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ابلتزامن مع تصاُعد مؤّشرات العودة إىل التصعيد العسكري بني 
املتحدة  السعودي - اإلمارايت، كثّفت األمم  صنعاء والتحالف 
من  اهلدنة  إلنقاذ  الدبلوماسية  جهودها  األورويب  االحتاد  ودول 

االهنيار.
إاّل أن سلسلة اللقاءات اليت قادها رئيس بعثة االحتاد األورويب، 
 17 عن  دبلوماسيون  وممثّلون  وسفراء  فينيالس،  مونويرا  غابرييل 
دولة أوروبية، لدى احلكومة املوالية لـ»التحالف«، مل خترج بنتائج 

إجيابية من شأهنا أن تنعش عملية السالم.
العدوان،  لـالتحالف  املوايل  الرائسي«  »اجمللس  رئيس  إذ جتاهل 
رشاد العليمي، الرّد على مطالب الوفد األورويب خبصوص احتجاز 
سفن الوقود ومنع وصوهلا إىل ميناء احلديدة، واكتفى ابحلديث عن 
مزاعم بشأن خماطر وهتديدات انجتة من العرض العسكري الذي 
استعراض »صنعاء«  ان  اعترب  الساحلية، حيث  املدينة  شهدته 
صواريخ وألغاماً حبرية هتديداً ألمن البحر األمحر واملالحة الدولية، 
حسب تعبريه. ومل يبِد العليمي أّي استعداد للدفع مبسار السالم 
ُقُدماً، بل عاود احلديث عن مرجعيات السالم الثالث املتمثّلة يف 
املبادرة اخلليجية و»اتفاق السلم والشراكة« املوقَّع بني األطراف 
الذي   ،2216 الدويل  والقرار  2014م.،  عام  أواخر  اليمنيني 
شرعن العدوان على اليمن ووضع البالد حتت البند السابع من 

ميثاق األمم املتحدة.

وَترى مصادر سياسية مينية، يف حديث إىل صحيفة »األخبار«، 
اهلدنة،  استحقاقات  تنفيذ  من  العليمي »يعّد هروابً  أن موقف 
اإلمارايت يف  السعودي -  العدوان  يعكس رغبة حتالف  ومؤّشراً 
العودة إىل خيار احلرب«، وخاصة أن ما نقلته وكالة »سبأ« الرمسية 
بنسختها التابعة للحكومة املوالية للرايض، عن اللقاء، ال ميّت إىل 
السالم بصلة. وممّا يعّزز تلك املؤّشرات بدء التحالف منذ أكثر 
من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري، متثّلت يف لقاء عسكري 
رفيع ضّم قائد »القوات املشرتكة« وانئب أركان اجليش السعودي 
الفريق أول مطلق األزميع، وقائد القوات اإلماراتية يف اليمن حممد 
العامري، وأعقبه استدعاء العليمي من مقّر إقامته يف الرايض إىل 
مقّر قيادة قوات التحالف، أواخر األسبوع املاضي. ُيضاف إىل 
املوالية  للحكومة  التابعة  القوات  أركان  استدعاء رئيس  َتقّدم  ما 
لـ»التحالف« من مأرب، الفريق صغري بن عزيز، إىل »الرايض«.

املقابل، حملت صنعاء، على لسان رئيس »اجمللس السياسي  يف 
األعلى«، مهدي املشاط، إىل احتمال قيامها بتحّرك عسكري يف 
حال عدم اإلفراج عن سفن الوقود احملتَجزة. ويف لقاء مجعه بوزير 
العاطفي، رأى  حممد انصر  اللواء  الدفاع يف حكومة »اإلنقاذ«، 
املشاط أن املعطيات القائمة أمام حتالف العدوان حتّتم عليه إطالق 
مشّدداً  عليها،  والقرصنة  احتجازها  عن  والكّف  احملتَجزة،  السفن 
أيضاً على ضرورة صرف مرتّبات موظفي الدولة، واستعادة موارد 

الهدنة في اليمن تحت الخطر!الهدنة في اليمن تحت الخطر!

قادراً  ابت  اليمين  »الشعب  أن  ومؤكداً  املنهوبة،  والغاز  النفط 
على انتزاع حقوقه املشروعة«. ووفقاً ملا نقلته صحيفة اجليش يف 
صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن القوات املسلحة يف أمّت 
اجلهوزية واالستعداد لتنفيذ أّي توجيهات، سواء يف ما يتعّلق إبخالل 

العدوان  حتالف  مع  الشاملة  ابملواجهة  أو  اهلدنة،  بشروط  العدوان 
لتحرير كّل شرب من تراب الوطن.

املصدر: شفقنا العريب.

رئيسة وزراء بنجالديش تنتقد رئيسة وزراء بنجالديش تنتقد 
خذالن العالم للروهينجاخذالن العالم للروهينجا

شنت رئيسة حكومة بنغالديش الشيخة حسينة واجد، هجوما 
على الدول الغربية، بسبب ملف الجئي »الروهينجا« الشائك.

جاء ذلك يف حديث لوكالة األنباء الفرنسية على هامش اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، حني قالت إن كل العبء يقع 

على بالدها.
الروهينجا يعيشون يف ظروف مؤملة ابملخيمات يف  وأكدت أن 
أن  إىل  لفتت  لكنها  واألطفال،  النساء  خصوصا  بنجالديش 
السكان احملليني يعانون أيضا، معربة عن أسفها لرتاجع املساعدات 
الدولية بسبب األزمات االقتصادية املرتبطة بـ كوفيد-19 واحلرب 

يف أوكرانيا.

وفر حنو مليون من مسلمي الروهينجا هراب من هجوم داٍم شنه 
اجليش يف ميامنار يف 2017، ووصلوا إىل »بنجالديش« اجملاورة.

وكانت بنجالديش تستضيف يف األصل أكثر من 100 ألف 
من الروهينجا نزحوا إليها خالل محالت قمع سابقة شنتها ميامنار 

ضد هذه األقلية املسلمة.
ميشيل  اإلنسان  حلقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضة  لكن 
ابشليه، حذرت يف أغسطس/ آب املاضي من أن »شروط العودة 
غري متوافرة« يف »ميامنار« اليت حتكمها جمموعة عسكرية على 

الرغم من طلبات بنغالديش املتكررة.
وبينما أشارت ابشليه إىل ارتفاع حدة اخلطاب املناهض للروهينجا، 
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أنه دون حسم معركة فلسطني فإنه ال ميكن الدخول حلسم  وأكد 
املعارك األخرى، ألن االحتالل الذي زرع يف فلسطني، غايته استدامة 
العامل اإلسالمي والعريب  اهليمنة والفرقة والتبيعة، وابلتايل فإن غايته 
وليست غايته فلسطني والفلسطينيني وحدهم، وعليه فإنه جيب النظر 

إىل فلسطني على أهنا حالة الصراع املعياري املركزي. 
وشدد على أمهية احلفاظ على الوعي مبركزية الصراع على فلسطني 
وعنواهنا املسجد األقصى املبارك، حمذرا من خطورة أن يدفعنا ما 
األممية  الرابطة  هذه  ومن  األمة  مفهوم  من  اليأس  إىل  حاليا  حبصل 
اليت جتمعنا، واملطلوب هنا احملافظة على إمياننا هبذه الرابطة، وعلينا 
أن نستثمر فيها ونفعلها أكثر، وهذا أحد أبوابه األساسية؛ دعوهتا 

للمسامهة يف الدفاع عن املسجد األقصى عندما يتعرض للخطر. 
عن  يدافعون  الفلسطينيني  أن  أثبتت  التجربة  أن  احبيص،  وبني 
املسجد األقصى إبرادة شعبية، فهناك مخس هبات منذ 2104م. 
وحىت اآلن، ومتوسط الفارق بني اهلبة واألخرى 17 شهرا، وهي تبدأ 
ابندفاع عفوي وهناك من يستثمر ظروفها، ولكن ميكننا املراهنة على 
استمرارها، طاملا أن سببها الدفاع عن املسجد األقصى وصد العدوان 

األقصى، وهذا ما زال قائما. 
ولفت إىل أن الواجب األول؛ هو الوقوف إىل جانب هذه اإلرادة 
الشعبية اليت تدافع عن األقصى، أوال؛ ابلوعي والتعبئة وأبن يكون 
العدوان على األقصى حمل وعي عند أصغر طفل يف أضيق زقاق يف 
العامل العريب.. واثنيا؛ ابخلروج إىل الشارع، كي تصبح ساحات الدفاع 
عن األقصى ليست ساحات األقصى يف داخل أسواره وال ساحات 
فلسطني فقط بل ساحات العامل العريب واإلسالمي، وهذا سيغري من 
قيمة الردع غري املباشر لالحتالل، وأيضا الدول العربية من منظار 

رمسي بشكل أيضا غري مباشر. 

املصدر: شفقنا العريب.

ليسوا غاضبني،  بنجالديش  مواطين  أن  الشيخة حسينة  أكدت 
لكنهم غري مراتحني.

ويف شأن السماح للروهينجا ابالستقرار يف ظروف أكثر استدامة 
يف بنجالديش، قالت الشيخة حسينة: 

من غري املمكن منحهم مساحة ألهنم يريدون العودة إىل بلدهم.
وأضافت: 

األقصى  واملسجد  القدس  على  يوم حاسم  هذا  أبو دايب:  وقال 
نتيجة هذه االقتحامات وانتهاكات االحتالل حبق املسجد األقصى، 
ابلتزامن مع استفزازات املقتحمني، منوها إىل أن قوات االحتالل 
حتاصر كل جمموعة من املصلني تقوم ابلصالة داخل املسجد األقصى. 
من جهته، أكد املفيت العام للقدس والداير الفلسطينية وخطيب 
املسجد األقصى الشيخ حممد حسني، أن املوقف العرب واإلسالمي 

ال يرتقي إىل املخاطر اليت هتدد املسجد األقصى.
وقال يف تصريح خاص لـ»عريب21«: هذا املسجد، هو بيت هللا، 
وربنا لن يرتك بيته ولن خيذل املرابطني واملعتكفني يف املسجد األقصى، 

الذين يفتدونه ابملهج واألرواح من أبناء شعبنا الفلسطيين. 
من جانبه، اعترب رئيس اهليئة اإلسالمية العليا يف مدينة القدس 
احملتلة وخطيب املسجد األقصى، الشيخ عكرمة صربي، أن املوقف 
العريب واإلسالمي جتاه ما حيدث يف القدس واملسجد األقصى، ليس 

يف مستوى التحدي. 
وطالب صربي يف تصريح خاص لـعريب21، كافة الدول العربية 
واإلسالمية بـرفع مستوى التحدي والرفض، وأن يقفوا مع اململكة 
األردنية صاحبة الوصاية اهلامشية للضغط على االحتالل اإلسرائيلي. 
وعن تقييمه للموقف العريب واإلسالمي جتاه انتهاكات االحتالل 
يف األقصى والقدس، قال الباحث البارز يف شؤون مدينة القدس 

واملسجد األقصى، زايد احبيص: 
يف احلديث عن املوقف العريب واإلسالمي: هناك شقان؛ رمسي وشعيب، 
أما الرمسي فمن الواضح أننا أمام نظام عريب منهار، جزء منه يهرول 
حنو التطبيع مع االحتالل ويرى أن ما حيافظ على وجوده هو حماولة 
االستقواء ابملظلة األمريكية اآلخذة ابلرتاجع عرب البوابة الصهيونية... 
وأضاف: أما اجلزء اآلخر من النظام العريب؛ فإما مأزوم أو متهالك 
يف حالة الدولة الفاشلة، كما أن حالة العامل اإلسالمي ليست أفضل 
كثريا، خصوصا أن العامل العريب هو املركز، فإنه إن مل يتحرك، فمن 

الصعب أن جتد حتركا إسالميا. 
وأما من الناحية الشعبية، فذكر احبيص، أن العمق الشعيب يقوم 
بدوره ويفعل ما يريد، فهذه أمة مكلومة، هناك حرب على إرادهتا 
من أجل منعها من التجلي والوحدة والنهوض، واألمة أمام منافسة 
اترخيية مع املركز االستعماري يف العامل، وهو الغرب ومركزه الوالايت 

املتحدة، وهذا املركز ما زال ينظر إىل العامل العريب بعني العداء.
وعن كيفية تطوير هذا املوقف، نبه الباحث إىل أمهية استعادة حالة 
األولوية يف ظل كثرة اجلراح والصراعات، وهذا وضع فلسطني أبن 
تكون إحدى هذه القضااي وليست هي أرض املعركة األساسية مع 

اإلرادة االستعمارية الغربية والصهيونية. 

اقتحام واسع للمسجد األقصى.. اقتحام واسع للمسجد األقصى.. 
واستنكار للصمت العربيواستنكار للصمت العربي

إهنا أولوية اجلميع، جيب أن حناول مجيعا أن جنعلهم يعودون إىل أرضهم 
وأن ميارسوا حياهتم.

واتبعت: إذا أراد أحد أن يستقبلهم فليفعل.

املصدر: شفقنا العريب.

اقتحم مستوطنون إسرائيليون وقوات كبرية اتبعة جليش االحتالل 
اإلسرائيلي االثنني، »املسجد األقصى« املبارك ابلتزامن مع تواجد 
كثيف لتلك القوات خارج املسجد وعلى مداخل مدينة القدس 

احملتلة. 
املنظمات واجلماعات  العربية، كثفت  السنة  ومبناسبة عيد رأس 
اقتحام للمسجد األقصى  لتنفيذ أكرب  املتطرفة دعواهتا  اليهودية 
ما  وذكرى  اليهودية،  األعياد  موسم  مع  ابلتزامن  اليوم،  املبارك 

يسمى خراب اهليكل. 
وأكد الناشط املقدسي فخري أبو دايب، أن هناك تواجدا كثيفا 

لقوات االحتالل املدججة ابلسالح داخل وخارج املسجد، إضافة 
إىل عناصر من خمابرات االحتالل ومكافحة الشغب. 

وأوضح، أن جمموعات املتطرفني بدأت صباح يوم االثنني ابقتحام 
املغاربة حبماية قوات االحتالل اخلاصة،  املسجد األقصى من ابب 
تسود  الشديد  التوتر  من  حالة  أن  مؤكدا  املصلني،  تكبري  وسط 

األجواء داخل املسجد األقصى.
ولفت يف حديثه أن هناك أعدادا كبرية من املصلني الذين يرابطون 
يف املسجد األقصى من أجل الدفاع عنه، رغم أن قوات االحتالل 
املتمركزة على أبواب املسجد األقصى، تعيق دخول املصلني ومتنع من 

هم دون سن الـ 40 عاما.
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الطفولة يف حياة العظماء
وقمينة  ابلتأمل،  جديرة  العظماء  حياة  يف  الفصول  مجيع  ان 
السعة،  من  احدهم  شخصية  يف  العظمة  تبلغ  فرمبا  ابملطالعة، 
والسمو حبيث تشمل مجيع فصول حياته بدء من الطفولة، بل 
وفرتة الرضاع فتكون حياته وشخصيته برمتها سلسلة متواصلة من 

حلقات العظمة.
وقادة  والنوابغ  العظماء،  حياة  يف  والفرتات  األدوار،  مجيع  إن 
تنطوي  وبناهتا  اإلنسانية  احلضارات  ورواد  البشرية،  اجملتمعات 
توجب  مواطن  وعلى  وحساسة  مثرية  نقاط  على  األغلب  يف 

االعجاب.
إن صفحات اترخيهم وحياهتم منذ اللحظة اليت تنعقد فيها نطفهم 
يف أرحام االمهات، وحىت آخر حلظة من أعمارهم مليئة ابالسرار، 

زاخرة ابلعجائب.
فنحن كثريا ما نقرأ عن اولئك العظماء يف أدوار طفولتهم أهنما 

كانت تقارن سلسلة من االمور العجيبة، واملعجزة.
العاديني  الرجال  االمر يف شأن  هبذا  التصديق  علينا  ولو سهل 
من عظماء العامل لكان تصديقنا أبمثاهلا يف شأن االنبياء والرسل 

اسهل من ذلك بكثري، وكثري.
 إن »القرآن الكرمي« ذكر فرتة الطفولة يف حياة النيب موسى
يف صورة حمفوفة بكثري من األسرار، فهو يقول ما خالصته: ان 
مئآت من االطفال قتلوا وذحبوا ابمر من فرعون ذلك العصر منعا 

من والدة موسى ونشوئه.
ولكن ارادة هللا شاءت ان يولد الكليم، وظلت هذه املشيئة حتفظه 
من كيد الكائدين وهلذا مل يعجز اعداؤه عن القضاء عليه أو احلاق 

االذى به فحسب، بل ترىب يف بيت فرعون أعدى اعدائه.
يقول القرآن الكرمي يف هذا الصدد: 

»َوَلَقْد َمنـَنَّا َعَلْيَك َمرًَّة ُأْخَرٰى ِإْذ َأْوَحيـَْنا ِإىَلٰ أُمَِّك َما يُوَحٰى َأِن اْقِذِفيِه 
يل  َعُدوٌّ  يَُْخْذُه  اِبلسَّاِحِل  اْلَيمُّ  فـَْليـُْلِقِه  اْلَيمِّ  يف  فَاْقِذِفيِه  التَّابُوِت  يف 

َوَعُدوٌّ َلُه ۚ َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلٰى َعْييِن.«
مث يقول: 

»ِإْذ مَتِْشي ُأْخُتَك فـَتـَُقوُل َهْل َأُدلُُّكْم َعَلٰى َمْن َيْكُفُلُه ۖ فـََرَجْعَناَك ِإىَلٰ 
أُمَِّك َكْي تـََقرَّ َعيـْنـَُها َواَل حَتَْزَن«1

مث إن القرآن الكرمي يذكر قصة والدة املسيح، ويصور طفولته 
ونشأته بشكل أعجب إذ يقول: 

»َو اذُْكْر يف اْلِكَتاِب َمْرَيَ ِإِذ انـْتـََبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكااًن َشْرِقيًّا فَاتَََّذْت 

. قاَلْت  َسِوايًّ َبَشراً  هَلا  فـََتَمثََّل  ِإلَْيها ُروَحنا  فََأْرَسْلنا  ِمْن ُدوهِنِْم ِحجاابً 
ا َأاَن َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب  ِإيّنِ َأُعوُذ اِبلرَّْحِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت َتِقيًّا. قاَل ِإنَّ
َلِك ُغالماً زَِكيًّا. قاَلْت َأنَّ َيُكوُن يل  ُغالٌم َو مَلْ مَيَْسْسين  َبَشٌر َو مَلْ َأُك 
ٌ َو لَِنْجَعَلُه آيًَة ِللنَّاِس َو َرْحًَة  بَِغيًّا قاَل َكذِلِك قاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ
َقِصيًّا. فََأجاَءَها  َمْقِضيًّا. َفَحَمَلْتُه فَانـْتـََبَذْت ِبِه َمكاانً  ِمنَّا َو كاَن َأْمراً 
اْلَمخاُض ِإىل  ِجذِْع النَّْخَلِة قاَلْت اي لَيـَْتين  ِمتُّ قـَْبَل هذا َو ُكْنُت َنْسياً 
. َو ُهزِّي  َمْنِسيًّا. فَناداها ِمْن حَتِْتها َأالَّ حَتَْزين  َقْد َجَعَل رَبُِّك حَتَْتِك َسِرايًّ
ِإلَْيِك ِبِذِْع النَّْخَلِة ُتساِقْط َعَلْيِك ُرطَباً َجِنيًّا َفُكلي  َو اْشَريب  َو قـَرِّي 
َعْيناً فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحداً فـَُقويل  ِإيّنِ َنَذْرُت ِللرَّْحِن َصْوماً فـََلْن 
ُأَكلَِّم اْليـَْوَم ِإْنِسيًّا. فَأََتْت ِبِه قـَْوَمها حَتِْمُلُه قاُلوا اي َمْرَيُ َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً 
. اي ُأْخَت هاُروَن ما كاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َو ما كاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا.  َفِرايًّ
فََأشاَرْت ِإلَْيِه قاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن كاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا. قاَل ِإيّنِ َعْبُد 
اللَِّ آاتينَ اْلِكتاَب َو َجَعَلين  نَِبيًّا َو َجَعَلين  ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنُت َو َأْوصاين  

اِبلصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحيًّا«2
القرآن و»التوراة« و»االجنيل« يشهدون بصحة  أتباع  فإذا كان 
هذه املطالب حول والدة هذين النبيني العظيمني من اويل العزم 
ملوسى وعيسىعلي، ويقرون بصدقها، فال يصح يف هذه الصورة 
أن نستغرب وقوع أمثاهلا يف شأن رسول اإلسالم، ونتعجب من 
احلوادث العجيبة اليت سبقت أو رافقت ميالده املبارك، ونعتربها 

امورا سطحية ال تدل على شيء.
وقوع  عن  احلديث  ويف كتب  التارخيية  الكتب  يف  نقرأ  فنحن 
أيوان  ارجتاس  الكرمي مثل:  النيب  يوم والدة  حوادث عجيبة 
كسرى، وسقوط اربع عشرة شرفة منه، واخنماد انر فارس اليت 
كانت تعبد، واجنفاف حبرية ساوة، وتساقط االصنام املنصوبة يف 
الكعبة على وجوهها، وخروج نور معه اضاء مساحة واسعة 
من اجلزيرة، والرؤاي املخيفة اليت رآها انوشريوان ومؤبدوه، ووالدة 

النيب خمتوان مقطوع السرة، وهو يقول: 
»أهلل اكرب، واحلمد هلل كثريا، سبحان هللا بكرة وأصيال.«

وقد وردت مجيع هذه االمور يف املصادر التارخيية األوىل، واجلوامع 
احلديثية املعتربة.3

ومع مالحظة ما ورد يف حق موسى وعيسى ونقلنا بعضه 
هنا، ال يبقى أي جمال للشك يف صحة هذه احلوادث.

نعم ينبغي أن نسأل هنا: ماذا كانت هتدف هذه احلوادث غري 
العادية؟

ويف االجابة على هذا السؤال جيب ان نقول: إن هذه احلوادث 
اخلارقة والعجيبة كانت هتدف إىل أمرين:

فترة الطفولة في حياة العظماء

يف مولد النيب االعظم
كانت سحب اجلاهلية الداكنة تغطي مساء اجلزيرة العربية، ومتحي 
االعمال القبيحة واملمارسات الظاملة، واحلروب الدامية، والنهب 
أخالقية. يف  فضيلة  االوالد، كل  وقتل  البنات،  ووأد  والسلب، 
البيئة العربية وكان اجملتمع العريب قد اصبح يف منحدر عجيب من 
الشقاء، ليس بينهم وبني املوت اال غشاء رقيق ومسافة قصرية!!)

يف هذا الوقت ابلذات طلع عليهم مشس السعادة واحلياة فاضاءت 

حميط اجلزيرة الغارق يف الظالم الدامس، وذلك عندما اشرقت بيئة 
احلجاز مبولد النيب املبارك حممد وهبذا هتيأت املقدمات الالزمة 
لنهضة قوم متخلف طال رزوحه حتت ظالم اجلهل، والتخلف، 
وطالت معاانته ملرارة الشقاء. فانه مل ميض زمن طويل اال ومأل 
نور هذا الوليد املبارك ارجاء العامل واسس حضارة انسانية عظمى 

يف كل املعمورة.
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األول: أن تدفع ابجلبابرة، والوثنيني وعبدة االصنام إىل التفكري 
فيما هم فيه فيسألوا أنفسهم: ملاذا انطفأت نرياهنم اليت طاملا بقيت 

مشتعلة حترسها اعيان السدنة والكهنة؟
العظيم احملكم  ايوان كسرى  ارجتاس  ملاذا سببت هزة خفيفة يف 

البنيان، ومل حيدث لبيت عجوز يف نفس ذلك البلد شيء؟
ملاذا هتاوت االصنام املنصوبة يف الكعبة وحوهلا، وانكبت على 
يصبها  مل  االشياء على حاهلا  بقيت غريها من  بينما  وجودهها 

شيء ابدا؟
لو كانوا يفكرون يف تلك احلوادث لعرفوا أن تلك احلوادث كانت 
تبشر بعصر جديد عصر انتهاء فرتة الوثنية وزوال مظاهر السلطة 

الشيطانية واندحارها؟
الثاين: ان هذه احلوادث جاءت لتربهن على شأن الوليد العظيم، 
وانه ليس وليدا عاداي، فهو كغريه من االنبياء العظام الذين رافقت 
مواليدهم أمثال تلك احلوادث العجيبة، والوقائع الغريبة، كما خيرب 
بذلك القرآن الكرمي فيما حيدثه عن حياة االنبياء ـ كما عرفت - 

وخترب هبا تواريخ الشعوب وامللل املسيحية واليهودية.
ووسيلة  للعربة  سببا  احلوادث  تلك  تكون  ان  يلزم  ال  واساسا 
لالتعاظ يوم وقوعها، بل يكفي ان تقع حادثة يف احدى السنني، 
مث يعترب هبا الناس بعد أعوام عديدة، وقد كانت حوادث امليالد 
هزة  اجياد  هو  منها كان  اهلدف  ألن  املقولة،  هذه  من  النبوي 
يف ضمائر اولئك الناس الذين كانوا قد غرقوا يف اوحال الوثنية، 
وعشعشت  رؤوسهم،  قمة  حىت  االخالقي  واالحنراف  والظلم، 

اجلهالة والغفلة يف اعماقهم حىت النخاع.
إن الذين عاشوا يف عصر الرسالة، أو من اتى من بعدهم عندما 
يسمعون نداء رجل هنض - بكل قواه - ضد الوثنية، والظلم، مث 
يطالعون سوابقه، ويالحظون إىل جانب ذلك ما وقع ليلة ميالده 
شك  وال  فاهنم  دعوته،  مع  تتالءم  اليت  العظيمة  احلوادث  من 
دليال على صحة  احلوادث  النوعني من  تقارن هذين  سيعتربون 

دعواه، وصدق مقاله فيصدقونه، وينضوون حتت لوائه.
 االنبياء ميالد  عند  اخلوارق  احلوادث  هذه  أمثال  وقوع  إن 
-صلى  »حممد«  و  »املسيح«  و  »موسى«  و  »إبراهيم«  مثل 
هللا عليه وعليهم امجعني - ال يقل امهية عن وقوعها يف عصر 
اللطف االهلي، وتتحقق  تنبع من  رسالتهم ونبوهتم، فهي مجيعا 

هلداية البشرية، وجذهبا إىل دعوة سفرائه ورسله.

اهلوامش:
1. سورة طه، اآلايت 40-37.
2. سورة مرمي، اآلايت 33-16.

3. »اتريخ اليعقويب«، ج 2، ص ٥؛ »حبار األنوار«، ج 1٥، ص 248-
331؛ »السرية احللبية«، ج 1، ص 67-78 وغريها.

الناشر:   ،»املرسلني »سيد  السبحاين،  جعفر  الشيخ  املصدر:  
مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدّرسني بقم املشّرفة، ج 1، 

صص 203-199.

قضايا العصرقضايا العصر

ِعباِدَي  يَرِثُها  األَْْرَض  َأنَّ  الذِّْكِر  بـَْعِد  ِمْن  الزَّبُوِر  يف  »َوَلَقْد َكتـَْبنا 
الصَّاحِلُون.«1

خلق هللا تبارك وتعاىل اخللق ابتداعاً، واخرتعهم مبشيئته اخرتاعاً، 
وجعلهم على طريق حمبته وعدالته، ال ميلكون أتخرياً ملا قدمهم 
إليه، وال ميلكون تقدمياً ملا أخرهم عنه. مث قسم هللا سبحانه بينهم 
معايشهم، ووضعهم يف الدنيا مواضعهم، وزودهم بفطرة ال ترتوي 
اإلميان  أنوار  فيهم  وجعل  العقول،  فيهم  وركب  هللا،  بذكر  إال 
يف القلوب، ومل يرتكهم هكذا وإمنا زود هذا العطاء بعطاء ميده 
وينسجم معه، وهو إرسال األنبياء والرسل وإنزال الكتب، لتكون 
هلل احلجة البالغة على خلقه، فال حجة ألحد على هللا سبحانه 
وتعاىل بعد هذه الرتكيبة من اخللق، وبعد إرسال الرسل واألنبياء.

مث بدأ القرآن الكرمي إبرشاد الناس وهدايتهم، وصار يبشر أهل 
ويركز  َأْحَسَنُه«2  فـَيـَتَِّبُعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  »الَِّذيَن  والفهم  العقل 
على القلة املؤمنة اليت حترك إبمياهنا قوانني الغيب يف الكون ويذم 
الكثرة الغوغائية اليت ال سبيل هلا للهداية واحلق، إمنا أرادت لنفسها 
هذا الطريق حىت قال عز من قائل »َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة 

3» َكِثريًَة إبِِْذِن اللَِّ
لإلنسان وهذه  احلركة  أن هذه  يبني  الكرمي  القرآن  لكن هللا يف 

الرتكيبة وهذه احلكمة إمنا تتحقق بشيء واحد.
والرسل  األنبياء  وابعث  الوجود  خالق  هو  وتعاىل  تبارك  فاهلل 
والقرآن وخالق الفطرة لتنظيم الكون، إالّ أن هناك أسباب جمتمعة 

إذا فقد منها سبب واحد ال تتحرك مبسريهتا.
هللا تبارك وتعاىل جعل بتقديره وبعلمه وقضائه، كما قدر اإلنسان 
وجعله يف أحسن تقومي، قدر عقل اإلنسان، وقدر روح اإلنسان، 
هللا  بتقدير  هبا كلها  ميشي  اليت  والعقيدة  اإلنسان  دين  وقدر 
سبحانه وتعاىل، وخصوصاً يف ليلة القدر، لكنه جعل هذه املسرية 
وهذا النجاح ال يتحقق أبداً ومطلقاً إال بوجود إمام معصوم فمن 

دون إمام معصوم ال تتحقق هذه األمور كلها.
وال تستغرب عندما تسمع القرآن الكرمي حيدثنا أن أشرف اخللق 
الزهراء املصطفى حممد والذي  أبو  الذي هو  وأعظم اخللق 
خلق هللا الكون كله من نوره،4 حيّدثنا أن هللا أمر حبيبه املصطفى 
أن يعلن عن اإلمامة وأن يعلن عن والية علي بن أيب طالب يف 

الشيخ حسني أنصاراين
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الفراعنة والنماردة، قابلهم جبيش نظامي  إىل إبراهيم كيف قابل 
ألول مرة، أول من أسس اجليوش ابألرض هو إبراهيم اخلليل قاد 

اجليش فانتصر على أعداء هللا،28 وبىن البيت احلرام.
قالوا:   عيسى قدوم  ينتظرون  الذين كانوا  الناس  ذلك  بعد 
كيف أييت عيسى واآلن املسألة انقلبت واملعايري تغريت واملوازين 
حتولت، اآلن أطباء وعلماء يف هذا العصر أيتون لإلنسان الذي 
يصل إىل درجة قريبة من املوت فيشافونه ويعاجلونه بدقة متناهية، 
كيف يستطيع عيسى أن يتقدم؟ أي هل ميكن أن أييت بنفس 
اآلايت؟! فإن آايت موسى ال تؤثر اآلن يف هذا الزمن، فجاء بقوة 
ابلغة، وإذا به ليس فقط يشفي املرضى وإمنا يربئ األكمه واألبرص 
من دون دواء، وإمنا مبسحة يد فقط بعد ذلك حييي املوتى، قال 
الذي مات  امليت  «29 وما أحيي  اْلَمْوتى إبِِْذِن اللَِّ هلم: »َوُأْحِي 
قبل ساعة، بل أمشي معكم إىل قرب مات صاحبه قبل مخسمائة 
عام وبدنه كالرميم أان أانديه فيقوم وينفض الرتاب عن بدنه ويقف 
أمامكم، وإذا تلك العظمة اليت أعطاها هللا لعيسى، وخرج 
التفت  تنتظر خملص -  البشرية  دائماً  ينتظرونه،  والناس  عيسى 
إىل القرآن حىت تعرف أن قضية اإلمام املهدي قضية فطرية 
البشرية  وإذا   - إليها  نلتفت  أن  أعماقنا جيب  عقيدتنا ويف  يف 
تنتظر قدوم عيسى وعيسى خيرج هبذه اآلايت »العظيمة َوُيَكلُِّم 
أيكلون..األطباء  مبا  الناس  وينبئ  وََكْهال.«30  اْلَمْهِد  يف  النَّاَس 
كانوا يف زمن عيسى إذا نظروا للشخص يقولون له: أكلت كذا 
وكذا، عيسى كان ينبئهم مبا يدخرون يف بيوهتم من الطعام 
ويربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى إبذن هللا وينبئهم مبا كان وما 

يكون..31 مثّ امتدت البشرية.
أبني لكم هنا مالحظتني:

 

األوىل: مسرية البشرية
احلجة،  اإلمام  األمر  بصاحب  خاصة  الليلة  هذه  مالحظة: 
البشرية  إن  يقول:  البشرية  مسرية  عن  يتحدث  عندما  والقرآن 
بدأت من آدم مث انطلقت من بعد آدم حىت وصلت إىل 
  نوح فأغرقها ابلطوفان، فانطلقت البشرية من سفينة نوح
والذين يف السفينة هم أصبحوا آابء البشر، مث سارت املسألة أيضاً 
البشرية من أايم موسى، مث يكون عيسى  إىل موسى وانطلقت 
مكمالً حلركة موسى فتنطلق القضية من عيسى إىل احلبيب 

.املصطفى
املؤمنون  عيسى  قضية  بعد  وإذا  املسرية،  هبذه  البشرية  فتمشي 

 .الذين كانوا ينتظرون قدوم رسول هللا
بعد هذا كله مسألة التصفية اجلسدية لرسول هللا، أيضاً جعله هللا 
يف حصن حصني، وعلينا أن ندرك كم هو عظيم موقف عمه أيب 
طالب هذا الذي دافع عن الرسول وحامى عنه ونصره، 
الرسول  مث  اإلسالم...  وقمة  اإلميان  قمة  هو  الذي  طالب  أبو 
أعلن عام احلزن ونكس األعالم حزانً ملوت أيب طالب وخدجية، 
فإذا كان مشركاً أبو طالب ال ميكن أن تنكس األعالم من أجل 

موت مشرك وكافر.
فمن هذا املنطلق ترى أن الناس اآلن ينتظرون قدوم املصلح اإلمام 
املهدي ويتطّلعون كيف يقابل هذه األساطيل وكيف يقابل 
اليت  الصناعية  واألقمار  والغواصات  والصواريخ  الدابابت  هذه 
تدور، فهذه الكرة األرضية حمزمة اآلن حبزام كبري من األسلحة 

واملعدات، كيف سيقابل اإلمام املهدي هذه األسلحة؟!
فإذا أخذت بعني االعتبار هذا املعىن، كل نيب عندما أييت وكل ويل 
عندما أييت خيرج بسالح مل يكن يف احلسبان، فتدرك أن السالح 
الذي خيرج به اإلمام املهدي مل يكن يف احلسبان ولكن أمري 
املؤمنني أشار إليه، قال: أصحاب اإلمام املهدي الذين 
جيتمعون عنده كقزع اخلريف32 مثل السحاب الواحد منهم حيمل 
سيفاً إذا وجه سيفه إىل جبل شقه نصفني، وهذا يعين أن السيف 

غري السيف الذي حنن نتصوره، يعين سالحاً آخر.
 احلجة ولده  خالل  من   رسول هللا خيرجه  الذي  العلم 
َْت ِبِه اجْلِباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه األَْْرُض َأْو ُكلَِّم  يقول: »َوَلْو َأنَّ قـُْرآانً ُسريِّ

يعاً.«33 ِبِه اْلَمْوتى َبْل لِلَِّ األَْْمُر مجَِ
فرحلة العلم يف القرآن تصل أهنا تسري اجلبال وتقطع األرض وتكلم 
املوتى، حبيث حتكي مع امليت وتسمع جوابه. هذا العلم موجود 
عند صاحب األمر عند اإلمام احلجة فإذا ظهر يبدأ العلم 

يوم الغدير٥ ويف آايت واضحة يقول له: َ»ِإْن مَلْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت 
ِرسالََتُه.«6

فإذا كان األمر هبذا التقدير وهبذا الشكل، إذا كان هللا خياطب 
حبيبه املصطفى يقول: »اي أَيّـَُها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك 
يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّ ال   ُ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت ِرسالََتُه َواللَّ َوِإْن مَلْ 

يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن.«7
إذا أخذان هذا األمر بنظر االعتبار، إضافة إىل أننا سنجد أيضاً 
املسلمني من مات ومل  أثر كبري وفعال، يف صحاح  اإلمامة هلا 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية8 ففي سكرات املوت تسأل 
عن إمامك، إذ أن احلديث من مات ومل يعرف إمام زمانه يعين يف 
القرب أيضاً سؤال منكر ونكري: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
إمام زمانه...«  يعرف  يقول: »من مات ومل  إمامك؟ ألنه  من 

فربط قضية املوت مبعرفة إمام الزمان.
يف ساحة احملشر كذلك »يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ ُأانٍس إبِِماِمِهْم.«9

املسألة ال تقتضي مقدمات وال تقتضي تطويل حديث، مسائل 
ْنساُن َعلى نـَْفِسِه َبِصريٌَة.«10 لكن الناس غافلون  واضحة »َبِل اإلِْ
عن هذه احلقيقة، وكفر الناس ال يلغي احلقائق، إذ أن احلقائق 

موجودة، لكن من أين أنخذ احلقائق؟ 
الرَُّسوُل  آاتُكُم  »َوما   :رسول هللا إىل  يوجهنا  الكرمي  القرآن 
أن كل كلمة  يؤكد  والقرآن  فَانـْتـَُهوا.«11  َعْنُه  هَناُكْم  َوما  َفُخُذوُه 
يقوهلا رسول هللا هي وحي يوحى، سواء آية أو حديث »َوما 

يـَْنِطُق َعِن اهْلَوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوحى.«12
فإذا كان األمر هكذا فإن الرسول أكد يف حياته على والية 
أهل البيت، وأكد على والية األئمة االثين عشر، وأكد على 
إمامة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، حىت يصل إىل اإلمام 

13.الثاين عشر، اإلمام احلجة املهدي
هذا احلديث الذي أقوله ليس من كتب مدرسة معينة يف اإلسالم، 
بل كل املدارس اإلسالمية وكل املسلمني، أنقل لكم هذا احلديث: 
الرسول عندما يصل إىل اإلمام الثاين عشر يكثر ابحلديث عنه، 
يتحدث عن مواصفاته، يتحدث عن مالمح وجهه،14 يتحدث 
اإلنسان يف  يتحدث عن شكل  الزمان،1٥  عن عالمات آخر 
ذلك الزمان،16 يتحدث عن وسائل النقل،17 يتحدث الرسول 
عن العالمات اليت تظهر يف السماء ويف األرض،18 يتحدث عن 
اجليوش اليت يقودها اآلخرون مثل جيش الدجال وجيش السفياين 
وجيش اليماين، وهذه كلها خترج والناس ينظرون إليها،19 يتحدث 
أن الشمس تشرق من املغرب،20 يتحدث بظهور عمود من انر 

فيطبق الليل ابلنهار، الكرة األرضية تصبح يف النهار ويف النور، 
يتحدث أن اإلمام املهدي إذا ظهر يقف بني الركن واملقام 
خيطب وكل من على وجه األرض من إنسان يسمع صوته ويرى 
شخصه بلسان فصيح وبكل لغات العامل21 يف نفس اللحظة، 
ويف نفس اللحظة يسمعون الصيحة اليت أتيت من السماء من قبل 
جربئيل، ال يبقى ذو روح يف األرض إال يسمع تلك الصيحة: أال 

22.آل حممد اي أهل العامل لقد خرج مهدي
بعد ذلك يعطي مواصفاته بدقائق: خيرج اإلمام من ولدي، اإلمام 

املهدي ابن أربعني عاماً.23 
اإلمام يصفه رسول هللا، يصف عالمات وجهه: أقىن األنف، 
خاٌل أسود على خده األمين، وجهه كأنه كوكب دري،24 إذا 
مشى اإلمام على رأسه غمامة - كل ذلك حىت ال نضل 
عن احلق - ميشي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي: أيها العامل 

هذا خليفة هللا املهدي.2٥
هذه الصفات كلها يذكرها النيب، واألحاديث الواردة فيها يذكرها 
الشيعة والسنة ابإلمجاع، وال فرق بني الشيعة والسنة، لكن أقوهلا 

ملعىن.
وأتخذ الكتب تتحدث عن اإلمام املهدي، فالحظ اإلمام 
املهدي يف »صحيح البخاري«26 ويف »صحيح مسلم«27 
اإلمام  عن  يتحدث  أحداً  تسمع  ال  ولكن  الكتب،  ويف كل 
املهدي يف خطبة يوم اجلمعة، وال تسمع أحداً يتحدث عن 

اإلمام املهدي يف إذاعة أو تلفزيون.
لكن العامل كله يتحفز علم أم مل يعلم، شاء أم أىب، كل إنسان 
 ،على األرض اليوم بفطرته وواقعه ينتظر قدوم اإلمام املهدي
ولذلك موجة التشكيك كثرت هذه األايم وموجة اليأس أنه إذا 
ظهر اإلمام كيف يقابل هذه األسلحة الفتاكة أو هذه القنابل 
الذرية، وهذه طبيعة الناس من أايم إبراهيم اخلليل، فالناس ملا نظروا 
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ينتشر يف دولته. واملرأة اليوم اليت هي حمط رحال ونقطة ساخنة يف 
البحث واحلقوق يقال: »إن املرأة يف دولة اإلمام املهدي لتقضي 
بكتاب هللا وسنة نبيه«؛34 يعين تكون قاضية، وحنن عندان اآلن 
كالم فقهي بفقه القانون حول أن املرأة هل تصلح ألن تصبح 
قاضية أم ال... وأهنا لتأيت من العراق إىل الشام - كما يقول أمري 

املؤمنني - فال تطأ قدماها إال على الكأل والعشب.3٥
ويف األخبار أن اإلمام يضرب عنق الشيطان ويقتله، فال يوجد 
يبعث  عندما  التفاسري:  بعض  يف  يبعثون،  يوم  إىل  شيطان 
اإلمام يقتل الشيطان وينشر اإلسالم يف كل ربوع األرض 
العلمية والعدالة االجتماعية واحلق، حبيث ما من  وينشر احلالة 
االجتماعية  العدالة  وحالوة  اإلميان  طعم  ويستعذب  إال  إنسان 
ويعرف حق أهل البيت ويعرف حقيقة هذا البيت الطاهر ملاذا 
أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً.36 ويعرف ملاذا طلب 
منا مودهتم وأمران مبحبتهم فقال جل وعال: »ُقْل ال َأْسئـَُلُكْم َعَلْيِه 

َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب.«37
 

الثانية: ظهور اإلمام
مسجد  وهو   - السهلة  مسجد  ويتخذ  ابلكوفة  خيرج  اإلمام 
ابلكوفة يف العراق - يتخذه بيتاً له ويقول: إن إبراهيم كان يسكن 
هبذا املسجد واألنبياء،38 مث يبين مسجداً له ألف ابب،39 إذا 
كانت املسافة بني ابب وابب عشرة أمتار فعلى أقل تقدير ذلك 
يعين عشرة آالف مرت يعين عشرة كيلو مرتات، فإذا كان مسجد 
النقل سوف تكون كما  العمق فإن ذلك يعين أن وسائل  هبذا 
يف بعض األخبار رمبا يكون اإلنسان انئماً يف داره على السطح 
ويريد أن يلتقي ابإلمام فيلتقي به أبسرع من غمضة عني، 
فيه آصف بن  الذي أحضر  القرآن  موجود يف  أيضاً  العلم  هذا 
برخيا عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، هذا العلم موجود عند 

اإلمام، فيستخدم هذا العلم بوسائل النقل.
 فمعناه إذا أقيمت صالة اجلماعة يف الكوفة واإلمام املهدي
العامل، ال  من  املصلون من كل مكان  أن أييت  فيمكن  يصلي، 
حاجة إىل جواز وال هوية، فالكرة األرضية تكون كلها بيت واحد 
وقرية واحدة، والكرة األرضية اليوم وإن كانوا يعربون عنها أبهنا قرية 
واحدة لكنها بعيدة املسافة، فبني بيت وبيت مسافات وفرتات 
طويلة، واملصيبة أن الغرب الذين ال يعتقدون ابإلسالم طبقوا هذا 
الشيء بينهم، فرتى أمريكا املؤلفة من اثنني ومخسني دولة دولة 
املسلمني.. ابستثناء  أيضاً  والسوفيت  والصني كذلك،  واحدة، 
سبحان هللا بني دولة ودولة - تالحظ - ليس بينها إال مرمى 
حجر، وإذا أنت املسلم سافرت إىل هذه الدولة وانتقلت من تلك 

الدولة فكأمنا العامل انقلب.
اإلسالمية  بالدان  هذه  اخلري،  أهل  فنحن  ابلعكس  األمر  وكأن 
العربية كلها خري وكلها عطاء، وجعلها هللا يف هذا املوقع العظيم، 

وجعل هللا فيها اخلريات كلها.
فالحظ أنت كم عندان حقائق وعندان نعم وآالء ال ميكن لإلنسان 
أن حيصيها أو يعدها، فاالنتماء إىل أهل البيت هو حبد ذاته 

نعمة كربى ال حتد أبداً.
ففي مسجد السهلة بيته وأهله، مث ينطلق من الكوفة مع ثالمثئة 
وثالثة عشر رجالً ... ويف هذا الوقت ابلذات يكون السفياين قد 

ظهر جبيشه، والدجال قد ظهر.
هناك  ألنه  الشيطان،  صيحة  تسمعون  جربئيل  صيحة  وبعد 
من  اختبار، فالشيطان يكذب صيحة جربئيل، حىت أن قسماً 

 :أصحاب الرسول ومن بينهم سلمان وأبوذر سأال رسول هللا
كيف اإلنسان حيفظ عقيدته ويعرف طريقه؟ أرشدهم الرسول وأهل 
البيت إىل قراءة »سورة الكهف« يف كل يوم مجعة، فالذي يقرأ 
احلق  على  ميشي  وإمنا  يضل  ال  اجلمعة  يوم  يف  الكهف  سورة 
ويعرف اإلمام ع، وإذا مل يستطع ان يقرأها فيقرأ اآلايت العشر 

األوىل منها.40
 ومن مجلة األمور اليت حتفظ اإلنسان وجتعله حمباً لإلمام احلجة
قراءة سوريت »العنكبوت« و»الروم« يف هذه الليلة، يقول اإلمام 
الصادق أليب بصري: »وهللا اي أاب حممد ما من أحد مؤمن قرأ 

هاتني السورتني ليلة القدر إال وجبت له على هللا اجلنة.41
فيتحرك اإلمام من الكوفة إىل مكة املكرمة جبيشه، ويدخل هناك 
ويسند ظهره بني الركن واملقام وجربئيل معه، والعامل كله ينظر إليه، 

فيخطب اإلمام.
مث بعد ذلك كله يتحرك اإلمام إىل بيت املقدس، إىل املسجد 
األقصى ويصلي هناك ابلناس وكل العامل يرون اإلمام كيف يصلي، 
حىت كل  السماء  من  مرمي  بن  عيسى  ينـزل  اللحظة  تلك  ويف 
أهل الكتاب - اليهود والنصارى - يرونه، ألن اليهود ينتظرون 

عيسى أيضاً والنصارى كذلك يرون عيسى نزل واإلمام 
يقّدمه للصالة، فعيسى يرتاجع وميسك عضد اإلمام يقول: بكم 

تقام الصالة ايبن رسول هللا، فيصلي خلفه.42
أما ما هو واجبنا ورسالتنا جتاه اإلمام روحي فداه، فإن رسول 
هللا قال: »أفضل أعمال أميت انتظار الفرج.«43 فانتظار الفرج 
عمل، والعمل أبي شيء؟ أول ما نبدأ حبل مشكالتنا، فـصلة 
األرحام مقطعة، هللا هللا.. افتح قلبك ألرحامك اآلن سلم عليهم 
اذكرهم ال تسمح للشيطان أن يغري رأيك، ألنك يف جتارة مع 
هللا، اآلن أان لساين إذا وجدت فيه كذابً أو نفاقاً أو غيبة أو منيمة 
احفظه من الليلة، فالليلة ليلة توبة وتطهري، ليلة تصفية حساابت 
األنف  ظاهرة،  العني  اآلن  اللسان،  إىل  وانظر  الشيطان،  مع 
مسجون  اللسان  ظاهرة،  واجلوارح  اليد  ظاهرة،  األذن  ظاهرة، 
بسجون، شفتان، هذان سجنان، الفكان واألسنان والشدقان، 
وبني هذه السجون اللسان إذا خرج عقر ودّمر وهدم البيوت، 
فكلمة واحدة ممكن يقوهلا اإلنسان بلسانه هتوي يف جهنم سبعني 
خريفاً، الغيبة والنميمة والبهتان والتهم، الحظوا التهم اليت دائماً 
تـَْقُف  الناس ابجملان، على نساء على رجال، »َوال  نوزعها على 
ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه 

َمْسُؤاًل.«44
فلنتوكل على هللا وننتبه ألنفسنا وحنسن عالقتنا مع إمام زماننا 
قلنا  األعمال كما  أفضل  انتظاره  أن  ورد  والذي  ننتظره،  الذي 

سابقاً، فقد ورد يف احلديث أن أفضل العبادة انتظار الفرج.

اهلوامش:
1. سورة األنبياء، اآلية 10٥.

2. سورة الزمر، اآلية 18.
3. سورة البقرة، اآلية 249.

الکليين، »الكايف«،  الذهب«، ج 1، ص 32؛  املسعودي، »مروج   .4
ج1، ص 442، ح 9.

٥. راجع »املستدرك احلاكم«، ج3، ص 109؛ »السنن الكربى للنسائي«، 
ج٥، ص 4٥.

6. راجع احلاكم احلسكاين، »شواهد التنزيل«، ج1، ص 239؛ السيوطي، 
»الدر املنثور«، ج 2، ص 298.

7. سورة املائدة، اآلية 67.
»الكايف«،  ج1، ص  الکليين،  مسلم«، ج6، ص 22؛  8. »صحيح 
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9. سورة اإلسراء، اآلية 71.
10. سورة القيامة، اآلية 14.

11. سورة احلشر، اآلية 7.
12. سورة النجم، اآلية 4.

13. راجع ابن شهر آشوب، »املناقب«، ج1، ص 301.
»كمال  الصدوق،  الشيخ  101؛  »الفنت«، ص  محّاد،  ابن  راجع   .14

الدين«، ص 44٥، ابب 3، ح 19.
1٥. ابن محّاد، »الفنت«، ص 101، وعنه ابن طاووس، »املالحم«، ص 

73، ابب 61.
اهلندي، »كنز  املتقي  الزوائد«، ج7، ص 323،  اهليثمي، »جممع   .16

العمال«، ج11، ص 183، ح 31144.
17. »الغيبة للنعماين«، ص 312، ح320.

18. راجع ابن محّاد، »الفنت«، ص 60، »أمايل الشجري«، ج2، ص 
.27

19. »الغيبة للطوسي«، ص 268.
20. ابن محّاد، »الفنت«، ص 9؛ املتقي اهلندي، »كنز العمال«، ج11، 

ص 63، ح 130٥0.
21. »الغيبة للنعماين«، ص 2٥7، ابب 14، ح 14.

22. نفس املصدر، ص 2٥3، ابب 14، ح 13.
العمال«،  »كنز  اهلندي،  املتقي  101؛  »الفنت«، ص  محّاد،  ابن   .23

ج14، ص ٥86، ح 39660.
24. الطرباين، »املعجم الكبري«، ج8، ص 120، ح 749٥.

»نور  الشبلنجي،  1٥؛  ابب   ،٥11 ص  »البيان«،  لشافعي،   .2٥
األبصار«، ص 188.

26. »صحيح البخاري«، ج 4، ص 143.
27. »صحيح مسلم«، ج 1، ص 9٥.

28. الحظ: ابن شهر آشوب، »املناقب«، ج 3، ص 8٥؛ ابن أيب شيبة، 
»املصنف«، ج 8، ص 3٥9.

29. سورة آل عمران، اآلية 49.
30. سورة آل عمران، اآلية 461.
31. سورة آل عمران، اآلية 49.

»الغيبة«، ص  الطوسي،  الشيخ   ،108 »الفنت«، ص  محّاد،  ابن   .32
477، ح ٥03.

33. سورة الرعد، اآلية 31.
34. »الغيبة للنعماين«، ص 238، ابب 13، ح 30.

3٥. ابن شعبة، »حتف العقول«، ص 11٥، ولفظه.
36. سورة االحزاب، اآلية 33.
37. سورة الشورى، اآلية 23.

38 الشيخ الطوسي، »الغيبة«، ص 282.
39 نفس املصدر، ص 280.

الكربى  »السنن  ٥11؛  ص   ،4 ج  للحاكم«،  »املستدرك  راجع   .40
للنسائي«، ج 6، ص 236، ح 10788؛ »سنن الرتمذي«، ج ٥، ص 

162، ح 2886.
41. الشيخ الصدوق، »ثواب األعمال«، ص 110.

42. راجع: الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ص 330، ح 16.
43. الشيخ الصدوق، »كمال الدين«،  ص 644، ح 3.

44. سورة اإلسراء، اآلية 36.

املصدر: املوقع الرمسي للشيخ حسني أنصاراين www.erfan.ir؛ ابلتلخيص.

إنسان معيوب وإنسان سالمإنسان معيوب وإنسان سالم

االسالمي.  املنظور  يف  الكامل  االنسان  هو  البحث  موضوع 
األعلى،  االنسان  النموذجي،  االنسان  يعين  الكامل  فاالنسان 
واإلنسان، كأي  يعجبك.  آخر  تعبري  أي  أو  األمسى،  االنسان 
شيء آخر فيه الكامل وفيه غري الكامل، بل فيه املعيوب والسليم. 

فهناك إنسان معيوب وإنسان سليم، والسليم نوعان:
1. إنسان سليم کامل،

۲. إنسان سليم غري کامل.

معرفة االنسان الکامل
إّن معرفة االنسان الكامل، او النموذجي، يف نظر االسالم واجبة 
املثال،  الكامل يكون حبكم  علينا حنن املسلمني، الن االنسان 
والقدوة وما ينبغي أن حيتذى. فنحن اذا شئنا أن نكون مسلمني 
أردان  واذا   - الكامل  االنسان  صنع  يريد  واالسالم   - كاملني 
أن نصل اىل كمالنا االنساين ابلرتبية والتعليم االسالميني، علينا 
أن نعرف من هو االنسان الكامل، وكيف هي مالحمه، مالحمه 
الروحية واملعنوية، وسيماه، كيف هي سيماء االنسان الكامل، 

االنسـان الكامل
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اتم، مل يزل نصف انسان، كسر انسان، ربع انسان، ثلث انسان، 
ليس انساان اتما. واالنسان يكون اتما، ويكون قابال لكي يكون 
النهائي، ذلك  كاماًل، ويكون أكمل، وأكمل، اىل ذلك احلد 
النهائي الذي ال يكون فوقه انسان. ذلك هو االنسان الكامل، 

وهو الذي بلغ ارفع حدود االنسانية.

تعبري االنسان الکامل
إن تعبري االنسان الكامل مل يكن له وجود يف اآلداب اإلسالمية 
حىت القرن السابع اهلجري ولكنه اليوم مستعمل حىت يف اورواب. 
االنسان  بشأن  اإلسالم  عامل  التعبري يف  استعمل هذا  من  واول 
وطرح موضوع ابسم االنسان الكامل، هو العارف املعروف حمي 
الدين العريب االندلسي الطائي. وحمي الدين هذا هو أبو العرفان 

والتصوف اإلسالمي.
من املسائل اليت طرحها هذا الرجل هي مسألة االنسان الكامل، 
ولكنه، ابلطبع، طرحها من حيث املنظور العرفاين. اال أنه استعمل 
لفظة االنسان الكامل وشرحها من وجهة النظر العرفانية اخلاصة. 
وجهات  الكامل حبسب  االنسان  فسروا  ايضا  اآلخرين  أن  اال 
الذي نريد أن نشرحه من حيث وجهة نظر  نظرهم. وهذا هو 

القرآن، لكي نعرف كيف ينظر القرآن اىل االنسان الكامل.

اهلامش:
1. سورة املائدة، اآلية 3.

(

جعفرصادق  ترمجة:  الکامل«،  »االنسان  املطهري،  مرتضی  املصدر: 
اخلليلي، مؤسسة البيعة، بريوت، البعة االولی، 1410ه.

وما هي مميزاته، حىت نستطيع أن نصنع جمتمعنا، افراد جمتمعنا، 
وأنفسنا على شاكلته. واذا مل نعرف االنسان الكامل االسالمي، 
فلن يستطيع احدان أن يكون مسلما کامال متاما، وبعبارة أخرى، 
ال يستطيع أن يكون يف نظر االسالم انساان ذا كمال نسيب، يف 
األقل. ان ملعرفة االنسان الكامل، يف املنظور االسالمي، طريقني:

الطريق األول 
هو أن نرى كيف يصف القرآن االنسان الكامل، مث كيف تصفه 
بل  الكامل«  التعبري ال يكون »االنسان  أّن  ولو  النبوية،  السنة 
يكون بتعبري املسلم الكامل او املؤمن الكامل. ولكن من الواضح 
االسالم  يف  بلغ كماله  الذي  االنسان  هو  الكامل  املسلم  أن 
واملؤمن الكامل يعين االنسان الذي بلغ كماله يف ضوء االميان. 
فعلينا أن نرى كيف مييز القرآن والسنة االنسان الكامل، وما هي 
اخلطوط اليت يرمساهنا ملالمح هذا االنسان الكامل. واحلقيقة اننا 

جند الكثري مما نريد هبذا اخلصوص يف القرآن والسنة كليهما.
الطريق الثاين

اشخاصا  الكامل،  االنسان  من  عينيني  اشخاصا  نعترب  أن  هو 
نثق أبهنم قد صيغوا على وفق ما يريد القرآن، وعلى وفق ما يريد 
االسالم. أي أن جند اشخاصا هلم وجود عيين، وهم امثلة لالنسان 
اإلسالمي الكامل، وذلك الن االنسان اإلسالمي الكامل ليس 
جمرد صورة ذهنية خيالية ال وجود هلا يف اخلارج، بل أن له مصاديق 
عديدة يف اخلارج، على اختالف حدوده، من احلد األعلى جدا، 

إىل حد ادىن من ذلك بدرجة أو درجتني.
اذن، فهذان مها طريقة معرفة االنسان الكامل، وليس جملرد إعتبار 
ذلك حبثا علميا، فإننا اذا مل نعرف االنسان اإلسالمي الكامل، 
سواء عن طريق القرآن والسنة، او عن طريق معرفة الذين رابهم 
اإلسالم،  عينه  الذي  الطريق  السري يف  على  نقدر  فلن  القرآن، 
جملتمعنا  وال ميكن  احلقيقيني حقا،  املسلمني  من  نكون  أن  وال 
أن يصبح جمتمعا اسالميا. وعليه، فمن الضروري معرفة االنسان 
الكامل العايل واملتعايل اإلسالمي، وهذه هي القاعدة وهذا هو 

الطريق. 

الفرق بني الکمال التمام
يف  انه  »كامل«.  معىن كلمة  عن  للذهن  يتبادر  سؤاال  إن  اال 
كثري من األمور واضح، ولكن عندما يتمعن االنسان يف األمر 
جيد انه على العكس من ذلك. وان هذا الواضح أحوج من كثري 
من املعضالت إىل الشرح والتوضيح. فما معىن االنسان الكامل.

يف اللغة العربية كلمتان متقاربتان يف املعىن، ولكنهما ليستا مبعىن 
الكلمتني، وهي كلمة  تينك  واحد، ومثة كلمة اخرى هي ضد 
وتستعمل  الكلمة،  هذه  ضده  مرة  تستعمل  أكثر،  ال  واحدة 
لتينك  فليس عندان مرادف  الفارسية  أما يف  مرة ضد األخرى. 
الكلمتني. امنا لدينا كلمة واحدة للمعنيني. واللفظتان العربيتان 
اتم،  يقال:  ومرة  يقال: كامل،  فمرة  والتمام.  الكمال،  مها: 
وضدمها الناقص. هذا کامل وذاك انقص. وهذا اتم وذاك انقص. 

وقد وردت كلتا الكلمتني يف احدى األايت القرآنية:
»اْليـَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت«1

ومل يقل: أمتمت لکم دينکم. يقولون: لو كان قد قال: أمتمت 
لکم دينکم، ملا صح ذلك لغواي. فما الفرق بني هذين؟ إننا إذا 
مل نشرح الفرق بينهما، ال يتهيأ لنا أن نبدأ حبثنا، إذ أن حبثنا يبدأ 

مبعرفة معىن هاتني اللفظتني.
يتطلبها وجود مجيع  اليت  الدرجات  »التمام« على  لفظة  تطلق 
األشياء الالزمة لوجود شيء ما أي اذا مل يوجد بعضها، فيكون 

الشيء يف ماهيته انقصا. فهو مل يوجد كله، بل وجد بعضه.
أن  بعد  الشيء  اليها  أن يصل  فهو درجات ميكن  الكمال  اما 
اصبح اتما، درجة بعد درجة. اذا مل يكن هذا الكمال، فالشيء 
موجود بتمامه، ولكن اذا اضيف اليه الكمال، ارتفع درجة واحدة. 
يعتربون الكمال خطا عموداي، والتمام خطا افقيا. أي أن الشيء 
عندما يبلغ هنايته افقيأ يقال انه قد مت، وعندما يتحرك عموداي، 
يكون متجها حنو الكمال. يقال أن فالان قد كمل عقله، فهو 
كان عاقال قبل ذاك ولكن عقله قد ارتفع اآلن درجة. او يقال 
علم فالن قد اكتمل، فهو كان له علم، وكان يستفيد من علمه 
ولكنه اآلن ارتقى درجة اخرى من درجات الكمال. إّن االنسان 
الكامل معناه وجود انسان اتم يف قبال انسان مل يزل افقيا غري 

االنسـان الكامل
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الشعر واألدب

أمْن تذكر جرياٍن بذى ســــلٍم
مزْجَت دمعا َجَرى من مقلٍة بـــدِم
أَْم هبَِّت الريُح ِمْن تلقاِء كاظمـــٍة

وأَومض الربق يف الظَّْلماِء من ِإضـِم
فما لعينيك إن قلت اْكُففا مَهَتــا
وما لقلبك إن قلت استفق يهــــِم
أحيسب الصُب أّن احلب منكتـــٌم

ما بني منسجم منه ومْضطَـّـــــرِم
لوال اهلوى مل ترق دمعاً على طـلٍل

وال أرْقَت لذكر الباِن والَعلــــِم
فكيف تنكر حباً بعد ما شــهدْت

به عليك عدول الدمع والســــقِم
وأثبت الوجُد خطَّْي عربٍة وضــىًن
مثل البهار على خديك والعنــــِم

نعْم سرى طيُف مْن أهوى فأرقـين
واحلب يعرتض اللذات ابأللــــِم

اي الئمي يف اهلوى العذري معذرة
مين إليك ولو أنصفت مل تلــــِم
َعدْتَك حايلَ ال ِسّرِي مبســـــترٍت
عن الوشاة وال دائي مبنحســــِم

حمْضتين النصح لكن لست أســمعُه
إن احملب عن العذال يف صــمِم

إىن اهتمت نصيَح الشيب يف عَذٍل 
والشيُب أبعُد يف نصح عن التهــم

النفس األمارة ابلسوء،  الفصل عن  البوصريي يف هذا  يتحدث 
والتحذير من االنقياد هلواها وشهواهتا، فهي كالطفل إن هتمله 
خالهلا  وترددت  ينفطم،  تفطمه  وإن  الرضاع  حب  على  شب 

عبارات أصبحت من احلكم اجلارية على األلسنة، مثل قوله:
إن الطعام يقوي شهوة النهم.

إن اهلوى ما توىل ُيْصِم أو َيِصِم.
فرب خممصة شر من التخم.

فإنَّ أَماريت ابلسوِء ما أتعظـــْت
من جهلها بنذير الشيب واهلـــرِم

وال أعّدْت من الفعل اجلميل قـرى
ضيٍف أملّ برأسي غرَي حمتشـــم
لو كنُت أعلم أين ما أوقـــرُه

كتمُت سراً بدا يل منه ابلكتــِم
مْن يل بردِّ مجاٍح من غوايتهـــا
كما يُردُّ مجاُح اخليِل ابللُُّجــــِم

فال ترْم ابملعاصي كسَر شهوهتـــا
إنَّ الطعام يقوي شهوَة النَّهـــِم

والنفُس كالطفل إن تـُْهملُه شبَّ على
حب الرضاِع وإن تفطمُه ينفطــِم
فاصرْف هواها وحاذر أن تـَُوليَــُه
إن اهلوى ما توىلَّ ُيْصِم أو َيِصـِم
وراعها وهي يف األعماِل ســائمٌة

وإْن هي استحلِت املرعى فال ُتِسِم
كْم حسنْت لذًة للمرِء قاتلــًة

مـن حيث مل يدِر أنَّ السم ىف الدسـِم
واخش الدسائس من جوٍع ومن شبع

فرب خممصٍة شر من التخـــــِم
واستفرغ الدمع من عني قد امتألْت

من احملارم والزْم محية النـــدِم
وخالف النفس والشيطان واعِصِهما

ِـــِم وإْن مها حمضاك النصح فاهتَّ
وال تطْع منهما خصماً وال حكمـــًا
فأنت تعرُف كيَد اخلصم واحلكــِم

أستغفُر هللا من قوٍل بال عمــــٍل
لقد نسبُت به نسالً لذي ُعقـــــُِم
أْمرُتك اخلرَي لكْن ما ائتمْرُت بـه

وما اسـتقمُت فما قوىل لك استقـِم
وال تزودُت قبل املوت انفلـــًة

ومل أصلِّ سوى فرٍض ومل اصــــِم

خصص الشاعر هذا الفصل يف مدح رسول هللا حيث حتدث 
عن زهده مع ما عرض عليه من كنوز األرض، وعن كمال مشائله 

واصطفاء هللا تعاىل له.
مث يذكر أنه سيد الكونني )السماء واألرض(، والثقلني )اإلنس 
واجلن(، واجلنسني )العرب والعجم(، وهو حبيب هللا وصاحب 

الشفاعة يوم احلساب، ورقي مرتبته بني سائر األنبياء.
ظلمُت سنََّة مْن أحيا الظالم إلـــى
إِن اشتكْت قدماه الضَر من ورِم
وشدَّ من سغٍب أحشاءه وطـــوى
حتت احلجارة كْشحاً مرتف األدِم

ان قصيدة الربدة هلا عدة امساء تعرف هبا فهي تعرف بقصيدة 
الربدة أو قصيدة الرُبأة أو الكواكب الدريَّة يف مدح خري الربية، 
.وقصيدة الربدة تعترب أحد أشهر القصائد يف مدح النيب حممد

وقد كتب قصيدة الربدة الشاعر املشهور ابلبوصريي، وكتبها يف 
القرن السابع اهلجري املوافق للقرن احلادي عشر امليالدي.

وامسه شرف الدين أبو عبد هللا حممد بن سعيد الصنهاجي البوصريي، 
ولد سنة 608ه يف إحدى قرى »صعيد مصر«، وقد تلقى علوم 
العربية واألدب منذ نعومة أظفاره، وتتلمذ على يد عدد من أعالم 
عصره، من أمثال أيب احلسن الشاذيل، ويُذكر أنه نظم الشعر من 
حداثة سّنه حىت أجاد قرض الشعر البليغ الذي جتلت فيه مظاهر 

اجلزالة والسهولة، وله قصائد كثرية برع فيها.
وقد نظمها البوصريي ملا ُأصيب بشلل نصفي استشفاًعا هبا إىل 
هللا تعاىل ليشفيه ويُعافيه مما أصابه، إذ يقول إنّه كرر إنشادها ودعا 
هللا تعاىل وتوّسل إليه مث رأى يف منامه رسول هللا ميسح عليه 
بيده املباركة ويُلقي عليه بُردته، وإبذن هللا ورمحته ُشفي البوصريي 

من مرضه بعد أن نظم هذه القصيدة، وعادت إليه صحته.
الربدة هذه هي من  الباحثني على أن قصيدة  وقد أمجع معظم 
النبوي إن مل تكن أفضلها كلها  أفضل وأعجب قصائد املديح 
على االطالق حىت قيل: إهنا أشهر قصيدة مدح يف الشعر العريب 
بني العامة واخلاصة. وقد انتشرت هذه القصيدة انتشارًا واسًعا يف 

البالد اإلسالمية.

واليكم بعض ابيات هذه القصيدة مع شرح خمتصر:
يبتدأ البوصريي قصيدته مبقدمة غزلية على عكس ابقي الشعراء، 
يشكوا  نراه  وإمنا  له،  هجرها  أو  حمبوبته  مبحاسن  يتغن  مل  فهو 
آالم غرام من نوع خاص، وعن الئميه يف حبه العذري، والوشاة 

الكاشفني لسره مهما ابلغ يف كتمانه.
كذلك نراه يردد أمساء مواضع حجازية وجندية، مثل ذي سلم 
وكاظمة وإضم، وكل ذلك دليل على أن هذه املقدمة الغزلية إمنا 

هي تعبري رمزي حلبه للرسول وشوقه لزايرته.

قصيدة البردةقصيدة البردة
د. حممد هادی زبرجد 

الشعر واألدب
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الشيعة بعد وفاة 
الحسن العسكري

السؤال:
انقسم الشيعة بعد وفاة احلسن العسكري اىل أربعة عشرة 
بن  )حممد  ومهدوية  وإمامة  ووالدة  بوجود  يقل  ومل  فرقة... 
احلسن( إال فرقة واحدة )شرذمة قليلة( من تلك الفرق األربعة 

عشر. 
وقد كان القول بوجود ولد )للحسن العسكري( قوال سراي 
ابطنيا قال به بعض أصحاب اإلمام العسكري بعد وفاته. 
ومل يكن االمر واضحاً وبديهيا وجممعاً عليه بني الشيعة يف ذلك 
الوقت، حيث كان جو من احلرية والغموض حول مسألة اخللف 

يلف الشيعة، ويعصف هبم بشدة.
تناقش  الفرتة كتبا  لتلك  املعاصرين  العلماء  وقد كتب عدد من 
موضوع احلرية وسبل اخلروج منها، ومنهم الشيخ علي بن اببويه 
الصدوق الذي كتب كتااب امساه »اإلمامة والتبصرة من احلرية«. 
وقد امتدت هذه احلرية اىل منتصف القرن الرابع اهلجري حيث 
»اكمال  مقدمة كتابه  يف  الصدوق  علي  بن  حممد  الشيخ  اشار 
الدين« اىل حالة احلرية اليت عصفت ابلشيعة وقال: وجدت اكثر 
املختلفني ايل من الشيعة قد حريهتم الغيبة، ودخلت عليهم يف امر 

القائم الشبهة... وقال حممد بن ايب زينب النعماين يف كتابه »الغيبة« 
يصف حالة احلرية اليت عمت الشيعة يف ذلك الوقت: ان اجلمهور 
منهم يقول يف )اخللف( اين هو؟ واين يكون واين يكون هذا؟ واىل 
مىت يغيب؟ وكم يعيش؟ هذا وله اآلن نيف ومثانون سنة؟ فمنهم من 
يذهب اىل انه ميت ومنهم من ينكر والدته وجيحد وجوده ويستهزئ 
ابملصدق به، ومنهم من يستبعد املدة ويستطيل االمد. يقول: أي 
حرية اعظم من هذه احلرية اليت اخرجت من هذا االمر اخللق الكثري 
اليسري، وذلك لشك  النزر  اال  فيه  يبق ممن كان  ومل  الغفري؟  واجلم 
يدعيها  اليت  واالستفاضة  والتواتر  االمجاع  دعاوى  ان  الناس... 
البعض على احاديث وجود ووالدة ومهدوية اإلمام الثاين عشر 
ذلك  يف  وجود  هلا  يكن  مل   )العسكري احلسن  بن  )حممد 
الزمان... من هنا ميكننا القول، اذا استثنينا شرذمة قليلة، ان امجاع 
الشيعة يف القرن الثالث والقرن الرابع كان قائماً على عدم االميان 
عامة  ذلك  ذكر  وقد   ،العسكري احلسن  بن  حممد  بوجود 
مؤرخي الشيعة كـالنوخبيت واالشعري والكليين والنعماين والصدوق 
واملفيد والطوسي، الذي اطلقوا على ذلك العصر اسم »عصر 

احلرية«.

األسئلة واألجـوبة

وراودْته اجلباُل الشُم من ذهــٍب
عن نفسه فأراها أميا شــــمِم
وأكدْت زهده فيها ضرورتُـــه

إنَّ الضرورة ال تعدو على الِعَصِم
وكيف تدعو إىل الدنيا ضرورُة مْن

لواله مل خُتْرِج الدنيا من العـدِم
حممد سيد الكونني والثقليــــ

ِن والفريقني من ُعْرب ومْن عجــِم
نبينا اآلمُر الناهي فال أحــــٌد
أبرَّ يف قوِل ال منه وال نعــــِم

هو احلبيب الذي ترجى شفاعـته
لكل هوٍل من األهوال مقتحـــِم
دعا إىل هللا فاملستمسكون بــه

مستمسكون حببٍل غري منفصـــِم
فاق النبيني يف َخلٍق ويف ُخلـٍُق

ومل يدانوه يف علٍم وال كـــرِم
وكلهم من رسول هللا ملتمـــٌس

غرفاً من البحر أو رشفاً من الدمِي
وواقفون لديه عند حدهــــُم

من نقطة العلم أو من شكلة احلكِم
فهو الذي مت معناه وصورتــه

مث اصطفاه حبيباً ابرُئ النســـِم
منزٌه عن شريٍك يف حماســـنه

فجوهر احلسن فيه غري منقســـِم
دْع ما ادعْتُه النصارى يف نبيهُم

واحكم مبا شئت مدحاً فيه واحتكم
وانسب إىل ذاته ما شئت من شرف
وانسب إىل قدره ما شئت من عظِم

فإن فضل رسول هللا ليس لــــه
حدٌّ فيعرب عنه انطٌق بفــــــِم

لو انسبت قدرَه آايتُه عظمــــًا
أحيا امسُه حني يدعى دارَس الرمِم

مل ميتحنا مبا تعيا العقوُل بـــه
حرصاً علينا فلم نْرتْب ومل هنـــِم

أعيا الورى فهَم معناه فليس يُرى
يف القرب والبعد فيه غري ُمْنفحـِم
كالشمس تظهر للعينني من بُعـٍد

صغريًة وُتكلُّ الطرَف من أَمـــِم
وكيف يُْدرُِك يف الدنيا حقيقتـَه

قوٌم نياٌم تسلوا عنه ابحلُلُــــــِم
فمبلغ العلِم فيه أنه بشــــــٌر
وأنه خرُي خلِق هللا كلهــــــِم

وكُل آٍي أتى الرسل الكرام هبا
فإمنا اتصلْت من نوره هبــــِم

فإنه مشُس فضٍل هم كواكُبهــا
يُْظِهرَن أنواَرها للناس يف الظُلـِم

أكرْم خبَْلق نيّب زانه ُخلـُـــٌق
ابحلسن مشتمٍل ابلبشر متَّســـــِم

كالزهر يف ترٍف والبدر يف شرٍف
والبحر يف كرٍم والدهر يف مِهَِم

كانه وهو فرٌد من جاللتــــه
يف عسكٍر حني تلقاه ويف حشـِم
كأمنا اللؤلؤ املكنون ىف صدٍف
من مْعِديَن منطٍق منه وُمبـَْتســم

ال طيَب يعدُل تُرابً ضم أعُظَمـــُه
طوىب ملنتشٍق منه وملتثـــــم

يف هذا الفصل يتحدث عن مولده وما صاحبه من بشائر، 
حىت بدا وكأن الكون كله حيتفل هبذا املولد يف نشوة وطرب، ومن 
البشائر تصدع إيوان كسرى، ومخود انر اجملوس، وجفاف  هذه 

حبرية ساوة، وتعم الفرحة أرجاء الكون والسماء
أابن مولُده عن طيب عنصــره

اي طيَب مبتدأٍ منه وخمتتــــِم
يوٌم تفرَّس فيه الفرس أهنــــُم

قد أُْنِذروا حبلول البْؤس والنقـِم
وابت إيوان كسرى وهو منصدٌع

كشمِل أصحاب كسرى غري ملتئـِم
والنار خامدُة األنفاِس من أسـٍف

عليه والنهُر ساهي العنِي من سدِم
وساَء ساوة أْن غاضت حبريهُتــا
وُردَّ وارُدها ابلغيظ حني ظمــي
كأّن ابلنار ما ابملاء من بَــــلٍل

حْزانً وابملاء ما ابلنار من َضــرِم

الشعر واألدب
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أو  يقرأ  فيما  له رأي  إذا كان قارائ مثقفا  إنه  فيها معذوراً، غري 
كان ابحثا يريد لبحثه ان يكتسب صفة العلمية واملوضوعية أو 
كان جمددا يريد ان يواجه املاليني ليخطئها يف ما لديها ويقدم 
التصديق  قبل  أمور  بعدة  القيام  له  ينبغي  معلومات جديدة  هلا 

ابلتصور اآلنف الذكر وهي:
1. عليه ان يفسر ظاهرة التشابه بني الكتابني وهل مها كتاابن 
حقا ام مها كتاب واحد بعضهما اصل واآلخر مهذب بشكل 

طفيف؟
املؤلف  املطبوع هو نسخة  فهل  النسختني  بتوثيق  يقوم  ان   .2
او نسخة عنها او نسخة متأخرة جدا ال يعرف األصل الذي 

استنسخت عنه؟
يديه  بني  اليت  النسخة  بني  فيقارن  النص  بتوثيق  يقوم  أن   .3
واملنقول عن األصل يف كتب أخرى يف فرتات أقدم من النسخة 

اخلطية.
4. ان يبحث عن مصادر أخرى يف املوضوع نفسه فقد جيد ما 
يؤيد أو ما يعارض وعليه ان يعاجل التعارض أو يرجح مصدرا على 

آخر مبرجحات مقبولة علميا.

• ما نقله الشيخ املفيد عن كتاب فرق الشيعة:
مضافا اىل ذلك مل يقارن بني ما نقله الشيخ املفيد عن النوخبيت يف 
 كتابه الفصول املختارة من انقسام اصحاب احلسن العسكري

اىل اربع عشرة فرقة والنص عند الشيخ املفيد كما يلي:
قال الشيخ املفيد )ت 413( يف كتابه »الفصول املختارة«:

وملا تويف أبو حممد احلسن بن علي بن حممد إفرتق أصحابه بعده 
على ما حكاه أبو حممد احلسن بن موسى النوخبيت أبربع عشرة فرقة، 
فقال اجلمهور منهم إبمامة القائم املنتظر وأثبتوا والدته وصححوا 

النص عليه وقالوا هو مسي رسول هللا ومهدي األانم.4
أصاهبا  قد  املطبوعة  النوخبيت  نسخة  ان  النص  هذا  من  ويتضح 

التحريف حني مل يذكر فيها عبارة »اجلمهور منهم«.٥

• ما ذكره الشيخ ابو سهل النوخبيت:
لكتاب  املطبوعة  النسخة  التحريف يف  ويؤكد وقوع هذا  أقول: 
فرق الشيعة للنوخبيت ما ذكره الشيخ ابو سهل امساعيل بن علي 
النوخبيت6 وهو خال احلسن بن علي النوخبيت صاحب فرق الشيعة.

قال أبو سهل يف كتابه »التنبيه يف اإلمامة«: 
ان احلسن خلف مجاعة من ثقاته ممن يروي عنه احلالل واحلرام 
من  مبوضع  وكانوا  اجلواابت  وخيرجون  وامواهلم  شيعته  ويؤدي كتب 
السرت والعدالة بتعديله اايهم يف حياته، فلما مضى امجعوا مجيعاً على 
انه قد خلَّف ولدا هو اإلمام وامروا الناس ان ال يسألوا عن امسه وان 
يسرتوا ذلك من اعدائه، و طلبه السلطان اشد طلب ووكل ابلدور 

7.واحلباىل من جواري احلسن
ومن البعيد جداً ان يكون ابن األخت وهو معين ابالمر غري مطلع 
على كتا ب خاله يف املوضوع نفسه وهو شيخ متكلمي الشيعة 
يف بغداد يف وقته وإذا اطلع عليه وكان خمالفا له فمن البعيد ان 

ال يذكر رأيه.

• ما ذكره الشيخ الصدوق:
وقد اشار اىل هذه احلقيقة ايضا الشيخ الصدوق يف كتابه اكمال 

الدين ص 4٥، قال: 
كل من سألنا من املخالفني عن القائم، مل خيل من ان يكون قائاًل 

ابمامة االئمة االحد عشر من آابئه او غري قائل ابمامتهم.
فان كان قائال ابمامتهم لزمه القول ابمامة اإلمام الثاين عشر لنصوص 
آابئه االئمة عليه ابمسه ونسبه وامجاع شيعتهم على القول ابمامته 
وانه القائم الذي يظهر بعد غيبة طويلة فيمأل األرض قسطاً وعدال 

كما ملئت جوراً وظلماً.

• ما ذكره الذهيب:
ابملهدي  املعتقدين  ان  حقيقة:  على  نص  فقد  ذلك  اىل  مضافا 
بن احلسن العسكري هم مجهور أصحاب اإلمام احلسن العسكري 
وليس شرذمة. الذهيب يف كتابه »سري اعالم النبالء« وابن حزم 
األندلسي يف كتابه »الفصل« واألشعري السين يف كتابه مقاالت 

اإلسالميني.

اجلواب: 
القائلني  فإن  الصحيح  والعكس هو  هذه دعوى غري صحيحة 
بوجود ووالدة ومهدوية حممد بن احلسن هم مجهور أصحاب 
احلسن العسكري وقد نقل هذه احلقيقة األشعري السين )ت 
324( يف كتابه »مقاالت اإلسالميني« الذي انتهى من أتليفه 
سنة 297 هجرية وكذلك ابن حزم )ت ٥48( يف كتابه »الفصل 
املعنيني  السنة  علماء  من  وكالمها  والنحل«  واألهواء  امللل  يف 
هذا  الشيعة  على  ابلرّد  ُعين  ممن  الثاين  وكان  اإلسالمية  ابلفرق 
ابإلضافة اىل ما ذكره الشيخ ابو سهل النوخبيت والشيخ الصدوق 

والشيخ املفيد.

الرد على الشبهة
هناك قضيتان خلط االستاذ الكاتب يف احلديث عنهما وذكر 

املصادر فيهما على اهنما قضية واحدة:
األوىل: قضية تفرق أصحاب اإلمام احلسن العسكري من 
بعد وفاته اىل أربع عشرة فرقة أحداها الفرقة اإلمامية. ومستنده يف 
ذلك هو ما جاء يف كتاب فرق الشيعة للنوخبيت واملقاالت والفرق 

لألشعري القمي.
الثانية: قضية احلرية اليت أصابت الشيعة بسبب انقطاع السفارة 
بعبارات صرحية،  اليها  اشار  وقد  الكربى.  الغيبة  وبدء  اخلاصة 
النعماين وعلي بن اببويه وابنه حممد بن علي بن اببويه والطوسي 
والشيخ املفيد، غري أن األستاذ الكاتب لوى عنق هذه الكلمات 
زورا وهبتاان ليجعلها تصب يف القضية األوىل تضليال للقارئ وزايدة 
يف التعتيم على احلقيقة، وفيما يلي خالصة عن هلاتني القضيتني.

القضية األوىل:
قضية تفرق أصحاب اإلمام احلسن العسكري

من املفيد جدا ان نستعرض ما جاء يف كتاب »فرق الشيعة« 
للنوخبيت وكتاب »املقاالت والفرق« لألشعري القمي.

• قال النوخبيت يف فرق الشيعة:
... ولد احلسن بن علي يف شهر ربيع اآلخر اثنتني وثالثني ومأتني 
وتويف بسر من رأى يوم اجلمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع االول 
سنة ستني ومأتني ودفن يف داره البيت الذي دفن فيه ابوه وهو ابن 
مثان وعشرين سنة وصلى عليه ابو عيسى بن املتوكل وكانت امامته 
مخس سنني ومثانية اشهر ومخسة اايم وتويف ومل يـَُر له اثر ومل يعرف له 
ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من مرياثه اخوه جعفر وامه وهي ام ولد 

يقال ها عسفان مث مساها ابو احلسن حديثاً.
فافرتق اصحابه بعده اربع عشرة فرقة.1

• وقال األشعري القمي يف املقاالت والفرق:
و لد احلسن بن علي يف شهر ربيع اآلخر سنة اثنتني وثلثني ومائتني، 
وتويف بسر من رأى يوم اجلمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع اآلخر 
سنة ستني ومائتني، ودفن يف داره يف البيت الذي دفن فيه ابوه، وهو 
ابن مثان و عشرين سنة، وصلى عليه ابو عيسى بن املتوكل، وكانت 
امامته مخس سنني ومثانية اشهر ومخسة اايم، وتويف ومل ير له خلف ومل 
يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من مرياثه اخوه جعفر و امه وهي 
ام ولد كان يقال هلا عسفان مث مساها ابوه )حديثا(، فافرتق اصحابه 

من بعده مخس عشرة فرقة.2

القراءة السريعة
احلسن  أصحاب  تفرق  مسألة  على  يتفقان  النصني  ان 
فرقة  فرقة وعدم ذكر حجم كل  اربع عشرة  اىل   العسكري
الفرق  ان هذه  أن يفرتض  القارئ حمقا  الذي جيعل  االمر  منها 
متكافئة عدداي، وابلتايل حيكم ببساطة ان نسبة الفرقة اإلمامية 

هي نسبة واحد من اربعة عشر.3
واألشعري  النوخبيت  ان  نعلم  النتيجة حني  وخطورة  أمهية  وتزداد 
الصغرى  الغيبة  لفرتة  املعاصرين  الشيعة  علماء  من  مها  القمي 
فاالشعري القمي تويف سنة 301 هجرية والنوخبيت تويف يف حدود 
سنة 320 هجرية. واملسألة هبذه احلدود قد يكون القارئ البسيط 
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النبالء ج 13، صص  قال الذهيب )ت 748( يف سري أعالم 
بن  أن احلسن )بن علي  أبو حممد بن حزم  نقل   122-119
حممد( مات عن غري عقب. قال وثبت مجهور الرافضة على أن 

للحسن ابنا أخفاه.

• ما ذكره ابن حزم:
يف  »الفصل  يف كتابه  هجرية(   ٥48-484( حزم  ابن  وقال 

امللل«، ج 4، ص 77:
احلسن  عليه مث يف  ابلنص  اإلمامة يف علي وحده  الروافض  وقالت 
مث يف احلسني وادعوا نصا آخر من النيب عليهما بعد أبيهما مث 
علي بن احلسني لقول هللا عز وجل »وأولوا األرحام بعضهم أوىل 
ببعض يف كتاب هللا.« قالوا فولد احلسني أحق من أخيه مث حممد بن 
علي بن احلسني مث جعفر بن علي ابن احلسني. وهذا مذهب مجيع 
متكلميهم كهشام بن احلكم وهشام اجلواليقي وداود احلواري وداود 
تلميذ  السكاك  علي  وأيب  هيثم  بن  وعلي  منصور  بن  وعلي  الرقي 
هشام بن احلكم وحممد بن جعفر بن النعمان شيطان الطاق وأيب ملك 

احلضرمي وغريهم.
مث افرتقت الرافضة بعد موت هؤالء املذكورين وموت جعفر بن حممد 
فقالت طائفة إبمامة حممد بن إمساعيل بن جعفر. وقالت طائفة إبمامة 
ابنه حممد بن جعفر وهم قليل وقالت طائفة جعفر حي مل ميت. وقال 
مجهور الرافضة إبمامة ابنه موسى بن جعفر مث علي ابن موسى مث حممد 
بن علي بن موسى مث علي بن حممد بن موسى مث احلسن بن علي. مث 
مات احلسن غري معقب فافرتقوا فرقا وثبت مجهورهم على أنه ولد 
للحسن بن علي ولد فأخفاه وقيل بل ولد له بعد موته من جارية له 
امسها صقيل وهو األشهر وقال بعضهم بل من جارية له امسها نرجس 

وقال بعضهم من جارية له امسها سوسن.
وقال يف ج 4، ص 138:

وقالت القطعية من اإلمامية الرافضة كلهم وهم مجهور الشيعة ومنهم 
املتكلمون والنظارون والعدد العظيم ابن حممد بن احلسن بن علي بن 
حممد بن علي ابن موسى بن جعفر بن علي بن احلسني بن علي بن ايب 
طالب حي مل ميت وال ميوت حىت خيرج فيمأل األرض عدال كما 
ملئت جورا وهو عندهم املهدي املنتظر، وبقول طائفة منهم ان مولد 
هذا الذي مل خيلق قط يف سنة ستني ومائتني سنة موت ابيه وقالت 
طائفة منهم بل بعد موت ابيه مبدة وقالت طائفة منهم بل يف حياة 
ابيه... وكل هذا هوس ومل يعقب احلسن املذكور ذكراً وال انثى فهذا 

اول نُوك8 الشيعة ومفتاح عظيماهتم واخفها وان كانت مهلكة.9
ذكر السيد هبة الدين الشهرستاين يف مقدمة كتاب فرق الشيعة 
ابن  عند  للنوخبيت كانت  الشيعة  فرق  من  نسخة  ان  للنوخبيت 
حزم10 وهو قرينة اثلثة على ان النسخة املتداولة من كتاب فرق 

الشيعة حمرفة يف هذا املوضع.

• ما ذكره األشعري السين يف كتابه املؤلَّف:
وهناك من هو أقدم من ابن حزم ممن قرر حقيقة ان مجهور اصحاب 
 كانوا يؤمنون ابن احلسن العسكري احلسن العسكري
وهو   ،املنتظر املهدي  وهو  عشر  الثاين  اإلمام  هو  ولد  له 
مصدر مهم جدا الينبغي لباحث أن يغفله وهو كتاب »مقاالت 
السين )ت 324 هجرية(  األشعري  احلسن  اإلسالميني« اليب 
وقد انتهى من أتليفه سنة 297 هجرية )أي بعد مخس وثالثني 
سنة من وفاة احلسن العسكري(. قال أبو احلسن األشعري 

السين:
فالفرقة االوىل منهم وهم القطعية وانا مسوا قطعية الهنم قطعوا على 
موت موسى بن جعفر بن حممد بن علي وهم مجهور الشيعة يزعمون 
ان النيب نص على امامة على بن أيب طالب واستخلفه بعده بعينه 
وامسه وان عليا نص على امامة ابنه احلسن بن على وان احلسن بن 
على نص على امامة اخيه احلسني بن على وان احلسني بن على نص 
على امامة ابنه على بن احلسني وان على بن احلسني نص على امامة 
ابنه حممد بن على وان حممد بن على نص على امامة ابنه جعفر بن 
حممد وان جعفر بن حممد نص على امامة ابنه موسى بن جعفر وان 
موسى بن جعفر نص على امامة ابنه على بن موسى وان على بن 
موسى نص على امامة ابنه حممد بن على بن موسى وان حممد بن على 
بن موسى نص على امامة ابنه احلسن بن على بن حممد بن على بن 
موسى وهو الذي كان بسامرا وان احلسن بن على نص على امامة ابنه 
حممد بن احلسن بن على وهو الغائب املنتظر عندهم الذي يدعون انه 

يظهر فيمأل األرض عدال بعد ان ملئت ظلما وجورا.
ويتضح من ذلك كله يف ضوء املصادر الشيعية والسنية القدمية: 
وهم مجهور  وثُقاته   العسكري احلسن  اصحاب  ان مجهور 
الشيعة آنذاك كانوا يقولون ابلولد وكون ابيه احلسن قد نص 
على إمامته وانه املهدي املوعود طوال الغيبة الصغرى )أي القرن 

الثالث اهلجري والربع األول من القرن الرابع اهلجري(.
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القضية الثانية:
قضية احلرية يف بدء الغيبة الكربى

مما ال شك فيه ان قسما كبريا من الشيعة عاشوا حرية شاملة حني 
بلغهم خربانقطاع النيابة اخلاصة بعد وفاة النائب الرابع، حيث ال 
ينهض أبمورهم، مع   املهدي اإلمام  يوجد مرجع معني من 
كثرة الشبهات اليت أاثرها الزيدية واملعتزلة وغريهم، وتصدى علماء 
الشيعة يف تلك الفرتة لرفع احلرية اليت نشأت بسبب ذلك وكتبوا 

كتبا خالدة منها: ـ
- كتاب »الغيبة« لـحممد بن ابراهيم النعماين )ألفه بني سنة 333 

هجرية وسنة 342 هجرية(.
- و»اإلمامة والتبصرة من احلرية« لـعلي بن اببويه )ت 329(.

- و»إكمال الدين و إمتام النعمة يف إثبات الغيبة وكشف احلرية« 
لـحممد بن علي بن اببويه )ت 386(.

- و»الغيبة« للشيخ الطوسي )ت 460(.
- و...

 ان السر يف هذه احلرية هو انقضاء اجليل الذي شاهد اإلمام
وتعامل معه حسيا ونشر أخباره بني الشيعة بشكل خاص، وكون 
الغيبة ظاهرة جديدة مل يسبق هلا مثيل يف اجملتمع اإلسالمي مع 

وجود شبهات وتساؤالت من اخلصوم.
وقد وفق العلماء املذكورون ونظراؤهم رمحهم هللا مجيعا يف اإلجابة 
على كل شبهة اثريت حول الغيبة وما يرتبط هبا حىت عادت الغيبة 
لدى الشيعة مبنزلة املشاهدة وصارت دليال آخر على صدق إمامة 

أهل البيت وآية من آايهتم كما أشار النعماين اىل ذلك.
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اهلوامش:
1. »فرق الشيعة« للنوخبيت، صص 112-108.

2. »املقاالت والفرق لألشعري القمي«، صص 101-11٥.
3. ومع ان احلق ال يقاس ابلكثرة العددية اال إن الكثرة هنا هلا حساب 

خاص علينا ان نوليه أمهية ونتحقق منه.
4. مث ذكر الشيخ املفيد تلك الفرق وما نسب اليها من قول وانقشه مث عقب 
عليه بقوله: وليس من هؤالء الفرق اليت ذكرانها فرقة موجودة يف زماننا هذه 
وهو سنة ثالث وسبعنب وثالمثائة اال اإلمامية اإلثنا عشرية القائلة إبمامة ابن 
احلسن املسمى ابسم رسول هللا القاطعة على حياته وبقائه اىل وقت 
قيامه ابلسيف حسبما شرحناه فما تقدم عنهم وهم أكثر فرق الشيعة عددا 
وعلماء ومتكلمون ونظار وصاحلون وعباد ومتفقهة وأصحاب حديث وأدابء 
وشعراء، وهم وجه اإلمامية ورؤساء مجاعتهم واملعتمد عليهم يف الداينة ومن 
سواهم منقرضون وال يعلم أحد من مجلة االربع عشرة فرقة اليت قدمنا ذكرها 
ظاهرا مبقالة وال موجودا على هذا الوصف من داينته وإمنا احلاصل منهم 

حكاية عمن سلف وأراجيف بوجود قوم منهم ال تثبت.
٥. نبهنا اىل وقوع التحريف يف نسخة فرق الشيعة ابملقارنة بني نصها ونص 
الشيخ املفيد عن النوخبيت أخوان احلجة الشيخ عبد هللا الدشيت جزاه هللا خري 

اجلزاء.
6. كان وجها من وجوه علماء الشيعة سنة 30٥ وحضر وفاة السفري الثاين 
ووصيته اىل احلسني بن روح، وكان يرتقب قسم من الشيعة ان يكون هو 
النائب بعد وفاة السفري الثاين لوجاهته وشدة اتصاله واختصاصه به وستأيت 

مجلة أخرى من ترمجته.
7. أنظر »إكمال الدين« للشيخ الصدوق، ص 93.

8. النُّوك ابلضم احلُمق، واألْنوك: األمحق.
احلسن  امامهم  ان  الشيعة  بنقل مجهور  ونظراؤه  حزم  ابن  يثق  مل  لئن   .9
العسكري قد ولد له ولد نص عليه ابإلمامة. فقد وثق بقوهلم آخرون 
ولقبه  حممدا  مساه  َخَلف  العسكري  للحسن  أن  وأثبتوا  السنة  علماء  من 
املهدي ومن هؤالء: سبط بن اجلوزي احلنبلي ت 64٥ يف كتابه »تذكرة 
اخلواص«، ص 363، وحممد بن طلحة الشافعي ت 6٥2 يف »مطالب 
السؤول«، ج 2، ص 79 وابن الصباغ املالكي يف »الفصول املهمة«، ص 
287 وابن طولون ت 9٥3 يف كتابه »األئمة اإلثين عشر« وغريهم وقد عد 
املرجع املعاصر الشيخ الصايف يف كتابه منتخب األثر مخسا وستني عاملا من 

علماء السنة ممن ذكر ذلك )انظر هامش ص 322 فما بعدها(.
10. »فرق الشيعة«، مقدمة السيد هبة الدين الشهرستاين.

املصدر: مرکز اإلشعاع اإلسالمي
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منّوعـــات

8 ربيع االول، ذکری استشهاد احلسن بن علي العسکري
الدولة  ألن  املعتمد،  زمان  يف  الوالدة  حدوث  من  الرغم  على 
اجراءات  بسبب  عليها،  مطلعة  تكن  مل  الرمسي  املستوى  على 
اإلمام القائمة على أساس الكتمان والسرية يف هذا األمر، 
وأىب هللا سبحانه إال أن يتم نوره، فأخفى وليه الذي ينتظره العامل 

كله ليمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا.
روى الشيخ الصدوق ابالسناد عن سعد بن عبد هللا، قال: حدثين 

واهلل ُيتّم نوره

الحكــايات

17 ربيع االول، ذکری والدة حممد بن عبدهللا
يبلغ  القدوة احلسنة لإلنسانية مجعاء،   الرسول األكرم كان 
ومجاهري  جلي،  ببيان  أحكامها  ويفصل  ويفسرها  هللا  آايت 
املسلمني حريصة على االقتداء به يف القول والعمل. وحبلول شهر 
أداء  على   النيب عزم  للهجرة  العاشر  العام  من  القعدة  ذي 
فريضة احلج - ومل يكن قد حج من قبل وذلك ليطلع األمة على 
أحكام هللا يف فريضة احلج فتقاطرت ألوف املسلمني على املدينة 
وجتهزوا للخروج مع النيب حىت بلغ عددهم ما يقارب مائة 
ألف مسلم من خمتلف احلواضر والبوادي والقبائل، جتمعهم املودة 
 الصادقة وااُلخوة اإلسالمية واالستجابة لنداء الرسول القائد
القريب أعداءا متنافرين، ُجهاال كافرين.  بعد أن كانوا ابألمس 
فاطمة  الصديقة  وابنته  نسائه  معه كل   النيب واصطحب 
هبا  بعثه  مهمة  يف  طالب  أيب  بن  علي  زوجها  وختلف  الزهراء، 

رسول هللا، واستعمل على املدينة أاب دجانة األنصاري.
ويف منطقة ذي احلليفة أحرم النيب فلبس قطعتني من قماش 
أبيض ولىب عند اإلحرام قائال:»لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك 
لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، لبيك ال شريك لك لبيك.«

ويف الرابع من شهر ذي احلجة احلرام شارف النيب مكة وقطع 
التلبية، مث دخل املسجد احلرام وهو يكثر الثناء على هللا وحيمده 
مقام  عند  ركعتني  سبعا وصلى  وطاف  احلجر  فأستلم  ويشكره 

إبراهيم مث سعى بني الصفا واملروة والتفت إىل احلجيج قائال:
»من مل يسق منكم هداي فليحل وليجعلها عمرة، ومن ساق منكم 

 موسى ابن جعفر بن وهب البغدادي، أنه خرج من أيب حممد
توقيع: »زعموا أهنم يريدون قتلي ليقطعوا هذا النسل، وقد كذب 
هللا عزوجل قوهلم واحلمدهلل« وتكذيب قوهلم كان حبدوث الوالدة 

املباركة وحفظه مع أبيه من حتدايت السلطة.

املصدر: الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ص 407، ابب 38.

هداي فليقم على إحرامه.«
ومل يستجب بعض املسلمني ألمر الرسول هذا ظنا منهم أن 
عليهم أن يفعلوا كما يفعل الرسول القائد من عدم التحلل 
من اإلحرام، فغضب النيب ملوقفهم وقال: »لو كنت استقبلت 

من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم.«1
وأقفل علي بن أيب طالب راجعا من اليمن إىل مكة ليلتحق 
برسول هللا وقد ساق معه هداي. وعلى مقربة من مكة تعجل 
لدخوهلا واستخلف أحد افراد سريته عليها. وسر النيب بلقاء 
علي وما حققه من جناح ابهر يف اليمن وقال له: انطلق فطف 
اين  هللا  رسول  «اي   :فقال أصحابك.  حل  وحل كما  ابلبيت 

أهللت كما أهللت.« 
به  اللهم إين أهل مبا اهل  مث قال: »إين قلت حني أحرمت: 
عبدك ونبيك ورسولك حممد.« مث أمره أن يعود إىل سريته 
 اشتكوا عليا ويصحبها إىل مكة، وملا قدموا على النيب
فأجاهبم  غيابه،  يف  فعلوه  خاطئا  تصرفا  رفض  قد  ألنه كان 

النيب قائال:
»أيها الناس ال تشكوا عليا، فوهللا إنه ألخشن يف ذات هللا من أن 

يشتكى.«2

املصادر: 
1. العالمة اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 21، ص 319.

2. نفس املصدر، ص 38٥.

القدوة الحسنة

17 ربيع االول، ذکری والدة جعفر بن حممد الصادق
قال االم الصادق للـمعلى بن خنيس وقد أراد سفرا: »اي معلى! 

أعزز ابهلل يعززك.« 
قال: مباذا اي ابن رسول هللا؟ 

قال: »اي معلى! خف هللا تعاىل خيف منك كل شيء، اي معلى! 
حتبب اىل اخوانك بصلتهم، فإن هللا تعاىل جعل العطاء حمبة، واملنع 
مبغضة، فأنتم وهللا إن تسألوين وأعطيكم أحب إيل من أال تسألوين 

فال أعطيكم فتبغضوين، ومهما أجرى هللا عز وجل لكم من شيء 
على يدي فاحملمود هو هللا تعاىل وال تبعدون من شكر ما أجرى هللا 

لكم على يدي.« 

املصدر: »جمالس الشيخ الطوسي«، اجمللس 11.

أعزز باهلل

الحكــايات
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منّوعـــات تقديم الكتاب

»توحيد املفضل« او »كتاب فكر« هو كتاب يضم حديثاً طوياًل 
عن اإلمام الصادق حول مواضيع عدة كاحلكمة ومعرفة هللا 
وأسرار اخللقة وقد أماله على مفضل بن عمر اجلعفي خالل أربعة 

جمالس. 
على   الصادق اإلمام  إمالءات  من  الكتاب  أن  املشهور 
 ،مفضل بن عمر اجلعفي الكويف من صحابة اإلمام الصادق
أايم  أربعة  يف  جمالس  أربعة  يف   الصادق اإلمام  أماله  وقد 
من الصباح إىل الظهر. يستدل اإلمام يف هذا الكتاب بعجائب 
الكتاب من  إله حكيم وعليم. ويعد هذا  اخللقة إلثبات وجود 

الكتب الشيعية القيمة واملعتربة يف املباحث االعتقادية.

توحيد املفضل من وجهة نظر العلماء
وإن سلمنا بصحة إمالء هذا الكتاب، فهناك تساؤل يطرح، وهو 
أن الكتاب املوجود بني يدينا هو نفس كتاب توحيد املفضل أم 

ال؟
من  اجلعفي  عمر  بن  مفضل  أن  الشيعة  علماء  أغلب  يعتقد 
وحيتج  الكبار،1   الكاظم واإلمام  الصادق  اإلمام  أصحاب 
بعض العلماء للرد على آراء املشككني يف ذلك،2 وحياولون أن 

3.يثبتوا أن الكتاب إمالء كالم اإلمام الصادق
اإلمام  إىل  منسوب  »األهليلجة«  رسالة  أن  البعض  وصرح 
توحيد  أن  إال  املفضل  إىل   بنفسه الصادق، وقدكتبها 
املفضل هو مما أماله اإلمام على املفضل، وكالمها يف إثبات 
وذكر  املفضل،  إىل  الكتاب  هذا  النجاشي  نسب  هللا.4  وجود 

أن الكتاب مل يكن جديراً ابالهتمام، واعترب املفضل من الغالة 
اخلطابيني.٥

بن  السيد  ذكرها  اليت  الفهارس  يف  املفضل  توحيد  عنوان  ورد 
طاووس،6 ويبدو من التفاصيل اليت يذكرها أن الكتاب هو نفس 
عدم  على  طاووس  ابن  يؤكد  أيدينا،7 كما  بني  الذي  الكتاب 
تصحيف هذا الكتاب وحتريفه، ومل يدع أحد أن توحيد املفضل 
املعروف يف املكاتب غري ما رواه املفضل بن عمر اجلعفي عن 

اإلمام الصادق بل نص على ذلك العلماء.
بن  السيد  أكد  الشيعة  علماء  لدى  الكتاب  هذا  ونظرا ألمهية 
طاووس على اصطحابه يف السفر، واملداومة على مطالعته والتأمل 

يف مضامينه.8
من كتاب  آقا بزرك يف كتابه »الذريعة«9 إىل أن قسماً  ويشري 
توحيد املفصل الذي يتطرق إىل أحوال املأل األعلى مل يكن معروفاً 
يف عهد السيد بن طاووس،10 فقام السيد مريزا ابو القاسم الذهيب 
»تباشري  املدعو  يف كتابه  ابلكامل  إبقحامه  بزرك  آلقا  املعاصر 

احلكمة«.

أسباب أتليف الكتاب
ينقل املفضل بن عمر اجلعفي حكاية أتليف الكتاب كما يلي:

كنت جالساً يف مسجد املدينة إىل جنب قرب النيب، وكنت 
متأمالً يف مكانته ومقامه،فدخل ابن أيب العوجاء وجمموعة 
من أصحابه يف املسجد، فقال صاحبه حول النيب: إنه كان 
ابسم  امسه  فقرن  الكربى،  واملنزلة  العظمى،  املرتبة  ادعى  فيلسوفاً 
انموسه، فصار يهتف به على رؤوس الصوامع. وذكر ابن أيب العوجاء 
إبتداء األشياء، وزعم ذلك إبمهال ال صنعة فيه وال تقدير، وال صانع 
وال مدبر، بل األشياء تتكون من ذاهتا بال مدبر، وعلى هذا كانت 

الدنيا مل وال تزال.
فلم أملك نفسي غضباً وغيظاً وحنقاً، فقلت: اي عدو هللا أحتدت 
أحسن  يف  خلقك  الذي  قدسه  جل  الباري  وأنكرت  هللا،  دين  يف 
الصادق فما  إن كنت من أصحاب جعفر بن حممد  فردوا:  تقوي! 

هكذا تاطبنا.
فخرجت من املسجد حمزوانً مفكراً فيما بلي به اإلسالم، فدخلت 
على موالي، فأخربته مبا مسعت من الدهريني، ومبا رددت 
عليهما. فقال: »اي مفضل أللقني عليك من حكمة الباري وعال 
وتقدس امسه يف خلق العامل ما يعترب به املعتربون، ويسكن إىل معرفته 

املؤمنون، ويتحري فيه امللحدون، فبكر علي غدًا.«

تقديم الكتاب

أربع جمالس من الكتاب
الصادق  اإلنكار والشك يف  يف اجمللس األول يعزو اإلمام 
وجود هللا لدى البعض إىل اجلهل ابلنسبة إىل أسباب وكيفية خلق 
الكون، مث يتطرق إىل خلق العامل وخلق اإلنسان وأعضاء جسم 
بتلك على  اهلضم واحلواس اخلمسة، ويستدل  اإلنسان كجهاز 

حكمة خالقها وقدرته وعلمه.
الصادق  عن عجائب عامل  الثاين حتدث اإلمام  يف اجمللس 
احليواانت منها احلصان والفيل والزرافة والقرد والكلب والدجاج 

واخلفاش والنحل واجلراد والنمل والسمك.
واألرض كلون  السماء  عجائب  اإلمام  ذكر  الثالث  اجمللس  يف 
السماء وطلوع وغروب الشمس وفصول السنة والشمس والقمر 
والرايح وصنع  واحلر  والربد  السماء  السريع يف  والنجوم وسريهم 

الصوت واجلبال والنبات.
الرابع أبمور منها حقيقة احلياة  وخصص اإلمام الصادق اجمللس 
واملوت وأسباب خلق اإلنسان وكيفية معرفة الكون وبيان الفصل 

بني احلس والعقل يف معرفة العامل وحقائق الكون.

اهلوامش:
1. الكليين، »الکايف« ، ج2، ص92.

2. املامقاين، »تنقيح املقال«، ج3، ص238ـ242 
3. ابن طاووس، »األمان«، ج1، ص٥0.
4. آقا بزرك، »الذريعة«، ج4، ص482.
٥. النجاشي، »الرجال«، ج1، ص416.

6. كولربك، ج1، ص362-361.
7. ابن طاووس، »األمان«، ج1، ص91.

8. نفس املصدر. 
9. آقا بزرك، »الذريعة«، ج4، ص483-482.

10. ابن طاووس، »األمان«، ج1، ص 91. 

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

توحيد المفضلتوحيد المفضل
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الدراسات الثقافية

ثقافات الجماعات ثقافات الجماعات 
اليهودية في الحضارة اليهودية في الحضارة 
الغربيةالغربية

)عدم  املقرتح  التفسريي  ألمنوذجنا  التفسريية  املقدرة  وستتضح 
وجود ثقافة يهودية واحدة( حينما نطبقه على اجلماعات اليهودية 
يف احلضارة الغربية، إذ سنالحظ أنه ال توجد ثقافة يهودية غربية 
واحدة، وإمنا ثقافات يهودية بعدد الدول اليت يتواجد فيها أعضاء 
ثقافة  هي  )السفارد(  إسبانية  يهود  فثقافة  اليهودية،  اجلماعات 
وثقافة  أملانية،  ثقافة  أملانية  يهود  ثقافة  أن  مثلما  متاما  إسبانية، 
يهود إيطالية ثقافة إيطالية وثقافة يهود أمريكة ثقافة أمريكية.. 
ما  إن  آرثر کوستلر  اليهودي  اإلجنليزي  املؤلف  ويقول  وهكذا. 
يعرف ابلرتاث اليهودي، أو الثقافة اليهودية )مبعنی عام ال مبعنی 
ديين وحسب( امر ليس من السهل تعريفه إذ إن كل ما يصدر 
عن أعضاء اجلماعات اليهودية يف العامل ليس يهودية ابملعين احملدد 
وليس جزءا من تراث يهودي قائم. فاإلجنازات الفلسفية والعلمية 
األخرى  الشعوب  ثقافة  معطيات  على  تتوقف  لليهود  والفنية 

وحضاراهتا.
واألمنوذج التفسريي الصهيوين ابفرتاضه وجود ثقافة يهودية واحدة 
تعريف  عملية  هلا خبصوص  مستقلة خيلق مشکالت ال حصر 
املثقف اليهودي. فال يوجد منط واحد لتناول املثقفني أو األدابء 
املوضوعات  يتناول  من  فهناك  اليهودية،  للموضوعات  اليهود 
اليهودية من منظور يهودي ما مثل الروائي الصهيوين األمريكي 
مائري لفني، ولكن هناك أيضا من يتناوهلا من منظور معاد لليهود 
يتجاهل  فريق اثلث  اناثنيال وست، ومثة  األمريكي  الروائي  مثل 
املوضوع اليهودي متاما يف كل كتاابته أو يف معظمها مثل الناقد 
األمريكي اليهودي ليونيل ترلنج. وهناك فريق رابع يتناول املوضوع 
غربة  أن  ويرى  عام  إنساين  سياق  يف  يضعه  ولكنه  اليهودي 
)العلماين(  اإلنسان  أزمة  تعبري عن  إال  إن هي  احلادة  اليهودي 
ألني  وودي  األمريكي  السينمائي  املخرج  يفعل  احلديث، كما 
والروائي الروسي أيزاك اببل. وهذا التنوع جيعل من العسري إطالق 
اصطالح »مثقف يهودي« على كل هؤالء. ويف عام ۱۹۸۹م.، 
 The Blackwell Companion to« صدر كتاب بعنوان
اليهودية(.  للثقافة  بالكويل  دليل  )أي   »Jewish Culture
داخل  يف  اليهود  املثقفني  أمساء  إاّل  يضم  ال  املعجم  هذا  لكن 
الشرق  اليهود من  املثقفني  الغريب، واستبعد  التشكيل احلضاري 
كافة من مثل يعقوب صنوع وداوود حسين وغريمها، ولعل حمرري 

هذا املعجم قد فعلوا ذلك ليفرضوا نوعا من الوحدة عليه. ولكن 
الوحدة يف هذه احلالة هي وحدة غربية وليست يهودية.

ولكن املشكلة األخرى هي أن هذا املعجم يضم أمساء مثقفني 
يهود معادين بشكل أساسي لليهودية وال ميكن فهم فكرهم إال يف 
إطار تقاليد معاداة اليهود يف احلضارة الغربية، فهل يصنف هؤالء 
على أهنم مثقفون يهود يعربون عن الثقافة اليهودية، بينما يستبعد 

املثقفون اليهود الشرقيون؟
وهناك مشكلة اثلثة وهي جمموعة املثقفني اليهود الذين يؤكدون 
انتماءهم اللحضارة املسيحية ابعتقادها مصدرة لوحيهم ولرؤيتهم 
للكون، مثل بوريس ابسرتانك، وإيليا هرنربج )يف مرحلة من مراحل 
حياته(. بل هناك فيلسوف يسمى ليف شستوف ظهر امسه يف 
كتاب عن أهم ثالثة فالسفة يهود يف العصر احلديث ومعه مارتن 
بوبر وروزنز فايج. ولكن املعجم الذي نتحدث عنه مل يورد امسه 
لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد ألم يهودية يعّد 
فيلسوفا مسيحيا ألنه يتحدث عن واقعة صلب املسيح بعدِّها 
أهم حدث اترخيي. ولكن رغم استبعاد معجم بالکويل المسه، 
فإننا جند أن امسه ورد يف املوسوعة اليهودية. وهناك أيضا حالة 
نعوم تشومسكي، وهو من أشهر علماء اللغة يف العصر احلديث 
وجييد العربية وعاش بعض الوقت يف إسرائيل، ومع هذا هتمله كل 
املوسوعات اليهودية رمبا بسبب عدائه إلسرائيل والصهيونية. فهل 

موقف املثقف اليهودي السياسي يسقط عن إثنيته اليهودية؟
وإنكاران لوجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفني يهود خالصني ال 
يعين إنكار وجود مكوِّن يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. كل 
ما نذهب إليه أن مثل هذه العناصر، إن وجدت، فليس هلا مركزية 
تفسريية، أي إنه لتفسري بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ما، 
وطبيعة أدب أديب يهودي ما، علينا تبين تفسريية مشتقة من 
احلضارة اليت ينتمي إليها هذا املفكر أو األديب اليهودي بدال من 
العودة لـ»لتوراة« و»التلمود« واتريخ العربانيني والكنعانيني )كما 
يفعل الصهاينة واملعادون لليهود( املشتقة من تلك احلضارة ذات 
مقدرة تفسريية تفوق مبراحل مقدرة املشتقة من الثقافة اليهودية، 
وميكن دراسة العناصر اليهودية حبسباهنا عناصر مكملة، دون أن 
تكتسب مركزية تفسريية. انطالقا من هذا اإلطار التفسريي نطرح 
يف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية أمنوذجا تفسرياي جديدا، 

خيوط العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية
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مشتقا من احلضارة الغربية احلديثة. فنحن نذهب إىل القول أبن 
هذه احلضارة قد هيمن عليها ابلتدريج )منذ عصر هنضتها( ما 
أن  تعين  الكمونية  واحللولية  الكموين.  احللويل  نسميه ابألمنوذج 
اإلله قد حل يف املادة )الطبيعة واإلنسان( وأصبح غري مفارق هلا، 
وبذلك أصبح العامل اإلنسان والطبيعة( مكتفية بذاته، ال حيتاج 
إىل قوة خارجة عنه، وميكن تفسريه بدراسة قوانني احلركة الكامنة 
)احلاّلة( فيه، هذه احللولية الكمونية هي اإلطار الفلسفي العام 
للحضارة الغربية بعقالنيتها املادية منذ فرانسيس بيكون وديکارت 
مرورا هبيجل وانتهاء بنيتشه )الذي ذكَّر أوربة أبن اإلله احلاّل يف 
املادة قد مات وأصبح غري قادر على أن يعطي للعامل معنی(. 
إىل  اليهود  عليها  يدخل  اليت  األرضية  هي  الكمونية  واحللولية 
ال  أمر  الكمونية،  احللولية  الرؤية  هذه  وسيادة  الغربية.  احلضارة 

دخل لليهود فيه، وإمنا خاضع حلركيات احلضارة الغربية.
هذا هو األمنوذج التفسريي األكرب. عند هذه اللحظة ميكننا أن 
ننظر إىل العناصر اليهودية فرتاها تشري إىل أن العقيدة اليهودية 
ذاهتا كانت قد أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد هيمنة القبااله 
عليها منذ القرن الرابع عشر، وأن املرياث احللويل للمثقفني اليهود 
يف العصر احلديث )ابتداء بـإسبينوزا وانتهاء بـدريدا( قد ساهم وال 
شك يف جعلهم أكثر استعدادا لقبول احلضارة الغربية احلديثة، 
حبلوليتها وكمونيتها. وميكن أن نشري إىل تصاعد معدالت العلمية 
السائدة يف  اليهودية، بدرجات تفوق املعدالت  بني اجلماعات 
اجملتمع الغريب )كما هو احلال دائما مع األقليات(. وميكن أن 
نشري كذلك إىل أن إحساس أعضاء اجلماعات اليهودية ابلغربة 
وعدم األمن )كما هو احلال أيضا مع أعضاء األقليات( جعلهم 

تربة صاحلة وخصبة لتقبل احلضارة الغربية احلديثة.
وميكن أخريا أن نذكر أن موقف كثري من املثقفني اليهود يتسم أبنه 
موقف نقدي جذري من احلضارة الغربية، يتسم ابلشك املعريف 
واألخالقي وسيطرة الفلسفات العدمية. كل هذه العناصر اليهودية 
سامهت وال شك يف أن جتعل املثقفني اليهود أكثر استعدادا لتقبل 
احلضارة الغربية احلديثة وأكثر قدرة على التعبري عنها - أي إن 
املكوَّن اليهودي يف ثقافة املثقف اليهودي الغريب قد يفسر حدة 
نربته وجذريتها وعمق عدميتها وحلوليتها. كما قد يفسر تزايد 
عدد املثقفني اليهود من الثوريني والعدميني ودعاة العقالنية املادية، 
ولكنه ال يفسر أبية حال ظهور املنظومة احلضارية الغربية احلديثة 
الثقافية  العريب،  اجملتمع  آبليات  مرتبط  فهذا  املادية،  العقالنية 

واالقتصادية.
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بل إننا نذهب إىل أن بروز أعضاء اجلماعات اليهودية يف احلضارة 
الغربية احلديثة، انجم عن انتمائهم إىل هذه احلضارة واندماجهم 
فيها واستيعاهبم هلا، ال عن انعزاهلم عنها، ويتزايد بروزهم مبقدار 
ختليهم عن عزلتهم واستقالهلم. وليس من قبيل املصادفة أن أول 
مفكر يهودي ابرز يف احلضارة الغربية احلديثة هو إسبينوزا الذي 
ختلى عن يهوديته. وقد أعلن هايين أن التنصر هو أتشرية الدخول 
للحضارة الغربية، فتنصر هو ذاته. وكما فعل أبو مارکس وأوالد 
القرن  يف  »برلني«  يهود  ونصف  مندلسون  موسی  وأوالد  هرتزل 

التاسع عشر.. إخل. ولكن األدق هو القول: 
التنصر( هو  )وليس ابلضرورة  اليهودية  العقيدة  التخلي عن  إن 
مرجعية  ألّن  التنصر،  أحد  من  مطلوبة  فليس  الدخول  أتشرية 
احلضارة الغربية مل تعد املسيحية وإمنا العقالنية املادية أو احللولية 
الكمونية. وينبغي اإلشارة إىل أن الكمون اليهودي قد ينصرف 
إىل بنية فكر املثقف اليهودي وإيل املوضوعات الكامنة، وليس إىل 
مضموهنا الواضح. بل إنه ميكن أن يكون املضمون الواضح عامليا 
وإنسانيا بل ومعاداي لليهود أو الصهيونية، وتظل البنية واملقوالت 
الذي نطرحه، كما هو  يهودية ابملعىن احملدد  الكامنة  األساسية 
احلال مع إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافکا. فإسبينوزا، وقف موقفة 
رافضة متاما لكل األداين، بل واختص اليهودية ابهلجوم الشرس، 
وهو يف هذا ال خيتلف كثريا عن كثري من املفكرين الغربيني من 
عنصر النهضة، وهيمنة العقالنية املادية. ومع هذا ال ميكن فهم 
اللوراينية  للقبااله  ابلعودة  إال  اهلجوم  وهذا  الرفض  هذا  حدة 

والرتاث املاراين.
واهتمام فريد احلاد ابجلنس ميكن رؤيته تعبريا طبيعيا عن تصاعد 
معدالت العلمنة وحماولة رد كل شيء إىل عنصر واحد کامن/ 
حال )اجلنس يف حالة فرويد(. ولكن القبااله اللوراينية كانت قد 
قامت إبجناز هذا معرفيا وبشكل متبلور قبل ذلك بعدة قرون. 
وأهلَّت  اإلله،  جنَّست  أبهنا  القباال،  املراجع  أحد  وصف  وقد 
اجلنس، أي جعلته أمنوذجا تفسرياي كليا وهنائيا، يُرّد له كل شيء. 

وهذا ما فعله فرويد.
وتلجأ بعض املراجع حليلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة انبعة منها، فتتحدث موسوعة 
الثقافة اليهودية عن هذا الزي اليهودي الصميم، الذي يرتديه يهود 
املغرب والذي يسمي »Keswa Kubra« وهي الكسوة الكبرية، 
وُتكتب الكلمة حبروف التينية دون ترمجة، فيتصور القاری الذي 
ال يعرف العربية أن هذه كلمة عربية أو كلمة عربية عربية! ويوجد 

للزي اليهودي الصميم شيء يسمى »Cum« وهو الكم. 
ورؤساء يهود الفالشاه، هم نوع خاص من احلاخامات، يسموهنم 
»قسيم« وهي صيغة اجلمع العربية لكلمة »قس« العربية )ورمبا 
األمهرية( اليت اقتبسها يهود الفالشاه الذين دخلت على يهوديتهم 
ترتدي  أن  اإلسرائيليون  حياول  وحينما  مسيحية كثرية!  عناصر 
مضيفات شركة إلعال زي الفالحة الفلسطينية، فهذا زي إسرائيلي 
انبع من الثقافة اليهودية. وحينما أسس متحف يف قرى »حيفا« 
على هيئة قرية عربية أخرب کتيب املعرض الزائر أن هذه قرية من 
حوض »البحر األبيض املتوسط« حىت ميكن حتاشي ذكر كلمة 
»فلسطني«، وحيت خيتبئ األصل احلقيقي للمنتج احلضاري. لكن 
الرخيص  التلفيق  هذا  مثل  من خالل  ثقافة  هل ميكن أتسيس 
والعنف اللفظي الذي يبعث على الراثء؟ قد ينجح الصهاينة يف 
أتسيس بعض املستوطنات من خالل العنف والبطثس العسكري، 
ولكن التجذر احلضاري أمر آخر والقالع الصليبية املهجورة اليت 

ال يبكي أحد على أطالهلا، شاهد على ذلك.
ال يوجد استقالل ثقايف يهودي، ومن مث فال ميكن احلديث عن 
خصوصية يهودية، إذ إن مفهوم اخلصوصية ليس له ما يسانده 
يف واقع اليهود الثقايف. فثقافات أعضاء اجلماعات اليهودية بل 
ومعتقداهتم الدينية تتسم بقدر عايل من عدم التجانس النابع من 
وجودهم يف جمتمعات شىت يتكيفون مع حضاراهتا ويستوعبوهنا 
واحدة  يهودية  خصوصية  )ال  منها  خصوصياهتم  ويستمدون 
عاملية، كما يّدعي الصهاينة واملعادون لليهود( ولذا فقد يكون من 
األدق احلديث عن خصوصيات اجلماعات اليهودية، متاما مثل 
حديثنا عن ثقافات اجلماعات اليهودية، ال عن خصوصية يهودية 

واحدة عاملية مستمدة من معجم حضاري واحد.

العنکبوت«،  وخيوط  »الصهيونية  املسريي،  عبدالوهاب  د.  املصدر: 
دمشق، دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.
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الشهيد الصدر
القسم الثاني

مكافحة النظام البعثي يف العراق
إن النظام البعثي أثبت من خالل أدائه أنه العدو اللدود لالسالم، 
وهدفه يتمثل يف إبعاد الدين عن حياة الناس. وأقدم النظام البعثي 
به.  القيام  على  حكم  نظام  أو  حاكم  أي  جيرؤ  مل  عمل  على 
فقد حظر نظام البعث، بث األذان الذي يعد شعار اإلسالم، 
من اإلذاعة، وقتل الكثري من مؤمين العراق وحارب احلسينيات 
واملساجد واحملافل الدينية، وفرض قيودا صارمة كثرية على أفراد 

الشعب.
واختذ اية هللا الصدر يف هذا اخلصوص إبجراءات عديدة:2

غري  حزاب  بوصفه  وتفكيكه  البعث  حزب  تقويض  أجل  ومن 
مشروع، حّرم اية هللا الصدر من خالل فتوى، االخنراط يف حزب 

البعث. 
ومواقع  احلساسة  ابملراكز  اإلمساك  بصدد  الصدر  اية هللا  وكان 
صنع القرار يف اجليش. وأتسيسا على ذلك، أجاز جملموعة خمتارة 
أمل  على  املسلحة۳  والقوات  اجليش  إىل  لالنضام  الشبان  من 
يف  وجعله  اجليش  على  الفعلية  للسيطرة  األولية  النواة  تشكيل 

خدمة اإلسالم.
واستطاعت هذه اجملموعة خالل فرتة وجيزة الوصول إىل بعض 
أحد  أن  لدرجة  للجيش  احلساسة  واملواقع  اجلو  سالح  قواعد 
الطيارين الذين كانوا يستدعون ملواكبة مساعد رئيس اجلمهورية، 
تعهد للشهيد الصدر بضرب طائرة صدام وإسقاطها يف الوقت 
املالئم، غري أن نظام البعث مل يسمح ألي عراقي مل يكن عضوا 

نماذج اإلسالم

مل  ابلتأكيد؛...  عبقراي  الصدر كان  الشهيد  له  املغفور  إن   ...
يكن املوهوبون يف احلوزات العلمية قالئل؛ كانوا أصحاب فهم 
وأذواق ومثابرين وأجنزوا أعماال خضمة. إن علماءان الكبار مثلهم 
مثل هذا املرجع الكبري ممن عاشوا يف »إيران« و»العراق« خالل 
القرن األخري، كانوا كلهم أانسا عظماء. كانوا أصحاب مواهب 
وأذكياء، بيد أن العبقري يتمتع مبواصفات وميزات، لكن االنسان 
ال يشعر هبذه العبقرية لدى معظم هؤالء األشخاص. إن املرحوم 
السيد الصدر كان بتقديري، عبقراي ابلتأكيد؛ أي أن العمل الذي 
والعلماء  الفقهاء  من  العديد  يكن  مل  ينجزه،  أن  يستطيع  كان 
الواسع جدا، وفهم  الرؤية  قادرين على إجنازه: جمال  واملفكرين، 
للمطالب  واجلاهزة  السريعة  والتلبية  اإلسالمي  العامل  متطلبات 
... فقد ألف كتاب »البنك الالربوي« تلبية لطلب للحكومة 

هذا  مبثل  القيام  يريدون  فاهنم كانوا  عرفت،  وكما  الباكستانية؛ 
الكتاب،  الفور إىل وضع هذا  له على  املغفور  إذ ابدر  العمل، 
ويتكهن  األمور  يفهم  حقا، كان  انبغة  أنه كان  هلم...  وأرسله 

القضااي.۱
وتقواه، صنع  وإميانه  علمه  الصدر فضال عن  الشهيد  نبوغ  إن 
منه إنساان خالدا يف التاريخ يف ضوء خدماته القيمة اليت أسداها 
للشعب العراقي وكذلك رؤاه املتباينة والتقدمية يف اجملال العلمي، 

وطاملا بقي الدهر، سيبقى امسه كنجم المع يف مساء العلم؟
وسلطنا يف القسم األول )السابق( وابقتضاب الضوء على حياة 
الشهيد اية هللا الصدر وبعض من أنشطته السياسية واالجتماعية، 

ونواصل اتليا احلديث عنها: 

نماذج اإلسالم
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النظر يف األوضاع واهليئة الظاهرة لطلبته يف بعد ظهر كل يوم يف 
جملسه العام، وإن كان يشاهد أن ثياب أحدهم ال تليق بثياب 
طلبة العلوم الدينية، كان مينح ذلك الطلبة قطعة قماشا مع أجرة 

خياطتها. 
وذات يوم، يدخل خادم الشهيد، أقا حممد علي حمقق، املكتبة يف 
الساعة اليت ال ينتظر فيها الشهيد الصدر قدوم أحد ما ويرى أن 
الشهيد الصدر أيكل خبزا ايبسا وبيده قدح ماء. والشهيد الصدر 
الذي مل يكن يتوقع أن يصعد السيد حمقق إىل الطابق العلوي يف 
تلك الساعة، خيجل ويدير وجهه حنو اجلدار لكي ال يراه السيد 
حمقق. وكان السيد حمقق قد مسع أن الشهيد الصدر يتكلم مع 
أم صاحل )اخلادمة اليت كانت تعمل لديهم( ويقول: مىت ما أرسليت 
غداء السيد حمقق، أرسلي له خبزا ساخنا واحتفظي ابخلبز البارد يل.

ومل يكن الشهيد الصدر ميلك سيارة شخصية حىت آخر عمره. 
وكان أحد احملسنني قد أوصى أن يقدموا سيارته من طراز »تويوات« 
أوعز  السيارة،  الصدر،  الشهيد  تسلم  الصدر. وعندما  للشهيد 
ببيعها وإضافة مبلغها إىل األموال املتعلقة ابلراتب الشهري لطلبة 
العلوم الدينية ومساعدهتم، بينما كان هو حباجة ماسة إىل وسيلة 
نقل. ومل يكن السيد حممد ابقر الصدر، ميلك أي بيت وعقار 

طوال حياته.6

عبادات الشهيد الصدر
إنه ألمر مثري لالنتباه والدهشة أن يتخلص انسان، وابلذات يف 
موقع الشهيد الصدر الذي كانت لديه مشاكل وهواجس كثرية، 
عن مهومه ومشاكل طيلة فرتة حياته يف ثالث مرات يوميا على 
إن  التامني.  واالنقطاع  اخلشوع  من  حبالة  يتصف  حبيث  األقل 
هذه القضية صعبة للغاية وابلكاد ميكن الوصول إليها على هذا 

املستوى الرفيع. 
وطلب مجع من العلماء واملؤمنني منه أن يؤم صالة اجلماعة يف 
نظر  العمل ضروراي من وجهة  الشوشرتيني. وكان هذا  حسينية 
بعض أصحاب الرأي - مبن فيهم املرحوم اية هللا الشيخ مرتضى آل 
ايسني -؛ النه كان يستحدث حصنا منيعا يقي الشهيد الصدر 
من عنف واعتداءات النظام، وحيّول حضوره الديين واالجتماعي 
إىل واقع، كان من الصعب حتديه. بيد أن الشهيد الصدر مل يقبل 
ذلك، لكنه اضطر بعد إحلاح وإصرار خاله املرحوم الشيخ مرتضى 

آل ايسني، للقبول ابألمر وأم صاليت الظهر والعصر مجاعة يف 
حسينية الشوشرتيني. 

وكان الشهيد الصدر يقول:
أصلي خبشوع وحضور  أن  أظفاري  نعومة  منذ  نفسي  لقد عاهدت 
قلب، ولذلك أضطر يف بعض األحيان أن أنتظر حىت أطرد األفكار 
اليت تتزاحم داخل ذهين وأن أجد ابلتايل حالة من اخلشوع واخلضوع، 

ومن مث أقف للصالة.
ومل تقتصر حالة الشهيد الصدر هذه على صالته فحسب، بل 
كانت تتبدى يف مجيع عباداته. وكان ينفصل عن حميطه ويذوب 
يف القرآن، ويتلو القرآن بلحن حزين ودموعه تنهمر من عينيه، 
حبيث أن قلب االنسان كان يهتز وتسمو روحه إثر مساع صوته.7

إبداعات الشهيد الصدر يف العلوم املختلفة
وقد مكنت معرفته وعبقريته الفريدة، الشهيد الصدر من أن يلقي 
نظرة خمتلفة على بعض العلوم، وابدر من هذا املنطلق إىل النقد 
العلمي للنظرايت املتباينة يف العلوم املختلفة، فضال عن إبداعاته 
يف العلوم اليت كان له ضلع وختصص فيها. وحتدث عن »علم 
الكالم احلديث« وذهب إىل أبعد من نظرايت  املتقدمني واعتمد 

سبيال أكثر انسجاما مع احلياة الروتينية للناس. 
من  أبعد  إىل  الفلسفة  يف  يذهب  أن  الصدر  الشهيد  واستطاع 
الصعوابت  ملعاجلة  لإلسالميني، وجاهد  والكثرية  القدمية  اهلموم 
اليت تسود اجملتمعات االسالمية. فقد درس املدارس والنظرايت 
الغربية، ومن مث اهنمك يف حتليلها ونقدها وفصلها ورفضها بشكل 
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يف حزب البعث، لالنضمام إىل اجليش.
حرب  جمموعة  نواة  الصدر،  هللا  اية  شكل  اخر،  إجراء  ويف 
العصاابت كانت على اتصال غري مباشر معه. وكانت مهمتها 
اليت كانت  واملواقع  األماكن  يف  وانتشرت  اجملرم.  صدام  اغتيال 

يرتدد عليها صدام لتنفذ خطتها املعدة يف الفرصة املناسبة.
ويف أواخر عمره الشريف، أوفد اية هللا الصدر طبيبا يدعى الدكتور 
لتنفيذ  اجلمهورية  لرائسة  الطيب اخلاص  الطاقم  إىل  لينضم  هاشم 
لتنفيذ  التخطيط  أثناء  أمره  لكنه كشف  صدام،  اغتيال  مهمة 
للعراق.  اجملاورة  الدول  إحدى  إىل  أسرته  وفّرت  وأعدم،  املهمة 
وعلى الرغم من التعذيب الرهيب الذي تعرض له، مل يشكف عن 

ارتباطه ابلشهيد الصدر.

تفسري القرآن هبدف توعية اجملتمع
وقام ايه هللا الصدر بعد تعطيل دروس خارج الفقه إبقامة جلسات 
التفسري املوضوعي للقرآن هبدف توعية الشعب العراقي وحتضريه 

لالنتفاضة والتحرك ضد نظام احلكم اجلائر يف هذا البلد. 
وقلما شوهد يف احلوزة العلمية للنجف األشرف أن مرجعا دينيا 
يقوم بتفسري القرآن بدال من دروس خارج الفقه، حبيث أن بعض 

تالمذته استفسروا منه يف هذا اخلصوص فرد عليهم قائال: 
إن التدريس والتأليف والبحث، ال يتسم بطابع حريف ومهين وهدف 
ابلنسبة يل يف احلياة، بل أن األهم من كل شئ يل هو أتدية الواجب 
اإلسالم  اتريخ  من  احلقبة  هذه  ويف  طريقة كانت.  أبي  الشرعي 
واملسلمني حيث انتصرت فيها الثورة االسالمية يف ايران بقيادة اإلمام 

ابلرتاب،  والغربية  الشرقية  الشيطانية  القوى  أنف  ومرغت  اخلميين 
أقوم من  أن  العامل، من واجيب،  أرجاء  األمة اإلسالمية يف  وأيقظت 
املسلم  العراقي  للشعب  العام  الرأي  بتوعية  القرآن،  تفسري  خالل 
وطرح التطلعات واألهداف الثورية لالسالم، وتبيان املفاهيم احلماسية 
واالجتماعية للقرآن يف خطوة لتحضري القلوب لالنضمام إىل الثورة 
الفقه  خارج  درس  فان  أخرى،  جهة  ومن  ايران...  يف  االسالمية 
واألصول، مت تدريسه يف احلوزة أكثر من الالزم، لكنه يتم االحساس 

بشدة بوجود فراغ يف جمال تفسري القرآن.4

زهد الشهيد الصدر 
وكان الشهيد الصدر، يعد املثل االعلى للزهد مبفهومه االسالمي 
الصحيح. فقد كان زاهدا وورعا حقيقيا ومنوذحا حيتذى لسالكي 
طريق التقرب اإلهلي، ومل يكن التنسك والزهد، خياره القسري يف 
احلياة بل أنه أعرض عن حياة الرفاهية والبذخ، يف وقت أقبلت 
الدنيا عليه وتوافرت له أسباب الرخاء والراحة وكان بوسعه بناء 
أفضل حياة له مباله احلالل، لكنه كان يزهد يف املأكل وامللبس 
وكأنه  بطريقة  يتصرف  وكان  ذلك،  وغري  والسيارة  املنزل  وشراء 

يكرر هذه املقولة: اي دنيا غّري غريي.٥
ووجد الشهيد الصدر مبا أن املرجعية هي مؤسسة قيادة املسلمني، 
فاهنا تعرضت هلجوم النظام احلاكم، إضافة إىل أن بعض القواعد 
اجلماهريية، وجهت انتقادات عنيفة للمرجعية فيما خيص القضااي 
املادية. ولذلك كان يتعني عليه الدفاع عن املرجعية؛ الن الدفاع 
عن املرجعية كان مبنزلة الدفاع عن االسالم. وعليه، فان الشهيد 
الصدر مجع هذين العملني احلسنني، يف ظل زهده وورعه: فكان 
خالل  من  دينه  عن  يدافع  وكذلك كان  تعاىل  هللا  إىل  يتقرب 

سلوكياته ويقول: 
االن حيث أان موجود يف هذا املوقع - أي املرجعية -  فان مستوى 

معيشيت جيب أن يكون مبستوى معيشة طلبة دين عادي.
وكان الشهيد الصدر يزهد حىت يف مالبسه إىل احلد الذي تسمح 
الظروف االجتماعية له. مل يرتد عباءة يف أي وقت من األوقات 
تساوي أكثر من مخسة داننري ]أي أقل سعرا من العباءة املتوسطة 
يف تلك الفرتة[، يف حني أن حمبيه ومناصريه كانوا يهدون له أجود 
األقمشة واملالبس. إنه كان يريد مجع كل اهلدااي أكانت أقمشة 
أو غري أقمشة ليوزعها الحقا بني طلبة العلوم الدينية، وكان يدقق 
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بناء؛ مبعىن أنه اعترب منظومة املعارف الغربية ابهنا وليدة بيئة الغرب 
واترخيه وقمع عقدة الشعور ابلدونية لدى بعض رواد اإلصالح يف 
القرن التاسع عشر. ووضع »رسالة يف املنطق« يف مستهل العقد 
الثاين من حياته العامرة وألف يف العقد الثالث من عمره كتابه 

الضخم »فلسفتنا«. 
وكان الشهيد الصدر مؤسس أو على أقل تقدير، من واصل درب 
تقف  مل  جهوده  أن  إذ  احلديث،  االسالمي  اخلطاب  مؤسسي 
عند النقد املمنهج للفكر الغريب فحسب بل كان يطالب مبواكبة 
ومسايرة كل األمة اإلسالمية للمضي قدما أبهداف وتطلعات 

االسالم واملسلمني:8 
... إن مل تتنامى األمة، فلن يكون مبقدورها اإلفادة من آليات التنمية. 
إن جتربة األوروبيني املعاصرين، هي حبد ذاهتا نطا من التبيان التارخيي 
هلذه احلقيقة و... وأن أورواب مل تكن تتمكن من دون مواكبة ومسايرة 
شعوهبا وجمتمعاهتا هلا، من بلوغ وحتقيق هذه املكاسب االقتصادية.9

وبشكل عام ميكن القول أن ما جاهد الشهيد الصدر إلجياده هو 
إبراز واستخراج الرؤى اإلسالمية األصيلة حول التاريخ واالقتصاد 
والسياسة واجملتمع، وفتح يف هذا املقام، آفاقا رحبة، ومل يتقدم عليه 
يف هذا اجملال إال عدد ضئيل من العلماء واملفكرين. وكان يعترب 
يف كتابه »اقتصادان« أن  واجب املفكرين االسالميني يتمثل يف 
االكتشاف واالستخراج، ال االبتداع؛ مبعىن أن كل شئ كامن يف 
كيان االسالم، وحنن بوصفنا املؤمنون هبذا الدين، ال جيب علينا 
مثل الغربيني، ابتداع مدارس كالرأمسالية واملاركسية... . وكانت 

:لديه رؤية خمتلفة حىت جتاه حياة واتريخ أئمة الشيعة
التوجه الذي يخذ بعني االعتبار حياة كل إمام وأن ينظر إىل اتريخ 
حياة هذا املعصوم مبنزلة ظاهرة عامة وليست جزئية. وأن يعترب األئمة 
كال واحدا ومرتابطا، وأن يتحدث عن العالمات واألهداف املشرتكة 
املعصومني،  األئمة  الكلية حلياة  النظرة  الكل... ميكن يف ظل  هلذا 
الوصول إىل مكاسب جديدة، إذ أن النظرة اجلزئية حمرومة منها، النه 
ميكن من خالل النظرة العامة والشمولية اكتشاف األواصر اليت تسود 

سرية األئمة.10

مؤلفات آية هللا الصدر
ابقر  حممد  السيد  الشهيد  الكبري  املفكر  ومؤلفات  أعمال  إن 
الصدر، اليت كلها علمية وحبثية وابداعية ومنقطعة النظري ويقرأها 

ويرجع إليها املفكرون هي:
۱. »فدک يف التاريخ«، 

2. »غاية الفکر يف علم األصول«، 
3. فلسفتنا، 
4.اقتصادان،

٥. »االسس املنطقية لالستقراء«، 
6. »املعامل اجلديدة لألصول«، 

7. »حبوث يف شرح العروة الوثقی«، 
8. دروس يف علم األصول واملعروف بـ»حلقات«، 

9. »حبوث يف علم األصول«،
۱۰. »الفتاوی الواضحة«.

شهادته
من  احلد  تستطيع  أهنا ال  آنذاك  العراقية  احلكومة  رأت  وعندما 
أعمال وأنشطة الشهيد الصدر، أمرت بصدور قرار حببسه منزليا، 
متهيدا الصدار احلكم ابعدامه. ومن مث قطعت عليه املاء والكهرابء 
واهلاتف، وإن مل تكن صهاريج املاء، لكان ميوت عطشا. وحىت 

أهنم منعوا دخول الطعام إىل منزله. 
ويف األايم األخرية، أبلغ موفد صدام، الشهيد الصدر أنه إن نفذ 
الشروط، فانه سيتخلص من احلبس املنزيل، وإال فسيكون االعدام 

ابنتظاره. وهذه الشروط هي:11 
أال تدعم الثورة االسالمية يف ايران، وأن تصدر بياان تعتذر فيه عن 

املواقف اليت اختذهتا يف هذا اجملال. 
اليت جاءت يف شهر رجب  البيان ابجملموعات  يف  تندد  أن   •

للقائك.
• جيب أن تصدر فتوى خبط يدك تعلن فيها حرمة االنتماء إىل 

حزب الدعوة.
• أن تغض النظر عن فتواك حبرمة االنتماء إىل حزب البعث. 

• أن تصدر بياان تؤيد فيه النظام وإن مبستوى بعض منجزاته مبا 
فيها أتميم النفط أو منح احلكم الذايت لألكراد أو حمو األمية. 

نماذج اإلسالم

شروط  من  أشهر  مضي  بعد  الصدر  للشهيد  احلازم  الرد  وكان 
احلصر، قد أاثر حرية واندهاش موفد صدام وهو: إين جاهز االن 

ألن آيت معكم إىل بغداد لتنفذوا حكم االعدام يف.
حتت  الصدر  هللا  اية  العراقي،  البعثي  النظام  قتل  النهاية،  ويف 
ووارى  1400ه.،  األوىل  مجادي   23 الثالاثء  يوم  التعذيب 
جثمانه الثرى خفية يف مقربة »وادي السالم«. وبعد االنتفاضة 
الشعبانية عام 1991م.، قام النظام بشق طرق عديدة يف هذه 
يف  الصدر  الشهيد  قرب  ووقع  الشيعة،  قبور  إزالة  هبدف  املقربة 
الطريق الرئيسي. وقام حمبوه بنقل جثمانه بصورة خمفية إىل موقع 
آخر يف وادي السالم. وابلتايل، نُقل قربه يف رمضان 1427ه. 
املؤسسات  أتسيس  ليتم  األشرف  النجف  مدينة  مدخل  إىل 

العلمية واالجتماعية إىل جانبه.12

اهلوامش:
۱. »خمتارات من توجيهات آية هللا اخلامنئي«، 139٥/٥/2٥ش.

۲. »آية هللا العظمی الشهيد السيد حممد ابقر الصدر«، صص 402-394.
۳. ويف فرتة خاصة حّرم العلماء االلتحاق ابخلدمة العسكرية، على خلفية 

عدم التعاون مع النظام العراقي اجلائر.
۴. »الشهيد الصدر يف قمة الفكر واجلهاد«، ص 102.

۵. »هنج  البالغة«، احلکمة 77.
۶. معهد حبوث آية هللا الشهيد السيد حممد ابقر الصدر، قسم السرية الذاتية 

 http://mbsadr.ir
۷. املصدر السابق

۸. »فجر احلوزة«، مكتب اإلعالم االسالمي للحوزة العلمية بقم، ج 203، 
ص 2.

۹. السيد حممد ابقر الصدر، »اقتصادان«، ج 1، ص 14 )مقدمة الطبعة 
الثانية(.

۱۰. حممد ابقر الصدر، »دور االئمة يف احلياة االسالمية«، صص ٥8-٥9.
11. https://www.tasnimnews.com

۱۲. العاملي، »رواية مذهلة عن الدفن جمددا جلثمان الشهيد الصدر بعد 
17 عاما«، صص 102-98.

نماذج اإلسالم
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من أهداف اإلنتربولوجيا

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية

وتتبلور على شكل علم مستقبل إال يف أواخر القرن التاسع عشر. 
الثقافية واملدرسة  املدرسة  التطورية،  املدرسة  املدارس:  ومن هذه 

الوظيفية. 

1. املدرسة التطورية
الباحث  روادها  من  واشهرها.  اإلنرتبولوجيا  مدارس  أوىل  هي 
من  املادة  وانتقال  التطور،  فكرة  طرح  الذي  سبنسر  اإلنكليزي 
مرتكزات  عدة  على  التطورية  املدرسة  وتقوم  أخرى  إىل  مرحلة 

أساسية هي: 
األولية  النواة  وهذه  واحدة،  ونشأة  واحد  أصل  البشرية  إن   -
تتطور، وتنتقل من الطور املتوحش إىل الطور الرببري، إىل الطور 

احلضاري، وداخل كل طور يوجد عدة مراحل تطورية فرعية؛
- وإن اتريخ البشرية هو اتريخ واحد، من خالل انتقال اجملتمع 

من طور إىل طور آخر من أطوار اجملتمع؛
- وكل طور ميهد للطور الذي يليه، وابلتايل تصبح بعض اجملتمعات 
ماضية للمجتمعات األخرى، وتصبح يف مرحلة متقدمة مستقبال 

هلذه اجملتمعات.
انطالقا من هذا املنظور برر االستعمار عرب اترخيه القدمي واحلديث 
التطور  يرفع شعار  إنه كان  للشعوب حيث  استعماره واحتالله 

لتلك الدول اليت حيتلها. 

2. املدرسة الثقافية
تالمذة  أحد  لوي كزوبر  بواس وألفرد  فرانز  األملاين  روادها،  من 
موضوعا  واترخيها  الثقافات  من  املدرسة  هذه  اختذت  بواس. 
للثقافة  املكونة  العناصر  املدرسة  هذه  حددت  حبيث  للدراسة، 
أبهنا اللغة، الدين واجلغرافيا، كما ركزت على دراسة الثقافة من 

حيث عالقتها ابلشخصية.

3. املدرسة الوظيفية
الذي  الدور  ابعتبار  ظاهرة،  أي  أو  نشاط،  أي  وظيفة  دراسة 
يقوم به هذا النشاط، أو تقوم به هذه الظاهرة، يف احلياة اجملتمعية 
الدميومة  على  احلفاظ  أجل  من  تقدمها  اليت  واملسامهة  ككل، 
يف  املدرسة،  هذه  حسب  اإلنرتبولوجي  دور  ويتمثل  البنيوية، 
السعي إىل إقامة الصلة بني ظاهرات معينة، ودراسة فعلها املتبادل 
فيما بينها عندما تكون عرضة للتبادل فتعتمد هذه املدرسة املنهج 

االستقرائي يف دراستها.2
واحلديثة  القدمية  املختلفة  العصور  يف  مبراحل  العلم  هذا  ومر 

واستفادت منه احلكومات الكربى يف استعمار الشعوب.

اهلوامش:
1. انظر »مدخل إىل األنثروبولوجيا«، جاك لومبار. 

2. املصدر السابق 

حتکم  ومنظمات  وعائالت  »سالالت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.

اهلدف األول
هتدف الدراسات اإلنرتبولوجية عادة إىل ترقب السلوكيات املقبلة 
للمجتمعات موضوع البحث، بغية حتديد العالقات، اليت يفرتض 

إنشاؤها مع هذا اجملتمع.

اهلدف الثاين
تفيد اإلنرتبولوجيا يف حل النزاعات بني الشعوب.

اهلدف الثالث
يتم من خالل اإلنرتبولوجيا تشخيص ردود األفعال املمكنة، اليت 
فقد يتخذها جمتمع معني حيال خطة تنموية معينة كما تبني هذه 
من  معينة،  لثقافة  معني  جمتمع  تقبل  إمكانية  مدي  الدراسات 

خالل معرفة كيفية عيشها وطرقه، وكيفية تفكريها؛1
ميكن دراسة اتريخ اإلنرتبولوجيا ونشاهتا من خالل املدارس اليت 
نشأت يف إطار هذا امليدان من العلوم اإلنسانية عرب التاريخ، إذ 
تتم  السابع عشر، لكنها مل  القرن  العلم منذ  بوادر هذا  ظهرت 

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية
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الشك وال ريب إن اإلنسان يف وقتنا احلاضر - وعلى الرغم من 
كل التقدم العلمي واحلضاري والتكنولوجي - ميوج يف حبر من 
ان بدأت اخلليقة وحصلت أول جرمية  الظلمات والفنت، فمنذ 
منذ  البشرية  غاصت  هابيل  قابيل،  قتل  حينما  البشر  اتريخ  يف 
ذلك الوقت يف حبر من الدماء فال زالت شعوب األرض تتصارع 
فيما بينها ألتفه األسباب ال لشيء سوى األاننية وحب السلطة 
واملال، فنسی اخللق خالقهم أو تناسوه، وغفلوا عن سبب الوجود 
لِيـَْعُبُدوِن«1  ِإالَّ  ْنَس  َواإْلِ اجلِْنَّ  َخَلْقُت  »َوَما  تعاىل:  قال  وغايته، 
وتعامت أبصارهم عن احلق ونصرته، فعم الفساد والظلم وشاع 
اجلور والعدوان، وال يزال هللا عز وجل يبطش بطشته الكربى بكل 
جبار عنيد، وكل أمة ظاملة كي تكون عربة ملن يعترب ودليال ملن 

يستبصر.
والزالت رسله ترتى على أهل األرض أمة بعد أمة، مبلغني ومنذرين 
وهادين لطريق الرشاد والسداد حيث السعادة األبدية برضا الرب 
وراحة النفس وطمأنينة القلب، بشرائع إهلية فيها نظم أمر اإلنسان 
يف دنياه وسعادته يف آخرته، فكانت اليهودية والنصرانية بتوراهتا 
وإجنيلها، حىت إذا حرفتا وغريات، ختم هللا ابإلسالم وجعله كامال 
متكامال فيه كل ما حيتاجه اإلنسان إلصالح أمر دنياه من قوانني 

وتشريعات، مل ترتك انحية من نواحي احلياة إال وبينت فيها احلكم 
وفصلت فيها القول.

فنبذ فريق منهم كتاب هللا وراء  لكن اإلنسان أيىب إطاعة هواه 
البعض وبرز  ظهورهم وعادوا إىل غيهم وبدؤا يكيدون لبعضهم 
شياطني القوم ينظرون ويقننون ألنظمة وضعية يريدون من خالهلا 
حتقيق مصاحلهم وغاايهتم الشخصية ورغباهتم النفسية، من خالل 
الضحك على عقول اجلهال ممن ال دين هلم إمنا مهج رعاع يلهثون 

وراء كل انعق.
الوجود  تنكر  اليت  املادية  النظرايت  املاضية  القرون  يف  فظهرت 
ملذاته وشهواته  إال حتقيق  اإلنسان  لوجود  اإلهلی والحتد هدفا 
وغرائزه، فتجعله كالبهيمة مهها علفها، إذ ال آخرة فال حساب 

وال عقاب، إمنا هي حياتنا الدنيا منوت وحنيا.
اإلهلية - اإلسالم  والشريعة  الرابنية  األطروحة  قبال  فظهرت يف 
من  بعض  بتنظريها  قام  معارضة،  وضعية  وأنظمة  نظرايت   -
أهل الغرب فكانت الشيوعية والرأمسالية، وكل منها هبرت عقول 
املاليني من أهل الشرق - االحتاد السوفيتی - وأهل الغرب - 
أوراب وأمريكا - فطافوا يف األرجاء مبشرين بتوحيد العامل، وختليصه 

من الفقر واألمراض والظلم والفساد.

التمهيدالتمهيد

العولمة والعالمية المهدوية

له  ليس  وبنعيم  هلا،  مثيل  ال  وحبياة  ابلنصر  أنصاره  يعد  وكل 
حدود...

ولكن هيهات أيىب هللا ذلك...
لقد عجزت مجيع القوانني واملذاهب الوضعية اإلنسانية عن تلبية 
حاجات اإلنسان يف احلياة احلرة الكرمية والعيش الرغيد يف جمتمع 

متوحد متسامح ال شائبة فيه.
ومجيع األداين اإلهلية وخاصة األداين الثالث )اليهودية واملسيحية 
واإلسالم( جاءت مبا خيدم اإلنسان يف دينياه وآخرته من قوانني 
وتشريعات وطريقة سليمة وصحيحة للحياة، لكن اإلنسان كان 
دائما ما يعزف عن كل ما هو خري له ويسري خلف أهوائه ونزعاته 

الشيطانية اليت جتره حنو اهلاوية.
لذلك ترى إن اجملتمع اإلنسانی يسري يوما بعد يوم حنو الدمار 
والشعوب  الدول  بني  والنزاعات  احلروب  هذه  وما  واخلراب، 
حياة  إدارة  يف  الوضعية  واألنظمة  القوانني  فشل  على  دليل  إال 
اإلنسان، والسبب يف هذا كله يعود إىل أن واضع هذه التشريعات 
الشخصية  أهواءه  األنظمة  يراعی يف وضعه هلذه  ما كان  غالبا 
ورغباته النفسية ومصاحله اآلنية، دون النظر إىل رغبات اآلخرين 

وتطلعاهتم وآماهلم.
كما إن املقنن هلذه القوانني ليس بذی خربة متكنه من استيعاب 
كل املشاكل اإلنسانية وإجياد احللول املناسبة هلا. لذلك نرى أن 
الشيوعية فشلت قبل أن تولد، ومل يبق منها سوى شعاراهتا اليت 

اندت هبا ومل تطبق منها شیء يذكر.
والليربالية تقرتب يوما بعد يوم من هنايتها املأساوية، فإذا كانت 
الشيوعية انتهت بتفكك االحتاد السوفيتی فان الرأمسالية الليربالية 
ستنتهی بدمار الدول املتبنية هلذا النظام املستبد بسبب نزاعات 
إقليمية ودولية على مصادر الطاقة ومنابع النفط ومراكز الثروات 
ألهنا تعلم جيدا إهنا لن تستطيع االستمرار التسلط إال من خالل 
دميومة هذه املصادر واستمرارية السيطرة عليها، وسحق الشعوب 

املستضعفة الن البقاء لألصلح كما تدعی.
إن الدولة اإلسالمية العاملية املهدوية سوف تظهر بعد أن ييئس 
الناس من إجياد احللول ملشاكلهم املتوارثة واليت صنعوها أبيديهم 
وراء  هللا  دين  ونبذهم  اإلهلی  التشريع  عن  االبتعاد  خالل  من 
ظهورهم، عند ذلك فقط سوف تتوحد الشعوب وتنهض األمة 
اإلمام  بقيادة  الكوكب احملطم،  لبناء جمدها على هذا  اإلنسانية 

.املهدی املنتظر

بعد أن يكونوا قد جربوا كل ما لديهم من أفكار ونظرايت وعلوم 
وتقنيات فلم ينجحوا.

لكل أانس دولة يرقبوهنا ودولتنا يف آخر الزمان تظهر.

أما بعد...
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وظهور قطبني كبريين عاملية مها 
االحتاد السوفييت والذي كان يتبىن املذهب الشيوعي، و»الوالايت 
بدأت  الرأمسالی،  املذهب  تتبىن  اليت كانت  األمريكية«  املتحدة 
»أملانيا«،  تقسيم  اثر  على  الدول  هذه  بني  بوادر صراع جديد 
فظهر ما يسمى بـ»احلرب الباردة« واليت أنتجت سباق التسلح 
فيما بني الدولتني، وحماولة كل منهما بسط نفوذه على مناطق 

ودول إقليمية اقل شأان.
حىت جاء العام 1961م. حيث التقى الرئيس األمريكی كندی 
والرئيس السوفييت خروتشوف يف »فينا« واتفقا على إهناء احلرب 

الباردة.
غري أن أمريكا كانت تريد القضاء هنائيا على »روسيا« االشرتاكية، 
ولذلك أعلنت حرب النجوم وسباق التسلح، واستجابت روسيا هلذا 
السباق وهذا الصراع إىل أن انتهى بسقوط االحتاد السوفييت واهنياره 
وتفككه، وكان طبيعيا أن تعترب أمريكا هذا االهنيار والسقوط انتصارا 

للمبدأ الرأمسالی بوصفه نظاما طريقة عيش وانتصارا سياسيا هلا.2
فانتهت الشيوعية االشرتاكية قبل أن تولد وقبل أن حتقق أهدافها 
وشعاراهتا ويف مقابل هذا كله كان املد األمريكي يتقدم بكل قوة 
حنو الدول الضعيفة والنامية، فقد قامت أمريكا ابحتالل أكثر 
من ثالثني دولة طوال فرتة نشؤها بشىت احلجج والذرائع وطوعت 
إنشاء مجعية  مت  فقد  أغراضها،  اجل خدمة  من  الدولی  النظام 
األمم املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية من قبل الدول اخلمس 
العظمى، فوضعت القوانني وشرعت مبا يالئم مصاحل هذه الدول 
وأعطيت حق النقض »الفيتو« على أي قرار من شانه ان يضر 
الدويل والذي  مبصاحلها، وانبثق عن هذه اجلمعية جملس األمن 
كان العصا الغليظة اليت تستخدم لضرب كل من حياول اخلروج 

عن طاعة هذه الدول.
بعد  وخاصة  املاضي  القرن  من  التسعينات  حقبة  جاءت  حىت 
أحداث اخلليج واليت أوجدت فرصة ألمريكا للتدخل يف مناطق 
الساسة  فاخذ  اهلائلة  والثروات  النفطی  العامل  مركز  حيث  نفوذ 
وهناية  العامل  مستقبل  عن  وآرائهم  أفكارهم  يطرحون  الغربيون 

العولمة والعالمية المهدوية
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وسائل  وأخذت  اجلديد،  العاملي  النظام  فكرة  فطرحوا  التاريخ، 
اإلعالم الغريب تطرح لفظة العوملة مث تبناه السياسيون واخذ يتداول 
وحتديده  اوتوضيحه  دقيق  بشكل  تعريفه  يتم  ومل  ألسنتهم  على 
من قبل هؤالء، بل ترك كي يلعب بعقول اآلخرين ويفعل فعله 
السحري شأنه شأن الكثري من ألفاظ االستعمار الساحرة واليت 

ال ميكن تعريفها أو إجياد تعريف متفق عليه من قبل اثنني هلا.
كاحلرية والدميقراطية واملساواة والوطنية والقومية وغريها من األلفاظ 

اليت تستخدم للضحك على عقول شعوب الدول املستعمرة.
إن »العوملة« هي وليدة النظام الرأمسايل ووليدة الفكر املادي هلذا 
النظام، وتعد مرحلة من مراحل التطور التارخيي للرأمسالية العاملية 
املتمثلة أبمريكا إذ أهنا بدأت مرحلة جديدة من االستعمار واهليمنة 
والتوسع خاصة بعد فرتة التسعينات من القرن املاضي والذي ميثل 
بداية االنطالقة احلقيقية لفكرة العوملة وتبلورها كأطروحة تدعو هلا 
اللربالية الرأمسالية يف الغرب وانتهجت هلا طريقا خاصا يف التطبيق 
والسيطرة على  والنامية  الفقرية  الدول  الزحف ابجتاه  من خالل 
اقتصادايهتا ومواردها وثرواهتا عن طريق فرض الشروط والعقوابت 

لكي تفتح هذه البلدان أبواهبا أمام منتجات الغرب.

اهلوامش:
1. سورة الذارايت، اآلية 6.

2. »عوملة الرأمسالية ورأمسالية العوملة«.

املصدر: عماد مجيل خليف، مقالة »العوملة والعاملية املهدوية«، موقع 
.mouood.org

عاصفة التشوق ملاوراء الطّبيعة
وعلى الرغم من تصور التنويريني الشرقيني، فان عصر النهضة كان 
متخما ابخلرافة والسحر وعبادة أعمال القديسني والبحث عن 
اإلعجاز. ويقول ويل ديورانت مؤلف »قصة احلضارة« يف وصف 

الظروف االجتماعية هلذا العصر: 
املكان  »حراس  أو  ابلقرين  يؤمنون  االنساين  املذهب  أنصار  وكان 
بروح  سيسرون  بطريقة  املخطوطة  ميزجون كتاابهتم  وكانوا  الغيبيني« 

بيئتهم اجلنونية.
ويتحدث بودجو اببتهاج عن عفاريت تشبه الفرسان عدميي الرأس ممن 
يهاجرون من »كومو« إىل أملانيا أو الرتيتون امللتحني الذين يطلعون 
من البحر ليخطفوا احلسناوات من على الشاطئ. ويشري ماكيافيلي 
املتشائم بشدة من الدين، إىل إمكانية إمتالء اجلو ابألرواح ... وكانت 
كنيسة تدعي أهنا متلك قماط طفولة عيسى، وآخر يفخر ابنه ميلك 
الوالدة  أثناء  فيه  عيسى  الذي وضعوا  اإلسطبل  أعالف  من  كمية 
... وكانت كنائس »فينيسيا« تقدم للزوار جسد »مرقس« احلواري 

وذراعا لـ»القديس جورج« وأذان لـ»بولس احلواري« وكمية من اللحم 
املشوي لـ»القديس الفرنتيوس« وعددا من األحجار اليت قتل فيها 

»القديس ستيفان«.1
وبال شك فان الكنيسة كانت تنتفع بشكل ما من هذه التخرفات 
العامية، الن ذلك كان يوسع من نطاق سلطتها بني الطبقات 
الدنيا من اجملتمع، لكن هكذا خترفات، كانت تنمي بداخلها متردا 
الوسط املسيحي  الوضع يف  عقالنيا. ويشرح ويل ديورانت هذا 

ويقول: 
ويف هذه احلقبة الطويلة نسبيا )1300-534۱م.( كان كل شئ 
وكل عدد وكل حرف من أحرف اهلجاء ميلك تقريبا قوة سحرية. ويقول 
»آرتينو« أن بعض العاهرات الروميات ومن أجل إاثرة عشاقهن، كن 
يطعموهنم بلحم ممزوج بفساد جيفة االنسان، ولتحضري هذا اللحم، 
كن يسرقن أجساط املوتى من املقابر. وكانت العزائم تستخدم أللف 
غرض. وكان املزارعون األبوليائيون يقولون أن الشخص قادر على 
األرواح  وكانت  مناسبة.  متيمة  بواسطة  املسعور  الكلب  من  النجاة 

حركة العلوم الغريبة والسحرحركة العلوم الغريبة والسحر

العولمة والعالمية المهدوية

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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إما  األغلب  يظهر يف  الشيطان  األجواء، وكان  والسيئة متأل  الطيبة 
على هيئته أو يف هيئة أخرى ليغوي الناس وخييفهم أو مينحهم القوة 
أو يعلمهم. وكانت اجلن متلك كما كبريا من املعلومات اخلفية، إن كان 

أحد يقدر على استمالتها، فكان يتمتع بتلك املعلومات...2
ومع انتشار العقائد الدينية يف هذا العصر وجلوء مجع غفري من 
الكنيسة  أن  لدرجة  اخلفية  العلوم  راجت  السحر،  إىل  الناس 

اضطرت فيها إلصدار قرار حبظرها.
وحظر »اينوکنتيوس الثامن« مبوجب قرار عام 1484م. اللجوء 
إىل السحر، وقد اعترب حقيقة بعض القوى اليت يزعم هبا السحر 
ابهنا أمر مسلم به، ونسب بعض العواصف وأوبئة الطاعون إليها 
أصالة  عن  ابتعدوا  الذين  املسيحيني  من  الكثري  أن  من  وشكا 
ابليس وأحلقوا من خالل  أتباع  أقاموا إحتادا شيطانيا مع  دينهم 
جسيمة  أضرارا  الشيطانية،  األساليب  وسائر  واللعن  السحر 
القائمني  البااب،  ابلرجال والنساء واألطفال واحليواانت. وأوصى 
على حماكم التفتيش برصد هكذا أعمال. ومل يفرض هذا القرار 
اإلميان ابلسحر كتقليد رمسي للكنيسة ومل يشرع تعقب ومالحقة 
السحرة، الن اإلميان ابلسحر ومعاقبة السحرة يف بعض األحيان، 
كاان متبعني قبل صدور هذا القرار بكثري ... ويف السنة اليت تلت 
صدور هذا القرار، مت إحراق واحدة وأربعني إمرأة يف »كومو« 

وحدها جبريرة السحر.3
ومع ذلك، فقد إستقطب السحر والعلوم الغريبة الناس لدرجة أن 
األلوف من املشتبه هبم مبمارسة األعمال السحرية، كانوا يقبعون 

يف السجون.4
التارخيية  الظروف  الضوء على هذه  حمّمد عبدالّل عنان،  ويسلط 

ويقول:
لقد الحظنا ابن احلركات السرية واملتناوبة اليت كانت تشهدها البلدان 
املختلفة، أفضت يف هناية املطاف إىل مبدأ واحد ودعوة عامة واحدة، 
اليهودية،  القبالنية  واملعتقدات  اآلراء  هو  األرجح،  على  ومصدرها 

وكان اليهود يتصرفون هبذه الطريقة هبدف القضاء على النصرانية.٥
وبغض النظر عن حرص عوام الناس على الظاهر من هذه العلوم، 
فان العديد من القرائن تشري إىل أن اجملاميع واحملافل السرية لكن 
اخلفية.  العلوم  النهضة،  املنظمة، كانت متارس يف خضم عصر 

وكان هؤالء ميلكون تنظيمات سرية ملتابعة غاايهتم.
وخالل الكارثة اليت حلت يف عام 1666م، قتل البعض بواسطة 

السم:
ففي ابدئ األمر، كان يعتقد ابن األمر يتعلق بعدد من اجملرمني، لكن 
حتقيقات الشرطة أدت إىل اكتشاف حشد غفري من السحرة وممارسي 
والعقاقري  املكوانت  وصناعة  السحر  ميارسون  ممن كانوا  السيمياء 

املختلفة من السموم واملواد املخدرة وغريها.
ففي تلك األايم، كانت تنشر أغرب القصص حول اجلمعيات املذكورة 
والتضيحة  الشياطني  بعبادة  تقوم  اجلمعيات،  تلك  ابن  يقال  وكان 
األسود  القداس  وتقيم  والشياطني  األرواح  مع  واحملادثة  ابألطفال 

وطقوسا أخرى من طقوس األلبيني.6
كواليس  يف  واخلفية  الرئيسية  األسباب  عن  للبحث  ونتيجة 
املغامرات املروعة لتلك السنني، أصبح جليا موطئ قدم تالمذة 

مجعية »الصليب الوردي«.
... واخلالصة أن اجلمعية اليت كانت تضم يف عضويتها هذا الفريق 
والسحرة  األذكياء  السموم  ومنتجي  املتمرسني  الكيميائيني  من 
أو  الوردي«  فرعا من »الصليب  األرجح  احلرفيني، كانت على 
الن  جديدة،  حلة  يف  ظهرت  واليت  ذاهتا  اجلمعية  أهنا كانت 
اجلمعية األولية، مل تكن تبدي إهتماما يذكر ابلسحر ومل تستخدم 
مهاراهتا يف الكيمياء يف جمال اجلرمية، لكن التالمذة الذين انضموا 
ووجدوا  للجمعية  األولية  املبادئ  جتاوزوا  املدرسة،  لتلك  الحقا 
جماال واسعا يف اجتماع القرن السابع عشر ورذائل وسيئات تلك 
احلقبة لوضع إختباراهتم وخمططاهتم السوداء موضع التنفيذ وكذلك 
إختبار مهاراهتم يف تركيب السموم اخلفية واعتربوا تلك احلقبة أكثر 

األدوات مالئمة لنيل مآرهبم.7
ومع تتبع مواطئ أقدام فرسان املعبد بعد السنوات الطويلة اليت 
أتسيس وتوجيه وإدارة احملافل  أن  الصليبية، يتضح  تلت احلروب 
بظالله  مشؤوم  ألقى كثالوث  الغريبة  ابلعلوم  واإلهتمام  السرية 
االجتماعية  ابألهداف  قدما  املضي  هبدف  أورواب  أرجاء  على 
اليهودية  السحرية  التعاليم  إىل  اإلستناد  خالل  ومن  والسياسية 
تزايدت تدرجييا  أبدا، بل  والقبالية مل تتخلص منه أورواب الحقا 
أن  املتعددة، حبيث سنرى الحقا  تعقيدات نشاطاهتم وأوجهها 
والتعاليم  واليهود  السرية  اجلمعيات  يف  املتمثل  املشؤوم  الثالوث 
القبالية يشكل مفتاح فك شيفرة العديد من أحداث وتطورات 
أورواب عصر النهضة وبعدها. وقد انبثق من بني هذه اجلمعيات 
السرية املعرتضون على الكنيسة وهنج أرابهبا والقائمني عليها. ويف 
الرذائل والسيئات  احلقيقة، فقد أصيب املسيحيون بداية ابنواع 
ومن مث ظهرت جماالت نشأة اجلمعيات اإلحتجاجية واإلعتزالية 

يف اجملتمعات املسيحية.
السنوات  يف  بولس  وعمل  ظهور  بعد  أنه  جبالء  القول  وميكن 
األوىل من احلركة التبشريية حلواريي املسيح عيسى، فانه ميكن 
اعتبار هنضة اإلصالح الديين من أهم املنعطفات يف احلياة الثقافية 

واحلضارية للعامل املسيحي. 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

اهلوامش:
1. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، ج ٥ )عصر النهضة(، صص ٥٥8.

2. املصدر السابق، ص ٥99.
3.  املصدر السابق، ج ٥ )عصر النهضة(، صص ٥٥9-٥60.

4. املصدر السابق، ص ٥60.
٥. عنان، حمّمد عبدالّل، »اتريخ اجلمعيات السرية واحلركات التخريبية«، 

صص 94-93.
6. املصدر السابق، ص 94.

7. عنان، حمّمد عبدالّل، »اتريخ اجلمعيات السرية واحلركات التخريبية«، 
صص 96-9٥ 

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

1397ش.
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لبيان مطلوبية  نتعرض  املاء،  الدعاء علی  لتأثري  التعرض  قبل  و 
الدعاء يف الثقافة االسالمية و شروط أتثري الدعاء.

الدعاء يف الثقافة االسالمية
الدعاء مؤثر يف وقوع کل امر ممکن و مشروع و ميکن استفادة 
ذلک من اآلايت القرآنية حيث يقول تعالی: »ُأْدُعونی  َأْسَتِجْب 

َلُکم «1 و »ُأجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإذا َدعان«.2
و يف هاتني اآليتني مل يقل هللا تعالی اطلبوا ميّن شيئاً خاصاً، او 

أيّن أجيب طلب شیء خمصوص؛ وبعبارة فنية: 
أّن اطالق الکالم يشمل کل امر ممکن و مشروع. و يستفاد هذا 

 :املطلب من بعض الرواايت ايضاً حيث يقول االمام
و  حاجة.«  جناح کّل  و  رحة  مفتاح کّل  فإنّه  الّدعاء  من  »فأْکِثر 

»عليک ابلّدعاء فإنّه شفاء من کّل داء.«3
و الدعاء مع قطع النظر عن متعلقه هو أمر حمبوب و مطلوب 

هلل تعالی و قد عرب عن الدعا يف احاديث املعصومني أبنه: 
»افضل العبادات، احب االعمال الی هللا، خري ما يقرب الی هللا.«4

شروط أتثري الدعاء
و الدعاء امنا يکون مؤثراً يف ظروف خاصة کباقي العلل املوجودة 
يف الکون و قد اشري إلی ذلک يف رواايتنا فمنها أن يکون الداعي 
أن  و  ايضاً  اإلهلية  األوامر  ابقي  يف  تعالی  هلل  ابلعبودية  ملتزماً 
يتجنب الذنوب، وأن يکون دائم الدعاًء و ليس دعاءه منحصراً 
بفرتة االبتالء، وأن يلح يف الدعاء و يصرب وأن يکون واثقاً من 

اإلجابة.
الدعاء  استجابة  تتم  واألمکنة  األزمنة  من  جمموعة  هناک  وأّن 
فيها بشکل أسرع و اأثر من قبيل وقت هبوب الرايح، تساقط 
املطر، وقت السحر، من الفجر الی طلوع الشمس، وقت الظهر، 
حني األذان، مواطن اجلهاد، وقت نزف دم الشهيد، حني قراءة 

»القرآن«، يف املسجد، حني الصوم و... .

ارتباط الدعاء ابملاء يف النصوص الدينيةتأثير الـدعاء على الماءتأثير الـدعاء على الماء
الدعاء و نزول املطر و نبع املاء

ورد يف النصوص الدينية أّن النيب موسی طلب املاء لقومه 
و أّن هللا سبحانه استجاب دعاءه فأجری اثنتی عشرة عيناً.٥ 
و أّن نيب االسالم طلب املطر لقومه فهطل املطر بغزارة.6 
و قد ورد يف ضمن االدعية دعاء لالستسقاء7 و هو يبني جيداً 
اثر الدعاء يف هذا اجملال؛ و لوال ذلک مل أيمر املعصوم ابلدعاء.

أتثري الدعاء مع الصالة يف احلصول علی املاء
رکعتان؛  هي  و  املستحبة  الصلوات  من  هي  االستسقاء  صالة 
مثل صالة عيد الفطر و االضحی و الفرق بينهما هو أّن يدعی 

املصلی فيها بطلب الرأفة و الرمحة االهلية لنزول املاء.

أتثري کتابة الدعاء و القائه يف املاء
ورد يف الرواايت ان مثل هذا العمل يؤثر يف قضاء کل حاجة و 

األمن من کل خوف؛ مثل کتابة دعاء 
»بسم هللا الرحن الرحيم الّلهم انی أتوجه اليک...« 

أو کتابة دعاء 
»بسم هللا الرحن الرحيم من العبد الذليل الی املولی اجلليل...«

مث الطوی و االلقاء يف ماء البئر أو املاء اجلاری.

أتثري الدعاء مع قراءة سور أو آايت من القرآن الکري
وردت رواايت يف رفع أی أمل أو صداع أو أوجاع البطن ابن يقرأ 
سورة احلمد أربعني مرة علی إانء فيه ماء مث إلقائه علی املريض 

فانه يؤدی الی رفع االمل الشديد و... .
و کذلک الدعاء مع کتابة سور أو آايت من القرآن الکرمي مث 
غسل تلک الکتابة و شرب املاء او القاؤه علی البدن، فانه يؤثر 

يف قوة الذاکرة و وجع العني.
و جاء يف کتب االدعية ايضاً قراءة سور و النفخ يف إانء من املاء 
و القاؤه علی الرأس و الوجه يؤدي إلی صحوة االنسان الذي 

غاب وعيه.8

أتثري الدعاء حني شرب املاء
يقرأ هذا الدعاء قبل شرب املاء و بعده أيضاً و هو يف احلقيقة 
التوحيد  يؤکد  هو  و  األعمال  إهلية حتی ألبسط  إعطاء صبغة 

اإلفعالی و التوحيد الربويب و التمجيد اإلهلي و احلمد اإلهلي و 
احللم و الرأفة االهلية.9

النتيجة
و النتيجة هي أنه من جمموع الرواايت االسالمية التی تعرضت 
لتأثري الدعاء علی املاء و أتثري املاء يف إستجابة الدعاء، ميکننا 
أن نفهم اإلرتباط الوثيق بني هذين األمرين و هذا األمر تؤيده 
االجيايب  التأثري  ذلک  من  و  أيضاً،  املعاصرة  العلمية  الکشوف 

للدعاء علی جزيئات املاء و هو ما أثبته علماء »الياابن«.

اهلوامش:
1. سورة غافر، اآلية 60.

2. سورة البقرة، اآلية 186.
3. الکلينی، »اصول الکايف«، ج 2، ص 470، کتاب الدعاء، ابب دفع 

البالء و القضا واسطة الدعاء، االحاديث 7 و1.
4. الکينی، »اصول الکايف«، کتاب الدعاء، االحاديث 2، 3، 6 و8.

٥. سورة االعراف، اآلية 160.
6. »اصول الکايف«، کتاب الدعاء، ابب االقبال علی الدعاء، ح ٥.

7. »الصحيفة السجادية«، االمام السجاد، دعاؤه يف االستسقاء.
8. الشيخ عباس القمی، »مفاتيح اجلنان«، قسم االدعية.

9. الدعاء قبل شرب املاء »احلمد هلل منزل املاء من امساء و مصرف االمر 
کيف يشاء بسم هللا خري االمساء.« و يقول بعد شربه: »احلمد هلل الذی 
سقانی ماء عذابً و مل جيعله ملحا اجاجاً بذنوبی احلمد هلل الذی سقانی 
فاروانی و اعطائی فارضانی و کافانی و عافانی و کفانی، اللهم اجعلنی 
من تسقيه يف املعاد من حوض حممد و تسعده مبرافقه برمحتک اي ارحم 

الرامحني«، )»مفتاح الفالح«، الشيخ البهائی، ص 137.

املصدر: إسالم کوئست.نت

الطب والتغِذية

الطب والتغذية
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و هی تفسري الكتاب الوارد من الناحية املقدسة على الشيخ املفيد 
وتشرف عدة من أساطني الفقه والعلم بلقائه

من  ورد  خروج كتاب  من  وقع  ما  تفسري  ما  يقول:  قائل  لعل 
الناحية املقدسة حرسها هللا ورعاها على الشيخ املفيد أيب عبد هللا 

حممد بن حممد بن النعمان )قدس هللا روحه ونور ضرحيه(؟
وما تفسري ما شاع نقله واستفاض من تشرف عدة من أساطني 
الفقهاء والعلماء بلقائه، حىت أن ثُلة منهم نقل عنه بعض 

األدعية املسطورة يف كتب الشيعة؟
السفار،  انقطاع  من  الطائفة  عليه  تساملت  ما  مع  يتفق  وكيف 
وأن »من ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب 

مفرت.«1 كما ورد يف التوقيع الذي خرج على يد النائب الرابع.
فتفسري ذلك: أنه التبس على القائل معىن السفارة والنيابة اخلاصة 
مبثال  الفرق  ولنوضح  املوارد،  من  ذكره  ما  مع  والبابية  والوكالة 

موجود يف يومنا هذا.
وهو الفرق بني سفري دولة ما وبني مواطن كأحد املواطنني لتلك 
معينة،  جهة  إىل  ما  رسالة  إبيصال  قبلها  من  أبلغ  قد  الدولة 

التوقيع و تفسيرهالتوقيع و تفسيره

فالسفري للدولة له منصب دائم من قبلها إليصال والقيام بنيابة 
الدولة ومتثيلها، خبالف ذلك املواطن الذي اتفق أن اُمر إبيصال 

رسالة ما، فإنه مل ينصب ملقام معني، ومل جيعل ممثالً دائمياً.
املكاتبة  مثل  وبني  والسفري  الباب  بني  الفرق  نقول:  مث  ومن 
يف  األربعة  السفري كالنواب  أن  هو   املفيد هبا  تشرف  اليت 
الذي ينصب بنحو دائم كحلقة وصل بني  الصغرى هو  الغيبة 
الشيعة واإلمام، ويكون على اتصال دائم حبيث يوصل من وإىل 
احلجة، وهو أيمتر يف كل صغرية وكبرية من أعماله وإجراءاته 
وتنفيذه يف املهام الدينية من قبل احلجة، وتظهر على يديه 
دالئل وبراهني على النيابة اخلاصة من قبل احلجة، مع إظهار 
مثل  من  هذا  وأين  اإلمامية،  الطائفة  ألجالء  سفارته  السفري 

املكاتبة املذكورة؟
وقد تقدم ذكر عدة ممن كانوا يكتبون األسئلة ويبعثون هبا إىل 
احلجة عرب النواب يف الغيبة الصغرى، كأيب جعفر حممد بن 
عبد هللا بن جعفر احلمريي املعروف مبكاتبته للحجة عرب النواب 
وكياًل  وال  خاصاً  انئباً  وال  سفرياً  يكن  فلم  ذلك  ومع  األربعة، 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

ابملباشرة وال ابلواسط بل كسائر الفقهاء.
وكذلك عدة كثرية من الفقهاء كاتبوا يف الغيبة الصغرى عرب النواب 

األربعة أو كتب إليهم.
منهم حممد بن صاحل،2 وإسحاق بن يعقوب،3 وحممد بن الصاحل،4 
واحلسن بن الفضل اليماين،٥ وعلي بن حممد الشمشاطي،6 وأبو 
رجاء املصري،7 وحممد بن هارون،8 وأبو القاسم بن أيب جليس،9 
وهارون بن موسى بن الفرات، وحممد بن حممد البصري، وحممد بن 
يزداد، وحممد بن كشمرد،10 وعلي بن حممد بن إسحاق األشعري، 
وإبراهيم بن حممد بن الفرج وغريهم كثري جداً، ومع ذلك مل يكونوا 

وكالء ابملباشرة وال ابلواسطة.
هذا مع أن الشيخ املفيد كتب إليه من احلجة ألنه أرسل كتاابً 
مث أاته اجلواب، وكيف يتوهم أن الشيخ املفيد يدعي أنه سفري 
مع أنه نفسه ذكر يف »الرسائل اخلمس يف الغيبة«11 انقطاع 
وذكر  الصغرى،  الغيبة  يف  الرابع  النائب  مبوت  والنواب  السفارة 
ذلك يف كتاب »اإلرشاد« يف الفصل الذي عقده لإلمام الثاين 
عشر12 ويف بقية كتبه، ومع أن الشيخ املفيد نفسه ذكر عن 
شيخه أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه: أن عندان أن كل من 

ادعى األمر بعد السمري فهو كافر منمس ضال مضل.13
نعم، الشيخ املفيد كبقية الفقهاء العدول له النيابة العامة، وهي 
املرجعية، واليت يستقي الفقيه علمه ابألحكام الشرعية من الكتاب 
شرح  تقدم  واألئمةكما   الرسول عن  املأثورة  واألخبار 

ذلك يف األمر الثالث من هذا الفصل.
هذا مع أنه يصعب اجلزم بصدور هذا الكتاب من الناحية املقدسة 
ووروده للشيخ املفيد، وذلك ألن الشيخ الطربسي تفرد بذكر ذلك 
يف كتابه »االحتجاج« ومل يذكر طريقه وسنده إىل الشيخ املفيد.

أما تفرده فألن الشيخ الطوسي وهو تلميذ الشيخ املفيد ومن خواصه 
املقربني إليه مل يذكر ذلك يف كتابه »الرجال« و»الفهرست« عند 
ترمجة شيخه املفيد، مع أنه أثىن عليه أببلغ الثناء واملدح، ولو كان 
مثل هذا الكتاب من الناحية املقدسة لناسب ذكره يف الرتمجة، 
ألنه أبلغ شيء يف التعريف مبكانة شيخه، كما مل يذكر الشيخ 

الطوسي هذه الواقعة يف بقية كتبه.
تلميذ  النجاشي  العباس أحد بن علي  الشيخ اجلليل أبو  وكذلك 
الشيخ املفيد مل يذكر ذلك يف ترمجة شيخه يف رجاله مع أنه أطرى 

عليه أبحسن الثناء.
وكذلك مل يعثر يف كتب السيد املرتضى علي بن احلسني املوسوي 
االطراء  من  بشيء  السيد أييت  أن  مع  الواقعة،  هلذه  ذكر  على 
واملدح ألستاذه الشيخ املفيد عند تصادف ذكر شيخه يف كتبه.

املستطرفات  يف »سرائر«ـه يف  احللي  ابن  يذكر ذلك  مل  وكذلك 

يف ما استطرفه من كتاب »العيون« و»احملاسن« تصنيف املفيد، 
حيث أتى برتمجة للمفيد يف البدء فيها من املدح والثناء اجلميل.

وكذلك مل يذكر ذلك حسن بن يوسف العالمة احللي يف كتاب 
ابملدح  عليه  أطرى  أنه  مع  املفيد  الشيخ  ترمجة  عند  »الرجال« 
اجلزيل، مع أن العالمة احللي من أعالم الطائفة يف القرن السابع 
القرن  أعالم  من  هو  الذي  الطربسي  الشيخ  عن  متأخر  فهو 

السادس.
وكذلك مل يذكر ذلك تقي الدين بن داود احللي يف كتاب »الرجال« 

املعاصر للعالمة احللي.
وكذلك مل يذكر ذلك الشيخ أبو الفتح الكراجكي تلميذ املفيد مع 

أنه كرر ذكره يف كتابه »كنز الفوائد«.
العلماء«:  »معامل  يف   السروي شهرآشوب  ابن  ذكر  نعم، 
ولقبه ابلشيخ املفيد صاحب الزمان، وقد ذكرت سبب ذلك 
يف »مناقب آل أيب طالب«، ولكن مل يعثر على ذلك يف 
كتابه املناقب، وقد ذكر املصحح الذي أشرف على طبع كتاب 
 املناقب:14 وليعلم أن املوجود من املناقب يف أحوال األئمة
إىل العسكري، ومل نعثر على أحوال احلجة منه، وال نقله من 
تقدمنا من سدنة األخبار كاجمللسي والشيخ احلر وأمثاهلما، ورمبا 
يتوهم أنه مل يوفق لذكر أحواله، إال أنه قال يف معامل العلماء 
يف ترمجة املفيد أنه لقبه ابلشيخ، والظاهر أنه كتبه يف مجلة أحواله)ع( 

يف هذا الباب سقط من هذا الكتاب.
وعلى أية حال فابن شهرآشوب تلميذ الشيخ الطربسي كما ذكر 

.هو ذلك1٥ فاملظنون قوايً أنه نقله عن الطربسي
احللي  بطريق  بن  لـحيىي  العلوم  ما حيكى عن رسالة هنج  وكذلك 
صاحب كتاب »العمدة يف عيون صحاح األخبار يف مناقب إمام 
األبرار« املتوىف سنة ستمائة هجرية أنه ذكر التوقيعات املذكورة إىل 
الشيخ املفيد، فاملظنون قوايً أنه نقله عن ابن شهر آشوب ألنه 

الراوي عنه16 أو نقله عن الشيخ الطربسي.
والرجال  الرتاجم  خلو كتب  عرفت  فقد  واالتفاق،  اإلمجاع  أما 
املصنفة ممن هو أقرب زمناً من الشيخ الطربسي من ذلك، ومن 

ذلك ال يتحقق لدينا وجود الشهرة أيضاً يف تلك األعصار.17
وأما املوافقة للدليل العقلي، فال دليل عقلي يف البني على وقوع 

ذلك.
نعم، الشيخ الطربسي ال حمالة قد حتقق لديه أحدها، ولكن مل 
يتحقق لدينا كما عرفت، وهنا إشكال آخر ذكره السيد احملقق 
اخلوئي يف »معجم رجال احلديث«18 بقوله: هب أن الشيخ املفيد 
جزم بقرائن أن التوقيع صدر من الناحية املقدسة، ولكن كيف ميكننا 

اجلزم بصدوره من تلك الناحية؟

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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 ووجه هذا اإلشكال أن املفيد ليس سفرياً خاصاً وابابً للحجة
كي جيزم مبا قد جزم به املفيد أنه من الناحية، إذ قد ال حيصل 

اجلزم من تلك القرائن فيما لو علمنا هبا.
وهذا خبالف احلال يف السفري والباب اخلاص ابحلجة، فإنه 
دون  من  احلجة  عن  يؤديه  فيما  قوله  حجية  سفارته  مقتضى 
 العسكري اإلمام  قول  يف  ورد  والغفلة كما  اخلطأ  احتمال 
عند تنصيصه على نيابة العمري وابنه: »العمري وابنه ثقتان، فما 
أداي عين فعين يؤداين، وما قاال لك فعين يقوالن.«،19 »فاقبلوا من 
عثمان )النائب األول العمري( ما يقوله وانتهوا إىل أمره واقبلوا قوله 

فهو خليفة إمامكم واألمر إليه.«20
ومن ذلك كله يظهر لك تفسري تشرف عدة من أكابر العلماء 
حمضره  جبمال  وسعادهتم  احلجة)ع(  بلقاء  واألتقياء  والفقهاء 
الشريف، فإن ذلك ليس يعين سفارهتم واببيتهم وأهنم منصوبون 

لذلك.
بل إن ذلك نتيجة الطهارة من الذنوب ومن النزعات الشيطانية 

واحليوانية، إذ قد ورد يف بعض الرواايت:21 
أن احلاجب بيننا وبني نور مطلعه الباهر عليه أفضل صلوات امللك 
إكمال  الصدوق يف  ذكر  وقد  أعمالنا،  وسيئات  ذنوبنا  هي  القادر 
الدين عدة كثرية ممن تشرف بلقائه)ع( يف الغيبة الصغرى فرتة النواب 
األربعة،22 ومل تكن تلك العدة اليت تشرفت بلقائه)ع( سفراء ونواابً.

وأما توافق ذلك مع ما خرج من التوقيع على يد علي بن حممد 
السمري النائب الرابع واألخري: »من ادعى املشاهدة قبل خروج 

السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت.«23
هو  العلماء  لدى  الراجح  هو  املبارك كما  التوقيع  معىن  فألن 
قرب  صدر  التوقيع  أن  بقرينة  والسفارة،  اخلاصة  النيابة  ادعاء 
وفاة السمري، حيث أن يف أوله تعزية اإلمام املؤمنني مبوت 
السمري ما بينه وبني ستة أايم، مث أمره بعدم الوصاية إىل أحد 
يقوم مقامه بعد وفاته، إذ قد وقعت الغيبة التامة، وأنه ال ظهور 
حىت أيذن هللا تعاىل ذكره. هذه كلها قرائن أن سياق الكالم داٌل 

.على تكذيب ادعاء النيابة والسفارة بعد السمري
وأخربان  قال:  »الغيبة«24  يف  الشيخ  ذكره  التوقيع كما  ونص 
مجاعة )وهم مشاخيه(، عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني 
بن اببويه )الصدوق(، قال: حدثين أبو حممد احلسني بن أمحد 
املكتب )الذي ترحم عليه الصدوق يف كمال الدين(، قال: كنت 
مبدينة السالم يف السنة اليت توىف فيها الشيخ أبو احلسن علي بن 

حممد السمري، فحضرته قبل وفاته أبايم، فأخرج إىل الناس توقيعاً 
نسخته: 

»بسم هللا الرحن الرحيم، اي علي بن حممد السمري عظم هللا أجر 
إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبني ستة أايم، فامجع أمرك وال 
توص إىل أحد فيقوم مقامك، فقد وقعت الغيبة التامة، فال ظهور إال 
بعد إذن هللا _ تعاىل ذكره _ وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب 
وامتالء األرض جورًا، وسيأيت لشيعيت من يدعي املشاهدة، أال فمن 
ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كاذب مفرت، وال 

حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.«
وقد أنبأ شيعته مبجيء املدعني الكذابني املفرتين، وقد حصل 
جميئهم كرات ومرات وال زال يف يومنا هذا، وهذا اإلنباء ابملستقبل 
 للحجة املشاهدة  يدعي  أن من  من معجزاته. وواضح 
ليس غرضه إال إظهار نفسه كوسيط وسفري للحجة، وهذه 
قرينة أخرى على أن املعىن املراد يف التوقيع املبارك هو ادعاء النيابة 

والسفارة.

اهلوامش:
1. »كمال الدين«، ص ٥16، ابب 4٥، ح 44؛ «غيبة الطوسي«، ص 

39٥، ح 36٥؛ »االحتجاج«، ج 2، ص 297.
2. »كمال الدين«، ص 483، ابب 4٥، ح 2.

3. نفس املصدر، ابب 4٥، ح 4.
4. نفس املصدر،، ص 489، ابب 4٥، ح 12.
٥. نفس املصدر، ص 490، ابب 4٥، ح 13.
6. نفس املصدر، ص 491، ابب 4٥، ح 14.
7. نفس املصدر، ص 491، ابب 4٥، ح 1٥.
8. نفس املصدر، ص 492، ابب 4٥، ح 17.
9. نفس املصدر، ص 493، ابب 4٥، ح 18.

10. نفس املصدر.
11. وقد تقدم نقل كالمه.

12. راجع »اإلرشاد«، ج 2، ص 340.
)ص  املفيد  الشيخ  تلميذ  الطوسي،  للشيخ  »الغيبة«  راجع كتاب   .13

412، ح 38٥(.
14. »املناقب«، ج 4، ص 446، وإىل ذلك أشار املريزا النوري يف خامتة 

.املستدرك يف ترمجة املفيد
1٥. »معامل العلماء«، ص 2٥.

16. »الذريعة إىل تصانيف الشيعة«، ج 1٥، ص 334.
17. نعم، حكى صاحب »لؤلؤة البحرين«، ص 367، عن ابن بطريق 
احللي قدس سره يف رسالة هنج العلوم أن التواقيع ترويها كافة الشيعة وتتلقاها 

ابلقبول، فالحظ.
18. »معجم رجال احلديث«، ج 17، ص 209.

19. »غيبة الطوسي«، ص 243، ح 290.
20. نفس املصدر، ص 3٥7، ح 319.

الطربي يف »دالئل اإلمامة« من مشاهدة  اليت أخرجها  الرواية  21. مثل 
ابن مهزاير له )ص 297( عند قوله: »فما الذي أبطأ بك علينا؟

شاهد  من  ذكر  يف  الدين«، ص 434، ابب 43  »كمال  راجع   .22
القائم ورآه وكلمه.

23.»كمال الدين«، ص ٥16، ابب 4٥، ح 44.
24. »الغيبة«، ص 39٥، ح 36٥.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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راي برادبري وفهرنهايت 451
إمساعيل شفيعي سروستاين

للتعويض  ويسعى  الكتاب،  قراءة  ظل  يف  تدرجييا  حتوال  يشهد 
مركز  بتبليغ  تقوم  زوجته  لكن  عمله؛  عن  فيتنحى  فات،  عما 
»فهرهنايت 4٥1« ابمره وتكشف سره. وابلتايل، وبعد إحراق 
الفريق،  رئيس  قتله  وبعد  النار،  يثور ضد مضرمي  منزله وكتبه، 
يفر إىل جزيرة ما؛ مكان »أهايل الكتاب"؛ موقع يعيش فيه عدد 
حمدود من النساء والرجال القارئني الذين حتولوا االن إىل كتاب 
جمسم ومتحرك. إهنم حيفظون الكتاب يف عقوهلم وأرواحهم؛ على 
أمل ذلك اليوم الذي تتاح هلم إمكانية 
ما  املدينة، وتوصيل  إىل  العودة 
وذاكرهتم،  خاطرهم  يف  يكنونه 
والنشر  الطباعة  جهاز  إىل 

واإلصدار. 
ويذهب مونتاغ إىل جزيرة »أهايل 

الكتاب«.
»فهرهنايت  رواية  بطل  مونتاغ  إن 
بطل  وينستون،  نفسه  هو   »4٥1
أورويل؛  لـجورج   »1984« رواية 
اجلديد  »العامل  وحش كتاب  نفسه 
هكسلي.  ألدوس  ملؤلفه  الشجاع« 
وينصهروا  يستحيلوا  مل  رجال،  إهنم 
لالنسان  املعادي  الشمويل  النظام  يف 
واملضاد للحب والعبادة واملعارض للفكر 
للرضوخ جلهاز  يضطرون  وال  والتفكري، 
»1984«؛  يف  الرمحة  عدمي  التعذيب 
تدعى  مهجورة  جزيرة  إىل  فيهاجرون 
أنفسهم  يشنقوا  أن  أو  الكتاب«  »أهايل 
اجلديد  العامل  أقصى  يف  مهجور  مبىن  يف 

الشجاع. 
عامة  فان  االن،  إىل  الحظتم  وكما 
)املدينة  اخليالية  العلمية  الرواايت  كتاب 
مستقبل  يف  رمسوا  الفاسدة=الديستوبيا(، 
عامل  من  أوجه  وفؤادهم،  وخاطرهم  فكرهم 
املستقبل املستقر يف احلصن العصري، ووضعوه 
بني يدي القارئ. ويف كل هذا، فان من يعيش 
واالنفعال  والغربة  ابلوحدة  مصاب  وهو  حياته 
واإلرهاق والكآبة والواقع حتت اضطهاد وظلم األنظمة الشمولية 

وعدمية الرمحة، هو انسان يف النهاية. كائن ُحّط من قدره رغم كل 
قدراته، وحتول كشئ حمض، إىل كائن قابل لالستهالك وفاقد ألي 
إمكانية للتفكري واحلب وابلتايل السري يف العوامل املعنوية والقدسية. 
وخالصة القول أن االنسان املقيم يف الديستوبيا، انسان ممسوخ 

ومنسلخ عن ذاته.
إن الشتاء القارس للديستوبيا، أغرق انسان هذا العصر يف آخر 
الزمان األسود واملعتم، االنسان الذي ال يرى أي سبيل للنجاة 
سكان  جسد  من  انتزعت  قد  احلياة،  روح  وكأن  واخلالص؛ 
الغرابء،  األانس  نطاق جغرافيا  املقابل، وخارج  الديستوبيا، ويف 
مثة حكومات ومجعيات ومحلة مفاتيح أقوايء، حيملون األانس ما 
ال طاقة هلم فيه، وينشغلون كدودة العلق، ابمتصاص آخر قطرة 

متبقية يف عروق هؤالء املساكني.
وقد استخرجت القنوات التلفزيونية على كثرهتا، وخمرجو األلعاب 
نظام  ضمن  و...،  واملخدرات  امللعومايت  والقصف  املهيجة 
اجتماعي معقد وتكنولوجي، وحتت توجيه وزعامة أكثر احلكام 
آلخر  والقارس  األسود  العامل  من  واضطهادا،  استبدادا  والدول 
اجلديد  بـ»العامل  به  هكسلي، كناية  ألدوس  ينعته  عاملا  الزمان، 

الشجاع«.
ويف هذه األعمال اليت تؤشر إىل جمتمع ابئس وانسان تعيس مثري 
للشفقة والراثء، فان الشمعة الوحيدة اليت تضئ الدرب، هو رجل 
أو امرأة خيرجان من ذاهتما، ويتحوالن وعلى علم ودراية ابآلالم 
واألوجاع، ينتبهان بطريق الصدفة واحلادثة، أو الرؤية، إىل عمق 
تعاسة وبؤس عصرمها واالنسان املعاصر، ويسعيان إلنقاذ اجملتمع 
من هذه التعاسة والشقاء؛ رغم أنه ال حتدث أي ثورة يف ابطن 
وروح أي من هؤالء، وأن محاستهم الوحيدة اليت تثريهم؛ ردات 

الفعل اليت يبدوهنا ومتردهم وثورهتم اترة وال شئ آخر!

اهلوامش:
1. Ray Douglas Bradbury.

2. ويكيبيداي، املوسوعة احلرة.

املصدر: شفيعی سروستانی، إمساعيل، »اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة 
م.، صص  األولی، 2021  الطبعة  طهران، هالل،  الكرمية،  املهدوية 

.36-32

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

االمريكي  وقاص  هو شاعر وكاتب  برادبري1  راي دوغالس  إن 
ومؤلف الرواية العلمية اخليالية »فهرهنايت 4٥1«:

وتعد هذه الرواية، رائعة علمية خيالية، ديستوبية للقاص االمريكي 
القصة  هذه  أحداث  وتدور  )1920-2012م.(.  برادبري  راي 
حول مستقبل عامل، حيظر فيه التفكري والقراءة، ويقوم مضرمو النار 
)والذين كانوا يدعون سابقا رجال اإلطفاء وكانت مهمتهم شيئا اخر( 
ابحراق أي كتاب يعثرون عليه، وحيولونه إىل رماد. ويف هذا اخلضم، 
يتمرد أحد رجال اإلطفاء وحييد عن وظيفته، وخيطر على ابله أخطر 

سؤال أال وهو »ملاذا«.2
وقد صدر هذا الكتاب عام 19٥3؛ وكان موفقا يف تقدمي صورة 
عن الكثري من الوقائع واألحداث اليت مير هبا ويعاين منها اجملتمع 
البشري يف العصر احلاضر. ويف العامل الذي يرمسه الكتاب، يعد 
إحراق الكتب، أمرا مألوفا ابلنسبة ملضرمي النار. إحراق الكتاب 
على يد رجال، كانت وظيفتهم املنسية، إطفاء احلرائق ال إضرام 
النريان. وكان هؤالء يدامهون خلسة، بيوت الذين يقرأون الكتاب، 

ويراكمون الكتب، وسط الشارع، ومن مث يضرمون النار فيها. 
ويعترب مؤسسو جمتمع »فهرهنايت 4٥1« التفكري، ابنه سم قاتل، 
ويؤدي إىل عدم االستقرار وغياب النظام واألمن. وابلتايل، فان 
الكاتب، جيعلنا نواجه جمتمعا، كئيبا وخاواي من أي حيوية ونضارة 

ونشاط. 
وذوقية،  شاعرية  عواطف  أي  على  غرابء  موتى كالزومبيون، 
يعيشون كالروبوت، جيئة وذهااب. وكأن األدمغة قد استخرجت 
من رؤوس سكان املدينة، والقلوب من صدورهم، والالفت أيضا 
عن  التعبري  حرية  ابن  آمنوا  املدينة،  هذه  أهايل  من  العديد  أن 
الرأي، تفضي إىل الفوضى واهلرج واملرج، وأن خري وسيلة للحد 

من االضطراب، هو إمخاد هليب التفكري ليس إال. 
ومن أجل إضفاء السكينة واهلدوء وبث روح الفرح والبهجة وإجياد 
الشعور ابالستغناء عن التفكري، يقوم نظام احلكم، بتوزيع أقراص 
االكرتاث  عدم  من  إىل ضرب  تصل  اليت  اجلماهري  بني  مهدئة 

والالمباالة.
إن »فهرهنايت 4٥1« هو يف احلقيقة، مؤشر على درجة حرارة 

أتون مضرمي النار. احلرارة اليت أثر مفعوهلا، وأحرقت 
الكتاب برمته وحولته إىل رماد. 

األسبوع،  من  يوم  الكتاب، كل  هذا  ويسمي 
تعتربها  أعمال  ما.  لكاتب  ما  إلحراق كتاب 
للشعب  ومعادية  مضرة  احلاكمة،  الطبقة 
التلفزيونية يف كل  القنوات  وتتحدث  ومزعجة. 
يوم وكل ساعة من اليوم، عن اجلمالية النسائية 
وأاثث املنزل واملراقبني واملفتشني الذين جيوبون 
واحلد  الشباب  لتعقب  والشوارع،  األزقة 
ذات  والقمصان  الطويل  الشعر  تسرحية  من 
وكأهنم  الناس،  وتعلم  املكشوفة،  الياقات 
حيواانت أليفة ومدجنة أبن يكرهوا وينبذوا 
الكتاب والقراءة، وأن يتصرفوا كاجلواسيس 
النار،  مضرمي  مركز  بتبليغ  واملخربين، 
بعناوينهم وآاثرهم. والذين يتشوقون لقراءة 
الكتاب، خيبئون كاجملرمني، كتااب يف زاوية 

ما، ليقرؤونه يف اخلفاء. 
منزل  يدامهون  الفيلم،  من  جانب  ويف 
لتفتيشه،  للكتب،  قارئة  عجوز  امرأة 
يراكموهنا  الكتب،  يعثروا على  وبعدما 
يف موقع ما، إلضرام النار فيها، ويقول 

رئيس الفريق يف وصف الكتاب: 
إن الفلسفة، تشبه املوضة. فالفلسفة 
هي  والقصص  وأمحق،  أخرق  شئ 

مريض ليس إال.
هي  الذاتية،  السرية  كتب  إن 
املذكرات،  وكتب  املوتى،  قصص 
هي حصيلة العجب والغرور و...

تتجهز  الكتب،  عن  االنفصال  تريد  ال  اليت  العجوز،  املرأة  إن 
لالحرتاق بني كتبها، لكي ال تنفصل عن ما حتبه.

إن مونتاغ، بطل القصة، والذي يعمل ضمن فريق مضرمي النار، 
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 الفصل األول: يف نسب املهدي
 جيد املتتبع أن الرواايت واألحاديث املنقولة يف نسب املهدي
متفرقة من حيث العناوين. وقد رتبناها يف أبواب شىت وأوردان يف 
كل ابب الرواايت املتعلقة به، ليسهل على الطالب الرجوع إليها 

واحلصول على النتائج املقصودة.
والذي ينبغي ذكره، أنه اقتصران يف كل ابب برواية أو روايتني مث 
ذكران يف اهلامش مصادرها املختلفة واملتعددة وذلك ألجل عدم 
الفريقني تدل على  املتضافرة من طرق  الرواايت  التطويل؛ وألن 
بيت  أهل  من  هو  الزمان  آخر  يف  بظهوره  املوعود  املهدي  أن 
ومن  بين كنانة  ومن  قرشي،  هامشي،  فهو   األعظم الرسول 
فاطمة  ذرية  ومن   علي اإلمام  أوالد  من  هو  القريب.  ذوي 

الزهراء بنت الرسول، فهذا كله يكفينا يف املقصود. 
فإليك مناذج من هذه الرواايت: 

1. املهدي من كنانة1
عن اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد املقري يف سننه، عن قتادة، 
قال: قلت لـسعيد بن املسيب: املهدي حق؟ قال: حق. قلت: ممن؟ 
قال: من كنانة. قلت: مث ممن؟ قال: من قريش. قلت: مث ممن؟ قال: 

من بين هاشم. قلت: مث ممن؟ قال: من ولد فاطمة.2 

2. املهدي من قريش
عن  »الفنت«،  بن حاد يف كتاب  نعيم  عبد هللا  أيب  احلافظ  عن 
بن  عمر  ودع  قال:  طاووس،  عن  طلحة،  بن  حيىي  بن  إسحاق 
البيت وما فيه  اخلطاب البيت، مث قال: وهللا ما أراين ادع خزائن 
من السالح واملال مل أقسمه يف سبيل هللا، فقال له علي بن أيب 
طالب: »امض اي أمري املؤمنني فلست بصاحبه، إهنا صاحبه 

فىت من قريش، يقسمه يف سبيل هللا تعاىل يف اخر الزمان.«3 
وأخرج أحد، واملاوردي عن رسول هللا نه أنه قال: »أبشروا 

ابملهدي رجل من قريش من عرتيت.«4 

نسب اإلمام المهدي

3. املهدي من بين هاشم
عن اإلمام أيب احلسني أحد بن جعفر بن املنادي، واإلمام أيب عبد 
هللا نعيم بن حاد، عن قتادة، قال: قلت لـسعيد بن املسيب: املهدي 
حق؟ قال: حق. قلت: ممن هو؟ قال: من قريش. قلت: ممن أي 
من  قال:  بين هاشم؟  أي  ممن  قلت:  بين هاشم.  من  قال:  قريش؟ 
ولد عبد املطلب. قلت: ممن أي ولد عبد املطلب؟ قال: من أوالد 

فاطمة. قلت: من أي ولد فاطمة؟ قال: حسبك اآلن.٥ 
عن  إبسناده  بالل  بن  سليمان  رواه  ما  ذلك  على  يدل  وأيضا 

6.على

4. املهدي من أوالد عبد املطلب
عن مجاعة من أئمة احلديث يف كتبهم كاإلمام أيب عبد هللا ابن 
ماجة يف سننه، وأيب القاسم الطرباين يف معجمه، واحلافظ أيب نعيم 
 :األصفهاين، وغريهم، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول هللا
»حنن سبعة بنو عبد املطلب سادات أهل اجلنة: أان وأخي علی حزة 

وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي.«7 

من أوالد أيب طالب 5. املهدي
عن سيف بن عمري، قال: كنت عند أيب جعفر املنصور، فقال يل 
ابتدا: سيف بن عمري! البد من منادي ينادي من املاء ابسم رجل من 
ولد أن طالب. فقلت: اي أمري املؤمنني! جعلت فداك تروي هذا؟ 
قال: أي والذي نفسي بيده لسماع أذاني له. فقلت: اي أمري املؤمنني 
إن هذا احلديث ما مسعته قبل وقيت هذا. فقال: اي سيف! أنه احلق 
وإذا كان فنحن أوىل من جييبه، أما أن النداء إىل رجل من بين عمنا. 
فقلت: رجل من ولد فاطمة؟ قال: نعم اي سيف! لوال أين مسعته من 
أيب جعفر حمّمد بن على وحدثين به أهل األرض كلهم ما قبلته، ولكنه 

 8.حمّمد بن علی

من آل حمّمد 6. املهدي
عن علي أنه قال للنيب: »أ منا آل حمّمد املهدي أم من 
غريان اي رسول هللا؟« قال: »بل منا، ختم هللا به کما فتح بنا ربنا، 

يستنقذون من الفتنة كما انقذوا من الشرك.«9 
عن عبد هللا بن مسعود، عن النيب أنه قال: »لو مل يبق من الدنيا 

إال يوم لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مين.«10 

وروي مثله أبو داود يف سننه.11 
أخرج الروايين، والطرباين، وغريمها عنه: »املهدي من ولدي 
وجهه کالكوكب الدري، ميأل األرض عدال كما ملئت جورة، يرضى 
عشرين  ميلك  اجلو،  يف  والطري  األرض  وأهل  السماء  أهل  خبالفته 

سنة.«12 

۷. املهدي من العرتة
عن أم سلمة، قالت: مسعت رسول هللا يقول: »املهدي من 

عرتيت من ولد فاطمة.«13 
أخرج أبو نعيم: »وليبعثن هللا رجال من عرتيت أفرق الثنااي، أجلى 

اجلبهة، ميأل األرض عدال يفيض املال فيضا.«14 
مثله   عنه ماجة،  وابن  والرتمذي،  داود،  وأبو  أمحد،  أخرج 

بتفاوت ات يسري.1٥ 
وهناك رواايت متضافرة أخرى دالة على أنه ال نقلت يف املصادر 

الروائية فراجع.16 

8. املهدي من ذوي القريب
 وقد اتضح مما مر من الرواايت واألحاديث، أن املهدي املوعود
آل حمّمد، ومن العرتة الطاهرة ومن أهل البيت، ومن شي 
وفاطمة ومن أوالد احلسن واحلسني، فيعلم أنه كان من 

ذو القربی الذين وجبت مودهتم على الناس أمجعني. 
آية  عن  عباس  ابن  سأل  أنه  ومسلم،  البخاري  صحيحي  ويف 

 17.القربی، فقال سعيد بن جبري: هي قربة آل حمّمد
عن اإلمام أيب احلسن علي بن أحد الواحدي يف تفسريه، يرفعه 
بسنده إىل ابن عباس، قال: ملا نزل قوله تعاىل: »ُقْل ال َأْسئـَُلُكْم 
َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب «،18 قالوا: اي رسول هللا! من هؤالء 
 ».علي وفاطمة وأوالدمها« :الذين أمران هللا تعاىل مبوهتم؟ قال
وهبذا املضمون وردت أحاديث وقع فيها السؤال عنه حول 

ذوي القرىب، وجاء اجلواب مبثل ما عرفت. 

9. املهدي من أهل البيت
روى الرتمذي، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا: »لو مل يبق 
من الدنيا إال يوم لطول هللا ذلك اليوم حىت يلي رجل من أهل بييت«؛ 

وقال: هذا حديث حسن، صحيح.19 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

د. عزالدين رضاجناد
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أخرج أبو داوود، عن علي عن النيب قال: »لو مل يبق 
من الدهر إال يوم لبعث هللا تعاىل رجال من أهل بييت ميألها عدال كما 

ملئت جورا.20 

من ولد علي 10. املهدي
عن أمري املؤمنني، أنه قال: »صاحب هذا األمر من ولدي هو 

الذي يقال مات أو هلك؟ ال، بل يف أي واد سلك؟«21 
 عن األصبغ بن نباتة، قال: أيت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
فوجدته متفكرة ينكث يف األرض، فقلت: اي أمري املؤمنني! مايل 
أراك متفکرا تنكت يف األرض أرغبت فيها؟ فقال: »ال وهللا ما 
رغبت فيها وال يف الدنيا يو مولود يكون من ظهري، احلادي عشر من 

ولدي، هو املهدي ميألها عدال آخرون.22 

 من ولد فاطمة الزهراء 11. املهدي
عن أم سلمة، مسعت رسول هللا يقول: »املهدي من عرتيت من 

ولد فاطمة.«23 
 النيب على  دخلت  قال:  أبيه،  عن  هالل،  بن  علي  وعن 
اي  يبكيك  »ما   :فقال تبكي،   فاطمة وعنده  مرضه  يف 
بنيت؟« فقالت: »أخشى الضيعة من بعدك.« فقال: »اي 
حبيبيت...« إىل أن قال: »والذي بعثين ابحلق نبيا إن املهدي، من 

ولدك ميأل األرض قسطا كما ملئت جورا.«24 

12. املهدي من ولد احلسني و التاسع من ولده
عن احلافظ أيب نعيم يف كتابه »صفة املهدي«، عن حذيفة ابن 
اليمان، قال: خطبنا رسول هللا، فذكر لنا مبا هو كائن، مث 
قال: »لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول هللا عز وجل ذلك 

اليوم حىت يبعث فيه رجال من ولدي، امسه امسي.« 
فقام سلمان الفارسي وقال: اي رسول هللا! إنه من أي ولدك؟ 

 2٥.هو من ولدي هذا«، وضرب بيده على احلسني« :قال
املؤمنني  أمري  اهلمداين، إبسناده عن  بن جعفر  بن زايد  أحد  عن 
علي بن ابی طالب، أنه قال: »التاسع من ولدك اي حسني! هو 

القائم ابحلق املظهر للدين و الباسط العدل.«26

عن »املناقب« لـموفق بن أحد اخلوارزمي أخطب خطباء اخلوارزم، 
عن سليم بن قيس اهلاليل، عن سلمان الفارسي، قال: 

دخلت على رسول هللا وإذا احلسني بن علي فخذه وهو 
يقبل عينيه ويلثم فاه، وهو يقول: »أنت سيد ابن سيد أخو سيد، 
أنت إمام ابن إمام أخو إمام، أنت حجة ابن حجة أخو حجة وأنت 

أبو حجج تسعة، اتسعهم قائمهم.«27 

خامتة املطاف 
وفيها ثالث نكات: 

األوىل: إىل هنا حتصل أن املهدي من: كنانة، مث من قريش، 
مث من بين هاشم، مث من أمة نبينا حمّمد، مث من آله وذريته 
وعرتته وأهل بيته، مث من ولد علي وفاطمة الزهراء، مث من 
ولد احلسني الشهيد والتاسع منهم، وذلك بداللة الرواايت 
املتواترة واملستفيضة من طريق أهل السنة أبن املهدي من ولد 

.اإلمام احلسن العسكري
من   أنه على  الدالة  الرواايت  نذكر  مل  أننا  ابلذكر  واجلدير 
و...   الصادق مث   الباقر مث   ،السجاد االمام  ولد 

لوضوحه عندان ولعدم اختالف فيه عند الشيعة اإلمامية.
من كتاب  والثاين[  ]األول  الفصلني  إىل  إمجالية  نظرة  الثانية: 
»منتخب األثر«، واألبواب املختلفة فيها، تعطينا تواتر الرواايت 
املهدي أبنه من األئمة  الفريقني يف نسب  واألحاديث من 
االثين عشر وأنه من أهل البيت ومن ذرية الرسول و... 

االمام المهدی و مستقبل العالم
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اهلوامش:
1. املراد من كنانة، هو كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن نضر بن نزار 
بن معد بن عدانن. وإليه يصل أجداد نبينا حمّمد وقريش وذاك هبذه 
الصورة: حمّمد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كالب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

)وهو قريش( بن كنانة. 
2. »عقد الدرر«، الباب األول، ص۲۲.

3. نفس املصدر، الباب السابع، ص۱۵۹. 
4. »الصواعق«، ص۹۹. ومثله يف إ»سعاف الراغبني«، ص ۱۳۹. 

٥. »عقد الدرر«، الباب األول، ص ۲۳. 
6. »غيبة النعماين«، ص ۲۱۲؛ »حبار األنوار«، ج ۵۱، ص ۱۱۰ عن 

غيبة النعماين؛ »اثبات اهلداة«، ج ۳، ص ۵۳۷، عن غيبة النعماين.
7. »عقد الدرر«، الباب السابع، ص144، مطالب السئول يف مناقب آل 

الرسول، اجلزء الثاين، الباب الثاين عشر.
8. نفس املصدر، الفصل الثالث من الباب الرابع، ص۱۱۰. 

9. »کنز العمال«، ج 14، ص ٥98-٥99، رقم احلديث: ۳۹6۸۲. 
10. »سنن أيب داود«، ص ۱۰۹، ح 4؛ ويف نفس املصدر، عن أيب سعيد 

اخلدري قال: قال رسول هللا: »املهدي مين.«
رقم  املهدي«،  »کتاب  ۱۰۶؛  ص   ،4 ج  داود«،  ابی  »سنن    .11

احلديث: 4282 وايضا يف ص 107 مثله رقم احلديث: 2783.
الصغري«، ص  احملرقة«، ص 164؛ ومثله يف »اسعاف  12. »الصواعق 

.133
13. »سنن ابی داود«، ج 4، ص ۱۰۶؛ »اسعاف الصغري«، ص 133.

14. »الصواعق احملرقة«، ص 164. 
1٥. »إسعاف الراغبني«، ص ۱۳۳؛ »سنن ابی داود«،ج 4، ص ۱۰۷.
ابن  »مالحم   .۱۰-۹ ص  محاد«،  »ابن  التالية:  املصادر  ومنها   .16
السيوطي،  املتقي«، ص ۱۱۱، عن عرف  طاووس«، ص ۲۲؛ »برهان 

احلاوي. »عقد الدرر«، ص ۱۷، عن ابن محاد. 
17. »ينابيع املودة«، الباب الثاين والثالثون، ص ۱۰۹. 

18. سورة الشوری، اآلية ۲۳.
19. »سنن الرتمذي«، ج ۲، ص ۲۷۰.
20. »سنن ابی داوود، ج 4، ص ۱۰۷.

21. »غيبة النعماين«، ص ۱۵۹؛ »غيبة الطوسي«، ص ۲۹۱، بتفاوت 
يسري يف السند واملنت. 

22. »کمال الدين«، ج ۱، ص ۲۸۹-۲۸۸. 
داود  وأبو  داوود«، ج 4، ص ۱۰۷؛ وأخرج مسلم  أيب  23. »صحيح 
والنسائي وابن ماجة والبيهقي مثله، كما يف »إسعاف الراغبني«، ص۱۳۳.

24. »ينابيع املودة«، الباب السادس واخلمسون، ص ۲۲۳؛ وفيه: أخرجه 
 .احلافظ أبو العلي اهلمداين يف األحاديث األربعني يف املهدي

2٥. »عقد الدرر«، الباب األول، ص۲۶. 
26. »كمال الدين«، ج 1، ص ۳۰۹؛ »حبار األنوار«، ج ٥1، ص 

. 110
املودة«، ص 4۹۲؛ وأيضا يف، ص۲۰۸، مثله عن كتاب  27. »ينابيع 
»مودة القربی« يف املودة العاشرة منه عن سليم بن قيس اهلاليل عن سلمان 

الفارسي.

املصدر: جمموعة مقاالت مؤمتر االمام املهدي و مستقبل العامل، جمموعة 
من املؤلفني، جنف، جممع اهل البيت، الطبعة االولی، 1434 ه.ق.، 

ج 6، ص 12-32؛ ابلتخليص.
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حممدتقی املوسوي االصبهاين

يدل على ذلك ما روي يف »البحار«، عن »اخلصال«: إبسناده 
عن سيد العابدين علي بن احلسني قال: إذا قام قائمنا أذهب 
العاهة، و جعل قلوهبم كزبر احلديد، و  هللا عز و جل عن شيعتنا 
جعل قوة الرجل منهم قوة أربعني رجال و يكونون حكام األرض و 

سنامها.1 
:و يف »البصائر«- يف حديث- عن أيب جعفر الباقر

الرجل من شيعتنا أجرى من  أمران و جاء مهدينا، كان  »فإذا وقع 
ليث، و أمضى من سنان، يطأ عدوان برجليه، و يضربه بكفيه، و ذلك 

عند نزول رحة هللا و فرجه على العباد.«2
و يف »كمال الدين« عن أيب عبد هللا قال:

»إن قائمنا إذا قام مد هللا 
لشيعتنا يف أمساعهم و أبصارهم، 
حىت ال يكون بينهم و بني القائم بريد، 
يكلمهم فيسمعون، و ينظرون إليه و هو يف 

مكانه.«6 
و يف حديث آخر: عنه قال:

»إن املؤمن يف زمان القائم و هو ابملشرق لريى أخاه الذي يف املغرب، 
و كذا الذي يف املغرب يرى أخاه الذي يف املشرق.«7  

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

قوة قلوب 
المؤمنين 

وإنتشار نور 
االمام

لقومه:   لوط قول  »ما كان 
»َلْو َأَن يل ِبُكْم قـَُوًة َأْو آِوي ِإىل  رُْكٍن 

َشِديٍد«3 إال متنيا لقوة القائم و ال ذكر 
إال شدة أصحابه، و إن الرجل منهم يعطى قوة أربعني 

رجال، و إن قلبه ألشد من زبر احلديد، و لو مروا ببال احلديد 
لقطعوها، ال يكفون سيوفهم حىت يرضى هللا عز و جل.«4 

و يف »البحار« عن أيب جعفر قال:
جعل  و  رجال،  أربعني  قوة  منكم  الرجل  اعطي  ذلك  لو كان  »إنه 

قلوبكم كزبر احلديد، لو قذفتم هبا اجلبال فلقتها.«٥ 
و يف »روضة الكايف« عن أيب عبد هللا قال:

اهلوامش:
1. الشيخ الصدوق، »اخلصال«، ج 2، ص ٥41 ح 14.

2. »بصائر الدرجات، ص 24، ح 17.
3. سورة هود، اآلية 80.

4. »كمال الدين«، ج 2، ص 673 ح 26.
٥. »اخلرائج«، ج 2، ص 839 ح ٥٥، عنه »خمتصر بصائر الدرجات«، 

ص 116.
6. »الكايف«، ج 8، ص 240 ح 329.

7. العاّلمة اجمللسي، »حبار االنوار«، ج ٥2، ص 391 ح 213.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 202.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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بـ»فلسطني« من  يعقوب عام 1947م. يف »عكا«  سعيد  ولد 
أسرة احلجازي اليت هاجر جّدها عام ۱۸۹۹م. من »احلجاز«، 
واصل  مثّ   ،الكاظم موسى  اإلمام  إىل  تنسب  أسرة  وهي 
الدكتور دراسته األكادميية حىت انل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة 
من »امريكا«، كما درس الطّب أيضاً حىت اصبح طبيباً متخصصاً 

ابألمراض العصبية والنفسية.
له 14 كتاابً  أّن  منها  أخرى  نشاطات  يعقوب  للدكتور سعيد 
العرب  الكتاب  أنّه عضو يف احتاد  املقاالت، كما  عدا  مطبوعاً 
البحوث والدراسات وعضو مؤسس يف احتاد  وعضو يف مجعية 

الكتاب والصحفيني الفلسطينيني بدمشق.
نشأ الدکتور سعيد يف اسرة تعتنق املذهب السين فبقى على هذا 
االنتماء حىت أخذت األدلة اليت حصل عليها عرب البحث يده 
عام ۱۹۸۹م. فادخلته يف مذهب التشيع االمامي االثين عشري.

منطلقاته يف البحث
يرى الدكتور سعيد يعقوب أّن الفكر ينبغي أن يتمّتع ابحليوية، 
املعتقد  بنية  يف  فّعاال  اجلديل  اجلانب  يكون  أن  بذلك  ويقصد 
االسالمي وأن يكون الفكر متوثباً ال يركن إىل اجلمود و يرى أيضاً 
أن من اخلطأ أن يكون فكر االنسان حمدداً أبطر ال ميكن جتاوزها 
أو احليد عنها، ألّن ذلك يؤدي إىل اقفال العقل، وهذا ما مينع 
املرء من التقّدم العلمي والتقين يف مجيع الساحات ويرى أيضاً أن 
عقل كل انسان ينبغي أن يكون عقل مدّقق فاحص ابحث عن 

املعرفة سائر إىل تطبيق مناهجه يف كل زمان، وعلى كل أرض.
من هذا املنطق بدأ الدكتور سعيد حبثه يف مجيع األصعدة الدينية 
وغريها، وهبذا املنهج سار يف حبثه حىت بلغ اجملال املذهيب ليحصل 
بطون  يف  فبحث  والرباهني،  األدلة  إىل  املستندة  العقائد  على 

الكتب وقارن بني أدلة املذاهب االسالمية، وحاور ذوي اخلربة 
واالختصاص، ومل يفرت يف حبثه قط، ألنّه رأى أّن اخلري كل اخلري 
يف استمرار املباحثات بني املسلمني، ورأى أّن اخلطأ كل اخلطأ يف 
اقفال ابهبا، واجلام حوارها، ألن البحث معني يروى ظمأ املتعطش 
ملعرفة احلقيقة، وجّنة تورف بظالهلا، وتكثر مثارها وينبعث النفع 

منها كالريح الطيبة العطرة.

نبذة للتقليد األعمى
توجه الدكتور سعيد إىل البحث، وهو يعتقد أّن التقليد األعمى 
وتلقي موروث اآلابء واألجداد بال تدقيق وال متحيص هو من 
التعّرف على  الباحث ومتنعه من  العوائق اليت تقطع طريق  أكرب 
احلقيقة، ألّن الذين يصنع هلم آابؤهم منهجاً أو قيماً أو انظمة 
بلغت مراتب اعتقدوا أهّنا هي الدين الذي ال ينبغي احليد عنه، 
فإن هؤالء ال ميتلكون القدرة على البحث، ألن هؤالء قد تعّودوا 
تكون  فلهذا  والتدقيق،  الفحص  عناء  دون  الغري  من  االقتباس 

قدراهتم خاملة يف جمال البحث.
فلهذا نبذ الدكتور سعيد التقليد األعمى ملورواثته العقائدية، وجتّرد 
عن كل عاطفة تربطه ابملعتقدات اليت شّب عليها، وتوجه إىل 

البحث مبوضوعية اتمة لرتشده األدلة والرباهني إىل الصواب.

اهتمامه مببحث اإلمامة
إن مبحث اإلمامة كان من أهم األحباث اليت عىن هبا الدكتور 
حياة  يف  اساسياً  دوراً  تشّكل  اإلمامة  أّن  رأى  ألنه  سعيد، 
الواقع قد شغل مساحة كربى  البحث عنها يف  املسلمني، وأن 
يف الفكر البشري عموماً ومنذ أقدم األزمنة، وأّن االمامة ضرورة 
انسانية نفسية وليست ضرورة مذهبية أو دينية مع ما ميثله الدين 
من ضرورات يف حياة الناس. يقول الدكتور سعيد يف هذا اجملال: 
بُعداً  أخذ  قد  املوضوع  هذا  االسالمي حول  الرتاث  اجلدال يف  إن 
متميزاً، حبيث جند من يعترب احلديث يف االمامة من غري املسموحات، 

وأن اخطر كل اخلطر يف االقرتاب منه!

انبهاره بشخصية اإلمام علّي
مل يعبأ الدكتور سعيد ابألقوال اليت ال تستند إىل دليل أو برهان، 
بل سار يف حبثه حىت وصل إىل سرية اإلمام علي ابعتباره 
املثل األعلى لإلمامة عند كافة املسلمني، ملا حفل به من قدسية، 
حبيث لو ذكرت كلمة االمام ككلمة مفردة لتبادر إىل الذهن فوراً 

اإلمام علي، وملا متّتع به من صفات االنسان الكامل.
الدكتور لشخصية اإلمام علي إالّ  مل متض فرتة من دراسة 
وانبهر الدكتور بشخصية هذا الرجل العظيم تبنّي له أن الطريق إىل 
علي هو الطريق إىل هللا عّزوجّل وأن من اسرتشد الطريق إىل 
علي ودخل مدينة علم رسول هللا من ابهبا، صار إىل 

فناء الرمحة احملمدية، حىت يبلغ مرتبة من كشف عنه احلجاب.

تفاعله مع مدرسة االمام علي
االمام  فكر مدرسة  مع  الدكتور سعيد  تفاعل  املنطلق  هذا  من 
علي واغرتف من نبعها حىت وروى بذلك ظمأه وغدى من 
اتباعه وانصاره وحمبيه، ألنه وجد احلق عنده وأنه ممن يهدي إىل 
احلق وأنه خليفة رسول هللا ابحلق وهو الذي نّص عليه رسول 

هللا ابالمامة من بعده يف العديد من املواقف.
فلم يرتيث بعدما انكشفت له احلقيقة كالشمس يف رابعة النهار، 
واعتنق  سبق  فيما  عليه  ما كان  وترك  ترحاب،  بكل  فاعتنقها 

.مذهب أهل البيت

مؤلفاته
1. »معراج اهلداية، دراسة حول االمام علي ومنهج االمامة«،

2. »آفاق النفس البشرية«،
3. »علم النفس والطب النفسي عند العرب«،

4. »السرية التارخيية للحضارة العربية«،
٥. »جدلية النفس والشعر عند العرب«،

6. »علم نفس االطفال«،
7. »دراسة يف آليات التالؤم النفسي«،

و...

 ،2 ج  العقائدية،  األحباث  مركز  املستبصرين،  حياة  من  موسوعة 
صص 400-396.

المستبصـرون

المستبصـرون

سعيد يعقوب
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التذكارات اإلرشادية

الصحيفة الّرضوية

 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )4(

»و اعلم اي بيّن أّن أحّب ما أنت آخذ به إيّل من وصّييت تقوى 
الّل و االقتصار على ما فرضه الّل عليك و األخذ مبا مضى عليه 

األّولون من آابئك و الّصاحلون من أهل بيتك 
فإهّنم مل يدعوا أن نظروا ألنفسهم كما أنت انظر و فّكروا كما 
أنت مفّكر مثّ رّدهم آخر ذلك إىل األخذ مبا عرفوا و اإلمساك 

عّما مل يكّلفوا 
فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن 
طلبك ذلك بتفّهم و تعّلم ال بتوّرط الّشبهات و غلّو اخلصومات 
و ابدأ - قبل نظرك يف ذلك - ابالستعانة إبهلك و الّرغبة إليه يف 
توفيقك و ترك كّل شائبة أوجلتك يف شبهة أو أسلمتك إىل ضاللة 
فأذا أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع و مّت رأيك فاجتمع و كان 
مّهك يف ذلك مهّا واحدا فانظر فيما فّسرت لك و إن انت مل 

جيتمع لك ما حتّب من نفسك و فراغ نظرك و فكرك 
فاعلم أّنك إمّنا ختبط العشواء و تتوّرط الظّلماء 

و ليس طالب الّدين من خبط أو خلط و اإلمساك عن ذلك 
أمثل 

فتفّهم اي بيّن وصّييت و اعلم أّن مالك املوت هو مالك احلياة و أّن 
اخلالق هو املميت و أّن املفين هو املعيد و أّن املبتلي هو املعايف 

و أّن الّدنيا مل تكن لتستقّر إالّ على ما جعلها الّل عليه من الّنعماء 
و االبتالء و اجلزاء يف املعاد و ما شاء ممّا ال نعلم 

فإن أشكل عليك شيء من ذلك فامحله على جهالتك به فإّنك 
أّول ما خلقت جاهال مثّ عّلمت و ما أكثر ما جتهل من األمر و 

يتحرّي فيه رأيك و يضّل فيه بصرك مثّ تبصره بعد ذلك 
فاعتصم ابّلذي خلقك و رزقك و سّواك و ليكن له تعّبدك و إليه 

رغبتك و منه شفقتك...«

املصدر: »هنج البالغة«، السيد الرضي، خطبة ۳۱.

تقوی اهلل
روی عن الرضا

 حُمَمَّدا بـَلِّْغ  اْلقاِئَمِه،  َوالصَّالِه  الّتامَِّه،  الدَّْعَوِه  هِذِه  َربَّ  »اَلّلُهمَّ 
الدَّرََجَه َواْلَوسيَلَه، َواْلَفْضَل َواْلَفضيَلَه، َواِبهلِل َاْستـَْفِتُح َواِبهلل َاْستـَْنِجُح، 
َومبَُحمٍَّد َرُسوِل هللِا َواِل حُمَمٍَّد َصلَّی هللا َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم اَتـََوجَُّه، اَلّلُهمَّ 
نْيا  الدُّ ِعْنَدَک َوجيها ِفی  هِبِْم  فَاْجَعْلنی  اِل حُمَمٍَّد  َو  َصلِّ َعلی حُمَمٍَّد 

َوااْلِخَرِه، َوِمَن اْلُمَقرَّبنَي.«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حممدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 194.

دعاء قبل إستفتاح الصلوة
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ايسر بن عامر العنسي، من صحابة النيب ووالد عمار بن ايسر، 
كان هو وزوجته مسية بنت خباط وابنامها عمار وعبد هللا من أوائل 
املسلمني، وهو أول شهيد يف اإلسالم، كما أن مسية أول شهيدة 

أيضاً.

حياته
هو ايسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي املذحجي، وُيكىن 
بـأيب عمار1 وكان يسكن »اليمن« مث أتى إىل »مكة« وأقام هبا 
ونظراً لوجود النظام القبلي يف مكة )حيث أن املنتمي إىل غري 
القبائل  أبحد  احتمى  إذا  إال  فيها  يقيم  أن  له  الميكن  قبائلها 
املكية(2 حالف ايسر، أابحذيفة بن املغرية من بين خمزوم ، فزوجه 
ابو حذيفة مسية بنت خباط واليت كانت أمة له، فولدت له ثالثة 

بنني: حريثاً الذي قتل يف اجلاهلية وعماراً وعبد هللا.3

بعد أن بعث هللا حممدًا بـالنبوة كان ايسر وأسرته من السابقني 
إىل تصديقه يف مكة، فاعتنقوا اإلسالم مجيعا،4 وذكر ابن األثري 

أهنم أسلموا بعد بضعة وثالثني رجال.٥

تعذيبه واستشهاده
:قال رسول هللا

»صربا اي آل ايسر، إن موعدكم اجلنة.«6
بعد أن أسلم ايسر وأسرته، أخذ رجال من بين خمزوم يعذبوهنم 
لريجعوا عن دينهم،7 وكانوا يعذبون حتت حر الشمس فمر هبم 
إن  آل ايسر،  اي  ويقول: »صربا  عليهم  يعطف  فأخذ   النيب
التعذيب كما قُتلت  موعدكم اجلنة.«8 ومات ايسر حتت وطأة 

مسية على يد أيب جهل9 فكاان اول شهيدين يف اإلسالم.

ياسر، أول شهيد في اإلسالم

سيرة اإلخيـار

اهلوامش:
1. ابن سعد، حممد بن سعد، »الطبقات الكربى«، بريوت ، دار الكتب 

العلمية، ط 2، 1418 هـ .، ج  4، ص 102.
2. اجلميلي، رشيد، »اتريخ العرب يف اجلاهلية وعصر الدعوة اإلسالمية«، 

بريوت، 1972 م.، ص 79.
3. ابن سعد، حممد بن سعد، »الطبقات الكربى«، ج  4، ص 101.

4. ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا، »االستيعاب ىف معرفة األصحاب«، 
التحقيق: علي حممد البجاوي، بريوت، دار اجليل، 1412 هـ .، ج  4، 

ص 1٥89.
٥. ابن األثري، علي بن حممد، »الكامل يف التاريخ«، بريوت ، دار الصادر، 

138٥ ش .، ج  2، ص 67.
6. ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا، »االستيعاب ىف معرفة األصحاب«، 

ج  4، ص 1٥89.
7. نفس املصدر.
8. نفس املصدر.

بور سعيد - مصر،  والتاريخ«،  »البدء  بن طاهر،  املطهر  املقدسي،   .9
مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.، ج  ٥، ص 100.

ar.wikishia. املصدر: املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت
net

سيرة اإلخيـار
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قال شيخ الشافعية احد بن عبد الّل الطربي يف كتاب »ذخائر 
العقىب«:1

كان احلسن مشراب حبمرة، ادعج العينني  سهل اخلدين، دقيق املسربة 
كث اللحية، ذا وفرد كأن عنقه ابريق فضة، عظيم الكراديس  بعيد 
ما بني املنكبني، ربعة ليس ابلطويل و ال ابلقصري، من احسن الناس 

وجها، جعد الشعر، حسن البدن، و مل يكن احد أشبه ابلنيب منه. 
 احلسن فرأى  مر،  بكر  ااب  ان  البخاري«:  و يف »صحيح 
يلعب مع الصبيان، فاحتمله على رقبته، و قال: أبيب شبيه ابلنيب 

ليس شبيها بعلي. و هو يضحك.

اخالقه
ارتعدت  و  لونه،  اصفر  توضأ  فاذا  زمانه،  الناس يف  أعبد  كان 
فرائصه، و اذا بلغ املسجد قال: اي حمسن قد أاتك املسي ء، جتاوز 
عن قبيح ما تعلم مين جبميل ما عندك اي كرمي. و كان اذا ذكر 
الصراط بكى، و قد حج مخسا و  البعث و  القرب و  املوت و 

عشرين حجة ماشيا، و النجائب تقاد بني يديه.

معاوية 
و صلح 

الحسن

و قاسم الّل ماله ثالث مرات، و خرج منه بكامله مرتني، و سأله 
دينار؛ و جاءه  ألف درهم، و مخسمئة  فأعطاه مخسني  رجل، 
اعرايب، فقال: اعطوه كاما يف اخلزانة، و سأله سائل، فأعطاه مئة 

و مخسني ألف درهم.
و كان من هيبته ان معاوية قال: ما رأيت احلسن إال خفت مقامه، 
و عيبه يل. و كان من حلمه ان مروان بن احلكم قال: ان حلم 

احلسن يوازن به اجلبال.
و كان من تواضعه انه مر بفقراء أيكلون كسريات على االرض، 
قال: »ان هللا ال حيب  و  فنزل  الّل  ابن رسول  اي  هلم  له:  فقالوا 
و  فأطعمهم  منزله،  اىل  دعاهم  مث  معهم،  أكل  و  املتكربين«، 

كساهم.
و كان لفصاحته و جرأته ما كان ألبيه امري املؤمنني، و ال بدع، 
فقد مسع كالم الّل، و حفظه و وعاه، و هو ابن سبع؛ و مسع 
الذي  ابيه  مسع كالم  و  ابلضاد؛  نطق  من  أفصح  جده  كالم 
سن الفصاحة لقريش.. و عن »الصواعق احملرقة« لـابن حجر: ان 
احلسن رأى ااب بكر على منرب جده الرسول فصاح به: »انزل عن 

جملس ايب.« 
بويع  ملا  الطالبيني«  »مقاتل  يف  االصفهاين  الفرج  ابو  قال  و 
فقام  احلسن؛  من  و   ،من علي فنال  معاوية خطب؛ 

احلسني لريد عليه، فأجلسه احلسن، مث قام فقال:
»ايها الذاكر عليا، اان احلسن، و ايب علي، و انت معاوية، و ابوك 
صخر، و امي فاطمة، و امك هند، و جديت خدجية؛ وجدتك قتيلة، 
و جدي رسول الّل، و جدك حرب؛ فلعن الّل أمخلنا ذكرا، و أألمنا 

حسبا، و شران قدما، و أقدمنا كفرا و نفاقا.«
فقال احلاضرون: آمني. و كل من حدث بذلك او كتبه. او مسعه 
آمني رب  نقول:  و حنن  آمني.  قال:   احلسن به  نطق  منذ 
العاملني. و ال جواب أبلغ و أحكم من هذا اجلواب، فلقد انل 
معاوية من علي، فأفهمه احلسن ان اللعنة ال تتعدى 
 ،اجلديرين هبا و هم معاوية و ابوه أعدى اعداء الّل و الرسول
و امه آكلة االكباد؛ وجداته ذوات الراايت؛ و عرف الناس و 
االجيال صدق هذا اجلواب و بالغته، و شرف احلسن و عظمته، 
و لؤم معاوية و خسته، فرددوا معه هذا اللعن الذي يرتدد صداه، 

و يدوم ما دام يف احلياة انطق.

اسباب الصلح
تتلخص اسباب صلح احلسن مع معاوية مبا يلي:

1. ختاذل اهل معراق، و قعودهم عن ابيه امري املؤمنني يوم 
كان معاوية يغزوهم يف عقر دارهم بعصاابت القتل و النهب، 
و  يستنهضهم،  االمام  و  نساءهم  تسلب  و  رجاهلم،  تذبح 
يستحثهم ببالغته و حكمته، فال يزدادون إال تقلبا و تلوان حىت 
متىن فراقهم ابملوت، و تعجل القتل- كما اسلفنا- و اذا كانت 
و  ولده،  خيذلوا  ان  فباألوىل   ،امرياملؤمنني مع  حاهلم  هذه 
ينكصوا عنه اذا جّد اجلد، و احتدم القتال، هذا، اىل ان اهل 
الشام كانوا أطوع ملعاوية من بنانه، ال يسألونه عما يفعل، و هم 

مسؤولون.
2. ان اكثر الوجهاء و الشيوخ الذين ابيعوا االمام احلسن، و 
التفوا حوله كانوا طالب غنائم و مناصب، شأهنم يف ذلك شأن 
معظم الوجهاء و الرؤساء يف كل زمان و مكان »فان اعطوا منها 
رضوا، و ان مل يعطوا منها اذا هم يسخطون« و ليس هلؤالء و ال 
لغريهم عند احلسن إال ما كان هلم عند ابيه من قبل، ليس 
الناس امجعني؛ و  املنفعة تعم  العدل و املساواة و إال  عنده إال 
كيف يرضى »الوجيه الكبري« ان يكون مع »املسكني الفقري«؟! 
.. لقد ترك النجاشي، و مصقلة بن هبرية، و القعقاع بن شور و 

غريهم و غريهم، تركوا االمام بعد ان ابيعوه، و كانوا معه 
على عدوه، و التحقوا مبعاوية، ال لشي ء إال ايثارا للعاجلة على 
اآلجلة، و الفانية على الباقية، تركوا من ال يغلبه على دينه اهل 
السموات و االرض، و تسللوا اىل من يستبيح كل حمرم يف سبيل 

مآربه و مطالبه.
من  احلسن كان  االمام  ابيع  ممن  قليل  غري  عددا  ان   .3
املنافقني، يشايعونه ظاهرا، و يكيدون له سرا، و منهم من راسل 
معاوية، و راسله معاوية، و بعث له االموال؛ و منهم من اخذ 
هؤالء  من  و  االقطار؛  بعض  على  ابلوالية  معاوية  من  وعدا 
املنافقني عمرو بن حريث، و عمارة بن الوليد، و حجر بن عمرو، 
و عمر بن  سعد، و ابو بردة بن ايب موسى األشعري، و امساعيل و 

اسحاق ابنا طلحة بن عبيد الّل و غريهم. 
قال الشيخ راضي آل يس يف كتاب »صلح احلسن«: 

كتبوا اىل معاوية ابلسمع و الطاعة يف السر، و استحثوه على املسري 
حنوهم، و ضمنوا له تسليم احلسن، او الفتك به. و ارسل معاوية 
اىل كل من عمرو بن حريث، و االشعث بن قيس، و حجار بن ابر، 

و شبث بن ربعي:
انك اذا قتلت احلسن فلك مئة ألف درهم، و جند من اجناد 
الشام، و بنت من بنايت. فبلغ احلسن ذلك، فكان حيرتز و يلبس 
يتقدم للصالة إال كذلك، فرماه احدهم  الثياب، و ال  الدرع حتت 

بسهم، و هو يف الصالة، فلم يثبت فيه للدرع الذي البسه.2
حريث  بن  عمرو  و  ربعي  بن  شبث  بناته  على  يساوم  معاوية 
 ليغدروا ابحلسن يساومهم  اضراهبم،  و  اجبر،  بن  و حجار 
رحيانة الرسول، و لقد صمموا و عزموا على قتله، و لو ال 
الصلح ألنفذوا امر معاوية ابحلسن، كما أنفذوا أمر ولده يزيد 
ابحلسني، و اطفال الرسول و بناته، فان عددا كبريا ممن 
 اشرتكوا يف قتل احلسني كانوا منخرطني يف جيش اخيه احلسن

.قبل الصلح، و منهم مشر بن ذي اجلوشن قاتل احلسني
على  الناس  حث  و  القتال،  على  صمم   احلسن ان   .4
 اجلهاد، و أرسل جيشا اىل احلدود و الثغور، و خرج احلسن
بنفسه بعد ان استخلف على »الكوفة« ابن عمه املغرية بن نوفل 
بن احلارث بن عبد املطلب، و ختلف عنه خلق كثري و مل خيرجوا 
معه بعد ان كانوا قد وعدوه ابلقتال ضد عدوه، فغّروه كما غّروا 

أابه من قبل..
و بقي معسكرا ابلنخيلة عشرة اايم، و ليس معه إال أربعة آالف، 
فرجع اىل الكوفة يستنفر الناس، و خطب فيهم يقول: قد غررمتوين 

كما غررمت من كان قبلي.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية
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و كان احلسن قد سرّي عبيد الّل بن العباس يف 12 ألف مقاتل، 
ليدفع معاوية عن حدود العراق، و لكن معاوية اشرتى هذا العبيد 
مبليون درهم، فقبض الثمن، و انضم اىل العدو، و كانت خيانته 
نصرا كبريا ملعاوية، فلقد أحدثت يف عسكر احلسن التمرد 
و التصدع، ابالضافة اىل ما هم عليه من التخاذل، و اخذ اهل 

العراق يتسللون الواحد بعد اآلخر اىل الشام.
 ٥. ان معاوية مجع كل ما ااته من كتب اصحاب احلسن
اليت وعدوا فيها معاوية ان يسلموه احلسن او يفتكوا به، و 
أرسلها اىل احلسن مع الغرية بن شعبة و عبد الّل بن عامر، 
و عبد الرمحن بن احلكم، فتفحص احلسن تلك اخلطوط، و 
أتكد من نسبتها ألصحاب التواقيع. و قد أراد معاوية بذلك ان 

يتضعضع جيش احلسن و يتمزق ايدي سبا.
اليت دعت احلسن اىل الصلح، و  هذه هي أهم االسباب 
منها يتبني معنا ان سبب صلح احلسن مل يكن حقنا للدماء، 
و ال مجعا للشمل، و ال كرها للحرب اليت تقضي على الفتنة و 
الفساد؛ بل ألن االمام احلسن مل جيد من يقوى به على عدوه 
و عدو الدين، فان اكثر الذين أظهروا متابعته كانوا عينا عليه، و 
عمالء لعدوه، يرتبصون به الدوائر، و ينتهزون الفرص، فهم أخطر 

عليه من الذين صارحوه العداء وجها لوجه.
 :من انه قال مشريا اىل احلسن اما ما نسب اىل النيب

به بني فئتني من املسلمني، فهو  الّل  »ان ابين هذا سيد، سيصلح 
من وضع الوضاع الذين استأجرهم معاوية للكذب و االفرتاء على 
وضعه  من  الغاية  و  جندب.  بن  مسرة  و  هريرة  ايب  امثال  الرسول 
تقتلك  عمار  »اي  املتواتر:  احلديث  و طمسى  التمويه،  و  التضليل 

الفئة الباغية« 
مبنزلة علي و من مسعه كالمها من  معه  و من  معاوية  و جعل 

املسلمني.
اليهم  من  و  الكوفة  اهل  اثر  الصلح  امارات  ظهرت  ملا  و 
عليه  آتمروا  بفخذه؛  طعنوه  و  متاعه،  انتهبوا  و   ،ابحلسن
حني صمم على احلرب، و ملا اضطروه مكرها اىل الصلح بسبب 
ابيه من قبل  به، متاما كما فعلوا مع  خيانتهم و مؤامراهتم اثروا 
ألنه  قاتلوه،  وافقهم  فلما  مكرها،  فوافق  التحكيم  على  أرغموه 
وافقهم، صرب عليهم، فأعلنوا عليه احلرب، ألنه صرب عليهم! .. 
و هذا شأهنم مع احلسن أجلأوه اىل الصلح، مث آخذوه ألنه 

صاحل! ..
تراكمت هذه  قد  اذا مل يصاحل؟! و   ماذا يصنع احلسن و 
و  ميكر  ضمري؛  او  دين  من  ازع  و  يردعه  ال  عدو  االسباب: 

الشيعة و الحاكمون

روی أحد فی »فضائل الصحابة« إبسناده عن عّمار بن ايسر، 
قال: 

رسول  نزل  فلّما  العشرية،  ذات  غزوة  رفيقني يف  وعلّي  أان  كّنا 
هللا وأقام هبا رأينا انسا من بين مدجل يعملون يف عنٍي هلم يف 

 :خنل، فقال يل علّي
»اي أاب اليقظان، هل لك أن أتيت هؤالء فننظر كيف يعملون؟«

فجئناهم فنظران إىل عملهم ساعة، مثّ غشينا الّنوم، فانطلقت أان 
وعلّي فاضطجعنا يف صور من الّنخل يف دقعاء من الرّتاب فنمنا، 
فوهللا ما أهّبنا إاّل رسول هللا حيرّكنا برجله وقد ترتّبنا من تلك 

الّدقعاء، فيومئذ قال رسول هللا لعلّي: 

»اي أاب تراب! ملا يرى عليه من الرّتاب... أ ال احّدثكما أبشقى الّناس 
رجلني؟« 

 :فقلنا: بلى اي رسول هللا. قال
»احيمر مثود اّلذي عقر الّناقة، واّلذي يضربك اي علّي على هذه - 

يعين قرنه - حىّت تبّل منه هذه - يعين حليته...«

دارالعلوم،  اإلهلية«،  األلطاف  و  »خريالربية  مبارک،  عبدالّرحيم  املصدر: 
بريوت، الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 355؛ »مسند أحد«، ج 4، 

ص 263.

  النبّي
يخبر علّيًا بشهادته 
على يد أشقى الناس

خيـر البـرّية

يكيد و يغتال، و يساوم على بناته .. و قوم متخاذلون ال شأن 
هلم إال العصيان و املعارضة .. و جيش خائن يتسلل من قلب 
املعركة بعدته و عدده اىل العدو .. ماذا يصنع احلسن اذا 
و  الفنت  عليه  و حتالفت  الظروف،  عاكسته  قد  و  يصاحل؟!  مل 

الدسائس، و احنرفت عنه القوى ..
ماذا يصنع؟! و هو ال يعمل إال لّل و اآلخرة، مع قوم ال يعملون 

إال للدنيا و الشيطان، إال ألموال معاوية و بنات معاوية ...
و بعد، فان الذين يؤاخذون احلسن على الصلح، يؤاخذونه، 
 و هم معافون من العواصف و األعاصري اليت أحاطت ابحلسن
و  للظروف  اعتبار  اي  دون  عليه  حيكمون  و  جانب  من كل 
اسباهبا و  الناس أتيت احكامهم مبعزل عن  اكثر  احلوادث شأن 
مصادرها. ان الظروف و احلوادث عناصر فعالة فيما حيدث من 
عواقب، فمحال على االنسان، اي انسان، ان حيقق رغباته و 
اغراضه منفصلة عن الظروف، فعلى الذين يريدون معرفة صلح 
احلسن على حقيقته ان يدرسوا اوال مالبسات هذا الصلح 
و اسبابه القريبة و البعيدة، عليهم ان ال حيكموا ابلوهم و اخليال، 
و ما رأيت شبيها للذين يلومون احلسن إال من يؤاخذ الفرد 

على خلق اكتسبه من اجملتمع.

اهلوامش:
۱.  جتد هذه االحاديث و ما اليها يف »مسند امحد، و ذخائر العقىب، و 
االابنة البن بطة، و احللية البن نعيم، و االصابة. و البخاري، و مسلم، 
و املناقب، و العقد الفريد، و يف اخلطيب البغدادي، و مروج الذهب، و 

البحار و غريها. 
2. الشيخ راضي آل يس يف كتاب »صلح احلسن« ص ٥7 طبعة 19٥3، 
هذا  احلسن« يف حقيقة  يس يف كتاب »صلح  آل  راضي  الشيخ  تبسط 
الصلح و اسبابه و نتائجه حىت اوىف على الغاية، و قد بلغت صفحاته 400 

ابلقطع الكبري.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 65-58.


