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أخبار المسمین في العالم

اليمين ،بعد ان عجزت عرب اخنراطها املباشر يف احلرب على اليمن ،عن الشعب اليمين ،وهو هدف مل يتمكن هذا الثالثي من حتقيقه خالل
تركيع الشعب اليمين ،الذي بات اليوم ال يدافع عن ارضه فحسب ،بل السنوات الست املاضية ،ونعتقد جازمني انه لن يتمكن من حتقيقه
يهدد حىت اسرائيل اليت متادت يف دعم العدوان السعودي االمارايت وبشكل خالل االيام التسعة املتبقية للمجنون ترامب والثرثار بومبيو يف «البيت
االبيض».
مباشر.
ان التحالف العريض الطويل ضد اليمن ،مل يتبق منه اليوم ،اال «أمريكا»
واسرائيل والسعودية ،فقد انفرط عقده بفضل صمود ومقاومة الشعب المصدر :قناة العالم
اليمين ،اال ان الثالثي املشؤوم مازال يراهن عبثا على العدوان ،لرتكيع

4

منوعــات
ّ

مقبرة جماعية جديدة من مخلفات داعش

أمريكا وتصنيف حركة أنصاراهلل «منظمة إرهابية»
يف الوقت الذي يتم فيه فتح  25حتقيقا بقضايا «إرهاب حملي» ،ضد
ترامب وميليشياته العنصرية يف أمريكا ،على خلفية اقتحام الكونغرس،
ومقتل وجرح العديد من االشخاص ،تعتزم إدارة ترامب «اجملنونة وغري
املتزنة واالرهابية» ،وفقا لوصف املشرعني االمريكيني ،تصنيف حركة
انصاراهلل اليمنية ،اليت أذاقت الرباعي االمريكي االسرائيلي السعودي
االمارايت ،ذل اهلزمية« ،منظمة ارهابية».

أعلنت جمموعة من شيوخ العشائر يف حمافظة «صالح الدين» مشايل
«العراق» العثور على مقربة مجاعية تضم رفات مدنيني «مغيبني».
وذكر بيان لشيوخ عشائر قضاء االسحاقي :تم العثور على مقبرة جماعية

وتابع :تم إصدار قرار من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسسة الشهداء
في بلد لغرض مفاتحة مفوضية حقوق اإلنسان ومنظمة الصليب األحمر
والمنظمات المختصة في هذا الشأن لغرض حفر المقبرة والتعرف على
الجثث أو من خالل فحص الـ.DNA
وأشار البيان :إلى وجود مقابر جماعية أخرى لكن القوات األمنية التي
تمسك األرض تمنع األهالي من حفرها والبحث عن جثث أوالدهم.

في الناحية ،تحديدا منطقة جالي ،وتضم العشرات من جثث المغيبين في فترة
تحرير مناطقنا من احتالل تنظيم داعش اإلرهابي في العام 2014م.
وأضاف :قامت القوات الماسكة لألرض بمنع األهالي من حفر المقبرة
والبحث عن أوالدهم المغدورين ،وبعد الضغط على القوات الماسكة لألرض
قاموا بإخبار مديرية شرطة االسحاقي ،ومن ثم مفاتحة المحكمة المختصة في المصدرhttps://ar.shafaqna.com/AR/233361/ :
المنطقة.
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منوعــات
ّ

القرار االمريكي الذي اعلن عنه رجل االمن الفاشل والدبلوماسي االفشل
مايك بومبيو ،يأيت يف اطار التوجه االمريكي العام ،املعادي حملور املقاومة
الرافض لسياسة اهليمنة االمريكية والعدوان االسرائيلي يف املنطقة ،ومل
يكن مستغربا ،بل املستغرب انه تأخرا كثريا.
من اخلطأ االعتقاد ان القرار االمريكي ،هو هدية للـ«سعودية» وويل
عهدها محمد بن سلمان ،فمثل هذا القرار وان كان سيزرع ابتسامة بلهاء
على وجه االخري ،اال انه مل يُتخذ لصاحل السعودية ،بل القرار االمريكي،
شأنه شأن القرارت االمريكية االخرى ،اليت استهدفت «ايران» و«سوريا»
و«حزب اهلل» و«احلشد الشعيب» و«محاس» و«اجلهاد االسالمي»،
جاءت من اجل محاية اسرائيل حصرا ،وال مكان هلا ملصلحة سعودية او
اماراتية ،او اي جهة اخرى.
عندما نقول ان القرار لن يكون يف صاحل السعودية على املدى البعيد،
والدليل على ذلك ،ان القرار هدفه االبقاء على االزمة اليمنية مشتعلة،
عرب سد مجيع ابواب التفاوض بني اليمنيني ،واالبقاء على حالة الصرارع
قائمة ،وهو صراع سيتحول اىل خنجر يف خاصرة السعودية ،يستنزف
مواردها االقتصادية ،ناهيك عن تداعياهتا على احلدود والداخل

السعودي.
ان االبقاء على منطقة الشرق االوسط يف فوضى عارمة وصراع مستمر ،هي
اسرتاتيجية امريكية قائمة على ضرب كل عناصر القوة فيها ،واليت قد هتدد
«امن واستقرار اسرائيل» ،وهو امن واستقرار ال يقومان اال وسط حالة من
الفوضى والدمار ،وهذا ما يستبطنه القرار االمريكي .فلو كانت امريكا تريد
حقا مصلحة السعودية وبلدان املنطقة ،ملا كافأت اجمللس االنتقايل اجلنويب
يف «اليمن» ،وجعلته شريكا ،مناصفة ،يف حكومة هادي ،رغم ان اجمللس
يعمل على اسرتاتيجية واضحة قائمة على تقسيم اليمن وفصل جنوبه عن
مشاله ،كما انه متورط يف صراعات وقتال ال ينتهي ،اسفر عن مقتل وجرح
املئات من اليمنيني .ان اداء اجمللس يصب يف صاحل االسرتاتيجية االمريكية
يف جعل اليمن ساحة لصراع الينتهي ،ملصلحة اسرائيل.
القرار يستهدف ايضا املناطق اليت حتت سيطرة حكومة «صنعاء» ،عرب
قطع اي تصال بني املنظمات الدولية وحركة انصاراهلل ،وبالتايل منع وصول
املساعدات االنسانية اىل تلك املناطق ،وخلق حالة من االستياء لدى
املواطنني ضد احلركة ،وخلق البلبلة والفوضى .ولكن جتارب السنوات
املاضية اثبتت ان هذا اهلدف االمريكي كان ومازال عبارة عن حرث
للبحر ،فطبيعة الشعب اليمين ،جمهولة بالكامل لالمريكيني ،والدواهتم
السعودية واالماراتية ،فاالنسان اليمين  ،معروف عرب التاريخ ،بانه صاحب
كرامة ،ال يساوم عليها مهما قست الظروف ،وبفضل هذه العزة واالنفة
اليت يتسلح هبا ،قهر مجيع طغاة التاريخ الذين جترأوا وحاولوا غزو اليمن،
فعادوا مهزومني مدحورين.
من اهداف قرار الثنائي ترامب بومبيو ،االخرى ،هو تكبيل يد الرئيس
االمريكي املنتخب جو بايدن ،الذي يرى بالده يف حالة غرق باملستنقع
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ويعتقد معظم األملان أنّه إذا ختلت احملجبات عن احلجاب ،سيكون لديهن فيندا قرنة حمامية أملانية سورية تعيش يف «برلني» منذ مثاين سنوات ،ترى
فرص أفضل يف التعايش.
أيضا أ ّن احلجاب حق يف احلرية ،ولكن من الضروري أن «تتكيف»
ً
النساء املغرتبات إذا أردن عيش حياة طبيعية.

6

الحجاب تعبير عن الحرية الشخصية

واستطردت الصحيفة :هناك بعض األلمان الذين يتبنون الرأي القائل بإن المصدر :مصر العربية
ّ
ارتداء الحجاب حق ديمقراطي.

منوعــات
ّ

النساء المحجبات في ألمانيا؛

ضحيات اإلسالموفوبيا في أوروبا

من هجمات إرهابية ،نتعرض باستمرار للهجوم وكأننا نحن الجناة ،حيث لها يرتدين الحجاب أو مع مجموعة تتحدث العربية ،تشعر على الفور بالغربة،
يُنظر إلى المرأة التي ترتدي الحجاب في ألمانيا على أنها ممثلة لهؤالء
ضا ،تتزايد
ألنه سواء في الشارع أو في القطار أو في السوبر ماركت أي ً
األرهابيين.
الشعارات العنصرية.

أيضا وسائل التواصل
وحبسب الصحيفة ،تستخدم النساء يف هذه اآلونة ً
االجتماعي لتبادل األفكار حولكيفية الدفاع عن أنفسهن يف حالة وقوع
هجوم .ويتم تبادل اخلربات وسرد املواقف اليومية العنصرية اليت حتدث
للنساء سواء يف طريقهن إىل شركات التدريب ،أو عند اصطحاهبن

ولفت التقرير إىل أنّه عندما صرخت امرأة حمجبة ومعها عربة أطفال يف
قطار ممتلئ بالركاب بسبب توجيه امرأة أملانية إهانات هلا دون سبب،
كانت اسرتاتيجية معظم الركاب يف القطار هي التزام الصمت وجتاهل
املوقف.

باريسترتكبخطأفادحافي موازاة اإلسالم
بـ«التهديداإلرهابي»
انتقدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»« ،طريقة تصدي» احلكومة
الفرنسية لـ«التهديد اإلرهايب» ،معتربة أ ّن األخرية توازي اإلسالم عامة
بالتهديدات اإلرهابية.
التنفيذي للمنظّمة ،كينيث روث ،خالل مقابلة أجرهتا معه وكالة
قال املدير
ّ
«فرانس برس» عشية صدور التقرير السنوي للمنظمة :نحن قلقون للغاية
إزاء طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد اإلرهابي .نعم هناك أعمال
عنف ،لكن يبدو أن الحكومة توازي بين اإلسالم عامة وبين التهديد اإلرهابي،
وهذا خطأ فادح.
واعترب روث أن فرنسا ورغم تقاليدها العلمانية ،يجب أن تجد وسيلة الحترام
حق الناس باإليمان وبالتعبير عن إيمانهم ،طالما أن هذا األمر ال ينطوي على
عنف.
وأضاف :إذا شيطنت الحكومة مؤمنا ما وساوت بين اإليمان والعنف ،فإن
هذا األمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع األديان نحو أنشطة سرية ،في نهاية
المطاف هذا األمر بغاية الخطورة.

وكانت املادة  24يف مشروع قانون األمن الشامل قد أثارت غضباً عارماً
خصوصاً يف القطاع الصحايف حيث اعتُرب أهنا حتد من حرية الصحافة،
كما نددت هبا منظمات تعىن يف الدفاع عن حقوق اإلنسان.
وكان نصها األصلي حيظر بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع
«سوء النية» ،ويفرض عقوبة جنائية وغرامة مالية على املخالفني.
وإزاء االنتقادات احلادة هلذه املادة ،تركت احلكومة للربملان مهمة إجياد
صياغة جديدة هلا ،علما أن مشروع القانون سيُعرض على جملس الشيوخ
يف كانون الثاين /يناير.
وقال روث :من األهمية بمكان اإلقرار بأنه عمل صحافي مشروع ،ونشاط

مواطنة مشروع ،أن يتم التقاط صور للشرطة خالل مواجهة كوسيلة للحد
من انتهاكات الشرطيين.
وتابع :بإلغائكم هذه األدلة البصرية تم ّكنون الشرطة من فعل ما يحلو لها.
مجرد اإلدالء بشهادة لم يكن يوما كافيا لمساءلة الشرطة .األدلة البصرية
إن ّ
تعد أساسية.

وجاءت تصرحيات روث تعليقا على مشروعي قانونني يف فرنسا أحدمها
المصدر:عرب 48
اقرتاح قانون «األمن الشامل» ،وعلى نص حول النزعة االنعزالية.
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منوعــات
ّ

سلّطت صحيفة «تاج شبيجل» األملانية الضوء على خماوف النساء
املسلمات احملجبات يف «أملانيا» بعد هجومي «باريس» و«فيينا»
يتعرضن
اإلرهابيني ،مشرية إىل أ ّن الكثري من النساء والفتيات احملجبات َّ
العتداءات عنصرية يف األماكن العامة ،وعادة ما يكون رد فعل اآلخرين
حيال ذلك هو الصمت.
ويف مقابلة مع صحيفة تاج شبيجل األملانية ،تقول إحدى املدافعات عن
حقوق املرأة املسلمة يف أملانيا ،وهي حمامية تتحدث العربية ،إ ّن النساء
املسلمات يتساءلن يوميًا :هل ينبغي عليهن حمل السالح في حقائبهن
للدفاع عن أنفسهن؟
وتشري احملامية املقيمة يف أملانيا إىل أهنا تتلقى يوميًا أسئلة متعددة من في أوروبا نشعر بالرعب الشديد في ألمانيا ،ألننا صرنا مستهدفات من قبل
النساء املسلمات احملجبات حول كيفية الدفاع عن النفس ،إذا تعرضن العنصريين.
مسموحا هلن حبمل األسلحة يف
للهجمات العنصرية ،وما إذا كان
ً
حقائبهن يف أملانيا.
تزايد الشعارات العنصرية
وتقول سورية مسلمة للصحيفة األملانية :بعد ما حدث في باريس وفيينا وتابعت الصحيفة :عندما تكون المرأة المسلمة خارج المنزل مع صديقات

أيضا سرد املواقف األخرى
األطفال ،أو يف املساء يف السوبر ماركت ،ويتم ً
بالتفصيل ومناقشتها للتعرف عل أفضل طرق الدفاع.
وأشار التقرير إىل أنّه بعد كل هجوم إرهايب يف أوروبا ،يزداد العداء العنصري
جتاه املسلمني بشكل عام يف الدول األوروبية.
وتتساءل الشابات اللوايت مل يستطعن إكمال التعليم يف بلداهنن بسبب
احلرب ويتطلعن اآلن إىل بداية جديدة ويفكرن يف كيفية الوصول إىل
التدريب املهين يف اجلامعات األملانية بأمان يف الصباح الباكر :هل نستطيع
أن نعيش باستمرار في خوف؟
وتقول إحدى الفتيات املسلمات األخريات يف أملانيا :بعد كل هجوم إرهابي

رايتس ووتش:
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ومن مث فإن التعبري للحجية العملية ال يعرب عنها بتعبريات احلجية النظرية .7 ،سورة ص ،اآلیة .٤٧
كما يف التعبري عنها بالنور واليقني والبيان وغريها؛ يف حني خيتلف األمر  .8سورة األحزاب ،اآلیة .٣٣
 .9سورة الواقعة ،اآلیتان  ١٠و .١١
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منوعــات
ّ

رضى فاطمة رضى اهلل وغضبها غضبه

الهوامش:

« .1عوامل العلوم» ،ج  ،١ص  ،١٥١الرقم ( ٢٦أحوال سيدة النساء ،الباب  :٥باب
أن أذى فاطمة أذى اهلل وأذى الرسول.)
« .٢عوامل العلوم» ،ج  ،١ص  ،١٥٢الرقم ( ٣١نفس الباب).

« .٣ذخائر العقىب» ،ج  ،١ص ( ١٧٦يف ذكر سيدة نساء العاملني فاطمة البتول ،
باب ذكر ما جاء أن اهلل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها).
 .4سورة يوسف ،اآلیة .٢٤
 .5سورة احلجر ،اآلیتان  ٣٩و .٤٠
 .6سورة مرمي ،اآلیة .٥١
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منوعــات
ّ

روى الفريقان أن رضى فاطمة رضى اهلل تعاىل وغضبها غضبه؛
فقد روي يف «عوامل العلوم» عن «املناقب» :أن النيب قال:
«يا فاطمة! إن اهلل ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك1».
وعن «كشف الغمة» ،عن احلسني بن علي عن أبيه عن
النيب أنه قال:
«يا فاطمة ،إن اهلل ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك2».
وروى أهل السنة بأسانيد خمتلفة وطرق متكثرة؛ مثل ما أخرجه محب
الدين الطبري يف «ذخائر العقىب» عن علي بن أيب طالب ،إن
رسول اهلل قال« :يا فاطمة ،إن اهلل عزوجل يغضب لغضبك ويرضى
لرضاك3».
ويعد هذا احلديث من مجلة األدلة على إثبات عصمتها ،مضافا إىل
«آية التطهري» اليت تدل على عصمتها وحجيتها على اخللق ،حيث أن
غضب فاطمة ورضاها تدالن على الرضا والغضب اإلهليني وهذا
يعين أن غضب فاطمة ورضاها فرع غضب اهلل تعاىل ورضاه ،ومىت
ما كان األمر كذلك فإننا نستكشف بالدليل اإلين عصمتها ،ألن
الرضا والغضب الصادرين من شخص ،ال يكون رضا وغضبا إهليا إال
حينما يكون هذا الشخص بعينه معصوما عن كل عيب ممتنعا عن كل
قبيح ليكون رضاه وغضبه يف حدود الرضا والغضب اإلهليني.
وفاطمة حضيت بتلك املنزلة تدليال على عصمتها وطهارهتا فضال
عن حجيتها ومقامها اإلهليني.
كما أن يف احلديث داللة كافية للزوم واليتها وطاعتها على اخللق حىت

حيصل بذلك رضاها ويتحقق عدم غضبها ،فإذا حتقق ذلك أمكن
إحراز الرضا اإلهلي وجتنب غضبه تعاىل ،مما يؤكد أن هذه املواصفات ال
تتوفر إال ملن متتع مبقام احلجية والتطهري اإلهليني املالزم لوجوب الطاعة
على اخللق.
على أنه عرب عن حجيتها مباهية احلجية يف العقل العملي ال مباهية
احلجية يف العقل النظري اليت تبحث يف علم املنطق كاألشكال األربعة
أو يف علم أصول الفقه ،والسر يف ذلك أن احلجية يف العقل العملي
تستلزم احلجية النظرية دون العكس ومما يدلل على مقام حجيتها وعصمتها
العلمية والعملية.
وبيان ذلك:
إن خاصية احلجية النظرية ختتلف عن خاصية وماهية احلجية يف احلكمة
العملية ،ففي حبث املنطق تذكر الرباهني واألقيسة اليت تشري إىل العقل
العملي كما أن يف أصول الفقه تذكر احلجية هي كاشفة ،أي حاكية
وموصلة.
أما احلجية العملية فإهنا تتميز بكون هويتها وخاصيتها أهنا الزم عملي
وليس املقصود منه العمل اجلارحي وحده بل العمل اجلواحني كذلك ،أي
احلجية العملية ترتبط بالصفات العملية يف النفس ،بل هي ترتقي فوق
الصفات العملية وال تقتصر على اجلوانح ،بل ترتقي إىل القلب لتشمل
احلب والبغض ،والرضاء والغضب ،والتويل والتربيء ،فخاصية احلجية
العملية إذ ْن ترتبط باجلانب العملي على مستوى القلب الذي يكون أعلى
من اإلدراك الساذج البسيط.

عما هو عليه يف احلجية العملية كما يف قوله:
«علي مع الحق والحق مع علي» وقوله« ان اهلل يرضى لرضا فاطمة المصدر :الشیخ محمد سند« ،مقامات فاطمه الزهرا في الکتاب و
ويغضب لغضبها».
السنة» ،قم ،دارالغدیر ،صص 117-113؛ بالتخلیص.
أو ما عرب عنه «القرآن الكرمي»:
بادنا الْمخلَصي ن»4
ِ
ِ
«ذلِ َ ِ
ِ
ص ِر َ
ف َع ْنهُ ُّ
شاء إِنَّهُ م ْن ع َ ُ ْ
ك لنَ ْ
وء َو الْ َف ْح َ
الس َ
وقوله تعاىل:
«و ُ ْغ ِو�ي�نَّهم أَجمعين إِالَّ ِعباد َك ِم�نهم الْمخلَصين»5
َ ُْ ُ ُ ْ
لأَ َ ُ ْ ْ َ َ
وقوله تعاىل:
«إِنَّه كان مخلَصا و كان رسوال نبِيًّا»6
ُ َ ُ ْ ً َ َ َُ ًَ
فالتعبري باملخلص تعبري عن احلجية لكن مبا هي حجية عملية ال احلجية
النظرية.
وكما يف عناوين التطهير واإلصطفاء وصفا لألنبياء كما يف قوله تعاىل:
َمن الْمصطَفين الأْ َخيار»7
« َو إِ�نَُّه ْم ِع ْن َدنا ل ِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
وقوله تعاىل:
ت و يطَ ِّهركم تطْهيرا»8
ِ
ِ
ب َع ْن ُك ُم ِّ
س أ َْه َل الْ�بَْي ِ َ ُ َ ُ ْ َ
«إِنَّما يُري ُد اللَّهُ ليُذْه َ
الر ْج َ
وكما يف عنوان «املقرب» كقوله تعاىل:
«و السابِقون السابِقون أُولئِك الْمقربون»9
َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ َ َّ ُ
فهو تعبري عن احلجية العملية وهو وإ ْن كان عمال إال أنه على صعيد
القلب ،كما أن النور فوق اإلدراك مع أنه على صعيد العمل.
إذن فاحلجية العملية هي حجية نظرية مشوبة بعمل كما أهنا أبلغ يف البيان
عن احلجية النظرية؛ ألن احلجية النظرية والعصمة النظرية (كالمها مبعىن
واحد) تؤمنان لنا العصمة واألمن من الزلل يف التلقي النظري ،يف حني أهنا
ال تشمل األمن من اخلطأ يف السلوك العملي ،بينما احلجية العملية تؤمن
لنا األمن يف التلقي النظري يف حني أهنا تؤمن اخلطأ يف السلوك العملي.
فالتلقي النظري وعصمته أمر مفروغ عنهما فضال عن األمان والعصمة
يف التطبيق العملي ،ومن مث فتكون أبلغ يف األمان يف علو درجة العصمة
ومنزلتها من احلجية النظرية وحدها.
إذن فالرضا والغضب الذي أشار إليهما النيب يف حديثه البد أن
يكونا تابعني إلرادة اهلل تعاىل ،يف حني أهنا متبوعان مبعىن اطالعها العلمي
بإرادات اهلل تعاىل ورضاه وموارد غضبه ،مما يؤكد وجود العلم اللدين لدى
فاطمة؛ للمالزمة بني هذا العلم وبني اإلطالع على كل اجلزئيات اليت
ال يتم اإلطالع عليها بدقائقها وأسرارها وغوامضها اال بالعلم اللدين الذي
خيص اهلل به أوليائه وحججه املقربني ،اليت أظهر مصاديقها وأمتها فاطمة
الزهراء.
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خملصة يف والئهم ،ممحضة يف مودهتم 10،وقد بقيت وفية لزوجها بعد المصدر :الشيخ علي رباني الخلخالي« ،أم البنين النجم الساطع في مدينة
النبي األمين» ،الناشر :مؤسسة دا ِر الكتاب اإلسالمي ،ص .85-80
استشهاده كما كانت وفية له يف حياته.
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وقد توىف عنها أمري املؤمنني وكان أكرب أوالدها العباس مل يبلغ
اخلامسة عشرة من عمره ،حيث تلفع هو وأخوته الصغار بغبار اليتم وذاقوا
مرارة فقد األب وهم يف مقتبل العمر.

أم البنين ورعايتها لسبطي النبي

منوعــات
ّ

الشيخ علي رباني الخلخالي
كان أمري املؤمنني دائم السهر يف طاعة اهلل ،أحىي ليايل عمره
الشريف باملناجاة مع خالق الربيات ..بيد أن لسهره ليلة التاسع عشر
من شهر رمضان نكهة خاصة ،فقد سهر يف تلك الليلة فأكثر اخلروج
والنظر إىل السماء وهو يقول« :واهلل ما كذبت وال كذبت وإنها الليلة التي
وعدت بها».
وكأن أم البنني ترقب املوقف بقلب واجف وجل وتقول
ألمرياملؤمنني :ماذا حدث لك يا أمير المؤمنين ،أهذه الليلة من ليالي
فيجيبها االمام« :أوصيك بولدك العباس ال يتركن أخاه الحسين يوم
يبقى وحيداً فريداً ال ناصر له وال معين».

فلما طلع الفجر فقام خيرج فاستقبله األوز فصحن يف وجهه فقال:
«دعوهن فانهن صوائح تتبعها نوائح» ،وتعلقت حديدة على الباب يف
مئزره فشد إزاره وهو يقول:
أشدد حياز يمك للموت فان الموت القيك
وال تجزع من الموت إذا حل بواديك1

فلما وصل إىل املسجد راح يصلي خبشوع وخضوع ،واذا بسيف ابن
ملجم المرادي املسموم يفرق هامته الشريفة ويرتفع صوت االمام:
«فزت ورب الكعبة2».
وارتفع صوت جربئيل بني السماء واالرض هاتفا« :تهدمت واهلل
أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى ..قد قتل علي المرتضى3»..

وكأن أم البنني ارتفعت صرختها :يا وارث األنبياء! ویا سيد األوصياء!
ويا إمام الدين! ويا خير الساجدين! ويا مولى الموحدين !...يا علي! يا أمير
المؤمنين...
قال الواقدي :قتل علي وترك أربع حرائر :أمامة بنت زينب بنت رسول
اهلل ،وليلى التميمية ،وأم البنين الكالبية ،وأسماء بنت عميس4.

أم البنين لم تتزوج بعد أمير المؤمنين

تزوج أمري املؤمنني من فاطمة ابنة حزام العامرية؛ إما بعد وفاة
الصديقة سيدة النساء ،كما يراه بعض املؤرخني 5،أو بعد أن تزوج
بأمامة بنت زينب بنت رسول اهلل ،كما يراه البعض اآلخر 5،وهذا
بعد وفاة الزهراء ألن اهلل قد حرم النساء على علي ما دامت
فاطمة موجودة6.
فولدت أربعة بنني وأجنبت هبم :العباس ،وعبد اهلل ،وجعفر ،وعثمان.
وعاشت بعده مدة طويلة ،ومل تتزوج من غريه ،كما أن أمامة وأمساء
بنت عميس وليلى مل خيرجن إىل أحد بعده ،وهذه األربع حرائر تويف عنهم
سيد الوصيني8.
وقد خطب المغيرة بن نوفل أمامة مث خطبها أبو الهياج بن أبي سفيان بن
الحارث ،فامتنعت وروت حديثاً عن علي أن أزواج النيب والوصي ال
يتزوجن بعده ،فلم يتزوجن احلرائر وأمهات األوالد عمال بالرواية9.
ً
وكانت أم البنني من النساء الفاضالت العارفات حبق أهل البيت،

الهوامش:

حممدباقر« ،حباراألنوار» ،ج  ،٤٢ص .٢٣٨
 .1اجمللسيّ ،
 .2نفس املصدر ،ج  ،٤٢ص .٢٣٩
 .3نفس املصدر ،ج  ،٤٢ص .٢٨٢
« .4تذكرة اخلواص» ،ص .١٦٨
 .5الطربي« ،تاریخ» ،ج  ،٦ص .٨٩
 .6ابن شهر آشوب« ،املناقب» ،ج  ،٢ص ١١٧؛ «مطالب السؤول» ،ص ٦٣؛
«الفصول املهمة» ،ص ١٤٥؛ «االصابة» ،ج  ،٤ص  ٣٦ترمجة أمامة.
 .7ابن شهر آشوب« ،املناقب» ،ج  ،٢ص .٩٣
« .8كشف الغمة» ،ج « ،٣٢الفصول املهمة» ،ج  ،١٤٥ابن شهر آشوب،
«املناقب» ،ج  ،٢ص ٧٦؛ «مطالب السؤول» ،ص .٦٣
 .9ابن شهر آشوب« ،املناقب» ،ج  ،٢ص .٧٦
 .10مقرم« ،العباس ،»ص .١٣٣ - ١٣٢
 .11سورة الشورى ،اآلية .٢٣
« .12العباس رائد الكرامة» ،ص .٢٧
 .13أنظر« :اخلصائص العباسية» ،ص .٢٥

منوعــات
ّ

القدر التي وعدت؟

على ضفاف الوفاء

قامت السيدة أم البنني برعاية سبطي رسول اهلل ورحيانتيه وسيد
شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني ،وقد وجدا عندها من العطف
واحلنان ما عوضهما من اخلسارة األليمة اليت ُمنيا هبا بفقد أمها سيدة نساء
العاملني ،فقد توفيت وعمرها كعمر الزهور ،فرتك فقدها اللوعة واحلزن
يف نفسيهما.
لقد كانت السيدة أم البنني تكن يف نفسها من املودة واحلب للحسني
واحلسني ما ال تكنه ألوالدها اللذين كانوا ملء العني يف كماهلم
وآداهبم.
لقد قدمت أم البنني أبناء رسول اهلل على أبنائها يف اخلدمة
والرعاية ،ومل يعرف التاريخ أن شريكة ختلص ألبناء شريكتها وتقدمهم على
أبنائها سوى هذه السيدة الزكية ،فقد كانت ترى ذلك واجباً دينيا ألن اهلل
أمر مبودهتما يف كتابه الكرمي فقال تعاىل:
«قُل أَسأَلُ ُكم علَي ِه أَجرا إِ الْمودة فِي الْقربى»11
لاَ ْ ْ َ ْ ْ ً لاَ َ َ َ َ
ُ َْ ٰ
ومها وديعتا رسول اهلل ورحيانتاه ،وقد عرفت أم البنني ذلك فوفت
حبقهما وقامت خبدمتهما خري قام12.
روي أهنا ملا زفت إىل بيت االمام أمري املؤمنني وجدت االمامني احلسن
واحلسني مريضني ،فأخذت مترضهما وتقوم برعايتهما ،وتالطفهما يف
القول ،وتطيب ليهما الكالم ،حىت عوفيا من مرضهما وبرئا من علتهما.
مث إهنا  -على ما قيل  -طلبت من االمام أمري املؤمنني أن يعهد إىل
أهل بيته بأن ال يدعوها أحد بعد ذلك بامسها «فاطمة» ،خمافة أن يتذكر
أبناء فاطمة الزهراء أمهم فيتجدد حزهنم ويلكأ جرح مصاهبم ،فتثار
أشجاهنم وتعود اليهم ذكرياهتم ،فدعاها أمري املؤمنني بــ«أم البنني»13.

11

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

القضاء والقدر

12

بحث حديثي

منوعــات
ّ

قصة سفر عمر إىل «الشام»  -من أنه بعد أن اطلع على انتشار الطاعون
يف الشام صمم على عدم الدخول فاعرتض عليه أبوعبيدة بن الجراح بأنه
هبذا يفر من القضاء والقدر فأجابه بأن عبدالرحمن بن عوف روی عن
رسول اهلل حديثا يأمر فيه الرسول بعدم خروج أهل املدينة املصابة
بالطاعون وعدم دخول من هو خارجها اليها.
وعلى هذا فحديث صحيح البخاري إما أن يكون ناظرا إىل تلك الواقعة
اليت ذكرها االمام الصادق ،وإما أن ما ذكره االمام الصادق كان
يرتبط بواقعة اليرتبط هبا هذا احلديث وامنا يرتبط مبسألة الوقاية من العدوى
ورعاية حال أهايل املدن األخرى غري املوبوءة .وعلى أي حال فما يستفاد
من ظاهر حديث عائشة ليس هو املقصود قطعا وان الرواة قد اشتبهوا فيه
عندما نقلوا مضمونه.

األشياء أكثر من بعدين اثنني .ومن الطبيعي أن أحكامنا قد تتجانس
حيال املوضوعات ذات البعدين ولكنها ختتلف حيال املوضوعات ذات
األبعاد الثالثة دون شك .وأهل اليقني وهم أولئك الذين امتلكوا حسا
آخر ونظرة أخرى فراحوا ينظرون إىل العامل يف امتداد وحركة أخرى
ختتلف عما نراه حنن ،هؤالء ختتلف أحكامهم يف بعض املوارد اخلاصة
عن أحكامنا بالريب.
فما نراه مثال علة للموت ،قد اليراه هو علة لذلك إلحاطته ببعض
األمور اخلفية .فمن زاوية األمور املعنوية ما املانع من أن يطلع أهل اليقني
على بعض األمور اليت هلا دخلها يف جمال ضمان بقاء العمر ،أو السالمة
أو التوسعة يف الرزق؟ وعلى أي حال فإن هذا احلديث قابل للتوجيه وإن
هلذا األمر حبثا طويال.

.٢

الهوامش:

 .1الربینة :هي النوضع الذي یرابط فیه اجلند لئال یدامههم العدو.
جاء يف الكايف اجلزء  ۲باب فضل اليقني عن االمام الصادق:
 .2أي من مثرات الیقنی.
«أن أمير المؤمنین جلس الى حائط مائل بين الناس فقال بعضهم :ال « .3التوحید» ،الصدوق ،طبع النجف ،ص .299
تقعد تحت هذا الحائط فإنه معور .فقال أمير المؤمنين حرس امرءا أجله.
فلما قام سقط الحائط قال وكان اميرالمؤمنين يفعل هذا واشباهه .وهذا المصدر :الشهید مرتضی المطهري« ،اإلنسان والقدر» ،ترجمة محمد علي
اليقين2».
التسخیري ،المشرق لثقافة والنشر ،الطبعة األولی1428 ،ق ،.بالتلخیص.

وميكن أن يقال هنا ان هذا احلديث:
أوال) يتناىف مع ما نقلناه سابقا عن «توحيد الصدوق» عن األصبغ بن
نباته قال:

قد تبدو من بني األحاديث بعض املضامني اليت تتنايف وما قلناه ولكن
جيب أن النغفل عن أن مثل هذا التنايف والتعارض حصل على أثر بعض
االشتباهات اليت يقع فيها بعض رواة احلديث حني ينقلون مضامني
األحاديث.
وميكن كشف ذلك االشتباه مبقارنة بعض األحاديث ببعض .وقد يكون
التعارض ظاهريا يزول مبجرد التأمل والتعمق وها حنن نذكر منوذجا لكل
واحد من هذين القسمني:
جاء يف «صحيح البخاري» اجلزء  8الصفحة  ۱۵۸عن يحيى بن يعمر
عن عائشة اهنا سألت رسول اهلل عن الطاعون فأجاهبا:
«كان عذابا يبعثه اهلل على من يشاء من عباده فجعله اهلل رحمة للمؤمنين.
ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ،يمكث اليخرج من البلد صابرا محتسبا
يعلم أنه اليصيبه إال ما كتب اهلل له إال كان له مثل أجر شهيد».
وجاء يف «الكايف» اجلزء  8الصفحة  ۱۰۸عن الحلبي عن اإلمام

الصادق قال:

سالت ابا عبداهلل عن الوباء يكون في ناحية «المصر» فيتحول الرجل
إلى ناحية أخرى ،أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره فقال:
«ال باس ،انما نهى رسول اهلل عن ذلك المكان ربينة 1كان بحيال العدو
فوقع فيهم الوباء فهربوا منه .فقال رسول اهلل« :الفار منه كالفار من
الزحف كراهية أن يخلوا مراكزهم».

جيلس علي يف مكانه بدعوى أن األجل حيرسه؟
ولكن يبدو أن من املمكن تفسري هذا احلديث مبالحظة ماقلناه سابقا
وبشكل ال يتناىف مع حديث الصدوق وال مع املبدأ الشرعي املسلم به املبين
على وجوب حفظ النفس وحرمة اإللقاء يف التهلكة.
إذ قلنا يف البحث الذي عنوناه بـ«العوامل املعنوية» إن عوامل القضاء
والقدر وروابط العلة واملعلول جيب أن ال حتصر يف اجملالت املادية ذات
األبعاد الثالثة .فإن العوامل املعنوية بدورها أيضا تشكل جزءا مهما من
النظام العلي السبيب يف العامل.
وعلى هذا فإنا لو الحظنا حادثة معينة من زاوية العلل املادية واألبعاد
اجلسمية لتصورنا أننا أدركنا عللها وروابطها بتمامها .ولكنا لو نظرنا إليها
بنظرة أخرى وشاهدنا احلوادث األخرى اخلفية فإنا سنعلم أن ما حسبناه
علة كاملة لتلك احلادثة كان علة ناقصة لوجود أمور خفية أخرى هلا
دخلها فيها .وقد قلنا هناك أن الصدقات والنوايا وبالتايل خمتلف نشاطات
االنسان اليت يؤديها بشكل يرتبط بالنية واجلنبات الروحية فيه ،هلا آثارها يف
جمرى العلل واألسباب يف العامل.
ولو كان لشخص ما حس يتجاوز ما عندنا من حس ،ويدرك احلوادث
إدراكا أدق مما ندركه لكانت أحكامه على الوقائع خمتلفة عن منط أحكامنا
يف بعض املوارد اخلاصة .متاما كما ختتلف أحكامنا كموجودات ذات ابعاد
ثالثة عن أحكام املوجودات ذات البعدين واليت ال ميكنها أن تدرك من

منوعــات
ّ

.١

وحديث االمام الصادق يوضح ان مقصود النيب كان هو التأكيد
على واقعة خاصة هنى فيها عن الفرار من الطاعون وذلك لئال ينسى
املسلمون واجباهتم جتاه العدو  -عند انتشار الوباء  -فيخلوا مواقعهم
ويلقوا بأنفسهم يف هالك أكرب ،وليس ذلك أمرا من النيب ليطبق دائما
حبيث يوجب على املسلمني يف أي وقت أو مكان وجد الطاعون فيه ببلد،
الرضوخ للواقع والبقاء انتظارا للمصري املهلك ،مع أن املسلم بنفسه مأمور
حبفظ نفسه وماله من احلوادث.
إال أن انتقال كالم الرسول األكرم من يد راو إىل ید راو آخر حوله
شيئا فشينا إىل أمر عام يري يف صحيح البخاري.
وحلسن احلظ فإن االمام الصادق قد أماط اللثام عن احلقيقة ،وبني
مقصود الرسول األكرم واقعا و«أهل البيت أدرى مبا يف البيت».
كما أن من املمكن أن يكون ما جاء يف صحيح البخاري لغرض أخر
هناك .وهو أن الرسول االكرم أمر بأنه عندما ينتشر الطاعون أو الوباء
يف مدينة ما ويبتلى به  -ال حمالة  -بعض الناس جيب على أهل تلك
املدينة عدم اخلروج منها ونقل العدوى اىل أمكنه اخرى ،ليحفظوا بذلك
أرواح أهايل املناطق االخرى وألنه مل تكن آنذاك وسائل للمعاجلة وال أماكن
للحجر الصحي يف احلدود وبوابات املدن حبيث يفحص االفراد القادمون
مث يسمح هلم بالدخول بعد التأكد من خلوهم مما يسبب العدوى ،فقد
كان أفضل سبيل للمنع من شیوع هذا املرض هو بقاء اهايل املدينة املصابة
يف حماهلم وعدم نقلهم العدوى إىل األماكن األخرى.
حيدثنا ابن أبي الحديد يف «شرح هنج البالغة» اخلطبة  - ۱۳۲وهو يعرض

ان اميرالمؤمنين عدل من حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له :يا أمير
المؤمنين أتفر من قضاء اهلل؟ فقال« :افر من قضاء اهلل إلى قدر اهلل
عزوجل3».
ثانيا) يتناىف مع احلرمة الشرعية للجلوس حتت حائط مائل للسقوط فكيف
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فلما «فطمت من الشر ...لو ال أن أمري املؤمنني تزوجها ما كان هلا كفو
الرابعة من خلفها فوضعت خدجية فاطمة طاهرة ّ
مطهرةّ .
يديها ،و ّ
سقطت إىل األرض أشرق منها النور ح دخل بيوتات م ّكة و مل يبق يف إىل يوم القيامة على وجه األرض آدم فمن دونه5».
ّ تىّ
شرق األرض و ال غرهبا موضع إلاّ أشرق فيه ذلك النّور ،فتناولتها املرأة الّيت
كانت بني يديها فغسلتها مباء الكوثر ،و أخرجت خرقتني بيضاوين أش ّد الهوامش:
بياضا من اللّنب و أطيب رائحة من املسك و العنرب فلفتها بواحدة و قنعتها « .1علل الشرائع» ،ج  ،1ص .178
ّ
ّ
 .2املصدر السابق.
باألخرى .مثّ استنطقتها فنطقت فاطمة بشهادة أن:
« .3حبار األنوار» ،ج  ،16ص .80
«ال إله إلاّ اللّه ،و أ ّن أبي رسول اللّه سيّد األنبياء ،و أ ّن بعلي سيّد  .4املصدر السابق ،ج  ،43ص .11
األوصياء ،و أ ّن ولدي سيّد األسباط».
« .5علل الشرائع» ،ج  ،1ص .178
منهن بامسها ،و ضحكن إليها ،و
مثّ سلّمت
كل واحدة ّ
ّ
عليهن و مسّت ّ
بشر أهل اجلنّة بعضهم بعضا بوالدة فاطمة ،و
تباشرت احلور العني ،و ّ
السماء نور زاهر مل تره املالئكة قبل ذلك اليوم ،فلذلك مسّيت
حدث يف ّ
الزهراء .و قالت:
ّ
مطهرة زكيّة ميمونة بورك فيها و في نسلها.
خذيها يا خديجة طاهرة ّ
فدر عليها و
فتناولتها خدجية فرحة مستبشرة ،فألقمتها ثديها فشربت ّ
يب يف شهر ،و يف شهر كما
الص
كل يوم كما ينمي ّ
كانت تنمي يف ّ
ينمي الصيب يف سنة ،صلى الله عليها و على ّأبيها و بعلها و بنيها3».
ّ ّ
ّّ
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سبب تسمیة فاطمة الزهراء
السؤال:

ملاذا مسيت فاطمة الزهراء هبذا االسم؟

الجواب:
٭ عن أبي هريرة قال:
إنما سميت فاطمة فاطمة ألن الله تعالى فطم من أحبها من النار1.

األمة يجعلهم
أئمة في ّ
تبارك و تعالى سيجعل نسلي منها ،و سيجعل من نسلها ّ
خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه».

فوجهت إىل نساء
فلم تزل خدجية على ذلك إىل أن حضرت والدهتاّ ،
قريش و نساء بين هاشم جيئن و يلني منها ما تلي النّساء من النّساء،
حممدا يتيم أيب طالب
تزوجت ّ
فأرسلن إليها عصيتينا و مل تقبلي قولنا و ّ
فاغتمت خدجية
فقريا ال مال له ،فلسنا جنيء و ال نلي من أمرك شيئاّ .
لذلك ،فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة طوال كأنهّ ّن من نساء
إحداهن:
منهن .فقالت هلا
ّ
بين هاشم ،ففزعت ّ

ال تحزني يا خديجة فإنّا رسل ربّك إليك ،و نحن أخواتك ،أنا سارة ،و هذه
ضل بن عمر قال:
آسية بنت مزاحم و هي رفيقتك في الجنّة ،و هذه مريم بنت عمران ،و هذه
٭ عن المف ّ
حممد :كيف كانت والدة فاطمة؟ صفراء [ صفوراء ] بنت شعيب ،بعثنا اللّه تعالى إليك لنلي من أمرك ما تلي
قلت أليب عبد اللّه جعفر بن ّ
قال:
النّساء من النّساء.
تزوج هبا رسول اللّه هجرهتا نسوة «م ّكة» فجلست واحدة عن ميينها ،و األخرى عن يسارها ،و الثّالثة من بني
«نعم إ ّن خديجة ل ّـما ّ

منوعــات
ّ

٭ قال عبد اهلل بن الحسن بن الحسن:
قال يل أبو احلسن« :لم سميت فاطمة فاطمة؟»
قلت :فرقا بينه و بين األسماء .قال:
«إن ذلك ملن األمساء و لكن االسم الذي مسيت به إن اهلل تبارك و
تعاىل علم ما كان قبل كونه فعلم أن رسول اهلل ص يتزوج يف األحياء
و أهنم يطمعون يف وراثة هذا األمر فيهم من قبله فلما ولدت فاطمة
مساها اهلل تبارك و تعاىل فاطمة ملا أخرج منها و جعل يف ولدها فقطعهم
عما طمعوا فبهذا مسيت فاطمة ألهنا فطمت طمعهم و معىن فطمت
قطعت2».

فكن ال يدخلن عليها ،و ال يسلّمن عليها ،و ال يرتكن امرأة تدخل عليها،
ّ
فلما محلت بفاطمة صارت حت ّدثها يف
ذلك،
من
خدجية
فاستوحشت
ّ
بطنها و تصبرّ ها ،و كانت خدجية تكتم ذلك عن رسول اللّه ،فدخل
يوما و مسع خدجية حت ّدث فاطمة .فقال هلا:
«يا خديجة من يح ّدثك؟»
قالت:
«اجلنني الّذي يف بطين حي ّدثين و يؤنسين».
شرني أنّها أنثى ،و أنّها النّسمة الطّاهرة الميمونة ،و أ ّن اللّه
« -هذا جبرئيل يب ّ

٭ عن أبان بن تغلب ،قال قلت أليب عبد اللّه  -أي االمام جعفر بن
حممد الصادق:
الزهراء زهراء؟
سميت ّ
يا ابن رسول اللّه لم ّ
فقال:
مرات بالنّور ،كان يزهر نور
«ألنهّ ا تزهر ألمري املؤمنني يف النّهار ثالث ّ
وجهها صالة الغداة و النّاس يف فراشهم ،فيدخل بياض ذلك النّور إىل
يب
حجراهتم باملدينة
ّ
فتبيض حيطاهنم فيعجبون من ذلك ،فيأتون النّ ّ
عما رأوا فريسلهم إىل منزل فاطمة فيأتون منزهلا فريوهنا قاعدة
فيسألونه ّ
يف حمراهبا تصلّي و النّور يسطع من حمراهبا من وجهها ،فيعلمون أ ّن الّذي
للصالة زهر نور
رأوه كان من نور فاطمة ،فإذا انتصف النّهار و ترتّبت ّ
الصفرة يف حجرات النّاس فتص ّفر ثياهبم و
بالصفرة ،فتدخل ّ
وجههاّ 
عما رأوا فريسلهم إىل منزل فاطمة،
يب فيسألونه ّ
ألواهنم ،فيأتون النّ ّ
فريوهنا قائمة يف حمراهبا و قد زهر نور وجهها صلوات اللّه عليها و على أبيها
بالصفرة ،فيعلمون أ ّن الّذي رأوا كان من نور وجهها ،فإذا
و بعلها و بنيها ّ
امحر وجه فاطمة فأشرق وجهها باحلمرة
كان آخر النّهار و غربت ّ
الشمس ّ
جل ،فكان تدخل محرة وجهها حجرات القوم و
فرحا و شكرا للّه ّ
عز و ّ
يب ،و يسألونه عن ذلك
ّ
حتمر حيطاهنم ،فيعجبون من ذلك و يأتون النّ ّ
متجده و نور وجهها
و
ه
ل
ال
ح
تسب
جالسة
فريوهنا
فاطمة،
منزل
إىل
فريسلهم
ّ
ّ
ّ
يزهر باحلمرة ،فيعلمون أ ّن الّذي رأوا كان من نور وجه فاطمة ،فلم يزل
ذلك النّور يف وجهها حتىّ ولد احلسني ،فهو يتقلّب يف وجوهنا إىل
يوم القيامة يف األئمة منا أهل البيت إمام بعد إمام4».
ّ ّ
٭ قال أبو عبد اهلل:
«لفاطمة تسعة أمساء عند اهلل عز و جل فاطمة و الصديقة و املباركة و
الطاهرة و الزكية و الراضية و املرضية و احملدثة و الزهراء».
مث قال [لراوي احلدیث]« :أ تدري أي شيء تفسري فاطمة؟»
قلت :أخبرني يا سيدي! قال:
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المـأنوس
 20مجادي اآلخرة ،دکری والدة فاطمة الزهراء
يف األباريق ماء من الكوثر فغسلتها به و لففتها يف خرقتني بيضاوين أشد
روی المفضل بن عمر عن الصادق يف خرب:
بياضا من اللنب و أطيب رحيا من املسك فنطقت فاطمة و قالت:
أن خدجية ملا تزوج هبا رسول اهلل هجرها نساء «مكة»« ،أشهد أن ال إله إال اهلل و أن أبي رسول اهلل سيد األنبياء و أن بعلي سيد
فاستوحشت لذلك فلما محلت بفاطمة ،كانت فاطمة حتدثها األوصياء و ولدي سادة األسباط»
من بطنها.
مث سلمت عليهن و مست كل واحدة بامسها و تباشرت احلور العني فقلن:
فسمع ذلك يوما رسول اهلل فقال« :يا خديجة! هذا جبرئيل يبشرني خذيها يا خديجة! طاهرة مطهرة زكية ميمونة بورك فيها و في نسلها.
أنها ابنتي و أنها النسمة الطاهرة الميمونة و أن اهلل سيجعل نسلي منها ».فكانت تنمو يف اليوم كما ينمى الصيب يف الشهر.
قال :فلما حضرت والدهتا اغتمت فدخل عليها أربع نسوة مسر طوال
فقالت إحداهن :ال تحزني يا خديجة! فإنا رسل ربك و نحن أخواتك و أنا المصدر :ابن شهر آشوب« ،مناقب آل أبي طالب ،»ج  ،3ص .340

سارة و هذه آسية و هذه مريم و هذه كلثوم أخت موسى.

فجلسن عندها فوضعت فاطمة طاهرة فأشرق منها النور حىت دخل
بيوتات مكة و دخل عشر من احلور العني معهن األباريق و الطاس و

للعباس
تعويذ أم البنينّ 
مسلمهم والجاحد
 13مجادي اآلخرة ،دکری وفاة أم البننی
لقد كان أبو الفضل العباس آية بارعة يف اجلمال ،وقد لقب بـقمر صادرهم والوارد
بني هاشم لروعة هبائه ومجال طلعته ،وكان متكامل اجلسم ،قد بدت مولدهم والوالد

عليه آثار البطولة والشجاعة ،ووصفه الرواة بأنه كان وسيما مجيال ،وكان من شدة حب أبيه له أن قبل يديه تعبريا عن مستوى عواطفه
ومقدار ما إحتله الولد من قلب والده ،متاما كما كان يفعل النيب مع
يركب الفرس املطهم ورجاله خيطان يف األرض.
وكان حبه قد استوعب قلب أمه احلنون الزكية ،فكان عندها أعز من الصديقة الطاهرة بضعته ،حيث كان يقبل يدها ويقوم هلا وجيلسها
احلياة ،وكانت ختاف عليه وختشى من أعني احلساد من أن تصيبه بأذى جملسه.
أو مكروه ،وكانت تعوذه باهلل وتقول هذه األبيات:

منوعــات
ّ

أعيذه بالواحد
كل حاسد
من عين ّ
قائمهم والقاعد

المصدر :القرشي ،باقر شریف« ،العباس رائد الكرامة» ،ص  ،٣٦عن «المنمق
في أخبار قريش» ،ص .٤٣٧
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 .3النفس املصدر.
 .4العالمة األميين ،عبد احلسني« ،الغدير» ،قم ،مرکز الغدير 1416 ،هـ .ج،10
ص.238
 .5اآلغا بزرك الطهراين ،حممد حمسن« ،الذريعة يف تصانيف الشيعة» ،تصحيح :أمحد
بن حممد احلسيين ،بريوت ،دار األضواء 1403 ،هـ .ج ،3ص.142
 .6األرنؤوط ،عبداللطيف« ،کتاب من الرتاث ،مسات األدب النسائي يف «بالغات
النساء» ألمحد بن طيفور» ،الرتاث العريب ،العدد  ،50رجب  1413هـ .ص .104
« .7بالغات النساء» ،املوقع الرمسي ملكتب مساحة آية اهلل العظمى مكارم الشريازي،
آخر مراجعة  28تري  1399ه .ش.
 .8األرنؤوط« ،كتاب من الرتاث ،مسات األدب النسائي يف بالغات النساء ألمحد
بن طيفور« ،ص .105
يب طاهر« ،بالغات النساء« ،قم ،الشريف الرضي ،ص
 .9ابن طيفور ،أمحد بن أ 
.22-7
 .10النفس املصدر ،ص .34-23
 .11النفس املصدر ،ص .37-34
 .12النفس املصدر ،ص .40-37
 .13النفس املصدر ،ص .43-40
 .14النفس املصدر ،ص .112-43
 .15النفس املصدر ،ص .95-90
 .16األرنؤوط« ،كتاب من الرتاث ،مسات األدب النسائي يف بالغات النساء ألمحد
بن طيفور« ،ص .105
 .17ابن طيفور« ،بالغات النساء» ،ص .280-112
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منوعــات
ّ

المصدر :ويكي شیعة ،الموسوعة اإللكترونية لمدرسة أهل البيتwww. 
ar.wikishia.net

بالغات النساء

الوثاقة والمكانة

يتضمن كتاب بالغات النساء كالم وأخبار النساء يف القرون الثالثة األوىل
منذ صدر اإلسالم ،وذلك يف مواضيع اجتماعية وسياسية 8،منها:
 أقوال عائشة بنت أيب بكر؛9 خطبة السيدة الزهراء يف مسجد «املدينة» ،وخطبتها يف مجع نساءاملدينة؛10
 خطبة السيدة زينب يف جملس يزيد بن معاوية؛11 خطبة أم كلثوم يف الكوفة؛12 أقوال حفصة بنت عمر؛13 خطابات سودة بنت عمارة ،وزرقاء بنت عدي ،وبكارة الهاللية ،جمانةبنت أبو األسود ،وآمنة بنت شريد؛14
 كالم بعض نساء عصر معاوية15.كما أورد ابن طيفور بعض كالم القصار وأشعار النساء يف املناسبات
اخلاصة 16،ففي هذا الباب ذكر الكالم البليغ للنساء يف مدح أزواجهن
وذمهم ،إضافة إليه وصايا األمهات إىل بناهتن عن الزواج ،وكالم نساء
البادية ،ووصايا النساء وأشعارهن17.

منوعــات
ّ

«بالغات النساء» كتاب باللغة العربية للمؤرخ السين ابن طيفور (-204
 280هـ.ق ).تطرق فيه إىل اخلطب الفصيحة والبليغة وأشعار النساء
وكلماهتن القصرية يف القرون الثالثة منذ صدر اإلسالم ،ويعد الكتاب
من مصادر كتاب «حبار األنوار» و«الغدير» ،كما أن العالمة المجلسي
نقل خطبة السيدة الزهراء وخطب نساء أهل البيت يف «الكوفة»
و«الشام» من هذا الكتاب.
أحمد بن أبي طاهر الخراساني الشهري بابن طيفور ،مؤرخ وكاتب سين،
وذكر خير الدين الزركلي أن أصله من «مرو» لكنه عاش يف «بغداد»1.
نسب إليه  50كتابا ،ومن هذه الكتب:كتاب «تاريخ بغداد» ،و«املنثور
واملنظوم» يف  14جملدا2.

المحتوى

كتاب بالغات النساء يعد قسما من اجمللد احلادي عشر لكتاب «املنثور
واملنظوم» ،وقد طبع مستقال 3،ومع أن مؤلف الكتاب من علماء أهل
السنة ،aلكن علماء الشيعة رووا عنه 4،فيقول اآلغا بزرك الطهراني أن
العالمة اجمللسي يف كتابه «حبار األنوار» روى خطبة السيدة الزهراء
وخطب نساء أهل البيت يف الكوفة والشام من هذا الكتاب5.
وشد اجلانب األديب من هذا الكتاب انتباه املؤلفني 6،وورد أن هذا الهوامش:
الكتاب يكشف عن حرية نساء املسلمني ووعيهم للقضايا االجتماعية .1 7.الزرکلي ،خريالدين« ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
واملستعربني واملستشرقني» ،بريوت ،دار املاليني 1989 ،م .ج ،1ص.141
 .2النفس املصدر.
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خیوط العنكبوت

الدراسات الثقافیـة

ختتلف خريطة العامل السياسية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل من
اليت سادت قبلها اختالف بينة .فقد انتصر االستعمار الربيطاين على
االستعمار األملاين والتهم النصيب األكرب من اإلمرباطورية العثمانية،
مث ظهرت إرهاصات القومية العربية (ولكن حركة القومية العربية وحركة
املقاومة العربية الفلسطينية ،وخباصة يف العقود األوىل من هذه الفرتة
كانت ضعيفة غري قادرة على تعبئة اجلماهري وتنظيمها ضد االستعمارين
اإلجنليزي والصهيوين بتنظيمهما احلديث وعالقاهتما العاملية وتعاوهنما
الوثيق داخل فلسطني وخارجها) .وقد تصاعدت املقاومة يف الثالثينيات،
ولكن املؤسستني االستعماريتني حنجتا يف قمعها وانتهى األمر بطرد
غالبية الفلسطينيني من ديارهم وأعلنت الدولة عام 1948م .مبوافقة
الدول الغربية العظمی كلها وموافقة االحتاد السوفيييت (ومل تظهر املقاومة
الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إال عام 1965م .بقيادة فتح
ومبشاركة الفصائل الفلسطينية األخرى) .وقد خاضت الدولة الصهيونية
حروهبا املتعددة ضد العرب ،من حرب 1948م .إىل حرب 1956م.
إىل حرب ۱۹6۷م .إىل حرب ۱۹۷۳م .إىل اجتياح لبنان عام ۱۹۸۲م.
وما تبعه من توسع ومزيد من القمع.
ويف بداية هذه املرحلة ظهرت الواليات املتحدة قوة كربى هلا ثقل يعتد
به على الصعيد العاملي ،أما االحتاد السوفييت فقد دخل مرحلة البناء
والتحديث االشرتاكي اليت فرضت عليه نوعا من العزلة .ومع ثالثينيات
القرن بدأ مركز اإلمربيالية يف االنتقال من «لندن» إىل «واشنطن» ،وهي
عملية ميكن القول إهنا اكتملت بعد احلرب العاملية الثانية اليت خرجت
منها الواليات املتحدة قائدا للمعسكر اإلمربيايل بال منازع.
كما يالحظ تركز معظم يهود العامل يف الواليات املتحدة؛ وقد كان
هلذين العنصرين أعمق األثر يف تعميق توجه احلركة الصهيونية مث الدولة

الصهيونية حنو أمریکة.
مع «وعد بلفور» ،حسمت كل األمور ،فبعد ظهور الصيغة الصهيونية
األساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية هلا ،يظهر بلفور (ممثل
اإلمرباطورية الربيطانية واحلضارة الغربية كلّها) ويوقع عقد بلفور ممثالً
للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف اآلخر الصهاينة التوطينيون من يهود
الغرب املندجمني والصهاينة االستيطانيني اليهود ممثلي املادة البشرية اليهودية
من شرق أوربة) فتصبح احلركة الصهيونية مشروعا استعماريا استيطانيا
إحالليا.
وجيب أال ختلق انطباعا خاطئا بأن هناك تعاقبا زمنيا صارما ،فاليهودية
ذات الديباجة املسيحية ال تزال مزدهرة رغم أن احلضارة الغربية قد تطورت
بطريقة مهشت املسيحية ،كما أن صهیونية غري اليهود (العلمانية) ال تزال
قائمة والصهيونية التوطينية ال تزال هي الصهيونية املنتشرة بني معظم يهود
العامل (ويطلق عليها صهيونية الدياسبورا).
وبعد إعالن وعد بلفور وبعد اكتمابه املنظمات الصهيونية الشرعية
االستعمارية اليت كانت تسعى إليها ،تغريت الصورة متاما ،فلم تعد القضية
قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من شرق أوربة ،ومل تعد املسألة
متصلة بإغاثة بضعة آالف من اليهود ،وإمنا أصبحت املنظمة تابعة ألكرب
قرة استعمارية على وجه األرض آنذاك ،وأصبح هلا ونظيفة حمددة بعي نقل
املادة البشرية اليهودية إىل «فلسطني» لتأسيس قاعدة هلذه القوة ،ولذا فلم
يعد هناك جمال لالختالفات الصغرية بني دعاة االستيطان العمليني مقابل
دعاة بذل اجلهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية ،كما مل يعد هناك أي
مربر لوجود دعاة الصهيونية اإلقليمية (أي توطني اليهود خارج فلسطني)،
وتساقطت بالتايل كثري من التقسيمات الفرعية أو أصبحت غري ذات
موضوع ،ومت تقسيم العمل على أساس جديد يقبله اجلميع ،وظهر ما

ميكن تسميته «الصهيونية التوفيقية» ،كما أن الرفض اليهودي للصهيونية
فقد دعامته األساسية اخلوف من ازدواج الوالء؛ إذ أصبح تأیید الصهيونية
أمراً ال يتناقش مع والء اإلنسان الغريب لوطنه وحضارته.
وتاريخ احلركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ االستيطان الصهيوين يف
فلسطني حتت رعاية حكومة االنتداب ،وقد ظهرت بعض التوترات بني
القوة االستعمارية الراعية واملستوطنني (وهو توتر يسم عالقة أية دولة
راعية باملستوطنني التابعني هلا ،وهو ال يعود إىل تناقض املصاحل وإمنا إىل
اختالف نطاقها ،فمصاحل الدولة الراعية أكثر اتساعا وعاملية من مصاحل
املستوطنني) .ولذا ،فقد أصدرت احلكومة الربيطانية الراعية جمموعة من
الكتب البيضاء لتوضح موقفها من املستوطنني الصهاینة ومن العرب،
وقد انتقل دور الدولة الراعية من «إجنلرتة» إىل الواليات املتحدة ،ولكن
كل هذه العناصر ال تغري بنية الفكر الصهيوين وال اجتاه احلركة وال تؤثر يف
املنظمة الصهيونية.
أما بالنسبة إىل املنظمة الصهيونية ،فبعد صدور وعد بلفور كان ضروري
أن يكون هلا ذراعها االستيطاين الذي يتعامل مع حقائق املوقف يف
فلسطني ،وقد أسست املنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي املعروف باسم
«الوكالة اليهودية» عام ۱۹۲۲م ،.إذ نص صك االنتداب الربيطاين على
فلسطني على االعرتاف بوكالة يهودية مناسبة إلسداء املشورة إىل سلطات
االنتداب يف مجيع األمور املتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود يف فلسطني،
ويف عام ۱۹۲۹م ،.جنح وایزمان  -رئیس املنظمة الصهيونية آنذاك -
يف إقناع أعضاء املؤمتر الصهيوين السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة
اليهودية فيتشكل جملسها من عدد من أعضاء املنظمة وعدد مثله من غري
أعضائها ،وكان املفروض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيني لتمويل
املشروع الصهيوين دون إلزامهم باالخنراط يف صفوف املنظمة ،واإلحياء يف
الوقت نفسه بأن الوكالة متثل مجيع يهود العامل وال تقتصر على أعضاء
املنظمة ،وكان من شأن هذه اخلطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية
وتدعم املوقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع احلكومة الربيطانية اليت
كان يقلقها تصاعد األصوات الرافضة للصهيونية يف أوساط یهود بريطانية
عرفان باالسم نفسه على النحو التايل« :املنظمة
(وقد ظلت املنظمتان تُ ّ
الصهيونية  /الوكالة اليهودية» حيت عام ۱۹۷1م .حني جرت عملية
مزعومة وشكلية إلعادة التنظيم فأصبحت املنظمتان منفصلتني قانونيا
ولكل منهما قیادة خمتلفة).
ومل يهدأ الصراع متاما بني التوطينيني واالستيطانيني ،فحىت عام 1948م،.
كان الصراع يدور حوله من يتحكم يف املنظمة وحول حتديد أهداف
املشروع الصهيوين .أما بعد عام 1948م ،.فإن جمال الصراع أصبح تعريف
اليهودي (الديين والعلماين) إذ ُحسمت قضية التحكم يف املنظمة لصاحل
املستوطنني متاما.
رغم عدم اشرتاك يهود البالد العربية يف إفراز الفكر الصهيوين أو احلركة
الصهيونية ،ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي والغريب) مل تتوجه إليهم
بشكل خاص ومل حتاول جتنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام 1948م ،.المصدر :د .عبدالوهاب المسیري« ،الصهیونیة وخیوط العنکبوت» ،دمشق،
إال أن إنشاء الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادهتم .كما أن حاجة دارالفکر ،الطبعة األولی2007 ،م ،.بالتلخیص.
الدولة الصهيونية إىل طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرقي أو اختفائهم
وبعد رفض يهود املغرب اهلجرة) جعلها هتتم هبم وجتندهم وتفرض عليهم
يف هناية األمر «مصريا صهيونيا» ،أي اخلروج من أوطاهنم .وقد استقرت
أعداد كبرية منهم يف الدولة الصهيونية ،وإن كان من امللحوظ أن أعدادا
أكرب استقرت خارجها.
وقد ظهرت صراعات بني دعاة الدميقراطية ودعاة الشمولية ،وبني دعاة
املشروع الرأمسايل احلر والنهج االشرتاكي ،ولكنها صراعات ال عالقة
هلا بالفكر الصهيوين وال باحلركة الصهيونية؛ فهي صراعات داخلية
بني املستوطنني ،وإذا شارك فيها الصهاينة التوطينيون فإن مسامهتهم
تظل ثانوية ،وتعود هامشية هذه الصراعات إىل أن الواليات املتحدة
متول التجمع الصهيوين بأسره ،مبن فيه من رأمساليني وإرهابيني وعقالء
واشرتاكيني وقتلة ،فاحلقيقة األساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية ،ولذا
فإن الصراعات ذات املضمون األيديولوجي العميق أو السیاسي املسطح
ليست ذات أمهية كبرية ،أما الصراع بني األشكناز والشرقيني فهو صراع
عميق ومهم ولكنه ال يؤثر يف الفكر الصهيوين أو احلركة الصهيونية ،فهو
قضية إسرائيلية داخلية متاما.
وهذه املرحلة شهدت حتول الفكرة الصهيونية .االستيطانية ،إىل واقع
استيطاين إحاليل ،إذ جنحت الدولة الصهيونية يف طرد معظم العرب من
فلسطني احملتلة عام 1948م .واستبعاد من تبقى منهم.
وتواجه الصهيونية ،فكرة وحركة ومنظمة ودولة ،أزمة عميقة لعدة أسباب
من بينها انصراف يهود العامل عنها ،فالصهيونية ،ال تعين هلم الكثري ،فهم
يفضلون إما االندماج يف جمتمعاهتم أو اهلجرة إىل الواليات املتحدة ،وقد
تدهورت صورة املستوطن الصهيوين اعالميا بعد االنتفاضة إذ إن هذه
الدولة الشرسة أصبحت تسبب هلم احلرج الشديد ،وهي مل تعد دولة
إحاللية ،ميكن الدفاع عنها حبسباهنا دولة يهودية خالصة (األبارهتاید).
وقد أدى هذا إىل أن املادة البشرية املستهدفة ترفض اهلجرة ،األمر الذي
يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمستوطن الصهيوين .ويالحظ تزاید
حرکات رفض الصهيونية والتملص منها وعدم االكرتاث هبا بني يهود
العامل.
وعلى املستوى األيديولوجي ،يالحظ ،يف عصر هناية األيديولوجية وما
بعد احلداثة ،أن كل النظريات تتقلص وخيتفي املركز ،والشيء نفسه
يسري على الصهيونية إذ إن إميان يهود العامل هبا قد تقلص متاما ،ولذا
فإن من يهاجر إىل إسرائيل إمنا يفعل ذلك ألسباب نفعية مادية مباشرة،
ويف داخل إسرائيل ،تظهر أجيال جديدة تنظر إىل الصهيونية بكثري من
السخرية ،وعلى املستوى التنظيمي ،تفقد املنظمة كثرية من حیویتها
وتصبح أداة يف يد الدولة الصهيونية ،وتقابل اجتماعاهتا باالزدراء من قبل
یهود العامل واملستوطنني يف فلسطني ،ومل تغري «اتفاقية أوسلو» من األمر
كثريا ،بل لعلها تسرع بتفاقم أزمة الصهيونية ،فالدولة ستصبح أكثر ثباتا
واستقرارا وستتحدد هویتها دولة هلا مصاحلها االقتصادية واالسرتاتيجية
املتشبعة اليت ليس هلا بالضرورة عمالقة كبرية بأعضاء اجلماعات اليهودية
يف العامل.
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الدراسات الثقافیـة
علي بن يقطني ثياباً أكرمه هبا،
محل هارون الرشيد يف بعض األيّام إىل ّ
دراعة خز سوداء من لباس امللوك مثقلةً بالذهب ،فانفذ
وكان يف مجلتها ّ
علي بن يقطني ًج ّل تلك الثياب إىل موسى بن جعفر وأنفذ يف
ّ
الدراعة ،وأضاف إليها ماالً كان عنده على رسم له فيما
تلك
مجلتها
ّ
فلما وصل ذلك إىل أيب احلسن قبل
ماله.
مخس
حيمله إليه من
ّ
علي بن يقطني وكتب
املال والثيابّ ،
ورد ّ
الدراعة على يد الرسول إىل ّ
إليه« :إحتفظ بها ،وال تخرجها عن يدك ،فسيكون لك بها شأن تحتاج
بردها عليه ،ومل يدر ما سبب ذلك،
علي بن يقطني ّ
إليها معه ».فارتاب ّ
بالدراعة.
واحتفظ ّ
خيتص به فصرفه
علي بن يقطني على غالم كان ّ
ّ
فلما كان بعد أيّام تغيرّ ّ
علي بن يقطني إىل أيب احلسن
ميل
يعرف
الغالم
كان
و
خدمته،
عن
ّ

موسى ،فسعى به إىل الرشيد فقال :إنّه يقول بإمامة موسى ابن جعفر،
الدراعة التي أكرمه بها
كل سنة ،وقد حمل إليه ّ
ويحمل إليه خمس ماله في ّ
أمير المؤمنين في وقت كذا وكذا .فاستشاط الرشيد لذلك وغضب غضباً
ألكشفن عن هذه الحال ،فإن كان األمر كما تقول أزهقت
شديداً ،وقال:
ّ
نفسه.

فلما مثل بني يديه قال
علي بن يقطنيّ ،
أنفذ هارون يف الوقت بإحضار ّ
الدراعة التي كسوتك بها؟ قال :هي يا أمير المؤمنين عندي في
له :ما فعلت ّ

سفط مختوم فيه طيب ،قد احتفظت بها ،فلّما أصبحت إال وفتحت السفط
تبركاً بها وقبّلتها ورد ّدتها إلى موضعها ،وكلّما أمسيت صنعت
ونظرت إليها ّ
بها مثل ذلك .فقال :أحضرها الساعة ،قال :نعم يا أميرالمؤمنين .واستدعى
الفالني من داري ،فخذ مفتاحه من
بعض خدمه فقال له :إمض إلى البيت
ّ

تدبیر اإلمام کاظم إلنقاذ حیاة علي بن یقطین

وكان علي بن يقظني يف ضوء هذه اخلدمات ،حيظى على الدوام بدعم
إجراءات علي بن یقطین في دعم الشیعة
ومحاية اإلمام الكاظم ،وكما أوردنا بداية مثاال على ذلك ،فانه جنا
 .1دفع الوجوهات المالیة لإلمام الکاظم
وكان علي بن يقطني حيمل بصورة سرية مخس ماله إىل اإلمام السابع عدة مرات على إثر تدبر اإلمام ،من خطر داهم .واألمثلة االخرى على
كما كان يرسل له أمواال يف الظروف احلساسة واخلطرية .وينقل اثنان تدبر اإلمام هي:
كتب علي بن يقطني إىل أيب احلسن موسى :جعلت فداك ،إ ّن
من أصحابه:
ّ
بعث إلینا علی بن یقطنی ،فقال اشرتیا راحلتنی وجتنبا الطریق ودفع إلینا ماال
وکتبا حتی توصال مامعکما من املال والکتب إلی أبی احلسن موسی
و الیعلم بکما أحد ...فأتینا الکوفة فاشرتینا راحلتنی وتزودنا زادا وخرجنا
نتجنب الطریق ،حتی إذا صرنا ببطن الرمة شددنا راحلتنا ووضعنا هلما
العلف وقعدنا نأکل ،فبینا حنن کذلک إذا راکب قدأقبل ومعه شاکری،

الدراسات الثقافیـة

علي بن يقطين

خازنيت وآفتحه ،مث افتح الصندوق الفالينّ فجئين بالسفط الذي فيه خبتمه .فلما قرب منا فإذا هو أبو احلسن موسی فقمنا إلیه وسلمنا علیه
فلم يلبث الغالم أن جاء بالسفط خمتوماً ،فوضع بني يدي الرشيد فأمر ودفعنا إلیه الکتب و ما کان معنا ،فأخرج من کمه کتبا فناولنا إیاها،
فقال« :هذه جوابات کتبکم ...انصرفا فی حفظ اهلل5».
بكسرختمه وفتحه.
الدراعة فيه حباهلا ،مطوية مدفونة يف الطيب ،فسكن
فلما فتح نظر إىل ّ
ّ
وانصرف
مكانها
إلى
ارددها
يقطني:
بن
لعلي
قال
مث
غضبه،
من
الرشيد
ـج
ّ
ّ
ّ .2نواب الح ّ
ا
ساعي
بعدها
عليك
راشداً ،فلن أص ّدق
م
د
وتق
ة،
سني
جبائزة
يتبع
أن
أمر
و
.
ً
ّ إن من افتخارات علي بن يقطني يف التاريخ هو أنه كان يرسل سنويا،
ّ
بضرب الساعي به1.
عددا بالنيابه عنه إىل احلج وزيارة بيت اهلل احلرام .حیصی لعلی بن یقطنی
٭٭٭
بعض السننی ثالمثائة ملب أومائتنی ومخسنی ملبیا ،و إن مل یکن یفوته
وعلی بن یقطنی الوزیر الفطن واملتقي هلارون الرشید ومن التالمذة البارزين من حیج عنه ،و کان یعطی بعضهم عشرین ألفا ،وبعضهم عشرة آالف
لإلمام الکاظم ولد يف «الكوفة» سنة 120ه.ق،.أبوه يقطين كان فی کل سنة للحج ،مثل الکاهلی و عبدالرحمن بن الحجاج وغریمها،
داعية للعباسيني فطلبه مروان احلمار فهرب وكانت أمه قد هربت بأخيه ویعطی أدناهم ألف درهم6.
2
عبيد حىت ظهرت الدولة العباسية فرجعوا مجيعا .وقد نشأ وترعرع علي بن إن هذا االجراء ونظرا إىل أمهية وفضيلة احلج يف االسالم ،يؤشر بال شك
يقطني يف الكوفة ،وأصبح من تالمذة اإلمام السابع.
إىل إميان علي بن يقطني وورعه ،ولكن ونظرا إىل العدد الالفت هلؤالء
االشخاص واملبالغ الطائلة اليت كان يعطيها هلم ،فان القضية تكتسي
عمقا أكرب .إن هذا املبلغ الذي كان يسدد سنويا ،كان بطبيعة احلال
علي بن یقطین في بالط هارون الرشید
وإبان احلكم العباسي ،هزمت احلركات املسلحة للعلويني وبين هاشم ،وثبت جزء من النفقات السنوية لعلي بني يقطني ومن فائض نفقاته اجلارية
مع استشهاد قادة هذه النهضات وهزمية أنصارها ،بان أي عمل واجراء واملتبقي من دفع الوجوهات املالية مثل الزكاة واخلمس وسائر الصدقات
مسلح وحاد يف تلك احلقبة مآله الفشل واهلزمية وجيب متابعة النضال بطرق املستحبة والعطاءات واهلبات وما إىل ذلك.
وأساليب أخرى .لذلك فان اإلمام الكاظم ختلى عن األعمال احلادة وبذلك يبدو أن اإلمام الكاظم كان قد أعطى اإلذن لعلي بن
والعنيفة واهتم برتبية وبناء األشخاص والتوعية والتشهري بالطبيعة الدنيئة يقطني للتصرف يف اخلراج وبيت مال املسلمني ،وكان يدفعهاكأجرة احلج
للحكم العباسي ونشر أفكار التشيع يف خمتلف مستويات اجملتمع .وبناء للشيعة لكي ال يعطي ذريعة للمعارضني إلبداء املعارضة واإلستشكال.
على هذه اخلطة ،مل يكن اإلمام ورغم العقوبات العامة ،يعارض التعاون لذلك ،فان قضية إيفاد احلجاج ،كانت يف احلقيقة خطة مدروسة
مع تلك احلكومة اجلائرة وعلى وجه اخلصوص شغل املناصب املهمة من ومنتظمة وكان علي بني يقطني يقوم من خالل هذا اإلجراء بتعزيز البنية
قبل الرجال األكفاء والطهر الشيعة ،الن ذلك كان يسهم يف نفوذهم يف االقتصادية للشيعة.
اجلهاز احلكومي من جهة ،وأن يكون الناس ال سيما الشيعة منهم حتت وما يؤكد ذلك ،وجود شخصيات كبرية مثل عبد الرحمن بن الحجاج
مظلة محايتهم من جهة أخرى3.
وعبداهلل بن يحيى الكاهلي بني احلجاج والذينكانوا من األنصار اخلاصني
ومن بني هؤالء األشخاص الذين استطاعوا الدخول إىل جهاز اخلالفة واملوثوق هبم لدى اإلمام ،وطبعا منبوذين من اجلهاز احلكومي وحمرومني
العباسي ،هو علي بن يقطني الذي أصبح مع الوقت موضع ثقة هارون من االمتيازات.
الرشيد الذي اختذه الرشيد وزيرا له و كان على صلة وثيقة باالمام موسى والنقطة االخرى اليت تلفت االنتباه يف خطة علي بن يقطني هذه ،هي
الكاظم يعمل بارشاده على إغاثة املظلومني حىت قال فيه« :يا علي إشراك الشيعة ال سيما كبارهم ،يف موسم احلج ،لكي يسامهوا من خالل
أن هلل أولياء مع أولياء الظلمة يدفع بهم عن أوليائه ،وأنت منهم يا علي .و قد ذلك يف تقدمي التشيع واملشاركة يف النقاشات واملناظرات مع الفرق
االخرى وإجياد موجة ثقافية شيعية7.
سعي به مرارا إلى الرشيد في أنه يتشيع حتى أراد الرشيد اهالكه لو لم تتداركه
رحمة من ربه4».

إلي بخطّك
أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين ،فإن رأيت أن تكتب ّ
ما يكون عملي بحسبه فعلت إن شاء اهلل .فكتب إليه أبو احلسن:
«فهمت ما ذكرت من االختالف في الوضوء ،والذي امرك به في ذلك
أن تتمضمض ثالثاً ،وتستنشق ثالثاً ،وتغسل وجهك ثالثاً ،وتخلّل
شعر لحيتك (وتغسل يدك إلى المرفقين ثالثاً) وتمسح رأسك
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كلّه ،وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما ،وتغسل رجليك إلى
الكعبين ثالثاً ،وال تخالف ذلك إلى غيره».

تعجب ممّا رسم له فيه ممّا
علي بن يقطنيّ ،
ّ
فلما وصل الكتاب إىل ّ
مجيع العصابة على خالفه ،مث قال :موالي أعلم بما قال ،وأنا ممتثل أمره،

الدراسات الثقافیـة

فكان يعمل في وضوئه على هذا الح ّد ،ويخالف ما عليه جميع الشيعة،
امتثاالً ألمر أبي الحسن.
بعلي بن يقطني إىل الرشيد وقيل له :إنّه رافضي مخالف لك،
سعي ّ
علي بن يقطين،
فقال الرشيد لبعض ّ
خاصته :قد كثر عندي القول في ّ
الرفض ،ولست أرى في خدمته لي تقصيراً،
والقرف له بخالفنا ،وميله إلى ّ
وأحب أن أستبرىء
وقد امتحنته مراراً ،فما ظهرت منه على مايقرف به،
ّ
أمره من حيث اليشعر بذلك
فيتحرز منّي .فقيل له :إ ّن الرافضة  -يا أمير
ّ
المؤمنين  -تخالف الجماعة في الوضوء فتخ ّففه ،وال ترى غسل الرجلين،
فامتحنه من حيث ال يعلم بالوقوف على وضوئه .فقال :أجل ،إ ّن هذا الوجه
الشغل يف الدار حىت دخل
يظهر به أمره .مث تركه م ّد ًة وناطه بشيء من ّ

علي بن يقطني خيلو يف حجرة يف الدار لوضوئه
وقت الصالة ،وكان ّ
فلما دخل وقت الصالة وقف الرشيد من وراء حائط احلجرة
وصالتهّ ،
علي بن يقطني وال يراه هو ،فدعا باملاء للوضوء ،فتمضمض
حبيث يرى ّ
ثالثاً ،واستنشق ثالثاً ،وغسل وجهه ،وخلّل شعر حليته ،وغسل يديه
إىل املرفقني ثالثاً ،ومسح رأسه وأذنيه ،وغسل رجليه ،والرشيد ينظر إليه،
فلما رآه قد فعل ذلك مل ميلك نفسه حىت أشرف عليه حبيث يراه ،مث
الرافضة .وصلحت
علي بن يقطين  -من زعم أنّك من ّ
ناداه :كذب  -يا ّ
حاله عنده.
وورد عليه كتاب أيب احلسن:
مرًة
لي بن يقطين ،تو ّ
ضأ كما أمر اهللّ ،اغسل وجهك ّ
«ابتدئ من االن يا ّ
فريضةً وأًخرى إسباغاً ،واغسل يديك من المرفقين كذلك ،وامسح بمقدم
رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ،فقد زال ما كان يخاف
عليك ،والسالم8».
ّ

مقام العلمي لعلي بن يقطين

الهوامش:

.1اإلرشاد« ،الشيخ املفيد» ،ج  ،2ص .227

إنه عنوان فیلم تلفزيوين أعده القس مايك إيفنز صديق جورج بوش األب

والذي حيتل مكانة بارزا يف احلزب اجلمهوري والذي يتحرك لتأييد مرشحى
اليمني األمريكي اجلديد املؤيد بقوه إلسرائيل ،أمثال ريجان وبوش.
يقول الراهب ويكرسون:

وخيتتم إيفنز الفيلم بنداء إىل املسيحيني لدعم أفضل صديق لـ«أمريكا»
يف ذلك اجلزء من العامل.
خالل التوقيع على «إعالن مباركة إسرائيل» وبني العامني 1984
و1985م .يعرض الفيلم على  250حمطة تلفزيونية ،ونعيد النظر فيه
باعتماد ممثلني حمرتفني خالل صيف 1985م.
ويف يناير 1985م .دعا ريجان جيمس بيكر وجيمس سواجارت وفولويل
وإيفنز للقائه بصورة شخصية وأعرب هلم عن إميانه بأن أمريكا على عتبة
يقظة روحية وقال:

إن مايك إيفنز يهودی تنصر من أجل مساعدة شعبه ولكن هذا ال يعني أنه
يذهب إلى إسرائيل ويحاول تنصير اليهود ،ال شيء من ذلك على اإلطالق،
يريد أن يظهر إلسرائيل ولليهود أننا نحبهم وأننا نقف إلى جانبهم ويريد أن
يعرب لهم من خالل وجودنا ومن خالل هدايانا عن حبنا الكبير ،لم يعان أحد
في العالم كما عانى اليهود ،واهلل يقول لنا :إنه يبارك أولئك الذين يباركون إنني مؤمن بذلك من كل قلبي ،وإن اهلل يرى أناسا مثلي ومثلكم في صالة
اليهود1.
وحب نبتهل إليه فيها إعداد العالم لعودة ملك الملوك وسيد األسياد2.

ويردد إيفنز دوما قوله:
وملك امللوك وسيد األسياد الذي يقصده رجيان ليس إال ملك اليهود
إن اهلل يريد من األمريكيين نقل سفارتهم من «تل أبيب» إلى «القدس» ،ألن املنتظر ومسيحهم الدجال الذي ينتظرونه.
القدس هي عاصمة داود ،ويحاول الشيطان أن يمنع اليهود من أن يكون لهم ويقول إيفنز إن اليهود اإلسرائيليني أخربوه عن خططهم بغزو «لبنان»
حق اختيار عاصمتهم ،إذا لم تعترفوا بالقدس ملكية يهودية ،فإننا سندفع ثمن قبل يومني من حدوثه ويقول:

ذلك من حياة أبنائنا وآبائنا ،إن اهلل سيبارك الذين يباركون إسرائيل وسيلعن لقد صليت مع رئيس الوزراء بيجين لمدة  24ساعة مباشرة بعد غزو لبنان
العنيها.
في عام 1982م.

وأما الفيلم الذي أعده إيفنز يقدم التأكيدات السياسة حول أمهية إسرائيل هكذا وصل احللف اإلسرائيلي املسيحي األمريكي إىل مرحلة خطرة
بالنسبة للواليات املتحدة ويقول:
تنذر بكارثة نووية ،إذا ما علمنا مقدرة إسرائيل النووية وما كشف عنه
إذا تخلت إسرائيل عن المناطق التي تحتلها بصورة غير شرعية فإن اهلل سيدمر تقرير لوكالة املخابرات املركزية األمريكية كشف يف عام 1986م.
كال من إسرائيل والواليات المتحدة.
جاء فيه:
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الدراسات الثقافیـة

وحسب علماء علم الرجال واملؤرخني ،فان علي بن يقطني كان من
الصحابة والتالمذة البارزين لإلمام الكاظم ،واستفاد من حضور
اإلمام ونقل عنه أحاديث كثرية 9.وكانت له مؤلفات كالتايل:
« .1ما سئل عنه الصادق من املالحم»،
الشاك حبضرته»،
« .2مناظرة ّ
 .3املسائل اليت تعلمها من اإلمام الكاظم.
إ ّن للّه تعاىل أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع هبم عن أوليائه ،وعلى أي
حال ،فان علي بن يقطني وطوال هذه املدة اليت توىل فيها هذا املنصب،
كان مبنزلة حصن حصني ومالذ آمن للشيعة ،واضطلع يف تلك الظروف
العصيبة ،بدور يف توفري املال الالزم حلفظ حياة الشيعة واستقالليتهم.
ويف النهاية مات يف زمن أيب احلسن موسى و أبواحلسن حمبوس
سنة مثانني و مائة و بقي أبو احلسن يف احلبس أربع سنني.

« .2أعيان الشيعة» ،السيد حمسن األمني ،ج  ،8ص .371
« .3سريه پيشوايان» (سرية القادة) ،مهدي بيشواىي ،صص 465 -464
« .4أعيان الشيعة» ،ج  ،8ص .371
« .5إختيار معرفة الرجال» املعروف بـ«رجال الكشي» ،الشيخ الطوسي ،ص .437
 .6املصدر السابق ،ص .434
« .7سرية القادة» ،صص .472-471
« .8اإلرشاد» ،صص .229-227
« .9رجال النجاشي» ،أبو العبّاس النجاشی ،ص .273

إسرائيل مفتاح أمريكا إلى النجاة

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
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٭ مجادي اآلخرة
1442

أصابع خفیة

26

إن تل أبيب قادرة على إنتاج أجهزة نووية من دون ضجة ،وإن
إسرائيل تملك ما بين  20 ،12قنبلة نووية.

الدراسات الثقافیـة

وأصبحت الواليات املتحدة متورطة بتزويد إسرائيل باألسلحة
احلربية والنووية أيضا ،حىت إن إسرائيل هتدد الواليات املتحدة هبا وهذا
ما أوضحه الدكتور لومسکی:

إن سالح إسرائيل السري ضد الواليات المتحدة بصورة خاصة وضد العرب
بصورة عامة هو أنها يمكن أن تتصف كدولة متوحشة خطيرة على جيرانها
غير طبيعية قادرة على إحراق حقول النفط أو حتى البدء بحرب نووية3.

ويف كتابه «املثلث القدري :الواليات املتحدة وإسرائيل والفلسطينيون»
يقول مؤلفه الربوفسور اليهودي األمريكي نعوم کومسکی:

التهديد كان موجها إلى الواليات المتحدة 4،اإلشارات اإلسرائيلية
ستجعل األمر واضحا أمام صانعي القرار في البيت األبيض والبنتاجون
ووزارة الخارجية ،من أن أي مزيد من التأخير سيؤدي إلى كارثة في الشرق
األوسط ...ويمكن الظن أيضا أن الصواريخ اإلسرائيلية ذات الرؤوس النووية
والتي يمكن أن تصل إلى جنوب «روسيا» ليس الهدف منها ردع االتحاد
السوفياتي وإنما تنبيه المخططين األمريكيين مرة أخرى إلى الضغوط على
إسرائيل للرضوخ إلى تسوية سياسية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف ،على
إمكانية حرب نووية عالمية.

الهوامش:

« .1النبوءة والسياسة».
 .2املصدر السابق.
 .3املصدر السابق.
 .4التهديد صدر إبان احلرب عام 1973م .بعد هزمية إسرائيل أمام املصريني
والسوريني وأمر نیکسون وكيسنجر وقتها باالستنفار النووي من الدرجة الثالثة يف كل
أحناء العامل بعد أن هددت إسرائيل باستعمال األسلحة النووية.
 .5انظر« :هناية العامل وأشراط الساعة» ،دار الكتاب العريب؛ وأيضا« :عشرة
ينتظرها العامل» ،ففيهما املزيد واملفيد عن هذا املوضوع العام.
سراً؟ أصابع خفیة تقود
المصدر :منصور عبدالحکیم« ،من یحکم العالم ّ
العالم» ،دارالکتاب العربي ،الطبعة األولی2005 ،م ،.بالتلخیص.

الحرب البيولوجية ،الحرب التي تزهق أرواح ألوف الناس يوميا! المغولكانوا يرمون أجساد المصابين بالطاعون بالمنجنيق
وعلى مدى القرون املنصرمة ،لقي العديد من البشر (ما يزيد عن  500باتجاه العدو!

مليون شخص) حتفهم بسبب األمراض املعدية .وهذه الوفيات حصلت يف
العديد من احلروب (ال سيما احلرب العاملية الثانية) بسبب تفشي العوامل
املمرضة أو السامة ،ومثة ختوف اليوم من أن الكثري من األمراض اليت تؤدي
إىل الوفاة ،حتصل بسبب العوامل الطبيعية اليت مت التالعب هبا وحتويرها،
وبالتايل إنتاج السالح البيولوجي منها .إن هذه احلرب البيولوجية ،مازالت
مستمرة يف العصر احلاضر ،رغم وجود معاهدة حول األسلحة البيولوجية1.
وهذه املعاهدة نظمت عام 1975م .واعتربت هذه املعاهدة (القائمة
على أساس حظر اخرتاع وإنتاج ونشر وختزين األسلحة البيولوجية وكذلك
إزالتها) كمعاهدة «األسلحة البيولوجية والسامة» ،وجاءت كنتيجة
للجهود املضنية لألسرة الدولة الستكمال بروتوكول جنيف لعام 1925م.
كما تعترب أول معاهدة لنزع األسلحة متعددة األطراف حلظر فئة حمددة
من األسلحة2.و3
إن أول تقرير حول استخدام األسلحة البيولوجية ،يتمثل يف استخدام
الرومان ،للحيوانات النافقة لتلويث إمدادات مياه العدو؛ واليت كان هلا
أثر مزدوج على خفض عدد أفراد العدو وتثبيط معنويات مقاتليه .ويف
مثال اخر ،كان املغول ،يرمون باملنجنيق ،أجساد املصابني بالطاعون باجتاه
جزيرة القرم .ويذهب بعض املؤرخني إىل أن هذا احلادث ،كان وراء تفشي
الطاعون يف أوروبا يف العصور الوسطى والذي خلف  25قتيال4.

ولتحديد األسلحة البيولوجية والدفاع ضدها ،جيب النظر إليها من ثالث
زوايا؛ أو باألحرى ،ميكن تصنيف األسلحة البيولوجية يف ضوء ثالثة
عوامل هي :املنشأ واهلدف (أكان انسانيا وحيوانا أو نباتيا) واألدوات؛
أي أن هجوما بيولوجيا يشن على خلفية عوامل مبا فيها:
أ .أي عامل بيولوجي يتم استخدامه( .املنشأ)
ب .كيف يتفشى وينتشر( .أداة التفشي واالنتشار)
ج .ماذا يستهدف ويهاجم( .اهلدف) وميكن أن حيدث بأشكال
خمتلفة5.
وقد يطرح هذا السؤال نفسه وهو :ما هي احلرب البيولوجية؟! استخدام
العوامل البيولوجية من قبيل اجلراثيم والفريوسات والفطريات والسموم
الناجتة عن الكائنات احلية ،لقتل أو إعاقة اهلدف املنشود6.

السالح البيولوجي في خدمة الجندي الخارق فوق االنساني

الدراسات الثقافیـة

هكذا وضعت إسرائيل أمريكا حتت أنياهبا النووية!
ولعل سؤاال هاما يتبادر إىل الذهن ويلح عليه ،والسؤال موجه إىل هؤالء
املبشرين األمريكيني ورجال الدين املسيحي هناك ،هل المسيح
جاء لتحقيق مملكة دنيوية عسكرية على األرض وهنج هنجا عسكريا أو
هكذا دعا أو هكذا سيكون حني ينزل للمرة الثانية وأنه من أجل ذلك
يأمر بإبادة الشعوب أم أنه جاء برسالة السالم ودعا إليها وإىل عبادة اهلل
الواحد األحد ،وأنه حني ينزل مرة أخرى آخرالزمان يأيت هلذا اهلدف؟!
بالطبع فاملسيح ليس كما يظن هؤالء من أنه رجل عسكري يدعو
إىل جمد دنیوی وملك أرضى قائم على أشالء املوتى وتدمري احلياة من
أجل حفنة يهود.
وأما املسيح الذي يدعو إليه اليهود وأنصارهم وأعواهنم من املبشرين
األمريكيني إمنا هو املسيح الدجال الذي يدعي أنه املسيح احلقيقي
والذي ينكره البعض من أبناء ملتنا ويتفاخرون بذلك ويقولون باستحالة
خروج املسيح الدجال ونزول املسيح ابن مرمي ،ذلك ظنهم الذي أردا
هم وأهلكهم كما سيهلك اليهود الصهاينة إن شاء اهلل تعاىل5.

دراسة أبعاد الحرب البيولوجية

إن العوامل البيولوجية ميكن أن تكون كاألسلحة العسكرية ،مؤثرة
للغاية .ولذلك ،فاهنا تعمل بأساليب نفسية مبا فيها على إجياد الشعور
باخلطر من خالل زرع اخلوف واحلرية وعدم الثقة يف احلياة الروتينية7.
إن استخدام العوامل البيولوجية ،ميكن أن يتم بصورة علنية أو خفية.
كما أهنا ختتلف عن األسلحة التقليدية بسبب عدة خصائص
فريدة 8.ألهنا:
٭ الرقم 75
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الدراسات الثقافیـة

٭ صنعت من املتعضيات املمرضة اليت ميكن أن تتكاثر العوامل ،يتم معرفتها وحتديدها بصعوبة ،وال تظهر عالئمها إال بعد
وتتوالد وتؤدي إىل املرض والوفاة لدى الكثري من املستضيفني .ساعات أو عدة أيام .إن بعض عوامل اإلرهاب البيولوجي هذه (مبا فيها
٭ ويستمر األمر ساعات أو أيام حىت تظهر عالئمها وأعراضها فريوس اجلدري) تنتقل من شخص إىل آخر ،واالخرى ليس كذلك ،مثل
عامل اجلمرة اخلبيثة.
لدى الشخص املصاب هبا.
٭ إن األسلحة البيولوجية هي زهيدة الثمن نسبيا لإلنتاج.
٭ إن
التفشي واالنتشار ،يعد املفتاح التطبيقي املؤثر يف األسلحة تصنيف األسلحة البيولوجية على أساس الهدف
البيولوجية9.
إن استخدام األسلحة البيولوجية ،ميكن أن ينطوي على «أهداف» خمتلفة؛
مبا فيها ،اهلدف االنساين واهلدف احليواين وهدف احملاصيل الزراعية .إن
إن األسلحة البيولوجية ووفقا للمنشأ ،يمكن أن تكون مهامجة االنسان ،له نطاق واسع .إن املستقبالت واملداخل لدى االنسان
يف هذه احلرب ،مهمة للغاية؛ مبا يف ذلك حاسة الشم (دخول األتربة
طبيعية أو غير طبيعية (مصنعة على يد االنسان)
إن هذه العوامل البيولوجية ،ميكن العثور عليها عادة يف الطبيعة؛ لكن واجلزئيات الصغرية) ومدخل األكل والشرب (الطعام احملور وراثيا) ومدخل
مثة إمكانية أن يتم حتويرها وتغيريها يف سبيل زيادة قدرهتا على إجياد اجللد (مثل اجلمرة اخلبيثة) ومدخل الوريد (الدم) .ويكون اهلدف أحيانا،
املرض وزيادة مقاومتها جتاه العقاقري اجلديدة أو زيادة نطاق تفشيها يف البيئة؛ مثل النبات (الدودة آكلة سيقان األرز) واحليوان (أنفلونزا الطيور)
البيئة .وعليه ،ميكن القول أن هذه العوامل من حيث «املنشأ» تصنف واحلمى القالعية للضأن .وبوسع سالح بيولوجي أن يؤدي إىل مقتل
إىل فئتني :الطبيعية (املوجودة يف الطبيعة) وغري الطبيعية (املصنعة على شخص واحد أو املاليني من األشخاص.

يد االنسان)10.

ويف احلاالت اليت يستهدف فيها السالح البيولوجي ،اإلنسان ،فانه يتم
إجياد أمراض جديدة من خالل التالعب اجليين .على سبيل املثال ،فان
التطعيم واسع النطاق ميكن أن يتحول من خالل حترير أصناف األنفلونزا
بقوة ممُ رضة وقاتلة هائلة ،إىل سالح بيولوجي ويؤدي إىل موت املاليني من
األشخاص الذين ضعفت مناعتهم بعد حقن اللقاحات السابقة.
ويف احلاالت اليت يستهدف فيها السالح البيولوجي ،احليوان ،فان القضية
ختتلف بعض الشئ .وميكن القول أن احلرب البيولوجية ،هي حمددة
األهداف يف املاشية .الن تفشي املرض بني املواشي ،ميكن أن تكون له
عواقب كبرية .إن أخطر األمراض احليوانية ،معدية للغاية وتؤدي إىل ظهور
عالمات بنسبة مئوية عالية لدى احليوانات املعرضة .على سبيل املثال،
ميكن اإلشارة إىل مرض احلمى القالعية .إن فريوس احلمى القالعية يوجد
بكميات كبرية يف القسم العلوي من اجلهاز التنفسي للحيوانات16.
أو أن يكون النبات ،هو املستهدف من السالح البيولوجي .وبصفة عامة،
فان أي عامل يؤدي إىل ختريب البيئة ،وخفض إنتاج احملاصيل الزراعية
وتلويث احملاصيل ويتسبب بتفشي وانتشار العوامل املمرضة يف النباتات
وحماصيلها ،فانه يعرض أمن السلسلة الغذائية للخطر ،ويعد ضربا من
اإلرهاب البيولوجي .إن هذه القضية تعد واحدة من أهم وأكثر احلروب
جدية واليت تواجهها بالدنا يف الوقت احلاضر .إن دخول اآلفات إىل البالد
عن طريق البذور امللوثة ،وواردات البذور غري اخلصبة والعقيمة والبذور
احملورة وراثيا ،واليت متلك أو تفتقد ملادة بعينها ،تعد من احلاالت اليت تعرض
الزراعة خلطر جاد.

السالح البيولوجي والحرب البيولوجية في الماشية

إن األمثلة من هذا القبيل (واليت تؤثر على النباتات أو حماصيلها) كثرية،
لكنه يتوجب تسليط الضوء عليها يف الدراسات الالحقة17.و 18على
سبيل املثال ،فان استهالك احملاصيل املعدلة وراثيا ،يستحدث مشاكل؛

تصنيف األسلحة البيولوجية تأسيسا على أدوات العدوى

الهوامش:

1 . h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
ومن جهة أخرى ،فان األسلحة البيولوجية تصل إىل اهلدف بأساليب
PMC1326439/
2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12197874
خمتلفة؛ إذ أن أبسط أدوات العدوى واالنتقال تتمثل يف:
3. http://www.pgaction.org/campaigns/bwc.html
٭ عن طريق اهلواء وبواسطة األتربة والغبار؛ وهو أسلوب ذو أثر .إن
4. http://www.uhavax.hartford.edu/bugl/bio-war.pdf
اجلراثيم املوجوة يف اجلو ،تنتشر على شكل جزئيات صغرية .وللتلوث5. https://www.ll.mit.edu/publications/journal/pdf/vol12_ ،
no1/12_1detectbioagents.pdf
فان شخصا ما ،جيب أن يُدخل عن طريق التنفس ،كمية كافية من هذه
6. https://c.aarc.org/resources/biological/history.asp
اجلزيئات إىل رئتيه لكي ميرض20.
7 . h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
٭ استخدام املتفجرات (الصواريخ والقنابل و)...؛ إن استخدام أساليب
PMC1121425/
التفجري لالنتقال والعدوى ،ليست مؤثرة بقدر األتربة والغبار يف اجلو8 . h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s / .
PMC3148622/
وذلك بسبب أن بعض العوامل البيولوجية ،تُباد على إثر االنفجار وأن
9. https://fas.org/irp/threat/mctl98-2/p2sec03.pdf
أقل من مخسة باملائة من العوامل البيولوجية قادرة عادة على إجياد املرض.
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Bioterrorism
11. http://www.merriam-webster.com/dictionary/AIDS
على سبيل املثال ،فان القنبلة العنقودية من طراز  E133هي من القنابل
12.http://www.topinfopost.com/2013/12/27/the-man-whoالبيولوجية االمريكية اليت صنعت إبان احلرب الباردة .وعندما تنفجر هذه
created-aids-robert-gallo
القنبلة ،تنشر يف اجلو ،جزيئات معلقة من العوامل البيولوجية اليت تسبب _13. http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp
عادة مرض اجلمرة اخلبيثة21.
sociopol_cooper12.htm
14.http://www.study1000.com/104744/sec_41/p_31.
aspx?lang=Fa
15.http://www.abc.net.au/news/2003-04-11/sars-could-bebiological-weapon-experts/1835010
٭ عن طريق احلقن باجللد؛ إن هذا األسلوب ،قد يكون مثاليا ،لالغتيال؛
16. http://bioscience.oxfordjournals.org/content/52/7/577.
لكنه ال يستخدم برتجيح كبري (بسبب اخلسائر اجلماعية).
full
17. http://safirane57.ir/?p=3289
٭ عن طريق املاء والطعام؛ وميكن يف هذا اخلصوص اإلشارة إىل تلوث
18. http://www.emedicinehealth.com/biological_warfare/
املاء بواسطة مبيدات اآلفات النباتية Round up؛ وهي منتج للهندسة
page3_em.htm
الوراثية ل مونسانتو اليهودي .إن هذه املادة إن دخلت مياه الشرب ،ترتك
19. http://www.salamatnews.com/news/176276/
آثارا مضرة للغاية .وتعمل املؤسسات الزراعية ألثرياء مبن فيهم بيل غيتس 20. http://science.howstuffworks.com/biochem-war5.htm
21. http://www.everipedia.com/E133_cluster_bomb/
وروكفلر على املواد الغذائية احليوية مبا فيها األرز والذرة والقمح والصويا
22. http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/
وباقي احملاصيل املهمة ،إذ أن هذه املواد الغذائية املعدلة وراثيا ،تستخدم 23. https://www.theguardian.com/world/2014/feb/14/nazi-
scientists-mosquitoes-biological-weapon
كأداة يف احلروب البيولوجية .ويف منوذج اخر ،قامت شركة بيوتكنولوجي
2 4 . h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
 Epicyteعام 2001م .بانتاج صنف من الذرة يقتل احليوان املنوي
PMC1326447

أمريكا؛ أكبر منتج للسالح البيولوجي

ويتسبب بالعقم لدى الرجال22.

٭ استخدام البعوض كسالح بيولوجي؛ إن الوثائق واملستندات تظهر أنه مت المصدر :الموقع اإللكتروني لمعهد الدراسات اليهودية
استخدام البعوض امللوث باملالريا يف احلرب العاملية الثانية هلذا الغرض23.

٭ استخدام الرقائق البيولوجية؛ مبا فيها الرقائق مانعة احلمل ،وهلذه الرقائق
تبعات كبرية وهي ليست للوقاية فحسب؛ بل أهنا تسبب العقم بسبب
أعراض هرمون لوفنوجسرتول.
٭ اإلفادة من اهلندسة الوراثية؛ وميكن من خالل ذلك تصنيع أسلحة
جديدة أكثر تأثريا من نظرياهتا الطبيعية .على سبيل املثال ،فان اجلمرة اخلبية
غري املرئية  ussrهي حصيلة دخول جينة أجنبية إىل جرثومة باسيلوس
انرتاسيس ،واليت تؤدي إىل تغيري خصائصها املناعية وأن اللقاحات املتاحة،
غري فاعلة بشأهنا24.
إن ما مضى ،هو شرح مقتضب فحسب جملموعة واسعة النطاق من
األسلحة البيولوجية .وجلي أن أيا من فروع هذه اجملموعة ،جيب دراستها
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الدراسات الثقافیـة

على سبيل املثال ،فان االيدز ،هو واحد من هذه األمراض ،والذي
يظهر على هيئة نقص املناعة املكتسب ،وتتمثل أعراضه وخصائصه
يف تناقص اخلاليا املناعية من نوع  Tإىل أقل من مائيت خلية يف كل
ميكرولرت 11.وتفيد املقاالت املنشورة ،أن االيدز هو فريوس خاص،
حمور خمربيا من فريوس «فيسنا» ( )Visnaوالذي شوهد للمرة األوىل
يف اخلراف اإليسلندية.
ويف ابريل 1984م ،.قدم الدكتور روبرت غالو ()Robert Gallo
طلبا بتسجيل براءة اخرتاعه (فريوس  )HIVيف الواليات املتحدة.
وقد نشر مقالته حول هذا الفريوس عام  .1971وخالل األعوام
1978-1964م ،.رصد الربنامج السري الفيدرايل للفريوسات،
 550مليون دوالر من عائدات الضرائب الخرتاع االيدز .وهناك أدلة
علمية كاملة ومقنعة تؤكد أن فريوس االيدز ،هو تصميم ثنائي االجتاه
للربامج الفريوسية للواليات املتحدة 12.وحسب الدراسات املنجزة،
فان فريوزس االيدز قد صنع هبدف خفض السكان13.
ويف منوذج اخر للمرض املتالعب به وراثيا ،يتم إجياد مرض السارس.
وهذا املرض ،هو متالزمة تنفسية حادة ،يبدأ حبمى مرتفعة وقشعريرة
وصداع ووجع يف اجلسم .وبعد فرتة ،يصاب املريص بسعال جاف،
ميكن أن يتطور ويؤدي إىل مشاكل تنفسية ونقص يف األكسجني يف
الدم .وعالئمه املخربية ،وكذلك التصوير اإلشعاعي للقفص الصدري،
يظهران وجود تدرن رئوي ،كما أن فحص الدم ،يظهر تناقص يف عدد
لوحيات الدم وتناقص عدد الكريات البيضاء14.
ويرى خرباء األمراض املعدية الروس ،أن هذا املرض هو سالح بيولوجي
مصنع على يد االنسان .وهذا الفريوس ،هو تركيبة من فريوس النُكاف
واحلصبة ،إذ أن هكذا تركيبة ال ميكن هلا أن تظهر يف الطبيعة ،وتتحصل
فقط يف املخترب .واالعتقاد السائد هو أن هذا االلتهاب ،بدأ من جنوب
الصني وتسبب مبا يزيد عن مائة قتيل وثالثة االف مصاب15.
وبعض هذه االسلحة ،طبيعية؛ مبا فيها اجلدري واجلمرة اخلبيثة .ويرغب
اإلرهابيون استخدام العوامل البيولوجية لتحقيق أهدافهم؛ الن هذه

فيروس األيدز ،متحور مخبريا من فيروس فيسنا

فمثال أكثر من  88باملائة من حقول القطن تلوثت بآفة «صدأ القطن» بصورة دقيقة ومسهبة ،لكي ميكن يف خامتة املطاف رفع مستوى معرفة
( )Puccinia cacabataوأكثر من  70باملائة من حقوق القطن بآفة اجملتمع واملسؤولني وتوعيتهم إزاء خماطر العصر احلاضر ،ويف مستوى
«الدورة آكلة األوراق» (19.)Spodoptera littoralis
أعلى ،تسهم يف الوقاية ومعاجلة مشاكل اجملتمع.

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
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أعدل وأصلح من حكمهم إطالقا3.
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وحسبما يقر مجيع الباحثني األوروبيني ،فإن أتباع سائر الديانات مبن فيهم
اليهود ،عاشوا طوال سنوات حكم املسلمني على شبه اجلزيرة هذه ،يف
غاية األمن واملوهبة وحرية التصرف ،وحافظوا على طقوسهم وتقاليدهم.
ويقول املستشرق اليهودي توماس آرنولد هبذا اخلصوص:

الدراسات الثقافیـة

 ...إننا لم نسمع باي شئ حول حصول أي محاولة متعمدة من قبل المسلمين
إلرغام غير المسلمين على إعتناق اإلسالم أو أي إيذاء وتعذيب يستهدف
إستئصال الديانة المسيحية ،وإن كان الخلفاء المسلمون ،يضعون هاتين
الخطتين موضع التطبيق ،لكان بوسعهم طرد المسيحية من «اسبانيا» مثلما
فعل «فرديناند» و «إيزابيل» في إبعاد الدين االسالمي عن اسبانيا ،أو مثلما
تصرف «لوئي الرابع عشر» في مالحقة أتباع المذهب البروتستانتي أو نفس
اإلجراء الذي أدى إلى إبعاد اليهود عن بريطانيا لمدة ثالثمائة وخمسين عاما4.

التاريخ أنها كانت حافلة بسلسلة طويلة من المقاساة والمعاناة واإليذاء.
وبال شك ،فان اليهود عاشوا في العصور الكالسيكية (الوسطى) في ظل
الحكم اإلسالمي في بالد االندلس ،وهي حقبة سادها اإلزدهار واإلنتعاش
في مجال االمن واالقتصاد والثقافة ،ولهذا السبب وكذلك التماسك الكامل
الذي حظي به اليهود في تلك العصور ،دفع باليهود إلى نيل اإلعتداد
بالذات وأن يساهموا في بناء تاريخ اليهود ضمن ثقافة جيرانهم المسلمين
العرب في تلك الحقبة الزمنية المذهلة5.

ويقر الباحثون اليهود واملسيحيون الكبار ،بان يهود «شبه اجلزيرة
اإليبريية» (األندلس) مروا يف ظل احلكم اإلسالمي بافضل عصورهم
التارخيية وأكثرها تألقا .ويقول ويل ديورانت هبذا اخلصوص:

وكانت هذه القرون الثالثة (العاشر والحادي عشر والثاني عشر) العصر
الذهبي ليهود «اسبانيا» وأكثر فترات تاريخ العصور الوسطى العبرية ،بهجة
إن اخلالفة اليت استمرت طويال للمسلمني على «شبه اجلزيرة اإليبريية» وثمرة ومردودا6.

األول
القسم ّ

الطوائف الخفية في العصر الحديث
مارانو أو مارانوس

لقد بلغت حضارة المسلمين مرحلة متقدمة في اسبانيا وصقلية ،وحتى أن
أثرها انتقل من هذين الموقعين إلى فرنسا وايطاليا ،وتطورت فلسطفة «قرطبة»
بزعامة أستاذها إبن رشد لدرجة أنها دخلت «جامعة باريس» وزينت هذه
الجامعة بالرموز والمفاهيم العربية ،وتشكلت فيها محافل اساتذة الجغرافيا
والشعراء العرب...
وبال شك فان عرب اسبانيا هم الذين قدموا مساعداتهم المالية والمعنوية في
مجال العلم والفلسفة للغرب الالتيني ...ويجب أن نتذكر ونقر بان االسالم،
قد رسخ أسسه ومبادئه في الغرب واكتسب المقدرة على أن يترك بصماته في
اسبانيا وصقلية ...والحقيقة أن الغرب ،استفاد دائما من المصطلحات العربية
في عالم التجارة ،كما كان استخدام المصطلحات البحرية والمالحية ثابتا
بهذا الشكل ...وهذه المفردات استخدمت في األزمنة السابقة بوفور1. ...
ويقول املستشرق الربيطاين الین پل كذلك:
وكان العرب قد أسسوا نظام حكم «قرطبة» أعجوبة العصور الوسطى ،عندما
كانت أوروبا تائهة في ظالم الجهل ،وماعدا المسلمون ،لم يكن هناك من يرفع
مآذن العلم والحضارة ،...إن المسلمين وعلى النقيض من البربر والقوطيين
والوندال 2،لم يتركوا خلفهم الدمار والموت ،الن «األندلس» لم تر حكما
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يريا أن من الضروري تحويل المنطقتين إلى بلد كاثوليك نقي ،لذلك قررا،
طرد جميع غير المسيحيين من البالد أو إعدامهم وتطهير البالد من وجود
الكفار ومنكري المسيح .لذلك ،فان أولى أوامرهم تمثلت في طرد ونفي
جميع اليهود من «اسبانيا» بعام 1492م .لذلك غادر آخر يهودي اسبانيا
في اليوم الثاني من شهر مايو من السنة ذاتها ،أو اليوم التاسع من شهر اب
(الذكرى السنوية لخراب بيت المقدس) واليوم الذي خرج فيه كريستوف
كولومبوس من اسبانيا الستكشاف العالم الجديد.
ومذاك ،بقي بلدان فقط في شرق أوروبا لسكنى اليهود ،وهما «بولندا» التي
احتضنت اليهود األشكناز (يهود شمال أوروبا) و«الدولة العثمانية» التي
احتضنت اليهود السفارديم (يهود اسبانيا الذين كانوا في األصل يتكلمون
باللغة الالتينية) .وفيما عدا هذين البلدين ،فان باقي الدول أحجمت عن
استقبال اليهود7.

إن اإلمتيازات اخلاصة ألهل الذمة يف اإلسالم هي:
توفري السالم واألمن ،واحلريات الدينية واإلستقالل القضائي وحق حرية
السكن ،وحرية التعبري عن الرأي والتمتع بالعدالة اإلجتماعية واملساواة أمام
القانون ،وحرية العمل اإلقتصادي وحق امللكية و...
ويقول مارك كوهن ،أستاذ دراسات الشرق األدىن والتاريخ يف «جامعة
برينستون» بوالية «نيوجرسي» األمریکية حول متتع اليهود واملسيحيني يف
العامل االسالمي ويف بالد «االندلس»:
إن تعييب املسيحيني الكاثوليكيني لليهود والتهم اليت وجههوها إليهم
إن اليهود والمسيحيين الذينكانوا يقطنون العالم االسالمي وفي بالد األندلس ،كانت كثرية للغاية.
كانوا يتمتعون بالتسامح والعظمة الشرعية للمسلمين ،وليس مستغربا أن اليهود وكان املسيحيون يعتربون اليهود أهنم «قتلة املسيح »وخاطفي
الذين كانوا يعيشون في البلدان االسالمية في العصور الوسطى ،لم يسجلوا األطفال املسيحيني لتقدميهم كقرابني ليهوه وممارسة السحر و ،...لذلك
أي ذكريات جماعية عن عنف المسلمين ضدهم ،وهذا األمر يقف على كانوا يصرون على أن يعتنق اليهود ،الديانة املسيحية .لدرجة أهنم
طرف نقيض شديد من نوعية حياة اخوانهم في البلدان المسيحية والتي إعتبر كانوا يرغمون اليهود على إعتناق املسيحية ،وكانوا يقومون
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الدراسات الثقافیـة

وعلى الرغم من أن اليهود  -وحسب التقدير السماوي  -كانوا قد
تقبلوا النفي والتشتت بني سائر الشعوب واألمم ،لكن سبيني خارجي
وداخلي ،دفعهما دائما إلعتماد أسلوب حمافظ يف التعامل مع غري
اليهود ،األول ،العبء الثقيل للمعاصي السابقة لليهود .إن موضوع
«صلب املسيح »و «إيذاء املسيحيني» و ...مل يكن بالشئ الذي
ميحى من ذاكرة املسيحيني .لذلك فان اليهود كانوا حيملون دائما عبء
التهم واجلرائم ،والسبب الثاين ،هو أدائهم يف حاضرهم ،فكل ما كانوا
يفعلونه خارج أو داخل الغيتوهات واألحياء ،كان يؤدي بشكل من
األشكال إلزعاج ومضايقة املسيحيني وحىت املسلمني .وكان أسلوب
التعاطي احملافظ من أجل البقاء يف مأمن من «املالحقة والعقاب» بني
اليهود ،يتحول إىل ضرب من النهج املتسرت واخلفي.
إن عنوان «اليهودي اخلفي» كان لباسا فصله وخاطه اليهود على
مقاسهم ،لكي يبقوا بذلك يف أمان من حقد وكراهية وغضب غري
اليهود ،ومواصلة حياهتم املليئة بالشرور.
وكان «مارانو» أو «مارانوس» إسم أطلق على مجاعة من اليهود ،ممن
اعتنقوا املسيحية يف القرن اخلامس عشر للميالد يف اسبانيا والربتغال.
ومنذ أن عرب املسلمون قناة «جبل طارق» (711م ).بقيادة طارق
بن زياد ،واستولوا على شبه جزيرة «ايبرييا» اليت كانت تضم اسبانيا
والربتغال ،أطلق اسم األندلس على شبه اجلزيرة هذه.
ويف الفرتة الكائنة بني القرن السادس حىت القرن اخلامس عشر للميالد،

أي قرابة  700عام ،أرسى املسلمون يف هذه املنطقة أروع ثقافة وحضارة.
ويطلق املؤرخون األوروبيون على هذه احلقبة إسم أملع صفحات التاريخ
يف أوروبا العصور الوسطى .ويقول املستشرق األمريكي السير ارنست
باركر (1960 -1874م ).الذي يعد أحد أبرز الباحثني يف جامعيت
«كامربيدج» و «كولونيا»:

(اسبانيا والربتغال) أدت إىل أن مير اليهود بفرتة سادهتا السكينة واإلزدهار
اإلقتصادي بعد أعوام من املشقة واألمل .ويف ضوء احلريات غري املسبوقة اليت
حصل عليها اليهود يف هذه احلقبة ،فقد بلغوا مرحلة عالية من اإلنتعاش
الفكري واألديب ،وعاشوا حياة سلمية جبانب املسلمني ،حبيث أهنم مل
يشهدوا بعدها جتربة مماثلة كهذه.
وجدير ذكره أن حقوق األقليات حتظى مبكانة خاصة ومرموقة يف الديانة
االسالمية ولدى املسلمني .ويف هذه الرؤية ،فان األقليات الدينية بوصفها
«أهل الذمة» متلك حقوقا أقرها االسالم ،واتباعا لنيب االسالم رأي
املسلمون أنفسهم دائما باهنم مكلفون مبراعاة تلك احلدود واحلقوق.
إن النيب األكرم وبعده املسلمني ،تصرفوا دائما بطريقة كفلت حقوق
مجيع الناس ،إال إذا كان غري املسلمني ميارسون أفعاال وسلوكا غري حمبذين ،لقد بلغت الممارسات المعادية لليهود ذروتها عام 1479م .عندما
ويؤديان إىل إنتزاع هذه احلقوق منهم .ويقول اإلمام السجاد حول غري توحدت السلطنة في منطقة «كاستيل» و«اراغون» على إثر زواج الملكين
الكاثوليكيين «فريدناند» و «ايزابيل» ،الن كال الملكين الكاثوليكيين ،كانا
املسلمني الذين بقوا على عهدهم وميثاقهم مع املسلمني:

ومع سقوط احلكم االسالمي يف األندلس ،والذي حصل نتيجة
اخلالفات بني احلكام املسلمني ومؤامرات املسيحية الكاثوليكية و،...
إنتشر احلكم املسيحي يف هذه البالد .وقد سقطت مدينة «غرناطة»
بعام 1496م .وظهرت ملكيات متعددة يف شبه اجلزيرة اإليبريية .ومنذ
ذلك احلني ،وبالرغم من أن اليهود مدوا يد العون للمسيحيني من
أجل احلفاظ على موقعهم ،وسامهوا معهم يف طرد املسلمني من شبه
اجلزيرة اإليبريية ،لكن وعلى النقيض من توقعاهتم ،واجهوا سلسلة من
اإلزعاجات من جانب املسيحيني الكاثوليك.
ويقول أبا إيبان مؤلف «شعيب ،تاريخ بيناسرائيل» والذي كان هو أحد
الباحثني اليهود ورجل دولة يف احلكومات الصهيونية:

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442
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بتعميد اليهود ،ويف ظل هذا الوضع ،كان اليهود يرون أهنم
أمام مفرتق طرق ،فإما تقبل النفي أو إعتناق الديانة املسيحية.

الدراسات الثقافیـة

وأولئك الذين اضطروا للبقاء في بالد «األندلس» إعتنقوا المسيحية
من منطلق التقية ،وباألحرى ،فقد أظهروا مسيحيتهم وأخفوا يهوديتهم،
وهؤالء هم اليهود الذين أطلق عليهم «اليهودي المتخفي» أو «مارانوس»8.
ويقول أبا إيبان:
9
وكانوا في «اسبانيا» ،يطلقون إسم مارانو على هذا الصنف من اليهود
المتحولين إلى المسيحية .وكان هؤالء مسيحيون في الظاهر ،لكنهم يهود
في الباطن ...وهذه الفئة من المسيحيين بالظاهر واليهود الحقيقيين ،كانوا
يقيمون أعيادهم وطقوسهم خفية ،ويمتنعون عن أكل اللحم غير الكاشر
(الحرام) .وكانت هذه الفئة تتصاهر على القاعدة فيما بينها وكذلك مع
اليهود أحيانا ،وكانوا يذهبون إلى الكنيس خفية .والموضوع الذي كان مهما
أكثر بالنسبة للكنيسة ،هو أن هذه الفئة ،كانوا ينشئون أطفالهم تحت
التعليمات غير المسيحية وينمون فيهم مبادئ الوفاء لديانة موسى.

وقد صنف مؤلف «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» يف اجمللد
الثاين من موسوعته« ،مارانوس» يف فئة اجملموعات اهلامشية واملنقرضة
لليهود ،ووضعها جبانب الخزر والسامريين ويهود «الصين» واليهود السود
والكرمجالي ويهود كوشين ،ويفصلهم عن اجملموعات اليهودية الثالث
«اليهود األشكناز» و «اليهود السفاردمي» و«يهود العامل االسالمي».
لكين ال أتفق مع مجيع آرائه .إن العامل االسالمي والعامل املسيحي مل
خيليا أبدا من «اليهود املتخفني» ،ومل يبقيا مبأمن عن اخلسائر النامجة عن
عنهم .ويف معرض تعريفه لليهود املتخفني يقول:

إن اليهود المتخفين ،هم اليهود الذي يتظاهرون بسبب ظروف خاصة،
باعتناقهم ديانة غير اليهودية ،لكنهم يبقون في الحقيقة على دينهم
[اليهودية] .ويطلق على هذه الفئة في شبه الجزيرة اإليبيرية إسم «المسيحيون
الجدد» و في البرتغال «كنورسوس» .ويعرف هؤالء في تركية بـ«الدونمة»
و في ايران ب «حديثو اإلسالم» وفي جزيرة مايوركا ،بـ«تشوتياس»10.

ومييز هذا الكاتب املوسوعي بني يهود «مارانو» و «يهود الدومنة»

وفي هذا الخضم ،فان األصل االسباني لكلمة مارانو يحظى بالقبول بشكل
أكبر .ولم ينتشر هذا المصطلح في المحافل الرسمية ولم يذكر في أي
من الوثائق الرسمية الخاصة بمحاكم التفتيش .والمرادف العبري له هو
«انوسيستم» أي «المرغمون» وباألحرى ،األناس الذين اعتنقوا المسيحية
قسرا.
وعلى أي حال ،فان اليهود المتخفين هم كالفيروسات (حسب تعبير الدكتور
عبدالوهاب المسيري) يتنقلون من خلية إلى أخرى ،لكي يجهزوا دائما على
ّ
المسيحيين ،ويؤسسون ألنفسهم حزاما أمنيا ،وفي الحقيقة فان «مارانوس»
كانوا إحدى أدوات نسف الديانة المسيحية12.

الهوامش:

« .1تراث اإلسالم» ،صص  79و 91؛ نقال عن «قالوا عن اإلسالم»؛ نقال عن
ر ّشاد ،یوسف« ،دور اليهود اخلفیني يف املسيحية» ،طهران ،هالل ،الطبعة االوىل،
1390ه.ش ،.ص.130
 .2إن القوط أو بارس هم قبائل آرية من منطقة «البحر األسود» ،وهلذا يقال بان أصل
كلمة «األندلس» كانت «وندلس» ،إذ حتولت الواو يف العربية إىل ألف ،واألندلس
لدى اجلنود العرب ،هم قوم من العنصر اجلرماين ،انفصلوا عن اجلرمن (أملانيا وبولندا
احلاليتان) وحطوا الرحال يف «إيبرييا» (اسبانيا والربتغال احلاليتان).
حممد عبداللّه« ،دولة اإلسالم يف األندلس» ،ص 64؛ نقال عن ر ّشاد،
 .3عنانّ ،
یوسف« ،دور اليهود املتخفني يف املسیحیة» ،ص .131
« .4الدعوة إيل اإلسالم» ،صص 99-98؛ نقال عن «قالوا عن اإلسالم» ،ص
266؛ نقال عن ر ّشاد ،یوسف« ،دور الیهود اخلفیني يف املسیحیة» ،ص .133
مؤسسة
حممد تقي« ،مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل» ،قمّ ،
 .5نوري ،حسني بن ّ
آل البيت ،الطبعة االوىل1408 ،ه.ق ،.ج  ،11ص .168
 .6مقال نشر يف صحيفة «فرانكفورتر» بتاريخ 2003/10/25م .وكان باللغة
االجنليزية وترجم إىل العربية على يد األستاذ كامل الزيادي؛ نقال عن ر ّشاد ،يوسف،
«دور اليهود املتخفني يف املسيحية» ،ص .141
 .7ديورانت ،ویل« ،قصة احلضارة» ،ج  ،14ص .120
 .8إيبان ،أبا« ،شعيب ،تاریخ بنیاسرائیل» ،ص.254
 .9ر ّشاد ،یوسف؛ «دور الیهود املتخفنی يف املسیحیة» ،صص .152-151
10. Marranos.

إن مفردة مارانو التي راجت في القرن السادس عشر للميالد ،ال تعرف المصدر« :التاریخ الثقافی لقبیلة اللعنة » (الجزء الرابع) :األوليغارشية الحاخامية،
جذورها بالتحديد .إن المفردات والعبارات التي قد تكون أصل مفردة التلمود والكاباال ،إسماعيل شفيعي سروستاني ،طهران ،هالل ،الطبعة األولی،
مارانو هي:
1397ش.
 .1إن «مارانو» هي كلمة اسبانية قديمة وتعني الخنزير؛
 .2إن «ماترانثا» هي كلمة اسبانية وتعني اللعين؛
 .3إن «المرائي» هي كلمة عربية وتعني المنافق؛
 .4إن «مارائيت عيين» هي كلمة عبرية وتعني «أمام العين» أو الظاهر
(مسيحي في الظاهر ويهودي في الباطن)؛
 .5إن «محورام اتاه» هي كلمة عبرية وتعني لقد طردت من الدين؛
 .6إن «مارن واث» هي كلمة آرامية وتعني «أنت موالي» (وهنا يتم
مخاطبة المسيح).
وكان على اليهود تكرار هذه العبارة كثيرا من أجل إبعاد الشكوك والشبهات
عن أنفسهم.

ماهيّة اللّيمون

تُع ّد شجرة اللّيمون من األشجار دائمة اخلضرة اليت تنمو على ارتفاع يصل
إىل أكثر من ستة أمتار ،وعلى عكس أنواع احلمضيّات األخرى فإنهّ ا تُنتِج
مثار الليمون بشكل دائم ،وعادة ما تُزرع يف مناخ البحر األبيض املتوسط،
واملناطق شبه االستوائية يف مجيع أحناء العامل ،وتتميّز أوراقها بشكلها املسنّن
ولوهنا األخضر الفاتحّ ،أما مثرة اللّيمون فهي بيضويّة الشكل ،وصغرية
احلجم ،وللّيمون نوعان خمتلفان ،ومها اللّيمون األصفر ،واللّيمون األخضر.
يعترب اللّيمون أحد الفواكه احلمضية الشهرية والغنية بفيتامني  ،Cواملشهورة
منذ القدم بفوائدها العظيمة للجسم والبشرة واجلمال .ولطاملا استخدمه
املصريون القدامى بكونه مضاد لكافة السموم وطارد هلا ،وهذا ما أكده
العلم احلديث ،بفضل مكتنزاته الغنية وقيمه العالية من مضادات أكسدة
قوية مثل الفالفويندات.
و مجيع أجزاء اللّيمون تصلح للتغذية ،لكنها قليلة التغذية ج ّداّ .أما القشر
ب فألجل ما فيهما من الناريّة ،و ّأما احلمض فألجل ش ّدة غليان
و اللّ ّ
مائيّته.
فلذلك الغالب يف اللّيمون هو الدوائيّة ،و الغذائيّة فيه يسرية ج ّدا.

طبيعة اللّيمون

حارا ويابسا؛
ّأما قشر اللّيمون فألجل مرارته و حرافته ،مع قلّة قبضه يكون ّ
حارا؛ و
حب اللّيمون يكون ّ
لب ّ
و ذلك ألجل كثرة أرضيّته .و كذلك ّ
ب فيه دهنيّة
ذلك ألجل ما فيه من اهلوائيّة و األرضيّة احملرتقة ،أل ّن هذا اللّ ّ
مع مرارة يف طعمه يسرية.
و ّأما محض اللّيمون يكون باردا يابسا ،كما هو الواجب يف مجيع األشياء

حارا ،يابسا ألجل ما فيه من املرارة
احلامضة .و ّأما ورق اللّيمون يكون ّ
لكن اليبوسة يف هذا الورق و الزهر قليلة ج ّدا؛
و احلرافة .و كذلك زهرهّ ،
و ذلك أل ّن الورق من كل نبات يكون فيه مائيّة كثرية ،و كذلك الزهر
املتبخر تكون املائيّة فيه
متبخرة من ّ
مادة مثر اللّيمون و هذا ّ
ملا كان أجزاء ّ
بالتبخر من غريه من األجزاء األخر.
كثرية؛ و إال مل يكن أوىل ّ

فعل اللّيمون

الرأس
في أعضاء ّ

• ّأما محض اللّيمون فإنّا سنبينّ أنه يقطع ما يكون يف املعدة و نواحيها
من الرطوبات ،و يلطّفها ،و جيلو املعدة و ين ّقيها من الفضول؛ فلذلك
مادهتا و هي تلك الفضول من موضع
تبخر هذه الفضول بإزالته ّ
مينع ّ
التبخر .فلذلك كان احلمض نافعا من الصداع الكائن مبشاركة املعدة ،و
ّ
تتصعد إىل ال ّدماغ من األعضاء اليت هي دونه ،كاملعدة،
الكائن عن أخبرة ّ
و حنوها .و كذلك الشراب املتّخذ من هذا احلمض ،و هو شراب
اللّيمون و ألجل ذلك فإ ّن هذا الشراب ينفع أكثر األمراض ال ّدماغية
احلارة منها و الباردة ،و ذلك إذا كانت هذه األمراض عند مشاركة
ّ
احلاد و السرسام ،و اجلنون ،فبأن
كالصداع
ة
احلاد
اض
ر
األم
ا
أم
املعدة.
ّ
ّ
ّ
يستعمل هذا الشراب باملاء البارد .و ّأما األمراض الباردة ،كالصرع ،و
احلار ،و املغاىل،
السبات و حنو ذلك ،فبأن يستعمل هذا الشراب باملاء ّ
و حنو ذلك.
• فلذلك كان هذا الشراب شديد املوافقة ألكثر األمراض ال ّدماغية ،و
إن كان ال خيلو من إضرار بالعصب ألجل ما فيه من احلموضة
الالذعة لألعصاب.
٭ الرقم 75
• و ورق اللّيمون و زهره إذا طبخ أيهما كان و نطل الرأس

الدراسات الثقافیـة

عبدالوهاب« ،موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة» ،ج  ،2ص .146
ويقول بان «مارانو» اضطروا للتخفي والتسرت على دينهم لكن «الدومنة»  .11املسریي،
ّ
 .12 11املصدر السابق ،ج  ،2ص .147
إنتخبوا االسالم كدين بارادهتم ،لكي خيدعوا املسلمني واليهود معا.
 .13ر ّشاد ،یوسف« ،دور اليهود املتخفني يف املسیحیة» ،ص .164

ويقول يف معرض حتليله ملفردة مارانو:

الحمضيات :ال ّليمون
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بطبيخه؛ س ّكن الصداع البارد ،و نفع من أكثر النزالت .و
كذلك اشتمام هذا الورق ،و هذا الزهر ،له نفع من الزكام،
و تفتيح لسدد املصفاة ،و كذلك اشتمام مثر اللّيمون نفسه .و
يقوى البصر و حي ّده و
االكتحال مباء اللّيمون جيلو طبقات العني ،و ّ
ذلك ألجل تعديله مزاج العني ،و تلطيفه ما يكون فيها من الفضول،
و ملا يكون يف الروح البصرى من الغلظ .و ينبغى (أن يكون) ذلك بأن
التحرز من
يغمس امليل يف الليمونة ،مث يرفع منها و يوضع يف العني ،مع ّ
أن يكون القدر الذى عليه من احلمض كثريا ،فإ ّن ذلك إذا كان كثريا
فقد يسحج العني و يؤملها.
• و قشور اللّيمون إذا مضغت ،ش ّدت الّلثة ،و ّقوت األسنان مبا فيها
من القبض ،و حلّلت فضول اللّثة حبرارهتا و طيّب النكهة بذلك و
بعطريّتها
فيضرس شديدا؛ و ذلك ألجل ّقوة جالئه ملا
• و ّأما محض اللّيمون ّ
يكون على األسنان من الرطوبات .و قد تعجن األدوية املتخذة للكلف
و النمش  ،و الربش ،و حنو ذلك مما يعرض يف الوجه و غريه مباء اللّيمون
فيكون نفعها هلذه األمراض أكثر و أش ّد؛ و ذلك ألجل ما يف احلمض
من

الصدر
في أعضاء ّ

في أعضاء الغذاء

• إ ّن محض اللّيمون ألجل تقطيعه ،و تلطيفه ،و جالئه ،هو يزيل ما يكون
يف املعدة من الرطوبات و الفضول؛ و ذلك ألنه يلطّف ما يكون فيها
من الفضول الغليظة ،و يقطّع ما يكون فيها من الفضول اللزجة ،و جيلو
ما يكون ملتصقا جبرمها من املو ّاد فتربئ من جرم املعدة .و يلزم ذلك أن
تصري هذه املو ّاد مجيعها مستع ّدة ج ّدا للخروج و االندفاع؛ فلذلك يسهل
اندفاعها كلّها عن املعدة فلذلك تن ّقى املعدة من هذه الفضول .فلذلك
صار محض اللّيمون من شأنه أن ين ّقى املعدة ،و ألجل أنه حامض مع
قبض ،فهو من شأنه أنه يدبغ املعدة .فلذلك من شأنه أنه جيعل املعدة حبال
ال يكون فيها عائق عن جودة أفعاهلا .فلذلك هو من شأنه تقوية املعدة،
خاصة و هو مع ذلك قابض ،مجّاع ألجزاء املعدة ،خاصة و هو مع ذلك
ال خيلو من عطرية ،و إن قلّت ،و من شأن العطرية تقوية األحشاء كلّها،
خاصة املعدة و فمها؛ ألنه جيلو فم املعدة ،و ين ّقيه من الفضول.
يقوى الشهوة ج ّدا ،خاصة و هو مع ذلك يفعل حبموضته
• هذا احلمض ّ
اليت مع القبض فعل السوداء اليت من شأهنا االنصباب إىل املعدة إلحداث
هذه الشهوة .و مع ذلك فإنه يس ّكن العطش؛ و ذلك ألجل تربيده و
ألجل تسييله رطوبات املعدة بتلطيفه ،و تقطيعه هلا ،و ألجل إحداده ما
يكون مشبثا يف املعدة الصقا هبا فيتهيأ للطبيعة إىل ما يغسله و خيرجه ،و
ذلك كما يكون من العطش عن السمك احللو و عن اخليار و حنو ذلك.
• و ملا كانت األشياء العطرة من شأهنا تقوية األحشاء ،خاصة املعدة ،و
من مجلة األشياء العطرة أوراق شجر اللّيمون و زهره ،و قشر مثره ،فال ب ّد
مقويات للمعدة ،و لغريها من األحشاء،
و أن تكون هذه األشياء كلّها ّ
خاصة إذا وردت إىل املعدة خملوطة مبا يصلحها ،و ما يزيدها عطرية ،و ما
يعني املعدة على هضمها ،و سهولة احندارها ،و ذلك كما استعملت هذه
األشياء مطبوخة يف الشراب الرحياىن ،أو منقوعة فيه ،أو مطبوخة بالعسل،
و حنو ذلك .فلذلك كان الشراب املطبوخ فيه هذه األشياء ،أو املنقوعة
فيه ،شديد النفع لألحشاء.
• و شراب اللّيمون قد يتّخذ من اللّيمون بقشره فيكون صاحلا ج ّدا
لألحشاء ملا يكون فيه من العطريّة ،و قد يكون من ماء اللّيمون املعتصر
احلارة
بغري قشر فتكون منفعته يف األحشاء .و شراب اللّيمون أوفق للمعدة ّ
يقل نفعه كثريا للمعدة الباردة؛ أل ّن هذه املعدة
منه للباردة ،على أنه ليس ّ
فجة.
ال ختلو من بلغم كثري ،و رطوبة ّ
• و محض اللّيمون و شرابه يهيئان ذلك للخروج و االندفاع منها؛ فلذلك
يكثر نفعها هلذه املعدة مع بردها ،و ذلك ألهنما ينفعان فيها بالعرض،

بقيّة أحكام اللّيمون

• إ ّن محوضة محض اللّيمون مع قبض يسري ،فلذلك هو من احلوامض
العاقلة للبطن ،و لكن عقال ليس بالكثري ج ّدا؛ و ذلك أل ّن القبض يف طعم
هذا احلمض يسيرّ ج ّدا .فلذلك كان شراب اللّيمون يعقل البطن قليال ،و
مادة يسيّلها كالبلغم الغليظ و اللزج ،فإنه إذا وجد ذلك
ذلك إذا مل جيد ّ
فقد يطلق البطن مبا يسيّله من ذلك البلغم ،فإ ّن هذا السائل برتطيبه الثفل،
و إزالقه له ،خيرجه من األمعاء بسهولة.
و اإلكثار من اللّيمون و شرابه يضعف الباه ألجل يبوسته و برده املنافيني
حب اللّيمون معينا على الباه؛ ألنه مع
املىن ،و ال يبعد أن يكون ّ
لطبيعة ّ
حرارته و دهنيّته فيه رطوبة فضليّة .و ألجل محض اللّيمون و تربيده هو
قامع للصفراء ج ّدا ،مس ّكن حلركتها ،و حلركة ال ّدم؛ فلذلك هو نافع من
احلادة ،و مع ذلك فإ ّن شرابه
احلميّات الصفراويّة ،و حنوها من احلميّات ّ
ضار يف احلميّات البلغميّة و السوداويّة ،بل هو نافع فيهما؛ و ذلك
غري ّ
للمادة .فلذلك كان شراب اللّيمون نافعا يف
ألجل تلطيفه و تقطيعه ّ
إنضاج مجيع املو ّادّ ،أما الصفراويّة؛ فألجل قمعه و تربيده ،و ّأما البلغميّة و
السوداويّة؛ فألجل تلطيفه و تقطيعه ،و هو يف هذا أجود من السكنجبني
يضر السوداويّني.
اخلل ألجل زيادة يبوسته قد ّ
أل ّن ّ
• و ألجل ما يف محض اللّيمون من اجلالء ،هو نافع من النمش ،و الربش
و الكلف ،و ذلك إذا لطخت به هذه األشياء ،أو خلطت به أدويتها .و
كذلك هو نافع من القوباء ،و ذلك مبا فيه من اجلالء و التقطيع.
المصادر:

 .1ابن نفیس ،علی بن ابیحزم« ،الشامل يف الصناعة الطبیة» ،ایران ،طهران ،طباعة
دانشگاه علوم پزشکی ایران  -مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی1387 ،ش.
 .2موقع املوضوع.
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• إ ّن محض اللّيمون يكثر ج ّدا نفوذ ما ينفذ منه إىل داخل الصدر يف
مسام احلجاب الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة .فلذلك كان تأثري هذا
ّ
احلمض يف أعضاء الصدر شديدا ،و كذلك الشراب املتّخذ منه .و ملا
كان هذا احلمض (من شأنه التقطيع و التلطيف و اجلالء ،فهو يقطّع
ما يكون يف الصدر) من املو ّاد اللزجة ،و يلطّف ما يكون فيه من املو ّاد
الغليظة ،و يسيّل تلك املو ّاد ،و يرقّق قوامها فيهيّؤها للربوز و اخلروج
بالنفث و حنوه .فلذلك كان هذا احلمض يوافق أصحاب الربو ،و
أصحاب النوازل الغليظة ،و أصحاب السعال الكائن عن بلغم غليظ،
ضار باألعصاب و هي كثرية ج ّدا يف أعضاء
لكن هذا احلمض أنه ّ
يضر
الصدر ،فلذلك هو ،و إن نفع من األمراض الىت ذكرناها ،فإنه قد ّ
فيها بإضراره لألعضاء العصبيّة الىت يف الصدر ،و مبا حيدثه يف أعضاء
الصدر من اخلشونة ألجل قوة محوضته .فلذلك إمنا ينبغى أن يستعمل
هذا احلمض هلذه األمراض و حنوها إذا كان بقدر يسري ،و كان مع ذلك
مكسورا حلموضته مبا له حالوة ظاهرة.
فلذلك كان شراب اللّيمون نافعا يف هذه األمراض ،خاصة ما كان من
يقل فيه هذا احلمض ،مثل الشراب املعروف بـ«مصر»
هذا الشراب ّ
الشتوى .فلذلك كان هذا الشراب يستعمل كثريا يف
بشراب اللّيمون
ّ
البلغمى ،و ألصحاب الربو ،و نفس االنتصاب ،و
أصحاب السعال ّ
احلار ،أو مباء الشعري
يف النوازل الغليظة .و يستعمل هلذه األمراض باملاء ّ
و حنو ذلك .و كذلك يستعمل شراب اللّيمون ألصحاب املاليخوليا،
التوحش؛ أل ّن هذا الشراب مع أنه مينعه ما
و أصحاب الوسواس ،و ّ
يقوى
ّ
يتصعد من املعدة من األخبرة إىل القلب ،فإنه ال خيلو من عطرية ّ
هبا القلب و الروح خاصة ما كان من هذا الشراب متّخذا من عصارة
اللّيمون املعتصر مع قشره أل ّن هذا تكون األجزاء العطرية فيه كثرية ،و
ذلك ألجل ما خيرج من رطوبات قشر اللّيمون و ختالط ماء محاضه.

حب اللّيمون و قشره ،فإهنما نافعان ج ّدا لألمراض القلبية ،و ذلك
• و ّأما ّ
مبا يف هذين من العطرية؛ و لذلك مها نافعان من اخلفقان ،خاصة البارد.
و ّأما شراب اللّيمون فهو أيضا نافع من اخلفقان ،لكن نفعه للخفقان
احلار أكثر.
ّ
• و شراب اللّيمون مع أنه ال خيلو من ختشني ما للصدر و الصوت مبا
البحة و خشونة الصوت؛ و ذلك
فيه من احلمض ،فإنه يشت ّد نفعه من ّ
املادة احملدثة لذلك ،و تقطيعه إيّاها فيتهيأ بذلك للخروج
ألجل تلطيفه ّ
و االندفاع .و ال خيلو اللّيمون من تفريح و ترياقية ،و ذلك مبا فيه من
العطرية.

العرضى أكثر كثريا من إضرارمها هلا بالربد؛ أل ّن هذا الفعل
و هذا الفعل
ّ
و إن كان هلما بالذات ،فهو ضعيف؛ أل ّن بردمها ضعيف .و ّأما اللّيمون
اململوح ،فهو أيضا جي ّفف املعدة ،و يدبغها ،و ين ّقيها ،و يعينها على هضم
يضر بالعني
الغذاء و إحداره و يطيّب اجلشاء ،و جيلو املعدة ،و لكنه قد ّ
ألجل ملوحته.
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الكذابون
المدعون
ّ

قال رسول اهلل« :سيأتي زمان على أمتي اليبقى من القرآن إال رسمه،
ومن اإلسالم إال اسمه ،يسمون به وهم أبعد الناس منه ،مساجدهم عامرة،
وهي خراب من الهدى ،فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،منهم
خرجت الفتنة وإليهم تعود».
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مراجعنا العظام
صمام األمان
هم ّ
الشيخ أحمد سلمان

منذ اليوم األول هلذه الدعوة رفعت راية تضلیل مراجع الطائفة حفظهم
اهلل تعاىل ،وتكفريهم ،واحلث على حماربتهم بل ال يكاد خيلو كتاب من
كتبهم أو خطاب من خطابتهم من التعرض املقام املرجعية الرشيدة و
احلط منها.
ولعل هذه الراية اليت رفعوها هي من أوضح األدلة على سوء طوية القوم،
وخبث سريرهتم ،فاملرجعية كما يعلم الكل هي صمام أمان التشيع،
وحصنه احلصني ،وهم محاة الدين ،ولذلك فإن كل من حاول ضرب
مذهب أهل البيت بدأ أوال بضرب املرجعية ،سواء بتصفية املراجع
جسديا أو معنويا بتسقيطهم بأساليب خمتلفة ،مثل إشاعة األخبار
الكاذبة املوهنة واملشينة ملقامهم ،أو خلق مرجعيات مزيفة تنافس املراجع
املخلصني.
وقد سار على هذا النهج حكام اجلور عرب التاريخ ،لكنهم مل ينجحوا
حبمد اهلل سبحانه ،إىل أن وصلنا إىل هذا العصر ،حيث ابدعت وسائل الفتك ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر فقهاء الضاللة الخونة.

أنا أدعوكم أيها الناس إىل ترك عبادة هؤالء األصنام ،فقد أحلوا لكم ما
حرم اهلل ،وحرموا ما أحل اهلل ،فأطعتموهم ،فعبدمتوهم من دون اهلل ..عن
أبي بصير عن الصادق ،قال :قلت له:
«اتَّ َخ ُذوا أَحبارُهم و رْهبا�ن ُهم أَرباباً ِمن ُد ِ
احتجنا أن نسأل عن الشيء ،فمن نسأله؟
ون اللَّه»
ْ َ َْ ُ َ ْ ْ ْ
فقال« :أما واهلل ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ،ولو دعوهم إلى عبادة قال :عليك باألسدي  -يعين أبابصیر3.
أنفسهم ما أجابوهم ،ولكن أحلوا لهم حراما ،وحرموا عليهم حالال ،فعبدوهم ومنها :ما رواه الكشي عن علي بن المسيب ،قال :قلت للرضا:
شقتی بعيدة ،ولست أصل إليك في كل وقت ،فممن آخذ معالم ديني؟
من حيث ال يشعرون».
أدعوكم إىل إقرار حاکمية اهلل ،ورفض حاکمية الناس ،أدعوكم إىل طاعة فقال« :من زکریا بن آدم القمي ،المأمون على الدين والدنيا» ،قال
اهلل ،ونبذ طاعة الشيطان ومن ينظر لطاعته من العلماء1.
علي بن املسيب :فلما انصرفت قدمت على زکریا بن آدم ،فسألته عما
وقال يف خطاب آخر :فقهاء هم شر فقهاء حتت ظل السماء ،منهم احتجت إليه4.
خرجت الفتنة وإليهم تعود ،فقهاء ال يفقهون شيء [كذا] إال أن حدهم وما رواه أيضا عن معاذ بن مسلم النحوي ،عن أيب عبد اهلل قال يل:
يود لو یعمر ألف سنة ،فقهاء يتعاطون مع «أمريكا» ،وال جيدون حرجا من «بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس ».قال :قلت :نعم ،وقد أردت
التعامل مع األطروحة األمريكية ،بل دعا أحدهم إىل مظاهرات للمطالبة أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل
باملطالب األمريكية نفسها2.
يسألني عن الشيء ،فإذا عرفته بالخالف لكم أخبرته بما يفعلون ،ويجيء
وقد متادى أصحابه أكثر من ذلك ،فطعنوا يف أصل التقليد ،واعتربوه بدعة الرجل أعرفه بحبكم أو مودتكم ،فأخبره بما جاء عنكم ،ويجيء الرجل ال
يف الدين ،واحنرافا عن دين اهلل مماثال ملا حصل عند اليهود ،وكل هذا خدمة أعرفه ،وال أدري من هو».
ألعداء التشيع ،وتطبيقا ملؤامراهتم اخلبيثة! ألهنم قالوا ما مل يقدر غريهم فأقول :جاء عن فالن كذا ،وجاء عن فالن كذا ،فأدخل قولكم فيما بين
ذلك .قال :فقال يل :اصنع كذا ،فإني كذا أصنع5.
على قوله بكل هذه اجلرأة.
أما الرد على ما تشدق به أمحد إمساعيل فنقول :إن الشيعة اشرتطوا يف وما رواه النجاشي عن عبد العزيز بن المهتدي ،وكان خري قمي رأيته،
املرجع من ضمن أمور أخرى أن يكون عادال ،وحبدوث ما خيل بعدالته ال وكان وکیل الرضا وخاصته ،فقال :إين سألته فقلت :إني ال أقدر
جيوز تقليده ،وال يصلح أن يتسنم مقام املرجعية .هذا ما أمجع عليه كل على لقائك في كل وقت ،فعمن آخذ معالم ديني؟
شيعة أهل البيت ،وما قاله أمحد إمساعيل ليس إال اهتامات باطلة ،مل فقال :خذ عن يونس بن عبد الرحمن6.
وما رواه النجاشي يف ترمجة أبان بن تغلب ،قال :وقال له أبوجعفر:
يأت عليها بدلیل ،ومل يقم حجة إلثباهتا.
والسبب الواضح يف طعن هؤالء يف مراجع التقليد وعلماء الشيعة الذين «اجلس في مسجد المدينة ،وأفت الناس ،فإني أحب أن يرى في شيعتي
يصفوهنم بعلماء آخر الزمان ،هو أهنم ردوا كالمه ،وأبطلوا دعوته ،وحذروا مثلك7».
الشيعة منه ومن أتباعه ،فلما رآهم سدا منيعا للشيعة ،وحجابا متينا بني والروايات الدالة على جواز التقليد كثرية جدا ،واليبعد استفاضتها،
ضالالته وبني عوام الشيعة الضعفاء ،حاول أن يطعن فيهم مبا استطاع من وقبلها ذكرنا الدليل العقلي الذي ال خيتلف فيه اثنان ،وحىت لو أنكره
قوة هو وأتباعه املروجون له.
فإن الوجدان أفضل برهان عليه ،فوالد أمحد إمساعيل أو أمه ليسا بعاملني
أما بعض أنصاره املروجني له الذين حشدوا جمموعة من الروايات اليت زعموا كي يكون عندمها إحاطة باألحكام الشرعية ومداركها ،فكيف عرفان
أهنا تسقط التقليد ،وتثبت حرمة تقلید غري املعصوم فالرد عليهم يكون من احلكم الشرعي يف عباداهتما ومعامالهتما وما ينتاهبما من مسائل؟
ثالثة جوانب:
فإن قيل :يبحث العامي بنفسه يف روايات أهل البيت حىت يصل إىل
األول :أن هؤالء القوم يلبسون على الناس يف معىن التقليد؛ ألن التقليد احلكم الشرعي بنفسه.
الذي يقول به الشيعة اإلمامية هو االستناد يف مقام العمل إىل فتوى اجملتهد فجوابه :أن الوصول إىل احلكم الشرعي بالنظر يف روايات أهل البيت
اجلامع الشرائط التقليد ،أو بعبارة أخرى :هو مطابقة عمل العامي الفتوى غري متيسر ألكثر الناس كما هو مالحظ بالبداهة ،ألن كثريا من الناس
اجملتهد ،وهذا ما يسميه العقالء« :رجوع اجلاهل إىل العامل» ،وال خيتلفون ال يفهمون آيات الكتاب ،وال يستطيعون متييز الصحيح من الضعيف
من الروايات ،وال يتيسر هلم أن جيمعوا بني األخبار املتعارضة ،مع أن
يف وجوبه تعيينا أو ختيريا.
أما أتباع أمحد إمساعيل فيصورون التقليد بأنه اتباع العلماء وترك أقوال كثريا من آبائنا وأجدادنا وال سيما قبل هذا العصر كانوا ال جييدون حىت
املعصومني ،وكأن األمر هو اتباع املكلفني الجتهاد هؤالء يف مقابل القراءة والكتابة ،ومل تكن عندهم كتب الروايات واألخبار اليت حيتاج إليها
النص ،وهذا كذب حمض ،وتلبيس على الناس بالباطل؛ ألن العلماء إمنا الفقيه يف استنباط احلكم الشرعي.
ينقلون للناس أقوال أئمة أهل البيت ،وال يُفتون بغري ذلك ،واالختالف وهلذا مل يكلف اهلل كافة الناس باهلجرة لطلب العلم ،وإمنا
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جديدة حلرب املرجعية.
منها :إنكار وجود اإلمام املهدي(عج) الذي يرتتب عليه هدم مقام
املرجعية؛ إذ أن مراجع الدين هم نوابه يف غيبته الكربى ،وقد سار
على هذا النهج أحمد الكاتب ،لكنه فشل ،وخاب يف مسعاه.
ومنها :ما حياول أمحد إمساعيل فعله ،وهو خلق نائب خاص مزيف
لإلمام(عج) ،بغرض ضرب النواب العامني ،وهم املراجع العظام.
لذلك جند أحمد إسماعيل وأتباعه یرکزون على الطعن يف مقام املرجعية.
قال أمحد إمساعيل يف خطاب صويت منسوب إليه:
وإذا سألتم اهلل يف حديث املعراج وجدمت اجلواب ،فإن الرسول يسأل
اهلل سبحانه وتعاىل يف املعراج يف حديث طويل ،إىل أن يقول رسول
اهلل :قلت :إلهي فمتى يكون ذلك؟ أي قيام القائم ،فأوحى إيل عز
وجل :يكون ذلك إذا رفع العلم ،وظهر الجهل ،وكثر القراء ،وقل العمل ،وكثر

يف الفتوى بني مراجع التقليد إمنا هو بسبب اختالف ما فهمه كل مرجع
من كالم أهل البيت ،وهلذا وجب تقليد األعلم؛ ألن فتواه أقرب ملا
صدر عن األئمة األطهار.
ثانيا :أن التقليد الذي يعمل به الشيعة اليوم كان موجودا يف عصور
األئمة ،فإهنم أمروا بعض أصحاهبم بالتصدي لإلفتاء يف مسجد
رسول اهلل وغريه ،وقد دلت على ذلك عدة روایات:
منها :صحيحة شعيب العقرقوفي ،قال :قلت أليب عبداهلل :ربما

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

الكذابون
المدعون
ّ

38

كلف طائفة منهم قادرة على ذلك ،فقال سبحانه:

ولم يحك عن واحد من األئمة النكير على أحد من هؤالء ،وال إيجاب القول
بخالفه ،بل كانوا يصوبونهم في ذلك ،فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما
هو المعلوم خالفه11.

الدراسات المهدویة

« َو ما كا َن ال ُْم ْؤِمنُو َن لِ�يَْن ِف ُروا َكافَّةً �فَلَ ْو ال �نََف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم�نْ ُه ْم
طائَِفةٌ لِيَ�تََف َّق ُهوا فِي الدِّي ِن َو لِ�يُْن ِذ ُروا �قَْوَم ُه ْم إِذا َر َجعُوا إِل َْي ِه ْم ل ََعلَّ ُه ْم
يح َذرون8».
فإما أن يلتزم أتباع أمحد إمساعيل والداعون له باحنراف كل من جيوز تقليد
َْ ُ
وإن قيل :يرجع العامي للعلماء ،فيأخذ منهم احلكم الشرعي فيما حيتاجه العلماء قدميا وحديثا ،فيحكمون بضالل الشيخ الطوسي ناقل رواية
الوصية ،وضالل احملقق الحلي الذي استعار منه إمامهم أمحد إمساعيل
من مسائل من دون حاجة إىل تقلید مرجع معني.
فنقول لهم :هذا هو التقليد الذي يعمل به الشيعة ،وهذا ما جاء يف كالم رسالته العملية ،ومدح مؤلفها ،فقال :هو شرائع اإلسالم في مسائل الحالل
إمامنا العسكري لشيعته ،حيث قال« :فأما من كان من الفقهاء والحرام للعالم الفاضل والولي الناصح آلل محمد أبي القاسم نجم الدین
صائنا لنفسه ،حافظا لدينه ،مخالفا لهواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام أن جعفر بن الحسن ،وقد بذل ما بوسعه لمعرفة أحكام شريعة اإلسالم ،من
يقلدوه9».
روايات الرسول واألئمة ،ولكنه أخطأ في مقام ،وتردد في آخر ،ال عن
تقصير ،بل عن قصور ال سبيل له على دفعه12.
إال أن اختالف العلماء يف الفتاوى يوجب علينا األخذ بفتاوى األعلم

منهم؛ ألهنا هي اليت حنرز معها براءة الذمة ،دون فتاوى غري األعلم.
إذن ،فاألدلة متضافرة على جواز التقليد ،وال يوجد أي دليل على حرمته
باملعىن الذي قررناه ،ال باملعىن الذي حياول أمحد إمساعيل وأتباعه إشاعته.
ثالثا :أن أمحد إمساعيل وأتباعه عدوا تصدي مراجعنا العظام ملقام املرجعية
وتقليد الناس هلم من أكرب املثالب ،وكثريا ما ينعتوهنم باألصنام وأئمة
أهل النار و ..و ،..يف حني أن مشاهري علمائنا القدماء كانوا مراجع
للتقليد متاما کاملعاصرين ،واملراجع املعاصرون إمنا ساروا على هنج العلماء
السابقني ،وفتاواهم يف مجيع املسائل متقاربة ،ومل نر أي ذم هلم من قبل
أمحد إمساعيل ومن يروج له ،بل العكس متاما؛ إذ أن أمحد إمساعيل أخذ
كتاب «شرائع اإلسالم» ،وهو رسالة عملية ألحد مراجعنا املتقدمني
وهو المحقق الحلي ،وقام بتغيري بعض عباراته فقط ،وجعله رسالة عملية
له!
يف حني أن احملقق احللي كان ممن تصدى للمرجعية ،وأفىت جبواز التقليد،
فقال :جيوز للعامي العمل بفتوى العامل يف األحكام الشرعية ،وقال
الجبائي :يجوز ذلك في مسائل االجتهاد ،دون ما عليه داللة قطعية .ومنع
بعض المعتزلة ذلك في الموضعين.

الهوامش:

 .1خطاب احلج يف املوقع الرمسي ألمحد إمساعیل.
 .2خطاب منسوب إيل أمحد امساعیل يف موقعه الرمسي.
« .3اختیار معرفة الرجال» ،ص .400
 .4نفس املصدر ،ص .۸۵۸
« .5اختیار معرفة الرجال» ،ص .524
« .6رجال النجاشي» ،ص .447
 .7نفس املصدر ،ص .10
 .8سورة التوبة ،اآلیة .۱۲۲

« .9تفسری االمام العسکري » ،ص .300
« .10معارج األصول» ،ص .۱۹۷
« .11عدة األصول» ،ج  ،۲ص .730
عهد أميرالمؤمنين وإلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ،ويستفتونهم « .12شرایع االسالم» ،ص .5
في األحكام والعبادات ،ويفتونهم العلماء فيها ،ويسوغون لهم العمل بما
يفتونهم به ،وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفت« :ال يجوز لك االستفتاء المصدر :الشیخ أحمد سلمان« ،الشهب األحمدیة علی مدعی المهدویة»،
وال العمل به ،بل ينبغي أن تنظر کما نظرت ،وتعلم کا علمت» ،وال أنكر الطبعة االولی1433 ،هـ ،ص 248-240؛
عليه العمل بها يفتونهم ،وقد كان منهم الخلق العظيم عاصروا األئمة،

إسماعیلشفیعيسروستاني

ومنذ أن هبط آدم إىل األرض كنيب وحجة اهلل ،باشر إبليس وأشياعه فقال:
اللعينني مبحاذاة ذلك ،مهتمهم ،ووضع يده بقصد القرصنة والتخريب « -ما منّا أحد اختلفت إلیه الكتب وأشیر إلیه باألصابع وسئل عن المسائل
وكما كان قد أقسم يف فجر اخللقة  -على آدم وأوصيائه وأحفاده املصطفني وحملت إلیه األموال إلاّ اغتیل أو مات علی فراشه حتّی یبعث اهلل لهذا
من بني األنبياء والرسل ،وقام من خالل حتريض اجلهلة والطواغيت ،األمر غالما منا  -خفی الوالدة والمنشإ غیر خفی فی نسبه2».
ّ
ّ
ّ
بالتصدي له ،فقتلهم أو مسمهم قدر ما استطاع ،لذلك ،فان املؤامرة ضد ويتضح أن اسرتاتيجية إبليس وأشياعه وخطتهم متثلت يف تدمري وإبادة
األنبياء واألوصياء وخوفهم حتول إىل دفرت حبجم دفرت الرسالة ومهمتهم .مسار ومجيع عالمات اهلداية يف األرض واإلنتقام من أبناء آدم
وعندما حان عصر آخر الرسل (النيب حممد )وآخر كتاب (القرآن ومعارضة اهلل املتعال الذي طرده إبليس من القرب اإلهلي بسبب
الكرمي) ،بذل إبليس قصارى جهده إلحباط أثر ومفعول قول وفعل رسول استكباره .ولذلك ،فإن كان آخر وصي للرسول األكرم أي اإلمام
املهدي يقتل أو يسمم ،فان مجيع عالمات اهلداية لكانت ستزول
اهلل.
وذكرت كتب السرية واحلديث أن رحيل الرسول األكرم يف سن من على وجه األرض.
إن أحد األسباب املهمة لغيبة إمام الزمان هو احلفاظ على روح
الستني ،حصل بسبب السم يف «املدينة» .ويقول الشيخ الطوسي:
 ...قبض بالمدینة مسموما یوم اإلثنین للیلتین بقیتا من صفر سنة عشرة من اإلمام .إن اهلل تعاىل حفظ إمام الزمان من القتل بواسطة الغيبة3.
الهجرة1. ...
عن زرارة قال :مسعت أبا عبد اهلل جعفرا يقول:
إن إبليس وجنوده ،دبروا بعد ذلك املؤامرة تلو املؤامرة وسجلوا عمليات قتل «إ ّن للقائم غیبة قبل أن یقوم».
قلت :ولم ذلك؟
واستشهاد مصممة يف دفرت أحداث وأحوال املعصومني.
قال« :إنّه یخاف».
الرضا:
عن أیّوب بن نوح قال :قلت ألبی احلسن ّ
إنی أرجو أن تكون صاحب هذا األمر وأن یسوقه اهلل إلیك بغیر سیف فقد بویع و أومأ بیده إلی بطنه یعنی القتل4.
ّ
وحسب الروایة:
لك وضربت ال ّدراهم باسمك.
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لنا :اتفاق علماء األعصار على اإلذن للعوام يف العمل بفتوى العلماء من
غري تناكر ،وقد ثبت أن إمجاع أهل كل عصر حجة .الثاين :لو وجب
على العامي النظر يف أدلة الفقه ،لكان ذلك إما قبل وقوع احلادثة أو
عندها ،والقسمان باطالن ،أما قبلها فمنفي باإلمجاع؛ وألنه يؤدي إىل
استيعاب وقته بالنظر يف ذلك ،فيؤدي إىل الضرر بأمر املعاش املضطر
إليه ،وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر؛ الستحالة اتصاف کل عامي
عند نزول احلادثة بصفة اجملتهدین10.
أضف إىل هذا أن الشيخ الطوسي الذي اعتمدوا على روايته للوصية
يف إثبات معتقدهم هو أيضا من مراجع الطائفة الذين أفتوا جبواز التقلید،
بل نقلوا إمجاع الطائفة عليه!
قال يف «العدة» :أنه جيوز للعامي الذي ال يقدر على البحث
والتفتيش تقليد العامل .يدل على ذلك :أني وجدت عامة الطائفة من

أو أن يقولوا جبواز التقليد ،فال يبقى هلم مسوغ للطعن يف مراجع الطائفة،
وهذا ما ال يرضي أسيادهم الذين دفعوا هلم ودفعوهم للقيام هبذه املهمة
وهي الطعن يف مراجع الطائفة.
وال شك أن أمحد إمساعيل ومن يروج له يهمهم بالدرجة األساس أن
يطعنوا يف مراجع التقليد وعلماء الطائفة بأي طعن ،ال من أجل عدم جواز
التقليد يف نفسه؛ ألن أمحد إمساعيل يدعو الناس إىل تقليده هو ،وإمنا ألن
مراجع التقليد وعلماء الطائفة هم صمام األمان الشيعة أهل البيت؛ إذ
أهنم هم اخلطر احلقيقي على دعوة أمحد إمساعيل ،وهم الذين يستطيعون
کشف زيفها ،وإبطال دعاواها ،وهلذا طعن أمحد إمساعيل وأتباعه يف مراجع
الطائفة؛ لعزل الناس عن هؤالء العلماء من أجل التغرير بالعوام وخداعهم،
وإال فإن املراجع املعاصرين مل خيرجوا عن منهاج أهل البيت يف شيء،
ومل يبتدعوا هلم طريقة خمالفة لطريقة قدماء علماء الطائفة ،ال يف التقليد ،وال
يف األحكام ،وال يف العقائد ،فلماذا يشيد أمحد إمساعيل وأتباعه بالقدماء،
ويطعنون يف املعاصرين ،مع احتاد الطريقة ،وعدم اختالف املنهج؟!
السبب يف ذلك واضح جدا ،وهو أن القدماء ال يشكلون أي خطر على
دعوة أمحد إمساعيل ،خبالف العلماء املعاصرين الذين بنوا للناس بطالن
هذه الدعوة و فسادها.

االعتياد على العيش بال إمام
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«لو خلت األرض طرفة عین من حجة لساخت بأهلها5».
الرضا ،»طهران ،الطبعة األوىل،
 .5ابن بابویهّ ،
حممد بن علي« ،عیون أخبار ّ
ّ
1378ه .ق ،.ج  ،1ص .272
قال رسول اهلل:
 .6ابن بطریق ،حییی بن حسن« ،عمدة عیون صحاح األخبار فی مناقب إمام
السماء إذا ذهبت النّجوم ذهبوا وأهل بیتی أمان
«النّجوم أمان ألهل ّ
الصحابة
األبرار» ،قم ،الطبعة األوىل1407 ،ه .ق ،.ص 308؛ نقال عن «فضائل ّ
ألهل األرض فإذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل األرض6».
أمحد بن حنبل» ،ج  ،2ص  ،671ح .1145
 .7سورة آل عمران ،اآلیة .200
حممد بن ابراهیم« ،الغیبة للنعماين» ،ص .199
االعتياد على العيش بال إمام وغياب جهوزية الناس
 .8ابن أيب زینبّ ،

الهوامش:

حممد بن احلسن« ،هتذیب األحكام» ،دراسة خرسان ،طهران ،الطبعة
 .1الطوسيّ ،
الرابعة1407 ،ه .ق ،.ج  ،6ص .2
حممد بن یعقوب« ،الكايف» ،ج  ،1ص.341
 .2الكلیينّ ،
حممد بن إبراهیم« ،الغیبة للنعماين» ،ص.166
ینب،
 .3ابن أيب ز
ّ
حممد بن ابراهیم« ،الغیبة للنعماين» ،ص .177
 .4ابن أيب زینبّ ،

حق المنعم على المتنعم
ففي احلديث النبوي ،قال« :من أتى إليكم معروفا فكافئوه ،فإن لم
تجدوا فادعوا له حتى تعلموا [من أنفسكم] أنكم كافأتموه1».

وقد اجتمع احلقان ملوالنا صاحب الزمان فإن ما ينتفع به أهل كل
زمان إمنا هو بركة إمام زماهنم.
ويدل على ما ذكرنا ما يف زيارة اجلامعة و«أولياء النعم»2.
وما يف «الكايف» عن أيب عبداهلل قال:
«إن اهلل خلقنا فأحسن خلقنا ،وصورنا فأحسن صورنا ،وجعلنا عينه في عباده،
ولسانه الناطق في خلقه ،ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه
الذي يؤتي منه ،وبابه الذي يدل عليه ،وخزانه في سمائه وارضه.
بنا اثمرت األشجار ،وأينعت الثمار ،وجرت األنهار ،وبنا ينزل غيث السماء
وينبت عشب األرض ،وبعبادتنا عبد اهلل ،ولوال نحن ما عبد اهلل3».

ويف «اخلرائج» عنه:
«يا داود! لوالنا ما اطردت األنهار ،وال أينعت الثمار ،وال اخضرت
األشجار4».
ومايف «الكايف» :يف حديث مرفوع عن أيب جعفر قال :قال رسول
اهلل:
«خلق اهلل آدم ،وأقطعه الدنيا قطيعة ،فما كان آلدم فلرسول اهلل ،وما
كان لرسول اهلل فهو لألئمة من آل محمد5».
ويف حديث آخر« :الدنيا وما فيها اهلل تبارك وتعالى ولرسوله ولنا ،فمن غلب
على شيء منها فليتق اهلل ،وليؤد حق اهلل تبارك وتعالى ،وليبر إخوانه فإن لم
يفعل ذلك فاهلل ورسوله ونحن براء منه6».

وسائط الفیض و مقام الوسیلة

إن الفيض هو العطاء والكرم واللطف الغزير .عطية اهلية تفيض من
الرمحة ،ومتأل إناء كل طالب من دون أن يكون العبد مستحقا ومستأهال
لتلقي هذا العطاء.
إن «الفيض» يف إصطالح أهل املعىن يعين قذف أمر يف القلب عن
طريق اإلهلام من دون حتمل عناء الكسب واإلكتساب7.
ويفسر أهل اللغة ،الفيض على أنه الزيادة ويقع يف مقابل الغيض الذي
يعين الندرة والشحة.
واعترب أهل املعىن ،احلق بداية فياضة جلهة أن فيضه يرد على الكائنات
على الدوام8.
بعبارة أخرى ،فان منشأ ومصدر الفيض منه.
إن كون اهلل تعاىل فياضا واستحالة إنقطاع الفيض االهلي هو من
املوضوعات اليت خاض فيها الفالسفة والعرفاء كثريا .والفياض يف اللغة
ومرتع .ويف اإلستعارة ،فان الفياض تطلق على
تعين هنر كثري املاء وطافح ُ
الشخص السخي واجلواد الذي يهب ويعطي كالنهر الفائض .والفارق
بني الفياض والوهاب (أحد أمساء اهلل تعاىل) يكمن يف أن النهر الفائض
واملرتع ال ميكن أن حيجم عن الفيضان والعطاء ،لكن الوهاب تستخدم
لإلنسان وأي كائن خمري يستطيع أن يكف وحيجم عن العطاء والوهب.
إن مجيع املخلوقات والكائنات الساكنة يف عامل اإلمكان بدء من
أكرب سكان عامل اجملردات مبن فيهم جبرئيل األمين وصوال
٭ الرقم 75
إىل أصغرها بني اجلمادات والنباتات ،هي آيات اهلية ويسكن
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ويتعني لألسف اعتبار فقدان وغياب اجلهوزية الالزمة لدى الناس ملواكبة
اإلمام وتأدية حق العهد والبيعة مع اإلمام وإطالق يد اإلمام
يف اعمال الوالية وإعادة احلق ليستقر يف مداره الرئيسي واحلقيقي ،بانه
أحد أهم العقبات والعوامل املؤثرة يف غيبة اإلمام.
ويف العصر الذي نعيشه ،فان أبرز عالمات تكرمي يوم نصف شعبان ،هو
امتالء األحياء واألزقة والشوارع ببقايا األواين املخصصة لالستعمال مرة
واحدة والكؤوس البالستيكية واحللوى وأيضا قضاء هذا اليوم املقدس يف
الغفلة وعدم املعرفة بضرورة اكتساب املعرفة حول اإلمام واجلهوزية
الستقباله وجتديد العهد معه.
ومبا أن الغيبة طال أمدها واعتاد الناس على العيش بال إمام وطبعا يف
ضوء تواطؤ الشيطان ،فان ضرورة حضور حجة اهلل احلي بني الناس ،قد
نسيها الناس كما مت تناسي ترتيب وتنظيم مجيع املناسبات والتعامالت
الفردية واجلماعية مبا يتطابق مع رؤية حجة اهلل ،ومت إغفال ضرورة الدخول
يف احلصني املنيع لوالية اإلمام املعصوم للبقاء يف مأمن من تبعات
وتداعيات احلياة القذرة واجلزاء األخروي لألعمال .وظن الناس أهنم تركوا
وشأهنم ،واعتربوا أنفسهم ورجاال من أمثاهلم ،يستأهلون اإلمارة واخلالفة
والوكالة رغم ابتعادهم عن العلم والعصمة وإذن اهلل ،وجلأوا إىل احلجج
غري اإلهليني وارتضوا باستدامة حبس حجة اهلل يف سجن الغيبة.
إن الشيعة ،مثلهم مثل سائر شعوب شرق األرض وغرهبا ،باتوا جيارون
الزمان وأصبحوا جزء منه .وارتضوا بالفرح واحلداد يف فرح أهل البيت
وحزهنم ،ونظموا مناسباهتم وتعامالهتم الصغرية والكبرية تأسيسا على
القواعد واالنطباعات غري اإلهلية واملشركة واكتفوا بالنذر واالستغاثة
والزيارة العارية من املعرفة .وقد نسي هؤالء كل ما أدى إىل حدوث واقعة
الغيبة ،وال يضعون تكليفا وواجبا على عاتقهم للتمهيد لواقعة الظهور
الشريفة .ومينون النفس بانتظار منفعل وحىت أهنم ال خيطون خطوة إىل
األمام للتواصل مع حجة اهلل.
وجل« :يَا أَ�يَُّها
علی الباقر فی قوله ّ
عن أبی جعفر ّ
عز ّ
حممد بن ّ
7
َّ ِ
ِ
ِ
صاب ُروا َوَرابطُوا »...فقال:
آمنُوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
ين َ
الذ َ
«اصبروا علی أداء الفرائض وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظر8».
ّ
وكيف جيب إقامة هذا التواصل واملرابطة ،وماذا جيب فعله إلعداد
أنفسنا واالخرين لإلنضمام إىل اإلمام ،هو موضوع اخر سنتطرق إليه يف
الفصول التالية باذن اهلل تعاىل.
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جمملها يف الفقر الذايت .کما قال اهلل تعالی:

اهلل و اهلل هو الْغنِی الْحمید»9
ِ
َّاس أَ�نْتُ ُم الْ ُف َقراءُ إِلَی َ ُ ُ َ َ ُّ َ
«یا أَ�یَُّها الن ُ
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إن اآلية هي العالمة ،والكائنات هي آيات وعالمات تصرف
إنتباه كل ناظر ومشاهد إىل حضرة احلق أي بارئ الكون والوجود.
وحسيما يقول الشاعر:

كالنور الذي ينفصل عن الشمس وال ينفصل
والعالم كله آيات اهلل

الرازق هو اهلل الواحد األحد على اإلطالق

إن مجيع أمساء وصفات حضرة احلق مبا فيها الرزاق ،هي مطلقة ودون قيد
أو شرط ،فاهلل جل وعال هو يف مرتبته املطلقة إزاء كل أحد وكل شئ منذ
األزل وإىل األبد ،فهو عامل وقدير على اإلطالق وسلطته على كل العامل
اجللي واخلفي ،ثابتة ،كما أن جوده وفيضه وسخاءه ،هو على اإلطالق.
لذلك:
باد ِه خبیرا بصیرا؛»15
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«إ َّ
سُ
ط ِّ
ِن َربَّ َ
الرْز َق ل َم ْن یَشاءُ َو �یَْقد ُر إنَّهُ کا َن بع َ ً َ
ک �یَْب ُ

إن الرزق في اللغة يعني العطاء والوهب المستمرين 16وفي اإلصطالح يطلق
على الشئ الذي هو مصدر وجوهر دوام حياة المخلوقات الحية .إن الرزق
هو في الحقيقة موهبة وعطاء من جانب اهلل تعالى إلى عباده ،من دون أن
يستحقوه17.
ويطلق الرزق على العطاء الجاري في الدنيا واآلخرة تارة ،وعلى ما يصل إلى
بطون الحيوانات لتتغذى به تارة أخرى ،والرزاق هو خالق الرزق ومعطي الرزق
والذي يتسبب بنزول الرزق.
وبعبارة أخرى ،فان الرزق هو كل ما ينتفع به18.
وبذلك ،فان كل ما يحتاجه كائن في عالم اإلمكان ويطلبه أكان ماديا أو
معنويا ،هو رزق وأن جملة األرزاق التي تحتاجها هذه الكائنات ،هي جاهزة
عند الرزاق وخلقت من قبله وتصل بسببه إلى المحتاجين .ولذلك فان معنى
الرزق يتسع نطاقه ليدل على كل شئ نافع ومفيد يصل إلى كائن أكان انسانا
وغير انسان ،حتى وإن لم يكن طعاما ،بما في ذلك كل الممتلكات والتمنيات
سواء العلم والجمال واألوالد و ...وحتى النبوة والرسالة؛ کما یقول:
«یا �قوِم أَ رأَ�یتم إِن کنت عل ی �ب�ین ٍة ِمن ربی و رزقَن ی ِمنه ِرزقا حسنا؛»19
َْ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ َِّ ْ َِّ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ َ ً
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ولذلك فان عامل اإلمكان هو سلسلة طويلة من الكائنات واملخلوقات
واآليات املستقرة يف صف طويل من أسفل الدرجات إىل أعلى املراتب.
إن لكل آية وكل خملوق صفات يف مرتبته بفضل اهلل وعنايته .وهذه
الصفات واخلصائص ،جتعل من ذلك الكائن يستقر يف رتبة ما أكان
مجادا ونباتا وحيوانا وانسانا وجنيا وملكيا و ...وكل منها يظهر وجها من
أوجه الصفات والكماالت .إن مجيع املخلوقات اخلفية والظاهرة الساكنة
يف عامل اإلمكان ،هي ممكنة الوجود وما سوى اهلل .وتفتقد إىل الوجو
اإلستقاليل وأن وجودها مظهر وشعاع من الكون الشاسع واملطلق للحق
تعاىل .وقال اإلمام الباقر:
هلل خلو م ن خلق ه و خلق ه خلو من ه و كل ما وقع عليه اسم شيء فهو
«إ ن ا 
مخلوق ما خال اهلل10».
وبذلك فان كل كائن ،ميلك حصة من الوجود وحصة من الصفات
والكماالت املمنوحة من اهلل تعاىل.
وكلما استقر كائن وآية يف مرتبة أعلى ،فانه يظهر الصفات الكمالية
املعطاة من اهلل أكثر من سائر الكائنات ،مثلما أن االنسان يظهر
مرتبة سامية من صفات ال توجد يف الكائات السفلى مثل اجلمادات
والنباتات.
إن هذه السلسلة الطويلة ملا سوى اهلل ،ليست ساكنة وراكدة ،فهي
كلها يف حالة الصريورة ،فهي من اهلل وترجع إليه« .إِنَّا لِلَّ ِه َو إِنَّا إِلَْی ِه
ر ِاجعُون»؛ مثلما أن جممل هذه املخلوقات تسبح هلل املتعال كل حسب
قدرته وموهبته.
ض و هو الْعزیز الْحکیم؛»11
ِ
«سبَّح لِلَّ ِه ما فِی َّ ِ
السماوات َو ما فی الأْ َْر ِ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ
بالرغم من أن االنسان وكما يقول اهلل احلكيم ،غري قادر على اإلستماع
وتفقه التسبيح والتقديس الذي تقوم به الكائنات.
لکن ال �ت ْفقهون تسبیحهم؛»12
ِ ِ
ِِ ِ
ٍِ
سبِّ ُح بِ َح ْمده َو ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
« َو إ ْن م ْن َش ْیء إالَّ یُ َ
إن كال من الكائنات وبناء على موقعه ومرتبته يف سلسلة الكائنات
الطويلة ،يسلك مراتب الكمال حسب املوهبة اليت منحها اهلل تعاىل
إياه  ،مثلما أن كل نبات يرتقي من املراتب الدنيا إىل املراتب العليا يف
الظروف املالئمة والرزق الذي يناله ،فيزهر ويثمر ويظهر من خالل لون
الظاهر والنضارة الصفات الكمالية هلل تعاىل.
وإن فتح االنسان عينيه جيدا سيجد أن هذه الكائنات السفلى اجلمادية
والنباتية واحليوانية ستستقر يف املراتب العليا بعد أن تؤكل ،مثلما أن
الفاكهة الطرية املكتملة ،ستجرب مراتب الكمال بعد أن هتضم يف
جوارح احليوان واالنسان ،وعندما تستقر يف جسم انسان عاقل وصاحل،
فاهنا تكون قد مرت مبرحلة أمسى وأرفع من النمو والنضج .إن هذه
الكائنات السفلى هي يف احلقيقة جزء من الكائن االنساين االعلى
وجترب كماال أمسى.

إن مجيع الكائنات تبحث يف ذاهتا عن الكمال وهي متعطشة للكمال
وتسافر يف جادة الكمال.
وبصورة تكوينية ،فان الكائنات العليا ،تؤدي إىل ارتزاق ومنو ونضج الكائنات
الدنيا ،وحسبما قدر اهلل تعاىل وقرر ،فان جممل التغريات والتبدالت اليت
حتصل للكائنات ،حتدث بواسطة وسائل ووسائط.
إن الكائنات اليت تفتقر إىل اإلختيار والعقل مبا فيها النباتات واحليوانات،
تقوم غريزيا برحلة الكمال وتؤدي من خالل تأدية دورها إىل قيام مجيع
الكائنات بالسفر يف طريق وجادة الكمال ،لكن الكائنات صاحبة اإلختيار
والعقل مبا فيها االنسان واجلن ،وتأسيا منها بالفطرة االهلية وإرشاد وهداية
الكتب السماوية واألنبياء املرسلني ،تستقر يف مسار اهلداية العامة وجترب
مسار الكمال ،بينما تسهم يف تكامل سائر الكائنات األدىن منها.
وإن تصرف هذا الكائن املخري وصاحب العقل (اجلن واإلنس) على نقيض
من الفطرة االهلية وأوامر اهلل ونواهيه ،فانه يؤدي إىل الفساد يف األرض.
وحيول الفسق والفساد دون صريورة االنسان وسلوكه مراتب الكمال
ويفضي إىل ظهور الفساد والزوال بني سائر الكائنات أيضا ،وهذه احلادثة
حتجب باقي الكائنات عن سلوك الكمال.
ويف هذه السلسلة الطويلة لعامل اإلمكان ،فان االنسان هو درة تاج اخلالئق
جل:
حبيث أنه ينال التكرمي .مثلما قال اهلل ّ
عز و ّ
آدم و حمل ِ
ْناهم ِمن الطَّیِّ ِ
بات َو
« َو لََق ْد َک َّرْمنا بَن ی َ َ َ َ َ ُ
ْناه ْم فی الْ�بَِّر َو الْبَ ْح ِر َو َرَزق ُ ْ َ
ضلْناهم عل ی کثی ٍر ِممن خلَ ْقنا �ت ْفضیال؛»13
فَ َّ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ
إن هذا القدر من اإلكرام الذي مل حيصل ألي خملوق سوى االنسان
(حىت املالئكة) مسا وارتفع لدرجة أنه مت إنتقاء خلفاء اهلل يف األرض من
بني اإلنس.
إن مقام خليفة اهلل يف األرض ،هو مبثابة تكرمي من جانب اهلل املتعال:
ض َدرجاتٍ
ف الأْ َْر ِ
« َو ُه َو الَّذ 
ی َج َعلَ ُک ْم َخالئِ َ
ض َو َرفَ َع �بَْع َ
ض ُک ْم �فَْو َق �بَْع ٍ َ
لِی�بلُوکم ف ی ما آتاک م؛»14
ُ
َ ْ َُ ْ
وكلما كانت مرتبة ومقام الكائنات أعلى وأمسى ،فان أمساء وصفات اهلل
املتعال ستتجلى فيها أكثر من االخرىن ،مثلما أن أمساء وصفات اهلل تعاىل
قد جتلت يف االنسان أكثر من سائر الكائنات وذلك بسبب امتالك
االنسان للمواهب والكماالت.
إن مقام خليفة اهلل والوالية يعين حق الوالية والتصرف يف شؤون سائر
كائنات وخملوقات عامل اإلمكان والذي استقر بشكل خاص عند األنبياء
وائمة الدين ،إن هؤالء األناس املصطفني واملوسومني ،ميثلون جتليا ألعلى
درجة من أمساء اهلل وصفاته ،بينما سائر الكائنات وحىت املالئكة املقربني،
حمرومون منه.
إن الفئات املختلفة للمالئكة يعمل كل منها يف نطاق مسؤوليته على جتلي
إسم واحد أو عدة أمساء وصفات من أمساء وصفات اهلل الالمتناهية ،على
سبيل املثال ،فان ملك املوت (حضرة عزرائيل )يتوىل عمل األموات
فحسب أو حضرة جربئيل ملك الرزق ،بيد أن حضرة خليفة اهلل،
اإلنسان الكامل ،ويل اهلل األعظم ،مستقر يف مقام ومرتبة يكتسب باذن
اهلل هبا أرفع درجات الصفات الكمالية والوالية املطلقة.
وبقدر ما يصبح وجود االنسان مكانا لتجلي أمساء وصفات احلق،
يكتسب حق الوالية على سائر الكائنات ،حبيث أن والية اإلنسان على
النباتات واحليوانات واجلمادات ثابتة كما أن والية األولياء واألنبياء على

مجيع الكائنات ومجيع األناس ثابتة.
واملراتب كثرية بني األنبياء واألولياء ،فهم ليسوا مستقرين يف مرتبة واحدة.
إن األنبياء والرسل واألنبياء أولو العزم و ،...كل منهم وضمن املائة واألربعة
وعشرين ألف ،له مرتبة من الوالية والنبوة وحددت له املهمة حسب تلك
املرتبة .كما أن قدرات وإعجاز االنبياء أعطيت هلم مبا يتناسب مع واليتهم
التكوينية .إن اتساع نطاق مهمتهم مرتبط هبذا الشئ.
ويف هذا اخلصوص ،فان الوجود املبارك للنيب األكرم خامت االنبياء
وأوصيائه من بعده هم األفضل واألول على مجيع األنبياء والرسل
وحيوزون على أعلى مرتبة من الصفات الكمالية ،وهبذه النسبة ،حيوزون
على أعلى مرتبة من الوالية التكوينية وحق التصرف يف الشؤون اجلزئية
والكلية للعامل.
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الدراسات المهدویة

المصدر« :مکیال المکارم في فوائد الدعاء للقائم ،»ص .96-94

ّ
تلطـف االمام بنا

محمدتقیالموسوياالصبهاني
ّ

أما يف الدنيا:
يف «الکايف» عن مسمع عن الصادق يف حدیث طویل« :یا اباسیّار!
ا ّن االرض کلها لنا .فما أخرج اهلل منها من شیء فهو لنا.
فقلت له :و أنا أمحل إلیك املال کله؟
فقال« :یا أباسیّار! قد طیبناه لك و أححللناك منه ،فضم ألیك مالك.

الدرسات المهدویة

تلطفه بنا يشهد بذلك قوله يف التوقيع املروي يف «اإلحتجاج» :أنه أهني
إىل ارتياب مجاعة منكم يف الدين ،وما دخلهم من الشك واحلرية ،يف
والة أمرهم ،فغمنا ذلك لكم ال لنا ،وساءنا فيكم اال فينا ،ألن اهلل معنا،
فال فاقة بنا إىل غريه ،واحلق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا ،وحنن صنائع
ربنا واخللق بعد صنائعنا1.
ويدل على املقصود أيضا ما يف «بصائر الدرجات» بإسناده عن زيد
الشحام ،قال :دخلت على أيب عبداهلل فقال« :یا زید! جدد عبادة،

ترك حقه لنا في الدنيا واآلخرة

و کل ما في أیدي شیعتنا من االرض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا
فیجبیهم طسق 4ما کان في ایدیهم و یترك االرض في أیدیهم و أما ما کان
في أیدي غیرهم فا ّن کسبهم من االرض حرام علیهم ،حتی یقوم قائمنا فیأخذ
االرض من أیدیهم و یخرجهم صغرة5».

وأحدث توبة».
قال :نعيت إلي نفسي جعلت فداك؟
قال :فقال يل« :یا زید! ما عندنا خير لك ،وأنت من شيعتنا».
قلت :وكيف لي أنا أكون من شيعتكم؟
وأما يف اآلخرة:
فقال يل« :أنت من شيعتنا ،إلينا الصراط والميزان ،وحساب شیعتنا ،واهلل ،فقد روي يف «البحار» عن الصادق أنه قال:
ألنا أرحم بكم منكم بأنفسكم2».
«إذا كان يوم القيامة جعل اهلل حساب شیعتنا إلينا ،فما كان بينهم وبين اهلل
استوهبه محمد من اهلل وما كان فيما بينهم وبين الناس من المظالم أداه
محمد عنهم.
تحمله األذى منا
ففي توقيع آخر مروي فيه أيضا« :قد آذانا جهالء الشيعة وحمقاؤهم ومن وما كان فيما بيننا وبينهم وهبناه لهم ،حتى يدخلوا الجنة بغير حساب6».
دينه جناح البعوضة3».
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المستبصرون

وغريها ،كما كنا نبحث حول التشبيه والقضاء والقدر يف عقائد الوهابية
والرد عليهم ،أما اجلعفرية فلم نتطرق إليهم وكذلك أهل السنة من غري
الوهابية كنا نسمع عنهم ولكن ال نقرأ ادلتهم والرد عليها.

46

جملة من نشاطاتها التبليغية

الحیـاة اإلیمـانیة

كان لنا بعض النشاطات التبليغة باالضافة إىل التدريس ،منها كنا نقوم
ببعض احملاضرات واجملالس الدينية كمواليد اخلمسة من أهل الكساء
واالمام زيد وكذا وفاهتم ،ولكن بطريقة ختتلف عن أسلوب الشيعة االمامية،
إذ مل يكن هناك فرق بني جمالس الوالدة والعزاء إذ كان من كليهما يتم
احلديث عن حياة ذلك االمام ،وقصة والدته أو وفاته ،مع برامج اضافية
اخرى كاحلديث عن الوهابية و بطالن مذهبهم ،لكن لالسف كنا ال
منتلك املعرفة احلقيقة بأهل البيت.
وكذا قمنا بالتعاون لنشر جملة امسيناها جملة الزهراء ،وكنت مديرة التحرير
باشراف معلمنا القدير ،ومعاونة السيد حيىي طالب مشاري (وكان أكثر
اهتماماً من غريه بنشر وتوزيع اجمللة) واالستاذ علي وحري وغريهم ممن كانوا
يوجهوننا.
ّ

موقفها من المذهب الجعفري

حسينة حسن الدريب

لمحة مختصرة عن نشأتها

تقول حسينة حول نشأهتا:
نشأت يف اسرة مديتنة واحلمد هلل تعاىل ،هي على املذهب الزيدي
الشيعي ،وكان والدي حفظه اهلل تعاىل حيب هذا املذهب حباً شديداً،
وكان دائماً ومنذ صغرنا يعلّمنا الصالة واألحكام على ضوء املذهب
الزيدي لكي ال نتأثر باملعلومات واجملتمع الذي حولنا ،واحلمد هلل وبفضل
اهلل وجهود الوالد العظيمة مل نتأثر بأي فكر خمالف ألهل البيت- 
حسب عقيدة الزيدية  -وكنت أحب العلم واملتعلمني.
وكنت ال أجد فرقاً بني مذهب وآخر ،وكان أكثر ما يهمين من
األشخاص حسن خلقهم وحسن تعاملهم وصدقهم وأمانتهم والتزامهم
األخالق الفاضلة.

موقفها من التيار الوهابي

ومرت األيام وبدأ الوهابية ينتشرون بشكل كبري يف منطقتنا ،وكان والدي
حفظه اهلل تعاىل حي ّذرنا دائماً منهم ويبينّ لنا حقائقهم ،ويغرس يف قلوبنا
حب اخلمسة من أهل الكساء وأئمة الزيدية واإلمام الخميني وثورته
املباركة وخليفته ،فنشأنا على ذلك ،حىت دخلنا املدرسة فكنا فيها عندما
يقول لنا االستاذ :معاوية رضي اهلل عنه ،فكنا نرفض الرتضي عنه ونقول له:
ان والدنا قال لنا انه حارب علياً وأنه ال يستحق الرتضي.
ولشدة حيب للعلم وميلي ألهل العلم واألخالق وجمالستهم كنت احضر
الستمع حماضرات استاذة وهابية جبوار منزلنا ،وكنت أالحظ يف حماضراهتا
أشياء كثرية وفق مذهب الوهابية ،فكنت اقف ضدها ولكن لألسف مل
يكن عندي علم اناقشها به ،وكنت اعتمد على حيب ألهل البيت
وكره أعدائهم الذي غرسه والدي يف قليب ،ومل يكن عندي علم للرد على
الشبهات وحنوها ،هلذا قلت لنفسي :ان كنت واثقة من نفسي انين ال
أتأثر هبا ،فسوف يتأثر هبا غريي ،فقررت البحث عن حل هلذه املشكلة،
فجمعت معي جمموعة مث طلبت بصورة غري مباشرة من االستاذ علي
الداهوق الذي كان معلم الدين يف املذهب الزيدي يف منطقتنا آنذاك أن
يقوم بتدريسنا يف جمال العلوم الدينية.
فاستجاب لدعوتنا وأتى إىل منزلنا وابدى استعداده لتدريسنا ،فح ّددنا
موعداً للدراسة وبالطبع بدأنا الدراسة بكل مهه وجدية ،ولقد احببت
الدراسة من اعماق قليب ،ولشدة حيب هلا صرت حمل ثقة عند ذلك
االستاذ ،فما مرت سنة كاملة حىت طلب مين ومن اخيت واحدى زمياليت
أن نساعده يف تدريس بعض املسائل العقائدية وغريها كالطهارة والصالة
والتجويد.
مث واصلت التدريس بكل جهد واخالص ملدة أربع سنوات تقريباً ،وكنا يف
دراستنا نتعلم النحو والفقه والقرآن ونبحث يف التوحيد والعدل واالمامة

ً
والخالف بين الزيدية والجعفرية أكثره واهمه في االمامة ،الجعفرية تقول
فارق يفصل أحدنا عن اآلخر .كنت احس ان املذهب اجلعفري أخو
ان االئمة اثنا عشر اماماً .فقلت :وما دليلهم؟ قال :الحديث الموجود في
املذهب الزيدي ،وال يصح أن نفرق بينهما (وهذا ما سأضل اعتقده ألن
كتب الزيدية والسنة والجعفرية .فقلت :ائتني بمصدر واحد يذكر ذلك؟
املذهبني كالمها شيعي والتفاهم بينهما ممكن ومتحدان يف الوالء ألصحاب
فقال :بل آتيك بمصادر ال مصدر واحد .فأتى بـ«صحيحي البخاري

الكساء).
وكانت ترد على ذهين بعض االسئلة ،ومل أكن أجد هلا جواباً ،بل مل يكن
هناك من اتباحث معه يف هذا اجملال.
وحتدثت مع أحدهم مرة حول أهل البيت ،وذكرت انين من شيعتهم
فقال يل :أنتم أهل البيت ،انتم سادة (اشراف) ونحن شيعتكم .فتعجبت
وتساءلت أحنن األمان ألهل األرض؟ أحنن أهل السفينة؟ أحنن ...؟؟؟
فسكت يف حرية ،لكين مل اناقش حىت نفسي الذهب هذه احلرية ،وكأن
اهلل قد ق ّدر يل اين سأحبث يف املستقبل كل ما اخزنه يف نفسي ،ومل أجد من
اناقشه ،أو على األقل مل اجد شخصاً يقول يل ان كالمي هذا مستحيل
وينهي املوضوع.
ِ
ِّ
فتطرقت لآلية «فَ ْسـَلُواْ أ َْه َل الذ ْك ِر إن ُكنتُ ْم الَ
ومرة كنا يف جملس عزاء ّ
�تَْعلَ ُمو َن» (النحل )43 :فقالت إحدى األخوات الداعيات من احلركة
الزيدية :نعم اسألوا أهل الذكر هذه هي أهل الذكر (تقصدني) ،لقد هزني ذلك
إذ لم يكن العلماء أهال لذلك فكيف بي؟ طبعاً انا مل أكن أشك يف املذهب
امنا صرت متحرية ال أدري من هم أهل البيت؟ وأهل السفينة؟ و. ...

ومسلم» وغريه من الصحاح الستة .وعندما قرأهتا حتريت فألول مرة
اعرف ان هذا احلديث موجود يف صحاح أهل السنة ،لكين كابرت يف
البداية وقلت :اريد مصادر زيدية ال حاجة لي بمصادر أهل السنة ،وما كان
منه إالّ أن أتى بكتب أئمة الزيدية وكبار علمائهم مثل «التحف شرف
الزلف» و«لوامع االنوار» لـلسيد مجدالدين المؤيدي وسري بعض ائمة
الزيدية مثل «سرية االمام املرتضى» وكتاب «احلدائق الوردية يف مناقب
ائمة الزيدية» و«الشايف» و«البحر الزخار» وغريها.

قناعتها بأحقية المذهب الجعفري

واستمرت فرتة حبثي وحرييت مدة ثالث سنوات حىت وصلت إىل القناعة
التامة بأحقية املذهب اجلعفري.وخالل عدة مرات وانا اذهب وارجع إىل
اليمن ،التقيت باستاذي وخايل ووالدي وحاولت أن استفيد منهم ،إالّ
يتعصبون ويتهمونين بأين جعفرية فالتزمت امامهم الصمت.
أنهّ م كانوا ّ
وسألت استاذي بعض االسئلة حول اجلعفرية ،ولكنه لألسف مل جيبين
بصورة علمية.
واذكر مرة يف «صنعاء» دعينا للغداء من قبل أحد علماء الزيدية الكبار،
زواجها من رجل جعفري
وكان من خلف الباب يوصيين اال اتأثر باجلعفرية ،فقلت له :ما هو
بعد أربع سنوات من درسي وتدريسي يف تلك الفرتة تقدم خلطبيت أحد
عيبهم؟ قال :واهلل انهم احسن من الزيدية في كل شيء ،اال انهم يقولون
أقاريب ،وهو األخ حيىي طالب قد شاع اخلرب انه جعفري ،وبعد فرتة تزوجنا
يا حسين ويا علي ويا فالن ...وهذا شرك .فأجابه السيد وقال :إنهم
فی سنة 1418ه.ق ،.وبعد مخسة أشهر تقريباً سافرنا إىل ايران االسالمية
يعتقدون أن علي أو الحسين أو حتى رسول اهلل ال حول لهم
تلك الدولة اليت طاملا حدثين والدي عنها ،وطاملا اشتقت ان اشم رائحة
وال قوة إالّ بإذن اهلل إنما هو يتوسلون بهم إلى اهلل ،وال تجد
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و َلدت حسینة يف «اليمن» ،ونشأت يف أسرة متدينة تنتمي إىل املذهب
الزيدي ،لكنها بفعل األجواء املناسبة اليت توفّرت هلا توجهت إىل البحث
اجلاد حول األمور الدينية واملذهبية ،فكانت النتيجة أن عرفت أ ّن احلق
مع املذهب الشيعي االمامي االثين عشري ،فرتكت انتماءها السابق
وتوجهت بكل شوق إىل اعتناق مذهب أهل البيت.
ّ
تقول حسينة:
إن اعتناقي للمذهب اجلعفري كان بعد زواجي برجل كان قد اعتنق
من قبل هذا املذهب ،وقد يظن البعض أنين انتميت للمذهب اجلعفري
تقليداً لزوجي فحسب ،ولكن يشهد اهلل أنين مل اخرت هذا املذهب
إالّ بعد اقتناعي به وبعد معرفيت باألدلة والرباهني الدالة على أح ّقيته
وصوابيته.

طبعا يف خالل دراسيت مل أكن اسب اجلعفرية ،وكنت ال أشعر بوجود

تراهبا ،وطاملا استمعت إىل اذاعتها و راسلتها بالربيد وكنت انتظر جواهبا
فيأتيين فأرتاح هلديتهم البسيطه كمجله أو كتاب وحنومها ،وقد احببت
ايران حباً شديداً ملا كان يبث يف اذاعتها من معارف وعلوم دينية ال
توجد يف أي دولة اسالمية اخرى وبراجمها كلها دينية وثقافية وعلمية.
جئت إىل «ايران» وأنا ال أصدق نفسي من الفرح صحيح اين حزنت
لفراق أهلي ووطين ،فالوطن عزيز وحمبوب ،وتراب الوطن ذهب كما
يقال أال انين تغربت يف بالد االهل من ناحية الدين والعقيدة «إِنَّ َما
ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ» (احلجرات.)10 :
وبعد وصويل إىل ايران عرفت بوجود فارق بني املذهب الزيدي واملذهب
اجلعفري ،واستأت من زواجي من شخص جعفري ،ولكن زوجي تعامل
معي بكل صرب وتأن وحلم وعقل وهدوء مقابل انفعايل ،وحلف يل مييناً
انه مل يتبع املذهب اجلعفري إالّ ألدلة وجدها أقنعته ،وحلف يل أنين إذا
رددت عليه بأدلة ثابتة صحيحة فسريجع إىل املذهب الزيدي فصرت
على أمل أن أُرجعه إىل الزيدية الين عرفت انه جاد يف كالمه ،وهو انسان
مؤمن ،وليس من أهل الدنيا ،وهذا ما جعلين أصدقه ،ولكن ال أجد
ما أقول له إالّ أن أوجه له اسئلة مثل :لماذا اتبعتهم وما ادلتهم؟ فقال:
إن اشد الخالف بين البشر هو الخالف على الوالية أو العلو في األرض،
وهذا كالم ذكره بالتفصيل يف كتابه «يف ظالل االسالم ،حقيقة النزاع»
وقال يل :ان المسلمين مجمعون على ان من صحت اصوله يتبع في فروعه،
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البحث يف الكتب ومل استفد من شخصيات علمية يف اليمن كنت أظن
اهنا ستفيدين يف البحث والنقاش ومل حتن الفرصة إالّ لبضعة تساؤالت
مل جتد هلا جواباً مقنعاً والتساؤالت والبحث والتحقيق واملقارنة بني كل
حديث وآخر استمر سنوات حىت اعلنت لزوجي حقيقة مذهبه وإمياين
به رغم أنه مل يشدد علي بل كان يقول يل :ان كان عندك ما يفيدين
فسأكون لك شاكراً .لكين صرت يف حرب مع نفسي إذا انين مل أجد
ما أفيد نفسي به إالّ ان أصرح باحلق ،وال اخاف يف اهلل لومة الئم رغم
خويف الشديد من والدي الكرمي الذي أكن له جل االحرتام والتقدير،
وهو حيرتمين فوق ما استحق بكثري ويل يف قلبه مكانة عالية وهلل احلمد،
وهذا يعود إىل أين حينما كنت أدرس املذهب الزيدي كنت أعمل حبركة
وجدية وكان يشجعين وحيبين كثري وحىت قبل ذلك طبعاً.
وأيضاً كنت افكر يف والديت وبقية االقارب والصديقات والزميالت
وطالبايت و لقد فكرت يف هؤالء مجيعاً ماذا سيقولون عين ،ولكن قلت
لنفسي إن كنت انتقد الوهابية وغريهم من أهل السنة إذ مل يتبعوا احلق
ويبحثوا عنه ،فها أنذا ارى احلق ولكين اخشى الناس وتذكرت اآلية
َح ُّق أَن تَ ْخ َشاهُ» (االحزاب.)37 :
الكرمية « َو تَ ْخ َ
َّاس َو اللَّهُ أ َ
شى الن َ
نعم البد ان أعلن احلق ولعل اهلل يهديهم فيصلوا للحق كما وصلت إليه،
وكامت احلق شيطان اخرس.

مؤلفتها

اختالف المؤمن والمنافق
عن ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية ركع ربض وإذا سجد نقر وإذا جلس شغر ميسي ومهه الطعام وهو مفطر
عن الثمالي عن علي بن احلسني قال:
ويصبح و مهه النوم ومل يسهر إن حدثك كذبك وإن وعدك أخلفك وإن
«املؤمن خلط علمه باحللم جيلس ليعلم وينصت ليسلم وينطق ليفهم ال ائتمنته خانك وإن خالفته اغتابك».
حيدث أمانته األصدقاء وال يكتم شهادته األعداء وال يفعل شيئا من احلق
رياء وال يرتكه حياء إن زكي خاف ما يقولون ويستغفر اهلل مما ال يعلمون ال المصدر« :بحار األنوار» ،العالمة المجلسي ،مؤسسة الوفاء،ج  ،67ص
.292
يغره قول من جهله وخيشى إحصاء من قد علمه.
واملنافق ينهى وال ينتهي ويأمر مبا ال يأيت إذا قام يف الصالة اعرتض وإذا

وعرفت من هم أهل البيت وهو كتاب يشمل على قصة استبصارها
واألدلة اليت دفعتها إىل اعتناق مذهب أهل البيت.
المصدر :مرکز األبحاث العقائدیةaqaed.com :
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استنادا إىل هذا الدعاء باهنا ثقة يف نقل احلديث8.
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وكانت أمساء بنت عميس من الرواة اجلادين واملوثوق هبم لدى اجلميع يف
عصرها .وقد نقلت الشخصيات الشيعية والسنية الشهرية ،حنو مخسني أو
ستني حديثا عن نيب اإلسالم عن هذه السيدة الكرمية 9إذ أن هذه
األحاديث القيمة دونت اليوم بصورة متفرقة يف الكتب املختلفة .وهذا
يشري إىل ثقة العلماء والشخصيات الدينية الشيعية والسنية هبا .وبعض
هذه الروايات ورغم أهنا تتمتع بطابع عقائدي وسياسي ،ونقلت يف ترسيخ
والية اإلمام علي ،لكنها موجود ومثبتة يف معظم كتب أهل السنة.

أنيسة السيدة فاطمة

ويقول اإلمام الصادق أنه عندما دنا أجل رسول اهلل ،قال
البنته فاطمة« :أنت ستكونين أول من يلحقني!» وبعد أيام ،رأت
السيدة الكرمية ،أبيها يف املنام وهو يأيت حنوها ،وما أن استيقظت،
أخربت اإلمام علي هبذا املنام وأخذت منه عهدا باأل خيرب أحدا به،
إال نفر من األقارب مبن فيهم أمساء بنت عميس19.

عرض أسماء العفيف على فاطمة الزهراء

مرضت فاطمة مرضا شديدا فقالت ألمساء بنت عميس« :أ ال ترين إلى
 .5ناقلة حديث الغدير
ما بلغت فال تحمليني على سرير ظاهر»
وعلى الرغم من أن اإلمام علي مل يتسلم السلطة السياسية بعد رحيل فقالت :ال لعمري و لكن أصنع نعشا كما رأيت يصنع بالحبشة.
النيب األكرم ،بيد أن فضائله ومناقبه رويت من قبل رواة احلديث مبن قالت« :فأرينيه»

فيهم أمساء بنت عميس؛ واعترب ابن حجر اهليثمي ،من علماء أهل السنة فأرسلت إىل جرائد رطبة فقطعت من األسواق مث جعلت على السرير
املتعصبني ،أن عدد رواة حديث الغدير من الصحابة بلغ  30شخصا؛11
نعشا و هو أول ما كان النعش .فتبسمت و ما رئيت متبسمة إال
لكن ابن شهر اشوب ذكر أن هناك حنو  80راويا صحابيا حلديث يومئذ20.
الغدير 12بينما اعترب املرحوم العالمة األميين أن عدد رواة حديث الغدير
من الصحابة يصل إىل  110راويا ،مبن فيهم أمساء بنت عميس13.
الهوامش:

من الزواج في الحبشة إلى الخدمة في بيت علي

أسماء بنت عُ َميس ،من النساء الاليت صحنب رسول اهلل ،وهي من رسول اهلل وضعت أمساء بنت عميس يدها بني كتفيه فقالت :قد
أوائل من دخل يف اإلسالم ،وقد هاجرت إىل احلبشة ،وتزوجت من توفي رسول اهلل !قد رفع اخلامت2.
َ
ّ
تزوجت من أبي بكر ،وبعد وفاته
استشهاده
وبعد
،
طالب
أبي
بن
جعفر
ّ
تزوجت من علي بن أبي طالب ،وهي أم محمد بن أبي بكر.
 .3الدفاع عن فدك
ّ

المشاركة في تشييع فاطمة

وكانت أمساء يف بيت السيدة فاطمة دائما وكامتة أسرارها .ويف ليلة
زفاف فاطمة تصرفت وفقا لوصية السيدة خدجية كأم مع السيدة
فاطمة ،وحظيت على إثر اخلدمة لتلك السيدة املكرمة بأن تكون قابلة
لإلمام احلسن واإلمام احلسني.
قالت أمساء بنت عميس :أوصت إلي فاطمة أن ال يغسلها إذا ماتت إال أنا
و علي فأعنت عليا على غسلها18.
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وتُعد من النساء الاليت روين األحاديث ،فقد روت األحاديث عن مجلة وبعد االستيالء على فدك ،نقل اخللفاء الراشدون حديثا مزورا عن النيب
من أصحاب رسول اهلل .وكانت حاضرة يف زمن تغسيل السيدة األكرم بان النيب قال« :نحن معاشر األنبياء ال نورث ».وما أن مسعت
الزهراء.
أمساء هذا احلديث املزور ،هرعت بصحبة أم أمين إىل املسجد وشهدت
بان هذا احلديث مزور وقالت :لم يُسمع أبدا هكذا حديث من النبي؛ لكن
مبا أن شهادة امرأتني مل تكن تكفي وكان من الالزم أن تكون هناك شهادة
فضائلها
رجل وامرأتني ،مل تقبل شهادة أمساء3.
 .1كونها السباقة في الدخول إلى اإلسالم
كانت أسماء من السابقني إىل اإلسالم ،وقيل أنهّ ا أسلمت قبل دخول
رسول اهلل« دار األرقم»1.
 .4وثاقة أسماء
وكانت ست عشرة من النساء الصحابيات ،من أخواهتا من األب أو األم.
وكانت ميمونة بنت حارث بن كعب اليت تزوجت من النيب األكرم،
 .2الدفاع عن حريم الوالية
وكانت أمساء من معدود نساء املدينة اللوايت يتمتعن مبوقع اجتماعي كبري أختها من أمها .وقد وصفها رسول اهلل باهنا من نساء اجلنة 4ووصفها
وأخواهتا باألخوات املؤمنات5.
وكالمها نافذ لدى الناس.
روي يف حديث جابر بن سمرة :رأيت خامته غضروف كتفيه مثل بيض واعتربها اإلمام الصادق باهنا من ضمن األخوات السبع من أهل
احلمامة و سئل اخلدري عنه فقال بضعة ناشزة أبو زيد األنصاري شعر اجلنة 6.وكانت من رواة أخبار النيب وقامت كما قال العجاج ،جبمع
جمتمع على كتفى هـالسائب بن يزيد مثل زر احلجلة و ملا شك يف موت بعض األحاديث يف احلقبة اليت منع فيها تدوين احلديث 7.وتصرح بكتاب
أمساء الروائي .وقد دعا اإلمام الصادق يف حق أمساء واعتربها املامقاين

ويف شهر رجب من السنة اخلامسة للبعثة ،اجتهت قافلة مؤلفة من 11
رجال و  4نساء حنو احلبشة 14.ومكث هؤالء شهر شعبان هناك ،لكن
مبا أهنم تبلغوا بان جرائم مشركي مكة قد انتهت واستتب األمن مبا يكفي؛
عاد املهاجرون إىل مكة يف شهر شوال .وبعد دخوهلم إىل مكة ،رأوا أن
ضغوط املشركني هي أكثر وأثقل ،لذلك وبعد فرتة من التوقف ،قرروا ثانية
العودة .وهتيأت قافلة أخرى للتحرك ،وحضرت فيها أمساء اليت كانت قد
تزوجت للتو من جعفر بن أيب طالب15.
ورزقها اهلل يف احلبشة بثالثة أوالد هم عبد اهلل وحممد وعون ،وبعد ثالثة
عشر عاما من اإلقامة يف احلبشة هاجرت إىل املدينة16.
ويف السنة الثامنة للهجرة ،استشهد زوج أمساء ،وهو جعفر الطيار يف غزوة
مؤتة ،وبعد جعفر ،تزوجت أمساء من أيب بكر ورزقت منه ولدا يدعى
حممد .ويف هذه احلقبة ،أخربت أمساء وبسبب اخالصها ألهل البيت
اإلمام علي أمري املؤمنني مبؤامرات وخمططات اخللفاء.
وبعد أبو بکر ،تزوجت أمساء من اإلمام علي بن أيب طالب وترىب
وترعرع حممد بن أيب بكر ،يف أحضان أمري املؤمنني حبيث اعتربه اإلمام
علي بانه من أوالده17.

حممد بن أمحد« ،سري أعالم النبالء» ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
 .1الذهيبّ ،
الثانية1982 ،م ،.ج  ،2ص.282
 .2ابن شهر آشوب« ،مناقب آل ايبطالب ،»ج  ،۱ص .۱۲۵
 .3احملاليت ،ذبيح اهلل« ،رياحني الشريعة» ،طهران ،دارالکتب االسالمية ،ج ،۲
ص .۲۴
 .4ابن طاووس« ،سعد السعود» ،قم ،دارالذخائر ،ص .۲۴۹
 .5ابن حجر العسقالين« ،االصابة» ،بريوت ،دارالکتب العلمية ،ج  ،۸ص .۱۵
 .6الشيخ الصدوق« ،اخلصال» ،ص .۳۶۳
 .7يعقويب ،ج  ،۲ص ۹۲؛ امحدي مياجني ،ج  ،۱ص .۴۴
 .8املامقاين ،عبداهلل« ،تنقيح املقال ،ج  ،۳ص .۶۹
 .9حسون ،حممد« ،اعالم النساء املؤمنات» ،طهران ،اسوه1421 ،ه.ق ،.ص
.۱۱۲
 .10الطوسي ،حممد بن حسن« ،اختيار معرفة الرجال» ،قم ،مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث1404 ،ه.ق ،.ص .۳۴
 .11ابن حجر اهليثمي« ،الصواعق احملرقة» ،مکتبة قاهرة1385 ،ه.ق ،.ص
.۱۲۲
 .12ابن شهر آشوب« ،مناقب آل ايبطالب ،»ج ،۳ص  ۲۵و ۲۶
 .13االميين ،عبداحلسني« ،الغدير يف الکتاب و السنة و األدب» ،طهران،
دارالکتب االسالمية ،ج  ،۱ص .۱۴
 .14ابن اثري« ،الکامل يف التاريخ» ،بريوت ،دار صادر1402 ،ه.ق ،.ج  ،۱ص
.۴۹۶
 .15مطهري ،ص ۱۸۵
 .16ابن عبدالرب« ،االستيعاب يف معرفة االصحاب» ،ج  ،۴ص .۲۳۵
 .17ابن هشام« ،السرية النبوية ،بريوت ،داراملعرفة ،ج  ،۱ص .۲۷۵
 .18اجمللسي ،حممد باقر« ،حباراالنوار» ،ج  ،۴۳ص .184
 .19لسان امللک« ،ناسخ التواريخ» ،طهران ،االسالمية ،ص .۲۲۰
 .20اجمللسي ،حممد باقر« ،حباراالنوار» ،ج  ،43ص .189

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
1442

األئمة في إحیاء الدین
دور ّ

52

في إيصال هذه العلوم الحديثة إلينا بصورة لم تكن متوقعة من قبل1.

ونلمح إىل بعض املعامل الرئيسية من تلك احلياة الثقافية.

المراكز الثقافية

معـرفـة اإلمـام
كان عصر اإلمام أيب جعفر اجلواد من أزهى العصور اإلسالمية انتشارا واسعا ،وتأسست املعاهد الدراسية ،وشاعت احللقات العلمية،
وأروعها ،من حيث متيزه يف هنضته العلمية وحضارته الفكرية ،وقد وأقبل الناس بلهفة على طلب العلم.
ظل املسلمون وغريهم أجياال وقرونا يقتاتون من موائد الثروات الفكرية يقول نيكلسون:
وكان النبساط رقعة الدولة العباسية ،ووفرة ثروتها ،ورواج تجارتها أثر كبير في
والعلمية اليت أسست يف ذلك العصر.
وال بد لنا من احلديث  -بإجياز  -عن معامل عصر اإلمام فقد خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل ،حتى لقد بدا أن الناس جميعا
أصبحت دراسة العصر من املباحث املنهجية اليت ال غىن للباحث عنها .من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا غدوا فجأة طالبا للعلم أو على األقل
أنصارا لألدب ،وفي عهد الدولة العباسية كان الناس يجوبون ثالث قارات
سعيا إلى موارد العلم والعرفان ليعودوا إلى بالدهم كالنحل يحملون الشهد إلى
 .1الحياة الثقافية
تعترب احلياة الثقافية يف ذلك العصر من أبرز معامل احلياة يف العصور جموع التالميذ المتلهفين ،ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه
اإلسالمية على اإلطالق ،فقد ازدهرت احلركة الثقافية ،وانتشر العلم المصنفات التي هي أشبه شيء بدوائر المعارف ،والتي كان لها أكبر الفضل

أما املراكز الثقافية يف عصر اإلمام أيب جعفر فهي:
الف) «املدينة» :وكانت املدينة من أهم املراكز العلمية يف ذلك العصر،
فقد تشكلت فيها مدرسة أهل البيت وقد ضمت عيون الفقهاء والرواة
من الذين سهروا على تدوين أحاديث أئمة أهل البيت وقد عنوا بصورة
موضوعية بتدوين أحاديثهم اخلاصة يف الفقه الذي ميثل روح اإلسالم
وجوهره ،كما تشكلت يف املدينة مدرسة التابعني وهي مدرسة فقهية عنت
بأخذ الفقه مما روي عن الصحابة ،ويرجع فيما مل يرو فيه عنهم حديث إىل
ما يقتضيه الرأي والقياس حسب ما ذكروه.
ب) «الكوفة» :وتأيت الكوفة بعد املدينة يف األمهية ،فقد كان اجلامع
األعظم من أهم املعاهد ،واملدارس اإلسالمية ،فقد انتشرت فيه احللقات
الدراسية ،وكان الطابع العام للدراسة هي العلوم اإلسالمية من الفقه
والتفسري واحلديث وغريها.
وكانت الكوفة علوية الرأي ،فقد عنت مدرستها بعلوم أهل البيت القرآن ال يجوز إال باألثر الصحيح عن النبي وعن األئمة الذين قولهم
حجة كقول النبي6.
وقد حدث الحسن بن علي الوشاء فقال :أدركت يف هذا املسجد  -يعين
مسجد الكوفة  -تسعمئة شيخ كل يقول :حدثني جعفر بن محمد 2ومن الثاين ،التفسير بالرأي ،ويراد به األخذ باالعتبارات العقلية الراجعة إىل
أهم األسر العلمية التي درست في ذلك الجامع هي آل حيان التغلبي وآل االستحسان وقد ذهب إىل ذلك املفسرون من املعتزلة والباطنية ،فلم
أعين وبنو عطية وبيت بني دراج وغيرهم3.
يعنوا مبا أثر عن أئمة اهلدى يف تفسري القرآن الكرمي ،وإمنا استندوا
يف تفسريه إىل ما يرونه من االستحسانات العقلية7.
ومل يكن الفقه وحده هو السائد يف مدرسة الكوفة ،وإمنا كان النحو سائدا
أيضا ،فقد أنشئت يف الكوفة مدرسة النحويني ،وكان من أعالمها البارزين :وعلى أية حال فإن أول مدرسة للتفسري باملأثور كانت يف عهد اإلمام
الكسائي الذي عهد إليه الرشيد بتعليم ابنيه األمني واملأمون ،ومن اجلدير أمري املؤمنني فهو أول مفسر للقرآن الكرمي وعنه أخذ عبداهلل بن
بالذكر إن هذا العلم الذي يصون اللسان عن اخلطأ قد اخرتعه اإلمام أمري عباس وغريه ،من أعالم الصحابة ،وكذلك اهتم به اهتماما بالغا األئمة
الطاهرون ،فتناولت الكثري من حماضراهتم تفسري القرآن ،وأسباب نزول
املؤمنني فهو الذي وضع قواعده وأصوله.
ج) «البصرة» :وكانت مركزا مهما لعلم النحو ،وكان أول من وضع أساس آياته وفضل قراءته.
مدرسة البصرة أبو األسود الدؤيل تلميذ اإلمام أمرياملؤمنني ،وكانت
هذه املؤسسة تنافس مدرسة الكوفة ،وقد مسي حناة البصرة (أهل املنطق) ب) علم الحديث:
ونعين به ما أثر عن النيب أو عن أحد أوصيائه األئمة الطاهرين ،من
متييزا عن حناة الكوفة.
وكما كانت البصرة ميدانا لعلم النحو كذلك كانت مدرسة لعلم التفسري قول أو فعل أو تقرير لشيء ويعرب عن ذلك كله بالسنة.
الذي كان من علمائه البارزين أبو عمرو بن العالء ،وكانت مدرسة أيضا وقد سبق الشيعة إىل تدوين األحاديث ،فقد حث األئمة الطاهرون
لعلم العروض الذي وضع أصوله الخليل بن أحمد صاحب كتاب «العني» أصحاهبم على ذلك ،حيث روى أبو بصير فقال :دخلت على أيبعبد
اهلل فقال« :ما يمنعكم من الكتابة ،إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ،أنه
الذي هو أول معجم وضع يف اللغة العربية.
د) «بغداد» :حيث ازدهرت باحلركات العلمية والثقافية ،وقد انتشرت خرج من عندي رهط من أهل البصرة يسألون عن أشياء فكتبوها».
فيها املدارس واملعاهد ومل يعد هناك شيء أيسر وال أبذل من العلم .ومل وقد انربى مجاعة من أصحاب اإلمام الرضا إىل مجع األحاديث
ختتص بغداد يف علم خاص كما كانت بقية املراكز اإلسالمية ،وإمنا مشلت الصحيحة يف جوامع كبرية ،وهي اجلوامع األوىل لإلمامية واليت تعد
األساس لتدوين اجلوامع األربعة ملشايخ اإلسالم الثالثة8.
مجيع أنواع العلوم العقلية والنقلية ،وكذا سائر الفنون ،وقد أصبحت أعظم
حاضرة علمية يف ذلك العصر ،وتوافد عليها طالب العلوم واملعرفة من
ج) الفقه:
مجيع أقطار الدنيا.
ومن أبرز العلوم اليت ساد انتشارها يف ذلك العصر بل يف مجيع العصور
اإلسالمية هو علم الفقه الذي يتكفل بيان التكاليف الالزمة على املكلفني
العلوم السائدة
وما هم مسؤولون عنه عند اهلل ومطالبون بامتثاهلا وتطبيقها على
وكانت العلوم السائدة اليت أقبل الناس على تعلمها ،هي:
واقع حياهتم ،ومن مث كان االهتمام بدراسة علم الفقه أكثر
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مالمح عصر اإلمام الجواد

الف) علوم القرآن:
 .1علم القراءات :ويعىن هذا العلم بالبحث عن قراءة القرآن وقد وجدت
سبع طرق يف القراءات ،كل طريقة منها تنسب إىل قارئ ،ومن أشهرهم
يف العصر العباسي يحيى بن الحارث الذماري (املتوىف سنة  ١٤٥هـ.ق).
وحمزة بن حبيب الزيات (املتوىف سنة  ١٥٦هـ.ق ).وأبو عبد الرحمن
المقري (املتوىف سنة  ٢١٣هـ.ق ).وخلف بن هشام البزاز (املتوىف سنة
 ٢٢٩هـ.ق4.).
 .2التفسير :ويراد به إيضاح الكتاب العزيز وبيان معناه ،وقد اجته
املفسرون يف تفسريه اجتاهني:
األول :التفسير بالمأثور ،ونعين به تفسري القرآن مبا أثر عن النيب
وأئمة اهلدى وهذا ما سلكه أغلب مفسري الشيعة كتفسري القمي
والعسكري و«الربهان»؛ وحجتهم يف ذلك أن أئمة أهل البيت
هم املخصوصون بعلم القرآن على حقيقته وواقعه ،وقد أدىل بذلك
اإلمام أبو جعفر الباقر بقوله« :ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده
جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير األوصياء 5».وقد تظافرت األدلة على
وجوب الرجوع إليهم يف تفسري القرآن ،يقول الشيخ الطوسي :إن تفسير
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من سائر العلوم ،وقد قام أئمة أهل البيت بدور فعال يف
إنشاء مدرستهم الفقهية اليت خترج منها كبار الفقهاء والعلماء
أمثال :زرارة ومحمد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي وأمثاهلم من
عيون العلماء ،وقد دونوا ما مسعوه من األئمة الطاهرين يف أصوهلم اليت
بلغت زهاء أربعمئة أصل ،مث هذبت ،ومجعت يف الكتب األربعة اليت
يرجع إليها فقهاء اإلمامية يف استنباطهم لألحكام الشرعية .ومل يقتصر الخالفة والوراثة
هذا النشاط يف طلب علم الفقه واإلقبال عليه على الشيعة ،وإمنا مشل مل ختضع اخلالفة اإلسالمية حسب قيمها األصلية لقانون الوراثة وال ألي
مجيع الطوائف اإلسالمية.
لون من ألوان احملاباة أو االندفاع وراء األهواء والعصبيات ،فقد حارب
اإلسالم مجيع هذه املظاهر واعتربها من عوامل االحنطاط والتأخر الفكري
د) علم الكالم:
واالجتماعي ،وأناط اخلالفة بالقيم الكرمية ،واملثل العليا ،والقدرة على إدارة
ويقصد به الدفاع عن املعتقدات الدينية باألدلة العلمية ،وقد تأسس شؤون األمة ،فمن يتصف هبا فهو املرشح هلذا املنصب اخلطري الذي تدور
هذا الفن على أيدي األئمة من أهل البيت وختصص فيه مجاعة من عليه سالمة األمة وسعادهتا.
تالميذهم ،يعد يف طليعتهم العامل الكبري هشام بن احلكم ،ومن أشهر وأما الشيعة فقد خصصت اخلالفة باألئمة الطاهرين من أهل البيت ال
املتكلمني عند أهل السنة :واصل بن عطاء وأبو الهذيل العالف وأبو لقرابتهم من الرسول األعظم وكوهنم ألصق الناس به وأقرهبم إليه ،وإمنا
الحسن األشعري والغزالي.
ملواهبهم الربانية ،وما اتصفوا به من الفضائل اليت مل يتصف هبا أحد غريهم
فضال عن النص عليهم ،مبا ال يدع جماال لالختيار.
هـ) علم الطب:
وأما الذين متسكوا بعنصر الوراثة فهم العباسيون ،على غرار األمويني
وقد شجع ملوك بين العباس على دراسة الطب ،ومنحوا اجلوائز واألموال فاعتربوها القاعدة الصلبة الستحقاقهم للخالفة حبجة أهنم أبناء عم
الطائلة للمتخصصني فيه أمثال جبريل بن بختشوع الطبيب النصراني .الرسول وقد بذلوا األموال الطائلة ألجهزة اإلعالم لنشر ذلك وإذاعته
بني الناس.
و) علم الكيمياء:
وقد هبت إىل تأييد ودعم الوسط العباسي األوساط املرتزقة من خالل
وقد ختصص فيه جابر بن حيان مفخرة الشرق العريب ،وقد تلقى معلوماته انتقاص العلويني فتتقرب إليهم بذلك وتشهد بأن ذئاب بين العباس أوىل
يف هذا اجملال من اإلمام جعفر الصادق العقلية املفكرة الفريدة يف العامل بالنيب من السادة األطهار من آل الرسول11.
اإلنساين واملؤسس هلذا العلم.

يف هذا اجلو العلمي الزاهر كان اإلمام أبو جعفر اجلواد الرائد األعلى تصرفات شاذة
للحركة الثقافية ،فقد التف حوله العلماء أثناء إقامته يف بغداد وهم وملا التزم العباسيون بقانون الوراثة ،قاموا بتصرفات شاذة تسيء إىل مصلحة
ينهلون من منري علومه ،وقد سألوه عن أدق املسائل الفلسفية والكالمية األمة وكان من بينها:
فكان 9جييبهم عليها ويتحدى الزمن مما من اهلل به عليه من معارف الف) إسناد الخالفة إلى من لم يبلغ الرشد ،فقد عهد الرشيد باخلالفة إىل
وعلوم.
ابنه األمني ،وكان له من العمر مخس سنني ،وإىل ابنه املأمون وكان عمره
لقد كانت احلياة السياسية يف عصر اإلمام أيب جعفر سيئة وكانت
الظروف حرجة للغاية ال لإلمام فحسب وإمنا كانت كذلك لعموم
املسلمني وذلك ملا وقع فيها من األحداث اجلسام ،فقد منيت األمة
مبوجات عارمة من الفنت واالضطرابات ،وقبل أن نتحدث عنها نرى
من الالزم أن نعرض ملنهج احلكم يف العصر العباسي وغريه مما يتصل
باملوضوع وفيما يلي ذلك:

منهج الحكم

ثالث عشرة سنة ،من دون أن يكونا قد حازا العلم واحلكمة واحلنكة
اإلدارية والسياسية ،حىت كان يسريمها من سوامها من أصحاب البالط.
علما بأن اإلمامة واخلالفة للرسول منصب رباين وعهد إهلي ال يرتقي
إليه إال من اعتدلت فطرته وسلمت سريته من اخلطل واخلطأ واالحنراف يف
كل جماالت حياته ،ليكون قادرا على قيادة األمة إىل طرق الرشاد.
وهكذا احنرف العباسيون بذلك عما قرره اإلسالم من أن منصب اخلالفة
إمنا يسند إىل من يتمتع باحلكمة والصيانة واملعرفة بالشؤون االجتماعية
والدراية التامة مبا حتتاج إليه األمة يف مجيع شؤوهنا.
ب) إسناد والية العهد إلى أكثر من واحد فان يف ذلك متزيقا لشمل األمة
وتصديعا لوحدهتا وقد شذ الرشيد عن ذلك فقد أسند اخلالفة من بعده
إىل األمني واملأمون ،وقد ألقى الصراع بينهما ،وعرض األمة إىل األزمات
احلادة ،والفنت اخلطرية ،وسنعرض هلا يف البحوث اآلتية.

فقد كان على غرار احلكم األموي ،يف األهداف واألساليب وقد وصفه
(نكلسون) بأنه نظام استبدادي ،وأن العباسيني حكموا البلد حكما
مطلقا على النحو الذي كان حيكم به ملوك آل ساسان قبلهم10.
لقد كان احلكم خاضعا لرغبات ملوك العباسيني وأمرائهم ،ومل يكن له الوزارة
أي التقاء مع معايري الدين اإلسالمي ،فقد شذت تصرفاهتم اإلدارية من األجهزة احلساسة يف الدولة العباسية هي الوزارة ،فكانت  -على

اضطهاد العلويين

اضطهدت أكثر احلكومات العباسية رمسيا العلويني ،وقابلتهم مبنتهى القسوة
والشدة ،وقد رأوا من العذاب ما مل يروه يف العهد األموي وأول من فتح
باب الشر والتنكيل هبم الطاغية فرعون هذه األمة المنصور الدوانيقي14
وهو القائل :قتلت من ذرية فاطمة ألفا أو يزيدون وتركت سيدهم وموالهم
جعفر بن محمد15.
أما هارون الرشيد فهو مل يقل عن أسالفه يف عدائه ألهل البيت
والتنكيل هبم وهو القائل :حتام اصبر على آل بني أبي طالب ،واهلل ألقتلنهم
وألقتلن شيعتهم ،وألفعلن وأفعلن 16.وهو الذي سجن اإلمام األعظم
موسى بن جعفر عدة سنني ،ودس إليه السم حىت تويف يف سجنه،
لقد جهد الرشيد يف ظلم العلويني وإرهاقهم ،فعانوا يف عهده من اإلرهاب
ما ال يقل فضاعة عما عانوه يف أيام املنصور.
وملا آلت اخلالفة إىل املأمون رفع عنهم املراقبة ،وأجرى هلم األرزاق ومشلهم
برعايته وعنايته ،ولكن مل يدم ذلك طويال إذ انه بعد ما اغتال اإلمام
الرضا بالسم ،أخذ يف مطاردة العلويني والتنكيل هبم كما فعل معهم
أسالفه.
وعلى أية حال فإن من أعظم املشاكل السياسية اليت أمتحن هبا املسلمون
امتحانا عسريا هي التنكيل بعرتة النيب وذريته وقتلهم بيد الزمرة العباسية
الغامشة واليت فاقت يف قسوهتا وشرورها أعمال بين أمية ،حىت انتهى األمر

وكانت البصرة ثغر العراق واملركز التجاري اخلطري الذي يصل بني الشرق
والغرب ،وتستقبل متاجر «اهلند» ،وجزر البحار الشرقية ،ومن أجل
ذلك مسيت البصرة أرض اهلند وأم «العراق»19.
وكان من مظاهر ذلك اإلسراف والبذخ والتصرف الظامل يف أموال
املسلمني ما أنفقه املأمون من األموال الطائلة املذهلة يف زواجه بالسيدة
بوران فقد أمهرها ألف ألف دينار ،وشرط عليه أبوها احلسن بن سهل أن
يبين هبا يف قريته الواقعة بفم الصلح فأجابه إىل ذلك ،وملا أراد الزواج سافر
إىل فم الصلح ونثر على العسكر الذي كان معه ألف ألف دينار وكان
معه يف سفره ثالثون ألفا من الغلمان الصغار واخلدم الصغار والكبار
وسبعة آالف جارية ...وعرض العسكر الذي كان معه فكان أربعمئة
ألف فارس ،وثالمثئة ألف راجل ..وكان احلسن بن سهل يذبح لضيوفه
ثالثني ألف رأس من الغنم ،ومثليها من الدجاج ،وأربعمئة بقرة ،وأربعمئة
مجل ومسى الناس هذه الدعوة (دعوة اإلسالم) وهو ليس من اإلسالم
يف شيء ،فإن اإلسالم احتاط كأشد ما يكون االحتياط يف بيت مال
املسلمني فحرم إنفاق أي شيء يف غري صاحلهم20.
أما جمالس الربامكة فكانت مذهلة ،فكان الرشيد إذا حضر جمالس
الربامكة وهو بني اآلنية املرصعة واخلزائن اجملزعة ،واملطارح من الوشي
والديباج واجلواري يرفلن يف احلرير واجلوهر ،ويستقبلنه بالروائح اليت ال
يدري لطيبها ما هي ،خيل إليه أنه يف اجلنة بني اجلمال واجلوهر
والطيب21.
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 .2الحياة السياسية

واالقتصادية والسياسية عما قننه اإلسالم يف هذه اجملاالت.
واستبد ملوك بين العباس بشؤون املسلمني وأقاموا فيهم حكما إرهابيا ال
يعرف الرمحة والرأفة ،وهو بعيد كل البعد عما شرعه اإلسالم من األنظمة
والقوانني اهلادفة إىل بسط العدل ،ونشر املساواة واحلق بني الناس.

األكثر  -وزارة تفويض ،فكان اخلليفة يعهد إىل الوزير بالتصرف يف مجيع بأبناء النيب العظيم أهنم كانوا يتضورون جوعا وسغبا ،سوى املآسي
شؤون دولته ويتفرغ هو للهو والعبث واجملون ،فقد استوزر املهدي العباسي األخرى اليت حلت هبم ،وكان من الطبيعي أن تؤمل هذه احلالة قلب اإلمام
أيب جعفر اجلواد ،وتصيبه باألسى واحلزن17.
يعقوب بن داود ،وفوض إليه مجيع شؤون رعيته وانصرف إىل ملذاته.
واستوزر الرشيد يحيى بن خالد البرمكي ومنحه مجيع الصالحيات واجته حنو
مالذه وشهواته فكانت لياليه احلمراء يف بغداد شاهدة على ذلك.
 .3الحياة االقتصادية
وتصرف حيىي يف شؤون الدولة الواسعة األطراف حسب رغباته ،فقد أنفق اهتم اإلسالم باحلالة االقتصادية وازدهارها ،واعترب الفقر كارثة مدمرة
األموال الطائلة على الشعراء املادحني له ،واختذ من العمارات والضياع اليت جيب القضاء عليه بكافة الطرق والوسائل ،وألزم والة األمور واملسؤولني
كانت تدر عليه باملاليني ،الكثري الكثري وهي اليت سببت قيام هارون الرشيد أن يعملوا جاهدين على تنمية االقتصاد العام ،وزيادة دخل الفرد ،وبسط
باعتقاله ،وقتل ابنه جعفر ومصادرة مجيع أمواهلم.
الرخاء والرفاهية بني الناس ليسلم املسلمون من الشذوذ واالحنراف الذي
ويف عهد املأمون أطلق يد وزيره الفضل بن سهل يف أمور الدولة فتصرف هو  -على األكثر  -وليد الفقر واحلرمان ،وكان من بني ما عىن به أنه
فيها كيفما شاء ،وكان الوزير يكتسب الثراء الفاحش مبا يقرتفه من النهب حرم على والة األمور إنفاق أموال الدولة يف غري صاحل املسلمني ،ومنعهم
والرشوات ،وقد عانت األمة من ضروب احملن والبالء يف عهدهم مما ال أن يصطفوا منها ألنفسهم وأقربائهم ،ومن ميت إليهم ،ولكن ملوك بين
يوصف فكانوا األداة الضاربة للشعب ،فقد استخدمتهم امللوك لنهب العباس جتاهلوا ما أمر به اإلسالم يف هذا اجملال فاختذوا مال اهلل دوال
ثروات الناس وإذالهلم وإرغامهم على ما يكرهون.
وعباد اهلل خوال ،وأنفقوا أموال املسلمني على شهواهتم ومالذهم من دون
وكان الوزراء معرضني للسخط واالنتقام وذلك ملا يقرتفونه من الظلم واجلور ،حترج!! ،وقد أدت هذه السياسة املنحرفة إىل أزمات حادة يف االقتصاد
وقد نصح دعبل الخزاعي ،الفضل بن مروان ،أحد وزراء العباسيني فأوصاه العام ،حيث انقسم اجملتمع إىل طبقتني :األوىل وهي الطبقة الراقية يف
بإسداء املعروف واإلحسان إىل الناس ،وقد ضرب له مثال بثالثة وزراء الثراء اليت ال عمل هلا إال اللهو واللعب ،واألخرى الطبقة الكادحة اليت
ممن شاركوه يف االسم وسبقوه إىل كرسي احلكم ،وهم الفضل بن يحيى ،تزرع األرض ،وتعمل يف الصناعة ،وتشقى يف سبيل أولئك السادة وال
والفضل بن الربيع ،والفضل بن سهل ،فإهنم ملا جاروا يف احلكم تعرضوا إىل حتصل جبهدها إال على ما يسد رمقها ،وترتب على فقدان التوازن يف
النقمة والسخط.
احلياة االقتصادية انعدام االستقرار يف احلياة السياسية واالجتماعية على
ومن غرائب ما اقرتفه الوزراء من اخليانة أن اخلاقاين وزير المقتدر باهلل السواء18.
العباسي
 12وىل يف يوم واحد تسعة عشر ناظرا للكوفة وأخذ من كل واحد تضخمت الثروات اهلائلة عند بعض الناس خصوصا يف بغداد عاصمة
رشوة إىل13غري ذلك من هذه الفضائح واملنكرات الكثرية عند بعض وزراء العامل اإلسالمي آنذاك ،فقد وجدت فيها طبقة رأمسالية كانت متلك
العباسيني.
املاليني ،وكذلك البصرة فقد ضمت طبقة كبرية من أهل الثراء العريض
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« .6حياة اإلمام حممد الباقر ،»ج  ، ١ص .١٨١
 .7نفس الصمدر.
« .8مقدمة املقنع واهلداية» ،ص .١٠
 .9راجع« :حياة اإلمام حممد اجلواد ،»ص .١٨٨ - ١٧٩
« .10اجتاهات الشعر العريب» ،ص .٤٩
 .11راجع «حياة اإلمام حممد اجلواد ،»ص  ١٩٠بتصرف بسيط.
« .12تاريخ التمدن اإلسالمي» ،ج  ، ٤ص .١٨٢
 .13راجع «حياة اإلمام حممد اجلواد ،»ص .١٩٢ - ١٨٨
 .14السیوطي« ،تاريخ اخللفاء» ،ص .٢٦١
« .15األدب يف ظل التشيع» ،ص .٦٨
« .16حياة اإلمام موسى بن جعفر ،»ج  ، ٢ص .٤٧
« .17احلدائق الوردية» ،ج  ، ٢ص .٢٢٠
« .18اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب» ،ص .٨٢
« .19مقدمة البخالء» ،ص .٢٤
 .20نفس املصدر.
« .21حضارة اإلسالم» ،ص .٩٦
 .22يوم السعانني :عيد للنصارى.
« .23حياة احليوان» ،ج  ، ٣ص .٩١
« .24األغاين» ،ج  ، ٦ص .٧٥ - ٧٤
« .25حياة احليوان» ،ج  ، ٥ص .١١٥
« .26األوراق» ،ص .٦١
« .27حلية األولياء» ،ج  ، ٧ص .٣٧٣ - ٣٦٧
 .28نفس املصدر ،ج  ، ٢ص .١٨١

الهوامش:

« .1تاريخ اإلسالم» ،ج  ، ٢ص  ٣٢٢للدكتور حسن إبراهيم حسن.
« .2حياة اإلمام موسى بن جعفر ،»ج  ، ١ص .٨٢
« .3تاريخ اإلسالم» ،ج  ، ٢ص  ٣٣٨للدكتور حسن إبراهيم حسن
« .4املعارف» ،ص ٢٣١ - ٢٣٠؛ «الفهرست» ،ص .٤٥ - ٤٢
« .5التبيان» ،ج  ، ١ص .٤

روی أحمد يف «فضائل الصحابة» والترمذي يف «السنن» ،والخطیب يف يضرب رقابكم على الدين ...و لكنه خاصف النعل في المسجد ،و قد كان
علي يخصفها».
«تاریخ البغداد» عن ربعي بن حراش ،عن علي ،قال (واللفظ ألمحد) :ألقى نعله الى ّ

يب و فيهم سهيل بن عمرو فقالوا:
اجتمعت قريش إىل النّ ّ
محمد إ ّن قومنا لحقوا بك فارددهم علينا.
يا ّ
فغضب حتىّ رأى الغضب يف وجهه .مثّ قال:
ليبعثن اللّه عليكم رجال منكم امتحن اللّه قلبه
لتنتهن يا معشر قريش أو
ّ
« ّ
لإليمان يضرب رقابكم على ال ّدين ...و لكنّه خاصف النّعل في الحجرة».
علي:
مثّ قال ّ
«أما إنيّ قد مسعت رسول اللّه يقول:
«ال تكذبوا علي فمن كذب علي متعمدا فلیلج النار1».
ّ
ّ ّ
ّ
٭٭٭
علي قال :
روی الحاکم فی «املستدرک» بإسناده عن ّ
«ملا افتتح رسول اللّه« مكة» أتاه أناس من قريش فقالوا:

(علي:)
مث قال ّ
«أما اين مسعته يقول:
«ال تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار2».
ّ
ّ
الهوامش:

« .1فضائل الصحابة» ،ج  ،2ص  ،649ح 1105؛ «سنن الرتمذي» ،ج ،5
ص  ،634ح 3715؛ «تاریخ بغداد» ،ج  ،1ص  ،134ترمجة أمریاملؤمننی.
« .2املستدرك علی الصحیحنی» ،ج  ،2ص .149
عبدالرحیم مبارک« ،خیرالبریة و األلطاف اإللهیة» ،دارالعلوم،
المصدر:
ّ
بیروت ،الطبعه االولی1423 ،ه.ق ،.صص .224-223
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وقد روى أحمد بن صدقة قال :دخلت على املأمون يف يوم
السعانني 22وبني يديه عشرون وصيفة جلبا روميات مزنرات
قد تزين بالديباج الرومي وعلقن يف أعناقهن صلبان الذهب ،ويف
أيديهن اخلوص والزيتون.
وكان من مظاهر احلياة الالهية لعبهم بالنرد والشطرنج ،والعناية برتبية
احلمام واملغاالة يف أمثانه 23كما هتارشوا بالديوك والكالب 24ولعبوا
بامليسر وقد انتشر ذلك حىت يف حانات الفقراء25.
ومن املؤسف أن الطرب واجملون قد سرى إىل بعض احملدثني الذين جيب
أن يتصفوا باإلميان واالستقامة فقد ذكر اخلطيب البغدادي عن احملدث
حممد بن الضوء إنه ليس مبحل ألن يؤخذ عنه العلم؛ ألنه كان من
املتهتكني بشرب اخلمر واجملاهرة بالفجور ،وكان أبو نؤاس يزوره يف الكوفة
يف بيت مخار يقال له جابر26.
وجبانب حياة اللهو والطرب اليت عاشها الناس يف عصر اإلمام أيب
جعفر فقد كانت هناك طائفة من الناس قد اجتهت إىل الزهد
والتقشف ونظرت إىل مباهج احلياة نظرة زهد واحتقار ،فكان من بينهم
إبراهيم بن األدهم وهو ممن ترك احلياة الناعمة وأقبل على طاعة اهلل وكان
يردد هذا البيت:
اختذ اهلل صاحبا
ودع الناس جانبا
27
وكان يلبس يف الشتاء فروا ليس حتته قميص مبالغة منه يف الزهد وكان
ممن عرف بالتقشف معروف الكرخي فكان يبكي وينشد يف السحر:
المصدر« :اعالم الهداية :اإلمام محمد بن علي الجواد ،»المجمع العالمي
أي شيء تريد مين الذنوب
ألهل البيت ،قم المقدسة ،صص 96-74؛ بالتلخیص.
شغفت يب فليس عين تغيب
ما يضر الذنوب لو اعتقتين
رمحة يب فقد عالين املشيب28
ومن الطبيعي أن هذه الدعوة إىل الزهد إمنا جاءت كرد فعل إلفراط ملوك
العباسيني والطبقة الرأمسالية يف الدعارة واجملون وعدم عفافهم عما حرمه
اهلل من املالهي.
وهبذا ينتهي بنا احلديث عن عصر اإلمام اجلواد .
إىل هنا نكون قد وقفنا على مالمح هذا العصر وخصائصه الثقافية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وسوف نردفها ببيان طبيعة عالقة
حكام عصر اإلمام مع اإلمام من جهة ،مث ندرس متطلبات هذا
العصر على ضوء هذه املالمح وعلى ضوء رسالة اإلمام اجلواد يف
تلك الظروف اليت أحاطت به آخذين بنظر االعتبار جممل أهداف
اإلمام باعتباره أحد عناصر أهل بيت الرسالة الذين أوكلت إليهم
مهمة احلفاظ على الرسالة واألمة املسلمة إليصاهلما إىل شاطئ األمن
والسالم الذي نادى به اإلسالم ووعد به املؤمنني بل املسلمني فضال
عن العاملني.

علي في اهلل تعالی
ّ
شدة ّ
تنمر ّ

يا محمد إنّا حلفاؤك و قومك ،و انه لحق بك أرقّاؤنا و ليس لهم رغبة في
اإلسالم ،و انما ّفروا من العمل ،فارددهم علينا...

فقال رسول اللّه:
«يا معشر قريش ليبعثن اللّه عليكم رجال منكم امتحن اللّه قلبه لاليمان أن
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البریة
خیر
ّ

٭ الرقم 75
٭ مجادي اآلخرة
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