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يقول  ان  إيلي كوهني،  اإلسرائيلي  الكيان  خارجية  وزير  حاول 
للشعوب  العربية ان عداءها لكيانه أصبح من املاضي، وذلك 
عندما صرح انه سيعود »من اخلرطوم بنعم 3 مرات«، بعد لقائه 
رئيس جملس السيادة االنتقايل يف السودان عبد الفتاح الربهان، 
اليت خرجت  الثالثة«،  »الالءات  اىل  واضحة  إشارة  وذلك يف 
هبا القمة العربية اليت عقدت يف اخلرطوم عام 1967م. وهي: 
ال للسالم مع إسرائيل، ال للمفاوضات مع اسرائيل، ال لالعرتاف 

ابسرائيل.
ان القول ابن عداء العرب للكيان االسرائيلي اصبح من املاضي، 
هو حماولة خائبة ابملرة، فـ»النعم« الذي حصل عليها كوهني هي 
الشعوب  بني  الصراع  معادلة  يف  هلا  أتثري  وال  احلكام«،  »نعم 
العربية وبني الكيان االسرائيلي، واما الالءات الثالثة، فهي الءات 
الشعوب العربية، وهي اس واساس الصراع بني هذه الشعوب وبني 
الكيان االسرائيلي، فـ نعم احلكام سطحية ومؤقتة وعابرة، والءات 

الشعوب هي متجذرة وابقية ولن تتغري.
الكيان  مع  للتطبيع  واالردن،  مصر  يف  العارم  الشعيب  الرفض 
االسرائيلي، رغم مرور عقود طويلة على تطبيع احلكام يف هذين 
االردين،  والشعب  املصري  الشعب  مازل   ، الكيان  مع  البلدين 
يعتربان اسرائيل عدومها االول، بل يضعان قوائم عار أبمساء كل 
مواطن مصري او اردين حياول التطبيع مع الكيان الغاصب للقدس 
هلذا  فال شرعية  اقتصاداي،  او  رايضيا  او  ادبيا  و  فنيا  او  ثقافيا 

الكيان لدى الشعبني املصري واالردين.

االمارت  يف  االسرائيلي  الكيان  مع  للتطبيع  الشعيب  الرفض  اما 
مصر  يف  الشعيب  الرفض  من  اقل  فليس  واملغرب،  والبحرين 
واالردن، وقد جتلى ذلك وبشكل واضح، يف بطلولة العامل بكرة 
العامل مجع، كيف  شاهد  حيث  »قطر«،  يف  اليت جرت  القدم 
صفعت هذه الشعوب اسرائيل على وجهها، عندما رفعت العلم 
الفلسطيين يف مالعب قطر، ورددت الشعارات الداعمة للحق 
الفلسطيين، ورفضت اجراء مقابالت مع وسائيل اعالم ااسرائيلية، 
بل اعلنت صراحة ان ال شيء امسه اسرائيل، وكل ما هو موجود 

هو فلسطني فقط.
الربهان،  يصافح  وهو  فيها كوهني،  تبخرت  الذي  السودان،  اما 
فالرفض الشعيب للتطبيع مع الكيان االسرائيلي فيها اذا مل يكن 
اقوى من رفض ابقي الشعوب العربية، فانه ليس ابقل منها، هذا 
اوال، اثنيا، ان العسكر الذين ركبوا موجة ثورة الشعب السوداين، 
ال ميثلون اال انفسهم، فالعسكر وعلى راسهم الربهان، يعلمون 
جيدا، ان الشرعية حلكمهم، فهم فرضوا انفسهم على الشعب 
ابلقوة، لذلك حياولون من خالل التطبيع مع الكيان االسرائيلي، 
الرفض  مقابل  يف  دعمها،  على  للحصول  »امريكا«،  مغازلة 

الشعيب هلم.
الكيان  مع  للتطبيع  العسكر  تعجيل  سبب  ان  واضحا  ابت 
من  املدعومة  االسرائيلية،  االندافعة  سبب  وكذلك  االسرائيلي، 
امريكا، حنو السودان، هو ملعرفتهم، انه يف حال اجراء انتخاابت 
احلالة  هذه  ويف  مدين،  حكم  اىل  حتما  ستؤدي  فاهنا  نزيهة، 

أمحد حممدأمحد حممد

التطبيع مع إسرائيل.. التطبيع مع إسرائيل.. 
بين الءات الخرطوم بين الءات الخرطوم 

ونعم البرهانونعم البرهان

الربهان  وسيعود  احلكم،  عن  العسكر  يد  االنتخاابت  ستكف 
سيأيت  الذي  املدين  احلكم  ان  املؤكد  ومن  ثكناهتم،  اىل  ورفاقه 
الكيان  مع  للتطبيع  ابلتاكيد  رافضا  سيكون  الشعب،  ابصوت 
االسرائيلي، وعندها سيكون العسكر واسرائيل وامريكا، من اكرب 

اخلاسرين.
الشعب السودين يدرك جيدا ما يتم التخطيط له وراء الكواليس، 
لذلك اصدر العديد من االحزاب والتجمعات واحلركات السياسية 
يف السودان، بياانت اكدوا من خالهلا على ان احلكومة االنتقالية 
الراهنة مبختلف مؤسساهتا، الحيق هلا إختاذ أي موقف يف القضااي 
األساسية واملصريية، وال متلك أي تفويض الختاذ مواقف ابسم 
نقل  تيسري  فقط  مهمته  انتقال  نظام  فهو  »السودان« وشعبه، 
إرادته  وفق  السوداين  الشعب  ينتخبها  شرعية  حلكومة  السلطة 

احلرة املستقلة.
البياانت ايضا، ان الغرض من مثل هذه احملاولة  وجاء يف هذه 
اليائسة واحملمومة، أن يظل السودان حتت حكم العسكر بدعم من 
العدو الصهيوين وأعوانه، وذلك ما يناقض الدعوات والرتتيبات 
وفق  الشعب  وإقامة حكم  الدميقراطي  االنتقال  لتحقيق  الرمسية 

االنتخاابت.
من املؤكد ان هذه احملاوالت لن يكتب هلا النجاح، ما دامت قوى 
اجملتمع السوداين، مبختلف القوى واملكوانت السياسية، تصطف 
ضد أي حماوالت لتزوير إرادة الشعب السوداين وجتاوز خياراته.

املصدر: قناة العامل.

البيت اإلبراهيمي اإلماراتي .. البيت اإلبراهيمي اإلماراتي .. 
غضب عارم وخليجيون يرفضون التطبيع

وصل وسم »خليجيون ضد التطبيع« اىل الرتند يف أغلب الدول 
العربية بعد إعالن االمارات افتتاح ما تسميه »البيت اإلبراهيمي«، 
يف خطوة اعتربها نشطاء مواقع التواصل االجتماعي إرضاءا من 
االمارات للكيان االسرائيلي وسعي حكامها تعزيز التطبيع معه 

والذي بدأ رمسيا يف اب 2020م. برعاية امريكية.
ويضم مايسمى بيت العائلة اإلبراهيمية، الذي شيدته اإلمارات 

يف جزيرة السعدايت كنيساً يهودايً ومسجداً وكنيسة إىل جانب 
آل  زايد  بن  سيف  اإلمارات  داخلية  وزير  دشنه  وقد  بعضها، 
هنيان، ووزير التسامح والتعايش هنيان بن مبارك آل هنيان يف 18 

فرباير/ شباط.
والقت تغريدة رئيس اإلمارات، حممد بن زايد، اليت اعترب فيها بيت 
العائلة اإلبراهيمية، »صرح للحوار احلضاري«، انتقادات واسعة 

من قبل انشطي مواقع التواصل االجتماعي.
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ويرى كثريون أن البيت اإلبراهيمي ليس إال بداية ملشروع ديين 
وسياسي أكرب من شأنه حتييد عقيدة الدين اإلسالمي وجعلها 
متماهية مع ابقي األداين السماوية األخرى )املسيحية واليهودية(، 
بعيدا عن فرادة الدين اإلسالمي اليت أكد عليها العلماء واملفكرون 

طيلة عقود.
وكان مفيت سلطنة ُعمان الشيخ أمحد بن محد اخلليلي هاجم اخلطوة 
اإلماراتية يف تغريدة قال فيها: كم روج املنهزمون أن اإلسالم احلنيف 
هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما يف 
ْساَلُم«، وما  يَن ِعْنَد اللَِّ اإْلِ قـََرن، متجاهلني قول هللا تعاىل: »ِإنَّ الدِّ
جاء يف نصوص القرآن من التحذير البالغ هلذه األمة أن تتخذ اليهود 

والنصارى أولياء.

الفلسطيين  الشعب  يقتل  االسرائيلي  الكيان 
واإلمارات تدعو للتسامح

اإلمارات مع  له  تُروح  الذي  املزعوم  التسامح  ان  الناشطون  ورأى 

إسرائيل، تواصل األخرية بشكل ممنهج قتل الفلسطينيني والتنكيل هبم 
بشىت الطرق والوسائل املتاحة وغري املتاحة.

ويف عام 2022م. وحده، استشهد 230 فلسطينيا، بينهم 171 
يف الضفة الغربية، و53 من غزة أغلبهم قضوا يف العدوان اإلسرائيلي 

على القطاع يف أغسطس/ آب، و6 من فلسطينيي 48.
األمم  مكتب  أصدره  تقرير  أحدث  يف  املعطيات  هذه  جاءت 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األراضي احملتلة )أوتشا(.
وذكرت أنه أنه قياسا على املتوسط الشهري، كان عام 2022م. 
بدأت  منذ  الغربية  الضفة  يف  للفلسطينيني  دموية  األعوام  أكثر 
األمم املتحدة بتسجيل الوفيات بشكل منهجي يف عام 2005م.
يف  أصيبوا  فلسطينيا   9335 هناك  اإلصاابت  عن  حتدثنا  اذا 
اقتحامه  أثناء  أو  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  مع  مواجهات 
بني  اعتقال  حالة   6500 عن  انهيك  الفلسطينية،  للمناطق 
الفلسطينيني، حنو 4700 منهم ما زالوا يف السجون اإلسرائيلية.

املصدر: وقناة العامل

الرايض تقبل مطالب أنصار هللا 
جرى  أنه  مطّلعة،  مصادر  من  »األخبار«،  صحيفة  علمت 
االتفاق ما بني »صنعاء« و»الرايض« على متديد اهلدنة السارية 
بتلبية مطالب األوىل يف ما  قبلت األخرية  بعدما  يف »اليمن«، 

موظفي  رواتب  ملّف  رأسها  وعلى  اإلنسانية،  ابمللفات  يّتصل 
الدولة.

وحبسب املعلومات، فسيتّم صرف هذه الرواتب وفقاً لكشوفات 
العام 2014م.، وابلعملة الصعبة، على أن حتملها طائرة خاصة 

وفد سعودي في صنعاء.. وفد سعودي في صنعاء.. 

شهرايً إىل العاصمة اليمنية.
كما سيتّم توسيع وجهات مطار صنعاء الدويل لتشمل كاّلً من 
مصر وقطر واألردن واهلند وماليزاي، فيما سرُتفع مجيع القيود عن 

دخول الواردات إىل ميناء احلديدة.
وكشفت املصادر أن وفداً سعودايً، برائسة السفري السعودي لدى 
اليمن حممد آل جابر، زار صنعاء يف أعقاب مغادرة الوفد الُعماين 
إايها، حيث خاض مفاوضات مباشرة مع »أنصار هللا« من أجل 

وْضع اللمسات األخرية على اتفاق اهلدنة اجلديدة.
كما كشفت املصادر أنه خالل الزايرة الثانية للوفد الُعماين، التقى 
لـ»أنصار هللا«، حيث  التابعة  القوات  أركان  رئيس  األخري  هذا 
تستطيع  اليت  احليوية  املواقع  مجيع  ُتظهر  خريطة  أمامه  ُعرضت 
احلركة استهدافها، وجرى التشديد على أنه لن ُيسمح ببقاء مطار 
نّبه  فيما  مغَلقاً،  صنعاء  مطار  إبقاء  مقابل  يف  مفتوحاً  الرايض 
أن  امللك احلوثي، ضيوفه، إىل  السيد عبد  قائد »أنصار هللا«، 
أّي حماولة لكسر احلظر املفروض على تصدير النفط من جنوب 

البالد وشرقها، ستقاَبل بتوسيع دائرة االستهداف.
وإذ قّدرت املصادر أن تلك التهديدات فعلت فعلها يف تسهيل 
التوّصل إىل االتفاق األخري، فهي أفادت أبن الرايض ظّلت حىت 
أمس حتاول عْرض نفسها على صنعاء بوْصفها وسيطاً، وهو ما 
قوبل برفض حازم من ِقَبل األخرية، بينما ال تزال صيغة االتفاق 

املنوّي إعالنه خالل الساعات املقبلة قيد الدرس.
ووسط أجواء إجيابية عرّب عنها أكثر من طرف معيّن ابملفاوضات 
املبعوث األممي،  اجلارية بني صنعاء و»ُعمان« والرايض، وصل 
هانس غروندبرغ، إىل العاصمة اليمنية، لوضع اللمسات األخرية 
متديد  على  اتّفاق  إىل  التوّصل  إبعالن  اخلاصة  الرتتيبات  على 

اهلدنة اإلنسانية.
وحبسب مصادر سياسية يف صنعاء حتّدثت إىل »األخبار«، فإن 
حركة »أنصار هللا« متّكنت من استحصال مطالبها املتعّلقة ابمللّف 
اإلنساين، إىل جانب ضماانت بتنفيذها، وخصوصاً يف ما يتعّلق 
آبليات صرف مرتّبات املوظفني ومعاشات املتقاعدين، وهو ما 
سيتيح االتفاق على جتديد وْقف إطالق النار لسّتة أشهر قادمة.

وأتيت زايرة غروندبرغ بعد يوَمني من مغادرة الوفد الُعماين، الذي 
أُبلغ بوضوح خالل جولته ما قبل األخرية على املسؤولني اليمنيني 
يف صنعاء أبن هذه هي »الفرصة األخرية« أمامه إلحداث اخرتاق 

يف جدار األزمة، حتت طائلة العودة إىل التصعيد.
ووفقاً للمعلومات، فإن الزايرة األخرية للُعمانيني، واليت َترافقت مع 
وجود وفد سعودي يف العاصمة اليمنية، محلت ابلفعل االخرتاق 

املرجّو، من دون أن يّتضح إىل اآلن حجمه وطبيعته بدّقة.

حممد  الـُمفاوض،  وفدها  رئيس  هللا،  أنصار  ابسم  الناطق  وكان 
إىل  الُعماين  الوفد  عودة  بعد  له  تغريدة  يف  أكد،  السالم،  عبد 
»مسقط«، أن النقاشات اليت جرت يف صنعاء جاّدة وإجيابية، 
موضحاً أهنا »ترّكزت حول الرتتيبات اإلنسانية اليت حُتّقق للشعب 

اليمين االستقرار ومتّهد للسالم وإهناء العدوان واحلصار«.
وتؤّكد مصادر »األخبار« وجود توافق أّويل على صْرف مرتّبات 
موظفي الدولة، واستكمال صفقة تبادل األسرى اليت بدأ تنفيذها 
يف آذار املاضي، وفْتح الطرقات العاّمة يف تعز واحملافظات األخرى، 
إىل  إضافة  احلديدة،  وميناء  صنعاء  مطار  على  القيود  وختفيف 
إفساحاً  القتال،  العسكرية يف خمتلف جبهات  التهدئة  استمرار 

يف اجملال أمام مواصلة اجلهود الرامية إىل إحالل السالم الدائم.
ووفقاً للمصادر، فقد حاول التحالف السعودي - اإلمارايت، يف 
خالل جوالت التفاوض األخرية، الدفع حنو إعالن وقف شامل 
النار، مقابل االستجابة ملطالب »أنصار هللا« املّتصلة  إلطالق 
»حماولة  إاّيه  عاّدة  احلركة،  رفضته  ما  وهو  اإلنسانية،  ابمللّفات 

ابتزاز غري مقبولة«.
فصل  ضرورة  على  شّددت  صنعاء  فإن  املعلومات،  وحبسب 
امللّفات بعضها عن بعض، وأيضاً على أمهّية رْفع احلصار بشكل 
كّلي ودْفع رواتب املوظفني، من مثّ يتّم الدخول يف حوار سياسي 
حللحلة بقّية ملّفات احلرب يف ظّل هتدئة مزمنة، على أن يلتزم 
برواتب  املساس  أو  احلصار  فرض  إعادة  بعدم  »التحالف« 

املوظفني، بغّض النظر عن نتائج هذا احلوار.
وتعليقاً على ذلك، اعترب وزير اخلارجية اليمين األسبق، أبو بكر 
القريب، يف تغريدة له، ما جرى مؤّشراً إىل وجود تقّدم إجيايب يف 
األعلى«  السياسي  »اجمللس  عضو  أكد  حني  يف  املفاوضات، 
يف صنعاء، حممد علي احلوثي، أن هناك حوارات مستمرّة حول 
الرواتب والتعويضات وجممل املطالب اليت قّدمتها »أنصار هللا« 

لـ»التحالف«، لتجديد اهلدنة والعمل على وقف احلرب.
ُيشار إىل أن هذه التطّورات أتيت بعد تصاعد التوّتر خالل األايم 
عدد  مقتل  ُسّجل  حيث  احلدودية،  املناطق  يف  املاضية  القليلة 
من اجلنود السعوديني وإصابة آخرين جرّاء قيام اجليش السعودي 

مبحاولة تقّدم ابجتاه األراضي اليمنية.

املصدر: صحيفة األخبار.
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االنسان الکامل في وجهة 
مدرستي العرفان والتصوف

لعلم والعقل خمتصران يف التصوف.
اما االسالم، فهو اذ يقبل ابلقلب، ال حيتقر العقل. وهو اذ يقبل 
نفسه  الوقت  ويف  والسلوك،  ابلسرية  ويقبل  ابلعشق،  ابلقلب، 
ليس مستعدا لتحقري العقل واملنطق واالستدالل، فهو حيرتم العقل 
والفكر واالستدالل واملنطق غاية االحرتام. وهذا هو الذي تسبب 
يف ان تظهر يف العهود االسالمية املتأخرة مجاعة كان هلم نصيب 
من كال العقل والقلب، ومنهم الشيخ شهاب الدين السهروردي، 
شيخ االشراف، الذي ال يكاد خيتلف طريقه عن هذا. وكذلك 
أو اكثر منه مال صدرا، صدرا املتأهلني الشريازي، الذي كان من 
الذين حيرتمون طريق العقل وطريق القلب كليهما ابتباع »القرآن« 

خبالف ابن سينا الذي ال حيرتم طريق القلب كثرياً )اال ان ابن سينا 
قد رجع عن رأيه ذاك يف اخرايت اايمه( وخبالف بعض املتصوفة 

الذين حيتقرون طريق العقل.
والعقل  العلم  حتقري  يرتضي  ال  اإلسالم  فان  ذلك،  على  وبناء 
والعشق ويستنكره. ان االنسان الكامل يف القرآن هو االنسان 
االخرى  واملسألة  منه.  جزءاً  فأصبح  العقلي  بلغ كماله  الذي 
اليت يراها املتصوفون يف االنسان الكامل، واليت ال يوافق عليها 
اإلسالم، هي مسألة توجه الصوفية الشديد حنو الباطن، وضعف 
التفاهتم اىل الظاهر، وهو امر أقرب اىل التوجه حنو الفرد منه اىل 
التوجه حنو اجلماعة واجملتمع، بل ال يكاد يكون هلذا التوجه االخري 

االنسـان الكامل

وجود. ان االنسان الصويف الكامل هو الذي ال ينظر اال اىل ذاته 
وابطنه فحسب.

فيه ما  يؤيد  الذي  الوقت  الكامل، فهو يف  انسان اإلسالم  اما 
يقال عن القلب والعشق والسلوك والعلم احلفاظي والعلم املعنوي 
وهتذيب النفس، فانه ال يبتعد ببصره عن النظر اىل اخلارج ايضا 
اىل اجملتمع، وال يقتصر على النظر اىل ابطنه فحسب، فهو اذا 
اختلى بنفسه يف الليل ونسي الدنيا وما فيها، فانه يف النهار يف 

صدر اجملتمع.
لقد جاء يف وصف اصحاب االمام احلجة، ابعتبارهم مناذج 

للمسلم الكامل، اهنم »رُْهَباُن يف اللَّْيِل لُُيوُث يف اْلنـََهاِر«1
والقرآن نفسه جيمع كل هذه الصفات فيقول:

السَّاِجُدوَن  الرَّاِكُعوَن  السَّاِئُحوَن  احْلَاِمُدوَن  اْلَعاِبُدوَن  »التَّائُِبوَن 
ِر  اْلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلَاِفُظوَن حِلُُدوِد اللَِّ َوَبشِّ

اْلُمْؤِمِننَي«2
أتيت  مث  ومن  ابطنية،  الصفات  تكون  »الساجدون«  حد  فاىل 
والناهون  بقوله »األمرون ابملعروف  مباشرة  االجتماعية  الصفات 

عن املنكر«.
وكذلك اآلايت: »حُمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّ ۚ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر 
َوِرْضَواًن  اللَِّ  ِمَن  َفْضاًل  يـَبـْتـَُغوَن  ُسجًَّدا  رُكًَّعا  تـََراُهْم   ۖ بـَيـْنـَُهْم  ُرمَحَاُء 
 ۚ التّـَْورَاِة  يف  َمثـَُلُهْم  ِلَك  ذَٰ  ۚ السُُّجوِد  أَثَِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  يف  ِسيَماُهْم   ۖ
ْنِيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستـَْغَلَظ فَاْستـََوٰى َعَلٰى  َوَمثـَُلُهْم يف اإْلِ
ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر ۗ َوَعَد اللَّ

الصَّاحِلَاِت ِمنـُْهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما«3
فهنا يبدأ ابالجتاه االجتماعي، بذكره الرسول ومن معه يف مقابل 
هؤالء  يواجهون  اهنم  وكيف  ويعاندوهنا،  احلقيقة  خيفون  الذين 
بصالبة وقوة، ولكنهم مع اهل االميان من اصحاهبم، كل احملبة 
وكل العطف والرمحة. هذه هي صفاهتم يف اجملتمع، ومدى عالقتهم 
ويف سجودهم  ركوعهم  يف  تراهم  انفسهم  هم  وهؤالء  ابجملتمع. 
قانعني مبا  ليسوا  يكثرون من طلبهم من هللا ويستزيدونه، الهنم 
عندهم، امنا الذي يريدونه ويلحون يف طلبه هو مرضاة هللا، اهنم 
ال يطلبون شيئا من متاع الدنيا بل رضا هللا عندهم أجل وارفع من 

كل شيء، حىت ترى يف وجوههم عالئم التعبد.
الصويف.  الكامل  االنسان  يف  اخرى  ضعف  نقطة  تتضح  هنا 
ال شك ان الكثريين من اوائل الصوفية اللذين كانوا حتت أتثري 
التعاليم االسالمية الشديدة، قد انتبهوا اىل هذه النقطة واشاروا 
اليها يف اقواهلم، ولكنها اخذت تظهر قليال وكثريا، وهي التوجه 
حنو الداخل فقط، حنو الباطن فقط اىل احلد الذي مل يعد فيه أثر 

للتوجه حنو اخلارج، حنو اجملتمع. ان االسالم ال يؤيد هذا.

وهناك انحية أخرى ختص »قتل النفس«. ليس هلذا التعبري وجود 
يف املصطلحات اإلسالمية ولكن هناك تعبري: موتوا قبل ان متوتوا، 
وهو كناية عن هتذيب النفس واصالحها على الرغم من ان تعبري 
النفس يرد کثريا يف شعر الشعراء، هبذا املعنی ومبعنی حتطيم النفس 

واذالهلا وجتنب االاننية والزهو والتفاخر.
هذه االمور ترد يف تصوفنا بشکل يبدو معه انه يغفل کليا عن 

نقطة مهمة جدا يف اإلسالم وهي کرامة النفس.

اهلوامش:
1. سفينة البحار، مادة صحب. 

2. سورة التوبة، اآلية ۱۱۲.
3. سورة الفتح، اآلية 29.

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

االنسـان الكامل
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غيبته
غاب اإلمام بعد اخلامسة من عمره غيبة كانت على حنوين: 
من  عاماً  األوىل 69  استمرت  وقد  وغيبة كربى،  غيبة صغرى 
260 إلی 329ه.، مث بدأت الغيبة الكربى اليت جتاوزت حىت 
اآلن ألف عام وتزيد. يقول الشاعر عبد اهلادي احلكيم مصوراً ما 

أصاب الشيعة يف هذه احلقبة:1
منذ ألف والسيُف حيِصُد

والّرؤوُس هتوي خضيبًة واأليدي
هي ذي اثنياً تعوُد قريٌش 

بطواغيتها بذاك احلقِد
بـ أيب جهٍل بـ الوليد أبجال
ٍف قساٍة بـ عتبٍة بـ ابن َودِّ

ومعىن الغيبة أنه موجود، ولكنه ال يُرى، فكأن بيننا وبينه سرتاً 
مستوراً يقول الشاعر احلمريي:2

و إن ويل هللا يُفقُد ال يُرى

سترياً كفعل اخلائِف املرتقب
فتقسُم أموال الفقيد كأمنا

تغيـُّبه بني الصفيح املَنصَّب
واحلمريي يف البيت األول كأنه يعقد موازنة بني االمام عليه السالم 
والنيب موسى الذي أَنزل فيه تعاىل: »َفَخَرَج ِمْنها خائِفاً يـَتـََرقَُّب 

قاَل َربِّ نَِّيِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي«3
ومن  الظلمة،  أبيدي  الوقوع  هو  وأسبابه4  الغيبة  عوامل  فمن   
أسباهبا التمّهل وصوالً إىل إبراز احلق، يقول الشاعر جعفر اخلطي:5

ومنتظٌر ما أّخر هللا وقَتُه
لشيٍء سوى إبراِز حقٍّ وإظهاِر

والتمحيص  السالفة  األمم  استجماع جتارب  الغيبِة ميكن  إذ يف 
االعدادي جليل الظهور. ومن املؤسف أّن من الناس من يكون 
الغيبة عليه سلبياً ال اجيابياً، فطول مدهتا جيعله يشكك  مردود 
ابالمام عليه السالم، وقد هناان اإلمام الصادق من ذلك، 
اليت خلف  ينفعنا كالشمس  فإنه  إذا غاب  أنه حىت   وبني

  اإلمام المهدياإلمام المهدي
في الشعر العربيفي الشعر العربي
القسم الثالثالقسم الثالث

عباس إمساعيل العزاويعباس إمساعيل العزاوي

الشعر واألدب

السحاب، فقد روي عنه أنه قال: 
»ومل ختُل األرض منذ خلقها هللا تعاىل من حجة إما ظاهر مشهور أو 
غائب مستور، ولن ختلَو إىل أن تقوَم الساعُة ولوال ذلك مل يُعَبِد هللا.« 
قيل: كيف ينتفع الناُس ابلغائب املستور؟ قال: »كما ينتفعون 

ابلشمس إذا سرتها سحاب.«6
وقد أجاد الدكتور الشيخ حممد حسني الصغري يف التعبري عن ذلك 

بقوله:7
تغيـّْبَت حىت قيل: إّنك مل تكن

وأشكْلَت حىت قيَل جاَز عن احلدِّ
فمن منكر ال عن دليل وحجة

ومن جاحٍد غاٍو ُمصرٍّ على اجَلْحد
وما خفيْت مشُس النهار لناظر

وما ُحجبْت فالذْنُب لألعنِي الرُّمد
البهية،  الطلعة  وبني  بيننا  ذنوبنا  حَجَبْت  إذ  فينا،  فالذنب  نعم 
الدنيا.  هذه  يف  نعيش  املستور  وجوده  بفيض  فإننا  ذلك  ومع 
ولوال ذلك الوجود لساخت األرض بنا. فقد روي عن الوّشاء أنه 
قال: سألُت أاب احلسن الرضا: هل تبقى االرض بغري إمام؟ 

قال: »ال.« 
- إن نروي أهنا ال تبقى إالّ أن يسخط هللا عّز وجل على العباد.

- »ال تبقى إذاً لساخت.«8 
ولقد عرّب الشاعر الدكتور حممد حسني الصغري عن ذلك بقوله:9

وجوُدَك فينا علٌة لوجوِدان
ونفُع عبرِي الورِد يُنيب عن الورِد
وإنك من هذي العوامل سرُّها

فما حرية األلباِب يف اجلوهر الفرِد
يـَُر فقد دلَّ عليه عطره وشذاه. ومن هنا  فالورد املغّطى وإن مل 
فنحن موضع رعاية االمام عليه السالم، مما دعا الشاعر القطيف 
أحاسيسه  فصاغ  الرعاية  هذه  يتحسس  أن  جامع  آل  حسني 

ووجدانه بقوله:
إين أضأتك يف غياهب حرييت
فانساَب يشرُق ابلوالء َجناين
وعقدُت يف حبل الوالية نّييت

إن اإلمام بعينه يرعاين

انتظاره
 ما على املرء يف عصر الغيبة اال التمسك بتعاليم أهل البيت
الشاعر  يقول  الغائب،  إمامه  عن  مييد  وال  عنهم  يزيغ  وأالّ 

الظاملي:10
وقال رسول هللا واحلقُّ قولُه

هنيئاً لقوم يَثبتون على العهد
ومن ماَت مل يعرْف إمام زمانه

مَيُْت جاهلياً يف ضالٍل ويف جحد
والبد أن نبقى يف حالة شوق دائمة إىل االمام، بل نفدي 
كل ما لدينا إلمامنا الغائب، وقد قال الشاعر عبد اهلادي 

احلكيم:11
أَو أحيا حىت أرى يوم فتح ال-
أرض يسري من احلجاز وجند

وأرى الطلعة البهيَة اي ربِّ
ِفداها مايل وأهلي وُولدي

وجيب أن نعلِّم أطفالنا عشق اإلمام الغائب كما قال شاعر 
القطيف حسني آل جامع:12

اي أيها القائُم املهديُّ إّن بنا
شوقاً إليك بعمر العمر َيطَّرد

عشناك عشقاً صموداً رفعًة وهدًى
برغم من كابروا بغياً ومن حسدوا

وعاش أسالفنا معناك يف دمهم
حىت ورثناه مذخوراً ملن ُوِلدوا

مث يؤكد لنا ضرورة استمرار صلتنا ابإلمام عليه السالم وأن جُندد 
له البيعة ونزيد ثقتنا كل يوم:13

جئنا جندد عهداً بيعة ثقًة
فكّل أايمنا يف حبكم ُجُدُد

وعلينا أن نؤمن حبضور اإلمام معنا، فنشركه يف مهومنا وحياتنا، 
وال ننسى الدعاء له بتعجيل الفرج، وقد قال الشاعر سعيد املقرم 

املوسوي:14
موالي إن فؤادي جاء منثلمًا

كي يشتكي لك جرحاً غري مندمِل
فال وحقك ال يشفيه من سقٍم
اال ظهوُرك للدنيا على َعَجِل

فإن الَمنا انصيّب أو هزأ بنا مغرورٌٌ قلنا كقول احلمريي السالف:
بذاك أديُن هللَا سراً وجهرًة 

ولسُت وإن ُعوتبُت فيه مبعتٍب

الشعر واألدب
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الشعر واألدب

وال أعين التسليم للسكوت، بل جيب رّد الشبهات اليت يكيلها 
علينا أعداء األئمة: ولقد تعّددت الِفرية من أهلها الناصبني 
)آلل حممد( فكان هلم علماء الشيعة ابملرصاد، ونذكر - على 
سبيل املثال - ِفرية السرداب اليت من أقطاهبا ابن حجر اهليثمي 

الذي عاب الشيعة بشيء ما فعلوه بقوله: 
لقد صاروا بذلك وبوقوفهم ابخليل على ذلك السرداب وصياحهم 

أبن خيرج اليهم ضحكة ألويل األلباب.
وقد تناول العالمة احلجة السيد حمسن األمني هذه الفرية ورّد 
الربهان  قوام كتابه  وشرحها  هي  مثلت  اليت  قصيدته  يف  عليها 

فقال:
لنا نسبوا شيئاً ولسنا نقولُه
وعابوا مبا مل جير مّنا له ذكُر

أبن غاَب يف السرداِب صاحُب عصران
وأمسى ُمقيماً فيه ما بقَي الدهُر

وخيرج منه حني يُؤِذُن ربّه
بذلك ال يعَروُه خوٌف وال ُذعٌر

أبينوا لنا من قال مّنا هبذه
وهل ضمَّ هذا القوَل من كتبنا ِسْفُر

وإال فأنتم ظاملوَن لنا مبا
نسبتم وإن أتبَوا فموعُدان احلشر15

وقد يشكل علينا بطول عمر اإلمام عليه السالم، ولكن نقول 
قدمياً ُعرف نوٌح بطول العمر، وقد أجاب عن هذا اإلشكال آية 

16:هللا احلسني بن تقي حبر العلوم قدس سره خماطباً االمام
وايِصنَو شيِخ املرسلنَي إىل الورى

جبذريه التطّهِر واملدِّ يف العمِر
فنوٌح بطوفاٍن من املوج جارٍف

سفينُته ابسِم اهلدى يف املدى جتري
وأنت بطوفاِن الضاللِة والعمى
سفينُتك القرآُن متُخر ابلفكِر

.و»ِصنو« يعين شبيه و»شيخ املرسلني« هو النيب نوح

اهلوامش:
1. »ينابيع«، العدد صفر، ص 35.

2. »عصر الظهور«، ص 303.
3. سورة القصص، اآلية 21.

4. »اعالم اهلداية«، ج 14، صص 172-167.
5. »ذكرى«، ص 8.

6. »االنتظار«، عدد 2، ص 31؛ »املهدي املوعود«، ص 71.
7. »االنتظار«، عدد 2، ص 17.

32. »االنتظار«، عدد 3، ص 10.

33. »االنتظار«، عدد 2، ص 17.
34. املصدر نفسه، عدد 2، ص 56.
35. »ينابيع«، العدد صفر، ص 35.
36. »االنتظار«، عدد 3، ص 35.

37. املصدر نفسه، ص 35.
38. »ينابيع«، العدد 7، ص 89.

39. املصدر نفسه، ص 196.
40. »احلوراء زينب«، العدد السادس عشر، ص 7.

األدلة العقلية على حياة 
إمام الّزمان

األسئلة واألجـوبة
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اخلامس عشر من شعبان ولد املهدي من نرجس.«10
يقول أمحد بن إسحاق: 

احلمد هلل الذی مل خيرجنی من الدنيا حىت أرانی اخللف من بعدی، 
أشبه الناس برسول هللا )ص( خلقاً و خلقاً حیفظه هللا تبارك و تعاىل 
يف غيبته، مث يظهره فيمأل األرض عدالً و قسطاً كما ملئت جوراً و 

ظلماً.11
العسكري خواصه و أصحابه على  و كذلك أطلع اإلمام 

والدة ولده املهدي بعد أن ولد:
يقول حممد بن علی بن محزة: حجة هللا على عباده.12

اإلمام  ولد  عندما  القمي:  اسحاق  بن  حسن  بن  أمحد  قال  و 
املهدي أرسل إلی اإلمام احلسن العسكري رسالة جاء فيها: 
و  األقرابء  إال  به  نعلم  ال  ألننا  األمر،  هذا  فاكتم  َولٌد،  لی  »ُوِلَد 

األصدقاء.«13
وجه إلی موالی أبو حممد بكبش و قال: عقه عن ابنی فالن، 

و أطعم أهلك.14
ولده  عن   العسكري اإلمام  أخبار  إىل  ابإلضافة  ج( 
املهدي قبل والدته و إعالم اخلواص من أصحابه بوالدته، 
فإنه ذهب إىل أكثر من ذلك حيث أظهر ولده املهدي إىل 
عدد من الناس ليشاهدوه زايدة لإلميان و االطمئنان لدى شيعته. 

٭ يقول أمحد بن اسحاق: 
خرج اإلمام و على عاتقه غالم كأن وجهه القمر ليلة البدر، من 

أبناء ثالث سنني، فقال: 
ما  حججه،  على  و  على هللا  لوال كرامتك  إسحاق،  بن  أمحد  »اي 
عرضت عليك ابنی هذا إنه مسی رسول هللا و كنيه الذی میأل األرض 

قسطاً و عدالً كما ملئت جوراً و ظلماً.«15
٭ يقول معاوية بن حكيم، و حممد بن أيوب و حممد بن عثمان بن 

سعيد العمری: 
اجتمعنا أربعون نفراً يف بيت اإلمام احلسن العسكري فأران اإلمام 

ولده املهدي و قال: »هذا إمامكم و خليفتی.«16
٭ يقول علی بن بالل و أمحد بن هالل، حممد بن معاوية بن حكيم، 

و حسن بن أيوب: 
حنن عدة من الشيعة اجتمعنا يف بيت اإلمام احلسن العسكري و 
قد سألنا اإلمام عن خليفته، و بعد ساعة عرض علينا اإلمام طفاًل، و 

قال: »هذا إمامكم بعدی.«17
٭ يقول عمر األهوازي: 

إمامكم  ولدی  »هذا  قال:  و  ولده   العسكري اإلمام  أران 
بعدی.«18

٭ يقول إبراهيم بن حممد: 
فسألت   ،العسكري احلسن  اإلمام  بيت  يف  مجيالً  صبياً  رأيت 
اإلمام: اي ابن رسول هللا، من هذا الصبی؟، فقال: »هذا ابنی، 

هذا خليفتی.«19
٭ يقول يعقوب بن منفوس: 

دخلت على أبی حممد احلسن بن علی و هو جالس على دكان يف 
الدار و عن میينه بيت عليه سرت مسبل فقلت له: سيدی من صاحب 
مخاسی،  غالم  إلينا  فخرج  فرفعته  السرت،  ارفع  فقال:  األمر،  هذا 

فجلس على فخذ أبی حممد فقال: »هذا صاحبكم.«20
اإلمام  ولده  إراءة  و   العسكري اإلمام  بشارة  بعد  د( 
على  الشيعة  ليطلعوا  اخلواص  دور  جاء  للخواص،   املهدي
والدة اإلمام النتشاهلم من الشك و احلرية و بعث االطمئنان يف 

نفوسهم.
و ممن قام هبذه املهمة عدد كبري من أمثال حكيمة عمة اإلمام 
حسني  بن  حسن  العمری،  سعيد  بن  عثمان   ،العسكري
بن  محزة  منذر،  بن  احلسن  العلوی،  عباس  بن  هللا  عبد  العلوی، 
أبی الفتح، حممد بن عثمان بن سعيد العمری، معاوية بن حكيم، 
حممد بن معاوية بن حكيم، حممد بن أيوب بن نوح، حسن بن 
أيوب بن نوح، علی بن بالل، أمحد بن هالل، حممد بن إمساعيل 
بن موسى بن جعفر، يعقوب بن منفوس، عمر األهوازی خادم 
بن  كامل  اخلادم،  طريف  نصر  أبو  املظهر،  بن  علی  أبو  فارسی، 
إبراهيم، أمحد بن إسحاق، عبد هللا املستوری، عبد هللا بن جعفر 
احلمريی، على بن إبراهيم بن مهزاير، أبو غامن اخلادم. كل هؤالء 

مسعوا بوالدة اإلمام املهدي و أبلغوا الشيعة بذلك.
و لنتابع رواية عن حكيمة: 

و يروى أن حكيمة بنت حممد اجلواد كانت عمة أبی حممد احلسن 
العسكري حتبه ، و تدعو له، و تتضرع إىل هللا تعاىل أن يرى 
ومخسني  خامس  سنة  شعبان  من  النصف  ليلة  فلما كانت  ولده، 
ومائتني، دخلت حكيمة عند احلسن فقال هلا: اي عمتی كونی الليلة 
نرجس،  اضطربت  الفجر  وقت  فلما كان  فأقامت.  ألمر،  عندن 

األسئلة واألجـوبة

السؤال:
هل توجد أدلة عقلية على حياة إمام الزمان؟

اجلواب:
إمامة اإلمام املهدي و وجوده من مباحث اإلمامة اخلاصة 
العقلی  الدليل  من  االستفادة  ميكن  ال  اخلاصة  اإلمامة  يف  و 
بشكل مباشر،1 و الدليل العقلی يثبت اإلمامة العامة و ضرورة 
وجود اإلمام يف كل زمان. ففي اإلمامة العامة يقام الدليل 
و الربهان العقلی على ضرورة وجود اإلنسان املعصوم و حجة 
هللا على أرضه، و عليه فإذا دلت األدلة التارخيية و الروائية على 
والدة اإلمام املهدي و أنه ما زال حياً فباإلمكان ضم هذه 
 املقدمة إىل املقدمة األوىل لتكون احملصلة أن اإلمام املهدي
هو واسطة الفيض اإلهلی الوحيدة يف هذا الزمان و أنه ال يزال 

حياً إىل يومنا هذا.2

دراسة ركنی االستدالل
1. الربهان العقلی على ضرورة وجود اإلمام يف كل زمان

ألف( برهان اللطف
النبوة و اإلمامة نوع فيض معنوی من قبل هللا تعاىل، و حبسب 
قاعدة اللطف البد من دوام وجودها، فقاعدة اللطف تقتضی 
وجود إمام بني ظهرانی اجملتمع اإلسالمی ميثل حمور احلق الذی 
مينع اجملتمع عن الوقوع يف اخلطأ املطلق و إن اجلملة التی نقلت 
عن اإلمام الصادق حيث قال: »إن هللا جل و عز أجل و 
أعظم من أن يرتك األرض بغري إمام.«3 ميكن أن تكون إشارة إىل 

هذا الربهان.
و ميكن إمجال ألطاف اإلمام الغائب يف املوارد التالية:

1. حراسة الدين اإلهلی بشكل كلی،4
2. تربية النفوس ذات االستعداد،

3. احلفاظ على املذهب،
4. وجود القدوة احلسنة اجملسدة التی يقتدی هبا الناس.

ب( برهان العلة الغائية
لقد ثبت يف علم الكالم أن هلل سبحانه غاية و هدفاً من أفعاله، و 
حيث إن هللا كمال مطلق و ال سبيل للنقص إىل ساحته سبحانه، 
فإن غاية األفعال اإلهلية ترجع إىل املخلوقات و أن غاية وجود 
اإلنسان هی وجود اإلنسان الكامل أی أن اإلنسان كالشجرة 

التی تكون مثارها اإلنسان الكامل.

ج( برهان اإلمكان األشرف
و  األشرف،  اإلمكان  قاعدة  تسمى  الفلسفة  يف  قاعدة  توجد 
مؤدي هذه القاعدة اآليت؛ إن املمكن األشرف أقدم من املمكن 

األخس بلحاظ مراتب الوجود... .5
و اإلنسان أشرف املخلوقات يف عامل الوجود، فمن احملال أن يصل 
الوجود، و احلياة، و العلم، و القدرة و سائر الكماالت األخرى 
إىل األفراد العاديني قبل وصوهلا إىل اإلنسان الكامل و حجة هللا 

يف أرضه.

د( برهان املظهر اجلامع
أحكام  عليها  تغلب  الظهور  مقام  يف  تعاىل  اخلالق  هوية  إن 
الوحدة، و ال يوجد جمال لألمساء التفصيلية ابلنسبة إىل الوحدة 
الذاتية، و من جهة أخرى فإن املظاهر التفصيلية الظاهرة يف عامل 
يقتضی  الوحدة. و هنا  الكثرة على  فيها أحكام  تغلب  اخلارج 
األمر اإلهلی حتقق االعتدال و عدم غلبة الوحدة أو الكثرة على 
بعضها البعض، حىت يكون مظهر احلق من جهة أمساء التفصيلية 
و الوحدة الذاتية حقيقة متجسدة و ال تتجسد صورة االعتدال 

هذه إالّ يف اإلنسان الكامل.6
نكتفي هبذا القدر من األدلة و حنيل القارئ إىل الكتب املفصلة 

و املوسعة يف هذا املوضوع.7

2. األدلة التارخيية و الروائية 
األدلة التارخيية و الروائية على والدة اإلمام املهدي و حياته 

كثرية جداً، نشري إىل بعضها على وجه التمثيل:
الف( اعرتف الكثري من علماء السنة و قبلوا8 أن املهدي املوعود 
هو ابن اإلمام احلسن العسكري و أنه ولد يف سامراء عام 
255هـ. و أنه غائب و سوف يظهر يف يوم ما، و أثبتوا مجيع 

ذلك يف كتبهم.9
ب( إن اإلمام احلسن العسكري أخرب عن والدة ولده املنتظر 
قبل أن يولد، و من مجلة ذلك ما قاله لعمته حكيمة: »يف ليلة 
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فقامت إليها حكيمة، فوضعت املولود املبارك، فلما رأته حكيمة أتت 
به احلسن وهو خمتون ، فأخذه ومسح بيده على ظهره وعينيه، و 
أدخل لسانه يف فيه، وأذن يف أذنه اليمىن وأقام يف األخرى، مث قال: 
»اي عمة إذهبی به إىل أمه.« فردته إىل أمه... مث جئت من بيتی إىل 
أبی حممد احلسن فإذا املولود بني يديه يف ثياب صفر، وعليه من البهاء 
والنور، أخذ حبه جمامع قلبی، فقلت: اي سيدی هل عندك من علم 
يف هذا املولود املبارك؟ فقال: »اي عمة هذا املنتظر الذی بشرن به.« 
فخررت هلل ساجدة شكرا على ذلك، مث كنت أتردد إىل احلسن فال 
أرى املولود فقلت: اي موالی ما فعل سيدن املنتظر؟ قال: »استودعناه 

هللا الذی استودعته أم موسى ابنها.«21
 املهدي اإلمام  قام   العسكري اإلمام  شهادة  بعد  ه( 
إبمتام احلجة على شيعة اإلمام العسكري من خالل إظهار 
الكرامات و شواهد الصدق )املعجزة أو شبه املعجزة( على إثبات 

وجوده و إمامته.
يف بداية الغيبة الصغرى كانت مهمة منظمة الوكالة السرية التی 
بدأ أتسيسها يف زمان اإلمام الصادق إزالة الشك و احلرية 
عن نفوس الشيعة و طمأنتهم على وجود اإلمام الغائب و النواب 
إراءة شواهد  األربعة من خالل  النواب  فعل  األربعة، و كذلك 
احلضرة  عن  نقلوها  التی  العليا  العلوم  و  الصدق كالكرامات 

املقدسة.
و إن هذه الشواهد و الدالئل الصادقة حيصل عليها الشيعة اترة 
بشكل مباشر من اإلمام نفسه، و اترة عن طريق وكالئه و نوابه و 
إضافة إىل اإلميان بوجود اإلمام املهدي، فإهنم على إطمئنان 
الكرامات  و  الشواهد  أن  و  األربعة،  النواب  فيما خيص  كامل 
ظهرت بشكل مقصود يف زمن النائب األول لإلمام عثمان بن 
هذا  يف  حرية  يف  زالوا  ما  الشيعة  ألن  ذلك  و  العمری،  سعيد 

.الزمان، و مل يكونوا قد اطمأنوا لوجود اإلمام املهدي
و مما كتب السيد بن طاووس: 

اإلمام   العسكري احلسن  اإلمام  أصحاب  من  الكثري  رأى  لقد 
إىل  ابإلضافة  الشرعية،  األحكام  و  األخبار  عنه  أخذوا  و  احلجة، 
ذلك، فقد كان لإلمام وكالء معروفو النسب و الوطن، و قد نقل 
هؤالء املعجزات و األجوبة الصعبة و األخبار الغيبية التی نقلها اإلمام 

22».عن جده

بعض النماذج
و نكتفي هنا بنقل عدة مناذج:

1. ما جاء يف رواية سعد بن عبد هللا األشعری القمی حيث يقول: 

إن احلسن بن النضر - الذی له منزلة خاصة عند الشيعة - و أاب 
صدام و مجاعة تكلموا بعد مضی أبی حممد فيما أيدی الوكالء 
و أرادوا الفحص، فجاء احلسن بن النضر إىل أبی صدام، فقال: 
إنی أريد احلج، فقال: أبو صدام أخره هذه السنة، فقال له احلسن: 
إنی أفزع يف املنام و البد من اخلروج و أوصى إىل أمحد بن على بن 
محاد و أوصى للناحية مبال و أمراه أن ال خيرج شيئاً إال من يده إىل 
يده بعد ظهوره، فذهب إىل بغداد و حصل على توقيع من جهة 
الناحية املقدسة فاطمئن إىل إمامة اإلمام و وكالة عثمان بن سعيد 

العمری.23
2. رواية حممد بن إبراهيم بن مهزاير حيث يقول: 

بعد وفاة اإلمام احلسن العسكري وقعت يف شك يف أمر 
خلفيته، و كان أبی وكيل اإلمام و لديه أموال كثرية، فحمل أبی 
األموال و اصطحبنی معه و سران و مرض أبی يف الطريق، فأوصى 
إلی ابألموال و قال: اتق هللا و أوصل هذه األموال إىل صاحبها، 

فأی شخص أعطاك العالمة أودع عنده األموال، مث تويف.
فبقيت عدة أايم يف العراق، فوصلتنی بعد ذلك رسالة من عثمان 
بن سعيد و قد ذكرت يف الرسالة مجيع املواصفات التی تتصف 

هبا األموال، تلك املواصفات التی ال يعلم هبا إالّ أان و أبی.24
هبذه  مطمئناً  صار  مهزاير  بن  إبراهيم  بن  حممد  فإن  و كذلك 
نيابة  و   املهدي اإلمام  بوجود  الصدق  شاهد  و  الكرامة 

عثمان بن سعيد.
3. رواية أمحد الدينوری حيث يقول: 

انصرفت من أردبيل إىل دينور أريد أن أحج و ذلك بعد مضی 
أبی حممد احلسن بن علی بسنة أو سنتني و كان الناس يف 
حرية فاستبشر أهل دينور مبوافاتی و اجتمع الشيعة عندی فقالوا: 
اجتمع عندن ستة عشر ألف دينار من مال املوالی و حنتاج أن حنملها 
معك و تسلمها حبيث جیب تسليمها. فقلت: اي قوم هذه حرية و 
ال نعرف الباب يف هذا الوقت، فقالوا: إمنا اخرتنك حلمل هذا املال 

ملا نعرف من ثقتك و كرمك فاعمل على أن ال خترجه من يديك إال 
حبجة. 

فحمل إلی ذلك املال يف صرر ابسم رجل رجل، فحملت ذلك 
بن  بن احلسن  أمحد  قرميسني كان  وافيت  فلما  املال و خرجت 
احلسن مقيما هبا فصرت إليه مسلما فلما لقينی استبشر بی مث 
أعطانی ألف دينار يف كيس و ختوت ثياب ألوان معكمة مل أعرف 
ما فيها، مث قال لی: امحل هذا معك و ال خترجه عن يدك إال حبجة. 
فقبضت املال و التخوت مبا فيها من الثياب. فلما وردت بغداد 
فقيل لی  إليه ابلنيابة،  البحث عمن أشري  مل يكن لی مهة غري 
يعرف  آخر  و  ابلنيابة  يدعی  ابلباقطانی  يعرف  رجال  ههنا  إن 
العمري  بـأبی جعفر  النيابة و آخر يعرف  بـإسحاق األمحر يدعی 
يدعی ابلنيابة، فبدأت ابلباقطانی و صرت إليه فوجدته شيخا 
مهيبا له مروءة ظاهرة، و فرس عربی، و غلمان كثري، و جيتمع 
فرحب  عليه  و سلمت  إليه  فدخلت  يتناظرون.  )عنده(  الناس 
و قرب و سّر و بّر، فأطلت القعود إىل أن خرج أكثر الناس، 
فسألنی عن دينی فعرفته أنی رجل من أهل دينور، وافيت و معی 
املال أحتاج أن أسلمه، فقال لی أمحله. فقلت: أريد  شئ من 

حجة. قال: تعود إلی يف غد. 
فعدت إليه من الغد فلم أیت حبجة وعدت إليه يف اليوم الثالث 
فلم أیت حبجة. فصرت إىل إسحاق األمحر فوجدته شااب نظيفا، 
منزله أكرب من منزل الباقطانی و فرسه و لباسه و مروءته أسرى و 
غلمانه أكثر من غلمانه، و جيتمع عنده من الناس أكثر مما جيتمع 
فصربت  قرب.  و  فرحب  سلمت  و  فدخلت  الباقطانی.  عند 
إىل أن خف الناس. فسألنی عن حاجتی فقلت له: كما قلت 
للباقطانی وعدت إليه ثالثة أايم فلم أیت حبجة. فصرت إىل أبی 
جعفر العمری فوجدته شيخا متواضعا، عليه مبطنة بيضاء قاعد 
على لبد يف بيت صغري ليس له غلمان و ال من املروءة و الفرس 
ما وجدت لغريه، فسلمت فرد اجلواب و أداننی و بسط منی 

مث سألنی عن حالی فعرفته أنی وافيت من اجلبل و محلت ماال، 
فقال: إن أحببت أن يصل هذا الشئ إىل من جیب أن يصل إليه خترج 
إىل سر من رأى و تسأل دار ابن الرضا و عن فالن بن فالن الوكيل 

و كانت دار ابن الرضا عامرة أبهلها فإنك جتد هناك ما تريد. 
فخرجت من عنده و مضيت حنو سر من رأى و صرت إىل دار 
ابن الرضا و سألت عن الوكيل فذكر البواب أنه مشتغل يف الدار 
الباب أنتظر خروجه فخرج بعد  و أنه خيرج آنفا فقعدت على 
ساعة فقمت و سلمت عليه و أخذ بيدی إىل بيت كان له، و 
سألنی عن حالی و ما وردت له فعرفته أنی محلت شيئا من املال 
من انحية اجلبل و أحتاج أن أسلمه حبجة. فقال: نعم، مث قدم 
إلی طعاما و قال لی: تغد هبذا و اسرتح، فإنك تعبت فان بيننا و 
بني صالة األوىل ساعة فانی أمحل إليك ما تريد، فأكلت و منت 
فلما كان وقت الصالة هنضت و صليت و ذهبت إىل املشرعة 
فاغتسلت و نضرت انصرفت إىل بيت الرجل و سكنت إىل أن 
مضى من الليل ربعه فجائنی بعد أن مضى من الليل ربعه، و معه 
درج فيه: بسم هللا الرمحن الرحيم و اىف أمحد بن حممد الدينوری و 
محل ستة عشر ألف دينار يف كذا و كذا صرة: فيها صرة فالن بن 
فالن كذا و كذا دينارا إىل أن عدد الصرر كلها و صرة فالن بن فالن 

الذراع ستة عشر دينارا. 
فوسوس إلی الشيطان فقلت: إن سيدی أعلم هبذا مين؟ فما زلت 
أقرأ ذكره صرة صرة و ذكر صاحبها حىت أتيت عليها عند آخرها 
مث ذكر قد محل من قرميسني من عند أمحد بن احلسن املادرائی أخی 
الثياب منها  الصواف كيس فيه ألف دينار، و كذا و كذا ختتا من 
ثوب فالن و ثوب لونه كذا حىت نسب الثياب إىل آخرها أبنساهبا 

و ألواهنا. 
فحمدت هللا و شكرته على ما من به علی من إزالة الشك عن 
قلبی فأمر بتسليم مجيع ما محلت إىل حيث أیمرنی أبو جعفر 
العمری. فانصرفت إىل »بغداد« و صرت إىل أبی جعفر العمری. 
و كان خروجی و انصرايف يف ثالثة أايم. فلما بصر بی أبو جعفر 
قال: ملَ مل خترج؟ فقلت: اي سيدی من سر من رأى انصرفت. فأان 
أحدث أاب جعفر هبذا إذ وردت رقعة إىل أبی جعفر العمری من 
موالان صاحب االمر و معها درج مثل الدرج الذی كان معی 
فيه ذكر املال و الثياب و أمر أن يسلم مجيع ذلك إىل أبی جعفر 
حممد بن أمحد ابن جعفر القطان القمي فلبس أبو جعفر العمری 
ثيابه و قال لی: امحل ما معك إىل منزل حممد بن أمحد بن جعفر 
القطان القمي. فحملت املال و الثياب إىل منزل حممد بن أمحد بن 

جعفر القطان و سلمتها إليه و خرجت إىل احلج.25

األسئلة واألجـوبة
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6. رواية حممد بن علی بن شاذان حيث يقول: 
اجتمع عندی مخس مائة درهم تنقص عشرين درمهاً فأنفت أن 
أبعث خبمس مائة تنقص عشرين درمهاً فوزنت من عندی عشرين 
درمهاً و بعثتها إىل األسدی و مل أكتب مالی فيها، فورد، وصلت 

مخس مائة درهم لك منها عشرون درمهاً.26
٭٭٭

و هبذه األخبار الشريفة، و ما كان من الكرامات و الشواهد اليت 
 ظهرت يف بداية الغيبة آمن شيعة اإلمام احلسن العسكري
ابإلمام املهدي و نيابة عثمان بن سعيد. و إن شك الشيعة 
و حريهتم يف أمر اإلمامة الناشئ عن خفاء الوالدة و غيبة اإلمام 
املهدي أزيلت متاماً من خالل نشاط منظمة الوكالة السرية و 

ذلك بعد عدة من سنوات األوىل للغيبة الصغرى.
العلوم  و  الكرامات  من خالل  أمرين  إىل  الشيعة  توصل  قد  و 

:الغيبية لإلمام املهدي
و   الرسول زمان  منذ  رسم  قد  اإلمامة  مسرية  أن  علموا 
علي و أنه سار يف الطريق الصحيح، و إن اإلمامة انتقلت 
من اإلمام احلسن العسكري إىل ولده اإلمام املهدي و 
إن اإلمام املهدي يدير أمور الشيعة من خلف ستار الغيبة.

و األمر الثانی أن منظمة الوكالة السرية التی كانت متارس دورها 
منذ زمن األئمة ما زالت موجودة و حاضرة يف الساحة و 
يتوىل هذه  العمری  الدور، و أن عثمان بن سعيد  تؤدی نفس 
املؤسسة بتكليف من اإلمام، و عليه فإن الشيعة يف هذه املرحلة 

آمنوا بوجود اإلمام و اطمأنوا إىل النيابة اخلاصة.
و بعد وفاة عثمان بن سعيد العمری قام ولده حممد بن عثمان 
الشيعة  بعض  لكن  و   املهدي اإلمام  من  أبمر  ابملسؤولية 
بنيابة  أصاهبم الشك و لكن ليس بوجود اإلمام املهدي و إمنا 
حممد بن عثمان و قد تالىف اإلمام هذا الشك بواسطة إراءة بعض 
الكرامات و الشواهد حىت اطمأن الشيعة لنيابة حممد بن عثمان 
ابستثناء جمموعة قليلة عارضت نيابة حممد بن عثمان طلباً للرائسة 
و نيل املناصب، و قد ادعوا النيابة زوراً و كذابً، و قد أبطل حممد 
بن عثمان ادعاءاهتم بواسطة الكرامات و الشواهد الصادقة مما 

أدى إىل اطمئنان الشيعة إىل نيابة حممد بن عثمان.27
و كذلك حدث األمر نفسه يف زمن نيابة احلسني بن روح حيث 
أعلن بعض اخلواص معارضته و لكنهم ختلوا عن ذلك بعد ظهور 

الكرامات و الشواهد و قدموا اعتذارهم.28
و بعد احلسني بن روح جاءت نيابة أبی احلسن علی بن حممد 
السمری حيث صدر آخر توقيع يف زمن الغيبة الصغرى، و هذه 
من الكرامات أيضاً، حيث أصدر اإلمام املهدي توقيعاً يف 

أاب  فيه  يذكر  للهجرة  العام 329  من  التاسع من شهر شعبان 
احلسن علی بن حممد السمري ابآليت: 

»فإنك ميت ما بينك و بني ستة أايم، فأمجع أمرك و ال توص إىل أحد 
فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فال ظهور إال بعد 

إذن هللا تعاىل ذكره.«29
إمام  وجود  و  الشيعة  أحقية  على  آخر  دليل  الرسالة  هذه  و 

.الزمان

طول العمر ابلنسبة إلمام الزمان
مسألة طول العمر من فروع مسألة )احلياة( أن حقيقة احلياة و 
ماهيتها جمهولة ابلنسبة إىل اإلنسان و من احملتمل أن ال يتمكن 
اإلنسان من معرفة هذا السر اخلفي. فإذا علمنا أن الشيخوخة 
من أعراض احلياة أو أهنا قانون طبيعی تعرض على كيان املوجود 
املوت،  التالشی و  املوجود احلی يصل إىل مرحلة  إن  احلی، و 
للتخلف و االستثناء  قابلة  الظاهرة غري  فهذا ال يعنی أن هذه 
و التأخري، و على هذا األساس فقد خطا علم الطب خطوات 
على طريق إجياد عالج مؤثر ضد الشيخوخة، و يف هناية القرن 
بتحقق  اآلمال  انتعشت  العلمی  التقدم  التاسع عشر و بسبب 
حياة أطول و حيتمل أن يتحقق هذا احللم يف املستقبل القريب 
 و يتحول إىل واقع، و أما ابلنسبة لطول عمر اإلمام املهدي
و إمكانه العلمی و النظری فلم يبق أی شك أو تردد يف ذلك، 
يبقى مدة أطول حينما يستفيد من  أن  فبإمكان اإلمام احلجة 
العلم اإلهلی و أساليب احلياة الطبيعية و العلمية و يتغلب على 

آاثر الشيخوخة و عوامل ظهورها.30
و من جهة أخرى يوجد الكثري من املعمرين يف التاريخ البشری، 
و من أثبتهم حضرة النيّب نوح حيث صرح القرآن الكرمی أبنه 
عاش 950 عام كنيّب31 و قطعاً إن جمموع عمره كان أكثر من 
ذلك، و كذلك العمر الطويل ابلنسبة للخضر فإنه مصداق آخر 
العمر  قبول  األساس ميكن  الطويل.32و33 و على هذا  للعمر 
الطويل ابلنسبة لإلمام، و ال يوجد أی نوع من أنواع االستبعاد 

العقلی لذلك.
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2، ص  ج  الكشی«،  »رجال  5؛  ح  نفسه، ص 518،  املصدر   .24
.813

25. »حبار األنوار«، ج 51، صص 302-300.
26. الكلينی، »الكايف«، ج 1، صص 523 و524.

الدين، ص  األنوار«، ج 51، صص 316 و336؛ كمال  27. »حبار 
.398

28. »التاريخ السياسی يف غيبة اإلمام الثانی عشر«، جاسم احلسينی، 

ص 197.
29. »كمال الدين«، ص 516؛ »حبار األنوار«، ج 51، ص 361.

32. »الشيعة يف اإلسالم«، العالمة الطباطبائی، ص 151.
33. سورة العنكبوت، اآلية 14.

34. »كمال الدين«، ج 2، ص 385.
35. جملة احلوزة، العدد 70-71، خبصوص بقية هللا األعظم، ص 46 

و ما بعدها.

املصدر: موقع إسالم كوئست نت

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة
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منّوعـــات تقديم الكتاب

ثالثة مواضيع،  مغنية  العالمة حممد جواد  الكتاب جيمع  يف هذا 
بطلة  عن  والثاين  عاشوراء،  وأمهية  احلسينية  اجملالس  عن  األول 
أهل  يف  متفرقة  مقاالت  والثالث،   ،زينب السيدة  كربالء 

.البيت
إستخدم املؤلف يف املوضوع األول والثاين أسلوب السرد التارخيي 
عن بطوالت أهل البيت وبالءهم يف واملعارك واحلكمة من 

موقعة كربالء واستشهاد احلسني، وكواليس ألطف. 
أما املوضوع الثالث مقاالت متفرقة يف أهل البيت منها بقلم 
اإلستشهاد«،  ومعىن  »احلسني  بعنوان  النجمي  كمال  األستاذ 
وأخرى بقلم األستاذ: أمري اسكندر بعنوان »أثر هللا« ومقال آخر 
لألستاذ حسني البتنوين بعنوان »يف طريق الشام« وآخر للمؤلف 
مغنية يتحدث فيه عن اإلمام جعفر الصادق، وعن الشعب 
»السيدة  وعن  فودة.  الرحيم  عن  بتحدث  البيت  وآل  املصري 
رضوان  فتحي  لألستاذ  مقال   »أمرياملؤمنني بنت   زينب

خيتتم به املؤلف الكتاب.
قال املؤلف يف مقدمة کتاب:

فقد اعتاد الباحثون أن ينظروا إىل يوم احلسني على أنه امتداد 

للصراع بني هاشم و امية، و أنه نتيجة حلوادث متتابعة، منها حماربة 
أيب سفيان جد يزيد للرسول جد احلسني، و منها حماربة معاوية 
أيب يزيد لإلمام علي أيب احلسني، و منها وقوف احلسني حائال بني 

يزيد و زينب زوجة عبد هللا بن سالم، إىل غري ذلك.1
و سواء أكان يوم احلسني من مثرات التخاصم بني الابء و األجداد، 
أم بني األوالد و األحفاد فإن اإلمام الصادق قد أوضح سبب 
ذا العداء بقوله: »حنن و آل أيب سفيان تعادينا يف هللا، قلنا: صدق 

هللا. و قالوا كذب هللا.«2
و هذه الصفحات تقدم األرقام على هذه احلقيقة، و إن العداء بينهما 
إمنا هو عداء بني الكفر الذي يتمثل يف األمويني، و بني اإلمیان الذي 
تناسبه مما  البيت، و ذكرت مع كل رقم مجلة  أهل  يتجسم يف 
حدث يوم الطف، عسى أن يتلو املوالون ألهل البيت بعض صفحات 
الثواب، و احلسنات من  الكتاب يف اجملالس احلسينية، ألشارك يف 

:أحيا أمرهم، و عظم شعائرهم. قال اإلمام زين العابدين
»أللهم صل على حممد و آله، و اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، 
و ألسنتنا بشكرك عن كل شكر، و جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة 
فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سالمة ال تدركنا فيه تبعة، 

و ال تلحقنا فيه سأمة، حىت ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة 
خالية من ذكر سيئاتنا، و يتوىل كتاب احلسنات عنا مسرورين مبا كتبوا 

من حسناتنا ...«3
و قال:

و ابلتايل، فإن أتريخ اإلمامية يف عقيدهم، و فقههم و أدهبم هو أتريخ 
الوالء ألهل البيت، و هذه كتبهم و مؤلفاهتم تزخر أبقوال الرسول 
و مناقب األئمة األطهار من أبنائه، و إن يف هذه الصفحات ذكرا 
لل الرسول األعظم، و قد شغلت أمدا من عمري، و ال أعرفها 

أبكثر من ذلك.

اهلوامش:
1. انظر، الشيخ عبد هللا بن حممد بن عامر الشرباوي، »اإلحتاف حبب 
األشراف«، ص 449، بتحقيقنا، »اإلمامة و السياسة«، ج 1، ص 217.

2. انظر، »جممع الزوائد«، ج 7، ص 239؛ »مسند البزار«، ج 2، ص 
191، ح 571.

3. انظر، »الصحيفة السجادية«، ص 165، الدعاء احلادي عشر: دعاؤه 
خبوامت اخلري.

املصدر: مغنية، الشيخ حممدجواد، »احلسني و بطلة كربالء«، قم، 
دارالکتب االسالمية، مقدمة.

تقديم الكتاب

  الحسينالحسين
وبطلة كربالءوبطلة كربالء
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20-30 ملفاً بشأن مالحقات واعتداءات جنسية ترتكب حبق 
اجملندات وهي أي اجلرائم متفاوتة اخلطورة بني الكالم غري املناسب 
الذي حيقق نوعاً من اإلشباع اجلنسي )وهذه حبسب علم النفس 
تعترب حالة مرضية وغري سوية( وبني جرائم االغتصاب الكاملة، 
وقد جرى تعليق ترقية ضباط، ومت تسريح مثل هذه احلوادث. وىف 
هذا اجملال هاجم رئيس األركان اإلسرائيلي وبعنف ظاهرة استغالل 

الضباط ملراكزهم واعتربها ظاهرة غري أخالقية جملامعة اجملندات.
وعلى اثر ذلك قام وزير الدفاع بتزويد الفتيات اجملندات برشاشات 
مسيلة للدموع يف الوقت الذي خيرجن فيه للعطلة.. أو يف مشاريع 

تدريبية وذلك للدفاع أنفسهن إزاء عمليات االغتصاب.
أما عضو الكنيست ميخائيل ابرزوهر رئيس جلنة الرتبية والتعليم 
يف الكنيست فقد قدم يف العام 1991م. اقرتاحاً يدعو إىل إقامة 
جلنة حتقيق حول تفشي ظاهرة االعتداءات اجلنسية يف اجليش 
االعرتاف  من  الالزم  من  اكثر  يتهرب  اجليش  ألن  اإلسرائيلي 
حبقيقة وجدية هذه الظاهرة ومعاجلتها غري ظاهرة. ما قاله عضو 
دوكان  أمرية  العميد  أقوال  ويؤكد كذب  يوضح  هذا  الكنيست 
خبصوص النسبة اليت ذكرهتا حيث قالت: إن من 20-30 حالة 

اعتداء يفتح هلا اضبارات حتقيق سنوايً.
ويف هذا اجملال أيضاً أي يف جمال جتنيد الفتيات، أمجعت ضابطات 
سابقات يف سالح النساء على القول: إن 43 سنة مضت منذ 
إقامة سالح النساء يف اإلسرائيلي قد جعلته »جيوتو نسائي«. 
أسباب  الرب كل  منحه  الذي  النسائي  اجليتو  هذا  وظيفة  أما 
اإلاثرة النسوية فلن يكون أكثر من عامل جيعل من خدمة اجلنود 
يف اجليش مجيلة، والنساء لن يشكلن يف اجليش أكثر من حافز 
)جائزة( يسيل هلا لعاب اجلنود والضباط، ويف النهاية ال حيصل 
عليها إال من انغمس يف العمل اجلاد أجل العمل والنجاح فيه 
بل من أجل لفت نظر هذه الدمية اجلميلة املسلية هذا ما قالته 
داليا راز إحدى قائدات سالح النساء. أما العميد اوريت أداتو 
فقد جاء على لساهنا وبقلم عامري رفافورت يف صحيفة »يديعوت 
احرونوت« 1997/۸/18م. حول نتيجة الزايدة الكبرية يف عدد 
اجلنسية  املضايقات  بسبب  اجلندايت  هبا  تتقدم  اليت  الشكاوى 
يف وحداهتن تقول أن هذا يرجع إىل انعدام أو اخنفاض املعايري 

املطلوبة بني القادة واجلنود وتقصد هنا املعايري األخالقية.
أما الضباط ومنهم ضباط كبار فقد ذكرت يديعوت أحرونوت 
لساهنم  على  رفافورت  عامري  وبقلم  1997/12/9م.  بتاريخ 

اعرتاضاً شديداً يقول: 
موضوع  يف  الدفاع  جيش  يف  سادت  اليت  اهليسرتاي  ضحااي  حنن 

الضباط  وأن  احلدود، خاصة  فاقت  اجلنسية ومكافحته  املضايقات 
املنضبطني أسرايً ابتوا خيافون على فقدان املنصب أو جتميد الرتفيع 
أو التسريح من اخلدمة بل على عائالهتم وأسرهم اليت ابتت مهددة 

ابلتدمري إذا ما اندفعت اجلندايت إىل ابتزازهم.

وصراعات  تناقضات  العنکبوت،  »بيت  حمجوب،  مصباح  املصدر: 
االولی،  الطبع  بريوت،  دارالفکر،  االسرائيلي«،  اجملتمع  وسلبيات 

1422ه.

بيت العنكبوت: النساء في الكيان الصهيوني

بيت العنكبوت: النساء في الكيان الصهيوني

الجرائم الجرائم 
الجنسية في الجنسية في 
المجتمع المجتمع 
والجيشوالجيش

يعترب اجليش اإلسرائيلي أحد األجنحة العنصرية الشوفينية جداً يف 
الكيان الصهيوين وهو يعيش إىل اآلن على املفاهيم القدمية رغم 
النساء. فمذ  التطورات اليت حدثت فيه و خصوصاً يف سالح 
العام 1948 تتعرض اجملندات حلاالت اضطهاد وبشكل متطرف 
حيث تنعدم املساواة بني الذكور واالانث وهلذه االسباب وغريها 

جاء يف صحيفة ملحق يديعوت أحرونوت 98/5/23.

جرائم االغتصاب يف اجليش اإلسرائيلي
اليهودية  العسكرية  املؤسسة  داخل  االخالق  تدين  ظاهرة  إن 
حولت خدمة الفتيات إىل وسائل متعة جنسية للجنود والضباط 
سواء ابلرتغيب أو عن طريق اإلكره )االغتصاب( مما دفع الفتيات 

ابلتفكري أبية طريقة للتخلص من اخلدمة العسكرية. 
ومن الطبيعي أنه يف ظل انتشار املخدرات داخل وحدات اجليش 

واشرتاك العديد من الضباط يف حفالت الدعارة اجلماعية داخل 
املعسكرات وخارجها، أن تنتشر ظاهرة اغتصاب اجملندات من 
قبل الضباط واجملندين، ونتيجة الستفحال هذه الظاهرة اضطرت 
الكنيست اإلسرائيلي يف العام ۱۹۷۸ إىل حبث هذه املسألة يف 
يديعوت   - صحيفة  مللحق  زال  ال  والكالم(  جلساهتا  احدى 
احرونوت بتاريخ ۱۹۹۸/5/23(، يقول الكاتب بعد أن افتضح 
إىل  النائية، وأدى  الطرقات  االغتصاب حىت على  أمر حوادث 
تسريح العشرات من الفتيات اجملندات اللوايت محلن اثناء خدمتهن 

العسكرية.
أمرية  العميد  النساء  الضابطة يف سالح  اجملال ذكرت  ويف هذا 
من   1986 العام  خالل  سرح  اإلسرائيلي  اجليش  أبن  دوكان 
اخلدمة العديد من الضابط بسبب الشكاوى اليت وردت حبقهم 
جبرم املالحقة اجلنسية للمجندات، وتذهب العميد أمرية دوكان 
إىل الكشف عن أنه يف الشرطة العسكرية نفتح يف كل عام ما بني 
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الشيخ النمر

شهيد الکرامة
وكان يف خطاابته يتهم النظام السعودي دائما مبمارسة السياسات 
التمييزية الطائفية املنظمة ال سيما يف املناطق الشرقية لـ»لسعودية« 
و»القطيف«.  »االحساء«  منطقيت  يف  اخلصوص  وجه  وعلى 
اعتقاله  إىل  أدى  أنه ال خيشى قول احلق حىت وإن  مرارا  وأكد 
وسجنه وخضوعه ألشد وأعنف أصناف التعذيب واإليذاء حىت 
الشهادة. وكان يرفض اإلساءة إىل كرامة املواطنني السعوديني ال 
سيما املواطنني السعوديني الشيعة )الذين يعتربهم النظام السعودي 
مواطنني من الدرجة الثانية ويفتقدون إىل حقوق املواطنة( ويؤكد 
أنه يدعم كرامة وحقوق املواطنني الشيعة السعوديني، وأكد مرارا يف 
هذا اخلصوص أنه يقف يف اخلط األمامي ملواجهة ظلم وغطرسة 
النظام السعودي النه يؤمن أنه ال ميكن من دون النضال والعمل، 
ميكن  وال  البالد،  يف  العدل  وإقامة  املنشودة  احلقوق  إحقاق 
إىل »خطبة  يستند يف خطاابته  وكان  حبرية.  العيش  للمواطنني 
إىل  نصل  لن  أننا  ومن   املؤمنني أمري  علي  لإلمام  اجلهاد« 

العدالة إال عن طريق اجلهاد وأن احلق لن يتحصل إىل عن طريق 
التضحية واجلهاد والشجاعة. وقال متوجها إىل آل سعود: إننا 
لن نبقى مكتويف األيدي حىت تنكلوا بنا؛ وتفعلوا كل ما تشاؤون وأن 
تدوسوا على كرامتنا وشخصيتنا اليت هي أمثن ما لدينا يف احلياة...، 

إننا ال خنشى القتل. إننا ال خناف من أي شيء.۱
بـالشيخ النمر، ولد يف مدينة »العوامية«  منر ابقر النمر املعروف 
مبحافظة قطيف شرقي السعودية، يف أسرة عاملة ومتدينة. وكان 
أفراد أسرته من الوعاظ وخطباء املنابر احلسينية الشهريين مبن فيهم 
أبوه من اخلطاء  النمر، كما كان  جده احلاج علي بن نصر آل 

الشهريين يف املنطقة. 

نماذج اإلسالم

مث  العوامية، ومن  مدينة  األويل يف  تعليمه  النمر،  الشيخ  وتلقى 
هاجر بداية إىل ايران عام 1400 للهجرة للتعرف عن قرب على 
الثورة االسالمية وتلقي التعليم احلوزوي، لينضم إىل »حوزة القائم 
العلمية« يف »طهران« واليت كانت قد أتسست يف تلك السنة 

على يد اية هللا السيد حممد تقي املدرسي. 
وبعد عشرة أعوام من التحصيل العلمي يف حوزة القائم العلمية، 
مرحلة  يف  العلمي  مشواره  هناك  ليواصل  »سوراي«2  إىل  غادر 
التدريس  جانب  إىل  اخلارج(  )حبث  االستداليل  الفقه  دراسة 
واإلدارة يف احلوزة، حىت انل درجة االجتهاد وأصبح فقيهاً رسالياً 
قرآنياً مؤهَّالً للتصدي لقيادة اجملتمع يف مسرية التغيري. فلم يكن 
العلمية فحسب، بل ويف تربيته  النمر متفوقاً يف دراسته  الشيخ 
وسرية  الشريفة،  والسنة  الكرمی،  القرآن  على  وتتلمذه  الرسالية، 

3.رسول هللا وأهل بيته الطاهرين
الی  يرجع  لکي  )وسوريه(  »ايران«  الی  النمر  الشيخ  وقد جاء 
بالده الحقا. جاهد الشيخ النمر فی التعليم وفهم الدين وکان 

يقول: 
لقد جئت ملعرفة کل هذه العلوم وسأرجع الی بالدی اليقاظ الشعب 
يكون  اليت  احلاالت  نفس  الشعب يف  هذا  سيبقی  وإال  السعودی ، 

فيها... االن احلقيقة وواجبی هو توجيه الناس فی بالدی. 
يعلم  وهو کان  السعودية  العربية  اململکة  الی  راح  هنا،  من  و 

املخاطر املقبلة،  واملثرية لالهتمام.4

العودة إلی الوطن
عندما وصل الشيخ النمر إىل اهلدف املنشود من املستوى العلمي 
احلوزوي ومن التسّلح ابلفكر الرسايل األصيل واخلربات اجلهادية 
الغنية وأصبح مؤهَّالً لقيادة الساحة، مل جيد مربراً للبقاء أكثر من 
ذلك بعيداً عن حتمل املسؤوليات مباشرة؛ فقرر يف عام 1416ه. 
العودة إىل مسقط رأسه والتصدي لقيادة اجملتمع وحتمُّل املسؤوليات 
اليت كان يشعر بثقلها منذ نعومة أظفاره. عاد فقيهاً رسالياً، وعاد 
معه تصاعد الوعي والنشاط واحلركة إىل العوامية، ومنها إىل كل 
أرجاء املنطقة الشرقية يف اجلزيرة العربية. عاد إىل بلده حيمل مشعل 

اهلداية والتوعية واإلحساس ابملسؤولية.5
أنشطته  ميارس  أخذ  السعودية،  إىل  النمر  الشيخ  عاد  وعندما 
 »العلمية والسياسية، و بدأها من »مسجد االمام احلسني
يف مدينته وأحاط الناس به خاصة الشباب منهم وهو کان يبحث 
عن وحدة الشعب مستخدما »القرآن« والتفاسري القرآنية اليت مت 
تکييفها مع الوضع احلالی. وأقام الشيخ النمر، صالة اجلمعة يف 

قبل هذا قد أسس »مركز  للهجرة. وكان  العوامية عام 1423 
اإلمام القائم« الديين يف العوامية، إذ شكل هذا املركز، احلجر 

األساس لتأسيس »املرکز االسالمي« عام 1432 للهجرة.6
واهتم الشيخ النمر يف العوامية أيضا بفعاليات مبا فيها إحياء دور 
املساجد وإقامة صالة اجلمعة وتوسيع وتطوير البحوث الفكرية 
والنظرية وإصدار الكتب واملقاالت والكتاابت املتعددة وتسهيل 
التعليم  وتقدمی  للمرأة  االجتماعي  الدور  وتدعيم  الشباب  زواج 

الديين للشبان واألحداث ومكافحة الفساد االجتماعي.7
بيد أن نشاطاته وفعاليته هذه كان يتم رصدها من قبل األجهزة  
األمنية واالستخبارات السعودية وألقي القبض عليه عدة مرات،  
لکنه کان يواصل نشاطاته بعد خروجه من السجن دون خوف 

وحتفظ.
وكانت املرة األوىل اليت اعتقل فيها بعد زايرته للبحرين عام 1426 
للهجرة للمشاركة يف امللتقى الدويل للقرآن الكرمی، ومبجرد عودته 
إىل بالده ألقي القبض عليه من قبل قوات األمن السعودية على 
خلفية مشاركته يف مؤمتر دويل للقرآن الكرمی. والتهمة اليت وجهت 
إىل الشيخ النمر هي أنه طالب يف هذا امللتقى يف عريضة، النظام 
السعودي أن يهتم بـ»مقربة البقيع« ويعرتف ابملذهب الشيعي وأن 

يغري من املناهج الدراسية احلالية يف السعودية أو إلغائها.
لكن االعتقال الثاين للشيخ النمر، مت يف 21 شعبان 1429ه. 
الشرقية  املناطق  الطلب من شيعة  بتهمة  القطيف وذلك  مبدينة 
للجهوزية واالستعداد للدفاع عن أنفسهم وجمتمعهم، إذ زعم النظام 
أن هذا الطلب، هو مبنزلة حتريض الشيعة السعوديني لالنفصال 
عن احلكومة املركزية. إن النظام السعودية الذي كان خائفا من 
النهضة الشعبية وغضب الشيعة ابملناطق الشرقية، اعتقل الشيخ 

النمر، لكنه أفرج عنه بعد 24 ساعة.8
يف حني أن الشهيد النمر مل يشجع الناس علی التمرد والعصيان 
و  والوعظ  املنابر  استخدام  يتمثل يف  أسلوبه کان  املدنی، الن 
تفسري القرآن بصورة صحيحة،  ومع ذلک مل يتسامح آل سعود 
يريد رفع  الکفاح املسلح بل کان  معه. وکان رأيه عدم خوض 
مطالبه مع ذکر االسباب واملنطق وکان يقول حنن نکرر مطالبنا 
نعيش سلميا مع  أن  املشروعة وعلينا  املطالب  ننال هذه  حتی 
مظلومون وال جيب  والسنة،   الشيعة  يقول حنن،   األخرين. کان 
علينا التنازل عن أی حق من حقوقنا، کما جيب علينا أن نعيش 
سلميا،  وابمکاننا أن نعمل علی أساس فقهنا السنی أو الشيعی 

ولکن علينا أن نطالب حبقوقنا.9 
ويف حمرم 1429 للهجرة، طالب الشيخ النمر، بتشكيل تنظيم 

نماذج اإلسالم
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معارض حتت مسمى »اجلبهة الرشيدة« تتوىل حسب قوله مسؤولية 
مكافحة الفساد االجتماعي والتمييز الديين والظلم السياسي ضد 
أتباع أهل البيت يف السعودية. ويف عام 1432 هجري وبعد 
اإلطاحة بنظامي تونس ومصر ومع بدء ثورة الشعب البحريين، 
جتاهل احلظر الرمسي الذي فرضته السلطات السعودية عليه عام 
1428ه. بعدم إلقائه خطاابت وممارسته التدريس، واستفاد من 
التطورات النامجة عن الربيع العريب وبدأ إبلقاء كلمات حول احلرية 

السياسية وحمورها التغري السياسي. 
شبان  بدأ  املنطقة،  يف  املتحصلة  السياسية  الظروف  ظل  ويف 
القطيب اعتبارا من عام 2011م.، ابخلروج يف عدة مظاهرات 
طالبوا فيها ابإلفراج عن 9 من السجناء السياسيني الذين كان مير 
يف ذلك الوقت 16 عاما على اعتقاهلم، وكانوا يعرفون بـ»السجناء 
الغازية واملعروفة بدرع  املنسيني«. ومع تدخل القوات السعودية 
واألنشطة  االحتجاجات  نطاق  اتسع  »البحرين«،  يف  اجلزرية 

السياسية يف القطيف ابلسعودية. 
الشبان  مئات  اعتقال  السعودي على  النظام  أقدم  املقابل،  ويف 
بقوة  النمر،  الشيخ  وانربى  االحتجاجات.  يف  املشاركة  بتهمة 
للدفاع عن حق الناس يف التعبري عن رأيهم واالحتجاج، وعندما 
أرادت منطقة القطيف اختاذ طابعا عنيفا، وكانت قوات األمن 
ووفقا خلطة مسبقة التصميم، بصدد قمع حركة شباب العوامية، 
طالب الشيخ النمر من حركة الشباب، أال خيرجوا يف تلك الليلة 
يف املظاهرات، وحال بذلك دون مقتل شباب العوامية، وأحبط 

املخطط املشؤوم لقوات األمن السعودية.10
وقد اشتهرت أحداث عام 2011م. أبحداث العوامية، وثّبتت 
الدور القيادي للشيخ النمر، وأظهرت للحكام السعوديني بوضوح 

ابنه قائد احلركة الشعبية يف هذه املنطقة. 
الشيخ  وقف  فقد  املزدوجة،  املواقف  بعض  من  النقيض  وعلى 
النمر على مسافة واحدة من مجيع الشعوب العربية اليت نظمت 
احتجاجات، وجاهر مبعارضته جلميع األنظمة املستبدة يف العامل 
العريب فلم تتلون مواقفه بصبغة طائفية وال انتقائية سياسية، ألنه 
كان يؤمن حبق مجيع الشعوب ابلكرامة واحلرية والعدالة والتخلص 
من براثن الظلم واالستبداد.11 ومن هنا كان يطالب يف خطاابته 
اليت تتناول الشأن احمللي، ابحلقوق جلميع املواطنني دون استثناء، 
كما أن نظرته لألنظمة السياسية مل تكن تتأثر ابملصاحل الفئوية 
الضيقة، حيث يرى أن العدالة هي املقياس الذي من خالله يقيم 

النظام السياسي.12 

مساته األخالقية
کان الشيخ النمر إنساان طيب القلب وجاد ومتدين ومتمسك 
مبعتقداته،  ومل يکن حذرا،  کان ساعيا وجادا وکل هذا کان واضحا 
فی سلوکياته،  کما کان منظم جدا و کان يعمل عمال دؤواب.13 
ومن خصائصه األخالقية األخرى، هي علو اهلمة والطبع وتقيده 
التام يف مراعاة املبادئ والقيم الدينية والعمل هبا، إذ أن انعكاسها 
كان واضحا جيدا يف هنجه الفكري واجلهادي. كما أن الشيخ 
كان يتمتع برؤية اثقبة ووعي جتاه االحداث اليت تدور يف حواليه 
املنطقة، وأسهم ذلك يف أن يتمتع  أكانت يف السعودية أو يف 
برؤية حتليلية دقيقة لألحداث والتطورات يف امليادين االجتماعية 
العميق  ارتباطه  يقول هو،  والسياسية، وأحد دوافع ذلك، كما 
ابلقرآن وأهل البيت، والذي كان يشكل ابلنسبة له نرباسا 

ينري دربه يف احلياة.14

الشهادة
وقد أعتقلت السلطات السعودية الشيخ النمر، ست مرات منذ 
عام 1423ه.، وسادس وآخر مرة أعتقل فيها الشيخ النمر، كان 
يف 18 شعبان 1433ه. حيث كانت قوات األمن السعودية، 
نصبت كمينا يف أحد شوارع مدينة القطيف وأطلقت النار ابجتاه 
الشيخ النمر، واعتقلته بعدما أصيب أبربع طلقات انرية. ومن 
املستشفى  إىل  لتنقله  لوعيه  فاقداً  اجلرمية  موقع  من  اختطفته  مث 
األمن  قوى  مستشفى  إىل  ذلك  وبعد  الظهران،  يف  العسكري 
ابلرايض مث إىل سجن احلائر. ويف ربيع الثانی 1434ه. بدأت 
احلكومة السعودية جبلسات حماكمته15 إىل أن أدانته ابإلعدام. 
وأعقب إصدار حكم االعدام ضد النمر، ردات فعل ومعارضات 
واسعة النطاق من قبل أوساط حقوق االنسان والشيعة يف أرجاء 
العامل. ومع ذلك، فقد نفذت السلطات السعودية، حكم االعدام 

يوم 21 ربيع األول 1437ه.16
رحم هللا الشيخ الشهيد، فلقد جاهد يف هللا خملصاً، وقُِتل صرباً، 

وُدِفن سراً، ُمغّيب القرب بال أثر؛ وکان يقول: 
قد قلت أن الشهيد التايل ووهللا إهنا لكرامة من هللا أن أكون شهيداً 
حيث أُقـَْتُل مظلوماً دفاعاً عن قيمي وجمتمعي، ال ظاملاً، ومعتدى عليَّ 

ال معتٍد على أحد. 
فإان هلل وإان إليه راجعون.

نماذج اإلسالم
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المؤامرة بدأت 
ولم تنته

ويف النهاية طالب املرابون نريون أن يتخذ اإلجراء الذي يسكت 
سينيكا الذي كان يتمتع بشعبية كبرية، وهكذا أمر نريون سينيكا 

أن ينهي حياته بنفسه!
وكانت تلك أول حالة شهرية أجرب فيها املرابون شخصية شرعت 
يف إاثرة املتاعب بوجههم، على االنتحار، ولكنها مل تكن احلالة 
املماثلة  االنتحار  التاريخ عددا من قصص  إذ جتد عرب  األخرية 
االنتحار،  أو  احلوادث  طابع  عليها  أضفى  اليت  القتل  وجرائم 
حوادث كثرية ما زالت تتكرر حىت يومنا هذا وأصبح اسلواب معتادا 

وأصحاب املؤامرة.
فهنالك فضية جيمس فورستال هي واحدة من أسوء األمثلة على 
ذلك يف السنوات األخرية ففي عام 1945م. كان اقتناع فورستال 
يتجه إىل أن أصحاب املصارف األمريكيني يشكلون خفية مجاعة 
على  يسيطرون  الذين  العامليني  املصارف  أصحاب  مع  واحدة، 

ماليات »فرنسا« و»إجنلرتا« وسائر الدول. 
العامليني كانوا هم  املال  واقتنع كما تقول مذكراته، أن ابروانت 
األوىل  العامليني  احلربني  نريان  اندالع  عن  املباشرين  املسئولني 
والثانية، ولقد حاول إقناع الرئيس روزفلت وأعضاء احلكومة على 

أعلى املستوايت هبذه احلقيقة.
وال نعلم بعد ذلك ما إذا كان قد فشل يف ذلك وانتحر نتيجة 
أصبحت  وقد  األبد،  إىل  فيه  اغتيل إلطباق  قد  أنه  أم  ليأسه، 
عمليات القتل اليت يضفي عليها طابع االنتحار وسيلة سياسية 

مقبولة يف املؤامرات.

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

منذ أن خلق هللا آدم وقد بدأت املؤامرة من الشيطان ابلكيد 
آلدم وحواء كما ذكر ذلك احلق جل وعال يف »القرآن الكرمی«، 
إىل  وهبوطهما  اجلنة  من   وحواء آدم  خبروج  األمر  وانتهى 
األرض. ومنذ ذلك احلني مل تنته املؤامرة واملؤامرات من الشيطان 

األكرب لإلنسان بوجه عام واملؤمن بوجه خاص. 
لكن األعوان من بين البشر قد دخلوا يف املؤامرة حىت إهنم تفوقوا 
واملرابني  اليهود  أن  اإلنساين  التاريخ  ويذكر  نفسه،  إبليس  على 
لنظرية  وأسسوا  بل  التاريخ  عرب  املؤامرة  فن  يف  برعوا  فقد  منهم 
القوة  من  أمساؤها  تعددت  اليت  السرية  اجلمعيات  بنشر  املؤامرة 
اخلفية إىل النورانيني إىل املاسونية وأمساء كثرية جدا، ويغلفون هذه 
خلدمة  اجتماعية  واهداف  إنسانية  بشعارات  السرية  اجلمعيات 

اجملتمعات. 
وليس كل اليهود أشرارا أو مشرتكني يف تلك املؤامرة على سواء 
كما قال تعاىل يف »سورة آل عمران، اآليتان 113 و114«: 

»لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أُمٌَّة قَاِئَمٌة يـَتـُْلوَن آاَيِت اللَِّ آَنَء اللَّْيِل 
اِبْلَمْعُروِف  َوأیَُْمُروَن  اْلِخِر  َواْليـَْوِم  اِبللَِّ  يـُْؤِمُنوَن   * َيْسُجُدوَن  َوُهْم 

َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـَْراِت َوُأولَِٰئَك ِمَن الصَّاحِلِنَي«
هؤالء يف أايم أنبيائهم أو من عرفوا احلق فأسلموا وليس اليهود هم 
املشرتكون يف تلك املؤامرة على البشر وإمنا هم الزعماء املؤسسون 

ويشاركهم الكثري من أهل األداين األخرى. 
على كل شخص  عام  بشكل  اليهودي  اسم  اليوم  نطلق  وحنن 
هؤالء  من  الكثريين  أن  هو  والواقع  اليهودي،  الدين  يوم  اعتنق 
منهم  عددا  أن  ذلك  العرقي  األصل  حيث  من  ساميني  ليسوا 
منحدرون من سالالت اهلريوديني أو األيدوميني ذوي الدم الرتكي 

املنغوليه.
القدوم  السامية والرتكية والفنلندية يف  وقد شرعت األعراق غري 

إىل أورواب، قادمة من آسيا منذ القرن األول امليالدي، عرب املمر 
األرضى الواقع مشايل »حبر قزوين«، ويطلق على هذه الشعوب 
الوثنية اسم »اخلزر«، وقد استقروا يف أقصى الشرق من أورواب، 
حيث شكلوا مملكة اخلزر القوية، مث بسطوا سلطاهنم شيئا فشيئا 
بواسطة الغزوات املتكررة، حىت سيطروا يف هناية القرن الثاين على 
معظم املناطق الواقعة يف أورواب الشرقية غريب جبال األورال ومشايل 

البحر األسود.
فمنهم   يعقوب نسل  من  هم  الذين  الساميون  اليهود  أما 
ابن مرمي وأطلقوا عليه  الذين حاربوا نيب هللا عيسى  املرابون 
اسم النيب الكذاب وسرية حياة املسيح ترينا أنه أحب كل 
الناس ما عدا جمموعة واحدة خاصة فقد كره املرابني وهامجهم 
بقوة مرات متكررة ألكلهم الراب، وفضحهم وومسهم بعبادة املال، 

وقال عنهم: إهنم من كيس الشيطان.
وذكر لنا التاريخ أن سينيكا الفيلسوف واملصلح الروماين )4ق.م./ 
قبله  من   املسيح فعل  مات ألنه حاول كما  قد  165م.( 
فضح العمليات الفاسدة والنفوذ الشرير اللذين ميارسهما املرابون 
الذين تسربوا إىل »روما«، وكان سينيكا مريب نريون اإلمرباطور 

الشهري ومعلمه اخلاص. 
ولكن نريون ما لبث أن تزوج من يواباي اليت أوقعته يف حبائل املرابني 
األشرار، وهكذا أصبح نريون واحدا من أسوأ حكام التاريخ مسعة، 
واحندرت شخصينه إىل الدرك األسفل، حىت إنه ما كان يعيش إال 
لتحطيم كل شي، صاحل، وأخذت أعماله االنتقامية أتخذ شكل 

العدوان العلين.
وهكذا فقد سينيكا كل أتثري كان له على نريون ولكنه مل يتوقف 
أبدا عن التقريع العلين للمرابني بسبب نفوذهم الشرير وممارستهم 

الفاسدة.

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم
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أهداف العولمة أهداف العولمة 
وآثارهاوآثارها

القسم الثانيالقسم الثاني

العولمة والعالمية المهدوية

إشارة
تطرقنا يف العدد السابق إىل أهداف العوملة وآاثرها وصنفناها ضمن 
مخس جمموعات رئيسية هي: االقتصاد والسياسة والثقافة والدين 
واالجتماع. وحتدثنا إبسهاب عن الفئة األوىل أي االقتصاد. ويف 
هذا العدد نسلط الضوء على اهلدف الثاين، أي السياسة، وأثر  

العوملة عليه. 

األهداف والاثر السياسية
1. فرض السيطرة السياسية الغربية على األنظمة احلاكمة والشعوب 
التابعة هلا، والتحكم يف مركز القرار السياسي وصناعته يف دول 
املتحكمة يف  الصهيونية  والقوى  األمريكية  املصاحل  العامل خلدمة 
السياسة األمريكية نفسها، على حساب مصاحل الشعوب وثرواهتا 
الوطنية والقومية وثقافتها ومعتقداهتا الدينية.1 يقول جون بوتنغ 
رئيس املدراء التنفيذيني السابق يف »بنك بنسلفانيا«: يف العوملة 

حنن نقرر من الذي سيعيش وحنن نقرر من الذي سيموت.2
إّن العوملة األمريكية الصهيونية ختطط للتدخل العسكري وإعالن 
سيطرهتا  على  ابخلروج  تفكر  العامل،  من  بقعة  أية  يف  احلرب 
وحتكمها ألن العامل يراد له أن يقع حتت براثن االستبداد األمريكي 
والقانون األمريكي والقوة العسكرية األمريكية. وهو أمر يكشفه 

تقريران خطريان كاان سريني للغاية، مث ُنشرا بعد ذلك، ومها تقريرا 
جرمیيا وولفوفتيز.3 وال شك يف أّن نصيب العامل اإلسالمي - يف 
»أفغانستان« و»فلسطني« و»العراق« - قد كان كبرياً يف ضوء 
يف  هنتنغتون4  صموئيل  يقول  الظاملة.  األمريكية  السياسة  تلك 
دراسته املسماة »املصاحل األمريكية ومتغريات األمن«، اليت ُنشرهتا 

»جملة الشؤون اخلارجية« يف حزيران 1993م.:
إّن الغرب بعد سقوط االحتاد السوفييت حباجة ماّسة إىل عدو جديد 
يوحد دوله وشعوبه، وأن احلرب لن تتوقف، حىت لو سكت السالح 
بني  ستستمر  قادمًة  حضاريًة  حرابً  أن  ذلك  املعاهدات،  وأُبرمت 
عامل  يكون  قد  آخر،  وطرف  أمريكا  تتزعمه  الذي  الغريب  املعسكر 

اإلسالم أو »الصني«.5
اإلقليمية  السياسية  والتجمعات  املنظمات  فاعلية  إضعاف   .2
الساحة  يف  مؤثرة  الكامل كقوى  تغييبها  على  والعمل  والدولية 
األمريكية«،  الدول  »منظمة  ذلك:  ومن  واإلقليمية  العاملية 
»منظمة الوحدة األفريقية«، »اجلامعة العربية«، »منظمة املؤمتر 
ال  أهنا  يالحظ  املنظمات  هذه  لنشاطات  واملتابع  اإلسالمي« 
تستطيع اختاذ أي موقف جتاه القضااي السياسية املعاصرة وجتاه 
واهلرسك«،  و»البوسنة  فلسطني،  قضااي  مثل  اجلارية  األحداث 

و»كشمري« و»ألبان كوسوفو«، و»الشيشان«، و»العراق«.6
االبن عن حال  بوش  جورج  األمريكي  الرئيس  جاء يف خطاب 

االحتاد اليهودي املسيحي يف 29 يناير عام 2002م.: 
نعترب مجيع املنظمات الدولية اليت تعارض أّي هدف يتعلق ابملصلحة 
الوطنية األمريكية اإلسرائيلية )غري ذي صلة( ويشمل هذا منظمات: 
يف  اليت جیب  العربية  واجلامعة  األفريقي،  واالحتاد  املتحدة،  كاألمم 
األمحر،  للصليب  الدولية  واللجنة  فوراً،  حلها  يتم  أن  اعتقادي 

والفاتيكان، ومجيع املنظمات اإلسالمية.
3. إبقاء الدول اإلسالمية - خاصة - منقوصة السيادة، حىت 

تبقى هذه الدول ضعيفة واتبعة للهيمنة السياسية الغربية؛
4. إضعاف سلطة الدولة الوطنية، أو إلغاء دورها وتقليل فاعليتها، 
على  يقفز  نظام  فالعوملة  أبنائها،  نفوس  االنتماء يف  روح  وقتل 
الدولة والوطن واألمة، واستبدال ذلك ابإلنسانية، إهّنا نظام يفتح 
احلدود أمام الشبكات اإلعالمية، والشركات املتعددة اجلنسيات8 
ويزيل احلواجز اليت تقف حائالً دون الثقافة الرأمسالية املادية والغزو 
النعرات  وإاثرة  األمة،  وحدة  تفتيت  يستهدف  الذي  الفكري، 
يف  الواحدة كما  الدولة  داخل  والفنت  احلروب  وإاثرة  الطائفية، 
»السودان«. يقول ريتشارد كاردز املستشار السابق لوزارة اخلارجية 

األمريكية: 
إّن جتاوز السيادة الوطنية للدول قطعة قطعة يوصلنا إىل النظام العاملي 

بصورة أسرع من اهلجوم التقليدي.9
5. إضعاف دور األحزاب السياسية يف التأثري يف احلياة السياسية 
يف كثري من دول العامل - خاصة الدول اإلسالمية - يف الوقت 
اليت بدأت فيه املنظمات غري احلكومية واجلمعيات األهلية متارس 

دوراً متزايداً يف احلياة السياسية؛9
6. إّن العوملة ال تكتفي بواقع التجزئة العربية واإلسالمية اآلن، 
بل حتاول إحداث جتزئة داخلية يف كل بلد عريب أو إسالمي،حىت 
ينتمون  واحدة،  عربية  أمة  أهنم  متاماً  وينسوا  أبنفسهم  ينشغلوا 
املسلمة  الشعوب  بعثرة  معناه  إسالمية واحدة.وهذا  إىل جامعة 
اإلسالمي،  والتضامن  الوحدة  مقومات  والقضاء على  وتفرقها، 
وتفريغ املنظمات والتجمعات اإلسالمية من مضامينها احلقيقية 
حىت تبقى عاجزة عن حتقيق آمال وأماين املسلمني ولتصبح أداة 

طيعة يف خدمة املخططات االستعمارية الغربية.
إليه  انتهت  الذي  اجلديد  العاملي  للنظام  السياسي  املشروع  إذاً 
العوملة هو: تفتيت الوحدات والتكوينات السياسية - الدول - 
إىل جتمعات ودويالت صغرى ضعيفة ومهزوزة، ومبتالة ابلكوارث 
واجملاعات والصراعات الداخلية، والفنت.10 ويف يوليو 2002م. 
طرح بعض الساسة األمريكان فكرة تقسيم »السعودية« إىل عدة 

دول صغرية.

اهلوامش:
1. »العوملة«، حممد سعيد أبو زعرور، دار البيارق، عمان، األردن، الطبعة 

األوىل، 1418ق. / 1998م.، ص 36.
2. »دراسة حول البعد التارخيي واملعاصر ملفهوم العوملة«، غازي الصوراين، 

منتدى الفكر الدميقراطي الفلسطيين، 2000م.، ص 80.
3. »النظام العاملي اجلديد«، منري شفيق، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع 

واإلعالن، الطبعة األولی، 1420ق. / 1992م.، صص 22-18.
للدراسات  أولني(  )جون  مؤسسة  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ   .4

اإلسرتاتيجية جبامعة هاردفارد.
5. »حتدايت النظام العاملي اجلديد«، د.عماد الدين خليل، موقع اإلسالم 

على الطريق، شبكة املعلومات الدولية.
قنان، جملة  استعمارية جديدة«، مجال  أم سيطرة  6. مقال »نظام عاملي 

املستقبل العريب، العدد 180، فرباير 1994م.
7. »العرب والعوملة«، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 1998م.، 
و147-148؛   145 صص  اجلابري،  عابد  حممد  للدكتور  حبث  من 

»الوطنية يف عامل بال هوية«، صص 158-157.
8. »حتدايت النظام العاملي اجلديد« د.عماد الدين خليل، موقع اإلسالم 

على الطريق، شبكة املعلومات الدولية.
9. املصدر السابق، صص 80-79.

مفاهيم عصر  األوسط -  للشرق  احليوي  اجلديدة واجملال  10. »العولـمة 
قادم«، سيار اجلميل، الطبعة األوىل، بريوت، 1997م.، ص 57.

الطبعة األوىل،  اجلامعة اإلسالمية،  الرقب؛ »العوملة«،  املصدر: صاحل 
1423ه.ق.

العولمة والعالمية المهدوية
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فقد  االملانية.  الدولة  الديين يف حدود  اإلصالح  تبق هنضة  ومل 
 1648 عام  ابلربوتستانتية  اعرتفت  دولة  أول  هولندا  كانت 
للميالد. وبعد ذلك، انتقل عدد كبري من »اليهود السفاردمی« إىل 

هولندا وأقاموا فيها السيما يف امسرتدام. 
اليهود  ويقول عبد الّل شهبازي يف كتابه بعنوان »حكومة أثرايء 
والفرس« يف فصل »حكومة أثرايء أمسرتدام وأورواب القرن السابع 

عشر«: 
إىل  اهلجرة  بدأت  هولندا،  يف  الربوتستانتية  احلكومة  تشكيل  وبعد 
أمسرتدام منذ أواخر العقد السادس عشر، وتراجع موقع »أنتورب«1 

تدرجیيا...
ويعود اتريخ إستقرار املارانو يف أمسرتدام إىل العام 1602 للميالد 
أو عام 1591 للميالد برواية أخرى. وكان أحد عشر من أصل ستة 
ميناء »أمسرتدام«، من  يعيشون يف  عشر اتجرا مستوردين لألدوية 

اليهود الربتغال. وختالط املارانو بعد إقامتهم يف »هولندا« مع اجملتمع 
واعتنقوا املذهب الربوتستانيت من قصد. إن ما يثار حول »معجزة 
الربوتستانتية« يف نشأة الرأمسالية اجلديدة، يظهر يف احلقيقة، حماوالت 
هؤالء اليهود املتخفني، إذ جیب البحث عن سر قسوة املستعمرين 
اهلولنديني وحقدهم الغريب والذي يضرب به املثل ضد املسلمني، يف 

هذه الظاهرة. 
وقد أسس املارانو يف هولندا، تنظيما منسجما وخفيا وأقاموا تواصال 
العثمانيني. وتذكر »موسوعة  البلدان السيما  يهود/مارانو سائر  مع 

اليهود«: 
»لقد حتولت أمسرتدام بفضل املارانو يف القرن السابع عشر إىل أحد 

أكرب معاقل اليهود يف العامل.«2
استخدام  مهم يف  بدور  إضطلعت  الربوية  املعامالت  إابحة  إن 
للرأساملية وجتارة أمسرتدام. وتقول »موسوعة  األساليب احلديثة 

إنتشار إنتشار 
البروتستانتية البروتستانتية 
في أوروبا في أوروبا 
الشماليةالشمالية

اليهود«: 
والدور  املبادرة  زمام  سريعا  أیخذون  استقروا،  حيثما  املارانو  وكان 
األول يف التجارة الداخلية واخلارجية ويف الشؤون املالية واملصرفية.3

الرأمسالية  مراكز  أحد  إىل  حتولت  ما  سرعان  اليت  هولندا  وبعد 
واقتصاد املستعمرات أصبحت شركة اهلند الشرقية اهلولندية بعد 
أتسيسها أحد املراكز الرئيسية للشبكة العاملية لالوليغارشية اليهودية.4 

وكانت »بريطانيا«، البلد الثاين الذي إحتضن الربوتستانت.
واليت كانت  الربوتستانيت  املذهب  أوجه  أحد  البيوريتانية  وكانت 
تسعى يف ظل إنتقاد شكليات ورمسيات الكنيسة الكاثوليكية، 
لتقليص الشكليات والعودة إىل البساطة األولية للداينة املسيحية، 
وبعبارة أخرى، فاهنا حررت وأطلقت العنان للشريعة وأحكامها 
اخلاصة اليت كان البااب ورجال الدين يعتربون أنفسهم املروجني هلا، 
واعتربت العبادة القلبية وصفاء الباطن كافيني للتدين، وابألخرى، 
وكانت البيوريتانية تنظر من خالل نبذ الرهبنة الظاهرية اليت كانت 
حتذر الراهب من شرور األهواء اجلسمية واملصاحل املادية، إىل هذه 
األمنيات واألهواء كوديعة اهلية، وعملت على التمتع ابلتمنيات 
فضال عن تعديلها وتصحيحها، لكن اآلراء واألفكار اليت عرضها 
لإلستغالل  سهلت  و...(  وكالفن  )لوثر  الربوتستانت  معلمو 
مؤلفي »اتريخ  الرأمساليون. وحسب  ميارسه  الذي كان  القاسي 

الفكر اإلجتماعي«:
ومن أجل أتييد رأيهم السياسي، استعان قادة هذا التيار ابفكار بولس 
مل  لوثر  أن  من  وابلرغم  العمياء.  الطاعة  لزوم  على  القائمة  الرسول 
يكن يتعامل مع احلكومة والسياسة بشكل مباشر، لكنه كتب هبذا 

اخلصوص يقول:
»ليس مبقدور أي مسيحي أن يثور ضد حاكمه جيدا كان أو سيئا، 

بل أنه يرضخ ألي ظلم.«
ويصرح الكتاب املقدس يف هذا اجملال:

»لقد أمر هللا أن نطيع القادة يف مجيع الشؤون املشروعة وأال منارس 
املقاومة اإلجیابية يف أي حالة وألي سبب ... ومن يقاوم، فانه سيلقى 

اللعنة.«
لزوم  موضوع  ويبني  املضمار  هذا  لوثر يف  من  أبعد  ويذهب كالفن 

الطاعة العمياء بنظام وتفصيل: 
يتعني على الرعية أن تطيع مجيع أوامره بال قيد أو شرط، وأن تلجأ إىل 

هللا فحسب يف مقابل الظلم وأن ترتك هلل معاقبة الظاملني...5
احلق  جممل  فوضوا  املعرتضني،  الربوتستانت  فان  أخرى،  بعبارة 
االهلي  مالك احلق  أنه  أنه صاحبه ويزعم  يرى  البااب  الذي كان 
لقيادة العامل، إىل القادة والسالطني، وأضفوا صبغة دينية على هذا 
احلق اإلهلي واستندوا إىل »العهد العتيق« إلضفاء الشرعية عليه.

اهلوامش:
احلالية  الواقع يف »بلجيكا«   Antwerp »أنتورب لقد حتول »ميناء   .1
الرئيسي  املعقل  إىل  اسبانيا،  إلمرباطورية  الفرتة  تلك  يف  يعود  والذي كان 

للنشاطات اليهودية يف جنوب أورواب. 
2. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، ج ۲، صص ۸۵-

.Judaica, Vol 11, p 1021 :۸۶ نقال عن
3. شهبازي، عبدالّل، املصدر السابق، ص ۹۰. 

4. املصدر السابق، ج ۲، ص ۸۸
5. وبکر، ابرنز، »اتريخ الفكر اإلجتماعي«، ج ۱، صص ۳۷۵-۳۷۴.

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

1397ش.

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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بلد الكرب و البالء، اليت جرى على تراهبا الدم الطاهر من حنر 
سيد الشهداء، و من حنور الصفوة من آل ايب طالب، و 
اخللص من أنصاره، و فيها سلبت بنات الرسالة، و منها أسرن.

قصري  أمد غري  اىل  بعدها  و  الطف  قبل حادثة  كانت كربالء 
منزل بين أسد العلويني مذهبا، و اىل اليوم يوجد منهم قوم يف 
ضواحيها، و هم الذين توفقوا ملساعدة زين العابدين على 

مواراة تلك اجلثث الطواهر، و صاروا أدالء على تلك القبور.
و أقيمت االبنية على تلك الضرائح املقدسة على عهد االمويني، 
غري أن الرشيد العباسي هدم ذلك البناء، و قطع سدرة كانت 
 عند القرب الطاهر يهتدي هبا الزائرون اىل ضريح سيد الشهداء
و يستظلون حتتها، روى الشيخ الطوسي طاب ثراه يف أماليه يف 
اجمللس احلادي عشر مسندا عن حیىي بن املغرية الرازي قال: كنت 

عند جرير بن عبداحلميد اذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير 
عن خرب الناس فقال: تركت الرشيد و قد كرب قرب احلسني و 
أمر أن تقطع السدرة اليت فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه فقال: 
الّل اكرب جاءن فيه حديث عن رسول الّل قال: لعن الّل قاطع 
السدرة ثالاث فلم نقف على معناه حىت الن، الن القصد لقطعها تغيري 

مصرع احلسني حىت ال يقف الناس على قربه.
قرب  حول  بنيت  و  بعده1  من  و  املأمون  أايم  البناء  فأعيد 
احلسني الدور و املنازل، و لكن املتوكل أىب اال هدم هاتيك 
العمارات اليت أقيمت على قرب احلسني و قبور الشهداء، و 
هدم املنازل و الدور اليت حوهلا، و قد أشران اىل ذلك فيما سبق 
فأعيدت أايم ابنه املنتصر و قد عاكس سرية ابيه مع العلويني2 
و اشادها الداعي حممد بن زيد العلوي صاحب طربستان، و قيل 

بلد الکرب و البالء

تاريخ الشيعة في البالد

حمّمدحسني مظفر

اخوه احلسن، و اقامها - على أمجل هيئة و أضخم بناء - آل 
بويه، كما اشادوا مجيع مراقد األئمة االطهار يف العراق و ما 
زالت تشاد هاتيك املراقد الطاهرة يوما بعد آخر، و تتنافس يف 
عمارهتا امللوك و السالطني من اجلالئرية و الصفوية و اندر شاه 
و الزندية و القاجارية و العثمانية، و حلكومتنا احلاضرة يد عاملة 
قوية يف االشادة و الرتميم راجني ان تكون يدها بيضاء يف خدمة 
الدين و االسالم و البالد.فأصبحت هذه الضرائح القدسية من 
االشادة على ما ال مزيد عليه، و على ما تراه ابم عينيك من 

الفخامة و الضخامة و االتقان. 
واقعة  منها  فظيعة  وقائع  بعدة  املقدس  البلد  أصيبت كربالء  و 
قد ابلغ يف حصارها، حىت دخلها  الوهايب عام 1216 ه  ، و 
فاحتا بعد قتال عنيف، فارتكب من فظائع االعمال ما ال يبلغه 

الوصف، و اسرف يف القتل، فلم يرحم كبريا لكربه، و ال صغريا 
لصغره، و قيل: انه قتل يف ليلة واحدة عشرة آالف نسمة، مث 
هنب خزائن القرب الشريف اليت مألها ملوك اهلند و الفرس بنفائس 
فبىن عليها سورا  اهلند  ملوك  زارها بعض  بعد حني  اجلواهر، و 
الدفاع.و ذكر  اقام عليه االبراج، و نصب فيها آالت  منيعا و 
الشعراء هذه احلادثة املمضة احملزنة، و منهم الشاعر املفلق احلاج 
حممد رضا االزري و قد نظم فيها قصائد ثالث و كلهن غرر، 
مطلع احداهن، و هي حيتج هبا على ابن السعود حبجج قاطعة:

أ مل أین ان يصغی الی احلق غافل 
و يسلک هنج االستقامة مائل

و هي تشتمل على 95 بيتا، و مطلع االخرى:
خطب على الطف قد غشي بطوفان

فحل عن جانبيه كل بنيان 
احلادثة  اخلتام هذه  بيت  أرخ يف  و  تشتمل على 102  و هي 

فقال:
و قال يف يومها األدهى مؤرخها

يف كربالء دهان رزؤها الثاين 
و أما الثالثة فهي تشتمل على 65 بيتا، و كل شطر منها اتريخ، 
و هي من غرر الشعر على اهنا تضمنت ما ال يقوى عليه شاعر، 

و مطلعها:
أرحیا فقد الحت طالئع كربال
لنقرب أشاله و نسعد مرمال 

و يف ختامها يقول:
و ندى به نعي الصالح مؤرخا

لقد عاودتنا اليوم أرزاء كربال
آل عثمان، و  يوم اثرت على دولة  و منها واقعة عام 1241 
كان وايل بغداد يومئذ داود ابشا فقصدها و لكنه عاد خاسرا، 
مث عاد عنها و منع اليها املرية و بعد حصار شديد ظفر هبا.و 
منها حادثة عام 1258، و قد امتنع أهلها عن اداء الضرائب 
و كان الوايل جنيب ابشا، فأرسل الخضاعها سعد الّل ابشا، و 
ملا شاهد مناعتها الذ ابخلديعة فأرسل اليها منشورا يتضمن عفو 
له  فتحوا  و  احلصون  و  االبراج  عن  نزلوا  فلما  عنهم،  احلكومة 
االبواب أمر اجليش فهجموا و سلطوا املدافع على جهة السور 
 الشرقية فهدمتها القنابل، حىت دخل جبيشه صحن العباس
و قتل من الذ ابلقرب الشريف كما قيل.و كانت واقعة العثمانيني 
معهم عام 1335 ال تقل فظاعة عن هذه احلوادث السالفة لو 
املاء على االماكن اليت حتصن فيها اجلنود، فاضطروا  مل يستول 

تاريخ الشيعة في البالد
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للخروج منها.
العراق ملذهب أهل  التدريس يف  و دامت كربالء برهة عاصمة 
البيت اىل أوائل القرن الثالث عشر، و خترج منها من فحول 
العلماء الكثري أمثال الشيخ يوسف البحراين صاحب احلدائق، 
و االستاذ االكرب الغا حممد ابقر البهبهاين صاحب شرح املفاتيح 
و التعاليق املفيدة على كتاب »مدارك االحكام« و رجال املريزا 
حممد و غريها، و السيد مري علي الطباطبائي صاحب »الرايض«، 
و ابنه السيد حممد اجملاهد، و غريهم مث انتقل التدريس منها اىل 
الكرامات  الكبري صاحب  العالمة  االشرف على عهد  النجف 

السيد حممد مهدي حبر العلوم الطباطبائي تلميذ اآلغا البهبهاين.

اهلوامش:
1. كما ذكر ذلك العالمة الشريف السيد حسن الصدر يف كتابه الوجيز 

- نزهة اهل احلرمني.
2. قال ابن االثري )ج 7، ص 36( يف حوادث عام 248 و أمر - اي 
املنتصر - بزايرة قرب علي و احلسني و آمن العلويني و كانوا خائفني اايم 
ابيه و اطلق وقوفهم، و امر برد فدك اىل ولد احلسن و احلسني و قال: 
و ذكر ان املنتصر ملا ويل اخلالفة أول ما أحدثه ان عزل صاحل بن علي عن 
املدينة. و استعمل عليها علي بن احلسن بن امساعيل بن العباس بن حممد. 
قال علي: ملا دخلت أودعه قال يل:اين أوجهك اىل حلمي و دمي و مد 
ساعده و قال: اىل هذا أوجه بك فانظر كيف تكون للقوم و كيف تعاملهم. 

.يعين آل أيب طالب

دارالزهراء،  بريوت،  الشيعة«،  »اتريخ  حمّمدحسني،  مظفر،  املصدر: 
1408ه.ق.، صص 100-95.

تاريخ الشيعة في البالد

أن يكون أعضاؤها  املهدوية هي  فان األسرة  يف نظرة خاطفة، 
الدينية والقرآنية، وإن  التعاليم واملبادئ  ملتزمني ومنفذين جلميع 
فانه سيحبه  أسلوب حياهتم،  على  نظرة   العصر إمام  ألقى 
 البيت وأهل  »القرآن«  تعاليم  مع  متطابقا  وجيده  وحيبذه 

ويؤيده.
مؤمنون  هم  األسرة،  هذه  أعضاء  فان  العامة،  النظرة  هذه  ويف 
الصالة  ويؤدون  الدينية  بواجباهتم  ويعملون  وورعون  ومتقون 
والدعاء واإلنفاق واإلحسان واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
ويتجنبون املعاصي واآلاثم، ويتمتعون ببيئة عاطفية زاخرة ابحملبة 
ويصلون  االخر،  أحدهم  جتاه  والواجب  احلق  ويؤدون  والنقاء، 
أرحامهم ويساعدون املعوزين واحملرومني، ويتمتعون حبياة طاهرة ال 
يدنسها احلرام، وأمواهلم حالل طيبة، وهم أهل املواساة واإليثار 
والتضحية، ويتحلون ابألخالق احلسنة والرأفة والتعاضد و... .  
ويطبقون يف بيوهتم وحياهتم كل ما هو فضيلة يف الدين، وُيبعدون 

ويساندون  عنه،  ومنهي  رذيلة  هو  ما  أسرهم، كل  حميط  عن 
ويؤازرون أحدهم االخر يف الكمال والنمو. وهذا يعين حياة دينية 
وقرآنية ووالئية ومهدوية تتناسق معايريها ومبادئها مع تعاليم الدين 
وأعماهلم  أساليبهم  وخُتتم   املعصومني وإرشادات  والشريعة 

وفعالياهتم وعالقاهتم خبتم اإلسالم قبوال وأتييدا.

الرضوية  »الصحيفه  حممدابقر،  ابطحي،  موحد  مرتضی  نل  املصدر: 
اجلامعة«، دراسة: مؤسسة االمام املهدي، ص 193.

الُمحبَّبة إلى أهل البيتالُمحبَّبة إلى أهل البيت
جواد حمدثي
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أصحاب أيب منصور العجلي الذي لعنه اإلمام الصادق ثالاثً، 
وهو الذي ادعى أن هللا عز وجل عرج به إليه فأدانه منه وكلمه 
ومسح يده على رأسه وقال له ابلسرايين: أي بين، وذكر أنه نيب 

ورسول وأن هللا اختذه خلياًل.
وكان منصور من أهل »الكوفة« من عبد القيس وله فيها دار 
وكان منشأه ابلبادية وكان اُمياً ال يقرأ فادعى بعد وفاة أيب جعفر 
حممد بن علي بن احلسني )الباقر( أنه فوض إليه أمره وجعله 
وصيه من بعده مث ترقى به األمر إىل أن قال: كان علي بن أيب 
طالب نبياً ورسوالً وكذا احلسن واحلسني وعلي بن احلسني 
وحممد بن علي، وأان نيب ورسول، والنبوة يف ستة من ولدي 

يكونون بعدي أنبياء آخرهم القائم.
وكان أیمر أصحابه خبنق من خالفهم وقتلهم ابالغتيال ويقول: 
من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه فإن هذا جهاد خفي، وزعم 
أن جربئيل أیتيه ابلوحي من عند هللا عز وجل وأن هللا بعث 

حممدًاابلتنزيل وبعثه هو يعين نفسه ابلتأويل.
فطلبه خالد بن عبد هللا القسري فأعياه مث ظفر عمر اخلناق اببنه 
إليه  وجبيت  أبيه  مرتبة  وادعى  تنبأ  وقد  منصور  أيب  بن  احلسني 

المنصورية
األموال واتبعه على مذهبه ورأيه بشر كثري وقالوا بنبوته فبعث به 
للمهدي العباسي فقتله يف خالفته وصلبه بعد أن أقَر بذلك وأخذ 
منه ماالً عظيماً وطلب أصحابه طلباً شديداً وظفر جبماعة منهم 

فقتلهم وصلبهم.1

اهلوامش:
1. النوخبيت، »الِفرق«، ص 38.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )في فرق المنحرفة(

 ،وحبسب املشهور من من األقوال، فقد ولد اإلمام املهدي
اإلمام الثاين عشر للشيعة، ليلة اجلمعة يف النصف من شعبان عام 
الشيخ  قاله  ما  للهجرة، يف مدينة »سامراء«.1 وحبسب   255
 ،املفيد )م413 ه . ق.(، والده هو اإلمام احلسن العسكري
وليس له أوالد سواه، ال يف السر وال يف العلن، كما كان حيفظه 

يف اخلفاء.2 
 3،سيدة صاحلة امسها نرجس كانت والدة اإلمام املهدي
صقيل6  أو  صيقل5  سوسن،4  أيضا أبمساء أخرى مثل  وتسمى 
ومليكة.7 كانت نرجس ابنة يوشعا، ابن قيصر »الروم« ومن 
أحفاد مشعون، أحد حواريي املسيح، وقد اختارها هللا تعاىل 

بشكل إعجازي كزوجة لإلمام احلادي عشر.8
راودهتا أحالم مذهلة.  الروم،  بالد  عندما كانت نرجس يف 
وعيسى   الكرمی اإلسالم  نيب  أن  املنام  يف  مرة  ذات  رأت 
املسيح قاما بتزوجيها من اإلمام احلسن العسكري. كما 
السيدة  من  بدعوة  وأسلم  آخر  حلم  يف  أخرى  عجائب  رأت 
فاطمة الزهراء. لكنها أخفت إسالمها عن أسرهتا ومن حوهلا 
حىت نشبت حرب بني املسلمني والرومان وذهب قيصر الروم إىل 

جبهات احلرب مع جيشه.
يف املنام، أمرت نرجس ابلذهاب مع خادماهتا وجواريها دون 
الكشف عن هويتهم وراء اجليش املتجه إىل احلدود. ففعلن ذلك، 
وعلى احلدود أسرهن بعض قادة اجليش اإلسالمي دون أن يعلموا 

أهنا من عائلة قيصر، وأخذوها إىل بغداد مع سجناء آخرين.
وقع هذا احلادث يف هناية إمامة اإلمام العاشر اهلادي.9 قام 
انئب اإلمام اهلادي بتسليم الرسالة اليت كتبها اإلمام ابللغة 
اشرتاها من  منه. مث  »بغداد« أبمر  نرجس يف  إىل  الرومانية 
اتجر العبيد وأخذها إىل سامراء إىل اإلمام اهلادي. وعندما 
التقى هبا اإلمام، ذكرها مبا رأته يف أحالمها، وبشرها أبهنا 
ستكون زوجة اإلمام احلادي عشر وأم لطفل سيحكم العامل 
 أبسره وميأل األرض ابلعدل والقسط. مث عهد اإلمام اهلادي
سيدات  من  اليت كانت   ،حكيمة شقيقته  إىل   بنرجس
أسرة اإلمامة، لتعليما اآلداب اإلسالمية واألحكام. وبعد فرتة، 

10.زوجة اإلمام احلسن العسكري أصبحت نرجس
أعداء أهل البيت وكان احلكام األمويون والعباسيون الظاملون، 
بناء على الرواايت اليت نقلت عن الرسول الكرمی، يعلمون 

التعاليم المهدوية
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 منذ زمن بعيد أن شخصا يدعى »املهدي« من آل بيت النيب
وساللة األئمة املعصومني، سوف ينهض ويدمر قصور الظلم 
واالستبداد. لذلك، كانوا يبحثون ابستمرار عن موعد والدة آخر 

مولود من ساللة األئمة الشيعة للقضاء عليه.
أل  على  الضغوط  ازدادت   ،اجلواد اإلمام حممد  عهد  منذ 
بيت النيب تدرجييا حىت بلغت ذروهتا يف عهد اإلمام احلسن 
مدينة  يف  حياته  طوال  املراقبة  حتت   كان .العسكري
أنظار  عن  خمفية  وإليه  منزله  من  حركة  أدىن  تكن  ومل  سامراء، 

اخلالفة.
خامت  والدة  تكون  أال  الطبيعي  من  الظروف،  هذه  مثل  يف 
حجج هللا علنية. هلذا السبب، حىت أقرب أقرابء اإلمام حسن 
العسكري مل يعلموا أن هناك طفال سيولد يف بيت اإلمام إال 
قبل ساعات قليلة من والدته، ومل تكن هناك عالمات احلمل على 

والدته الكرمية على اإلطالق.
 يف هذا الصدد، من اجلدير رواية القصة اليت نقلت عن حكيمة
ابنة اإلمام جواد وخالة اإلمام احلسن العسكري. روى 
الشيخ الصدوق )م 381 هـ. ق( يف كتاب »كمال الدين« هذه 

الرواية على النحو التايل:
أبو حممد احلسن بن علي فقال اي عمة اجعلي  بعث إيل 
إفطارك هذه الليلة عندان فإهنا ليلة النصف من شعبان فإن هللا 
تبارك و تعاىل سيظهر يف هذه الليلة احلجة و هو حجته يف أرضه 
قالت فقلت له و من أمه؟ قال يل: »نرجس.« قلت له: جعلين هللا 

فداك ما هبا أثر. فقال: »هو ما أقول لك.« 
قالت فجئت فلما سلمت و جلست جاءت تنزع خفي و قالت 

يل: اي سيديت و سيدة أهلي كيف أمسيت؟ فقلت: بل أنت سيديت 
و سيدة أهلي. قالت فأنكرت قويل و قالت: ما هذا اي عمة؟! 
ليلتك هذه  تعاىل سيهب لك يف  بنية إن هللا  اي  فقلت هلا:  قالت 
غالما سيدا يف الدنيا و الخرة. قالت فخجلت و استحيت فلما 
أن فرغت من صالة العشاء اآلخرة أفطرت و أخذت مضجعي 
فرقدت فلما أن كان يف جوف الليل قمت إىل الصالة ففرغت 
من صاليت و هي انئمة ليس هبا حادث مث جلست معقبة مث 
و  فصلت  قامت  مث  راقدة  هي  و  فزعة  انتبهت  مث  اضطجعت 

انمت.
األول  ابلفجر  أان  فإذا  الفجر  أتفقد  و خرجت  قالت حكيمة 
كذنب السرحان و هي انئمة فدخلين الشكوك فصاح يب أبو 
حممد من اجمللس فقال: »ال تعجلي اي عمة فهاك األمر قد 

قرب.« 
قالت فجلست و قرأت امل السجدة و يس فبينما أان كذلك إذ 
انتبهت فزعة فوثبت إليها فقلت: اسم هللا عليك. مث قلت هلا: 
أ حتسني شيئا؟ قالت: نعم اي عمة. فقلت هلا: امجعي نفسك 
و امجعي قلبك فهو ما قلت لك. قالت: فأخذتين فرتة و أخذهتا 
 فرتة فانتبهت حبس سيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أان به
ساجدا يتلقى األرض مبساجده فضممته إيل فإذا أان به نظيف 

متنظف فصاح يب أبو حممد: »هلمي إيل ابين اي عمة.« 
فجئت به إليه فوضع يديه حتت أليتيه و ظهره و وضع قدميه 
على صدره مث أدىل لسانه يف فيه و أمر يده على عينيه و مسعه و 

مفاصله مث قال: »تكلم اي بين.« 
فقال: أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و أشهد أن 
 مث صلى على أمري املؤمنني و على األئمة حممدا رسول هللا
إىل أن وقف على أبيه مث أحجم  مث قال أبو حممد: »اي عمة 
اذهيب به إىل أمه ليسلم عليها و أتيين به.« فذهبت به فسلم عليها 
و رددته فوضعته يف اجمللس. مث قال: »اي عمة إذا كان يوم 

السابع فأتينا.« 
أيب  على  ألسلم  جئت  أصبحت  فلما   حكيمة قالت 
حممد و كشفت السرت ألتفقد سيدي فلم أره فقلت: 
جعلت فداك ما فعل سيدي. فقال: »اي عمة استودعناه الذي 

استودعته أم موسى.« قالت حكيمة فلما كان يف اليوم السابع 
جئت فسلمت و جلست فقال: »هلمي إيل ابين.« فجئت 
بسيدي و هو يف اخلرقة ففعل به كفعلته األوىل مث أدىل لسانه 

يف فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسال مث قال: »تكلم اي بين.« 
على  ابلصالة  ثىن  و  هللا...«  إال  إله  ال  أن  »أشهد   :فقال
حممد و على أمري املؤمنني و على األئمة الطاهرين حىت 

11 .وقف على أبيه
 أبلغ اإلمام حسن العسكري ،بعد والدة حضرة املهدي
عددا حمدودا جدا من أصحابه املقربني عن والدة املهدي املنتظر. 

 .كما متكن عدد من أصحابه من رؤية املهدي املنتظر

االسم والكنية واأللقاب
 .هو نفسه اسم ولقب النيب الكرمی اسم وكنية إمام الزمان

وجاء يف بعض الرواايت:
»إنه الحیل ألحد أن يسميه ابمسه، وال أن يكنيه بكنيته إىل أن يزين 

هللا تعاىل األرض )بظهوره و ظهور( دولته.«13 
وعليه فقد حرم بعض الفقهاء مناداته ابمسه احلقيقي، بينما اعترب 
البعض اآلخر ذلك مكروها. وقد اعترب معظم الفقهاء أن حرمة 
ذكر امسه خاصة بعصر الغيبة الصغرى وذكروا املواقف اليت 

كان خيشى فيها اخلطر على حياته.
بسبب الرواايت املذكورة، يطلق الشيعة عليه ألقااب خمتلفة مثل: 
صاحب  الصاحب،  الصاحل،  اخللف  املهدي،  القائم،  احلجة، 
الزمان، صاحب  الدار، وخالل غيبته الصغرى، يذكره حمبوه 

وأتباعه بعبارات مثل »الساحة املقدسة«.14 
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المدينة المدينة 
الفاضلة الفاضلة 

واليوتوپيا واليوتوپيا 
واإلنسانواإلنسان

إمساعيل شفيعي إمساعيل شفيعي 
سروستاينسروستاين

إن جممل قضية كتاب اليوتوبيا والديستوبيا، املتشوقني واحلريصني 
وجه  على  اليوطوبيا  أو  الفاضلة  املدينة  من  ضرب  حتقق  على 
املعمورة، وحىت اجلماعة اليت أسهمت يف إرساء املدن الفاسدة، 
يعود إىل التعريف الذي تقدمه كل مجاعة حول اإلنسان ومكانته 
الثقافية واحلضارية  إن نشأة عامة اجملاالت  الكون والوجود.  يف 
أيضا على هذا  املستقبلية، معطوفة  السالفة والعصور  لألعصار 

التعريف عن االنسان ومعرفة موقع اإلنسان. 
الفاسدة  »مرتوبوليس«  ومدينة  لـأفالطون  الفاضلة  املدينة  إن 

املتأثرين مبشروع ونظام مرسومني  تتكون من مجاعة من األانس 
خصال  ذات  منرودية  مجاعة  أو  وفيلسوف  حكيم  يد  على 

شيطانية، وتتحول من الفكر إىل أرض الواقع. 
الكون والطبيعة، يف أي جمال  إن مثلث معرفة اإلنسان وخالق 
طابعا  ويتخذ  ولسانه،  االنسان  ذهن  أمام  عاملا  يضع  نظري، 
خارجيا حمسوسا وملموسا إن توافرت اإلمكانية الالزمة لتحقيقه 
على أرض الواقع، وتنشأ من هنا، اجملاالت الثقافية واحلضارية. 
اإلهلية  للسن  وفقا  ومتلك  اإلمكان،  عامل  تسري يف  البشرية،  إن 

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

اجملعولة يف هذا العامل املادي، إمكانية إرساء حاالت عديدة لصورة 
احلياة، فضال عن أن املقدرات السماوية، تتكون بطبيعة احلال عن 
طريق هذه السنن اإلهلية الثابتة والعمل الفردي واجلماعي لسكان 

األرض؛ وإال، فان هللا ال يريد سوى اخلري لبين آدم. 
وروى داود الرقی عن أبی عبد هللا قال: 

كان أبو جعفر يقول: 
»نعم األرض الشام وبئس القوم أهلها اليوم وبئس  البالد مصر أما إهنا 
سجن من سخط هللا عليه من بنی إسرائيل ومل يكن دخل بنو إسرائيل 
مصر إال من سخطة ومعصية منهم هلل ألن هللا عز وجل قال: »... 
اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقَدَسَة اَليِت َكَتَب الَلُ َلُكْم...« يعنی الشام فأبوا أن 
يدخلوها وعصوا فتاهوا فی األرض  أربعني سنة قال وما كان خروجهم 
من »مصر« بدخوهلم الشام إال من بعد توبتهم ورضی هللا عنهم...«1 
إن إنزال الكتب املساوية وإرسال 124 ألف نيب، مل حيصل إال 
جلعل االنسان على مدار متسق مع منظومة الكون، ابلتالزم مع 
ونيل  والصالح  اخلري  االنسان وطهره وهدايته على طريق  نظام 

السعادة الدنيوية واالخروية.
الطَّاُغوَت  َواْجَتِنُبوا  هللَا  اْعُبُدوا  َأِن  َرُسوالً  أَُمٍة  فی  ُكِل  بـََعْثنا  »َوَلَقْد 

َفِمنـُْهْم َمْن َهَدی هللاُ َوِمنـُْهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِه الَضالَلة«2 
أجل  تعاىل من  إبراهيم خليل هللا إىل هللا  النيب  ابتهل  وقد 

الناس: 
»رَبَّنا َوابـَْعْث فيِهْم َرُسوالً ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آايِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب 

يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزيُز احْلَكيم«3  َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّ
هذا  ويف  الداعني،  هم  اإلنبياء  وأن  اهلادي،  هو  تعاىل،  إن هللا 

اخلضم، فان االنسان هو الذي خيتار طريق اهلداية أو الضالل.
»اَلذيَن يـََتِبُعوَن الَرُسوَل الَنِبَی اأْلُِمَی اَلذی جیَُِدونَُه َمْكُتوابً ِعْنَدُهْم ِفی 
هَلُُم  َوحیُُِل  اْلُمْنَكِر  َعِن  َويـَْنهاُهْم  اِبْلَمْعُروِف  أیَُْمُرُهْم  ْنيِل  َواإْلِ التـَْوراِة 
الطَِيباِت َوحُیَرُِم َعَلْيِهُم اخْلَباِئَث َوَيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَتی  
الُنوَر اَلذی  َواتـَبـَُعوا  َوَنَصُروُه  َوَعَزُروُه  ِبِه  َعَلْيِهْم فَاَلذيَن آَمُنوا  كاَنْت 

أُْنِزَل َمَعُه ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون«4 
والفنية  الثقافية  األعمال  مجيع  يف  املوصوفة  الفاسدة  املدن  إن 
الظهور  سوى  ليست  األرض،  يف  حتققت  اليت  والديستوبيا 
لـ»أطفال  واجلماعي  الفردي  والتطبيق  للفكر  واحملسوس  املادي 
االنسان«5 يف »مرتوبوليس« وحتول املدينة الطيبة والطاهرة إىل 
»مزرعة احليوان« ويف النهاية، حتقق معرض توحش البشرية وقدرهتا 

على إابدة ذاهتا يف فيلم »التصادم«.

إن الفنانني، أكانوا كتااب أو خمرجني سينمائيني، يعملون أحياان 
بنظرة  واترة  يعايشونه  الذي  الزمن  يف  اجملتمعات؛  تصوير  على 
اثقبة وقلب واٍع ومدرك، ويتنبأون مستقبل اجملتمعات؛ يف الطريق 

واملسار الذي يسلكونه. 
إن جهد الكاتب يف الفصول السابقة هلذا الكتاب، انصب على 
إظهار موطئ قدم مصممي مدينة فاسدة مساحتها الكرة األرضية 
واالستبداد  ابلضياع  ومشحونة  فاسدة  مدينة  املعمورة.  لسكان 
حبيث أن مجيع الرجال والنساء الذين يقطنوهنا، هم غلمان وجواٍر؛ 
الشيخوخة  ويبلغون  حياهتم  سنوات  ميضون كل  الذين  أولئك 
والوهن، على أمل العودة والتحرر؛ ال ينعمون حبق احلياة وهتاووا 
حلكام  والقصف  واللهو  واملتعة  للذة  أداة  مستوى  إىل  وسقطوا 
مدينة يعرتيها الظالم والعتمة اللتني افرزمها احلكام الذين أخفوا 
أنفسهم وراء الستار والكواليس، وشيدوا هواجس إبليسهم على 
أساسيات الديستوبيا والواقع املرير لسكان األرض. وماذا يفرق إن 
أطلقنا عليها إسم »مرتوبوليس« و »1984« و »العامل اجلديد 
الشجاع« و »جلعاد«6 أم »نيويورك« و »لندن« و »ابريس« و 
»اسطنبول«؛ الن كلها انصهرت وهضمت يف مرتوبوليس النظام 

العاملي اجلديد.
ويشري فريتز النغ من خالل عرض »دير صهيون« ومولوخ آكل 
حلوم البشر يف »مرتوبوليس« عام 1827م.، بـ»البنان« إىل تلك 
النقطة اليت ألقت مارغرت أتوود7 الضوء عليها عام 1985م. 
الرمسي  اجلارية«،8 وجسدهتا ابلعلم  من خالل أتليف »حكاية 

جلمهورية جلعاد. 
وسوداء  ومستبدة  مشولية  أتوود،  ملارغرت  جلعاد،  مجهورية  إن 
وتضم سكاان من العقائم، حبيث أن »لندن« يف فيلم »أطفال 
االنسان« للمخرج املكسيكي ألفونسو كارون، تنطوي على أوجه 
شبه كثرية مع الكثري من الرموز والعالئم اليت تشاهد يف األعمال 
املذكورة آنفا، وهي تزيد من صحة هذا الظن وتشري ابجلملة إىل 
منشأ ومصدر واحد: احملافل اخلفية للماسونية العاملية وإلومينايت. 
إن العبادة والتدين، األسرة واإلجناب، الطهر والعفاف، اجلغرافيا 
الثقافية املقدسة، العشق واحلب، التقيد ابحلق واحلياة احلرة على 
وجه البسيطة، وابلتايل، اهلوية اإلهلية واالنسانية، هي أكثر املفاهم 
واملضامني اجملهولة وغري احملبذة، املوجودة واملشرتكة يف مجيع أعمال 
ديستوبيا آخر الزمان. وكأن إرساء وإقامة دعائم األنظمة الشمولية 
إحماء  أساس  على  تقام  والشيطانية،  واملستبدة  تكفر ابهلل،  اليت 

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 
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وإزالة مجيع املفاهيم السامية املذكورة عن الذهن واللسان ومشهد 
احلياة الفردية واجلماعية لعباد هللا؛ النه طاملا ال ينفصل االنسان 
عن تلك املفاهيم النبيلة والسامية، فانه ال يصل إىل ضرب من 
التشابه والتواضع والعبودية والتعبد املطلق على عتبة كهنة معبد 
مولوخ ولوسيفر، أي األشرار عبدة الشيطان إلومينايت واملاسونية 

العاملية وال يستلذ به أبناء الشيطان ابلتبين. 
وهذا الوضع، يذكر ابلتحقق املادي واخلارجي للقسم الذي أداه 
إبليس اللعني، يف فجر خلق االنسان، وأعلن بتمرد اتم على إله 

الكون والوجود: 
»فَِبِعَزِتَك أَلُْغوِيـَنـَُهْم َأمْجَعني«9 

اهلوامش:
1. قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة هللا، »قصص األنبياء«، مشهد، 

الطبعة األوىل، 1409ه  .ق.، ص 186.
2. سورة النحل، اآلية 36.
3. سورة البقرة، اآلية 129.

4. سورة األعراف، اآلية 157.
للمخرج  Children of Men)2006م.(،  لفيلم  آخر  عنوان   .5

.)Alfonso Cuarón( املكسيكي، ألفونسو كوارون
6. Gilead.

7. وفد أصدرت مارغرت أتوود، رواية »حكاية اجلارية« ألدب الديستوبيا 
الرواية يف مدينة  العلمي. وتدور أحداث  عام 1985م.، يف جمال اخليال 

»كامربيدج« يف »ماساتشوستس« ابلوالايت املتحدة االمريكية. 
8. The Handmaid›s Tale.

9. سورة ص، اآلية 82.

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

صص 69-65.

كيف نستطيع أن نثبت العقيدة اإلهلية املهمة؟ 
إن العقيدة املهدوية واإلميان ابملنقذ الوحيد للعامل من اجلور والظلم 

من العقائد األساسية اليت قام عليه الفكر اإلسالمي.1
قال احلافظ العسقالين يف »هتذيب التهذيب«: وقد تواترت األخبار 
واستفاضت بكثرة رواهتا عن املصطفى يف املهدي، وأنه من 
 أهل بيته، وانه میلك سبع سنني ومیأل األرض عداًل، وأن عيسى
خيرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه األمة وعيسى يصّلي 

خلفه يف طول من قصته وأمره.2 
وقال الشبلنجي: تواترت األخبار عن النيب أنه من أهل بيته، وأنه 
میأل األرض عداًل، وتواترت األخبار على انه يعاون عيسى على قتل 

الدجال.3

الرواايت  به  وصرحت  الواضحة  الدالئل  عليه  قامت  أمر  وهو 
الشريفة، وابعتبار ارتباطها ابملوىل - أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء 
- وهو اإلمام الذي يف أعناقنا الوالء والعهد والبيعة له يف عصران 
احلاضر، اإلمام الذين نعيش بربكة وجوده، مما يعطي هلذه العقيدة 
أمهية قصوى، وخيرجها عن البحث العقيدي اجملرد بل جيعل منها 
عقيدة حياتية ينبغي ان نعايشها ابلشعور واإلحساس املفعم وان 
لتحويلها إىل شعور حقيقي وفعلي  منه  نتمكن  ما  نعمل بكل 
بوجوده املقدس، وان هنيئ هلذا اليوم املبارك الذي يتمىن كل مؤمن 
ان تكتحل عينيه جبماله الباهر كلنا أمل أن نعايش اليوم الذي 

تشرق األرض بنور رهبا. 
إن العمل لشرح وتوضيح وترشيد هذه العقيدة املباركة واليت هي 

تثبيت العقيدة المهدويةتثبيت العقيدة المهدوية
الشيخ محيد البغداديالشيخ محيد البغدادي

القسم الثانيالقسم الثاني

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 
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اليوم  والذي كان  والرسل  األنبياء  لتحقيقه  عمل  الذي  اهلدف 
املوعود للسماء - هو واجبنا الفعلي والذي نتشرف ان نكون من 

العاملني لتحقيقه. 
وال يفوتين ان أشري إىل أن هذا التكليف اإلهلي حيتاج إىل اهتمام 
كبري يف هذا الزمن الذي حياول فيه الشرق والغرب أن يعمل ما 
.بوسعه حملاربة اإلسالم األصيل والفكر الطاهر ألهل البيت

ال بد من التساؤل
كيف أتخذ العقيدة املهدوية طريقها إىل عقول وقلوب ماليني 
االثين عشرية وغريهم يف خمتلف  اإلمامية  الشيعة  من  املسلمني 

أرجاء املعمورة؟ كيف نفلح جبعلها عقيدة راسخة وقوية؟ 

أمهية التبليغ و اإلعالم للمهدوية 
وال خيفى على أحد الدور الذي تبّوأه اإلعالم يف عصران احلاضر 
والذي شكل مصدراً معرفياً مهماً، وانفذة لشرائح اجملتمع لفهم 

الفكر والعقيدة، وميثل موجهاً ألفراد اجملتمع يف جمال الرتبية. 
يؤديها  أن  ميكن  اليت  الكربى  املهمة  على  الضوء  يلقي  وهذا 
اإلعالم والتبليغ مبعناه األوسع الشامل للقنوات الفضائية امللتزمة 
يف هذا اجملال وأفق االنرتنت الرحب مبا يف ذلك مواقع التواصل 
والفعاليات  واملؤمترات  واحملاضرات  واملقالة  الكتاب  االجتماعي، 
و  املقالة  و  الکتاب  عن  فضال  ذلك.  وغري  والفنية  الثقافية 
احملاضرات و املؤمترات و الفاعليات الثقافية و الفنية و غري ذلك.

اخلطوط العامة 
هناك خطوط عامة البد من احلفاظ عليها ألداء الدور الرسايل 

املتوقع من املبلغني واإلعالميني الرساليني: 
1. اعتماد النظرية الصحيحة واالبتعاد عن اخلرافات وكل ما من 
شأنه تشويه هذه النظرية املباركة ابالعتماد على األدلة الصحيحة، 
وهذا حيتاج إىل جهد علمي معمق، وحبث متواصل إلرساء أسس 
عقيدة صحيحة معتمدة على األدلة الشرعية الواضحة من املنابع 
املقدسة على  الشريفة  والسنة  ابلقرآن  املتمثلة  األصيلة لإلسالم 
ضوء منهج للبحث املهدوي، توضح أسسه و مبادئه؟ ليشكل 

منهجاً أساسياً للبحث الفكر املهدوي؛
2. السعي اجلدي لتنقية العقيدة املهدوية من اخلرافات اليت حلقتها 
من عمل الدجالني الذين يوظفون الدين خلدمتهم، فقد مرت هذه 
العقيدة مبراحل حاول فيها أتباع املصاحل اخلاصة وضعاف النفوس 
الدس لتحرفها، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك ضعاف 
اليت  العقيدة األثقال اخلطرة  الذين محلوا هذه  العقول والبسطاء 
من  واخلزعبالت وحقل  اخلرافات  من  تراكم  النهاية  شكلت يف 

األلغام اليت هتدد هذا البناء املبارك. 
إن العمل يف هذا اجملال من أهم الواجبات اليت ينبغي أن يضطلع 
هبا العلماء وأصحاب االختصاص وان التأخر يف البدء به سيؤدي 

إىل نتائج وخيمة؛
3. عرض العقيدة املهدوية بشكل واضح و شفاف ميكن عموم 
املؤمنني من فهمها وهضمها واستيعاهبا، فإن الساحة العريضة من 
اجملتمع هلا احلق أن تستوعب أبعاد اليوم املوعود، وان تساهم يف 

اإلعداد لذلك اليوم املشهود.
أن توضيح العقائد لألمة واالستدالل عليها بشكل مبسط أمر 
مث  ومن  الستيعاهبا  األرضية  هتيئة  إىل  يؤدي  فهو  األمهية،  ابلغ 
احلاجة  ولكن  املشكورة،  اجلهود  بعض  بدأت  وقد  هبا،  اإلميان 

الزالت شديدة.
خمتلفة  أبلسنة  املباركة  العقيدة  هذه  بعرض  االهتمام  ذلك  ومن 

تناسب األطفال واألحداث والشباب؛ 
4ـ االستفادة اجلادة من العنصر الشبايب سواء يف جمال البحث 
ميتلك  الشاب  العنصر  والتوضيح ألن  النشر  جمال  أو  والدراسة 
املستقبل،  قادة  هم  الشباب  والتصميم  واإلرادة  والعزم  احليوية 

فحري بنا إعدادهم هلذه املهمة. 

جماالت التبليغ واإلعالم
املهدي  عقيدة  نشر  املؤمنني يف  لتحقيق طموحات  السعي  إن 
واالنتظار ال يكون ذلك إال بسبب عملية إعالمية وتبليغية كربى 
منسقة ومدروسة، ولذلك جماالت واسعة ميكن أن تكون يف عدة 

أمور هي: 
أ( االهتمام حبضور اإلمام املهدي يف وجدان األمة، ابعتباره 
إمام العصر واحلجة الذي ميثل استدامة إمامة آل البيت اليت 
هي اآلخر الذي أوصى به النيب األكرم األمة اإلسالمية عند 

رحيله مع الثقل األول »القران الكرمی«.4 
 ب( نشر األحاديث النبوية الشريفة وأحاديث أهل بيت النبوة
العقيدة،  اليت توضح هذه  املهدي، واألحاديث  اإلمام  عن 
 وأهنا من أصل اإلميان، وأن إنكارها إنكار للرسول األعظم
وتكذيبه وجحد بنبوته، وأن من ميوت وال يعرف إمام زمانه مات 
الصحيحة -  الرواية  تعتمد  أن  التأكيد على  ميتة جاهلية، مع 
الرواايت املشرتكة بني  وما أكثرها - واآلايت الشريفة خصوصاً 

املذاهب اإلسالمية. 
ج( االرتباط العملي بقيادة اإلمام املهدي من خالل الرجوع 
واألهلية،  والصالح  والتقوى  ابلعدالة  املعروفني  األعالم  للعلماء 
والذين كان هلم الدور البارز وال يزال يف حتّمل املسؤولية الشرعية 

وحفظ تعاليم اإلسال هللا: 
»من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه خمالفاً على هواه، 

مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلدوه...«6 
فهم القيادة النائبة عن اإلمام املنتظر يف عصر الغيبة الكربى 
واليت بدأت سنة )328 هـ.ق. أو ۳۲۹ هـ.ق.(، و انتهت الغيبة 
ميارس  اإلمام  وكان  هـ.ق.(.   265( سنة  بدأت  اليت  الصغرى 
وظيفته يف عصر الغيبة الصغرى من خالل سفرائه األربعة، وبوفاة 
علي بن حمّمد السمري السفري الرابع انتهت الغيبة الصغرى وانتهت 
السفارة، ورد عنه إىل وكيله اخلاص يف الغيبة الصغرى حمّمد 

بن علي السمري:
»وسيأيت على شيعيت من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة 

قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت.«7 
األعمال  من  وهي  ابملوىل،  املرتبطة  والزايرات  األدعية  نشر  د( 
الشيعة،  النظرية املهدوية بني  اإلعالمية اليت سامهت يف ترسيخ 
وذلك ملا هلذه األدعية والزايرات من دور حيوي مؤثر يف حياة 

الناس، وقد دأب الشيعة برتبية من أئمتهم على قراءة األدعية 
احلرص  مع  املختلفة،  الدينية  املناسبات  ويف  الصلوات  عقيب 
والرواايت  املعتمدة  الكتب  من  ذلك  استفادة  على  الشديد 

الصحيحة. 
وقد ورد احلث على الدعاء يف عصر الغيبة يف األحاديث والرواايت 

كاإلكثار من هذا الدعاء: 
الساعة ويف كل  هذه  احلسن يف  بن  احلجة  لوليك  »اللهم كن 
ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وانصراً ودليالً وعيناً حىت تسكنه أرضك 

طوعاً ومتتعه فيها طوياًل.«8 وغري ذلك.9 
فهذه املمارسات من األدعية واألذكار والزايرات هلا أمهية كبرية، 
الروحي والوجداين ملنع  حيث تصنع يف داخلنا حالة االنصهار 
ومن  االنتظار،  عناصر  من  مهم  عنصر  وهو   احلجة اإلمام 
الوسائل املهمة لتعميق االرتباط وااللتحام الروحي والوجداين مع 

.اإلمام
وهذا االرتباط الروحي والنفسي مع اإلمام املنتظر، وهتذيب 
اجلانب السلوكي يف املمارسات االجتماعية، له مثرات كبرية منها: 
املنتظرين، فال يصابوا  املؤمنني  نفوس  األمل يف داخل  1ـ خلق 
ابليأس واإلحباط، رغم ما يعانيه واقعهم من إرهاصات وحمن وفنت 

وحتدايت مجة. 
2. االمتالء ابلقوة والعزمية والصمود والثبات، فرغم املواجهات 
ال  أهنم  إال  املؤمنني،  ضد  الطاغوتية  القوى  واستنفار  القاسية، 
الذي  إبمامهم  والفاعل  القوي  الرتباطهم  ابلضعف،  يصابون 

يعتقدون بوجودهم بني ظهرانيهم. 

االمام المهدی و مستقبل العالم
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األمة  تعيش  فحينها  واالستقامة،  االنضباط  حالة  خلق   .3
إحساساً نفسياً عميقاً أبن اإلمام املنتظر يعيش معها، يرقب 
مسريهتا، يتأمل حينما يراها متارس أي لون من ألوان االحنرافات 
هذه  أبن  األمة  فشعور  الشرعية،  التجاوزات  أو  املخالفات  أو 
املخالفات واملفارقات تشكل إزعاجات وأملاً عند إمامها وقائدها 
جيعلها معنية بشكل جدي مبراقبة تلك املمارسات والسلوكيات 

والتصرفات ابلشكل الذي مينحها رضا اإلمام وارتياحه. 
املهدوية، وتوضيحها، واإلجابة  العقيدة  الشبهات عن  هـ( دفع 
الشبهات  من  الكثري  فهناك  خمتلفة.  أبساليب  التساؤالت  عن 
والتساؤالت، أكثرها قدمية، وبعضها حديث، ومنها مسألة طول 
العمر، وملاذا هذه الغيبة؟ وما الفائدة من إمام غائب؟ وأين يعيش 
املهدي؟ ومىت يظهر؟ وما هو تكليف املؤمنني جتاهه وجتاه 
األحكام الشرعية يف زمن الغيبة؟ و ما هي احلوادث الكائنة عند 
ظهوره وبعد ظهوره؟ ومسألة الرجعة. وقد تكون هناك شبهات 

ُأخرى، وأسئلة أخرى. 
و( أمهية االنتظار والعمل على إحياءه يف األمة من خالل االهتمام 
بتعميق اجلانب الروحي لدى الفرد املؤمن فيما بينه وبني ربه تعاىل، 
وهتذيب اجلانب السلوكي يف ممارساته االجتماعية، ليكون بذلك 

مستعداً ومنتظراً لظهوره هللا، واالنضمام لزمرة أنصاره وأوليائه.
فاالنتظار احلقيقي أمر ابلغ األمهية، فقد ورد عنهم ايل: »أفضل 

األعمال انتظار الفرج.« يتطلب حتمل مسؤوليتني: 

األوىل: مسؤولية مرحلة ما قبل الظهور
وتتلخص يف احلرص على اعتماد الشرعية واالستقامة يف العقيدة 
اإلمام  انتظار  يف  صدقه  على  ذلك  ليربهن  والسلوك  واملواقف 
املهدي الذي ميثل احلق والشرعية، وتوقع الفنت واالمتحان. 

َوُهْم  آَمنَّا  يـَُقوُلوا  َأن  يـُتـْرَُكوا  َأن  النَّاُس  َأَحِسَب  »امل*  تعاىل:  قال 
َوَلَقْد فـَتـَنَّا الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم فـََليـَْعَلَمنَّ هللا الَِّذيَن َصَدُقوا  اَل يـُْفتـَُنوَن ۖ 
»هنج  يف   املؤمنني أمري  عن  وورد  اْلَكاِذِبنَي«10  َولَيـَْعَلَمنَّ 

البالغة«: »أيها الناس شقوا أمواج الفنت بسفن النجاة.« 
املوقف  بينت  أهنا  بوضوح  يُرى  الشريفة  الرواايت  مراجعة  ومن 
واملؤمنني  األمة  لتجنب  أمور  عدة  على  ونبهت  املستقبل،  يف 
عدة  على  ابلتأكيد  الصحيح  املوقف  إىل  وترشدها  االحنراف، 

نقاط: 
النقطة األوىل: أن احلاسم للشبهة والقاطع للريب يف صيحات 
أدعياء الصيحة اخلاصة وحنوها هو الصيحة السماوية والنداء من 
السماء ابسم املهدي، وأما قبل ذلك فهو من األابطيل والفنت 

املضللة. النقطة الثانية: أن هناك سلسلة وجمموعات سوف تنحل 
الظهور،  حدث  يف  املشاركة  واألمساء  املهدوية  اسم  وتتقمص 
وظاهر الرواايت أن االنتحال اترة )يكون( بنحو االسم العلمي، 

 :وأخرى بنحو االسم النعيت وله
)منها(: التوقيع الشريف الذي خرج على يد السفري الرابع الشيخ 

حممد علي السمري: 
»بسم هللا الرمحن الرحيم اي علي بن حممد السمري، أعظم هللا أجر 
إخوانك فيك؛ فإنك ميت ما بينك وبني ستة أايم، فأمجع أمرك وال 
توص إىل أحد مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فال ظهور 
إال بعد إذن هللا تعاىل ذكره، وذلك بعد طول األمد وقسوة القلوب 
وامتالء األرض جورًا، وسيأيت من شيعيت من يدعي املشاهدة أال فمن 
أدعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت، وال 

حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.«11
 :و)منها(: رواية املفّضل بن عمر،اجلعفي، عن أيب عبد هللا
قال  أي.«  من  أي  يدري  ال  مشتبهة،  راية  عشرة  اثنتا  »ولرتفعن 
فبكيت، فقال يل: »ما يبكيك؟« فقلت: وكيف ال أبكي 
وأنت تقول: ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة ال يدري أي من أي فكيف 
 :إىل مشس داخلة يف الصفة، فقال نصنع؟ قال: فنظر
»ترى هذه الشمس؟« قلت: نعم. قال: »وهللا ألمرن أبني من 

هذه الشمس.«12 
وكثري من الرواايت هبذا املعىن، ولذا ترى قيام الضرورة لدى الطائفة 

اإلمامية وتساملهم على انقطاع النيابة اخلاصة والسفارة.
وأن  يوقت،  من  وتكذيب  التوقيت،  عن  النهي  الثالثة:  النقطة 
وقت الظهور من الغيب املستور، ومن هذه الرواايت ما ورد عن 
اإلمام جعفر بن حممد الصادق: »اي حممد! من أخربك عنا 

توقيتاً فال هتابن أن تكذبه، فإن ال نوقت ألحد وقتاً.«13 
ظروف  خمتلف  يف  واالستقامة  الثبات  لزوم  الرابعة:  النقطة 
التمحيص واالمتحان يف الغيبة، فعن أيب بصري، مسعت أاب جعفر 
الباقر يقول: »وهللا لتميزن، وهللا لتمحصن،  حممد بن علي 

وهللا لُتغربـَُلَن، كما يغربل الزؤان14 من القمح.«15 
النقطة اخلامسة: التحذير من اتباع والسري خلف أدعياء النيابة 
اخلاصة واالرتباط ابإلمام هللا، فعن أيب جعفر الباقر يقول: 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

»إلزم األرض وال اللي حتركن يدك وال رجلك أبداً حىت ترى عالمات 
أذكرها لك يف سنة.« مث عدد اإلمام الكلية العالمات احملتومة مع 
 ،وإايك وشّذاذ من آل حممد« :تفاصيل كل منها، وقال
وال تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني معه عهد 

نيب هللا ورايته وسالحه.«16 

الثانية مسؤولية التهيؤ ملرحلة ما بعد الظهور 
ابعتبار أن ظهور املهدي املنتظر يعين بداية مسؤولية جديدة 
يتحملها املؤمنون يف عصره مبا يتخللها من مصاعب ومواجهات 
وتضحيات يف سبيل نشر راية اإلسالم األصيل خفاقة يف أحناء 
املعمورة، فالبد للمؤمن أن يكون مبستوى هذه املرحلة احلساسة، 
اشران  وقد  طوياًل،  األجيال  انتظرهتا  اليت  الفرصة  تفوته  ال  كي 
سابقاً اىل هذه املسؤولية وما يتوجب على املؤمنني من املسؤوليات 

والواجبات. 
وهكذا يلعب اإلعالم املهدوي بكل فقراته وفروعه دورا كبريا يف 
تعزيز النظرية املهدوية، وترسيخها بني أوساط الشيعة، وحتويلها 
من عقيدة نظرية إىل واقع يعيشه املؤمنون حقيقة، والرتكيز على 
االنتظار،  فلسفة  وشرح   ،احلسن بن  احلجة  العصر  إمام 

وتفعيل ثقافتها بني أبناء اجملتمع.

اهلوامش:
1. يقول ابن خلدون )ت ۸۰۸ هـ.ق.( يف مقدمة الفصل الثاين واخلمسني 
من مقدمته: إعلم أن املشهور بني الكافة من أهل اإلسالم على ممر األعصار 
أنه البد يف آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت، يؤيد الدين، 
ويُظهر العدل، ويتبعه املسلمون، ويستويل على املمالك اإلسالمية، وُيسمى 

بـاملهدي... 
2. العسقالين، »هتذيب التهذيب«، ج 9، ص 144؛ وذكره السيوطي 

بعينه يف احلاوي للفتاوي. 
3. الشبلنجي، سيد مؤمن بن حسن، »نور األبصار يف مناقب آل بيت النيب 

املختار«، مصر، طبعة الشعبية، ص 171.
4. قال ابن كثري - وذلك مع تعصبه- يف تفسريه: وقد ثبت يف الصحيح 

أن رسول هللا قال يف خطبتــه بـغــديـر خـــم إيّن اترك فيكم الثقلني، كتاب 
هللا وعرتيت.. وإهنما مل يفرتقا حى يردا علي احلو.ض«.)ابن کثري، »تفسري 
ابن كثري«، ج 4، ص122( ونقل القول بصحته عن الذهيب، حيث قال: 
قال شيخنا أبو عبد هللا الذهيب وهذا حديث صحيح. )الذهيب، »السرية 
النبويـة«، ج 4، ص 416؛ الذهيب، »البداية والنهاية«، بريوت، دار إحياء 
الدين  انصر  الشيخ  بصحته  وشهد   ).۲۲8 ص   ،5 ج  العريب،  الرتاث 
الصغري، ج 2، ص217، ح 2454.  اجلامع  املعاصر، صحيح  األلباين 
وقال اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله ثقات. )اهليثمي، »جممع 
الزوائد:«، ج ۱، ص ۱۷۰(، وقال يف موضع آخر: ورواه أمحد وإسناده 

جيد. )نفس املصدر، ج 9، ص 256.(
5. والوظائف الرئيسية للفقهاء املؤهلني: اإلفتاء، وبيان األحكام الشرعية، 

والقضاء، والوالية. 
6. الشيخ احلّر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج ۱۸، ص ۱۰۱؛ الطربسي، 

»االحتجاج«، ج 2، ص 262.
7. الطربسي، »االحتجاج«، ج 2، ص 478، اجمللسي، »حباراألنوار«، 
ج 51، ص 361؛ الراوندي، »اخلرائج و اجلرائح«، ج ۳، ص ۱۱۲۸؛ 

الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص 395
8. الکليين، »الكايف«، ج 4، ص 162، وأضاف يف الكايف: وعوانً بعد 
كلمة وعينـاً. وذكــره بــدون هذه الكلمة يف الکفعمي، »البلد األمني«، ص 

.۲۰۳
9. وورد اإلكثار من هذا الدعاء يف غيبة القائم: »اللهم عرّفين نفسك، 
فإنك إن مل تُعرّفين نفسك مل أعرف نبيك.. اللهم عرفين نبيك، فإنك إن 
مل تعرفين نبيك مل أعرف حجتك، هللا عرّفين حّجتك، فإنك إن مل تعرفين 
حجتك ظللت عن ديين. اللهم ال متتين ميتة جاهلية وال تزغ قليب بعد إذ 

هديتين.« 
الندبة،  ودعاء  العهد،  ودعاء  الغريق،  األدعية كدعاء  ببعض  واالهتمام 
والسالم على صاحب األمر وزايرته يف كل يوم وخاصة بعد صالة الفجر، 
الفرج وظهور اإلمام ورفع  الدعاء والتضرع هلل تعاىل بتعجيل  واإلكثار من 

كربته؛ ألنه أطول الناس حمنة وأشدهم كربة.
10. سورة العنكبوت، اآلايت ۳-۱.

اخلاصة،  والنيابة  السفارة  املشاهدة هو  ادعاء  من  املراد  أن  والظاهر   .11
بقرينة السياق والصدور على يد النائب الرابع. الشيخ الصدوق، »كمال 

الدين«، ج 2، ص 516؛ 
12. نفس املصدر، ص 348، ح 35، ب 33. 

13. النعماين، »الغيبة«، ص ۲۸۹، ب 16، ح 3.
14. الزؤان هو: احلب الذي يشبه احلنطة ويصغر عنه حجماً، ينبت بني 

احلنطة. 
15. النعماين، »الغيبة«، ص 205، ح 8.

16. الشيخ املفيد، »اإلرشاد« ص 359

العامل،  املهدي و مستقبل  االمام  مؤمتر  مقاالت  املصدر: جمموعة 
االولی،  الطبعة   ،البيت اهل  جممع  نف،  املؤلفني،  من  جمموعة 

1434 ه.ق.، ج 6، صص 55-73؛ ابلتخليص.
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حممدتقی املوسوي االصبهاين

السخي و  الفرق بني  لزوم ذلك، كما ال خيفى، و  بل  الدعاء 
قبل  يعطي  الكرمی  و  السؤال،  بعد  يعطي  السخي  أن  الكرمی: 
السؤال، و قد ذكروا يف أحوال موالان احلسن اجملتىب أنه جاءه 
فيها  فوجد  اخلزانة«  يف  ما  »أعطوه   :فقال األعراب  بعض 
عشرون ألف دينار فدفعها إىل األعرايب، فقال األعرايب: اي موالي، 

أال تركتين أبوح  حباجيت و أنشر مدحيت! 
:فأنشأ احلسن

حنن انس نوالنا خضل 
يرتع فيه الرجال و األمل 
جتود قبل السؤال أنفسنا

خوفا على ماء وجه من يسل 
لو علم البحر فضل نئلنا

لفاض من بعد فيضه خجل 
مث إن األحاديث الدالة على كمال هذه الصفة يف سيدان و موالان 

 كرم اإلمام

صاحب الزمان كثرية، عموما و خصوصا.
فمنها: ما دل على أن اإلمام يف كل عصر أكرم الناس و أسخاهم.

و منها: ما دل على أن خلقه خلق رسول هللا، و قد مر 
حتقيقه. 

 و منها: ما دل على حتليله عليه الصالة و السالم، و إابحته
و غريمها  الغنائم،  و  السيب  مثل  املخالفني،  أيدي  ما يف  مخس 
تزكوا  و  والدهتم  لتطيب  املخالفني،  من  اشرتوها  إذا  للمؤمنني 

أمواهلم.
:و منها: ما يف »البحار«، عن أيب جعفر

القائم و دخل الكوفة، بعث هللا تعاىل من ظهر الكوفة  »إذا ظهر 
سبعني ألف صديق، فيكونون يف أصحابه و أنصاره، و يرد السواد 
إىل أهله هم أهله، و يعطي الناس عطااي مرتني يف السنة، و يرزقهم 
يف الشهر رزقني، و يسوي بني الناس حىت ال ترى حمتاجا إىل الزكاة، 
و جیي ء أصحاب الزكاة بزكاهتم إىل احملاويج من شيعته فال يقبلوهنا، 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

فيصروهنا و يدورون يف دورهم فيخرجون إليهم فيقولون: ال حاجة لنا 
يف درامهكم.« 

و ساق احلديث إىل أن قال:
»و جیتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن األرض و ظهرها، فيقال 
للناس: تعالوا إىل ما قطعتم فيه األرحام، و سفكتم فيه الدم احلرام، و 

ركبتم فيه احملارم، فيعطي عطاء مل يعطه أحد قبله.«1 
أقول: قد مر يف سخائه  ما يدل على املقصود. 

اهلوامش:
1. اجمللسي، »حبار االنوار«، ج 52، ص 390، ح 212.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«، مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 226-224.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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الحياة اإليمانية

بـ»سوراي«،  عام ۱۹۶۵م. يف »دمشق«  عرفة  حممد سليم  ولد 
واصل دراسته األكادميية حىت حصل على شهادة مساعد مهندس 
اختصاص الكرتون، كانت نشأته يف عائلة تعتنق املذهب احلنفي، 
لكنه عن طريق املطالعة والقراءة تفتح ذهنه على افاق رحبة من 
املعارف والعقائد االسالمية حىت توّصل إىل نتائج دفعته العتناق 

.مذهب أهل البيت

اهتمامه ابلشؤون الدينية
يقول حممد سليم: 

كنت اتردد منذ صغري على املساجد وحلقات الدرس الدينية مما 
مسح يل بدراسة الفقه على أيدي عدة من مشايخ دمشق، وكنت 
مهتماً بدراسة االداين السماوية و مناقشة البعض من معتنقيها، 

كما كنت مهتماً ابلبحث حول اخلالفات الدينية.

بداية تعّرفه على التشيع
 :يقول حممد سليم حول بداية تعرفه على مذهب أهل البيت
عملت لدى خال يل عنده مكتب عقاري، ومن خالل عملي 
يف هذا املكتب كنت أصادف بعض رجال الشيعة الوافدين من 
القطر العراقي الشقيق لزايرة السيدة زينب وقد كان املكتب 

العقاري يف منطقة قريبة من »كراج« انطالق السيارات املتوجهة 
بيوت  الكثري منهم الستئجار  للسيدة زينب، لذلك كان يرتدد 
قريبة من هذه املنطقة فيدخلون هذا املكتب ليسألوا عن البيوت و 
قد كلمين أحدمها وكان قادماً إىل املكتب ليستأجر داراً للسكن، 
وقد أخربين أنه يدرس يف احلوزة، ومل أكن قد مسعت هبذا التعبري 
من قبل، فسألته ماذا تعين )احلوزة( فوضح يل وسألين: ماذا أعرف 

عن الشيعة؟
أنه مذهب من املذاهب االسالمية، وأهنم  فقلت له: ال أعرف إالّ 
من كل  أفضل  أنه  يرون  و  بيته  وأهل   عليًا سيدن  يقّدسون 
قرارة  يف  أخفي  أين كنت  مع  فقط.  به  أخربته  ما  هذا  الصحابة 
نفسي ما كنت أمسعه من مشاخيي ومن العوام من تشنيع على 
الشيعة وذلك منعاً لإلحراج، ولكنه بدأ يكلمين عن بعض األمور 
اخلالفية بني الشيعة والسنة، وقد كنت أندهش ألن ما أمسعه منه 
مل أمسع به من قبل، وعندما رآين غري مصّدق لكالمه قال يل: 
ألست تقول أبنك حتب املطالعة وأنك ال مانع عندك من قراءة أي 
كتاب؟ فقلت: نعم، فنصحين بقراءة كتاب »املراجعات« و قال 
يل: إن هذا الكتاب حوار بني شيخ سين وآخر شيعي وأن كل ما فيه 

هو من كتب وصحاح أهل السنة.
قد حاولت جاهداً أن أجد هذا الكتاب يف املكتبات اليت أعرفها 

يف دمشق، لكنين مل اصل إىل النتيجة املطلوبة.«

املامه مبأساة واقعة الطف
يقول حممد سليم: 

و يف هذه الفرتة جلب يل شقيقي )املئة األوائل من النساء( وقد 
السيد زينب وهي يف بالط  واستوقفته خطبة  قرأه  قد  كان 
الطاغية يزيد ابن معاوية بن أيب سفيان وذلك بعد واقعة كربالء، ومل 
أكن أعلم عن هذه احلادثة شيئاً، ومل أمسعها من أحد من قبل، 
مع أين كما قلت سابقاً كنت ومنذ طفوليت أتردد إىل املساجد 
وأحضر حلقات الدروس، ولكن مل أمسع عن هذه احلادثة و قد 
علمت بعد ذلك أن ما كنت أقرؤه كانت كتباً موجهة حتاول أن 

متنع أن تصل إلينا مثل هذه األمور...
بعد قراءيت هلذه اخلطبة حاولت أن أحبث يف الكتب عن واقعة 
كربالء واندهشت عندما قرأهتا يف اتريخ الطربي. فسيدان اإلمام 
احلسني سيد شباب أهل اجلنة كما جاء يف احلديث الشريف: 
»احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة.« قد قتل هو وأهل بيته 
اآلخرين،  ومسع  املسلمني  أعني  أمام  احلادثة  هذه  يف  وأصحابه 
وقاتلهم يزيد وجيشه، وهذا الطاغية كان خليفة املسلمني يف ذلك 
الوقت فهذه احلادثة جعلتين أعزم على أن أعرف كيف وصل هذا 
الطاغية إىل احلكم فتحكم ابإلسالم واملسلمني وجترأ على رحيانة 

.رسول هللا

قراءته لكتاب املراجعات
يقول حممد سليم: 

و من حسن احلظ يف تلك الفرتة أن التقيت صدفة أبحد أصدقائي 
له: ما هذا  فقلت  لدى خروجي من صالة اجلمعة حيمل كتاابً 
الكتاب؟ فقال بنفور: كتاب عن الشيعة. فقلت له: هاته. وكم 
كانت فرحيت شديدة عندما قرأت عنوان الكتاب »املراجعات« 
بني السيد شرف الدين والشيخ سليم البشري، فهذا ما كنت أحبث 
عنه، وقد حاول صديقي منعي من أخذه حبجة أنه خمتلق كما 
يعتقد وأن شيخه قدنصحه بعدم قراءته لذلك هو مل يقرأه، ويريد 

أن يعيده للشخص الذي أعاره إايه.
فقلت له: ال عليك سوف أقرؤه بسرعة وأعيدة اليك غداً وفعال 
قرأت الكتاب وأهنيته يف ساعة متأخرة من تلك الليلة، وقد أعدت 
قراءته ألأتكد مرة اثنية من حقيقة الرواايت، واألحاديث املثبتة يف 

هامش الكتاب، واليت استشهد هبا السيد شرف الدين.
وقد قلت يف نفسي إن كانت هذه الرواايت موجودة يف كتب 

أهل السنة وتوارخيهم وتفاسريهم، فسوف أعيد النظر يف قناعايت، 
فال يهم إن كان هذا الكتاب ملفقاً أو صحيحاً، ألن الغاية هي 
ما جاء فيه وليس غري ذلك. وابلفعل، فقد أتكدت من وجود 
هذه األحاديث يف الصحاح وكتب التفسري والتاريخ، وكل ما قاله 
الدين من حجج ابهرة ال  السيد عبداحلسني شرف  به  واحتج 

ميكن نكرآهنا إالّ على من ال يريد أي يرى ضوء الشمس.

ردود فعل ابناء جمتمعه
يقول حممد سليم يف جمال املضايقات اليت واجهها بعد التوصل 

إىل القناعات اجلديدة:
ابلضاللة كما  علّي  حكمو  عقلي  أحجز  أن  رفضت  عندما 
صرح أحد املشايخ الذين كنت أحضر دروسهم، وحىت أنه رفض 
مناقشيت يف هذه األمور وشيخ آخر نصح الناس ابالبتعاد عين، 
له أحد من كان حيضر عندي من تالميذه  نقل  وذلك عندما 
أبين أعطيهم بعض الكتب يل يقرؤوها مثل كتاب »مث اهتديت 
للدكتور حممد التيجاين« وكتاب »املراجعات«.كل الذين كتب 

.هللا هلم سبيل اهلداية إىل مذهب أهل البيت
فما كان من هذا الشيخ إالّ أن قال يف خطبة يوم اجلمعة وعلى 

املنرب:
إن أحد الزندقة يوزع كتاابً فيها سب وشتم للصحابة، فننصح األخوة 
عدم قراءة هذه الكتب، وعوضاً عنها أنصحهم بقراءة كتاب العواصم 

من القواصم.
هذا كل ما عنده وعند أمثاله فأي إنسان خيالفه ابلرأي سيصبح 

زنديقاً يسب الصحابة وال يصح أن يكلمه أحد.
وعندما آثرت أن أقرأ كتاب »العواصم من القواصم« ألرى ما فيه 
فوجئت مبا وجدت فيه من سب وشتم الصحابة وانتقاص منهم، 
الشيعة وكل من خيالف مذهب  بقتل  فتوى  الكتاب  هناية  ويف 

العامة.
لذلك قررت أن أذهب إىل هذا الشيخ وذلك يف يوم اجلمعة، 
وقد أخذت معي كتاب العواصم من القواصم بعد أن كنت قد 
مهشته، و وضعت عالمات على املواضيع اليت ينتقص فيها مؤلف 
الكتاب من الصحابة، وأخذت معي أيضاً كتاب التشيع للسيد 
عبدهللا الغريفي. و يف يوم اجلمعة دخلت إىل »مسجد الزهراء« 
يف منطقة »املزه«، واستمعت إىل اخلطبة، مث صليت معهم صالة 
اجلمعة، وبعد االنتهاء التفت الشيخ إىل احلضور وبدأ جييب عن 

المستبصـرون

المستبصـرون

محمد سليم عرفة



الرقم 54101
شعبان المعّظم 1444

55الحياة اإليمانية الرقم 101
شعبان المعّظم 1444

الحياة اإليمانية

أسئلتهم، فلّما شارف على االنتهاء وهم ابلوقوف توجهت إليه 
وقلت له:

إذا مسحت اي شيخ عندي بعض األسئلة، وهنا ابدرين ابلسؤال عندما 
رأى كتاب العواصم من القواصم. بيدي قائال: هل اشرتيت الكتاب؟

- نعم حسب ما طلبت أنت من األخوة.
فطلب مين أن أعطيه الكتاب ليتأمل، وابلفعل أخذه من يدي 
وبدأ يتصفحه ويبدي سروره عند كل صفحة وعندما قال يل: ما 

سؤالك؟
فقلت له: إن كان يوجد هنا مكتبة أو مكتب لندخل له حىت يتسىن 

لنا احلديث هبدوء. 
- ال، أسأل هنا أمام األخوة.

- اي مساحة الشيخ أمل أیمرن هللا ابالعتصام حببل هللا مجيعاً وأمرن رسول 
هللا الكرمي بعدم تكفري بعضنا البعض.

- من كفر مسلماً فقد كفر، فكيف أتمر الناس بقراءة كتاب يفيت بقتل 
نصف املسلمني ممن يشهدون الشهادتني ويقيمون الصالة ويصومون 
رمضان؟ وهذا الكتاب أيضاً يسب الصحابة، ويقول إن بعض هؤالء 
مثل عمار بن ايسر وأيب ذر الغفاري وحممد بن أيب بكر وحممد بن أبو 
حذيفة قد لعب فيهم ابن اليهودية )عبدهللا بن سبأ( فكادوا لدولة 

اإلسالم، وأججوا الفتنة اليت أدت ملقتل عثمان بن عفان.

الداخل. وقد كان  لنتكلم يف  تفّضل  الشيخ وقال:  فقاطعين هنا 
املصلون قد جتمعوا حولنا فقادين إىل غرفة جبانب املصلى وقد 
دخل معنا مجع غفري من املصلني، فالتفت إيّل قائال: أن مل أقرأ 
الكتاب، ولعل ما فيه مدسوس، فقلت له: هذا هو الكتاب، وقد 

فتحت له على الصفحة اليت فيها الفتوى بقتل الشيعة.
فالتفت إىل الشيخ وقال: أن مل أقرأ الكتاب. فقلت له: ان مشلكتنا 
أننا نهل كل شيء عن الشيعة إالّ ما يقوله املغرضون واملشنعون، وقد 
أتيتك بكتاب يشرح منشأهم وأصول املذهب عندهم، وأمتىن منك 
أن تقرأ بعني املصنف، وسوف آيت إليك يف األسبوع املقبل ألعرف 
رأيك وهذا رقم هاتفي وامسي وعنواين. فبان عليه االستغراب عند 
مساع امسي فعرفت ما يدور يف ذهنه، فقلت له: إين كنت حنفي 

.املذهب، والن أتبع مذهب أهل البيت
وقد أعطيته كتاب التشيع )للسيد عبدهللا الغريفي( وطلبت منه 
أن يتصل يب إن أشكل عليه أمر ما، وودعته على أمل اللقاء بعد 
أسبوع.عندما أتى املوعد ذهبت إىل املسجد ومل يكن قد اتصل 
يب خالل هذا األسبوع، وعندما قابلته بعد الصالة اعتذر وقال 
إنه مل يقرأ الكتاب ألنه مشغول، وعنده دورة حتفيظ القرآن الكرمی 
وواعدته يف األسبوع الذي يليه، ولكنه لألسف خرج من املسجد 

عندما رآين وأان أصلي. ومل يلتفت إيل...
فعرفت أنه مل ولن يقرأ الكتاب، فلم أعد له ومل يتصل يب، ولكين 
عرفت رأيه من نظرة بعض األصدقاء يل ونفورهم وكالمهم يل: 
هلم  أشرح  دائماً  وكنت  السابق  واعتقادي  مذهيب  تركت  ملاذا 
وأعرَّفهم احلق وقد اهتدى البعض، واستنكف آخرون ألهنم كانوا 
أیخذون بكالم مشاخيهم وإن كان بال دليل، ويرفضون كالمي 
وإن أتيت عليه أبلف دليل من الكتاب والسنة. وقد نسوا قول 

1» هللا تعاىل:»اختََُّذوْا َأْحَبارَُهْم َورُْهبَـنـَُهْم َأْراَبابً مِّن ُدوِن اللَّ
بل  رهباهنم،  وال  أحبارهم  يعبدون  ال  النصارى  أن  املعلوم  ومن 
يطيعوهنم فيما يقولون ويصدقوهنم ويسلموا هلم دون دليل ودون 

تعقل أو تفهم، لذلك وصفهم هللا أبهنم يعبدوهنم من دون هللا.
أن حنكم  أمران هللا  وقد  مثلهم،  نكون  أن  منا هؤالء  يريد  فهل 
عقلنا من بعد الكاتب وسنة رسول هللا.قال تعاىل: »َأَفالَ يـََتَدبّـَُروَن 

اْلُقْرَءاَن َأْم َعَلى قـُُلوب َأقـَْفاهُلَآ«2
لذلك فقد حررت عقلي ومضيت يف سبيل هللا ال أخشى لومة 
الئم، وبذلك قد نزعت التعصب األعمى وما أورثه يل أساليف، 

المستبصـرون

العصور.وما  عرب  عليه  والتعتيم  تغطيته  حاولوا  ما  فانكشف يل 
أحوجنا اآلن إىل أن يدرس هذا التاريخ الذي اختفى من ورائه 
النزاع السياسي والصراع الطائفي دراسة واقعية على ضوء التحقيق 
العلمي اجملّرد عن التعصب والتحيز ليظهر احلق واحلق أحق أن 
يتبع.واحلمد هلل على ما هداان وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا.

مؤلفاته
- »افادات من ملفات التاريخ«.

اهلوامش:
1. سورة التوبه، اآلية 31.
2. سورة حممد، اآلية 26.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج 3، 
صص 226-221.

المستبصـرون
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 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )8(

»و اعلم اي بيّن أّن من كانت مطّيته الّليل و الّنهار فإنّه يسار به و 
إن كان واقفا و يقطع املسافة و إن كان مقيما وادعا 

و اعلم يقينا أّنك لن تبلغ أملك و لن تعدو أجلك و أّنك يف 
سبيل من كان قبلك فخّفض يف الطّلب و أمجل يف املكتسب 

فإنّه رّب طلب قد جّر إىل حرب و ليس كّل طالب مبرزوق و ال 
كّل جممل مبحروم 

و أكرم نفسك عن كّل دنّية و إن ساقتك إىل الّرغائب فإّنك لن 
تعتاض مبا تبذل من نفسك عوضا 

و ال تكن عبد غريك و قد جعلك الّل حرّا و ما خري خري ال ينال 
إالّ بشّر و يسر ال ينال إالّ بعسر 

و إاّيك أن توجف بك مطااي الّطمع فتوردك مناهل اهللكة و إن 
استطعت أالّ يكون بينك و بني الّل ذو نعمة فافعل 

الّل -  اليسري من  إّن  فإّنك مدرك قسمك و آخذ سهمك و 
سبحانه أعظم - و أكرم من الكثري من خلقه و إن كان كّل منه 
و تالفيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من 
منطقك و حفظ ما يف الوعاء بشّد الوكاء و حفظ ما يف يديك 

أحّب إيّل من طلب ما يف يد غريك 
و مرارة اليأس خري من الطّلب إىل الّناس و احلرفة مع العّفة خري 

من الغىن مع الفجور 
و املرء أحفظ لسرّه و رّب ساع فيما يضرّه من أكثر أهجر و من 

تفّكر أبصر...«

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

القيم األخالقية المختلفة

التذكارات اإلرشادية

اعلم: أنه ال بد للمريد- احملقق يف إميانه و املطالب لسلوك سبيل 
النجاة من معرفة ثالثة أصول يعمل هبا، فبذلك يقوي إميانه و 
تقوم حقائقه و تثبت فروعه. هذه االصول اوهلا االخالص، مث 

الصرب مث الصدق.
و الصرب: اسم ملعان ظاهرة و ابطنة، فأما الظاهرة فهي ثالث:

تعاىل، على كل حال: يف  فرائض هللا  أداء  على  الصرب  فأوهلا: 
الشدة و الرخاء و العافية و البالء، طوعا و كرها.

مث الصرب الثاين: هو الصرب عن كل ما هنى هللا تعاىل عنه و منع 
النفس من كل ما مالت إليه هبواها مما ليس هلل تعاىل، فيه رضا، 

طوعا و كرها.
و هذان صربان يف موطنني: مها فرض على العباد أن يعملوا هبما.
مث الصرب الثالث: هو الصرب على النوافل و أعمال الرب، مما يقرب 
العبد إىل هللا تعاىل: فيحمل نفسه على بلوغ الغاية منه للذي رجاه 

من ثواب هللا، عز و جل.
و هكذا يروى، أن النيب فيما رواه عن ربه عز و جل قال: 
»ما تقرب إيل عبدي مبثل ما افرتضته عليه و ال يزال عبدي يتقرب 

إيل ابلنوافل حىت أحبه.«1
و الصرب الرابع: هو الصرب على قبول احلق ممن جاءك به من الناس 
و دعاك إليه ابلنصيحة، فيقبل منه، ألن احلق رسول من هللا، جل 
ذكره إىل العباد و ال جيوز هلم رده. فمن ترك قبول احلق و رده فإمنا 

يرد على هللا تعاىل أمره.
و هذا ظاهر الصرب الواجب على اخللق الذي ال يسعهم جهله 

و ال بد هلم منه.
و بقي شرح حقائق الصرب و غايته الذي يكون مع الصابرين بعد 

إحكام هذا الصرب الذي ذكرانه.
قلت: فالصرب يف نفسه، ما هو و ما موجوده يف القلب؟

قال: الصربهو احتمال مكروه النفس.
و موجوده: إذا وقع ابلنفس ما تكرهه جترعت ذلك و أنفت اجلز 

اجلزع و تركت البث و الشكوى و كتمت ما نزل هبا.
ألنه يروى يف احلديث: »من بث فقد شكا.«

أمل تسمع هللا تعاىل يقول: 
»َو اْلكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َو اْلعاِفنَي َعِن الَناِس«2

أنه كظم ما كره و شق على نفسه احتماله، فصار  أفال ترى: 
صابرا؟ فإذا أبدى اجلزع و كافأ من أساء إليه، و مل يعف عمن 

أساء إليه خرج من حد الصرب على هذا القياس.
قلت: فبماذا يقوى الصابر على الصرب و مباذا يتم له؟

قال: يروى يف احلديث: »إن الصرب على املكاره: من حسن اليقني.« 
و يروى: »إن الصرب: نصف اإلمیان و اليقني: اإلمیان كله.«3

و ذلك: أن العبد ملا آمن ابهلل تعاىل و صدق قوله يف الذي وعده 
و تواعده، قامت يف قلبه الرغبة يف ثواب هللا تعاىل، الذي وعده 
و لزمت قلبه اخلشية من عقاب هللا الذي تواعده و صحت عند 
ذلك رغبته و قامت عزميته يف طلب النجاة مما خيافه و هاجت 
آماله يف الظفر ابلذي يرجوه، فجد عنه ذلك يف الطلب و اهلرب، 
فسكن اخلوف و الرجاء قلبه. فركب عند ذلك مطية الصرب و 
جترع مرارته عند نزوله و مضى يف إنفاذ العزائم و حذر من نقصها 

فوقع عليه اسم الصرب.

اهلامش:
اجلوزی،  ابن  املتقني«، ج 8، ص 477؛  السادة  الزبيدي، »إحتاف   .1

»العلل املتناهية«، ج 1، ص32.

2.  سورة آل عمران، اآلية 134.
3. الزبيدي، »إحتاف السادة املتقني«، ج 4، ص 187، ج 9، صص 
املنذري،  املنثور«، ج 1، ص66؛  »الدر  السيوطي،  5، 152، 211؛ 

»الرتغيب و الرتهيب«، ج 4، ص 277.

املصدر: خراز، امحد بن عيسی، »الصدق أو الطريق الساملة«، بريوت، 
دارالکتب العلمية، الطبعة االولی، ص 9-10؛ ابلتخيص.

باب الصدق في الصبر 

الطريق السالمة
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عمرو بن احلمق
كان عمرو بن احلمق من اصحاب رسول هللا، و قد أسلم 
قبل الفتح، و كان مقراب لدى النيب، و قد دعا له ان ميتعه هللا 
بشبابه، فبلغ الثمانني من العمر، و مل تبيض له شعرة واحدة. و 
دعا له امري املؤمنني بقوله: »اللهم نور قلبه ابلتقوى، و اهده 

اىل صراطك املستقيم.«
امارة »الكوفة« من قبل معاوية طلب عمرا،  و حني توىل زايد 
فهرب منه، فاعتقل زوجته آمنة بنت الشريد و سجنها، مث تعقب 
عمرا حىت ظفر به جالوزة زايد، و قطعوا رأسه، فبعث به زايد 
اىل معاوية، و هو اول رأس طيف به يف  االسالم، و كان من 
حلم معاوية و رقته و كرمه ان بعث ابلرأس اىل زوجته السجينة، 
و ألقي يف حجرها، فوضعت كفها على جبهته، و لثمت فمه، 
و قالت غيبتموه عين طويال، مث أهديتموه يل قتيال، فأهال به من 

هديه غري قالية و ال مقلية.
و بعد، فهل من ريب يف شبه يزيد أببيه معاوية؟! .. قطع يزيد 
أوجع  ليكون  اطفاله،  و  نسائه  امام  به  طاف  و  احلسني  رأس 
لقلوهبن، و قطع معاوية رأس عمرو، و طاف به، و أهداه اىل 
زوجته السجينة، و وضعه يف حجرها كي ال يفوت عليها احلسرة 

و اللوعة! .. و هكذا الشجرة املرة ال حتمل إال مرا!

رشيد اهلجري
كان من تالميذ االمام و خواصه، عرض عليه زايد الرباءة 
و اللعن، فأىب، فقطع يديه و رجليه و لسانه، و صلبه خنقا يف 

عنقه.

المؤمنون في السجنالمؤمنون في السجن

جويرية بن مسهر العبدي
اخذه زايد، فقطع يديه و رجليه، و صلبه على جذع خنلة، و غري 

هؤالء كثر ال حيصى عديدهم.

يف السجن
و اىل جانب قطع الرؤوس و األيدي و األرجل و الصلب و دفن 
االحياء، فقد كان سجن معاوية يغص ابلشيعة رجاال و نساء، 
و كان معاوية يزور هؤالء السجناء يربد من غلته، و خيفف عنه 
أمل احلقد و اللؤم، و لكن سجناء الشيعة كانوا يسمعونه ما يزيده 

حرقة و أملا، قال املسعودي:
حبس معاوية صعصعة بن صوحان، و عبد هللا بن الكواء، و رجاال 
عليهم  فدخل  قريش،  من  رجال  مع   علي اصحاب  من 

معاوية، و قال: اي اخللفاء رأيتموين؟ 
جتعل   ... الخرة  ضيق  الدنيا  واسع  انك  الكواء:  ابن  له  فقال 

الظلمات نورا، و النور ظلمات. 
و قال له صعصعة: اىن يكون اخلليفة من ملك الناس قهرا، و داهنم 
كربا، و استوىل ابلباطل كذاب و مكرا! اما و هللا ما لك يف يوم بدر 
مضرب و ال مرمى ... و كنت انت و ابوك يف العري و النفري ممن 
اجلب على رسول هللا، و ما انت اال طليق و ابن طليق، فأىن 

تصلح اخلالفة للطليق؟!1
رؤوس  يقطع  و  احياء،  يدفنهم  و  صربا،  االبرايء  يقتل  معاوية 
الرجال و يهديها اىل نسائهم املسجوانت، و يشرد ابلطيبني، و 
يسجنهم حتت االرض، و يقطع االيدي و االرجل، فعل هذا و 
اكثر من هذا بشيعة علي بعد ان ابيعوه و انقادوا له ال خيرجون 

كان  قائل:  قال  يفارقون اجلماعة، و مع ذلك  من طاعة و ال 
معاوية رقيقا حليما كرمیا!! و قد اجاب االستاذ جورج جرداق هذا 

القائل بصفحات من كتاب »االمام علي«:
و  العاص »مصر«  بن  ليهب عمرو  يتسع، حىت  معاوية  كان حلم 
اهلها، و كان يضيق حىت حیرم الناس حقهم يف احلياة .. و اذا كان 
النظر يف سياسة  الذي میعن  و  احللم فكل سفاح حليم!.  هذا هو 
معاوية يهوله هذا املقدار من قوى الشر و االحتيال اليت أتلف منها 
اسلوبه يف اخذ الناس. فالنهب و الرتويع و التقتيل من سياسة معاوية 
منها  و  الفتك ابالحرار،  منها  و  الوعيد،  و  الوعد  منها  املدروسة: 
اصطناع اخلونة، و منها متثيل السماء ارضا، و االرض مساء، و منها 
االحتيال على كل قيمة انسانية، و منها مساومة اصحاب الضمائر 
السود، و منها االستثناس مبعونة السفاحني .. و ال يكون معاوية إال 

كذلك حبكم تولده من ايب سفيان و هند آكلة االكباد.2

اهلوامش:
1. املسعودي، »مروج الذهب«، طبعة 1948 ص 49.

2. جورج جرداق، »االمام علي«، ج 4، فصل معاوية و خلفاؤه.

مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، ص 80-77.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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:أخرج ابن األثري عن ابن عّباس، قال: قال علّي للنيّب
»إّنک قلت لی يوم احد حني أّخرت عيّن الّشهادة واستشهد من 

استشهد: »إّن الّشهادة من ورائك.«
 ]:فقال النيّب[

»فكيف صربك إذا خضبت هذه من هذه بدم؟« 
 :وأهوى بيده إىل حليته ورأسه - فقال علّي

أثبت، فليس ذلك من مواطن  ما  تثبت يل  إن  أّما  »اي رسول هللا! 
الّصرب، ولكن من مواطن البشرى والكرامة.«

دارالعلوم،  اإلهلية«،  األلطاف  و  مبارك، »خريالربية  عبدالّرحيم  املصدر: 
بريوت، الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 399؛ »أسد الغابة فی معرفة 

الصحابة«، ج 4، ص 38.

استبشار علّي بالشهادة

خيـر البـرّية


