَنِْبياِء ال نـَُورُِّث ما تـَرَْکناُه َصَدَقٌة«4
يف  البخاري  أشار  وقد  عليه؟  الزهراء  غضبت  فلماذا  له:  قلت 
صحيحه إىل هذا الغضب. قال: ما يهّمنا أّن أبا بكر لم يرتكب 
في حّق فاطمة خطًأ. قلت: فهل غضبت الزهراء عليه اعتباطاً أو 
أغضبها  فمن  مّني  بضعة  »فاطمة   :الرسول قال  وقد  خطًأ؟ 

أغضبني.«5
فاستاء املدير وقال: يبدو أّنك تذهب خفية عند الشيخ المهتدي؟! 
قلت: هل رأيتني أذهب إليه؟! قال: إذن بدأت تقرأ كتبه ومقاالته؟!
أّن مدير املدرسة وزمرته ال ميتلكون األدّلة، بل  من هنا عرفت 

يّتبعون أهواءهم، وال يريدون حّقاً.
مُثّ قال يل املدير: هل تعلم - يا محّمد - لماذا نمنعكم من قراءة 
من  وكّل  مسحورة،  ألنّها  قال:  أدري.  ال  قلت:  الشيعة؟  كتب 
يقرأها يقع في فخ هذا السحر، فيتأثّر بها، ولهذا تجد ازدياد عدد 
المتشيعين في منطقتنا، فال تنخدع بكالمهم وأحّذرك من سحرهم!

سفره إلى بواكي
للوهابية،  مركزاً  وتعّد  العاج،  ساحل  يف  مدينة كربى  »بواكي« 
فسافرت إليها عام 1412ه. / 1992م.، أللتحق مبدرسة دار 

احلديث اليت تعد من أكرب املدارس الوهابية يف غرب أفريقيا.
قضيت ثالث سنوات يف هذه املدرسة مُثّ مرضت، فعدت إىل 
العاصمة وبعد العالج، واصلت دراسيت فيها، مُثّ عملت يف بيت 

شخص لبناين ملراقبة أبيه ورعايته واالعتناء به..
»مُثّ  فأهداين كتاب  املهتدي،  الشيخ  مع  لقاءايت  واصلت  مُثّ 
فقرأته  طبيعي،  إليه بشكل غري  اجنذبت  قرأته،  فلّما  اهتديت« 
رمضان 1415هـ.  شهر  ذلك  وكان  أخرى،  ومرّة  أخرى،  مرّة 
أشرطة  فأعطوين  الشيعة،  بعض  على  تعرّفت  مُثّ  1995م.،   /
بأحّقية  الكاملة  قناعيت  تبلورت  الزمان  مبرور  و  دينية  حماضرات 
التشّيع، ومتّكنت من الغلبة على أهوائي النفسية، فاعلنت تشّيعي 
.بصورة قاطعة، وآمل أن يوّفقين اهلل تعاىل لنشر علوم آل حمّمد

المستبصـرون

المستبصـرون

الهوامش:
1. سورة آل عمران، اآلية 61.

2. »مسند أمحد«، ج 4، ص 370، حديث زيد بن أرقم.
3. »املعجم الكبري«، الطرباين، ج 5، ص 195.

4. »تفسري القرآن العظيم«، ابن كثري، ج 3، ص 362.
5. »صحيح البخاري«، ج 4، ص 21، باب مناقب املهاجرين وفضلهم.

المصدر: مرکز االبحاث العقائدية.
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الجهاد بالنفس

 عن سيد العبادين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
قال: 

»حق اهلل األكرب عليك أن تعبده وال تشرك به شيئا، فإذا فعلت 
الدنيا  أمر  يكفيك  أن  نفسه  على  لك  جعل  باخالص  ذلك 

واآلخرة...
وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أهنم صاروا رعيتك لضعفهم 
وقوتك فيجب أن تعدل فيهم، وتكون هلم كالوالد الرحيم، وتغفر 
هلم جهلهم، وال تعاجلهم بالعقوبة وتشكر اهلل عز وجل على ما 

أتاك من القوة عليهم.
وأما حق رعيتك بالعلم فان تعلم أن اهلل عز وجل إمنا جعلك قيما 
»هلم« عليهم فيما أتاك من العلم، وفتح لك من خزانته »خزانة 
احلكمة« فان أحسنت يف تعليم الناس ومل خترق هبم ومل تضجر 
الناس علمك أو  عليهم زادك اهلل من فضله، وإن أنت منعت 
خرقت هبم عند طلبهم العلم منك كان حقا على اهلل عز وجل 

أن يسلبك العلم وهبائه، ويسقط من القلوب حملك.
وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل عز وجل جعلها لك سكنا 
وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عز وجل عليك فنكرمها 
عليك  هلا  فان  أوجب  عليها  حقك  وإن كان  هبا،  وترفق 
أن ترمحها، ألهنا أسريك، وتطعمها وتكسوها، وإذا جهلت 

عفوت عنها.
وأما حق مملوك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك وحلمك 
من  شيئا  اهلل، وال خلقت  دون  متلكه ألنك صنعته  مل  ودمك 
جوارحه، وال أخرجت له رزقا، ولكن اهلل عز وجل كفاك ذلك 
مث سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه 
وإن كرهته  إليك،  اهلل  أحسن  إليه كما  فأحسن  إليه،  من خري 

استبدلت به ومل تعذب خلق اهلل عز وجل وال قوة إال باهلل.
 وأما حق أمك أن تعلم أهنا محلتك حيث ال حيتمل أحد أحدا، 
وأعطتك »أطعمتك« من مثرة قلبها ما ال يعطى »ال يطعم« أحد 
وتطعمك  أن جتوع  تبال  ومل  وقتك جبميع جوارحها،  و  أحدا، 
وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك، وهتجر 
النوم ألجلك و وقتك احلر والربد لتكون هلا وأنك ال تطيق شكرها 

إال بعون اهلل وتوفيقه.
وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك فإنه لواله مل تكن، فمهما 
رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك 

فيه، فامحد اهلل واشكره على قدر ذلك وال قوة إال باهلل.
واما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا 

حقوق المختلفة  
على الناس
القسم الثاني

الجهاد بالنفس

خبريه وشره وإنك مسؤول عما وليته من حسن األدب والداللة 
على ربه عز وجل، واملعونة على طاعته، فاعمل يف امره عمل من 

يعلم أنه مثاب على االحسان إليه، معاقب على اإلسائة إليه.
تتخذه  فال  وقوتك  وعزك  يدك  أنه  تعلم  فان  أخيك  واما حق 
تدع  وال  اهلل،  خللق  للظلم  عدة  وال  اهلل،  معصية  على  سالحا 
نصرته على عدوه والنصيحة له، فان أطاع اهلل وإال فليكن اهلل 

أكرم عليك منه، وال قوة إال باهلل...«

العاملي، ج 11،  أبو جعفرالحر  المصدر: »وسائل الشيعة«، الشيخ 
صص 134-133.
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صحيفة الرضوية

، َوحُمَمٍَّد، َوَجْعَفٍر، َوُموسی، َوَعِلیٍّ  َواحلََْسِن، َواحلَُْسنْيِ، َوَعِلیٍّ
، َواحلََْسِن، َوَمْن بـَْعَدُهْم، تُقيُم اْلَمَحجََّه اَِلی  َوحُمَمٍَّد، َوَعِلیٍّ

احلُْجَِّه اْلَمْسُتورَِه ِمْن ُوْلِدِه اْلَمْرُجوِّ ِلاْلُمَِّه ِمْن بـَْعِده.
اَلّلُهمَّ فَاْجَعْلُهْم فی هَذا اْليـَْوِم َوما بـَْعَدُه ِحْصنی ِمَن 
اْلَمکارِِه َوَمْعِقلی ِمَن اْلَمخاِوِف، َوجَنِّنی هِبِْم ِمْن ُکلِّ 
، َوطاٍغ َوباٍغ َوفاِسٍق، َوِمْن َشرِّ ما اَْعِرُف َوما اُ  َعُدوٍّ

ْنِکُر، َوَما اْسَتتـََر َعّنی َوما اُْبِصُر َوِمْن َشرِّ ُکلِّ دابٍَّه، َربِّ 
اَْنَت اِخٌذ بِناِصَيِتها، اِنََّک َعلی ِصراٍط ُمْسَتقيٍم

َوحَتَصُّنی  مبََحبَِّتِهْم،  َوتـََقرُّبی  اِلَْيَک،  هِبِْم  فَِبتـََوسُّلی  اَلّلُهمَّ 
بِِاماَمِتِهْم اِفـَْتْح َعَلیَّ فی هَذا اْليـَْوِم اَْبواَب رِْزِقَک، َواْنُشْر 

َعَلیَّ َرمْحََتَک، َو َحبِّْبنی اِلی َخْلِقَک، َوَجنِّْبنی بـُْغَضُهْم َوَعداَوتـَُهْم، 
اِنََّک َعلی ُکلِّ َشْیٍء َقديٌر.

اَلّلُهمَّ َوِلُکلِّ ُمتـََوسٍِّل ثَواٌب، َوِلُکلِّ ذی َشفاَعٍه َحقُّ
ْمُتُه اَماَم طَِلَبتی، اَْن تـَُعرِّفَنی  فََاْساَُلَک مبَْن َجَعْلُتُه اِلَْيَک َسَببی، َوَقدَّ

بـَرََکَه يـَْومی هذا، َوَشْهری هذا، َوعامی هذا.
اَلّلُهمَّ َوُهْم َمْفَزعی، َوَمُعونَتی، فی ِشدَّتی َوَرخائی، َوعاِفَيتی َوَبالئی 
َوَعالنَِيتی  َوُيْسری  َوُعْسری  اِقاَمتی،  َو  َوَظْعنی  َويـَْقظَتی،  َونـَْومی 
َوِسرِّی، َوِاْصباحی َو ِاْمسائی، َوتـََقلُّبی َوَمْثواَی، َوِسّری َوَجْهری.

اَلّلُهمَّ َفال خُتَيِّْبنی هِبِْم ِمْن نائِِلَک، َوال تـَْقَطْع َرجائی ِمْن َرمْحَِتَک 
االَْْرزاِق  اَْبواِب  بِاْنِغالِق  تـَْبَتِلنی  َوال  َرْوِحَک،  ِمْن  تـُْؤِيْسنی  َوال 
َواْنِسداِد َمساِلِکها، َواْرتِتاِج َمذاِهِبها، َوافـَْتْح لی ِمْن َلُدْنَک فـَْتحا 

َيسريا، َواْجَعْل لی ِمْن ُکلِّ َضْنٍک خَمَْرجا، َواِلی ُکلِّ َسَعٍه َمنـَْهجا
اِنََّک اَْرَحُم الرّامِحنَي، َوَصلَّی اهلل َعلی حُمَمٍَّد َوالِِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، 

امنَي َربَّ اْلعاَلمنَي.«

الهوامش:
1. سورة الزمر، اآلية 53

2. سورة احلجر، اآلية 56
3. سورة غافر، اآلية 60.

4. سورة االسراء، اآلية 71.

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

دعاء 
لطلب 

دفع 
الشدائد

:قال الرضا
ِ الرَّمْحِن الرَّحيِم »ِبْسِم اهلل 

َوَحَجَبْتنی  ِعْنَدَک،  َوْجهی  َاْخَلَقْت  َقْد  وََکثـَْرهَتا  ُذنُوبی  ِانَّ  اَلّلُهمَّ 
َعِن اْسِتْئهاِل َرمْحَِتَک، َوباَعَدْتنی َعِن اْستيجاِب َمْغِفرَِتَک، َوَلْوال 
تـََعلُّقی بِاالِئَک َومَتَسُّکی بِالدُّعاِء َوما َوَعْدَت اَْمثالی ِمَن اْلُمْسرِفنَي 

َواَْمثالی ِمَن اخْلاِطئنَي، َو َوَعْدَت اْلقاِنطنَي ِمْن َرمْحَِتَک ِبَقْوِلَک:
ِِانَّ اهلَل  »يا ِعباِدَی الَّذيَن َاْسَرُفوا َعلی اَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِه اهلل 

يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجميعا ِانَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّحيُم«1 
َوَحذَّْرَت اْلقاِنطنَي ِمْن َرمْحَِتَک، فـَُقْلَت: 
»َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن رَْحَمِه رَبِّه ِاالَّ الّضالُّوَن«2
مُثَّ َنَدبـَْتنا ِبرَأْفَِتَک اِلی ُدعاِئَک، فـَُقْلَت: 

»اُْدُعونی َاْسَتِجْب َلُکْم ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدتی َسَيْدُخُلوَن 
َجَهنََّم داِخريَن«3

ياُس َعَلیَّ ُمْشَتِماًل، َواْلُقُنوُط ِمْن َرمْحَِتَک َعَلیَّ  ِاهلی َلَقْد کاَن االِْ

َواَْوَعْدَت  ثَوابا،  ِبَک  ظَنَُّه  اْلُمْحِسَن  َوَعْدَت  َلَقْد  ِاهلی  ُمْلَتِحفا، 
اْلُمسیَء ظَنَُّه ِبَک ِعقابا، اَلّلُهمَّ َوَقْد اَْمَسَک َرَمقی ُحْسُن الظَّنِّ 
ِبَک فی ِعْتِق َرقـََبتی ِمَن الّناِر َوتـََغمُِّد زَلَّتی، َو اِقاَلِه َعثـْرَتی، اَلّلُهمَّ 

قـَْوُلَک احلَْقُّ الَّذی ال ُخْلَف َلُه َوال تـَْبديَل: 
»يـَْوَم َنْدُعو ُکلَّ اُناٍس بِِاماِمِهْم«4

َوذِلَک يـَْوُم النُُّشوِر، ِاذا نُِفَخ ِفی الصُّوِر، َوبـُْعِثَر ما ِفی اْلُقُبوِر.
، َوال اُْنِکُر َوال َاْجَحُد، َواُِسرُّ َواُْعِلُن  اَلّلُهمَّ فَِاّنی اُوفی، َوَاْشَهُد َواُِقرُّ
َواُْظِهُر َواُْبِطُن، بِاَ نََّک اَْنَت اهلل ال اِلَه ِاالّ اَْنَت، َوْحَدَک ال َشريَک 

َلَک، َواَنَّ حُمَمَّدا َعْبُدَک َوَرُسوُلَک.
ااْلَنِْبياِء،  ِعْلِم  َوواِرَث  االَْْوِصياِء،  َسيَِّد  اَمريَاْلُمْؤِمننَي  َعِلّيا  َواَنَّ 
اْلمارِقنَي  َوجُماِهَد  اْلُمناِفقنَي،  َومُمَيِـَّز  َوُمبريَاْلُمْشرِکنَي،  الّديِن،  َعَلَم 
ِامامی َوُحجَّتی، َوُعْرَوتی َوِصراطی، َوَدليلی َوحَمَجَّتی، َوَمْن ال اَِثُق 
بِاَْعمالی َوَلْو زَکَّْت، َوال اَراها ُمْنِجَيًه لی َوَلْو َصُلَحْت ِاالّ ِبواليَِته 
ْقراِر ِبَفضائِِله َواْلَقُبوِل ِمْن مَحََلِتها، َوالتَّْسليِم ِلُرواهِتا،  ْئِتماِم ِبه َواالِْ َواالِْ
َواَْعالما  َوُسُرجا  َواَِدلًَّه  َوُحَججا،  اَِئمًَّه  اَبْنائِه،  ِمْن  بِاَْوِصيائِه  َواُِقرُّ 
َوَمنارا َوساَدًه َواَْبرارا، َواُْؤِمُن ِبِسرِِّهْم َوَجْهرِِهْم، َوظاِهرِِهْم َوباِطِنِهْم، 
َواَل  ذِلَک،  فی  َوَميِِّتِهْم، ال َشکَّ  َوَحيِِّهْم  َوشاِهِدِهْم،  َوغائِِبِهْم 

اْرتِياَب ِعْنَد حَتَوُِّلَک َوالَ اْنِقالَب.
يا  هِبِْم  َواَْنِقْذنی  بِِاماَمِتِهْم،  َوَنْشری  َحْشری  يـَْوَم  فَاْدُعنی  اَلّلُهمَّ 
تـَْرزُْقنی َرْوَح اجْلِناِن، فَِانََّک ِاْن  َمْوالَی ِمْن َحرِّ الّنرياِن، َو ِاْن مَلْ 

اَْعتـَْقَتنی ِمَن الّناِر ُکْنُت ِمَن اْلفائِزيَن.
اَلّلُهمَّ َوَقْد َاْصَبْحُت يـَْومی هذا ال ثَِقَه لی، َوال َرجاَء، َوال جَلَاَ، َوال 
َمْفزََع َوال َمْنجا، َغيـَْر َمْن تـََوسَّْلُت هِبِْم اِلَْيَک، ُمتـََقرِّبا اِلی َرُسوِلَک 
اْلعاَلمنَي  ِنساِء  َسيَِّدِه  َوالزَّْهراِء  اْلُمْؤِمننَي،  اَمرِي  َعِلیٍّ  مُثَّ  حُمَمٍَّد، 
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أحمد بن إسحاق األشعري القمي من رواة الشيعة يف القرن الثالث 
اهلجري، أدرك أربعة من أئمة أهل البيت، حيث كان من 
وكيل  وكان   ،اهلادي واإلمام   اجلواد اإلمام  أصحاب 
اإلمام  شاهدوا  الذين  ومن  »قم«،  يف   العسكري اإلمام 
الغيبة الصغرى  املهدي وهو صغري. وقيل إنه عمل يف فرتة 
كمساعد للنائب األول من النواب األربعة. بىن أمحد بن إسحاق 
مسجدا يف مدينة قم بأمر اإلمام العسكري، ويعرف اليوم 

.مبسجد اإلمام احلسن العسكري

هويته الشخصية
مالك  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  بن  إسحاق  بن  أمحد  علي  أبو 
سكنوا  الذين  األشعريني  أسرة  من  وهو  األشعري،1  األحوص 
الكوفة، وروي أن جده الرابع أحوص بن سائل كان قائد اجليش 
يف ثورة زيد بن علي وبعد استشهاد زيد مت القبض عليه، واطلق 
قم،  إيل  اهلل  عبد  أخيه  مع  فهاجر  سنوات،  أربع  بعد  سراحه 
وشكلوا قبيلة األشعريني فيها.2 وكان والده إسحاق بن عبد اهلل 
بن سعد من الرواة الثقات يف قم، وقد روى عن اإلمام الصادق 

3.واإلمام الكاظم

وفاته
بناء علي ما رواه الشيخ الصدوق تويف أمحد بن إسحاق يف حياة 
اإلمام العسكري، وكان اإلمام قد أخربه باقرتاب أجله، فتويف 

حبلوان، ودفن هناك.4 
اإلمام  شهادة  بعد  عاش  بأنه  تفيد  األخبار  بعض  ويعارضها 
النوبختي  روح  بن  الحسين  عن  نقل  ما  فمنها   ،العسكري
النائب الثالث أن أمحد كتب رسالة لإلمام املهدي يستأذنه 
يف الذهاب للحج، فأذن له اإلمام، وبعث إليه بثوب، فعندما 
رآه أمحد أدرك أن اإلمام أخرب عن اقرتاب أجله، فعندما رجع من 
احلج تويف حبلوان5 ودفن هناك.6 ويقع قربه اليوم يف مدينة »سربل 

ذهاب« مبحافظة »كرمانشاه« اإليرانية.7

صحبته ألئمة الشيعة
من  إسحاق  بن  أمحد  أن  الشيعية  الرجالية  املصادر  يف  ورد 
أصحاب اإلمام اجلواد واإلمام اهلادي، ومن خواص اإلمام 
العسكري، وذكر له من الكتب »علل الصوم« و»مسائل 

الرجال«.8
كان أمحد بن إسحاق يعمل ضمن مؤسسة الوكالة اليت وضعها 
األئمة لتوسيع عالقتهم بالشيعة، فبناءا على بعض القرائن قيل 
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أحمد بن 
إسـحاق
األشعري
القمي

اإلمام  أنه وكيل  ذكر  اهلادي،9 كما  اإلمام  من وكالء  أنه 
العسكري على األوقاف بقم.10

 ويظهر من بعض الروايات أنه كان يكاتب اإلمام العسكري
باإلمام  لقاءاته  إحدي  يف  أنه  عنه  فروي  توقيعاته،  ويستلم 
شيئا؛  خبطه  يكتب  أن  منه  طلب  بسامراء   العسكري
له  فقال  تصله،  اليت  التوقيعات  صحة  من  فيطمئن  ليشاهده، 
اإلمام: »إن الخط سيختلف عليك من بين القلم الغليظ إلى 

القلم الدقيق فال تشكن«، مث طلب الدواة، وكتب له.11
فرتة  بن إسحاق هاجر يف  بأن أمحد  تفيد  القرائن  هناك بعض 
الغيبة الصغرى من قم إيل »بغداد« وأخذ يعمل كمساعد للنائب 
ضمن  الصدوق  ذكره  وقد  العمري.12  سعيد  بن  عثمان  األول 
الوكالء الذين تشرفوا بزيارة اإلمام املهدي، وشاهدوا بعض 

معجزاته.13

رؤيته لإلمام المهدي
العسكري وضغط  اإلمام  السياسي يف عصر  الوضع  كان 
اإلمام  خليفة  أمر  خيتفي  أن  يقتضي  الشيعة  على  العباسيني 
خواص  إال  أحد  وجوده  علي  يطلع  مل  حبيث   ،العسكري
اإلمام وبعض أصحابه املوثوق هبم. فذهب أمحد بن إسحاق إيل 
»سامراء«؛ ليسأل اإلمام العسكري عن اخللف من بعده، 
فعندما زار اإلمام ابتدأه قائال: : »يا أحمد بن  إسحاق  إن اهلل تبارك 
و تعالى لم يخل األرض منذ خلق آدم و ال يخليها إلى أن تقوم 
الساعة من حجة هلل على خلقه به يدفع البالء عن أهل األرض و به  

ينزل الغيث  و به يخرج بركات األرض« 
قال: فقلت له: يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام و الخليفة بعدك؟ 

فنهض مسرعا فدخل البيت مث خرج و على عاتقه غالم كأن 
وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثالث سنني. فقال: »يا 
أحمد بن  إسحاق  لو ال كرامتك على اهلل عز و جل و على حججه 
ما عرضت عليك ابني هذا إنه سمي رسول اهلل و كنيه الذي يمأل 
األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما يا أحمد بن  إسحاق  
مثله في هذه األمة مثل الخضر و مثله مثل ذي القرنين و اهلل 
ليغيبن غيبة ال ينجو فيها من الهلكة إال من ثبته اهلل عز و جل على 

القول بإمامته و وفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه.« 
فقال أمحد بن  إسحاق  فقلت له: يا موالي فهل من عالمة يطمئن 

إليها قلبي؟ 

اهلل  بقية  فقال: »أنا  فصيح  بلسان عريب   الغالم فنطق 
في أرضه و المنتقم من أعدائه فال تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن  

إسحاق!«  
فقال أمحد بن  إسحاق  فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد 
عدت إليه- فقلت له: يا ابن رسول اهلل لقد عظم سروري بما مننت 

به علي فما السنة الجارية فيه من الخضر و ذي القرنين. 
فقال: »طول الغيبة يا أحمد« 

قلت: يا ابن رسول اهلل و إن غيبته لتطول؟ 
قال: »إي و ربي حتى يرجع عن هذا األمر أكثر القائلين به 
و ال يبقى إال من أخذ اهلل عز و جل عهده لواليتنا و كتب في قلبه 
اإليمان و أيده بروح منه يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر اهلل و 
سر من سر اهلل و غيب من غيب اهلل  فخذ ما آتيتك  و اكتمه  و كن 

من الشاكرين  تكن معنا غدا في عليين.«16

حکاية الثوب
جبمع  هلجا  امرأ  قال: كنت  القمي  اهلل  عبد  بن  سعد  عن  روی 
الكتب املشتملة على غوامض العلوم و دقائقها كلفا باستظهار 
ما يصح يل من حقائقها مغرما  حبفظ مشتبهها و مستغلقها 
شحيحا على ما أظفر به من معضالهتا  و مشكالهتا متعصبا 
ملذهب اإلمامية راغبا عن األمن و السالمة يف انتظار التنازع و 
للفرق ذوي  معيبا  التشامت  التباغض و  إىل  التعدي  و  التخاصم 
اخلالف كاشفا عن مثالب أئمتهم هتاكا حلجب قادهتم إىل أن 
بليت بأشد النواصب منازعة و أطوهلم خماصمة و أكثرهم جدال 
و أشنعهم سؤاال و أثبتهم على الباطل قدما ... فصدرت عنه 
من  تقطع كبدي  و  الغضب  من  أحشائي  انتفخت  قد  مزورا  
أربعني  و  نيفا  فيه  أثبت  و  اختذت طومارا  قد  و كنت  الكرب 
مسألة من صعاب املسائل مل أجد هلا جميبا على أن أسأل عنها 
 خبري أهل بلدي أمحد بن إسحاق صاحب موالنا أيب حمّمد
فارحتلت خلفه و قد كان خرج قاصدا حنو موالنا بسر من رأى 

فلحقته يف بعض املنازل فلما تصافحنا قال: بخير لحاقك بي. 
قلت: الشوق ثم العادة في األسئلة. 

قال: قد تكافينا على هذه الخطة الواحدة فقد برح بي القرم   إلى 
لقاء موالنا أبي محّمد و أنا أريد أن أسأله عن معاضل في التأويل 
و مشاكل في التنزيل فدونكها الصحبة المباركة- فإنها تقف بك 

على ضفة بحر  ال تنقضي عجائبه و ال تفنى غرائبه و هو إمامنا. 
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فوردنا سر من رأى فانتهينا منها إىل باب سيدنا فاستأذنا فخرج 
علينا اإلذن بالدخول عليه و كان على عاتق أمحد بن إسحاق 
جراب قد غطاه بكساء طربي فيه مائة و ستون صرة من الدنانري 

و الدراهم على كل صرة منها ختم صاحبها. 
قال سعد: فما شبهت وجه موالنا أيب حمّمد حني غشينا نور 
وجهه إال ببدر قد استوف من لياليه أربعا بعد عشر و على فخذه 
األمين غالم يناسب املشرتي يف اخللقة و املنظر على رأسه فرق 
بني وفرتني كأنه ألف بني واوين و بني يدي موالنا رمانة ذهبية 
تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص املركبة عليها قد كان 
أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة و بيده قلم إذا أراد أن يسطر 
موالنا  فكان  أصابعه.  على  الغالم  قبض  شيئا  البياض  على  به 
يدحرج الرمانة بني يديه و يشغله بردها كي ال يصده عن كتابة 

ما أراد  فسلمنا عليه فألطف يف اجلواب و أومأ إلينا باجللوس. 
فلما فرغ من كتبة البياض الذي كان بيده أخرج أمحد بن إسحاق 
جرابه من طي كسائه فوضعه بني يديه فنظر االمام  إىل الغالم 

و قال له: »يا بني! فض الخاتم عن هدايا شيعتك و مواليك.« 
فقال: »يا موالي أ يجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة و أموال 

رجسة قد شيب أحلها بأحرمها؟« 
فقال موالي: »يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما 
بين الحالل و الحرام منها.« فأول صرة بدأ أمحد بإخراجها قال 
الغالم: »هذه لفالن بن فالن من محلة كذا بقم تشتمل على اثنين 
و ستين دينارا فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها و كانت إرثا له 
عن أبيه خمسة و أربعون دينارا و من أثمان تسعة أثواب أربعة عشر 

دينارا و فيها من أجرة الحوانيت ثالثة دنانير.«

فقال موالنا: »صدقت يا بني دل الرجل على الحرام منها.« 
فقال: »فتش عن دينار رازي السكة تأريخه سنة كذا قد انطمس 
من نصف إحدى صفحتيه نقشه و قراضة آملية وزنها ربع دينار و 
العلة في تحريمها أن صاحب هذا الصرة وزن في شهر كذا من سنة 
كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا و ربع من فأتت على ذلك 
مدة و في انتهائها قيض لذلك الغزل سارق فأخبر به الحائك صاحبه 
فكذبه و استرد منه بدل ذلك منا و نصف من غزال أدق مما كان 
دفعه إليه و اتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه 
فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر 
عنه و بمقدارها على حسب ما قال و استخرج الدينار و القراضة 
بتلك العالمة.« مث أخرج صرة أخرى فقال الغالم: »هذه لفالن 
بن فالن من محلة كذا بقم تشتمل على خمسين دينارا ال يحل لنا 

لمسها.« 
قال: »و كيف ذاك قال ألنها من ثمن حنطة حاف صاحبها 
على أكاره في المقاسمة و ذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف و 

كان ما حص األكار بكيل بخس.« 
فقال موالنا: »صدقت يا بني.« 

أو  لتردها  بأجمعها  احملها  إسحاق  بن  أحمد  »يا   :قال مث 
توصي بردها على أربابها فال حاجة لنا في شي ء منها و ائتنا بثوب 

العجوز.« 
قال أمحد: و كان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته . فلما انصرف 
 أبو حمّمد نظر إيل موالنا  بالثوب  ليأتيه  بن إسحاق  أمحد 

فقال:  »ما جاء بك يا سعد؟« 
فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق على لقاء موالنا. 

قال: »و المسائل التي أردت أن تسأله عنها؟« 
قلت: على حالها يا موالي. 

قال: »فسل قرة عيني« و أومأ إىل الغالم فقال يل الغالم: 
»سل عما بدا لك منها ....«

علي  بن  احلسن  موالنا  قام  مث  سعد:  قال  انه  الی  احلديث 
أثر  و طلبت  عنهما  فانصرفت  الغالم  مع  للصالة   اهلادي

أمحد بن إسحاق فاستقبلين باكيا فقلت: ما أبطأك و أبكاك؟ 
قال: قد فقدت الثوب الذي سألني موالي إحضاره. 

قلت: ال عليك فأخبره. فدخل عليه مسرعا- و انصرف من عنده 

متبسما و هو يصلي على حمّمد و آل حمّمد فقلت: ما الخبر؟ 
قال: وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي موالنا يصلي عليه. 

قال سعد: فحمدنا اهلل تعاىل على ذلك و جعلنا خنتلف بعد 
ذلك اليوم إىل منزل موالنا أياما فال نرى الغالم بني يديه فلما 
كان يوم الوداع دخلت أنا و أمحد بن إسحاق و كهالن من أهل 
بلدنا  و انتصب أمحد بن إسحاق بني يديه قائما و قال: يا ابن 
رسول اهلل قد دنت الرحلة و اشتد المحنة  فنحن نسأل اهلل تعالى 
أن يصلي على المصطفى جدك و على المرتضى أبيك و على سيدة 
النساء أمك و على سيدي شباب أهل الجنة عمك و أبيك و على 
األئمة الطاهرين من بعدهما آبائك و أن يصلي عليك و على ولدك 
و نرغب إلى اهلل أن يعلي كعبك و يكبت عدوك و ال جعل اهلل هذا 

آخر عهدنا من لقائك. 
قال: فلما قال هذه الكلمات استعرب موالنا حىت استهلت دموعه 
في  تكلف  إسحاق ال  ابن  قال: »يا  تقاطرت عرباته. مث  و 

دعائك شططا فإنك مالق اهلل تعالى في صدرك هذا.« 
فخر أمحد مغشيا عليه فلما أفاق قال: سألتك باهلل و بحرمة جدك 

إال شرفتني بخرقة أجعلها كفنا. 
درمها  عشر  ثالثة  فأخرج  البساط  حتت  يده  موالنا  فأدخل 
فقال: »خذها و ال تنفق على نفسك غيرها فإنك لن تعدم 
ما سألت و إن اهلل تبارك و تعالى لن يضيع  أجر من أحسن عمال.« 
قال سعد: فلما انصرفنا بعد منصرفنا من حضرة موالنا من حلوان 
على ثالثة فراسخ حم أمحد بن إسحاق و ثارت به علة صعبة 
أيس من حياته فيها فلما وردنا حلوان و نزلنا يف بعض اخلانات 
دعا أمحد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطنا هبا  مث قال: 

تفرقوا عني هذه الليلة و اتركوني وحدي. 
فانصرفنا عنه و رجع كل واحد منا إىل مرقده قال سعد: فلما 
حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتين فكرة  ففتحت  عيين 
فإذا أنا بكافور اخلادم خادم موالنا أيب حمّمد و هو يقول: 
بالمحبوب رزيتكم قد فرغنا من  بالخير عزاكم و جبر  أحسن اهلل 
غسل صاحبكم و من تكفينه فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محال 

عند سيدكم. 
مث غاب عن أعيننا فاجتمعنا على رأسه بالبكاء و العويل حىت 

قضينا حقه و فرغنا من أمره   رمحه اهلل.15

سيرة اإلخيـار

سيرة اإلخيـار

الهوامش:
مدرسني،  جامعة  قم،  النجاشي«،  »رجال  علي،  بن  امحد  جناشي،   .1

1407 هـ.، ص 91.
الدواين،  علي  التصحيح:  قم«،  »تاريخ  حمّمدحسني،  ناصرالشريعه،   .2

طهران، رهنمون، 1383 هـ ش.، ص 131-126.
3. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 73.

4. الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، التصحيح: علي اكرب الغفاري، 
مؤسسة النشر االسالمي، ج 2، ص 464 - 465.

الكشي(«، مشهد، جامعة  )رجال  الرجال  معرفة  »اختيار  الطوسي،   .5
مشهد، 1348 هـ ش.، ص 557.

6. الطربي، حمّمد بن جرير بن رستم، »دالئل اإلمامة«، قم، 1413 هـ.، 
ص 503.

7. ناصر الشريعة، »تاريخ قم«، ص 250.
8. النجاشي، »رجال النجاشي«، ص 91.

 ،»9. اجلباري، حمّمد رضا، »سازمان وكالت ونقش آن در عصر ائمة
2، ص  ج  هـ ش.،  امام مخيين، 1382  پژوهشي  آموزش  مؤسسه  قم، 

.550 - 549
10. ناصرالشريعه، »تاريخ قم«، ص 211؛ الطربي، »دالئل االمامة«، 

ص 272.
 ،2 ط  إسالمية،  طهران،  »الكايف«،  يعقوب،  بن  حمّمد  الكليين،   .11

1362 هـ ش.، ج 1، ص 513.
12. اجلباري، »سازمان وكالت«، ج 2، ص 555.
13. الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 442.

14. نفس املصدر، ج2، ص 384.
15. نفس املصدر، ج 2، ص 454- ص465.

المصدر: الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيت ويكي شيعه.



الرقم 6285
ربيع الثاني 1443

63معرفـة اإلمام الرقم 85
ربيع الثاني 1443

معرفـة اإلمام

لقد تظافرت النصوص النبوية تبعا للقرآن الكرمي - على خلود 
الرسالة اإلسالمية وظهورها على ما سواها من الرساالت، وأن 
هذا األمر ال ينقضي حىت ميضي اثنا عشر خليفة - بعدد نقباء 

بين إسرائيل - كلهم من قريش.1
بأن:   - مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  - كما   عنه التعبري  وورد 

»األئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش«2
 وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: »صلى بنا رسول اهلل
»معاشر  فقال:  علينا.«  الكريم  بوجهه  أقبل  ثم  األولى  الصالة 
بيتي فيكم مثل سفينة نوح وباب حطة في  أصحابي إن مثل أهل 
بني إسرائيل فتمسكوا بأهل بيتي بعدي واألئمة الراشدين من ذريتي 

فإنكم لن تضلوا أبدا.« فقيل: يا رسول اهلل كم األئمة بعدك؟ 
قال: »اثنا عشر من أهل بيتي.«3

متطلبات عصر متطلبات عصر 
 اإلمام الحسن العسكري

مبوضوع  املتخصصة  الكتب  عن  فضال  واملسانيد  الصحاح  إن 
اإلمامة قد كشفت النقاب عن مدى أمهية هذا املوقع الريادي 
يف نصوص الكتاب والسنة وسرية املسلمني، حىت تكالبت على 
االستئثار به نفوس قوم مل يرشحوا هلذا املوقع ال يف كتاب اهلل 
وال سنة رسوله ومل يتمسكوا لالستئثار به إال بذريعة هي أوهى 
من بيت العنكبوت مفادها: أهنم لو مل يبادروا ملسك زمام األمور 
الفرتقت األمة ولتناحرت على ذلك، فكانت املبادرة منهم دليال 
باحلكم  استئثارهم  على  املشروعية  رداء  ليسبغوا  هلم  وشفيعا 

.ومسك زمام األمور بعد رسول اهلل
وهذا اخلط الذي استأثر باحلكم قد خطط لنفسه على املدى 
النبوة  النبوة واخلالفة ال جتتمعان، فإذا كانت  البعيد حمتجا بأن 
يف بين هاشم فال ينبغي أن تكون اإلمامة فيهم، بينما أكدت 

نصوص النيب على أن اإلمامة يف أهل بيته وأهنم سفينة نوح 
وباب حطة وهم أمان المته من الغرق والضالل.

 وانتهى ذلك إىل جناح حماوالت العزل السياسي ألهل البيت
احلديث  حظر كتابة  السلطة  حاولت  مث  هلم  املقرر  املوقع  عن 
بأهل  يرتبط  فيما   الرسول أحاديث  تتداول  لئال  وتدوينه 
البيت وموقعهم الريادي بعد رسول اهلل، وأعقب ذلك 

.حماوالت سلب املرجعية الدينية والفكرية عنهم
لكن جدارة أهل البيت وأهليتهم وخصائصهم ومواجهتهم 
املبدئية للمستأثرين بالسلطة قد انتهت بعد جتربة طويلة إىل عودة 
هيمنتهم الفكرية والدينية إىل الساحة اإلسالمية رغم كل حماوالت 
العزل السياسي وإسقاط مرجعيتهم الدينية اليت قررها هلم رسول 

اهلل بنص من كتاب اهلل.
وكانت اإلمامة املبكرة لإلمامني اجلواد واهلاديعليهما السالم دليال 
لريادة  العلمية   البيت أهل  جدارة  على  وقويا  قاطعا  حسيا 
األمة وقيادهتا حنو شاطئ السالم الذي بشر به الكتاب وأكدته 
من   املهدي أن  أفصحت عن  النبوية حني  السنة  نصوص 
أهل بيت الرسالة وسيمأل األرض قسطا وعدال بعدما متأل ظلما 

وجورا.
لتسقيط  والعباسيني  األمويني  حماوالت  بالفشل كل  باءت  لقد 
شخصياهتم  على  الستار  وسدل   البيت أهل  من  األئمة 
أسالفه  سياسة  العباسي  املأمون  يغري  أن  إىل  أدى  مما  املتألقة، 
لريصد أهل البيت عن كثب ويتظاهر باالحرتام وهو يبطن 
احلقد الدفني هلم وأصبحت سياسته هذه سنة اقتدى هبا من تأخر 

منه كاملعتصم واملتوكل ومن تاله حىت املعتمد العباسي.
إن سياسة االحتفاء باإلمام يف ظاهر األمر واملراقبة الشديدة 
له ولتصرفاته وحبسه يف مركز اخلالفة وحظر السفر عليه ومالحقة 
من يرتبط به من أتباعه ذات داللة عميقة قد أفصح عنها المأمون 
والمتوكل وغريمها على حد قول املتوكل ويحكم! قد أعياني أمر 
ابن الرضا، وكان ذلك حني باءت كل حماوالت التسقيط لإلمام 

اهلادي بالفشل.
وكانت جهود املأمون تذهب سدى، إذ ال يستطيع التضبيب على 
شخصية اإلمام املتألقة وال يزداد إال بعدا عن أهدافه املشؤومة، 
كما ذهبت كل جهود المعتصم واملتوكل سدى، والدليل على 
شبابه  ريعان  يف  وهو   اجلواد لإلمام  املعتصم  اغتيال  ذلك 
حيث مل يتجاوز اخلامسة والعشرين من عمره، وكذلك اغتيال 
 إذ مل يفلح املتوكل يف اغتيال اإلمام املعتز لإلمام اهلادي
اإلمام  ابنه  دور  جاء  وحني  له.  االغتيال  حماوالت  تكرر  رغم 
احلسن العسكري وهو يف الثانية والعشرين من عمره املبارك 

مل يتغري أي شيء من سياسات العباسيني كما مل يتغري شيء من 
الظروف احمليطة به.

ومل يعهد يف زمن هؤالء اخللفاء أي حماولة مباشرة للثورة عليهم من 
.منذ استشهاد اإلمام احلسني قبل أهل البيت

فلماذا هذا الرعب منهم؟ وملاذا هذا التسرع يف التصفية اجلسدية 
هلم؟

لقد أفصح اإلمام احلسن العسكري عن سر هذا األمر ضمن 
حديث جاء فيه: 

لعلتين: إحداهما:  العباس سيوفهم علينا  أمية وبنو  بنو  »قد وضع 
من  فيخافون  الخالفة حق  في  لهم  ليس  )أن(  يعلمون  أنهم كانوا 
ادعائنا إياها وتستقر في مركزها. وثانيهما: أنهم قد وقفوا من األخبار 
منا،  القائم  يد  الظلمة على  الجبابرة  أن زوال ملك  المتواترة على 
وكانوا ال يشكون أنهم من الجبابرة والظلمة، فسعوا في قتل أهل 
بيت سول اهلل  وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى منع 
تولد القائم  أو قتله، فأبى اهلل أن يكشف أمره لواحد منهم إال 

أن يتم نوره ولو كره المشركون«4
الكرمي -  للقرآن  تبعا   - الرسول به  قام  الذي  التمهيد  إن 
بأنه سيولد  العاملي والتصريح  بالنسبة لقضية املصلح اإلسالمي 
من أبناء الرسول من فاطمة وعلي وانه التاسع من أبناء 
احلسني الشهيد، كان ضرورة إسالمية تفرضها العقيدة ألهنا 
نقطة إشعاع ومركز األمل الكبري للمسلمني يف أحلك الظروف 
الظاملة اليت سيمرون هبا، وقد أيدت الظروف اليت حلت باملسلمني 

بعد وفاته هذه األخبار السابقة ألواهنا.
إن هذا التمهيد النبوي الواسع قد بلغت نصوصه - لدى الفريقني 
 ما يزيد على الـ)500( نص حول حتمية ظهور املهدي -
ووالدته وغيبته وظهوره وعالئم ظهوره وعدله وحكمه اإلسالمي 

النموذجي.
 البيت أهل  من  األئمة   الرسول درب  على  سار  وقد 
خالل قرنني - وعملوا على تأكيد هذا األصل وتأييده وإقراره 
يف النفوس وجعله معلما من معامل عقيدة املسلمني فضال عن 
املوالني ألهل البيت وأتباعهم. وقد زرع هذا املبدأ ألغاما هتدد 
بالفناء والقضاء عليهم وعلى خطهم  الظاملني باخلطر وتنذرهم 
مصدر  أنه  املسلمني كما  لعامة  إشعاع  مصدر  فهو  املنحرف، 

رعب للظاملني املتحكمني يف رقاب املسلمني.
ولو مل يصدر من أهل البيت إال التأكيد على هذا املبدأ فقط 
- وإن مل ميارسوا أي نشاط سياسي ملحوظ - لكان هذا كافيا 
يف نظر احلكام للقضاء عليهم مادام هذا املبدأ يقض مضاجعهم.
ولكن اضطرارهم ملراعاة الرأي العام اإلسالمي حال بينهم وبني 

دور األئمة في إحياء الدين

دور األئمة في إحياء الدين
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اهلل  إرادة  البيت، فكانت  أهل  يشتهونه وخيططونه ضد  ما 
أهل  على  للقضاء  التخطيط  يرتكوا  أهنم مل  إرادهتم. غري  تفوق 

.بيت الرسول
فعن احلسني أشاعوا أنه قد خرج على دين جده وهو الذي 

كان يطلب اإلصالح يف أمة جده.
واإلمام الكاظم - ومن سبقه - قد اهتم بأنه جيىب له اخلراج 

وهو خيطط للثورة على السلطان.
واإلمام الرضا واجلواد قد قضي عليهما بشكل ماكر وخبيث 
بالرغم من علم املأمون بأنه املتهم يف اغتيال الرضا، واملعتصم 

قد وظف ابنة املأمون الرتكاب جرمية االغتيال.
إذا فقد كان التمهيد النبوي لقضية اإلمام املهدي اإلسالمية 
يشكل نقطة أساسية ومعلما ال ميكن جتاوزه، حرصا على مستقبل 
األمة اإلسالمية اليت قدر هلا أن تكون امة شاهدة وأمة وسطا 
يفيء إليها الغايل ويرجع إليها التايل حىت ترفرف راية ال إله إال اهلل 
محمد رسول اهلل على ربوع األرض ويظهر دينه احلق على الدين 

كله ولو كره الكافرون.
بينه  الذي  القرآين  املبدأ  هلذا   البيت أهل  ضحى  وقد 
على  وعملوا  عام  البيت كخط  أهل  واعتمده   الرسول

تثبيته يف نفوس املسلمني.
اهتمت  اليت  املالحم  من كتب  العلماء  ألفه  ما  لذلك  ويشهد 
اهلجريني  والثاين  األول  القرنني  يف   املهدي اإلمام  بقضية 

بشكل ملفت للنظر.
فاإلمام املهدي قبل والدته بأكثر من قرنني كان قد تألأل امسه 
وتناقلت الرواة أهدافه وخصائصه ونسبه وكل ما ميت إىل ثورته 

اإلسالمية بصلة.
الزمن.  من  قرن  ونصف  قرنني  طوال  لذلك  التبليغ  واستمر 
واملسلمون يسمعون كل ذلك ويتناقلون نصوصه جيال بعد جيل 

بل يعكفون على ضبطه والتأليف املستقل بشأنه.
واملتيقن أن عصر اإلمامني الباقر والصادقعليهما السالم ومن تالمها 
أحصيت نصوص  فقد  التأكيد.  هبذا  قد حفل   األئمة من 
اإلمام الصادق بشأن املهدي فناهزت الـ)300( نصا. 

واستمر التأكيد على ذلك خالل العقود اليت تلته.
فما هي إفرازات هذا الواقع الذي ذكرناه من الناحيتني السياسية 
واالجتماعية؟ وما هي النتائج املتوقعة ملثل هذه القضية اليت البد 

من إقرارها يف نفوس املسلمني؟
إن ما صرح به اإلمام احلسن العسكري مييط اللثام عن سر 
هذه الظواهر اليت تبدو غريبة للباحث فهو يفسر السبب يف تسرع 
احلكام للقضاء على األئمة بعد الرضا. كما يبني السر 

دور األئمة في إحياء الدين

يف اتباع احلكام لسياسة املأمون بال استثناء وذلك بتشديد الرقابة 
على كل تصرفات أهل البيت وإحصاء أنفاسهم عليهم وزرع 

العيون - من النساء والرجال - داخل بيوهتم.
اإلمام  بعد  األئمة  أن  يف  السر  نكتشف  أن  ميكن  أننا  كما 
إليهن  يشار  هامشيات  نساء  من  يولدوا  مل  ملاذا   الصادق
بالبنان؟ بل إهنم قد ولدوا من إماء طاهرات عفيفات مصطفيات، 
فلم يكن هناك زواج رمسي وعلين. وهذا يستلزم أن يكون اإلمام 
من  واملعتمدين  للخواص  إال  للنظر  ملفت  غري  وجوده  املولود 

.أصحاب أهل البيت
وكان يقوم اإلمام السابق بالتمهيد إلمامة من خيلفه من خالل 
طرح امسه على الساحة بالتدريج. ومن هنا مل ينتبه احلكام لذلك 
إال بعد مدة ورمبا كانت تفوت عليهم الفرص الغتياله والقضاء 

عليه.
وهلذا حني كان يشار إليه بالبنان وتتوجه إليه القلوب والنفوس 

كانت الدوائر احلاقدة تبدأ بالكيد له باستمرار.
تكون صاحب  أن  نرجو   :  للرضا قلت  نوح،  بن  أيوب  قال 
هذا األمر وإن يرده اهلل إليك من غير سيف فقد بويع لك وضربت 

الدراهم باسمك. 
فقال: »ما منا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل 
على  ومات  اعتل  إال  األموال  إليه  األصابع وحملت  إليه  وأشارت 
فراشه حتى يبعث اهلل عز وجل لهذا األمر رجال خفي المولد والمنشأ 

حتى خفي في نفسه.«5
يف  ومها  استشهدا  قد   الرضا واإلمام   الكاظم فاإلمام 
قد   اجلواد اإلمام  بينما  عمرمها  من  واخلمسني  اخلامسة 
استشهد وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره من دون أن يكون 
كل واحد منهم قد أصيب مبرض يوجب موته، بل كانوا أصحاء 
احلكام  مثارا الهتام  اجلسمية  حبيث كانت صحتهم وسالمتهم 

احلاقدين عليهم.
إذا فاإلمام اجلواد بإمامته املبكرة اليت أصبحت حدثا فريدا 
تتناقله األلسن - سواء بني األحبة أو األعداء - قد ضرب الرقم 
القياسي يف القيادة الربانية، وذكر األمة مبا كانت قد مسعته من 
 إخبار القرآن الكرمي بأن اهلل قد آتى كال من حيىي وعيسى

الكتاب واحلكم والنبوة يف مرحلة الصبا.
بل ملست ذلك بكل وجودها وهي ترى طفال مل يتجاوز العقد 
األول من عمره وإذا به يهيمن على عقول وقلوب األلوف من 

املسلمني.
ويف هذا نوع إعداد إلمامة من يليه من األئمة الذين يتولون 

اإلمامة وهم يف مرحلة الصبا خالفا ملا اعتاده الناس يف احلياة.

وقد كانت إمامة ابنه اهلادي ثاين مصداق هلذا احلدث الفريد 
الذي سوف ال يكون يف تلك الغرابة بل سوف يعطي للخط 
إذ حيظى  وفاعلية كبرية;  البيت زمخا جديدا  الرسايل ألهل 

.أتباعهم مبثل هذه النماذج الفريدة من أئمة أهل البيت
واإلمام املهدي الذي كان يتم التمهيد لوالدته وإمامته رغم 
لإلمامة  الثالث  املصداق  لذلك، كان  وترقبهم  الطغاة  مراقبة 
املبكرة، فال غرابة يف ذلك بعد استيناس األمة بنموذجني من هذا 
النوع من اإلمامة، على الصعيد اإلسالمي العام وعلى الصعيد 

الشيعي اخلاص.
واإلمام   اهلادي باإلمام  حييط  الذي  الظرف  هنا كان  من 
احلسن العسكري ظرفا انتقاليا من مرحلة اإلمامة الظاهرة إىل 
اإلمامة الغائبة اليت يراد هلا أن تدبر األمر ومن وراء الستار ويراد 
لألمة أن تنفتح على هذا اإلمام املنتظر وتعتقد به وتتفاعل معه 

رغم حراجة الظروف.
فهو الظرف الوحيد إلعداد األمة الستقبال الظرف اجلديد. وال 
سيما إذا عرفنا أن اإلمام اهلادي هو السابع من تسعة أئمة 
التاسع منهم. فهو  أبناء احلسني، واملهدي املوعود هو  من 
الذي مهد لوالدة حفيده من خالل ما خطط له من زواج خاص 
توجد  فال  إعالن عن ذلك،  أي  العسكري دون  احلسن  لولده 
الالزم  لإلعداد  اغتنامها  له  ينبغي  زمنية قصرية جدا  إال مسافة 

والشامل.
إذا ما أقل الفرص املتاحة لإلمام اهلادي ومن بعده احلسن 
العسكري للقيام هبذا العبء الثقيل حيث إنه البد له أن 
جيمع بني الدقة واحلذر من جهة واالبالغ العام ليفوت الفرص 
للظهور  االنتظار واالستعداد  لألمة مفهوم  احلكام ويعمق  على 
والنهوض بوجه الظاملني. وال أقل من إمتام احلجة على املسلمني 

ولو بواسطة املخلصني من أتباعه.
احلسن  بعده  ومن   اهلادي اإلمام  على  كان  هنا  ومن 
الكربى - أن يتجنب كل  العسكري - حتقيقا لألهداف 
إثارة أو سوء ظن قد يوجه له من قبل احلكام املرتبصني له والبنائه، 
من أجل أن يقوم باجناز الدور املرتقب منه، وهو دور حتقيق مهزة 
الوصل احلقيقية بني ما حققه األئمة الطاهرون من آبائه الكرام 

.وما سوف ينبغي حتقيقه بواسطة املهدي
العسكري سوى ست سنني  احلسن  اإلمام  وهلذا مل ميهل 
فقط وهو أقصر عمر لإلمامة يف تاريخ أهل البيت؛ إذ دامت 
 ثالثني سنة، واإلمام احلسن السبط إمامة اإلمام علي
زين  واإلمام  سنة  عشرين   احلسني واإلمام  سنني،  عشر 
 الباقر واإلمام  سنة،  وثالثني  أربعا  أو  العابدين مخسا 

تسع عشرة سنة، واإلمام الصادق أربعا وثالثني سنة، واإلمام 
الكاظم مخسا وثالثني سنة، واإلمام الرضا عشرين سنة. 
واإلمام اجلواد رغم قصر عمره كانت إمامته سبع عشرة سنة. 

واإلمام اهلادي أربعا وثالثني سنة.
اإلمام  هبا  قام  اليت  اإلجراءات  كل  السياق  هذا  يف  وتأيت 
اهلادي ومن بعده احلسن العسكري من احلضور الرتيب 
يف دار اخلالفة وما حظي به من مقام رفيع عند مجيع األصناف 
وعامة  والكتاب  اجليش  وقادة  والوزراء  باالمراء  بدء  والطبقات 

املرتبطني بالبالط.
هذه هي أبرز املالمح العامة للوضع السياسي الذي كان حييط 
باإلمام احلسن العسكري وما كان يتطلبه هذا الوضع بشكل 

خاص.
 من أجل حتقيق األهداف الكربى اليت أنيط حتقيقها باألئمة

بشكل عام وباإلمام احلسن العسكري بشكل عام.
احلسن  اإلمام  عصر  متطلبات  عن  احلديث  نفصل  وسوف 
العسكري ضمن فصلني: أحدمها خيتص مبتطلبات الساحة 
اإلسالمية العامة، وثانيهما خيتص مبتطلبات اجلماعة الصاحلة اليت 
 األئمة خطط  اليت  الرسالية  املهام  من  جمموعة  هبا  أنيطت 
لتحقيقها من خالل أسباهبا وسبلها الصحيحة ايل أرشد إليها 

القرآن الكرمي.

الهوامش:
۱. راجع أحاديث اخلالفة واإلمارة واإلمامة يف الصحاح واملسانيد.

)2( »منتخب األثر«، ص 24 عن »كفاية األثر«.
)3( نفس املصدر، ص 25.
4. نفس املصدر، ص 359.

5. الصدوق، »كمال الدين و متام الّنعمة«، ص 354.

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

العالمي ألهل البيت، صص 120-112.
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معرفـة اإلمام

أمر اهلل نبّيه بالمباهلة
بعلّي وزوجه       
وإبنتيه  

روی الواحدّي بإسناده عن جابر بن عبداهلل، 
قال :

قدم وفد النجران علی النيّب، العاقب 
فقاال:  اإلسالم،  إلی  فدعامها  السيد،  و 

أسلمنا قبلک. 
شئتما  إن  »کذبتما،   -
من  مينعکما  مبا  أخربتکما 

اإلسالم.« 
- هاِت. 

ُشرب  و  الصليب،  »حّب   -
حلم  أکل  و  اخلمر، 

اخلنزير.« 
املالعنة،  إلی  فدعامها 

أن  علی  فوعداه 
فغدا  بالغداة،  يغدياه 

بيد  فأخذ   اهلل رسول 
و  احلسن  بيد  و  فاطمة  و  علّی 

احلسني، مثّ أرسل إليهما فأبيا أن جُييبا، 
 :فأقرّا له باخلراج. فقال الّنبّی

»واّلذی بعثنی باحلّق لو فعالملطر الوادی ناراً.« 
فنزلت فيهم هذه اآلية:

َوأَنـُْفَسَنا  َوِنَساءَُكْم  َوِنَساَءنَا  َوأَبـَْناءَُكْم  أَبـَْناَءنَا  َندُْع  تـََعاَلْوا  »فـَُقْل 
َوأَنـُْفَسُكْم«1 
قال الشعبی: 

»أبناءنا« الحسن و الحسين و»نساءنا« فاطمة و»أنفسنا« علّی بن 
أبی طالب رضی اهلل عنهم.

الهامش:
1. سورة آل عمران، اآلية 61.

اإللهية«،  األلطاف  و  »خيرالبرية  مبارک،  عبدالّرحيم  المصدر: 
دارالعلوم، بيروت، الطبعة األولی، 1423ه.ق، صص 68-67.
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