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إذا اختفت املآسي اليت حدثت أخریا يف األراضي املقدسة من أذهان 
اجلميع، فإهنا لن ختتفي من أذهان املسلمني، وخاصة سكان »القدس« 
الشعب  وال  العامل  مسلمو  ال  أنه  الطبيعي  ومن  املقدسة،  واألرض 
مناصرة  عن  تقاعسهم  اإلسالمي  العامل  حلكام  يغفرون  ال  الفلسطيين 

الشعب الفلسطيين.
ما حيدث يف األراضي احملتلة اليوم هو نتيجة ثالث رؤی خمتلفة للقضية 
الفلسطينية. وفق الرؤية األولی فقد جلس حكام دول مثل »اإلمارات« 
و»البحرين« و»السودان« و»املغرب« بوقاحة خلف طاولة مفاوضات 
تسمى تطبيع العالقات مع إسرائيل، وبغض النظر عن تداعيات أفعاهلم، 
وقعوا اتفاقيات أسفرت عما حدث مؤخرًا يف »فلسطني« من تطورات. 
وال شك أن كل قطرة دم تتدفق من جسد كل فلسطيين إمنا هي وصمة 
عار يف جبني هذه اجملموعة من احلكام غری املسؤولني وهذه الوصمة لن 

يتم تطهریها.
ثانياً، حكام الدول اليت وافقت على تطبيع العالقات وإقامتها بني العرب 
وإسرائيل. ويف هذا السياق يبدو أن »السعودية« تتحمل مسؤولية أكرب 
اعتربت  لكنها  الشريفني  احلرمني  خدمة  تدعي  دولة  وهي  غریها،  من 
صراحًة أن أي قرار يتعلق بالعالقة مع إسرائيل إمنا هو قضية شخصية 

متاًما ومرتبطة بأذواق وآراء املطبعني.
أما الرؤية الثالثة فهي ختتص حبكام الدول اليت فتحت بالصمت الطريق 
إسرائيل وهم عن  التطبيع مع  أمام  الطريق  لتمهيد  املطبعة  الدول  أمام 
قصد أو عن غری قصد أيدوا جرائم إسرائيل يف فلسطني وخانوا القضية 

الفلسطينية بعد 70 عاًما من عمرها.
كما ميكن النظر إىل قضية فلسطني هذه األيام يف ثالثة أطر وميكن رمسها 

يف األضالع الثالثة ملثلث، يف الضلع األول يوجد األشخاص الذين ُحرموا 
مؤخرًا من حق إجراء االنتخابات يف وطنهم القدس. يف الضلع اآلخر، 
)مثل  ومنازهلم  أراضيهم  ترك  على  اليوم  ُيربون  الذين  األشخاص  هناك 
سکان الشيخ جراح يف القدس( ولن يكون لديهم مكان للعيش يف القدس. 
أخریًا، وعلى اجلانب الثالث، هناك كل الفلسطينيني الذين ُحکم عليهم أن 
يتحرقوا شوقا إلی حق احلياة يف وطنهم األم وهم مايزالون مقاومني، يف ظل 
تطبيع العالقات من قبل بعض احلكام العرب مع إسرائيل، والقبول هبم من 

قبل البعض اآلخر، وأخریاً صمت اآلخرين جتاههم.
يف مثل هذه الظروف، كان أقل ما كان نتوقعه من احلكام العرب املتقاعسني 
هو عقد اجتماع عاجل على أعلى مستوى لدعم واختاذ قرار بشأن ما يري 
يف فلسطني. مع ذلك ال مؤمتر قمة وال قمة وزراء اخلارجية، ولكن عملهم 
الفوري الوحيد متثل يف عقد اجتماع بعد أسبوع من التأخری والتفكری، و 
ذلك على مستوى ممثلي هذه الدول يف منظمة التعاون اإلسالمي، واليت 

من املقرر عقده غدا االثنني.
يبدو أنه يف الوضع الراهن، يب إعادة النظر يف كل اآلراء التقليدية حول 
القضية الفلسطينية، ويب أن حتمل أيدي املقاومة العلم الفلسطيين داخل 
فلسطني، وخارج فلسطني يب تسليم هذا العلم للمدافعني الرئيسيني عن 
القضية الفلسطينية يف حمور املقاومة. يوم القدس هبذا العام، كما يف العام 
املاضي، هتف قادة جبهة املقاومة باإلمجاع بالقضية الفلسطينية يف أجواء 

دولية صامتة.

المصدر: قناة العالم

إىل  عامر،  الدين  نصر  للحوثيني  التابعة  اليمنية  االعالم  وزارة  وكيل  اشار 
التصرحيات األمريكية بأن حركة »أنصار اهلل« قد اضاعت الفرصة للسالم، 
وأكد أنّه مل تكن هناك فرص للسالم حقيقية على االطالق وإمّنا كانت هناك 
مزيد من املراوغة، ونوايا خبيثة من قبل االمريكان ومن يقاتل عنها يف املنطقة 

امثال النظام السعودي واالمارايت.
العامل االيرانية« خالل برنامج »املشهد  وقال عامر يف حديث بثته »قناة 

اليمين«: 
أّن حقيقة االمر لم يكن هناك جدية من قبل اإلدارة االمريكية الجديدة ولها أكثر 
من مئة في الحكم لم تثبت ولو بخطوة واحدة في الميدان اليمني نحو السالم، 

بل تزيد في الحصار والعدوان.
واوضح عامر، أّن:

ما تقوم به االدارة االمريكية هو فقط صرف الكالم في الهواء وتتحدث عن 
السالم، ولهذا فاننا نقابل الكالم بالكالم، ووقف نقابله بوقف الرد، أما الحديث 

في الهواء فال يمكن ان نقابله بوقف في الميدان طالما هو ما يزال كالماً.
من جانبه، اعترب الناشط السياسي اليمين معتز القرشي، أنّه بدون لو كانت 
االدارة االمريكية تريد ان تطبق ما تقوله الستطاعت فعل ذلك، باعتبار أن 

احلرب والعدوان على اليمن اطلقت بأوامر مباشرة منها.
وقال القرشي: 

أّن التصريحات االمريكية ليس إاّل في اطار معركة انتخابية في أمريكا ولترتيب 
اوضاع حلفائها في المنطقة بعد المأزق الكبير الذي وضعوها به جراء الفشل 
الجبهات  من  عدة  على  المتكررة  الهزائم  من خالل  به  منيوا  الذي  الكبير 
اليمنية، وباألخص حينما كانت الطائرات المسيرة والصواريخ الباليسيتة تصل 

إلى اهدافها بدقة في العمق »السعودية« وهددت المصالح األمريكية.
وأوضح القرشي، أّن االدارة االمريكية كانت تراوغ طوال الفرتة املاضية ولو 
ما تقوله عن السالم لكانت هناك خطوات جادة تفرضها  أرادت حقاً 
على األرض لنيل الثقة، وأمهها ما يتعلق باجلانب االنساين ورفع احلصار 
والغذائية  النفطية  املشتقات  لوصول  املمر  وفتح  واجلوي  والربي  البحري 

وبالتايل تظهر بأّن هناك رغبة حقيقية حنو السالم.
انقاذ ملرتزقتها يف  أّن اإلدارة االمريكية تبحث عن حلول  القرشي  وأكد 

بعض اجلبهات اليت هي تشكل مأزق حقيقي هلا.

المصدر: األمة برس

كالم في الهواء ونقابلها بالكالم لما ال یضيء مصباح فلسطين

سوی في معسكر محور المقاومة!
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التصریحات االمریكية

مسؤول حوثي:
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جرمية وحشية يندى هلا جبني االنسانية، تلك اليت وقعت يوم السبت 8 
مايو 2021م. يف العاصمة االفغانية »كابول«، عندما توالت انفجارت 
يف  داخلها،  خمبأة  مورتر كانت  قذائف  مث  مفخخة  سيارة  عن  نامجة 
الوقت الذي كانت خترج فتيات بعمر الزهور من اعدادية »سيد الشهداء 
للبنات«، فتمزقت اجساد 58 منهن واصيب اكثر من 150 اخريات 

.بإصابات خطریة، »جريرهتن« الوحيدة، اهنن من اتباع اهل البيت
قتلى  أفغان قوهلم ، ان عدد  املواقع اخلربية نقلت عن مسؤولني  بعض 
االنفجار ارتفع 68 شخصا، ويبذل األطباء جهودا مضنية لتوفری الرعاية 
الطبية لنحو 165 مصابا،بينما يد املسعفون صعوبة يف حتديد هوية 
القتلى، اليت متزقت اجسادهم اليت قذفها االنفجار اىل مسافات بعيدة، 

واختلط بعضها ببعض.
احلكومة االفغنية اهتمت حركة طالبان باهنا تقف وراء االنفجار، وهو ما 
نفته احلركة اليت اكدت اهنا ال تستهدف املدنيني االفغان، االمر الذي جعل 
املراقبني للمشهد االفغاين، يشریون باصابع االهتام اىل مجاعة »داعش«، 
فمثل هذه البشاعة والنذالة والوحشية من خصائص هذه اجلماعة السادية.

الالفت ان هذه اجلرمية وقعت يف اواخر شهر رمضان املبارك، واملسلمون 
االفغان يستعدون لالحتفال بعيد الفطر. والالفت ايضا ان اجلماعة اليت 
تقف وراء هذه اجلرمية املروعة، ترفع زورا لواء االسالم، الذي يتبوء فيه هذا 
الشهر الفضيل، يف االسالم، مكانة يف غاية االمهية، كما هو عيد الفطر 
ايضا، ولكن ما نشهده هو إستهتار واضح وصريح، بالدين االسالمي 
وتعاليمه السمحاء وبالشهر الفضيل وعيد الفطر، وقبل كل هذا وذاك 

إستهتار بالروح االنسانية بشكل عام.
ومن الالفت ايضا ان اجلرمية البشعة وقعت يف الوقت الذي يعيش العامل 
امجع وخاصة العاملني العريب واالسالمي حتت صدمة وحشية االحتالل 

الصهيوين الذي يسعى بكل ما ميلك من قوة لتهويد القدس ومنع املقدسيني 
من الصالة يف »املسجد االقصى«، وطردهم من حي »الشيخ جراح«.

وحشية الصهاينة دفعت حىت املغين الربيطاين الشهری، روجر ووترز، أحد 
أعضاء فرقة »بينك فلويد«، اىل االعالن عن دعمه بشكل صريح وعلين 
للفلسطينيني، وقال يف تغريدة على حسابة الرمسي يف »تويرت«: بايدن يدعم 
إسرائيل في أي شيء.. ويستمر بدعمها حتى عندما تخرج الناس من منازلهم.

ووجه النجم الربيطاين سؤاال إىل الرئيس األمريكي جو بايدن، وقال: ماذا لو 
كنت في منزلك الذي تعيش فيه عائلتك منذ مئات السنوات، وجاء أحمق من 
بعيد وقال لك أنا سآخذ منزلك؟ ال يهمني ماذا تفعل، مت! إنه أمر ال يصدق.

اذا كان ما فعله الصهاينة يف القدس حرك مشاعر مغين بريطاين اىل هذا 
والذين  االسالم؟!  لواء  يرفعون  الذين  الدواعش  مل حيرك  ملاذا  تُرى  احلد، 
و»لبنان«  و»سورية«  »العراق«  يف  املسلمني  يف  اجسادهم  يفجرون 
و»اليمن« و»السعودية« و»الكويت« و»االردن« و»تونس« و»اجلزائر« 
و»الصومال« و»افغانستان« و»باكستان« و..، بينما مل نسمع منهم اهنم 

فجروا اجسادهم يف االراضي الفلسطينية احملتلة.
ملاذا يوجد يف مجيع الدول االسالمية دون استثناء فروع لـداعش، بينما ال 
يوجد مثل هذا الفرع يف ااالراضي الفلسطينية احملتلة؟. اال يكشف هذا عن 
حقيقة باتت واضحة للجميع ان داعش اداة امريكية اسرائيلية، مت صناعتها 
هلدم البلدان العربية واالسالمية ونشر الفوضى والدمار فيها واثارة النزاعات 

الطائفية بني شعوهبا؟
من اخلطا القول ان داعش مجاعة تكفریية تتبىن قراءة خاطئة لالسالم فقط، 
بل اهنا مجاعة يتم جتنيدها ايضا لضرب االسالم واملسلمني بالتحديد، وهذه 
احلقيقة مل تعد خافية على احد، وما جرى يف كابول يوم السبت املاضي، 
دليل اضايف اخر على هذه احلقيقة، ففي الوقت الذي تأخذ امريكا قرارها 

اكد السفری االمريكي لدى »العراق« ماثيو تولر، ان السفارة االمريكية يف 
بغداد لن تغلق.

تصريح السفری االمريكي هذا يعين ان التهديدات االمريكية القاضية باغالق 
السفارة وحىت نقلها إىل »اربيل« واليت اطلقها العام املاضي على نطاق واسع 
مل تكن سوى حلقة من سلسلة احلرب النفسية ضد العراق حكومة وشعبا 
الياد هوة بني الشعب واحلكومة من جهة واملقاومة العراقية من جهة أخرى.

منذ مائة عام والعراق يقع يف قلب السياسة اخلارجية االمريكية، وهذه االمهية 
تضاعفت اضعافا مضاعفة خالل العقود االخریة بسبب جریته لـ»إيران« 
ووجود حمور املقاومة. بناء على هذه احلقائق فان اعالن السفری االمريكي 
نية بالده عدم اغالق سفارة بالده يف العراق ال هي مسالة جديدة وال هي 

مرمحة امريكية بالنسبة للعراق.
جاء يف جانب اخر من بيان السفری االمريكي ان تواجد القوات االمريكية 
وما يسمى االئتالف الدويل يف العراق هو هبدف التصدي لـتنظيم »داعش« 
وان هذه القوات ستغادر العراق مىت ما كانت القوات العراقية جاهزة هلذا 
االمر. هذه الفقرة من تصرحيات السفری االمريكي ليست سوى تصرحيات 
خمادعة، النه وفقا للقرار الذي صادق عليه الربملان العراقي والقاضي بضرورة 
الشعيب  احلشد  وقوات  العراقي  اجليش  تصدي  عن  فضال  احملتلني  خروج 
الرهابيي تنظيم داعش االرهايب خالل العامني املاضيني، مل يعد هناك اي 

ضرورة لتواجد امريكا وما يسمى قوات االئتالف يف العراق.
العراقي  االسرتاتيجي  »احلوار  يسمى  مما  جوالت  ثالث  عقد  رغم 
االمريكي« ورغم ما ينقل عن حصول اتفاق خالل اجلولة االخریة من 
هذه احملادثات فيما خيص جدولة انسحاب القوات االمريكية من العراق، 
من املستبعد ان تلتزم امريكا مبفاد هذا االتفاق. يبدو انه ولنفس االسباب 
اليت بقيت امريكا يف مشال سوريا رغم اعالن الرئيس االمريكي السابق 
دونالد ترامب بانسحاب قواته من هذا البلد، فان امريكا ستحاول تكرار 

نفس التجربة يف العراق.
اقليم  وكذلك  املركزية  احلكومة  يف  سواء  امليدانية  احلقائق  على  بناء 
العراق  »كردستان«، فان امريكا ستكون مرغمة على االنسحاب من 
مثنها.  هلا  أنه سيكون  رغم  أجال  أم  عاجال  ستتحقق  املسالة  وهذه   ،
خالفا لتوهم امريكا فان القوات االمريكية وما يسمى االئتالف الدويل ال 
حيضيان باالمن واالمان ال يف العراق وال يف االقليم. وهذه احلقيقة ستلقنها 
املقاومة العراقية من جهة والنزعة االستقاللية للشعب العراقي من جهة 

اخرى المريكا وسائر احملتلني يف العراق.

المصدر: قناة العالم

ما السر وراء عدم اغالق السفارة االمریكية في بغداد؟

٭ الرقم 79
٭ شوّال
1442

باالنسحاب من افغانستان، خترج علينا داعش هبذه اجلرمية املروعة، من اجل 
االبقاء على الفوضى والدمار يف افغانستان، ومنع هذا البلد االسالمي، من 
العيش يف سالم ووئام، خدمة للمخططات االمريكية االسرائيلية، لذلك 
على املسلمني، سنة وشيعة، ان يقفوا يف وجه هذه الغدة السرطانية، ملنع 
انزالق البالد اىل هاوية الفوضى واالحرتاب الداخلي، وهو احرتاب ليس فيه 

ضحايا، اال االفغان انفسهم، ال فرق يف ذلك بني مسلم شيعي ومسلم 
سين.

المصدر: شفقنا الغربي

فيروز البغدادي

بعد مجزرة إعدادیة البنات في كابول..
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إن العيد مظهر من مظاهر الدين، وشعریة من شعائره املعظمة اليت تنطوي 
على حكم عظيمه، ومعان جليلة، وأسرار بديعة ال تعرفها األمم يف شىت 

أعيادها.
فالعيد يف معناه الديين شكر هلل على تمام العبادة، ال يقوهلا املؤمن بلسانه 
فحسب، ولكنها تعتلج يف سرائره رضا واطمئنانا، وتنبلج قي عالنيته 
والطالقة،  واألنس  بالبشر  املؤمنني  نفوس  بني  وتسفر  وابتهاجا،  فرحا 

ومتسح ما بني الفقراء واألغنياء من جفوة.
والعيد يف معناه اإلنساين يوم تلتقي فيه قوة الغين، وضعف الفقری على 
حمبه ورمحة وعدالة من وحي السماء، عنواهنا الزكاة واإلحسان، والتوسعة.

يتجلى العيد على الغين املرتف، فينسى تعلقه باملال، وينزل من عليائه 
متواضعا للحق وللخلق، ويذكر أن كل من حوله إخوانه وأعوانه، فيمحو 

إساءة عام بإحسان يوم.
يتجلى العيد على الفقری املرتب. فيطرح مهوهه، ويسمو من أفق كانت 
العيد  العام ومتاعبه، ومتحو بشاشة  له أحالمه، وينسى مكاره  تصوره 
آثار احلقد والتربم من نفسه، وتنهزم لديه دواعي اليأس على حني تنتصر 

بواعث الرجاء.
والعيد يف معناه النفسي حد فاصل بني تقييد ختضع له النفس، وتسكن إليه 

اجلوارح، وبني انطالق تنفتح له اللهوات، وتتنبه له الشهوات.
والعيد يف معناه الزمين قطعة من الزمن خصصت لنسيان اهلموم، واطراح 

الكلف، واستجمام القوى اجلاهدة يف احلياة.
والعيد يف معناه االجتماعي يوم األطفال يفيض عليهم بالفرح واملرح، ويوم 
الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم األرحام يمعها على الرب والصلة، ويوم 
المسلمين يمعهم على التسامح والتزاور، ويوم األصدقاء يدد فيهم أواصر 
احلب ودواعي القرب، و    تتناسى أضغاهنا، فتجتمع بعد افرتاق، وتتصاىف 

بعد كدر، وتتصافح بعد انقباض.
ويف هذا كله جتديد للرابطة االجتماعية على أقوى ما تكون من احلب، 

والوفاء، واإلخاء.
وفيه أروع ما يضفي على القلوب من األنس، وعلى النفوس من البهجة، 

وعلى األجسام من الراحة.
وفيه من املغزى االجتماعي -أيضا- تذكری ألبناء اجملتمع حبق الضعفاء 

والعاجزين؛ حىت تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة.
وإىل هذا املعىن االجتماعي يرمز تشريع صدقة الفطر يف عيد الفطر، وحنر 
األضاحي يف عيد األضحى؛ فإن يف تقدمي ذلك قبل العيد أو يف أيامه 
إطالقا لأليدي اخلریة يف جمال اخلری؛ فال تشرق مشس العيد إال والبسمة 

تعلو كل شفاه، والبهجة تغمر كل قلب.
يف العيد يسرتوح األشقياء ريح السعادة، ويتنفس املختنقون يف جو من 

السعة، وفيه يذوق املعدمون طيبات الرزق، ويتنعم الواجدون بأطايبه.
يف العيد تسلس النفوس اجلاحمة قيادها إىل اخلری، وهتش النفوس الكزة إىل 

اإلحسان.
يف العيد أحكام تقمع اهلوى، من ورائها حكم تغذي العقل، ومن حتتها 
أسرار تصفي النفس، ومن بني يديها ذكريات تثمر التأسي يف احلق واخلری، 
ويف طيها عرب جتلي احلقائق، وموازين تقيم العدل بني األصناف املتفاوتة 
بني البشر، ومقاصد سديدة يف حفظ الوحدة، وإصالح الشأن، ودروس 

تطبيقية عالية يف التضحية، واإليثار، واحملبة.
يف العيد تظهر فضيلة اإلخالص مستعلنة للجميع، ويهدي الناس بعضهم 
إىل بعض هدايا القلوب املخلصة احملبة، وكأمنا العيد روح األسرة الواحدة 

يف األمة كلها.
يف العيد تتسع روح اجلوار ومتتد، حىت يرجع البلد العظيم وكأنه ألهله دار 

واحدة يتحقق فيها اإلخاء مبعناه العملي .
يف العيد تنطلق السجايا على فطرهتا، وتربز العواطف وامليول على حقيقتها.
العيد يف اإلسالم سكينة ووقار، وتعظيم للواحد القهار، وبعد عن أسباب 

اهللكة ودخول النار.
يف  منافسة  وجمال  اخلریات،  إىل  استباق  ميدان  ذلك كله  مع  *والعيد 

املكرمات.
عيديه  من  واحد  قرن كل  اإلسالم  أن  العيد  شأن  عظم  على  يدل  ومما 
العظيمني بشعریة من شعائره العامة اليت هلا جالهلا اخلطری يف الروحانيات، 
وهلا خطرها اجلليل يف االجتماعيات، وهلا رحيها املهابة باخلری واإلحسان 
والرب والرمحة، وهلا أثرها العميق يف الرتبية الفردية واجلماعية اليت ال تكون 

األمة صاحلة للوجود، نافعة يف الوجود إال هبا.
هاتان الشعریتان مها شهر رمضان الذي جاء عيد الفطر مسك ختامه، 
وكلمة الشكر على متامه، واحلج الذي كان عيد األضحى بعض أيامه، 

والظرف املوعي ملعظم أحكامه.
احلكم  الشعریتني كاف يف  العيدين، وبني هاتني  بني  اإلهلي  الربط  فهذا 
بكل  دينيان  عيدان  وأهنما  فيهما،  احلقيقة  وجه  عن  وكاشف  عليهما، 
أمور  فيهما من  الدين  إليه  ندب  ما  بل حىت  فيهما من سنن،  ما شرع 
ظاهرها أهنا دنيوية كالتجمل، والتحلي، والتطيب، والتوسعة على العيال، 
وإلطاف الضيوف، واملرح واختيار املناعم واألطايب، واللهو مما ال خيرج 
إىل حد السرف، والتغايل، والتفاخر املذموم؛ فهذه األمور املباحة داخلة يف 
الطاعات إذا حسنت النية؛ فمن حماسن اإلسالم أن املباحات إذا حسنت 
فيها النية، وأريد هبا حتقق حكمة اهلل، أو شكر نعمته انقلبت قربات كما 

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "حىت اللقمة تضعها يف يّف امرأتك".
كال طريف العيد يف معناه اإلسالمي مجال، وجالل، ومتام وكمال، وربط 
واتصال، وبشاشة ختالط القلوب، واطمئنان يالزم اجلنوب، وبسط وانشراح، 
وهجر للهموم واطراح، وكأنه شباب وخطته النضرة، أو غصن عاوده الربيع؟ 

فوخزته اخلضرة.
وليس السر يف العيد يومه الذي يبتدئ بطلوع الشمس وينتهي بغروهبا، 
إحسان  يغمره من  وما  أعمال،  من  اليوم  ذلك  يعمر  فيما  السر  وإمنا 
وأفضال، وما يغشى النفوس املستعدة للخری فيه من مسو وكمال؛ فالعيد 

إمنا هو املعىن الذي يكون يف العيد ال اليوم نفسه.
هذه بعض معاين العيد كما نفهمها من اإلسالم، وكما حيققها املسلمون 
الصادقون؟ فأين حنن اليوم من هذه األعياد؟ وأين هذه األعياد منا؟ وما 

نصيبنا من هذه املعاين؟ وأين آثار العبادة من آثار العادة يف أعيادنا؟
إن مما يؤسف عليه أن بعض املسلمني جردوا هذه األعياد من حليتها 
تفيض على  اليت كانت  الفوارة  الروحية  معانيها  الدينية، وعطلوها عن 
األحوال؟  شدة  مع  وبالبشر  األحداث،  جتهم  مع  بالبهجة،  النفوس 
فأصبح بعض املسلمني -وإن شئت فقل: كثری منهم- يلقون أعيادهم 
هبمم فاترة، وحس بليد، وشعور بارد، وأسرة عابسة، حىت لكأن العيد 
والنفاق  واليسر،  بالعسر  وتتأثر  واجلد،  اخلصب  تتبع  جتارية  عملية 

والكساد، ال صبغة روحيه تؤثر وال تتأثر.
ولئن كان من حق العيد أن نبهج به ونفرح وكان من حقنا أن نتبادل به 
التهاين، ونطرح اهلموم، ونتهادى البشائر، فإن حقوق إخواننا املشردين 
املعذبني شرقا وغربا تتقاضى أن حنزن حملنتهم ونغتم، ونعىن بقضاياهم 
وهنتم؟ فاجملتمع السعيد الواعي هو ذلك الذي تسمو أخالقه يف العيد 
إىل أرفع ذروة، وميتد شعوره اإلنساين إىل أبعد مدى، وذلك حني يبدو 
يف العيد متماسكا متعاونا مرتامحا، حىت ليخفق فيه كل قلب باحلب، 
والرب، والرمحة، ويذكر فيه أبناؤه مصائب إخواهنم يف األقطار حني تنزل 

هبم الكوارث والنكبات.
وال يراد من ذلك تذارف الدموع، ولبس ثياب احلداد يف العيد، وال يراد 
منه أيضا أن يعتكف اإلنسان كما يعتكف املرزوء بفقد حبيب أو قريب، 

وال أن ميتنع عن الطعام كما يفعل الصائم.
وإمنا يراد من ذلك أن تظهر أعيادنا مبظهر األمة الواعية اليت تلزم االعتدال 
يف سرائها وضرائها؟ فال حيول احتفاؤها بالعيد دون الشعور مبصائبها اليت 

يرزح حتتها فريق من أبنائها.
ويراد من ذلك أن نقتصد يف مرحنا وإنفاقنا؛ لنوفر من ذلك ما حتتاج إليه 

أمتنا يف صراعها املرير الدامي.
ويراد من ذلك -أيضا- أن نشعر باإلخاء قويا يف أيام العيد؟ فيبدو علينا 
العزائم، ويشحذ  يف أحاديثنا عن نكبات إخواننا وجهادهم ما يقوي 
اهلمم، ويبسط األيدي بالبذل، ويطلق األلسنة بالدعاء؟ فهذا هو احلزن 

اجملدي الذي يرتجم إىل عمل واقعي.
أيها املسلم املستبشر بالعيد! ال شك أن تستعد أو قد استعددت للعيد 
أبا كنت، أو أمًّا، أو شابا، أو فتاة، وال ريب أنك قد أخذت أهبتك لكل 
ما يستلزمه العيد من لباس، وطعام وحنوه؟ فأضف إىل ذلك استعدادا 
تنال به شكورا، وتزداد به صحيفتك نورا، استعدادا هو أكرم عند اهلل، 

وأجدر يف نظر األخوة واملروءة.
أال وهو استعدادك للتفريج عن كربة من حولك من البؤساء، واملعدمني، 
من جریان، أو أقربني أو حنوهم؟ فتش عن هؤالء، وسل عن حاجاهتم، 

وبادر يف إدخال السرور إىل قلوهبم. وإن مل يسعدك املال فال أقل 
احلانية،  واالبتسامة  الطيبة،  بالكلمة  املقال  يسعدك  أن  من 

محمد بن إبراهيم الحمد

معاني العيد الفطر؛ أسرار وأسرار
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يوسف فخر الدين سيـف العلم
عاش اإلمام جعفر بن حممد بن علي بن احلسني الصادق يف مرحلة 
تعترب من أدق املراحل التارخيية اإلسالمية يف نواحيها السياسية والفكرية 
واالجتماعية... فقد عاش من الناحية السياسية واالجتماعية جتربة خمضرمة 
ختتصر يف طياهتا كل الظروف واألساليب يف تشاهبها واختالفها لدولتني 
لعبتا دورا حساساً وخطریا يف التاريخ اإلسالمي، مها دولة بين أمية مث دولة 

بين العباس.1
لقد آلت اخلالفة األموية إىل مْلك عضوض بعيد عن اإلسالم وأحكامه 

منذ العهد املبكر لمعاوية بن أبي سفيان.
ولقد بلغ -  وكما هو معروف - من أمر حكام تلك الدولة أن حولوا 
الخالفة من موقع يقود األمة اإلسالمية إىل اهلل، حولوه إىل موقع يقود األمة 
إىل خدمة أهوائهم ومصاحلهم وسلطاهنم بشىت الوسائل غری الشرعية، من 
الشعارات  وذلك حتت ظالل  واستبداد،  وترف  وظلم  قتل وهنب وسيب 
اإلسالمية الكبریة! حىت أضحى القتل سنة، وأضحى التالعب بالرؤوس 
بدعة مستساغة، مل يقف األمر عند رؤوس الناس األبرياء ورؤوس الثائرين 

على النظام األموي احلاكم حىت تعداه ليتالعب احلكام األمويني برؤوس 
أو  بسلطان  أيضا طمعا  األمويني  من  وبين عمومتهم  وإخوهتم  أهلهم 
خوفا من ضياعه.. ولقد تفاقم األمر كثریا يف السنوات األخریة للحكم 
األموي وبالتحديد بعد وفاة هشام بن عبد امللك واستيالء الوليد على 
اخلالفة مث مقتله وما حدث من فنت واضطرابات واهتزاز ألركان احلكم 
األموي وحلبل بين مروان حىت حكم آخر ملوكهم مروان الحمار وانتصار 

احلركة العباسية عليهم يف »خراسان« و»العراق«.2
فآخر عهد بين أمية وبين مروان إذا كان عهد فنت واضطرابات وثورات 
تضاف إىل حالة هتتك سياسي وخلقي بلغ حدا من االستهتار والسقوط 
ختجل منه صفحات التاريخ اإلسالمي نفسها حىت بلغ األمر بالطربي 
يف تارخيه إىل أن يقول: تركت األخبار الواردة عنه الوليد بذلك كراهة إطالة 
الكتاب بذكرها وعرب أخوه عنه بعد قتله: بعدا له! أشهد أنه كان شروبا 

للخمر، ماجنا فاسقا...3
ومل تكن بداية دولة بين العباس إال مرحلة أخرى من احلروب 

واخلفقة الطاهرة.
تقبل على والديك، وتأنس  العيد، وأنت  وتذكر يف صبيحة 
بزوجك، وإخوانك وأوالدك، وأحبابك، وأقربائك، فيجتمع الشمل 
على الطعام اللذيذ، والشراب الطيب، تذكر يتامى ال يدون يف تلك 
الصبيحة حنان األب، وأيامى قد فقدن ابتسامة الزوج، وآباء وأمهات 
حرموا أوالدهم، ومجوعا كاثرة من إخوانك شردهم الطغيان، ومزقهم كل 
ممزق؟ فإذا هم بالعيد يشرقون بالدمع، ويكتوون بالنار، ويفقدون طعم 

الراحة واالستقرار.
وتذكر يف العيد وأنت تأوي إىل ظلك الظليل، ومنزلك الواسع، وفراشك 
الوثری تذكر إخوانا لك يفرتشون الغرباء، ويلتحفون اخلضراء، ويتضورون 

يف العراء.
واستحضر أنك حني تأسو جراحهم. وتسعى لسد حاجتهم أنك إمنا 
تسد حاجتك، وتأسو جراحك »َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء 
صاِلحاً  َعِمَل  »َمْن  و  َفِلَنـُْفِسُكم «،2  َخْيٍر  ِمْن  تـُْنِفُقوا  ما  »َو  بـَْعض «،1 

َفِلنـَْفِسه «3 
و»من نقس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفسن اهلل عنه كربة من كرب يوم 

القيامة واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.«4
بارك اهلل للمسلمني عيدهم، ومكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم.

الهوامش:
1. سورة التوبة، اآلية 71.

2. سورة البقرة، اآلية 272.

3. سورة فصلت، اآلية 46.
4. »عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية«، ج  1، ص 107.
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الظامل بأي نوع من أنواع االرتباط، ومل يرد عن الصادق حضوره عند 
حاكم إال عندما كان يستدعيه هؤالء بالقوة إىل قصورهم، كما فعل به 
السفاح املنصور حني استقدماه مرات عديدة من املدينة إىل العراق، وكان 
مما يقول ألصحابه:»إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى 

يحكم اهلل بين العباد...«.13 
ورد على املنصور مرة يقوله: »... من أراد الدنيا ال ينصحك ومن أراد اآلخرة 

ال يصحبك...«14
ج ( إن عالقة االمام الصادق باحلكام - العباسيني باخلصوص -  كان 
عالقة الند للند، فلم يؤثر عنه مبايعته ألحد منهم، ومل يوجس منهم خيفة 
أبدا ومل خيضع هلم أو يهن أمامهم بل ظلت العالقة سلبية خصوصا من 
جانبهم خوفا من دوره وخطره عليهم ومعرفتهم حبقه وفضله ودوره بني 
الناس، ولذا مل يتجرأوا على قتله علنا بل دس له املنصور السم سرا حىت 
استشهد، ولقد هم املنصور بقتله غری مرة فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله 
نظر إليه وهابه ومل يقتله،15 ولقي جعفر بن حممد أبا جعفر )املنصور(: 
فقال: »... رد علي قطيعتي عين أبي زياد آكل من سعفها«، قال: إياي تكلم 

بهذا الكالم! واهلل ألزهقن نفسك.16
اهلل  سلبه  إال  دما  البيت  أهل  منا  أحد  ينل  لم  »إنه  للمنصور:  مرة  وقال 
ملكه، فغضب لذلك واستشاط...«17 وهناك موقف أخرى كثرة تدل على 
شجاعته وجرأته واستعداده للجهاد لو كانت هناك إمكانية وظروف مهيأة.

ثالثاً: الدور العلمي األساسي للصادق
التطرق إىل اجلوانب األساسية يف دور اإلمام الصادق الفكري  قبل 
نقتطف بعض األقوال والشواهد على أمهية دوره وموقعه ونشاطه العلمي 

آنذاك.
بفضائها  يقاس  التي  الدينية  العقيدة  يمثل    الصادق اإلمام  لقد كان 
عمل الحكام في اإلسالم... وهو بوجه خاص حجر الزاوية من صرح )أهل 
البيت(... وهو مقيم في المدينة... يتخلق فيها المتفقهة، حول علماء اإلسالم 
في مسجد الرسول...18 و ينقل عن الصادق من العلوم ما ال ينقل 
عن أحد، وقد مجع أصحاب احلديث أمساء الرواة من الثقاة الذين حّدثوا 

عنه على اختالفهم في اآلراء والمقاالت، وكانوا أربعة آالف رجل.19 
و ال يفوتنا أن نشير إلى أن الذي تزعم تلك الحركة هو... المسمى باإلمام 
الصادق... وهو رجل رحب أفق الفكر، بعيد أغوار العقل، ملم كل اإللمام 
بعلوم عصره، ويعتبر في الواقع أنه أول من أسس المدارس الفقهية المشهورة 
في اإلسالم، ولم يكن يحضر حلقته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسي 
المذاهب الفقهية فحسب، بل كان يحضرها طالب الفلسفة والمتفلسفون من 

األنحاء القاصية.20 
ولقد: أدركت في هذا المسجد -  يعني الكوفة -  تسعمائة شيخ كل يقول: 

حدثني جعفر بن محمد....21
 ولقد نقل عن ابن خلدون قوله: ولو صح السند إلى جعفر الصادق
لكان نعم المستند من نفسه أو من رجال قومه. فهم أهل الكرامات وقد صح 

أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم فتصبح كما يقول.22  
وعن تالمذة الصادق ينقل: كان تالميذ الصادق مدونين كباراً... ومن 
بعد وفاة الصادق في عام 148دّون أربعة آالف من التالميذ في كل علومه 
ومن جملتها ما يسمى باألصول األربعمائة... وتالميذ الصادق المشهورون. 

من كبار أهل السنة أشياخ لفقهاء في جميع المذاهب... وشرفوا بالرواية 
عنه، ووقفت المذاهب األربعة موقف اإلجالل له...23

وعن زمان اإلمام الصادق ينقل: وقد ظهرت فجأة حركة علمية غير 
عادية واألرض تهيأت ألن يعرض كل إنسان ما يملك من أفكار و  برزت... 
سوق لمعركة عقائدية حامية و شرع في البحوث حول تفسير القرآن وقراءة 
آياته  و ظهرت طبقات منتشرة... باسم الفقهاء و كل هؤالء قد واجههم 
بن  جعفر   :الصادق عن  الجاحظ  ذكر  وقد  اإلمام وصادفهم 

محمد الذي مل الدنيا علمه وفقهه.24.
وال شك أن اخلطوات اليت سعى الصادق هبا لتأدية دوره األساسي 
تبليغ رسالة جده، بل مل يرتك  تقتصر على أسلوب واحد يف  مل 
واتبعها  إال  مناسبة  أو  ممكنة  وسيلة،  وال  سائحة  فرصة   الصادق
لتحقيق لك الغرض. ويكفينا دليال على ذلك مناظراته مع العلماء ومع 
املبتدعني من الزنادقة وامللحدين واملشككني بدين اهلل، وجلساته الوعظية 
والقرآن  اإلسالم  الناس علوم  ليعلم   منرب جده والتبليغية من على 
من فقه ورواية وحديث وتفسری وبيان وأخالق وعرفان، وكل ما حيتاجه 
املسلم يف حياته،إىل إرشاداته العلمية احملضة كالطب والكيمياء وغریمها 
مما علمه بعض تالمذته فربع به واشتهر كهشام بن احلكم وجابر بن حيان 
وغریمها كثری. فيمكننا إذا مما تقدم من األخبار وغریها من األحاديث اليت 
تبدي اإلعجاب، استنتاج النقاط التالية عن الصادق دوره وعصره 

وشخصيته:
1ـ شخصية الصادق املرموقة عند كل املسلمني واحرتامهم وتقديرهم 

له؛
2ـ إن الصادق ما كان ليؤدي هذا الدور لكونه شخصية عادية وال 
لكونه صاحب مذهب نسب إليه... وإمنا هو حلقة يف سلسلة األئمة 
االثين عشر املعصومني. ولو نسب له املذهب اجلعفري فإن النسبة 

جمازية ألنه أكمل دور آبائه وأجداده؛
3ـ إن الصادق حبر من العلوم مبختلف أنواعها، ولذا كانت الروايات 

املستفيضة عن تعليمه ومناظراته ورسائله يف خمتلف اجملاالت.
4ـ مل يقتصر دور الصادق العلمي على تالمذته من أتباع مذهبه، 

وإمنا كان مهه إيصال الفكر الرسايل إىل األمة مجعاء؛
5ـ إن فضله العلمي البارز لواضح من حاجة الكل إليه واستغنائه عن 
الكل، فلم يتتلمذ الصادق عند أحد من علماء عصره سوى ما أخذه 

عن أبيه الباقر وجده زين العابدين؛
ألن  حيتاج  أن  دون  مباشرة   اهلل رسول  عن  روايته كانت  إن  6ـ 
يسأل عن السند ألن السند يف الروايات إن احتاج إلى سند هم آباؤه 
عن   العابدين زين  جده  عن   محمد أبوه   ،املعصومون

احلسني عن علي أو الزهراء عن رسول اهلل؛
أمر  أول من  بتدوين احلديث فكان حبق  أمر  الصادق قد  إن  7ـ 

بالتدوين.25
العلمي والفكري -  وإكماال لنهج  8ـ لقد أعاد الصادق بدوره 
أبيه الباقر - االعتبار ملوقعية أئمة أهل البيت ودورهم الطبيعي 
يف احلياة اإلسالمية العامة بعد فرتة من الظلم واالضطهاد واإلجحاف 

واألبعاد واإللقاء امتدت طيلة العقد األموي كما تجددت محاوالت 
أخرى قام بها العباسيون إللغاء دورهم الحقاً.

واالضطرابات والثورات والعمليات العسكرية املتنقلة للقضاء 
السياسية  املواقع  وتثبيت  البائد  احلكم  ذيول  آخر  على 
عدم  مع   - بالطبع  ذلك  ويالزم   - اجلديد.  للعهد  والعسكرية 
قداسة الغاية - البطش بكل مكامن اخلطر ورموز احملتملني على الدولة 
الفتية يف املديني القريب والبعيد. وهو هنا اخلطر الشيعي العلوي على 
الدولة اليت قامت وانتصرت يف ظل شعار دغدع مشاعر الناس خصوصا 

اخلراسانيني الدعوة للرضا )أو للرضى( من أهل البيت.4
ولذلك فقد كان يرى العباسيون أن املنافس األساسي هلم بعد عدوهم 
 املشرتك بني أمية هم أبناء عمهم العلويون من أبناء احلسن واحلسني
الصادق وحممد بن عبد  وخصوصا يف شخصية جعفر بن حممد 
اهلل بن احلسن املثىن الذي كان قد بايعه السفاح والمنصور يف عهد بين 

أمية.5 
الحالة الفكرية والعلمية

لقد بقي احلكام األمويون غری منسجمني وال مهتمني أصال بالقضايا 
ولذ  زعامتهم،  ويثبت  سلطاهنم  خيدم  مبا  إال  واألدبية  العلمية  الفكرية 
خال العقد األموي يف غالبه من منو وتطور للفكر والعلم الديين وغریه، 
عربية  غری  جديدة  عناصر  أدخلت  اليت  اإلسالمية  الفتوحات  أن  إال 
وغری مسلمة إىل اإلسالم أحوجت املسلمني اجلدد واملرتمجني إىل البدء 
اليونانية والفارسية  التدريس والتعليم،وبدأت حركة الرتمجة عن  بأعمال 
وغریمها. فانصرف الناس عن احلكام وانشغل احلكام األمويون بأنفسهم 
وبسلطاهنم يف آخر عهدهم كما أشرنا فربزت بوادر هنضة فكرية وعلمية 
الدينية،  والمذاهب  العلمية،  الحركة  فإن:  ولذا  خطریة  فلسفية  وحركة 
والنظم االجتماعية في آخر الدولة األموية أرقى من أولها...6 و قد ساعد 
الفترة مابين  قيام  العباسية  الدولة  السريع في مطلع  الفكري  التحرك  على 
الدولتين التي حررت الفكر من رقابة الحكم وقيوده، بتأثير انصراف الحكم 

لترميم مواقعه في محاولة الستعادة السيطرة الشاملة...7
الزمنية  احلقبة  تلك  يف  عامة  الفكرية  احلركة  خطوات  تلخصت  ولقد 

باألمور التالية:
1. بدء حركة الرتمجات املختلفة وإدخاهلا مواضيع جديدة وخطریة على 

اجملتمع اإلسالمي؛
وتعلمه  والقرآن  اإلسالم  على  التعرف  إىل  اجلدد  املسلمني  إقبال   .2

ومعرفة أسراره ومعانيه وبالتايل استدعاء ذلك لوجود علماء وقراء؛
3. البدء مبرحلة تدوين احلديث،بعدما داخله التشويه والدس خصوصا 
يف العصر األموي ومن مث بعد الشّقة عن مرحلة اإلسالم يف سنيه األوىل؛
سائر  لتشمل  العلمية  احلركة  امتدت  حيث  والرواة  احملدثني  4. كثرة 

احلواضر اإلسالمية الكربى يف انطالقة فريدة؛8
ومصطلحاهتا  ومفاهيمها  وشخصياهتا  مبواضيعها  الفلسفة  انتشار  5ـ 
اجلديدة: وال مشاحة أن انتشار العلم في ذلك الحين، قد ساعد على فك 
الفكر من عقاله، فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من 
حواضر العالم اإلسالمي...9 وال نغفل هنا عن أن احلكام العباسيني -  
خبالف احلكام األمويني -  قد نشأوا يف بيت علمي عريق حيث يعود 
نسبهم إىل عبد اهلل بن عباس املشهور بأنه حرب هذه األمة، ويعين ذلك 
تشجيعهم حلركة العلم والفكر الديين باألساس ولو كان ذلك لغايات يف 

نفوس العباسيني...

 
دور اإلمام الصادق

عاشها  اليت  املرحلة  يف  اإلسالمية  لألمة  اخلطریتني  احلالتني  هاتني  أمام 
صادق أهل البيت كان ال بد من موقف واضح وحاسم وحازم يتخذه 

الصادق على الصعيد الفكري والعملي.

أوال: موقفه من السلطة
أدرك اإلمام الصادق أن الظروف السياسية والعسكرية واالجتماعية 
احمليطة به مل تكن لتساعده لقيام بأي ثورة أو انتفاضة عسكرية أو سياسية 
 وقبله ألخيه احلسن وهو قد رأى وعلم ما جرى جلده احلسني
العاطفي  للموقف  جتديد  من  ذلك  بعد  جرى  وما   علي وألبيهما 
البيت  ألهل  احملبون  أيده  حيث   علي بن  زيد  عمه  مع  واالنفعايل 
ال  تنتهي  قد  ثورة  أي  أن  أيضا  وأدرك  أجداده،  خذلوا  خذلوه كما  مث 
ولذا  أيضا،  واملذاهب  والرسالة  اخلط  بضياع  وإمنا  فقط  صاحبها  بفشل 
فقد كان يعلم وهو وريث األوصياء، بفشل حركة ابن عمه محمد بن عبد 
اهلل المحض، وأدرك كذلك أن املرحلة تقتضي منه كما اقتضت من أبيه 
الباقر شق طريق العلم وسرب أغواره وتبيان خفاياه ورسم معامله. ومن 
أجل ذلك أي لعدم توفر الظروف لثورة حمتمة النصر والفوز، ولعدم وجود 
بديل آخر إن هو قتل ليؤدي الدور العلمي األساسي املطلوب يف تلك 
املرحلة، وحيث إن السلطان والثورة وسائل خلدمة الدين فمع تعسرمها هناك 
اإلمام  به  وقام  ما وجده  اهلل، وهذا  دين  املهيأة خلدمة  األخرى  الوسائل 

الصادق خری قيام... وهو ما سنشری إليه بعد قليل.

ثانياً: من مواقفه الجريئة
وقبل احلديث عن اجلهاد العلمي والفكري لإلمام الصادق ال بد من 
اإلشارة والتوقف عند شجاعة وجرأة اإلمام الصادق يف مواقف شهد 
له التاريخ هبا... نشری لبعضها حىت ال تذهنب املذاهب واألهواء بأفكار 

أحد، فمن ذلك:
أ ( حكمة بسيطة واجه هبا املنصور العباسي عندما تسلط عليه الذباب 
بشكل متكرر فتضايق املنصور وسأل الصادق: ألي شيء خلق اهلل 
الذباب؟ فكانت وبشكل غری مباشر كلمة حق يف وجه سلطان جائر: 

»ليذل به الجبارين.«10
ب ( موقفه من وايل املنصور على املدينة شيبة بن غفال الذي مدح اخلليفة 
وأهل بيته وشتم عليا وأهل بيته من على منرب مسجد النيب فكان 
مما قاله الصادق: »أما ما قلت من خير فنحن أهله وما قلت من سوء 
فأنت وصاحبك )المنصور( به أولى، فاختبر يا من ركب غير راحلته وأكل غير 

زاده، ارجع مأزوراً.«11
ت ( كالمه للمنصور يف جملسه بعد أن قصد إحراجه بكلمات فكان الرد 
الزيتونة، وقنديل من  الصادق: »أنا فرع من فرع  اإلمام  احلاسم من 
قنديل بيت النبوة، وأديب السفرة وربيب الكرام البررة، ومصباح من مصابيح 
المشكاة التي فيها نور النور وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى 
يوم الحشر« وكان من جواب املنصور: هذا الشجى المعترض في حلوق 

الخلفاء.12
ث ( كان مما يعلم به االمام الصادق أصحابه رفض االرتباط بالسلطان 
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من  آخر  علم   الصادق حممد  بن  جعفر  وباخلالصة: 
تالطم  رغم  الفنت  حبر  يف  النجاة  سفينة  قاد  اهلدى،  أعالم 
أمواج الظلم واالستبداد واالحنراف عند احلكام والضياع عند األمة 
املسلمة. وقف صادحا باحلق من على منرب جده جماهدا بالكلمة 
شاهدا على األمة واحلكام، غری بعيد عن اجلهاد، ملقيا احلجة ليسقط 
شهيدا آخر مع قافلة الشهداء األولياء بسم دسه إليه املنصور ظنا منه أنه 
خيرس صوت احلق، ولكن املنصور رغم ذكائه غفل عن أن احلق ال يقتله 
السم... رحل الصادق إىل ربه بعد أن أدى األمانة وقال بصدق: 
»الحمد هلل الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للناس جميع ما تحتاج 

إليه.«26
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26ـ املصدر نفسه، ص 367.

قدرات اإلنسان المختلفة
ال حتتاج القوة والطاقة إىل املدح، فالعامل الذي ينتج عنه أثر ما يسمى قوة 
أو طاقة وان كل موجود من موجودات العامل هو مصدر لألثر وخاصية، أو 
لعدد من اآلثار واخلصائص، ولذا فإن كل موجود أعم من اجلماد والنبات 
واحليوان واإلنسان له قوة وطاقة، وإذا كانت القوة متائمة للشعور واإلدراك 

والرغبة تسمى بإسم »القدرة«.
إن أحد االختالفات األخرى بني احليوان واإلنسان وبني النبات واجلماد 
هو إن احليوان واإلنسان بعكس اجلماد والنبات بصرف بعض قواه حسب 
رغبته وشوقه أو خوفه أو وراء طلباته، فاملغناطيس الذي فيه تكمن جاذبية 
احلديد - مثال - يذب احلديد إليه تلقائيا وحبكم نوع من اجلرب الطبيعي، 
فال هو يعي عمله وال يقتضي رغبته وشوقه أو خوفه جذب احلديد إليه، 
وكذلك النار احملرقة والنبات الذي ينبت من األرض، والشجرة اليت ختضر 

وتثمر.
ولكن احليوان عندما ميشي يعي مشيته، ويريد أن ميشي، وإذا مل يرد املشي 

مل ميشي بصورة جربية.

قوى  بعض  فإن  أخرى  وبعبارة  رغبة  ذو  متحرك  الحيوان  يقال:  وهلذا 
احليوان تتبع رغبته وحتت أمر رغبته، أي إن احليوان إذا أراد أن تعمل تلك 

القوى، وإذا مل يرد مل تعمل.
وتوجد يف اإلنسان أيضا بعض القوى هبذه الصورة، أي إهنا تابعة لرغبة 
اإلنسان مع هذا الفارق من أن رغبة احليوان هي رغبة احليوان وغريزته 
الطبيعية، وال قوة للحيوان أمام رغبته، ومبجرد أن تتحرك رغبته حنو جهة 
ينجذب إليها تلقائيا، وال وجود للمقاومة واالمتناع لدى احليوان - أما 
رغبته الباطنية وكذلك ال ميتلك القدرة على احملاسبة والتفكری يف تفصيل 
جانب من الرغبات أو األمور اليت ال رغبة فيها اآلن بل إن التفكری يف 

العواقب يقتضي ذلك.
أما اإلنسان فلم يكن هكذا، فهو قادر وميتلك القدرة يف أن يثبت أمام 

ميوله الباطنية وأال ينفذ أوامرها. وميتلك اإلنسان هذه القدرة حبكم قوة 
أخرى واليت يعرب عنها بـ»اإلرادة«. واإلرادة - بدورها - تقع 

واإلرادة  مييز،  الذي  هو  العقل  أن  أي  العقل،  حتت حكم 

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن
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تنفذ.
ال  من جهتني  قدرات  ميتلك  اإلنسان  أن  سبق  مما  ويتضح 

ميتلكها سائر الكائنات احلية:
املعنوية يف اإلنسان واليت ال  امليول واجلاذبات  األولى: وجود عدد من 
وجود هلا يف سائر الكائنات احلية، وهذه اجلاذبات متكن اإلنسان من 
توسعة دائرة نشاطاته من حدود املاديات إىل أفق املعنويات السامية. 

ولكن سائر الكائنات احلية مل تتمكن من اخلروج من سجن املاديات.
األخرى: ملا كان اإلنسان جمهزة بقوة »العقل« و»اإلدارة« فهو قادر على 
الوقوف بوجه امليول ومقاومتها، وحترير نفسه من تأثری نفوذها اجلربي 
والتحكم يف مجيع امليول. فاإلنسان يتمكن من أن يعل مجيع امليول 
والرغبات حتت سيطرة العقل وخيصص ما حتتاجها، وال يعطي لكل رغبة 
أغلى  اليت هي  املعنوية«  أكثر مما خصص هلا، وهبذا يكسب »احلرية 

أنواع احلرية.
إن هذه القدرة العظيمة من مميزات اإلنسان، وال توجد يف أي حيوان، 
»حق  اإلنسان  يعطي  ما  وهذا  »التكليف«  مستحقا  جعلته  وهلذا 
االختيار« وهذا ما يعل اإلنسان موجودا »حرا« و»خمتارا«، »صاحب 

اختيار« حقا.
اإلنسان  بني  واجلاذبيات  الصالت  من  نوع  هي  واجلاذبات  امليول  إن 
الذي  باملقدار  نفسه  يرتك  وهو  إليها  اإلنسان  جتذب  خارجي  ومرکز 
يستسلم فيه للميول، أو يتحول إىل حالة ضعف وخنوع ونصف شلل 
فيكون مصریه بيد قوة خارجية جتره إىل هذه اجلهة وتلك، ولكن قوة 

العقل واإلرادة قوة باطنية ومظهر شخصية اإلنسان الواقعية.
إن اإلنسان عندما يعتمد على العقل واإلرادة جبميع قواه وينظمها ويقطع 
النفوذ اخلارجي وحيرر نفسه ويصبح بصورة »جزيرة مستقلة« ويتمكن 
ترتكز  وان  نفسه«  »مالك  يكون  إن  فقط  والعقل  اإلرادة  طريق  عن 

شخصيته.
إن ملكية النفس والسيطرة عليها والتخلص من نفوذ جاذبية امليول هو 
الغاية األساسية للرتبية اإلسالمية، وان غاية مثل هذه الرتبية وهدفها هو 

»احلرية املعنوية«.

معرفة الذات
يهتم اإلسالم بصورة خاصة بأن يعرف اإلنسان »ذاته« ويعنّي مكانه 
حول  القرآن  يف  التأكيد  من  ورد  ما  و كل  اخللقة  عامل  يف  وموضعه 
اإلنسان هو من أجل أن يعرف اإلنسان ذاته كما هو ويتفهم منزلته 
أن  املعرفة هي  الفهم وهذه  والغاية من هذا  الوجود  وموضعه يف عامل 

يوصل نفسه إىل املنزلة السامية اليت تليق به.
والقرآن كتاب يبين اإلنسان، ومل يكن فلسفة نظرية تقوم عالقته على 
البحث والنظر والرأي فقط وعندما يعرض النظرة يقدمها للعمل والقيام 

هبا.
ويسعى القرآن ليكشف اإلنسان ذاته ومل تكن هذه الذات، ذات دفرت 
النفوس: ما هو امسك؟ ما اسم أبيك؟ ويف أي سنة ولدت؟ وتابع ألي 

بلد؟ ومن أي تربة؟ ومع من متزوج؟ وكم عدد أوالدك؟
تلك الذات، هي نفس الشيء املسمى بـ»الروح اإلهلية« ومبعرفة تلك 
من  أمسي  نفسها  وتعترب  والسمو  والكرامة  بالشرف  تشعر  اليت  الذات 

األخالقية  للمقدسات  ويد  قدسيته  اإلنسان  يدرك  للرذائل،  ختضع  أن 
واالجتماعية معىن وقيمة.

مل  انك  يقول:  أن  يريد  ملاذا؟  اإلنسان،  اصطفاء  عن  القرآن  يتحدث 
تكن موجودا صدفة حبيث أوجدتك احلوادث العمياء الصماء کاجتماع 
عليك  فإن  ولذا  ومنتخبا  موجود مصطفى  أنك  مثال،  بالصدفة  الذرات 
العامل  يف  املوجودات  أقوى   - ريب  دومنا   - واإلنسان  ومسؤولية  رسالة 
الرتايب وأقدرها، ولو فرضنا أن األرض واملوجودات األرضية يف حكم قرية، 
رب  اإلنسان  أن  هل  نرى  أن  علينا  ولكن  القرية،  هذه  رب  فاإلنسان 

منتخب أو أنه رب فرض نفسه بالقوة والعنف.
وتعترب الفلسفات املادية سلطات اإلنسان احلاكمة صادرة عن قوة اإلنسان 
وقدرته فقط وتدعي أن اإلنسان أصبح ذا قوة وقدرة ألسباب عفوية. ومن 
الواضح أن الرسالة واملسؤولية ال معىن هلا لإلنسان مع وجود هذه الفرضية، 

أية رسالة؟ وأية مسؤولية؟ ومن قبل أي شخص؟ وبوجه أي شخص؟
القرآن فإن اإلنسان رب األرض املصطفی، وحبكم  وأما من وجهة نظر 
قبل  من  اصطفی  وقد  التنازع،  وبرثن  القوة  الجملرد  واالستحقاق،  اللياقة 
أعلى مقام ذي صالحية يف الوجود أي اهلل واالنتخاب، بتعبری القرآن هو 
»االصطفاء« وهلذا الدليل فإن له رسالة ومسؤولية كأي مصطفی آخر، 

رسالة من قبل اهلل، ومسؤولية أمامه.
إن االعتقاد بأن اإلنسان موجود مصطفى وهناك غاية يف اصطفائه يولد 
يف األشخاص نوعا من اآلثار النفسية والرتبوية، واالعتقاد بأنه ناتج عن 
سلسلة من الصدف العشواء تّولد فيه نوعا آخر من اآلثار النفسية والرتبوية.

ومعرفة الذات تعين أن يدرك اإلنسان منزلته الواقعية يف عامل الوجود ويعلم 
أنه مل يكن جمرد تراب وإمنا توجد فيه أشعة من الروح اإلهلية، ويعلم أنه 
أنه حر وخمتار ومسؤول عن نفسه  يتقدم على املالئكة ويعلم  ميكن أن 
ِمَن  أَنَشَأُكم  العامل وحتسينه: »ُهَو  اعمار  اآلخرين وعن  وعن األشخاص 
له  حتصل  مل  أنه  ويعلم  اهلل،  أمني  أنه  ويعلم  فيها«1  َواسَتعَمرَُكم  اأَلرِض 
األفضلية بالصدفة ليستبد ويسيطر على كل شيء لصاحل نفسه واليعرتف 

بأية مسؤولية وتكليف لنفسه.

تربية القابليات
هتتم  املقدسة  اإلهلية  املدرسة  هذه  أن  إىل  تشری  اإلسالمية  التعاليم  إن 
واملعنوية  املادية  والروحية،  اجلسمية  اإلنسان  أبعاد  بكل  بليغا  اهتماما 
الفكرية والعاطفية، الفردية واالجتماعية، ومل تكن مل هتمل أي جانب منها 
فحسب، بل أهنا كانت تعتين بصورة خاصة برتبيتها مجيعا على أساس 

خاص، ونشری هنا بصورة جمملة إليها مجيعا:

أ. تربية الجسم
وحب  النفس«  »تربية  معنی  البدن«  »تربية  بشدة  اإلسالم  شجب  قد 
الشهوة ولكنه اعترب تربية اجلسم مبعىن احملافظة على سالمته وصحته من 
الواجبات وأعترب كل عمل من األعمال الضارة باجلسم حراما. ويسقط 
اإلسالم التكليف بأمر واجب، كالصوم، إذا ظهر أنه مضر باجلسم أحيانا 
بل يعترب مثل هذا الصوم حراما، وكل إدمان2 يضر باجلسم حرام يف نظر 
اإلسالم، وقد وضع كثری من اآلداب والرسوم يف اإلسالم رعاية للصحة 

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآنوسالمة اجلسم.

ومن املمكن أاّل ميّيز البعض بني »تربية اجلسم« اليت هي أمر صحي وبني 
»تربية البدن« مبعىن تربية النفس واهلوى واليت هي أمر خلقی، ويتصوروا 
أن اإلسالم خيالف تربية اجلسم، خيالف صحة اجلسم، إذا فعدم اإلهتمام 
تعترب  اجلسم وسالمته  بصحة  املضرة  واألعمال  السالمة،  على  باحملافظة 
تقوية  فأين  عمال أخالقية يف نظر اإلسالم، وهذا خطأ فاحش خطری، 

اجلسم وسالمته وصحته من تربية البدن وإراحته؟
إن تربية النفس واهلوى وحب الشهوة الذي يشجبه اإلسالم فهو كما أنه 
خمالف لرتبية الروح ويؤدي إىل مرضها، فهو خمالف لصحة اجلسم، وتربيته 
الصحيحة أيضا، ويؤدي إىل املرض اجلسمي ألن حب النفس والشهوة 
األجهزة  يف  األساسية  االختالالت  مصدر  واإلفراط  اإلفراط،  إىل  يؤدي 

البدنية.

ب. تربية الروح
إن تربية العقل والفكر واحلصول على االستقالل الفكري ومكافحة األمور 
املخالفة الستقالل العقل مثل تقليد األجداد، واألكابر  والشخصيات، 
وسلوك األكثرية وأمثال هذه األمور أصبحت موضع اهتمام اإلسالم جدا.
املطلقة  الرغبات  من حكومة  املعنوية  واحلرية  النفس  وتلك  اإلرادة  فرتبية 
هي أساس كثری من العبادات اإلسالمية وسائر التعاليم اإلسالمية، فرتبية 
الشعور بالبحث عن احلقيقة وطلب العلم، تربية العواطف اخللقية، تربية 
موضع  أصبح  األمور  هذه  بالعبادة. كل  الشعور  تربية  باجلمال،  الشعور 

اهتمام اإلسالم السديد.

الهوامش:
1. سورة هود، اآلية 41.

2. بريد املؤلف الشهيد، األدمان على تعاطي املسكرات أو املخدرات. الرتمجان.

المصدر: الشهيد مرتضی المطهري، »اإلنسان في القرآن«، مطبعة مجمع أهل 
البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن
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األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

العبث مبنجزاهتم، وإبطال دورها يف بناء احلياة، ويف إيصال هذا الكون إىل 
كماله.

فإذا كان هناك إنسان يريد أن ميارس هذا التخريب، فال بد من منعه، ومن 
تقييد حركته وضبطها، ومن إصالح مواضع اخللل فيه، مث إعادته إىل ساحة 
العمل، ليسهم بدوره فيما أهَّله اهلل تعاىل لإلسهام فيه، ولينال بذلك أمسى 

الدرجات، وغاية األمنيات.
وأما إذا أراد أن يغالب اإلرادة اإلهلية، ويصر على إبطال جهود األنبياء، 
موقع  يف  الدوام  على  يكون  وأن  الشهداء،  بدماء  يعبث  وأن  واألولياء، 
شوكته،  من كسر  بد  فال  والصالح،  اخلری  لعناصر  والتدمری  التخريب، 
وتعطيل دوره، مبا يتناسب مع وسائل التحدي اليت يهاجم هبا مواقع اخلری 

واهلدى. وليواجه بذلك عواقب بغيه وعدوانه.
وعلى هذا.. ووفق هذه املنطلقات، والتزاماً بكل ما ينتهي إليها، أو يسهم 
إذ  واالسرتقاق،  الرق  ظاهرة  مع  التعامل  إنتاجها. كان  ويف  حفظها  يف 
إن ختلية سبيل هذا املهاجم لإلسالم إمنا منحه فرصة للعودة إىل منابذة 

اإلسالم من جديد.
فلم يرض اإلسالم باالسرتقاق، إال يف حاالت معينة، وذلك حني يكون 
هذا االسرتقاق بديالً عن التخلص من قوة التدمری مبا مياثلها من حيث 

القوة، ومن حيث النتائج، اليت هي قتله، والتخلص من شروره.
نقل  معناه:  االسرتقاق،  منه، وهو  أدىن  هو  مبا  للتدمری  االستبدال  وهذا 
ليشل  ومكوناهتا،  مناشئها  إىل  التدمریية،  القوة  عن  االستهداف  موضع 
بذلك حركتها، ويسقطها عن التأثری، مث يعمل على استبدال تلك املناشئ 
حيوَّل  هو  مث  فاعلية،  وأشد  أثراً،  أقوى  جتعلها  بطريقة  هندستها  وإعادة 
اجتاهات فعلها، فال تعود مواقع استهدافها هي قوى اخلری، واهلدى، بل 
على  وتعمل  إليها،  فتتوجه  واإلفساد،  والفساد،  الشر  قوى  هي  تصبح 
رَُحَماُء  اْلُكفَّاِر  َعَلى  َأِشدَّاُء   ...« قاعدة:  على  تأثریها.  وإبطال  تدمریها، 

بـَيـْنـَُهْم...«1
فيكون ذلك االسرتقاق سبيالً إلعادة بناء الشخصية، من خالل إدخال 
منظومة من القيم واألهداف واملفاهيم، اليت تعيد صنع وإنتاج هذا اإلنسان، 
ببنائها على أسس  وتؤهله ألن يتخذ موقعه الصحيح يف احلياة، وليهتم 
صحيحة وسليمة، ويكون له دوره الفاعل يف احلفاظ على ما أجُِنَز على يد 

األنبياء واألوصياء، وأهل اخلری واإلميان على مدى التاريخ اإلنساين.
وما ذكرناه إمنا هو يف صورة عدوان أهل الكفر والشرك على أهل اإلسالم 
وبالدهم، واضطرار املسلمني جملاهدهتم ورد كيدهم، إذ ال يصح أسر وال 
استعباد الكافر إذا مل يكن حمارباً، فمن حاول أن يفعل ذلك، فإنه مُيَْنع 

منه، وال يـَُقرُّ عليه.
وللرقيق أحكام، وهلم حقوق، وال بد من االلتزام بتلك األحكام، وتأدية 

تلك احلقوق.
وأما بالنسبة للسؤال عن حال الرقيق يف العامل اإلسالمي اليوم، فإننا نقول:
إننا ال نعرف أنه يوجد يف هذه العصور رقيق يف مجيع أحناء العامل اإلسالمي، 
فإن سياسة اإلسالم اليت أشرنا إليها قد أهنت هذه الظاهرة وقضت عليها.
ومع عدم وجود رقيق وإماء، فال يوجد مورد يقتضي أن تسجل احلكومات 

اإلسالمية موقفاً جتاهه.
فإن وجد شيء من ذلك، وابتلي أحد باالسرتقاق يف موقع ّما من العامل، 

فال بد أن يكون خارج نطاق اجملتمعات اإلسالمية. ولعله يتم بأساليب 
هي يف منتهى الوحشية، واإلجرام.

ومن جهة أخرى ال يفرق يف االسرتقاق بني املرأة والرجل إذا صحت 
موجباته ومناشئه، وفقاً للضوابط اليت ذكرناها. فإذا اسرتقت املرأة فإن 

لسيدها حق وطئها مبلك اليمني.
وهذا حكم إرفاقي هبا، ألنه يعلها أقرب إىل احلرية، حيث إهنا إذا ولدت 
له، فإهنا تتشبث باحلرية، وتتنفس األمل يف أن تعتق من نصيب ولدها 

يف اإلرث.
وهي مبجرد محلها تصبح ذات حصانة إضافية، حيث ال يصح بيعها، 
بعد هذا، وال يصح ألحد أن يقيم معها أية عالقة جنسية سوى موالها، 

فتكون مبثابة الزوجة له.

مسألة الرقيق فی اإلسالم
عندما يکون الکالم عن مسألة الرقيق فی اإلسالم البد من التوجه إىل 

عدة مسائل:
1. مل يکن اإلسالم مبتکراً ملسألة االسرتقاق بأی شکل من األشکال.

باعتبارها  املؤملة  العبيد  اهتم مبصری و أوضاع  اعتىن و  2. إن اإلسالم 
مشکلة اجتماعية معقدة.

3. إن اإلسالم وضع )برناجماً( دقيقاً و فعاالً حلل مسألة الرقيق؛ ألن 
ليس هلم عمل  اجملتمع فی بعض األحيان، و  العبيد يشکلون نصف 
مستقل يکتسبون منه، و ال ميلکون أية وسيلة إلدامة حياهتم، فلو أن 
اإلسالم أصدر قراراً فورياً يقضی بتحرير العبيد دفعة واحدة لکان ضرره 
عليهم کبریاً و هللک عدد منهم. و لعل هذه الفئة الکبریة التی کانت 
تعانی من احلرمان و القهر متارس بعض األعمال التی ختل بأمن اجملتمع 
من هنب و سلب و قتل فيما لو حررت دفعة واحدة. و کل هذه العوامل 
کانت فی حساب اإلسالم لذلک وضع برناجماً تدريياً لتحرير العبيد و 

نيل حريتهم و امتزاجهم باجملتمع.
وهذا املنهج يعتمد علی خطوات متعددة منها:

املادة األوىل: إغالق باب االسرتقاق،
املادة الثانية: فتح نافذة التحرر،

املادة الثالثة: إحياء شخصية العبيد،
املادة الرابعة: التعامل اإلنسانی مع العبيد،

املادة اخلامسة: اإلعالن بأن بيع اإلنسان من أسوأ األعمال.
و إذا کان أئمة اإلسالم يتملکون الرقيق فإن ذلک يندرج فی إطار 
هذا الربنامج الشامل، حىت أن معاملتهم للعبيد کانت من اللطف و 
بعد  اإلمام  بيت  مغادرة  العبيد  بعض  معها  رفض  حد  إىل  اإلنسانية 
حتريره، إضافة إىل ذلک فإن تعامل أئمة الدين مع العبيد ميثل قدوة عملية 
للمسلمني تعلمهم کيفية التعامل مع هذه املسألة اهلامة و احلساسة و 

ذلک ما خيدم اجتاه حترير العبيد و إهناء هذه الظاهرة.

تناقض االسترقاق مع اآلية »ال اِْکراَه ِفی الّدين«
و أما خبصوص ما طرحتم من شبهة تناقض االسرتقاق مع اآلية 

الشريفة فی قوله تعاىل: »ال اِْکراَه ِفی الّدين«، فمن الالزم 

السؤال: 
وما  إماء؟  اآلن  يوجد  وهل  تعريفها؟  وما  اإلسالم؟  يف  اأَلَمة  هي  ما 
حكمهن اآلن يف الدين احلنيف؟ وهل احلكومات اإلسالمية، بشكل 
عام، تتعاطى ضمن حكمها هبذه املسائل؟ و ملاذا مل حيرم الرقيق فی 
اإلسالم، فی حني يقول اهلل فی القرآن الکرمي: »ال اِْکراَه ِفی الّدين« و 

اآلية صرحية فی أن اإلنسان حّر فی اختيار دينه؟

الجواب: 
فقد كان الرق شائعاً يف اجملتمعات البشرية، وقد جاء اإلسالم العزيز ومل 
يعلن إلغاء هذه الظاهرة، لكنه قد هيأ سبل احلرية ملن نال شرف اإلميان 

من األرقاء، وفتح هلم أبواهبا، وفق نظام حقوقي وعبادي ملزم ودقيق.
وأما أهل الكفر والطغيان منهم، فإنه مل يتدخل يف شأهنم، ما دام أهنم ال 
يرضون حبكمه، وال ينقادون ألمره، ورمبا يتخذون ذلك اإلعالن منه - لو 

حصل - ذريعة لإلضرار به، والتقوِّي عليه.
وقد أدت سياسة اإلسالم جتاه الرق إىل احنسار هذه الظاهرة، واختفائها 
من اجملتمعات اإلسالمية، إىل حد أنك مل تعد تسمع أو حتس هبا يف أي 

من األقطار اإلسالمية على مساحة الكرة األرضية بأسرها.

إن اإلسالم قد أثار يف وجدان األمم والشعوب بصورة مباشرة وغری مباشرة 
حالة من الرفض والتنفر من هذا األمر، حىت أصبحوا يرونه أمراً معيباً، وميثل 

وصمة عار ال يرضوهنا ألنفسهم.
وقد كانت معاجلة اإلسالم هلذا املوضوع خاضعة ملنظومة من القيم واملفاهيم 

اإلميانية، مرتكزة إىل نظرته للكون ولإلنسان.
وأهم ما ترتكز إليه، هو التوحيد اخلالص، والسعي لتحقيق األهداف اإلهلية 

من اخللق واحلياة.
وهذا هو السبب يف االختالف والتميز للنظرة اإلسالمية عن نظرة سائر 
األمم والشعوب هلذا األمر، سواء يف دائرة مربرات ودواعي الرفض، أم يف 

وسائل وأساليب التعاطي واملمارسة، واملعاجلة لظاهرة الرق بصورة عامة..
ونستطيع أن نوضح ذلك بعض توضيح، بأن نقول:

إن اإلسالم يقول: إن كل ما يف الوجود ملك هلل سبحانه، وكل اخللق عبيد 
له، وله دون غریه أن يتصرف يف خلقه كيف يشاء، وال ميكن أن يظلمهم 

يف أي ظرف وحال، وما ربك بظالم للعبيد.
وقد فرض اهلل على العباد طاعته، ال حلاجة له إىل ذلك، بل ألجل أن 
من  وليمنعهم  والسعادة،  الكمال  إىل  الطاعة  هبذه  ويوصلهم  يصلحهم 
إفساد حياة اآلخرين، ومن العدوان على سائر املخلوقات واملوجودات ومن 

االسالم و الـرق
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مع  أساسياً  اختالفاً  ختتلف  االسرتقاق  مسألة  إن  القول: 
مسألة حرية اإلنسان فی اختياره لدينه. و بعبارة أوضح، فإن 
اآلية الشريفة تشری إىل رفض اإلکراه و اإلجبار فی الدين و املعتقد 
و هذه مسألة ترتبط بروح اإلنسان، أی أهنا أمر داخلی، أما االسرتقاق 
فال عالقة له بالروح، و إمنا أمر متعلق باستثمار اجلسد و قواه العضلية، 
أی بوجود اإلنسان اخلارجی، کما نالحظ وجود أشخاص على طول 
التاريخ کبالل احلبشی و ... کانوا حبسب الظاهر أرقاء، و لکنهم أحرار 
العقيدة. فاختاروا اإلسالم، و من  الدين و  خمتارون فی قضية اختيار 
اجلانب اآلخر جند إنساناً يتمتع بکامل حريته کأبی هلب مثاًل... و هو 
و إن کان حراً فی الظاهر إال أنه أسری شهواته و ميوله النفسية الدنيوی، 

فوقف معادياً و معانداً للدين اإلسالمی.

الهامش:
1. سورة الفتح، اآلية 29.

المصادر: 
1. موقع مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.

2. موقع إسالم کوئست.

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

الحكاياتالحكايات

25 شّوال، ذکری استشهاد ابوعبداهلل جعفر بن حممد الصادق

عن مسمع كردين البصري قال: 
كنت ال أزيد على  أكلة بالليل  و النهار فرمبا استأذنت على أيب عبداهلل و 
أجد املائدة قد رفعت   لعلي ال أراها بني يديه فإذا دخلت دعا هبا فأصيب معه 
من الطعام و ال أتأذى بذلك و إذا عقبت بالطعام عند غریه مل أقدر على أن أقر 
و مل أمن من النفخة فشكوت ذلك إليه و أخربته بأين إذا أكلت عنده مل أتأذ به. 
فقال: »يا أبا سيار! إنك تأكل طعام قوم صالحين. تصافحهم المالئكة على 

فرشهم.« 
قال: قلت: و يظهرون لكم؟ 

قال: »فمسح يده على بعض صبيانه.« 
فقال: »هم ألطف بصبياننا منا بهم.« 

المصدر: الكليني، محّمد بن يعقوب، »الكافي«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.، 
ج 1، ص 393.

طعام قوم صالحين
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»توحيد املفضل« او »كتاب فكر«، هو كتاب يضم حديثا طويال عن 
وأسرار  اهلل  ومعرفة  عدة كاحلكمة  مواضيع  حول   الصادق اإلمام 

اخللقة وقد أماله على مفضل بن عمر اجلعفي خالل أربعة جمالس.
املشهور أن الكتاب من إمالءات اإلمام الصادق على مفضل بن 
عمر الجعفي الكوفي, من صحابة اإلمام الصادق، وقد أماله اإلمام 
الظهر.  إىل  الصباح  من  أيام  أربعة  يف  جمالس  أربعة  يف   الصادق
يستدل اإلمام يف هذا الكتاب بعجائب اخللقة إلثبات وجود إله حكيم 
وعليم. ويعد هذا الكتاب من الكتب الشيعية القيمة واملعتربة يف املباحث 

االعتقادية.

توحيد المفضل من وجهة نظر العلماء
يعتقد أغلب علماء الشيعة أن مفضل بن عمر اجلعفي من أصحاب 
اإلمام الصادق واإلمام الكاظم الكبار،1 وحيتج بعض العلماء للرد 
يثبتوا أن الكتاب إمالء  على آراء املشككني يف ذلك،2 وحياولون أن 

3.كالم اإلمام الصادق
 ،وصرح البعض أن رسالة »األهليلجة« منسوب إىل اإلمام الصادق
أماله  املفضل هو مما  أن توحيد  إال  املفضل  بنفسه إىل  وقدكتبها 

اإلمام على املفضل، وكالمها يف إثبات وجود اهلل.4 
الكتاب مل يكن  أن  املفضل، وذكر  إىل  الكتاب  النجاشي هذا  نسب 

جديرا باالهتمام، واعترب املفضل من الغالة اخلطابيني.5
ورد عنوان توحيد املفضل يف الفهارس اليت ذكرها السيد بن طاووس،6 

ويبدو من التفاصيل اليت يذكرها أن الكتاب هو نفس الكتاب الذي بني 
أيدينا،7 كما يؤكد ابن طاووس على عدم تصحيف هذا الكتاب وحتريفه، 
ومل يدع أحد أن توحيد املفضل املعروف يف املكاتب غری ما رواه املفضل بن 

عمر اجلعفي عن اإلمام الصادق بل نص على ذلك العلماء.
ونظرا ألمهية هذا الكتاب لدى علماء الشيعة أكد السيد بن طاووس على 

اصطحابه يف السفر، واملداومة على مطالعته والتأمل يف مضامينه.8
ويشری آقا بزرك الطهراني يف كتابه »الذريعة«9 إىل أن قسما من كتاب 
توحيد املفصل الذي يتطرق إىل أحوال املأل األعلى مل يكن معروفا يف عهد 
السيد بن طاووس،10 فقام السيد ميرزا ابو القاسم الذهبي املعاصر آلقا بزرك 

بإقحامه بالكامل يف كتابه املدعو »تباشری احلكمة«.

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

النيب، وكنت متأمال  كنت جالسا يف مسجد املدينة إىل جنب قرب 
أصحابه  من  وجمموعة  العوجاء  أبي  ابن  فدخل   ،ومقامه مكانته  يف 
يف املسجد، فقال صاحبه حول النيب: إنه كان فيلسوفا ادعى المرتبة 
به على  يهتف  ناموسه، فصار  باسم  الكبرى، فقرن اسمه  العظمى، والمنزلة 
رؤوس الصوامع. وذكر ابن أيب العوجاء إبتداء األشياء، وزعم ذلك بإمهال 
ال صنعة فيه وال تقدير، وال صانع وال مدبر، بل األشياء تتكون من ذاهتا 

بال مدبر، وعلى هذا كانت الدنيا مل وال تزال.

تقديم الكتابتقديم الكتاب

تقديم الكتابتقديم الكتاب

فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا، فقلت: يا عدو اهلل! أتحدت في 
دين اهلل، وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم؟ فردوا: 

إن كنت من أصحاب جعفر بن حممد الصادق فما هكذا ختاطبنا.
فخرجت من املسجد حمزونا مفكرا فيما بلي به اإلسالم، فدخلت على 
عليهما.  رددت  ومبا  الدهريني،  من  مسعت  مبا  فأخربته   ،موالي
فقال: »يا مفضل! أللقين عليك من حكمة الباري وعال وتقدس اسمه 
في خلق العالم ما يعتبر به المعتبرون، ويسكن إلى معرفته المؤمنون، ويتحير 

فيه الملحدون، فبكر علي غدا.«

أربع مجالس من الكتاب
يف المجلس األول يعزو اإلمام الصادق اإلنكار والشك في وجود اهلل 
لدى البعض إىل اجلهل بالنسبة إىل أسباب وكيفية خلق الكون، مث يتطرق 
اهلضم  اإلنسان كجهاز  وأعضاء جسم  اإلنسان  وخلق  العامل  خلق  إىل 

واحلواس اخلمسة، ويستدل بتلك على حكمة خالقها وقدرته وعلمه.
يف المجلس الثاني حتدث اإلمام الصادق عن عجائب عالم الحيوانات 
والنحل  واخلفاش  والدجاج  والكلب  والقرد  والزرافة  والفيل  احلصان  منها 

واجلراد والنمل والسمك.
السماء  واألرض كلون  السماء  عجائب  اإلمام  ذكر  الثالث  المجلس  يف 
وطلوع وغروب الشمس وفصول السنة والشمس والقمر والنجوم وسریهم 

السريع يف السماء والربد واحلر والرياح وصنع الصوت واجلبال والنبات.
الحياة  حقيقة  منها  بأمور  الرابع  المجلس   الصادق اإلمام  وخصص 
والموت وأسباب خلق اإلنسان وكيفية معرفة الكون وبيان الفصل بني احلس 

والعقل يف معرفة العامل وحقائق الكون.
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شيعة  ويكي   البيت أهل  لمدرسة  اإللكترونية  الموسوعة  المصدر: 
ar.wikishia.net
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خيوط العنكبوتخيوط العنكبوت

كثریا ما يد الباحثون الذين يتصدون لدراسة الظاهرة الصهيونية والكيان 
الصهيوين أهنم يف حاجة إىل حتديد بعض املنطلقات املبدئية، اليت تضع 
وختضعها  اخلاصة،  مساهتا  هتمل  أن  دون  التارخيي  سياقها  يف  الظاهرة 
وآلياته  الدائر  الصراع  طبيعة  تغفل  أن  دون  املتأنية  العميقة  للدراسة 
وحركياته. وهنا نعرض عددا من املنطلقات األولية اليت خلصت إليها يف 

»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«.1
وابتداء يب أن يدرك الباحث أن العرب ليسوا يف عداء أزيل أو تارخيي 
أو حىت  »أكوادور«  أو  »موزامبيق«  بيهود  لنا  عالقة  فال  اليهود،  مع 
الصهيوين،  للمستوطن  دعمهم  مبقدار  إال  املتحدة«،  »لواليات  يهود 
كما يب أن يدرك الباحث أن من مصلحة العرب الدفاع عن حقوق 
أعضاء اجلماعات اليهودية الدينية واملدنية يف أوطاهنم. فاليهودي الذي 
ُيضطهد يف بلده ويهتز وضعه فيها قد ُيضطر للهجرة منها، فيتحول من 
مواطن يف بلده إىل مستوطن صهيوين حيمل السالح ضدنا. ومن هنا 
كان تأكيدنا أن الصهيونية والعداء لليهود واليهودية مها وجهان لعملة 
واحدة، وكالمها يرى أن اليهود ال ينتمون إىل أوطاهنم اليت يعيشون فيها، 
والبد من إخراجهم منها، والفارق الوحيد هو أن املعادين لليهود يطالبون 
بإخراج اليهود وطردهم إىل أي مكان وبأية طريقة، بينما يذهب الصهاينة 

إىل أن عملية اخلروج
البد أن تتم بشكل منهجي منظم، وأن تُوجه إىل »فلسطني«. ومن مث 
فإن رفضنا اللعنصرية )صهيونية أم معادية لليهود واليهودية( له جانبان 

متالزمان: أخالقي وعملي.

وينبغي على الباحث أال يرى اليهود والصهاينة حبسباهنم قوة ال تُقهر، بل 
بعدِّهم جمرد مجاعة إنسانية تعيش يف الزمان )التارخيي( واملكان )اجلغرايف(. 
فهم ليسوا شياطني وال عباقرة، وهم ال يعيشون خارج التاريخ واجلغرافية كما 
يّدعي الصهاينة واملعادون لليهود واليهودية، وإمنا هم بشر مثلنا، ومواطن 
اإلنساين،  والعمران  واحلضارة  التاريخ  لقوانني  خيضعون  وضعفهم،  قوهتم 
شأهنم يف هذا شأن كل البشر، ومن مث ميكن التفاوض معهم، كما ميكن 

مقاتلتهم وهزميتهم وطردهم، كما فعل حزب اهلل يف جنوب »لبنان«.
ويب أن يدرك الباحث أننا ال نعادي الصهاينة ألهنم يهود، وإمنا ألهنم 
استيطاين  استعماري  الصهيوين كيان  الكيان  وألن  فلسطني،  استعمروا 
الغربية.  العريب بدعم من اإلمربيالية  العامل  إحاليل ُغرس غرسا يف وسط 
فعداؤنا هلم ال خيتلف عن عدائنا للفرجنة وممالكهم اليت دامت قرنني من 
الزمان، ولكل أشكال االستعمار يف ربوع إفريقية، وعداء كل شعوب العامل 

الثالث لالستعمار.
جمرد  هي  للصهاينة  بالنسبة  اليهودية  أن  على  أيضا  التأكيد  من  والبد 
واالستيطان  االغتصاب  فعل  لتغطية  اعتذارية  وديباجات  إعالمية  وسيلة 
مها  وإمنا  »يهوديتني«  ظاهرتني  ليستا  وإسرائيل  فالصهيونية  واإلحالل. 

ظاهرتان استعماريتان غربيتان تستخدمان ديباجات يهودية.
وبناء على ذلك، ميكن القول إن حماولة تفسری سلوك الصهاينة بالعودة 
إىل »التوراة« و»التلمود« والربوتوكوالت ال تفيد كثریا، ومن مث ينبغي على 
الباحث أن يعود إىل دراسة تاريخ اجليوب االستيطانية اإلحاللية األخرى، 
مثل اجليب االستيطاين يف اجلزائر أو جنوب إفريقية، للتعرف على أوجه 

التماثل بينها وبني الكيان الصهيوين.
ومن املهم أن يبتعد الباحث عن الوقوع يف فخ مفاهيم من قبيل »الوحدة 
اليهودية«، اليت تفرتض أن اليهود يتصرفون بالطريقة نفسها بغض النظر عن 
مواصفات الزمان واملكان. وبدال من استخدام عبارات من مثل »اليهود 
يب  ذلك،  إىل  وما  اليهودية،  و»اجلرمية  اليهودية«  و»العبقرية  مجيعا« 
على الباحث أن يستخدم مصطلحات تنظر إىل اليهوده مجاعات يهودية 
متنوعة، ال ميكن فهم سلوك أي منها إال يف إطار اجملتمع الذي تعيش 
فيه. فهل ميكن، مثال، فهم تاريخ يهود »إجنلرتة« دون العودة إىل تاريخ 

إجنلرتة العام؟
اجليوب  منط  إىل  ينتمي  الصهيوين  الكيان  أن  الباحث  يدرك  أن  والبد 

االستيطانية اإلحاللية، إال إنه يتسم ببعض السمات اخلاصة:
أ. فهناك الديباجات اليهودية اليت يتمكن هذا الكيان من خالهلا جتنيد 

يهود العامل والرأي العام الغريب؛
استيطانية  دولة  إىل  نفسه  يرتجم  الذي   - للدولة  الوظيفي  الطابع  ب. 
ودعمها  حبمايتها  الغرب  يقوم  أن  نظری  الغربية،  املصاحل  ختدم  إحاللية 
وضمان بقائها واستمرارها. وهذا الوضع يفرتض طابعا استثنائيا لالندماج 

يف النظام الدويل واالعتماد عليه؛ 
ج. ال تتفق ضرورات االستيطان وأداء الوظيفة يف كثری من األحيان مع 
ضرورات البقاء دولة، واألولويات السياسية للنخبة احلاكمة ال تتطابق دائما 
مع املنطق الصهيوين اخلالص. وهكذا تصبح من اإلشكاليات األساسية 
لدراسة واقع الصهيونية واملمارسات اإلسرائيلية استكشاف أمناط التفاعل 

بني منطق املشروع الصهيوين ومنطق الدولة الطبيعية؛
د. يتسم التجمع الصهيوين بتعدد موجات اهلجرة وتنوع اجلماعات اليهودية 
وأمناط االستقطاب بينها )عرقيا، جبليا، ... وما إىل ذلك( ولذا فإننا جند 
ما  وهو  االجتماعي،  للتغری  استثنائية  مبعدالت  يتمتع  أمام كيان  أنفسنا 
يطرح عددا من األسئلة عن مصادر الثبات والتغری يف اجلوانب املختلفة 

للدولة واجملتمع اإلسرائيلي؛
ه. أدى هذا كله إىل خصوصية األزمات اليت مير هبا التجمع الصهيوين 
)األزمة االستيطانية، الصراع الديين العلماين، تزايد معدالت األمركة، قضية 

»من هو اليهودي« و...(.
وأخریا فالبد أن يكون واضحا أن اهلدف من العملية البحثية ليس فضح 
الكيان الصهيوين، وإمنا فهمه وفهم آلياته حىت ميكن التصدي له. وهبذا 
املعىن، يصبح اجلهد البحثي املعريف شكالً من أشكال املقاومة واجلهاد، 
اإلحاليل  االستيطاين  الكيان  هلذا  فهمنا  يتعمق  الدراسة  خالل  فمن 
فتتحّسُن كفاءتنا يف املواجهة معه، وإحلاق اهلزمية به، وبذلك تتحول احلقيقة 

إىل عمل.

عبري ويهودي وصهيوني وإسرائيلي
اجلماعات  واقع  على  العنصرية  االختزالية  رؤيتهم  فرض  الصهاينة  حياول 
اليهودية يف العامل فيتحدثون عن أعضائهم املتباينني عقائديا وثقافيا بعّدهم 
وحدة  يشكل  واملتنافر  بل  املتنوع  اخلليط  هذا  وكان  فحسب،  »يهودا« 
متجانسة متماسكة. ويف املقابل يب أال يسقط الباحث العريب يف هذه 
عدم  يربز  املصطلحات  من  هيكل  تطوير  إىل  يسعى  أن  بل  االختزالية؛ 
التجانس، ومن مث يتسم مبقدرة تفسریية عالية. وفيما يلي حماولة لتعريف 

عدم  تربز  بطريقة  الصهيوين  اخلطاب  يف  املتداولة  املصطلحات  بعض 
التجانس:

1. عبري
هي أقدم التسميات اليت تطلق على أعضاء اجلماعات اليهودية، ويقال 
معان ومدلوالت  والكلمة ذات  »العرباين« ومجعها »عربانيون«.  أيضا 
عديدة، فریى بعض الكتاب أن الكلمة ترادف كلمة »عبریو« اليت ترد 
يف املدونات املصرية و»خابریو« اليت ترد يف املدونات األكادية، ولكن 
البعض اآلخر يشكك يف هذا االشتقاق ويرى أن كلمة عربي، صفة 
تدل على النسب أو االنتماء لوجود ياء النسب يف آخرها يف حني أن 

كلمة خابریو أو »حبریو« ال تعين غری املزاملة واملرافقة.
ويقال أيضا إّن كلمة عربي مشتقة من »العبور« من عبارة »عرب النهر«: 
فهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر النهر وجعل وجهه شطر جبل جلعاد 
)تكوين ۳۱: ۲۱(. ويرى البعض أنه حني يقول الساميون عرب النهر دون 
ذكر اسم هذا النهر فإهنم يعنون »هنر الفرات«. واإلشارة هنا إىل عبور 
يعقوب الفرات هاربة من أصهاره، ويرى بعض الباحثني أن عبور 
يعقوب النهر هو أساس اسم العربانيني حيث ينتسبون إىل من قام هبذا 

العبور أي يعقوب الذي مسي »يسرائيل«.
ورمبا كان االسم إشارة إىل مجاعة قبلية كبریة، ويظهر هذا االستعمال يف 
العالقة بني املصطلح العربي واسم عابر، حفيد سام )تکوين ۱۰: 20-
26، ۱۱: ۱۰-۱۹( الذي تنتسب إليه جمموعة كبریة من األنساب. 
 :14 )تكوين  إبراهيم  هو  عربي  بأنه  إليه  يشار  شخص  أول  ولكن 
۱۳( يف سياق ال يدل على أن اإلشارة إثنية، حيث تدل على الوضع 
االجتماعي بعده غريبا أو أجنبيا ليست له حقوق، وتشری كلمة عربي 

يف التوراة إىل العربانيني أيضا بعّدهم غرباء.
ويفضل بعض الصهاينة العلمانيني استخدام كلمة عربي أو عرباين على 
استخدام كلمة »يسرائيلي« أو »يهودي«، بعّدهم أن الكلمة تشری إىل 
اليهودية أي أن مصطلح اعربي يؤكد اجلانب  اعتناقهم  العربانيني قبل 

العرقي على حساب اجلانب الديين فيما يسمى »القومية اليهودية«.

۲. يسرائيل
كلمة عربية غامضة املعىن ميكن تقسيمها إىل »يسرا« أي الذي حيارب 
أو يصارع، و»إيل« وهو األصل السامي لكلمة »إله«. والكلمة تعين 
يف كل  ومها  إبل«.  اإلله  »جندي  أو  اإلله«  »يصارع  والذي  حرفيا 

التفسریات معنيان أساسيان مها معىن الصراع واحلرب ومعىن القداسة.
وقد وردت الكلمة يف الكتابات املصرية يف عهد مرنبتاح يف عام ۱۲۳۰ 
ق. م. بوصفها امسة إلحدى املدن أو رمبا لبطن من بطون القبائل يف 

جنويب »کنعان«، ولعل هذا يدل على أن الكلمة كنعانية األصل.
وتشری الكلمة أيضا إىل نسل يعقوب، مث أصبحت تشری إىل اململكة 
إىل  لإلشارة  استخدمت  مث  اآلشوري،  التهجری  قبل  يسرائيل  الشمالية 
سكان اململكة اجلنوبية، يهودا بعد سقوط مملكة يسرائيل إىل أن حلت 

كلمة يهودي حملها.
شعبا  بوصفهم  اليهود  تعين  فهي  أساسيان:  معنيان  وللكلمة 

ترد  وهي  مقدسة،  أرضا  بوصفها  فلسطني  وتعين  مقدسا 

كيف نفهم الكيان الصهيونية: المنطلقات
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أي  يسرائيل«  »عام  مثل  من  أخرى  إىل كلمات  مضافة 
»شعب إسرائيل« و»كنيست يسرائيل« أي »جممع إسرائيل« 
أو »مجاعة يسرائيل«. وقد بعثت كلمة ياسرائيلي مرة أخرى يف 
عصر االنعتاق يف القرن التاسع عشر امليالدي، كما بعثت كلمة عرباين، 

ألن كلمة يهودي كانت حتمل إحياءات سلبية.
ويف العصر احلديث تستخدم عبارة »مدينة إسرائيل«، العربية لإلشارة 
إىل الدولة الصهيونية وكلمة »إسرائيليني« لإلشارة إىل أعضاء التجمع 
االستيطاين الصهيوين يف فلسطني. ولكننا إذا أردنا التفرقة فمن املستحسن 
إطالق كلمة إسرائيليني على سكان التجمع االستيطاين الصهيوين يف 
بوصفهم أصحاب جتمع  القدامى،  اليهود  فلسطني وحدهم، وتسمية 
بشري له خصائص إثنية متميزة، »العربانيني« أو »مجاعة يسرائيل« أو 
»اليسرائيليني« وذلك لنصفهم بأهنم مجاعة دينية، على أن تظل كلمة 
يهودي مصطلحا يشری إىل كل من يعتنق اليهودية، وهي العقيدة اليت 
مصطلح  أما  امليالد،  قبل  األول  القرن  يف  الرئيسية  مالحمها  اكتسبت 

العربي فيستخدم لإلشارة إىل الناحيتني اللغوية واألدبية فحسب.

3. يهودي
كانت كلمة »يهودي« تشری إىل الشخص الذي يعتنق اليهودية، وقد 
مجاعة  عضو  أو  ويسرائيلي،  عرباين  األخريني  الكلمتني  بعد  ظهرت 
يسرائيل. و يهودی كلمة عربية مشتقة من يهودا، وهو اسم أحد أبناء 

يعقوب والذي مسيت به إحدى قبائل العربانيني االثنيت عشرة.
واالسم مشتق من األصل السامي القدمي »ودي« اليت تفيد االعرتاف 
واإلقرار واجلزاء مثل كلمة دية عند العرب، واكتسبت هذه الكلمة معىن 
اإلقرار واالعرتاف باجلميل. وقد استوحت لينة زوجة يعقوب اسم 
ابنها الرابع من هذا املعىن: هذه المرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهودا 
)تكوين ۲۹: 35(. فكلمة »يهوده« تعين الرب و»دي« تعين الشكر 

ومنهما يهودي.
وكانت الكلمة ذات داللة جغرافية تارخيية يف بادئ األمر، إذ كانت تشری 
اتسعت  )يهودا( فحسب، ولكن داللتها  اجلنوبية  اململكة  إىل سكان 
الشمالية  اململكة  سكان  انصهار  بعد  خصوصا  اليهود كافة  لتشمل 
)يسرائيل( بعد التهجری اآلشوري، واختفت من مسرح التاريخ واستمرت 

مملكة يهودا قرنني من الزمان.
وميكن القول إن كلمة يهودي يف الوقت احلايل هلا معنيان:

- يهودي باملعىن الديين اإلثين؛
- يهودي باملعىن اإلثين احملض.

فالكلمة إذن تشری إىل الكتل اليهودية الثالث األساسية، وهي األشكناز 
والسفارد ويهود العامل اإلسالمي، وإىل اجلماعات اليهودية األخرى اليت 
اهلند. وهي  ويهود  الفالشا  مثل  الكربى  الثالث  الكتل  عن  انفصلت 
تشری أيضا إىل اليهود من شىت الفرق اليت نشأت يف العامل الغريب، أي 
اإلصالحيني واحملافظني واألرثوذكس والتجديديني حىت لو كفر أعضاء 
هذه الفرق بعضهم بعضا. ويستخدم املصطلح لإلشارة إىل املستوطنني 
الصهاينة مع أن مسألة: من هو اليهودي، ال تزال دون إجابة داخل 

الدولة الصهيونية، أي أن الكلمة ذات جمال داليل خمتلط وغری حمدد.

4. صهيوني
هو من يؤمن بالعقيدة الصهيونية )إما يف شكلها االستيطاين أو يف صورهتا 
له مبصطلح  البيان أن مصطلح صهيوين ال عالقة  التوطينية(. وغين عن 
وهناك  يهودا.  الصهاينة  وليس كل  صهاينة  اليهود  فليس كل  يهودي، 
صهاينة مسلمون وصهاينة مسيحيون وصهاينة بوذيون وصهاينة ال دين 

هلم وال ملة.

5. إسرائيلي
هو مواطن الدولة الصهيونية، وهو خيتلف عن اليسرائيلي، أو عضو مجاعة 
يسرائيل، وهم العربانيون مجاعة دينية. وليس كل اإلسرائيليني صهاينة متاما، 
كما أن كل الصهاينة ليسوا بالضرورة إسرائيليني، وال يوجد أي ترادف بني 
إسرائيلي ويهودي بل إن هناك إسرائيليني كثریين يرفضون العقيدة اليهودية.

الهامش:
الشروق،  دار  املسریي،  الوهاب  عبد  والصهيونية«،  واليهودية  اليهود  »موسوعة   .1

القاهرة.

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

إن ما كان يؤمل الرجل وينغص عليه لسنني، هو عدم امتالكه ولدا، ورغم 
أن مخسني عاما قد مرت على عمره وكان يتجه حنو الشيخوخة، لكنه مل 
ييأس البتة من رمحة اهلل وابتهل مرارا إىل ربه لریزقه ولدا، بيد أنه مل يكن 

على علم أين تكمن املشكلة.
وذات يوم، قرر كتابة رسالة إىل إمامه ومواله اإلمام املهدي ليطلب 
منه أن يدعو له. وكان يبحث عن فرصة مؤاتية وشخص موثوق به لریسل 
إىل  قم  قافلة كانت يف طريقها من  أن  أن حصل  إىل  بواسطته،  الرسالة 
العراق، ووجد يف هذه القافلة صديقا له يدعى أبوجعفر حممد بن علي 
األسود الذي كان بوسعه توصيل الرسالة إىل وجهتها. فكتب رسالة موجهة 
إىل حضرة ويل العصر وطلب إىل أبوجعفر أن يسلم الرسالة يف العراق 

إىل حسين بن روح وأن يطلب منه ليوصلها إىل اإلمام.
ووصلت رسالته إىل وكيل املهدي املوعود وأخربوه بان اإلمام قد دعا 

لـابن بابويه1 وقال: 
»أّنك ال ترزق من هذه و ستملك جارية ديلمّية و ترزق منها ولدين فقيهين.«
ورزق علي بن احلسني بن بابويه بثالثة أبناء هم إذ أن محّمد و الحسين 
أهل  من  ما ال حيفظ غریمها  احلفظ و حيفظان  ماهران يف  فقيهان  کانا 

»قم«.2
الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي جليل القدر يكىن أبا 
جعفر املعروف بـالصدوق و بـرئيس المحدثين أبصر النور عام 305 للهجرة 
مبدينة قم يف أسرة عاملة وترىب وترعرع يف كنفها وتتلمذ يف طفولته على يد 
مشايخ مدينته. ومل مير زمن طويل حىت ذاع صيته وتكشفت موهبته لدى 

األوساط العلمية بـ»قم« يف جمال تعلم العلوم.
أخذ أبو جعفر العلم علی مجلة کبریة من األعالم و فی طليعتهم والده 
املقدس الذی عاش معه عشرين عاما، وأخذ العلوم الرئيسية من والده 
علي بن بابويه بينما كان حيضر أيضا جمالس وحمافل التدريس ألعاظم 
بدأ  العلمي،  التحصيل  من  رفيعة  درجة  بلغ  أن  وبعد  واألدب.  العلم 
رحالته العلمية لدرك حمضر أساتذة كبار وعلماء احلديث يف ذلك العهد 
مرو،  مشهد،  نيشابور،  جرجان،  اسرتآباد،  ري،  من  إىل كل  وسافر 
الکوفه،  بغداد،  بلخ، مهدان،  فرغانه،  )بل(، مسرقند،  ايالق  سرخس، 
فيد، مکه املكرمة واملدينة املنورة، واستفاد يف كل مدينة من التتلمذ على  
يد أساتذهتا، ورمبا ميكن القول أن أحد األسباب املهمة يف جناحه، هم 
العدد الكبری من األساتذة الذين تتلمذ يف حمضرهم3 ويقال أن عددهم 

بلغ 252  مبن فيهم: 
محمد بن حسن بن أحمد بن الوليد، أحمد بن علي بن ابراهيم القمي، 
حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي، أبو 
أبو  أبو محمد قاسم بن محمد االسترآبادى،  الحسن محمد بن قاسم، 
محمد عبدوس بن علي بن عباس الجرجاني، محمد بن علي االسترآبادي، 
أبو علي حسين بن أحمد البيهقي، أبو طيب حسين بن أحمد الرازي و.. .

مرجعية الشيخ الصدوق
لقد كان الشيخ الصدوق من أبرز مراجع الدين يف عصره وکان 
الکثریة  املسائل  و جوابات  الفتوی،  إليه يف  الناس حيجون 

الشيخ الصدوق

قادة اإلسالمقادة اإلسالم

خيوط العنكبوتخيوط العنكبوت
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قادة اإلسالمقادة اإلسالم

أصابع خفيةأصابع خفية

التی تأتی فی مؤلفاته خری دليل وشاهد علی سعة امتداد 
مرجعيته، فالقدر املتيقن من هذه الفتاوی أهنا قد وردت من 
نيشابور، »قزوين«، »البصرة«، »الکوفة«، »واسط«، »املدائن«، 

»بغداد«، »مصر« و مدن أخری کثریة.4 

الهجرة إلی ري
ملا اشتهرت فضائل الشيخ الصدوق بني األقاصي واألدانی بلغ صيت 
رئاسته و اجتهاده يف مذهب الشيعة االثنی عشرية إلی السلطان رکن 
عندما كان  ذلك  وحصل  املالقاة  إلی صحبة  امللک  فاشتاق  الدولة، 
الشيخ الصدوق قد هاجر إىل ري استجابة ألهاليها ليكون مرجعا دينيا 
يليب مطالبهم ويرد على استفساراهتم، فالتمس امللک منه قدومه إليه، 
وأجله وعظمه وجرت  إلی جنبه،  آواه  و  أکرمه،  و  فجاء يف جملسه، 
مناظرات كثریة بني ركن الدولة والشيخ الصدوق حول املسائل الدينية 

والعقائدية، إذ مت تسجيل هذه املناظرات يف الكتب املختلفة.5
وبعد فرتة من مكوثه يف ري، طلب الشيخ الصدوق اإلذن من ركن الدولة 
ورحل إىل مشهد، واستفاد هناك من حمضر املشايخ، ومن مث سافر إىل 
عدد من املدن االخرى وتتلمذ فيها على يد أساتذة وبعدها عاد إىل ري. 

تأليفاته
إىل  منها  االشارة  ميكن  مصنف  ثالمثائة  حنو  الصدوق  الشيخ  صنف 

التايل: 
»ثواب   .4 »التوحيد«،   .3 »األمالی«،   .2 »االعتقادات«،   .1
»علل   .7 الشيعه«،  »صفات   .6 »اخلصال«،   .5 األعمال«، 
الدين و متام  الرضا«، 9. »کمال  اخبار  الشرايع«، 8. »عيون 

النعمة«، 10. »من الحيضره الفقيه«، 11. »املناظرات«.

أهمية تأليفات الشيخ الصدوق
ومن األبعاد املهمة ملؤلفات الشيخ الصدوق، أمهيتها بوصفها مصادر 
تارخيية - كالمية لدراسة تاريخ اإلمامية خاصة عصر الغيبة الصغرى. 
على سبيل املثال، يقول الشيخ ذاته حول سبب وضع كتاب »كمال 

الدين ومتام النعمة«: 
إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني لما قضيت وطري من زيارة علي بن 
موسى الرضا رجعت إلى نيسابور و أقمت بها فوجدت أكثر المختلفين 
إلّي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة و دخلت عليهم في أمر القائم الشبهة 
و عدلوا عن طريق التسليم إلى اآلراء و المقاييس فجعلت أبذل مجهودي 
في إرشادهم إلى الحق و ردهم إلى الصواب باألخبار الواردة في ذلك عن 

6.و األئمة النبي
ومن األبعاد املهمة االخرى ألعمال الشيخ الصدوق ميكن اإلشارة اىل 

ما يلي: 
1. نشر نتاجات أهل البيت وتبيان حقائقهم،
2. الرد علی ما کان يثریه أعدائهم من الشبهات،

اثبات  الروايات و  الدين و  يبلغه من مصدر ملعارف  3. إدراک مامل 
أحقية مذهب الشيعة علی غریه من املذاهب األخری.

بيد أن أهم وأشهر كتاب للشيخ  الصدوق هو »من ال حيضره الفقيه« وهو 
الكتاب الثاين من الكتب األربعة لإلمامية، ويشتمل على حنو 6,000 
رواية فقهية، وُحرر بطريقة يستفيد منه الذين ال يستطيعون الوصول إىل 
التعرف على  إليه،  الرجوع  العلماء والفقهاء، وبوسعهم من خالل  كبار 
أحكامهم الشرعية وواجباهتم. وكان هذا الكتاب وال يزال ميثل مرجعا مهما 
للغاية الستنباط األحكام الفقهية بالنسبة للعلماء من بعده وحىت العصر 

احلاضر.

وفاة الشيخ الصدوق
توفی شيخ صدوق سنة 381ه.ق و دفن فی الّری بالقرب من مقام السيد 

.عبدالعظيم الحسنی

العثور على جسده الطاهر سليما
فی سنة 1238هـ.ش ظهر يف مرقده الشريف الواقع يف رباع مدينة الرّي 
املخروبة ثلمة و اشتقاق من طغيان املطر، فلّما فّتشوها و تتّبعوها بقصد 
إصالح ذلك املوضع بلغوا إىل سردابة فيها مدفنه الشريف، فلّما دخلوها 
وجدوا جثّته الشريفة هناك مسّجاة عارية غری بادية العورة، جسيمة وسيمة، 
على أظفارها أثر اخلضاب، و يف أطرافها أشباه الفتائل من أخياط كفنه 

البالية على وجه الرتاب يعنی بعد از حدود 800 سال.
فشاع هذا اخلرب يف مدينة »طهران« إىل أن وصل إىل مسع السلطان فتحعلي 
شاه قاجار فحضر السلطان، هناك بنفسه لتشخيص هذه املرحلة، و أرسل 
مجاعة من أعيان البلدة و علماءهم إىل داخل تلك السردابة، بعد ما مل 
يروا امناء دولته العلّية مصلحة الدولة يف دخول السلطانّية مثّة بنفسه إىل 
أن انتهى األمر عنده من كثرة من دخل و أخرب إىل مرحلة عني اليقني، 
فأمر بسّد تلك الثلمة و جتديد عمارة تلك البقعة، و تزيني الّروضة املنّورة 

بأحسن التزيني.7

الهوامش:
1. من کبار العلماء الطائفة و فقهائها الثقات و کان يلقب بشيخ القميني.

2. »الغيبة«، الشيخ الطوسی، صص 308-309؛ »املوسوعة االسالمية الكربى«، 
مقالة حممد ابن بابويه، امحد باکتجي، ج 9، ص 47.

3. »حماورة الشيخ الصدوق مع رکن الدولة«، حممود غريفي، ص 9.
4. املصدر الستبق، ص 11.

5. املصدر السابق.
6. »کمال الدين و متام النعمة«، الشيخ الصدوق، ج 1، ص 2.

7. »روضات اجلّنات فی أحوال العلماء و السادات«، حممدباقر املوسوي اخلوانساري، 
ج 6، ص 141.

الثورة الفرنسية هي ثورة یهودیة

قامت الثورة الفرنسية على نفس األسس اليت قامت عليها الثورة البلشفية 
الشيوعية يف »روسيا«، على اإلحلاد وإنكار الدين، إال أن الثورة الفرنسية 
رفعت شعار العلمانية وإلغاء الدين واتبعت نظاما سياسيا واقتصاديا خمالفا 

للنظام الشيوعي الديكتاتوری.
املسيحية  ظهور  مثل  الفرنسية حدث ضخم  الثورة  أن  املؤرخون  ويعتقد 
وقيامها، لكنها ال تعدو أن تكون ثورة شعبية نظمها وموهلا اليهود النورانيون، 

وكان شعارها املقصلة، فالكل وضعت رقبته حتتها حىت الثوار أنفسهم.
الفرنسية« حني  الثورة  اللورد أكتون يف كتابه »حماضرات يف  وقد أحسن 
قال: لم تكن ثورات فرنسية وروسية وألمانية بل ثورات يهودية في »فرنسا« 

وروسيا و»ألمانيا«.
وأوضح أكتون أن من قام بالثورة هم عمالء اليهود مثل کاغليوسترو يف 
الفرنسية  الثورة  »باريس« وراسبوتين يف »ببرتوغراد« وروبسبير1 خطيب 

وغریها.
وأشار أكتون بأصابع االهتام إىل القوى اخلفية فقال: 

بحكم  الملك  حكم  استبدلوا  المساواة،  يحققوا  ولم  بالحرية  ضحوا  إنهم 
اليهودي  اإلمبراطور  إشارة  وهي  نفسها  الجمعية  ولكن  المطلق،  الجمعية 
السري، ولم يكن الهجوم على الكنيسة خطأ فاضحا ال حاجة له، وإنما كان 
هدفا أساسيا لكل ثورة، فالثورة إحدى وسائل اليهود لتحطيم العالم المسيحي.

إليه أكتون هو املسيح الدجال  اليهودي السري الذي أشار  واإلمرباطور 
املنتظر.

آل روتشيلد وأشباهه من  استفاد  فقد  املال حّبا مجّا  اليهود حيبون  وألن 
املرابني اليهود من الثورات اليت أحدثوها يف بلدان العامل، وقد أصر السيد 
جون ريفز على أن الثورتني األمريكية والفرنسية ساعدتا روتشيلد يف وضع 

أساس ثروته الطائلة.

وجون ريفز أحد الكتاب الذين كتبوا عن أسرار املؤامرة الكربى لليهود، 
لقد ساعد أميشل روتشيلد قوات الثوار األمريكان الشمالية واجلنوبية، 
وهذا ما حدث يف الثورة الفرنسية اليت قامت لصاحل »إجنلرتا« وبروسيا 
يف حينها، لقد كان اهلدف قتل امللك لويس السادس عشر لكن األمور 
تطورت وسالت الدماء بغزارة من على املقصلة الشهریة إىل ربوع أرض 

فرنسا بواسطة اليد اخلفية.
يقول غ. ب. غوش: 

إن الثورة أدخلت قوی إلى المسرح استطاعت أن تصهر أفعال رجال احتلوا 
منذ ذلك مركزا دائما للتأثير على عوامل البناء الحضاري.

مث أضاف: 
إنه بالرغم من اإلرهاب فقد كانت الثورة خطوة جبارة نحو تحرير اإلنسان 
العادي من ملكه المسيحي الذي دافع عنه حتى يصبح عبدا مؤيدا للحكام 
اليهود الذين يكرهون البشر العاديين ويحتقرونهم وهو ما برهنت عليه قضية 

اليهود »غامبيتا«.2
اليت سفكت يف  الدماء  إراقة  املسؤولة عن  الصهونية هي  املاسونية  إن 
الثورة الفرنسية وغریها من الثورات األخرى، لقد أعلن سيكاردو بلوزول 
يف مؤمتر 1913م.: تستطيع الماسونية أن تفتخر بأن الثورة من فعلها هي.

الفرنسية« وصرح  الثورة  »تاريخ  لويس بالنك يف كتابه  أكده  ما  وهذا 
أميابل وكولفاخرو يف حماضرة يف 16 متوز عام  املاسونيان  أيضا  بذلك 
1889م. يف حمفل الشرق األعظم خالل املؤمتر املاسوين العاملي، فقد 
سنة  قبل  وطوروها  خطتها  ووضعوا  املاسونيون  هبا  قام  الثورة  أن  أكد 

1778م.
واجلدير بالذكر أيضا أن امللك غوستاف الثالث ملك »السويد« 

واإلمرباطور جوزيف الثاني إمرباطور »النمسا« حني عارضا 
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أصابع خفيةأصابع خفية

الثورة الفرنسية مت اغتياهلما بأيد ماسونية، فقد طعن األول 
امرأة  بيد  طعن  والثاين  القدم  لكرة  ملعب  يف  ماسوين  بيد 

ماسونية يف ملعب كرة القدم أيضا يف 20 شباط 1790م.3
توىف  فقد  الفرنسى،  امللك  إىل  احناز  ميرابو حني  مع  ما حدث  وهذا 
الدولة  رجل  املاسونی  أكده  ما  وهذا  قهوة،  فنجان  تناوله  بعد  فجأة 
السابق هوغويتز من أن قتل امللك الفرنسي وما حدث يف الثورة الفرنسية 
أربع أو مخس سنوات  بنحو  قيامها  قبل  املاسونية  املؤامرات  من وضع 
أمشيل  رعاية  حتت  و»فرانكفورت«  و»اجنولزناوت«  »وليامزباد«  يف 

روتشيلد وعميله وايزهاوبت.4
وعن العبقري الذي صنع الثورة الفرنسية ومل يعرفه أحد حىت اآلن يقول 

اليكس دو ميسنيل:4
إن الحزب الذي دفع الثورة الفرنسية في طريق العنف كانت توجهه »اليد 
اتهامها حتى اآلن، فالبد أن يكون هناك ماكينة  التي نعجز عن  الخفية« 
الفوضى  حالة  تديم  حتى  الكاذبة  الشائعات  أنواع  تنشر كل  مرئية  غير 
واالضطراب، وهذا المركز ينبغي أن يكون عنده عمالء كثيرون جدا وحتى 
يتسنى له اتباع هذه الخطة الجهنمية وأن يكون من ورائه عقل جبار يرشده 

ومال جم يسنده، وسيأتي يوم يعرف فيه العالم هذا العبقرى والممول.
لقد أشار البعض أن هذا املمول والعبقري هو أمشيل روتشيلد اليهودي 
املعروف الذي استخدم ثروته يف تدمری العامل املسيحي، كما فعل أنصاره 

وأتباعه يف اإلمرباطورية الروسية.

الماسونية والتخطيط للثورة
ذكر الكاتب براملی أن الدوق »أورليانز«، القائد الثورى املتمرد هو قائد 
الثورة الفرنسية وكان رئيسا أعظم للماسونية الفرنسية، واملاركيز دوالفايبت 
لعبا دورا هاما يف الثورة الفرنسية، وكانا النواة األساسية يف احلركة الثورية 

الفرنسية هو تأسيس »النادي اليعقويب« من قبل ماسونيني بارزين.
عام 1789م.  القمح مجيعه  اشرتی حمصول  قد  أورليانز  الدوق  وكان 
الشعب  بني  جماعة  شبه  خيلق  بعيدا کي  أخفاه  أو  اخلارج  إىل  وباعه 

الفرنسي، مما أدى إىل إشعال الشرارة األوىل للثورة، ثورة اجلياع.
التخطيط هلا يف  الفرنسية مت  الثورة  أن  الفرنسيون  الثوريون  تفاخر  وقد 
حمافل املاسونيني األحرار وكان أعضاء اجمللس التأسيسي الوطين املؤيد 
للثورة قد شكلوا جمموعة عرفت باسم مجعية أصدقاء العرف أو القانون، 
اليعقوبيني«  »دير  يف  لباريس  اجمللس  انتقال  بعد  اجملموعة  وأصبحت 
عرفوا  الذين  أيضا  وهم  الكاثوليكية،  الدومينيكانية  لإلخوة  التابعني 

بأعضاء نادي اليعقوبيني.
واليعاقبة أو اليعقوبيون مجاعة سياسية متطرفة عرفت بالعمليات اإلرهابية 

خالل الثورة الفرنسية.
تغلغل  يتم  أن  األملانية  األليومينايت  أو  النورانيني  مجاعة  ختطيط  وكان 
اإلنسانية  األعمال  ستار  حتت  أوربا  قلب  يف  املاسونية  املنظمات 
اليهود  غری  من  والثروات  النفوذ  بذوي  واالحتكاك  اخلریية  واحلفالت 
والذين هلم عالقات مع الكنيسة والدولة مث إخضاعهم مبشيئتهم أو قسرا 
املعروفة كالرشوة  القدمية  الوسائل  طريق  عرب  النورانيني  ألهداف  عنهم 

باملال واجلنس.
ومت اختيار املركيز مریابو کی يكون عضوا ماسونا بارزا من قبل عمالء 

النورانيني يف فرنسا، ملا يتمتع به مریابو من مميزات جعلته جدير بتحقيق 
أغراضهم، فهو ينتمي إىل الطبقة احلاكمة من النبالء وله نفوذ يف البالط 
امللكي وصديق لدوق دورليان5 الذي اختری ليكون الواجهة للثورة الفرنسية 
وقائداً هلا أمام الشعب، وكان مریابو يعيش حياة مليئة بكل أنواع املنكرات 
والفواحش حىت إنه أصبح مدينا مببالغ طائلة جعل من السهل على املرابني 
اليهود صيده بسهولة، نضف إىل ذلك أن مریابو كان يتمتع بقدرة فائقة 

على اخلطابة والتأثری يف اجلماهری.
واستخدم اليهود املاسونيني سالح النساء، فوضعوا يف طريق مریابو امرأة 
يهودية حسناء متزوجة من رجل يدعى هيرز، فأحبها وعشقها وأصبحت 
تلك املرأة اللعوب تقضي معظم أوقاهتا معه، وهكذا وقع مریابو يف الديون 
املمول  إشارة  رهن  ذلك  بعد  وأصبح  اليهودية،  احلسناء  وسحر  املالية 

اليهودي الكبری موسی مندلسوهن بسب ديونه.
ومت إدخال مریابو يف املنظمة املاسونية بعد أن أقسم ميني الوالء مع التهديد 
بالقتل إن أفشی أسرارها، وكان الدور املنوط بـمریابو هو العمل على ضم 
الدوق دورليان للثورة مع الوعد بأن يلس على عرش فرنسا بدال من امللك 

لويس السادس عشر ويكون حاكما دميقراطيا!
ومل يعلن النورانيون لكل من الدوق واملركيز أن الثورة سوف تقوم بإعدام 
امللك وامللكة وإمنا اهلدف هو التطهری السياسي وإقامة حكم دميقراطي يف 

البالد.
ألف  مائة  دورليان وضم حنو  بزعامة  الفرنسي  املاسونية  إنشاء حمفل  ومت 
احملفل  داخل  تعمل  ثورية سرية  بتشكيل جلان  النورانيون  قام  مث  فرنسي، 

املاسونی، فكانت القاعدة األساسية للثورة الفرنسية.
وبعد ذلك مت إغراق الدوق دورليان يف عمليات جتارية انتهت بالفشل حىت 
بلغت ديونه عام 1780م. إىل 800,000 لریة فرنسية، وتقدم املرابون 
يأذن  عقدا  الدوق  ووقع  لديونه،  وقصوره كضمان  أمالكه  على  باحلجز 
لدائنيه اليهود بإدارة كل ما خيصه من أراض وممتلكات حىت يؤمنوا له مبلغا 

يكفي لسداد ديونه ودخال مناسبا ثابتا کمرتب للمعيشة.
قصره  وحتول  اليهود  النورانيني  أيدي  يف  الدوق  أمالك  أصبحت  وهكذا 

»الباليه رويال« إىل أشهر دار للدعارة عرفها العامل يف ذلك الوقت.
وحتول أحد منازل الدوق إىل مركز للطباعة لصاحل املنشورات الثورية، وهكذا 

حتولت ممتلكات الدوق دورليان إىل مركز لتدبری الثورة الفرنسية.6
ومن األحداث اليت مهدت للثورة الفرنسية ما قام هبا وايزهاوبت والنورانيون 
من بث الشائعات حول سلوك امللكة ماري أنطوانيت واإلمعان يف تلطيخ 
مسعة امللكة مث قضية عقد اجلواهر الشهری الذي بلغ مثنه ربع مليون لریة 
فرنسية وزعموا أن امللكة طلبت صناعته من أحد الصياغ، وسجل التاريخ 

أن قضية عقد اجلواهر ملفقة ومن صنع املاسونيني .
وقد أثبتت الليدي كوينز بورو يف كتاهبا »الكهنوت الشيطاين« عالقة املرابني 
اليهود بقيام الثورة الفرنسية، وكيف استطاع هؤالء املرابون إيقاع احلكومة 

يف عجز مايل خطری أدى إىل اهنيار امللكية واستيالء الثوار على احلكم.
ويف كتابه »حرب دون اسم« يقول املؤلف الكاتب أ. رامزی: 

الثورة هي ضربة موجهة إلى جسم مشلول، عندما تشتد قبضة الديون يسيطر 
الدائنون على مختلف مرافق اإلعالم والنشاطات السياسية مع تشديد القبضة 
على الصناعة في نفس الوقت، وهكذا يصبح المسرح معّدا لضربة الثورة، 
تتولى اليد اليمنی التي هي يد التمويل بث الشلل في الجسم بينما تمسك اليد 

اليسرى التي هي يد الثورة بالخنجر وتهوي على الضحية بالضربة القاضية، 
ويتولى الفساد الخلقي تسهيل المهمة وتمهيد الطريق لها.

ويف كتابه »حياة نابليون« يقول الكاتب الربيطاين السيرو الترسكوت يف 
اجمللد الثاين: لقد عامل هؤالء الممولون الحكومة الفرنسية كما يعامل المرابون 

المسرف المتالف.
فهم يقرضون األموال الالزمة لبذخه وإسرافه بيد ليعتصروا باليد األخرى 

بقايا الثروات اليت تذهب لسداد الفوائد غری املعقولة.7
وهذا ما حدث يف الثورة الشيوعية والثورة األمريكية وغریها من الثورات، 
وال يزال هذا األسلوب املتبع للسيطرة على دول العامل الثالث بوجه خاص 

وعلى العامل بوجه عام. 

سقوط الملكية واستيالء النورانيين على السلطة
اهلدف احلقيقي وراء الثورات يف أوربا هو سيطرة النورانيني أو املاسونيني 
على حكومات أوربا من وراء الستار للوصول إىل احلكومة العاملية يف هناية 

األمر.
اليعاقبة  قام  بامللك  باإلطاحة  الفرنسية  الثورة  وقيام  املؤامرة  جناح  وبعد 
النورانيون باالستيالء على السلطة، وصوت الدوق دورليان، ابن عم امللك 
على إعدام امللك بعد أن اعتقد أنه سيصبح امللك الدستوري بعده، لكنه 
وزوجته  امللك  اقتيد  املقصلة كما  إىل  اقتياده  ومت  مؤخرا  املؤامرة  اكتشف 

وغریمها.
والنورانيني  الثوار  حقيقة  اكتشف  أن  بعد  األمر  إصالح  مریابو  وحاول 
وخداعهم، وحاول ختليص امللك وهتريبه، ولكن اليعاقبة عرفوا خطته، فقاموا 
الشريك  على  القضاء  مت  وهكذا  انتحار  أهنا  على  اجلرمية  وأظهروا  بقتله 

اآلخر، فقد مت قتله بالسم!
آالف  قدما  اللذان  ومها  وروبسبری  دانتون  الفرنسية،  الثورة  شياطني  وأما 
الفرنسيني للمقصلة الشهریة وكانوا قواد الثورة، فقد مت التخلص منهما بعد 
أن أمت كل منهما عمله وحقق أهداف النورانيني، وحني أكتشف روبسبری 
املؤامرة وحاول أن يعلن أن النورانيني وراء ما حيدث من قتل وإرهاب مت 

تقدميه إىل املقصلة ومعه رفيقه دانتون وهكذا أكلت الثورة أبناءها!
وقد أشار السریو الرتسكوت يف كتابه أن القوى اخلفية كانت تقف وراء 
الثورة الفرنسية وأن الشخصيات الرئيسية يف الثورة كانت معظمها وجوها 
أجنبية، وكانوا يستعملون تعابری يهودية خاصة مثل »املدراء« و»احلكماء«، 
لكومون  عاما  مدعيا  مانويل  ويدعى  األشخاص  أحد  تعيني  إىل  وأشار 
اعتقال آالف  الشخص مسؤوال عن  بطريقة غامضة، وكان هذا  باريس 
الضحايا يف سجون باريس وهم الذين قتلوا يف اجملزرة اليت ذهب ضحيتها 
8,000 من املعتقلني عام 1792م. خالل شهر أيلول، وأشار الكاتب 
إىل سيطرة اليعاقبة على جملس مقاطعة باريس وأفاد أن روبسبری ودانتون 
ومارا كانوا أعضاء يف كنيس اليعاقبة حىت وقت إعدامهم، وكان مانويل هو 

الذي قاد احلملة على امللك وامللكة حىت أوصلهما إىل املقصلة.
ويف كتاب »حياة روبسبری« يقول ج. رينيه: 

العام  من  تموز   28 نيسان،   27 بين  القصوى  ذروته  اإلرهاب  حكم  بلغ 
1794م.، ففي ذلك اليوم األخير فإن روبسبير ولم يكن المسؤول عن حكم 
اإلرهاب ذلك شخصا واحدا، كما أنه ال يمكن أبدا أن يكون روبسبير ذلك 
الشخص وكان عدد األشخاص الذين يتمتعون بالنفوذ في ذلك الوقت ال يقل 

عددهم عن عشرين.8
وأضاف رينيه: 

يوم الثامن والعشرين من تموز ألقي روبسبير خطابا طويال أمام الجمعية العامة 
شن فيه هجوما عنيفا على من أسماهم باإلرهابيين المتطرفين.

ولكن هجومه ذلك تضمن عبارات غامضة صيغت بصورة غری مباشرة 
حتمل اهتامات غری حمددة حيث قال: 

إنني ال أجرؤ على تسميتهم هنا وفي هذا الوقت، كما أنني ال أستطيع تمزيق 
الحجاب الذي يغطي هذا اللغز منذ أجيال سحيقة، غير أنني أستطيع أن 
أؤكد وأنا واثق كل الثقة أن بين مدبري هذه المؤامرة عمالء لذلك المذهب 

القائم على اإلفساد واإلسراف.
الغرباء  اخرتعها  اليت  الوسائل  مجيع  بني  فعالية  األكثر  الوسيلتان  ومها 
الذي  الرذيلة  ومبدأ  الدنسني  اإلحلاد  وهؤالء كهنة  الدولة،  لتفسيخ 

يعيشون عليه.
أن  الممكن  من  لكان  الكلمات  بهذه  روبسبير  يتفوه  لم  لو  رينيه:  وقال 
ينتظر. ولذلك تلقى روبسبری بالفعل طلقة نارية يف فكه أخرسته مث اقتيد 

يف اليوم التايل إلی املقصلة وأعدام!9
وکان السبب يف إعدامه هو تفوهه مبا ال يب أن يقوله عن القوی اخلفية 
اليت لعبت به کما لعبت بغریه، فبعد أن انتهی خمططوا املؤامرة من القضاء 
علی محيع الضحايا الذين تقرر التخلص منهم يف الثورة الفرنسية بدؤوا 
يف مرحلة جديدة من التأمر العاملي حيث أرسل ماير روتشليد األب ابنه 
ناثان إلی انکلرتا الفتتاح مؤسسة روتشيلد يف »لندن« کي يسيطر فيما 

بعد علی مصرف لندن، کما حدث يف مصرف فرنسا وأملانيا.

الهوامش:
1. روبسبری كان حماميا وخطيبا وقائدا للثورة الفرنسية وعميال نورانيا خطریا.

2. »حكومة العامل اخلفي«، شریيب سبریيدو فتش. 
3. املصدر السابق.
4. املصدر السابق.

5. Pretace Aux Memoires du Senat.
6. الدوق دورليان ابن عم امللك الفرنسي لويس السادس عشر.

7. »أحجار على رقعة الشطرنج، واحلكم بشكل سری«.
8. كانت خطته تلك يف 26 متوز على 1794م.

تقود  خفية  أصابع  سّرًا؟  العالم  يحکم  »من  عبدالحکيم،  منصور  المصدر: 
العالم«، دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.
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إن إسرائيل بوصفها كيانا غری شرعي تأسس عام 1948م.، استطاعت 
ألسباب عديدة، مواصلة حياهتا على مدى العقود الستة املنصرمة. بيد أن 
هذا الكيان أخذ مير منذ مطلع األلفية الثالثة بتحديات وأزمات، سامهت 
يف إضعاقه وتقويضه فضال عن أهنا جعلت بقائه يف حالة من الغموض 
واللبس. ويف هذا اخلضم، فان تطورات السكان والتحديات السكانية، 
تعد من أكثر مشاكل اجملتمع الصهيوين حدة وجتذرا، إذ أخذت تطال 

هذا اجملتمع وخلفت تداعيات خمتلفة على خمتلف املستويات.
املتوازن  غری  والتكدس  املعقدة  السكانية  والرتكيبة  الصغریة  املساحة  إن 
للسكان وتطورات مجاعة احلريدمي والفالشا واهلجرة العكسية من الكيان 
و...،  املسلمني  الفلسطينيني  للسكان  املطرد  النمو  جبانب  الصهيوين 
حتولت إىل حتديات مهمة يواجهها هذا الكيان. ويرى اخلرباء الصهاينة 
أن ضغط تكدس املهاجرين اليهود على البىن التحتية واالستقرار  األمين 
هلذا الكيان برز خالل السنوات األخریة. ويصنف اليوم عدد من خرباء 
ويذهب  أزمة.  أنه  على  املوضوع  هذا  تال1  ألون  فيهم  مبن  السكان 
املرتفعة لإلجناب والتوالد بني املسلمني  هؤالء اخلرباء إىل أن املعدالت 
الفلسطينيني، سواء داخل إسرائيل أو الضفة الغربية وقطاع غزة، حتولت 
االهنيار  عملية  من  ويسرع  الصهيوين،  الكيان  يواجهه  رئيسي  إىل حتد 

البنيوي للكيان احملتل.
ويقول برهوم جرايسي:2 

إن إسرائيل تعلم جيدا أن اليهود في فلسطين قد خسروا أغلبيتهم بالكامل 
تشهد  السكانية،  المشكلة  يسمعى  ما  وباتت  أقصى،  عام 2020 كحد 

إلى  ونظرا  يوم.  بعد  يوما  الكثيرة  والمناقشات  والصعاب  التعقيد  من  مزيدا 
زيادة تعداد السكان العرب المسلمين في فلسطين وتراجع أعداد اليهود، فان 
هذه المشكلة، تهدد بشكل سافر، الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. إن هذه 
المشكلة ليس تهدد دولة إسرائيل على مستوى كل فلسطين فحسب، بل 
تهدد هذا الكيان حتى داخل إسرائيل ذاتها أي األرض المحتلة عام 1948م.

ويقول صالح لطفي3 أيضا: 
وتفوق  اليهود  بين  والوالدة  اإلنجاب  معدالت  وتراجع  السكان  عامل  إن 
إحصاءات التناسل والتوالد لدى الفلسطينيين المسلمين في فلسطين المحتلة، 

يمثل أهم تحد وهاجس بالنسبة للدولة العبرية.
وانتقد شيمون بيريز4 عدم بذل اجلهود لتأسيس دولتني يهودية ومسلمة 

وقال: 
من األفضل أن نملك في جزء من هذه األرض، دولة يهودية صغيرة، عوضا 
عن أن نخسر مجمل هذه البالد من دون دولة يهودية مستقلة. ويتعين على 
نفقد  أن  مقررا  إن كان  النه  الدولتين.  حل  تنفيذ  هي،  أجلها  ومن  إسرائيل 
من  نتمكن  لن  فاننا  التعداد،  حيث  من  متساوون  اليوم  أننا  مثلما  أغلبيتنا، 
البقاء كدولة يهودية أو دولة ديمقراطية. وهذه تشكل أهم قضية، وآسف الن 

حكومة تل أبيب تفعل عكس ذلك.5
إن إجراء دراسة علم اجتماعية معمقة على تطورات السكان يف األراضي 
احملتلة، تظهر عجز الصهاينة عن تغيری املعادالت السكانية لصاحل اليهود. 
إن اهلواجس السكانية، متثل أهم سبب لقلق االسرتاتيجيني وخرباء القضايا 
أهم  دراسة  تاليا،  ونواصل  الصهيوين.  الكيان  وحكومات  االجتماعية 

التحديات السكانية اليت مير هبا الكيان الصهيوين احملتل.

تقدم عدد سكان المسلمين على اليهود
وتشری التقارير املتاحة إىل أن عدد املسلمني واليهود قد تساوى عام 2017 
الصهاينة  واليهود  للفلسطينيني  احلايل  السكاين  النمو  ملعدل  وفقا  وذلك 
داخل حدود فلسطني ، وسيكون ملموسا بالكامل تفوق األغلبية احلامسة 
للسكان املسلمني على اليهود عام 2015. ويعرب الصهاينة عن قلقهم 

الشديد من تزايد عدد الفلسطينيني، ويعتربون ذلك مبنزلة قنبلة سكانية.

تفوق معدل نمو السكان للفلسطينيين
إن أحد أهم التحديات السكانية للكيان احملتل لفلسطني، هو ارتفاع معدل 
منو السكان املسلمني الفلسطينيني، الن منو السكان العرب الفلسطينيني، 
هو أعلى من مجيع الفئات العمرية االخرى سواء داخل األرض احملتلة أو 
قطاع غزة والضفة الغربية. إن معدل منو سكان العرب الفلسطينيني بلغ عام 
2018 حنو 3,1 باملائة بينما مل تتجاوز هذه النسبة عند اليهود الصهاينة 

1,3 باملائة. 

ونظرا إىل أن السكان العرب الفلسطينيني الذين يقطنون األرض احملتلة، 
ومع  احملتلة،  احلدود  داخل  السكان  من جممل  باملائة  يشكلون حنو 20 
احتساب كل دولة فلسطني مبا تشمل األرض احملتلة والضفة الغربية وقطاع 
غزة، فان حنو 50 باملائة من إمجايل السكان متعلقة بالفلسطينيني وكذلك 
التدقيق يف التباين احملسوس ملعدل النمو السكاين بني املسلمني واليهود، 
يشری إىل أنه يف حالة استمرار املنحىن احلايل، فان عملية تغری توازن السكان 
لصاحل العرب الفلسطينيني ستستمر بوتریة أكرب. وعليه ميكن استنباط أن 
املعدل املرتفع لنمو السكان العرب املسلمني يف فلسطني، بات ميثل يف 

احلقيقة واحدا من اهلواجس اجلادة لقادة الكيان الصهيوين احملتل. 

المنحى النزولي لمعدل اإلنجاب والتوالد لدى الصهاينة
يربز  احملتلة،  فلسطني  لسكان  اإلحصائية  التطورات  مسار  دراسة  إن 
للكيان احملتل  السكانية  التحديات  للغاية يشكل أحد  موضوعا مهما 
ويثری خماوف األوساط الصهيونية، أال وهو املنحى النزويل ملعدل اإلجناب 
بنظر  أخذنا  وإن  الفلسطينية،  باألسر  مقارنة  الصهاينة  بني   )TFR(
النساء  فان  املتطرفة والدينية والتقليدية والعلمانية،  االعتبار اجملموعات 
الصهيونيات يلدن ما معدله 2,3 طفل طيلة حياهتن، بينما تبلغ هذه 
األرقام حنو 4,5 طفل لدى النساء العربيات. والالفت أنه تأسيسا على 
املعطيات السكانية املتوافرة، فان هذا املنحى النزويل ملعدل اإلجناب عند 
الصهاينة، ال يزال يسری حنو  االخنفاض والرتاجع وأن هذا احلدور النازل 

سيستمر خالل السنوات املقبلة. 

وعلى الرغم من أن هجرة الصهاينة خالل السنوات األخریة من أرجاء 
من  جانب  عن  تعوض  أن  هلا  ميكن  احملتلة كان  فلسطني  إىل  العامل 
تغری النسيج السكاين الناجم عن النسبة املتدنية للتوالد والتناسل عند 
الصهاينة، بيد أن الرتاجع ذا املغزى لنسبة املهاجرين اليهود إىل فلسطني 
ليس  املهاجرين  استقطاب  أن  أظهر  األخریة،  السنوات  خالل  احملتلة 

بوسعه تغيری املعادالت السكانية يف األرض احملتلة لصاحل الصهاينة.
إن فلسطينيي ال 1984، مل يشعروا أبدا هبوية مشرتكة مع الصهيونية. 
إن هؤالء املواطنني ميلكون هوية منفصلة ويتكلمون باللغة العربية.7 وهلذا 
السبب، فان اهلوة الواسعة بني معدل التوالد لدى الفلسطينيني مقارنة 

باليهود، تشكل سبب القلق والتوتر وأهم حتد يواجهه الكيان احملتل.

المنحى التصاعدي لنسبة الشيخوخة عند الصهاينة
إن التقارير اليت تصدر عن الوضع العام للنسيج السكاين باألرض احملتلة، 
ختفي يف معظم األحيان، املؤشرات واملعطيات املتصلة بظاهرة شيخوخة 
يف  السكان  شيخوخة  الن  االسرائيلي،  اليهودي  اجملتمع  يف  السكان 
اجملتمع اليهودي االسرائيلي، هي ظاهرة تثری قلق صناع القرار الصهاينة 
ودفعت هبم إىل التفكری باختاذ قرارات جديدة للتعاطي مع هذه املعضلة. 
إن املعطيات اإلحصائية املتاحة تشری إىل أن األطفال وحدهم يشكلون 
24 باملائة من إمجايل املستوطنني اليهود يف فلسطني احملتلة، يف حني أن 

نسبة املسنني يف الفئة العمرية 65 عاما فما فوق بلغت أكثر من 
18 باملائة ونسبة الفئة العمرية 60 عاما فما فوق بلغت حنو 

24 باملائة. ولذلك، فان الساسة الصهاينة يرون أنه جبانب 

صالح قاسمي

الجـزء األول
التطورات السكانية؛ أهم تحدیات بقاء الكيان الصهيوني

معدل النمو السكاين )%(السکاينالنسبة )%(
496,760,0001,3مسلمو الفلسطني
48,5۶.۶۲۰.۰۰۰3,1اليهود الصهاينة
2,5۳۴۱.۰۰۰9,0املذاهب األخری

املؤشرات السکانية املسلمني واليهود يف الفلسطني، ۲۰۱۸م.
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تطورات السکاين للمسلمني واليهود 
)األرض احملتلة، قطاع غزة والضفة الغربية(

التطورات معدل اإلجناب لليهود يف فلسطني احملتلة )1960-2015م.(6
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منح املزيد من احملفزات لألسر الصهيونية من أجل اإلجناب، 
فان إحدى اآلليات الكفيلة بالتعويض عن شيخوخة السكان 
اليهود، هي اجتذاب عدد أكرب من اليهود االفريقيني واالسيويني، 

الن هؤالء، لديهم رغبة أكرب لإلجناب مقارنة باليهود الغربيني.

إن مؤشر املعدل السين 31,1 سنة، يعد حبد ذاته شاهدا على شيخوخة 
اجملتمع اليهودي الصهيوين الذي دخل مرحلة الشيخوخة السكانية وفقا 
للتعاريف العاملية، األمر الذي ميثل هلم حتديا سكانيا نظرا إىل األهداف 

املصطنعة اليت يتشدق هبا مؤسسو الكيان الصهيوين. 

الهوامش:
۱. ألون تال )Alon Tal( ناشط بيئي، وباحث سكاين ورئيس قسم السياسة 
العامة جبامعة تل أبيب. وهو مؤلف الكتاب املثری للجدل »هذا البالد مكتظة« 
 )The Land Is Full: Addressing Overpopulation in Israel(
السكان يف  تطورات  بتقييم كيفية  الكتاب  هذا  ويقوم يف  إسرائيل.  حول سكان 
إسرائيل والبيئة والعدالة االجتماعية وجودة اجملتمع العربي ويزعم أن األزمات البيئية 

واالجتماعية احلادة يف الكيان الصهيوين هي يف طور الوقوع.
۲. برهوم جرايسي، ويعترب يف العامل العريب، حملال سياسيا لشؤون فلسطني وخبریا 

بالشؤون الصهيونية.
۳. صاحل لطفي، خبری سياسي وباحث مبركز الدراسات املعاصرة لفلسطني احملتلة.

4. شيمون بریيز )1923-2016م.( سياسي والرئيس التاسع للكيان الصهيوين. 
وعرف يف جمال السياسة باسرائيل، بالرجل الفاشل.

۵. إسرائيل تواجه خطر احلرب األبدية، وكالة أنباء ايسنا، 2015م.: 
http://www.isna.ir/news/94081207152
6. https://data.worldbank.org/indicator

7. »فلسطينيو الـ ۴۸ و سياسات التمييز العنصرية«، سيد علي جنات، ص ۳:
http://www.sasapost.com/author/said-ali
8. https://data.worldbank.org/indicator

إن املسيحيني يسعون منذ القدم وحىت اليوم، لرسم صورة هادئة ومنقادة 
ومن دون أي ردة فعل وموقف جاد يف وقت املواجهة مع اإلعوجاجات 

وباألحرى شخصية ترضخ للظلم عن النيب عيسى، لكن،
وفي ظل دراسة األناجيل، يتبين ببساطة أن النبي عيسى، كان إنسانا ثوريا، 

يعمل من أجل إنتصار المضطهدين على الظالمين.1
املكرم، كان  النيب  هذا  أن  تربهن  اليت  واألدلة  القرائن  من  الكثری  وهناك 
ككل األنبياء اإلهليني العظام، مكلفا بتطبيق األحكام االهلية ومكافحة 
أوجه الكفر والشرك واإلحلاد اجلاري يف عصره وزمانه، مثلما ان هذا النيب 
الكرمي، كان قد انتفض ملواجهة ومكافحة تيار سكنة املعابد املعقد واملزور 
والشيطاين، لكن هذا التيار املرعب، بلغ غايته الشيطانية يف خامتة املطاف 

وأدى إىل إبعاد احملرومني واملستضعفني عن هذا النيب املرسل.

صليب الشهادة
عيسى  صلب  عن  تعبيرا  الصليب  أعناقهم  على  يعلقون  المسيحيين  إن 
المسيح في سبيل رفع خطايا البشرية. وقد أكد النبي عيسى مرارا بان 
نصيره الحقيقي هو االنسان الذي يرفع صليبه ويتبعه. ونستشف من خالل 
هذا الكالم بجالء أن تاريخ تعليق عالمة الصليب يعود إلى حياة هذا النبي، وال 
يجب إعتبارها عالمة على صلبه. إن هذا التقليد يجب تفسيره بنكران الذات 

وإعالن الجهوزية لإلستشهاد في سبيل اهلل.2
وقال دعبل بن علي الخزاعي شاعر أهل البيت في إشارة إلى تضحياته: 
»أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة، لست أجد أحدا يصلبني 

عليها!«.3
وقد كشف »إجنيل لوقا« يف فقرة، النقاب عن الوجه الثوري واإلحتجاجي 

للنيب عيسى ويقول:
)25( وعندما كان عدد غفير يذهبون معه، أدار وجهه وقال لهم: )26( إن 
أتى أحدكم إلي وال يعادي أبيه وأمه وزوجته وبنيه وأشقائه وشقيقاته، وحتى 
روحه، ال يمكن له أن يكون تلميذي )27( وكل من ال يرفع صليبه وال يأتي 

من خلفي، ال يمكن له أن يصبح تلميذي.4
وقد أوردت سائر األناجيل إشارات من هذا القبيل، مبا يف ذلك، نقال 

:عن النيب عيسى
)34( ودعا الناس مع تالمذته وقال: كل من يريد أن يأتي من خلفي، فلينكر 
ذاته ويرفع صليبه ويتبعني، )35( الن كل من يريد إنقاذ نفسه، فليهلكها 

وكل من يريد إفناء روحه من أجلي واإلنجيل، فليحررها.5

السيف بدل السالمة
عن  خاطئا  تصورا  حيملون  الراحة،  وملتمسو  املتكاسلون  الناس  وكان 
املسيح املوعود. وقد أعلن النيب عيسى بوضوح اهلدف من رسالته 

يف سبيل تصحيح أفكار هؤالء وقال: 
 )34( ال تظنون أني جئت ألجعل السالمة في األرض، لم آت ألجعل 

السالمة، بل السيف، )35( ألني أتيت ألفصل الرجل عن أبيه والفتاة 
عن أمها والعروس عن أم زوجها )36( وأن أعداء المرء سيكونون 

من أهل بيته.6

عيسی الثوري

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

نسبة املستوطنني اليهود يف الفئة العمرية 65 عاما فما فوق يف فلسطني احملتلة
)1960-2018م.(8
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الدعوة للدفاع المسلح
وعندما أصبح تعقب والقبض علي النيب عيسى حتميا 
وقريبا، وعرف أهنم سيتعاملون معه وكأنه جمرم، بذل اخر ما بوسعه 

ملمارسة الدفاع املسلح، لكنه مل يتلق ردا مؤاتيا:
)36( لذلك قال له: إن الذي ال يملك سيفا، فليبع مالبسه، ويشتري بها 
سيفا؛ )37( الني أقول لكم أن هذه الكتابة ]أي التنبؤ[ يجب أن تنفذ 
علي، أي أنه أعتبر مع المذنبين، النه كل ما يخصني، ينقضي ]أي يقع[. 
)38( فقالوا: أيها الرب! االن سيفان. فقال له: يكفي. )لوقا 36: 38-

)22
»املسيح  عن  اخلاطئ  تصورهتم  وبسبب   عيسى النيب  أنصار  إن 
املوعود« مل يكونوا يشعروا باخلطر عليه، ولذلك، مل يأخذوا أمره املؤكد 
محلة  من  غفری  حشد  هامجه  أن  إىل  اجلد  حممل  على  السيف  بشراء 
السالح،  الوقت، أدرك هؤالء أمهية محل  السيوف والعصي. ويف هذا 
لكن وبسبب فقداهنم للجهوزية املسبقة، فان استخدام السيف يف تلك 
الفرتة احلرجة، مل يكن جمديا، وكان يؤدي إىل القصاص. لذلك، فان 

النيب عيسى منعهم من هذا العمل يف تلك الظروف.7
)51( وبغتة، مد أحد مرافقي عيسى ]شمون= بطرس[ يده وسحب سيفه 
أذنه عن جسده.  الكهنة وفصل  رئيس  به على غالم  من غمده، وضرب 
يمسك  من  غمده، الن  في  سيفك  أدخل  عيسى:  له  قال  عندها   )52(

بالسيف سيهلك به.8

إذالل الملك 
وقد نعت النيب عيسى، هریودس ملك منطقة »اجلليل« بالثعلب، 

ومل يكن خيشى ظلمه وقساوته فهو كان قد قتل النيب حيىي أيضا:9
)31( وفي ذلك اليوم، جاء نفر من »الفريسيين« وقالوا له: إبتعد وارحل 
من هنا، الن هيردوس يريد قتلك. )32( فقال لهم: إذهبوا وقولوا لذلك 
وأشفي  المجانين[  ]من  الغيالن  وغدا  اليوم  سأخرج  »واالن،  الثعلب: 
المرضى وسأصبح في اليوم الثالث مكتمال ]في تنفيذ الواجب[، )33( 
لكن يجب أن أمشي اليوم وغدا وبعد غد لتأدية الرسالة، النه مستحيل أن 

يقتل نبي خارج اورشليم«.10
لألسف   املسيح عيسى  للنيب  الثورية  التعاليم  مجيع  تعرضت  وقد 
للتحريف من بعده السيما يف عهد بولص،11 وحتول كل ما كان قد 
إىل  ودنسهم،  احلكام  ظلم  على  ومترد  إحتجاج  من  النيب  هذا  أعلنه 

مساومة ومصاحلة مع حكام اجلور.

محاربة الذين يبيعون الدين بالدنيا
النيب عيسى يف املصادر  اليت رمست عن  الرغم من الصورة  وعلى 
 املسيحية، فان هذا النيب، وككل األنبياء اإلهليني مبن فيهم إبراهيم
وموسى والنيب حممد، كان يثور على الظاملني واملرائني والذين 
يبيعون الدين بالدنيا، ويصر على تطبيق أحكام الّله. وكان يوبخ بقوة 
القادة املتعجرفني الدينيني يف الظاهر واملرائني وعبدة الدنيا. وهذا أدى 
إىل إثارهتم حلياكة املؤامرات والعمل للقضاء عليه. إن بعض أقوال 

النيب عيسى هبذا اخلصوص هي: 

... )13( تبا لكم! أيها الكتبة والفريسيون المرائون، ممن تغلقون السماء في 
الناس! النكم ال تدخلونها، وتمنعون الداخلين من الدخول  الملكوت على 
إليها. )14( تبا لكم! أيها الكتبة والفريسيون المرائون! النكم تبتلعون بيوت 
األرامل وتطيلون الصالة رياء ونفاقا، لذلك، ستلقون عذابا أليما. )15( تبا 
لتعثروا  والبحر  البر  تجوبون  النكم  المرائون!  والفريسيون  الكتبة  أيها  لكم! 
من  قدرا  أحط  أخرى  مرة  تجعلونه  تجدونه،  أنكم ال  وبما  لكم،  مريد  على 
أنفسكم، إبنا للجحيم... )29( تبا لكم! أيها الكتبة والفريسيون المرائون، 
ممن تشيدون قبور األنبياء وتزخرفون مدافن الصالحين )30( وتقولون إن كنا 
في عصر آبائنا، لما كنا نصبح شركاءهم في سفك دماء األنبياء! )31( إذن 
تشهدون على أنفسكم بانكم أبناء قتلة األنبياء، لذلك فانكم تجعلون كيل 
آباءكم يطفح. )33( أيها األفاعي وأبناء الثعابين! كيف ستفرون من عذاب 

جهنم...12

إستعراض القوة
»هيكل  إىل  ودخوله  »القدس«  مدينة  إىل   عيسى النيب  وصول  إن 
أماط  العظيم. وقد  النيب  أروع مشاهد حياة هذا  أحد  يعدان  سليمان« 
اللثام هبذه اخلطوة عن املرائني املدعني الغاصبني، وحتدى بين اسرائيل لتكون 
احلجة قد أمتت على مجيع احلضور. وهذه الواقعة دفعت بالكهنة الفريسيني 

.إىل جزم عزمهم لتصفية النيب عيسى
وفي خاتمة المطاف دخل هذا النبي إلى مدينة القدس وهو يمتطي جحشا 
يقضي آخر  بينما كان  السماء  منتظري ملكوت  استقبال ملحمي من  وسط 
ايام حياته، ومن الهتافات التي كانت تسمع من بين تلك الحشود هي: مبارك 

لملك اسرائيل وهو يأتي باسم الرب.
ومن ثم توجه إليه بعض الفريسيين من بين الحشود وقالوا له: أيها األستاذ! 
فان  هؤالء،  صمت  إن  لكم،  »أقول  عليهم:  ردا  وقال  تالمذتك.  خاطب 

األحجار ستنطق في أي لحظة«.13
من  المقدس  المكان  هذا  وطهر  بالغين،  وبهاء  بجالل  الهيكل  إلى  ودخل 
أولئك الذين كانوا يعملون في البيع والشراء. وربما كان بعض الناس ينتظر أن 
يمتطي المسيح الموعود جوادا ليطيح بعرش الملوك الجائرين، لكن العمل 
الوحيد الذي قام به النبي عيسى في تلك الظروف، هو أنه امتطى جحشا 
مستعارا، وبعد دخوله إلى الهيكل، قلب طاوالت الصيرفيين وكراسي بائعي 

الحمام رأسا على عقب.14
إن النبي عيسى يكون قد أختبر مجتمع بني اسرائيل بهذه الفعلة، وبعد 
أن  عرف  الهيكل،  في  اإلصالحية  إلجراءاته  الفريسيين  معارضة  مشاهدته 
الظروف غير مهيأة للثورة. لذلك، توجه بعد عتاب طويل إلى مدينة القدس 

وقال: 
»يا أورشليم؛ أورشليم؛ قاتلة األنبياء وراجمة المرسلين، أردت لعدة مرات أن 
أجمع أبنائك، مثل الدجاجة التي تحتضن فراخها تحت جناحيها، ولم تريدوا. 
واالن ستترك بيوتك مهدمة لكم، ألني أقول لكم: لن تروني بعد االن لكي 

تقولوا: مبارك له أنه يأتي باسم الرب.«15 و16
ويقول مؤلف »تاريخ الكنيسة القدمية«:

إن علماء وحكام اليهود لم يريدوا التسليم بان عيسى، هو المسيح الموعود، 
أنه بعث من جانب اهلل. لذلك لم يكونوا جاهزين للكف عن ذنوبهم  ومن 
وتكبرهم وريائهم، وأن يتوبوا، ويؤمنوا به. وبما أن عيسى كان يلومهم بمنتهى 

يثير حفيظتهم، وقرروا قتله،  القوة والشجاعة، على ذنوبهم، فان ذلك كان 
وفي نهاية المطاف، أعطوا مبلغا من المال ليهوذا الذي كان أحد اأِلشخاض 
غير  بصورة  محاكمته  انتهت  وقد  سيده.  ليسلم  ]الحواريون[  عشر  اإلثني 

قانونية ومتسرعة.17
ويستند و.م. ميلر الذي هو كاتب مسيحي يف كتابه »تاريخ الكنيسةالقدمية« 

إىل موروث الكنيسة املسيحية، ليعلن بان جريرة النيب عيسى هي: 
وقد أدانوه باإلعدام فقط ألنه كان يعتبر نفسه إبن اهلل.18

وسنرى فيما بعد، مىت نسب ذلك اىل النيب عيسى ومن قبل من.
ويشرح مؤلف كتاب »التاريخ الشامل لألديان« جان بي.ناس طريقة دخول 

النيب عيسى إىل اهليكل والتحدث إىل كهنة املعابد ويقول:
العالم،  أقاصي  اليهود من  الحجاج  فيها  التي كان قد جاء  الفترة  تلك  وفي 
إلى الهيكل الكبير في أورشليم، لتأدية طقوس ذلك العيد الكبير ]الفصح[ 
السنوي، كان عيسى قد استعار جحشا وانطلق من »الجبل« ومعه الحواريون 
والتهنئة، ونشروا  الميمنة  الجليليون بصيحات  استقبله  المدينة. وقد  بإتجاه 
تحت أقدامه سعف النخيل، لكن أهالي المدينة كانوا يقولون: من هذا؟ من 
هذا؟ واألناس االخرون الذين كانوا يطوفون، كانوا يردون: إن هذا هو عيسى 

النبي، من أهالي ناصر الجليل.19 و20
ومبا أنه ال يسع هلذا الكتاب اخلوض يف تفاصيل مجيع األطوار اليت مرت 
هبا املسيحية واملسيحيون، لذلك نتطرق بإختصار إىل بعض منعطفات هذا 

التيار، لكي يبقى القراء الكرام يف صورة تسلسل األحداث.

الهوامش: 
1. توفيقي، حسني، »التعرف على الديانات الكربى«، ص 114.

2. املصدر السابق، ص ۶۴.
3. املصدر السابق، نقال عن عبدالّله بن املعتّز، »طبقات الشعراء«، ص ۱۲۵.

4. »إجنيل لوقا«، ۲۷-۲۵:۱۴.
5. مرقس: ۳۴۰۸-۳۵؛ متی 10: 37-39 و 16: 24-26؛ لوقا: ۲۳۰۹-

.۲۵
6. متی ۳۴: ۳۶-۱۰.

7. مثلما أن نيب االسالم املكرم كان مينع املسلمني من أي عمل مسلح إبان الفرتة 
العصيبة اليت مروا هبا يف »مكة املكرمة« بسبب عدم توافر ظروف الدفاع. 
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9. وکان النبی حيىي من أنبياء بين اسرائيل وابن النيب زكريا. وقد أورد »القرآن 
الكرمي« يف »سورة مرمي« قصة والدته عندما كان أبواه طاعنني يف السن. إن ما ورد يف 
الروايات عن استشهاده، يبني بانه كان يعيش يف عصر ملك جائر وبغي، كان يريد 

التقرب من إمرأة زانية. ويقول اإلمام الصادق يف هذا اخلصوص: 
»و كان يف زمانه ملك جّبار يزين بنساء بين إسرائيل و كان ميّر بيحىي بن زكريّا فقال 
له حيىي اّتق الّله أيّها امللك، ال حيّل لك هذا - فقالت له امرأة من الّلوايت كان يزين 
هبّن حني سكر »أيّها امللك اقتل هذا« فأمر أن يؤتى برأسه فأتوا برأس حيىي يف 
طشت و كان الرّأس يكّلمه و يقول له - يا هذا اّتق الّله ال حيّل لك هذا، مثّ غلى 
الّدم يف طشت حىّت فاض إىل األرض - فخرج  يغلي  و ال يسكن...؛ )القمی، علي 
بن ابراهيم، »تفسری القمي«، قم، دارالكتاب، الطبعة الثالثة، ۱۴۰۴ه.ق.، ج ۱، 

ص ۸۸.( 
بإبنة أخته، وكان يرى أن النيب  الزواج  الروايات أن امللك كان ينوي  وجاء يف بعض 
حيىي الذي كان يروج حلرمة الزواج باحملارم، عائقا يف طريقه، لذلك قرر وهو يف حالة 
السكر، قتله. راجع: جزائري، نعمت الّله بن عبد الّله، »قصص االنبياء«، طهران، 

إسالمية، الطبعة االوىل، 1381ه .ش.، ص 566.

10. لوقا 13: ۳۳-31.
لديانة  واملؤثرين  الشهریين  املبشرين  أوائل  أحد  إسم  )Paul( هو  بولس  إن   .11
املسيح، إذ أبصر النور حبوايل السنة العاشرة بعد امليالد يف مدينة »طرسوس 
كيليكيا«. وقيل أن إمسه العربي هو شاول. وقد ولد يف عائلة يهودية فريسية املذهب 
وميسورة على األرجح، ونشأ على تعاليم هذه الطائفة... وكان له دور مهم يف ترويج 

ونشر املسيحية.
إن آرائه املبتدعة، أوجدت املعتقدات املسيحية الرائجة، وطرحت الديانة املسيحية 
على شكل دين مستقل عن الديانة اليهودية، حبيث أنه لقب بعد املسيح باملؤسس 
الثاين للمسيحية... ويعترب عدد من العلماء والالهوتيني املسيحيني أن عقائد وآراء 
بولس املبتدعة السيما اإلميان بالوهية عيسى متأثرة بالعرفان والعقائد اليونانية 
املشركة، ويذهبون إىل أن »املسيحية التارخيية« هي وليدة أفكار بوليس وختتلف عن 

.]www.wikifegh.ir :املسيحية احلقيقية. ]موسوعة ويكي فقه احلوزوية
12. متی ۱: 23-۳۶؛ لوقا 11: ۵۴-39.

13. لوقا 19: ۴۰-39
14. متی ۲۱؛ مرقس ۱۱؛ لوقا ۱۹ و يوحنا ۱۲.

15. متی 23: 37-۳۹؛ لوقا 13: ۳۵-34.
16. توفيقي، حسني، »التعرف على الديانات الكربى«، صص ۱۲۰-۱۱۶.

17. ميلر، و. م.، »تاريخ الكنيسة القدمية«، ص ۳۹.
18. املصدر السابق.

19. إجنيل متی 21: 12.
20. بيناس، جان، »التاريخ الشامل لألديان«،  صص ۶۰۵-۶۰۴.

المصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )الجزء الخامس(: أطوار المسيحية، 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.
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تعترب الكزبرة أحد األعشاب اليت يعود أصلها إىل العصور القدمية، وهي 
عشبة ذات رائحة قوية، وحتتوي بذورها اجملفّفة على زيت عطري يتم 
استخدامه كمنّكه، أو كدواء، أما البذرة نفسها فتستخدم كتوابل تشبه 
تلك اخلاصة بالكمون، والكراوية، وتصّنف الكزبرة يف جمموعة النباتات 
 ،)Magnoliophyta( البذور«  »مغطاة  أو  البذور«  »كاسيات 
اخليميات  ورتبة   ،)Magnoliopsida( الفلقة  ثنائية  النباتات  و 
)Apiales(،1 وتتم زراعة هذه العشبة يف منطقة حوض البحر األبيض 
املتحدة  والواليات  واملغرب،  األوسط،  والشرق  أوروبا،  ويف  املتوسط، 
األطعمة، وخاصة  من  للعديد  النكهة  تستخدم إلضافة  اليت  لبذورها، 

النقانق، والكاري، واملعجنات، واحللويات.2

دراسات علمية حول فوائد الكزبرة الخضراء 
 The FASEB« جملة  يف  نشرت  خمربيّة  أولّية  دراسة  أشارت   •
على  تساعد  الطازجة  الكزبرة  أّن  إىل  2019م.  عام   »Journel
التخفيف من التشنجات، ويعود ذلك لدورها يف تنشيط قناة البوتاسيوم 
املرتبطة باجلهد العصيب أو ما يعرف اختصارا بـ KCNQ واليت يسبب 
مبرض  اإلصابة  يسبب  قد  ممّا  حاّد،  دماغي  اعتالل  اختالهلا حدوث 
الصرع، لكّن هذه النتائج غری مؤكدة على البشر، وما زالت هناك حاجة 

إىل املزيد من الدراسات لتأكيد دور الكزبرة يف ذلك.3 
• بّينت دراسة أولية يف جملة »Food Chemistry« عام 2006م. 
أّن املستخلص املائي واإليثانويل ألوراق وساق الكزبرة قد يساعد على 
مكافحة عمليات االكسدة يف اجلسم، وذلك حملتواه من الفينوالت اليت 
اجلذور  التخلص من  تساعد على  متتلك خصائص مضادة لألكسدة 

احلرة.4

 International Journal of Food« بّينت دراسة أولية يف جملة •
Microbiology« عام 2002م. أّن الزيوت العطرية املستخرجة من 
بذور الكزبرة هلا دور يف املسامهة يف مكافحة امليكروبات، مثل؛ البكتریيا 
موجبة الغرام، والبكتریيا سالبة الغرام، وفطريات اخلمریة، وقد كان للزيوت 
العطرية املستخرجة من بذور الكزبرة بشكل خاص تأثری يكافح بكتریيا 
 ،)Listeria Monocytogenes( الوحيدة  للخاليا  املولدة  اللستریيا 
وذلك بسبب تركيبة هذه الزيت من الكحوالت الدهنية ذات السالسل 

الطويلة واأللدهيدات.5
 Journal of Cellular« جملة  يف  نشرت  خمربية  دراسة  بّينت   •
Biochemistry« عام 2019م. أّن مستخلص الكزبرة قد يساهم يف 
التقليل خطر االصابة بسرطان الربوستاتا؛ إذ لوحظ أنّه يسّبب اخنفاض 
جتمع اخلاليا السرطانية وانتشارها، ومن اجلدير بالذكر أّن الدراسات املتعلقة 

حول هذه العالقة ما تزال حمدودة، ومل تؤكد نتائجها على البشر بعد.6
 Iranian Red Crescent Medical« بّينت دراسة نشرت يف جملة •
مثرة  شراب  استهالك  بنّي  عالقة  هناك  أّن  2016م.  عام   »Journal
الكزبرة واحتمالية التخفيف من آالم الصداع النصفي لدى املصابني به، 
إذ إنه يساهم يف تقليل مدة وتكرار حدوث الصداع النصفي، إضافة إىل 

ختفيف درجة األمل املرتبط به.7

دراسات علمية حول فوائد الكزبرة الجافة 
وارتفاع  بالسمنة  املصابة  الفئران  على  أجريت  أولية  دراسة  أشارت   •
 Journal of« جمّلة  يف  ونشرت  والدهون،  السكر  مستوى 
Ethnopharmacology« عام 2011م.، إىل أّن املستخلص املائي 
وتقليل مستوى  بالدم،  السكر  يساعد على خفض مستوى  قد  للكزبرة 

الكـزبرة

الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي

ارتفاع اإلنسولني.8 ومن جانب آخر يدر التنويه إىل أنّه يب احلذر عند الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي
استهالك الكزبرة من قبل مرضى السكري، ومراقبة مستويات سكر الدم 
ألهنا قد تقلل من مستوى سّكر الدم لديهم، إضافة إىل أهنا تتداخل مع 
أدوية السكري املوضحة يف فقرة التداخالت الدوائية مما خيفض من مستوى 

سكر الدم لديهم بشكل كبری.9و10
غذائيا  نظاما  اتبعت  اليت  الفئران  على  أجريت  أولية  دراسة  أشارت   •
 Plant Foods for« مرتفعا بالدهون والكوليسرتول ونشرت يف جمّلة
Human Nutrition«، إىل أّن بذور الكزبرة قد تساعد على خفض 
مستويات الكوليسرتول مبا يف ذلك؛ مستوى الكوليسرتول الكّلي، والدهون 
الثالثّية، والكوليسرتول الضاّر، ورفع معّدل الكوليسرتول اجلّيد، وقد يعود 
Lecithin– بـ  يدعى  الذي  اإلنزميات  أحد  نشاط  لزيادة  التأثری  هذا 

cholesterol acyltransferase؛ والذي حيول الكوليسرتول احلر يف 
الدم إىل الكوليسرتول اجليد، كما يزيد من إنتاج األمحاض الصفراء، وحتليل 

الكوليسرتول عرب طرحه يف الرباز وحتويله إىل الستریول.11
 International Journal of« أشارت دراسة خمربيّة نشرهتا جمّلة •
العطرية  الزيوت  أّن  إىل  2002م.  عام   »Food Microbiology
لبذور الكزبرة وأعشاب أخرى تساهم يف مكافحة امليكروبات؛ كالبكتریيا، 

وفطريات اخلمریة، وغریها.

فوائد الكزبرة الخضراء 
فوائد الكزبرة الخضراء حسب درجة الفعالية 

الفوائد غری املؤكدة واليت حتتاج إىل مزيد من  النقاط اآلتية بعض  توضح 
األدلة العلمية إلثبات فعاليتها:

• تقليل خطر اإلصابة مبرض السرطان،
• التخفيف من التسمم مبعدن الرصاص،

• التقليل من خطر اإلصابة مبرض احلصبة،
• خفض التسمم مبعدن الزئبق،
• التخفيف من آالم األسنان. 

فوائد الكزبرة الجافة 
فوائد الكزبرة الجافة حسب درجة الفعالية 

هناك العديد من الدراسات اليت حبثت فوائد الكزبرة اجلاّفة، ولكن ال يوجد 
أدّلة كافية على فعالّيتها، ونذكر منها ما يأيت: 

التقليل من اإلمساك
 Journal of the American Medical« أشارت دراسة نشرهتا جمّلة
Directors Association« عام 2006م. إىل أّن استهالك إحدى 
حركة  من  يزيد  الكزبرة  على  حتتوي  واليت  لألعشاب  الغذائية  املكمالت 

األمعاء، ممّا خيفف من اإلمساك لدى املصابني باإلمساك املزمن.12

التخفيف من األلم لدى المصابين بمتالزمة القولون العصبي
 Digestive Diseases and« جمّلة  نشرهتا  صغریة  دراسة  أشارت 
Sciences« عام 2006م. وأجريت على 32 مصابا مبتالزمة القولون 

العصيب، إىل أّن استهالك إحدى منتجات األعشاب اليت حتتوي على 
بأمل  اإلصابة  وتكرار  حّدة  ختفيف  يف  يساهم  قد  الكزبرة  مستخلص 
البطن، واالنتفاخ، وغریها من األعراض املرتبطة هبذه املتالزمة، ممّا قد 

حيسن من حالتهم.13

تعّد الكزبرة اجلافة غنّية بالعديد من العناصر الغذائّية املفيدة، ونذكر منها 
ما يأيت: 

مصدر غنّي بمضادات األكسدة
تعّد الكزبرة غنّية بالعديد من مضاّدات األكسدة اليت تساهم يف تقليل 
خطر تلف اخلاليا الذي تسّببه اجلذور احلرّة، وقد أشارت بعض األحباث 
إىل أّن مضاّدات األكسدة قد تساهم يف ختفيف اإلصابة بااللتهابات، 
ووفقا للدراسات املخربيّة واألولّية اليت أجريت على احليوانات فإّن هذه 
املضادات كأحادي الرتبني )Terpinene( أو اجلریانيول، والكریسيتني 
)Quercetin(، والتوكوفریول املعروف بفيتامني هـ قد تقّلل خطر اإلصابة 
 Molecular« جملة  يف  نشرت  مراجعة  ذكرته  ما  مثل  بالسرطانات 
وتعّزز  2016م.،14  عام   »Nutrition & Food Research
 »Nutrients« املناعة حبسب ما أشارت إليه مراجعة نشرت يف جملة
عام 2016م.، 15 وذات تأثری حيافظ على صحة األعصاب حبسب 
دراسة نشرت يف جملة »Frontiers in Pharmacology« عام 

2018م. 16و17

مصدر جيد للمعادن والفيتامينات
واحلفاظ  والتطّور،  للنمّو،  املهّم  أ؛  لفيتامني  الكزبرة مصدرا جّيدا  تعّد 
على صّحة جهاز املناعة، باإلضافة إىل حمتواها من فيتامني ج؛ الذي 
يعّد مهّما للنمّو أيضا وترميم األنسجة، كما أهّنا غنّية بفيتامني ك؛ الذي 
يساعد على ختّثر الدم، أّما عن حمتواها من املعادن فهي؛ كالبوتاسيوم؛ 
على  يساعد  الذي  واملنغنيز؛  الدم،  ضغط  تنظيم  يف  يساهم  الذي 
تنظيم وظائف الدماغ واألعصاب، واملغنيسيوم؛ الذي يدخل يف تنظيم 
وظائف العضالت، والقلب، واألعصاب، ويساهم يف احلفاظ على قّوة 

العظام.18

فوائد أخرى
تزّود الكزبرة اجلاّفة ببعض الفوائد اليت ما تزال حباجة للمزيد من الدراسات 

لتأكيد فعاليتها، وهي حبسب اآليت:19
• التخفيف من اضطرابات املعدة. 

• التحسني من التشنجات العضلّية. 
• التقليل من الغازات أو االنتفاخ. 

• التخفيف من احلصبة. 
• التحسني من الغثيان. 

• التخفيف من اإلسهال. 
• التحسني من أمل املفاصل. 

• التخفيف من الباسور. 
• التقليل من أمل الفتق. 
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• التخفيف من فقدان الشهّية. 
• التخفيف من أمل األسنان.

أضرار الكزبرة الخضراء 
من احملتمل أمان تناول الكزبرة بالكميات املتوفرة يف الطعام، لكن قد 
حالة  ففي  تناوهلا،  بعد  الطعام  من حساسية  األشخاص  بعض  يعاين 
واحدة أصيب شخص بالشرى )Hives(، وانتفاخ الوجه واحللق بعد 
استهالك  أمان  درجة  معلومات كافية حول  توجد  وال  الكزبرة،  تناول 
الكزبرة بالكميات الدوائّية، ففي حالة واحدة أصيبت امرأة باإلسهال 
الدورة  املعدة، وإعتام لون اجللد، واالكتئاب، وانقطاع  الشديد، وآالم 
الشهرية، واجلفاف عند استهالك كمّيات كبریة من مستخلص الكزبرة 
قّدرت بـ200 مليلرت من مستخلص الكزبرة بنسبة 10% مدة 7 أيام، 
أّما بالنسبة للمرأة احلامل أو املرضع فال تتوفر معلومات كافية حول درجة 
أمان استهالك الكزبرة أثناء هذه الفرتة، ولذا فإنه يب جتنب استهالكها 

بكمّيات أكرب من الكميات املعتادة يف الطعام.20و21 

محاذير استخدام الكزبرة الخضراء 
قد  وبالتايل  الدم،  ختثر  عملية  من  الكزبرة  استهالك  يبطئ  أن  ميكن 
من  يعانون  الذين  لدى  النزيف  من خطر  بكمّيات كبریة  تناوهلا  يزيد 
مع  الكزبرة  تناول  يتداخل  قد  وأيضا  بالنزيف،  املرتبطة  االضطرابات 
التحكم يف ختثر الدم يف الدم أثناء العمليات اجلراحّية وبعدها، حيث 
إهنا قد تزيد من خطر النزيف أثناء وبعد اجلراحة عند تناوهلا بكميات 
كبریة، ولذلك فإنّه يب التوقف عن تناوهلا قبل أسبوعني على األقل من 

موعد اجلراحة املقرر.22و23

أضرار الكزبرة الجافة 
يعّد استهالك الكزبرة بكّمّيتها الطبيعّية املوجودة يف الطعام غالبا آمنا، 
ومن احملتمل أمان تناوهلا بالكميات الدوائية املناسبة ملعظم األشخاص، 
إاّل أهّنا قد تسّبب ظهور بعض األعراض اجلانبّية؛ كاحلساسّية، وزيادة 
الشمس،  اإلصابة حبروق  من عرضة  يزيد  مما  الشمس  جتاه  احلساسّية 
وبناء عليه يفّضل جتّنب التعرض ألشعة الّشمس، واستخدام واق للبشرة، 
وارتداء مالبس تقي منها عند اخلروج يف حال استهالكها خاّصة من 

ذوي البشرة الفاحتة.
أّن هناك حالة واحدة سّجلت لإلصابة باإلسهال  وجتدر اإلشارة إىل 
احليض،  وانقطاع  واالكتئاب،  البشرة،  وامسرار  املعدة،  وأمل  احلاّد، 
الكزبرة  تناولت 200 مليغرام من مستخلص  واجلفاف، وذلك المرأة 
برتكيز 10% مّدة 7 أيام، ومن اجلدير بالذكر أنّه ال توجد معلومات 
كافية حول درجة أمان استهالك الكزبرة اجلافة للحامل واملرضع، لذا فإنّه 

يفّضل جتّنبها خالل هاتني الفرتتني.24

محاذير استخدام الكزبرة الجافة 
ميكن للكزبرة اجلاّفة أن تؤثّر يف العديد من احلاالت الصحّية واليت يب 

احلذر عند استهالكها، ونذكر منها ما يأيت:

المصابون بالحساسّية
حيث إّن الكزبرة اجلاّفة قد تسّبب حدوث رّد فعل حتسسّي عند استهالكها 
من قبل املصابني باحلساسّية جتاه الشيح، واليانسون، والكراوية، والشّمر، 

والشبت، وغریها من األعشاب املشاهبة هلا. 

مرضى السّكري
فقد تساهم الكزبرة بتقليل مستوى سّكر الدم، لذلك يفّضل احلذر عند 

استهالكها يف حال اإلصابة بالسّكري، ومراقبة معّدل السكر لديه. 

المصابون بانخفاض ضغط الدم
قد تساهم الكزبرة يف خفض مستوى ضغط الدم، لذلك فإّن استهالكها 
املصابني  األشخاص  لدى  أكرب  بشكل  مستوياته  تقليل  إىل  يؤّدي  قد 
باخنفاضه، وعليه يب استهالكها حبذر، أو استشارة الطبيب لتناول أدوية 

ختفض مستوى ضغط الدم.

الذين سيخضعون لعملّية جراحّية
نظرا ألّن الكزبرة قد تقّلل مستوى السكر يف الدم، فإّن تناوهلا قد يتداخل 
مع التحكم بنسبة السكر خالل العملّية اجلراحّية، وبناء عليه يب التوّقف 

عن تناوهلا قبل أسبوعني من املوعد املقّرر للعملّية.

الکربزة في کالم األئمة المعصومين
 : قال رسول اهلل

»ما من امرأة حاملة أكلت البطيخ بالجبن إال يكون مولودها حسن الوجه و 
الخلق.«25
 : و قال

»البطيخ  قبل  الطعام  يغسل البطن و يذهب بالداء أصال.«26 
 :و عنه

»عض  البطيخ  و ال تقطعها قطعا فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة 
القلب تبيض األسنان و ترضي الرحمن، ريحها من العنبر و ماؤها من الكوثر و 

لحمها من الفردوس و لذتها من الجنة و أكلها من العبادة.«27
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extracts", Food Chemistry , Issue 3, Folder 97, Page 505-
515. Edited.
5. Pascal Delaquis, Kareen Stanich, Benoit Girard and others 
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ملا كان طريق إثبات النبوة هي املعجزة اليت هي من قبل اهلل تعاىل وهي 
تفرتق عن السحر كان من الالزم معرفة كل منهما بنحو عميق ودقيق، 
كي ال يلتبس األمر ويعلم احملق من املبطل والصادق من الكاذب، سأل 
األنبياء:  معجزات  وجه  علل  له  بني  بعدما   الرضا السكيت،  ابن 
فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال: »العقل تعرف به الصادق على 
اهلل فتصدقه والكاذب على اهلل فتكذبه«، فقال ابن السكيت: هذا واهلل 

الجواب.1
أنبياءه  وجل  عز  اهلل  أعطى  علة  ألي   :الصادق بصير،  أبو  وسأل 
ورسله وأعطاكم المعجزة؟ فقال: »ليكون دليال على صدق من أتى 
به والمعجزة عالمة هلل ال يعطيها إال أنبياءه ورسله وحججه ليعرف به صدق 

الصادق من كذب الكاذب.«2
 )النبي( صدقه  معرفة  وطريق  »التجريد«:  يف  الطوسي  المحقق  قال 
ظهور المعجزة على يده وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع 

خرق العادة ومطابقة الدعوى.3
والنفي  الثبوت  العبارة:  ذيل  للتجريد يف  يف شرحه  الحلي  العالمة  وقال 
سواء في اإلعجاز فإنه ال فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر عن رفع 
أضعف األشياء، وشرطنا خرق العادة ألن فعل المعتاد ونفيه ال يدل على 
الصادق، وقلنا: مع مطابقة الدعوى ألن من يدعي النبوة ويسند معجزته 
إلى إبراء األعمى فيحصل له الصمم مع عدم برء األعمى ال يكون صادقا.

يقاربه  المعجزة من شروط أحدها: أن يعجز عن مثله أو عما  وال بد في 
األمة المبعوث إليها. الثاني: أن يكون من قبل اهلل تعالى أو بأمره. الثالث: 

أن يحدث عقيب دعوى المدعي للنبوة أو جاريا مجرى ذلك ونعني بالجاري 
خارقا  يكون  أن  الخامس:  زمانه...  في  النبي  دعوة  يظهر  أن  ذلك  مجرى 

للعادة.4
الكرامات:  أيضا: المسألة الخامسة في  التجريد  الطوسي يف  وقال احملقق 
الصالحين،5  على  المعجزة(  )أي  ظهورها  جواز  تعطي  وغيرها  مريم  وقصة 
وقال العالمة احللي يف شرحه للعبارة: استدل المصنف بقصة مريم، فإنها 
تدل على ظهور معجزات عليها وغيرها مثل قصة آصف وكاألخبار المتواترة 

.المنقولة عن علي وغيره من األئمة
وقال احملقق الطوسي بعد ذلك: وال يلزم خروجه عن اإلعجاز وال النفور وال 

عدم التميز وال إبطال داللته وال العمومية.
فإذا   بالنبي الدعوى مختص  المعجزة مع  إن  العالمة يف شرحه:  وقال 
ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو ال، فإن ادعاها علمنا 
النبوة  يدع  لم  وإن  قبيح عقال،  الكاذب  يد  المعجزة على  إظهار  إذ  صدقه 
لم يحكم بنبوته، فالحاصل أن المعجزة ال تدل على النبوة ابتداء، بل تدل 
على صدق الدعوى فإن تضمنت الدعوى النبوة دلت المعجزة على تصديق 
المدعي في دعواه وال يلزم إظهار المعجزة على كل صادق إذ نحن إنما نجوز 
إظهارها على مدعي النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما وذلك ال يحصل 
لكل مخبر بصدق وإن امتياز النبي يحصل بالمعجزة واقتران دعوى النبوة، 
وهذا شيء يختص به دون غيره وال يلزم مشاركة غيره له في المعجز مشاركته له 
في كل شيء، وكما ال يلزم اإلهانة وانحطاط مرتبة اإلعجاز مع ظهور المعجز 

على جماعة من األنبياء كذا ال يلزم اإلهانة مع ظهوره على الصالحين.6

وقال المحقق القمي يف رسالة »أصول الدين«: 
اإلمام يعرف بالمعجزة فكل من ادعى اإلمامة وأتى بالمعجزة فإنما تدل على 

صدقه مثل ما مضى في بعث النبوة.7
وقال العالمة احللي يف كتاب »أنوار امللكوت« ما حاصله: المعجز أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي، والتقييد بخارق للعادق ليتميز المعجز عن غيره، 
وهذا القيد يكتفى به عن التقييد بعدم المعارضة ليتميز به عن السحر والشعبذة 
إذ السحر والشعبذة ليس بخارق للعادة وإن كانت خفية على أكثر الناس. 

وقيدنا الخارق للعادة باالقتران بالتحدي ليتميز المعجز عن الكرامات.8
وقال احلكيم املتبحر محمد مهدي النراقي يف كتابه »أنيس املوحدين«:

كل من ادعى النبوة أو اإلمامة وصدر منه أمر خارق فهو صاحب كرامة،9 
مث قال: والفرق بين المعجزة والسحر والشعبذة هو أن السحر والشعبذة من 
األمور العادية، ولكن أسبابهما تخفى على أكثر الناس، وهذا بخالف المعجزة 

فهي ليست من األمور العادية وال يوجد لها سبب مطلقا.10
وتوضيح الكالم يف هذا املقام، أن األمور العادية اليت جرت عادة اهلل تعاىل 

على وقوعها على قسمني:
األول: ما سببه ظاهر وهو حيصل إما من أسباب أرضية مثل تأثری بعض 
األغذية واألدوية، وصریورة النطفة إنسانا وحنو ذلك من األسباب األرضية 
اليت تتفق، وإما حتصل من أسباب مساوية مثل احلرارة احلاصلة من الشمس، 
وإما حتصل من تركب األسباب مثل تأثری الدواء املتناول يف جو هوائي 
خاص، ومثل تأثری الدعاء املكتوب يف وقت خاص، أو الذي يقرأ يف وقت 
تعاىل على وقوعها  اهلل  عادة  اليت جرت  األمور  خاص، وهذه كلها من 

بأسباب متوفرة ومتهيئة ألكثر الناس.
الثاني: هي اليت حتصل أيضا إما من أسباب أرضية أو مساوية أو كليهما، 
ولكن أسباهبا خمفية على أكثر الناس، مثل السحر والشعبذة والطلسمات 
وعلم احليل، والنریجنات، وحيث إن هلا أسبابا فالتعلم والتعليم حاصل فيها، 
أي إن كل من يعلم تلك العلوم ميكن له أن يعلمها غریه، خبالف املعجزة، 
اليت ليس هلا سبب مطلقا، ألنه من املعلوم أن شق القمر - مثال - مل يقع 
بسبب وحيلة ما، بل هو عطية إهلية يعطيها اهلل تبارك وتعاىل ملن يشاء، 
ومن ذلك ال يستطيع صاحب املعجزة أن يعلمها غریه حيث إنه ليس هلا 

علة غری إرادة اهلل تعاىل، فالتعليم يف املعجزة ال جمال له.
إذا اتضح أن املعجزة خارقة للعادة.

أمور  هي  بل  للعادة،  خبارقة  فليست  والشعبذة  والكهانة11  السحر  وأما 
عادية أسباهبا ختفى على أكثر الناس.

والتفريق بني املعجزة والسحر والشعبذة على من له غرفة من املعارف والعلوم 
يف هناية السهولة حيث إنه يتمكن من العلم بأن األمر له سبب أم ال، 
وأرباب السحر أسرع معرفة لذلك من بقية املتعلمني، ولذلك أول من آمن 
بالنيب موسى هم السحرة. ولكن هذا الفرق يشكل على عامة الناس 

االهتداء إليه فعليهم مبتابعة العلماء كي يشرق نور احلقيقة يف قلوهبم.
نعم، هنالك فرق آخر بني صاحب املعجزة والساحر ميكن لعامة الناس 
معرفته وهو أن صاحب املعجزة مهما طلب منه أمر خارق للعادة لالحتجاج 
 به فإنه قادر على إظهاره مثلما طلب مجاعة من املعاندين من نبينا

.كثریا من األمور اخلارقة للعادة فأظهرها هلم، وكذلك بقية األنبياء
وهذا خبالف الساحر، فإن عمله منحصر يف فعل خاص قد تعلمه، وإذا 
طلب منه أمر  - خارق للعادة - آخر فإنه يعجز عن ذلك، ومن ذلك مل 

ير ومل يسمع أن ساحرا كان يأيت بكل ما يطلب منه.المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة
أقول: فتحصل مما تقدم من كلمات األعالم أن املعجزة أمر خارق للعادة 
يأيت هبا من يدعي النبوة أو اإلمامة إثباتا لصدقه، وأن معجزات األنبياء 
تتحدى البشرية على مر العصور إىل يوم القيامة بأن يأتوا مبثلها، فإخراج 
النيب صالح للناقة من اجلبل بانشقاقه تعجز البشرية مهما تطورت 
علومهم عن ذلك، وكذلك قلب العصا حية تسعى تلتقم سحر وإفك 
كل ساحر من النيب موسى، وكذلك إحياء املوتى وإبراء األعمى 
والقرآن  القمر  شق  وكذلك   ،عيسى النيب  من  واألبرص  واألكمه 

.اخلالد لنبينا األعظم
إذا ال بد من ادعاء، وأمر خارق للعادة، كي يتحقق معىن املعجزة، ومن 
هنا يتضح أن كرامات أولياء اهلل الصاحلني ال تسمى معجزة، ألهنم ال 
تلك  اهلل  أعطاهم  ملا  هلم  ليس  ما  ادعوا  ولو  شيئا،  ألنفسهم  يدعون 
الكرامات، وهذه السنة من اهلل تعاىل حكمة بالغة كي ال تبطل حججه 
على عباده، ويتم االحتجاج عليهم ببعث الرسل وبإقامة األوصياء خلفاء 

الرسل.
األنبياء  قدرة  حول  الكالم  عند   - تفسریه  يف  الطباطبائي  العالمة  قال 

واألولياء-: 
مع  فهم  وهيمنته،  إحاطته  معنى  عن  وغفلة  ربهم  بمقام  جهل  في  الناس 
بعالم  االبتالء  يسوقهم  وأحديته  وجوده  إلى  اإلنسانية  الفطرة  تهديهم  ما 
المادة والطبيعة والتوغل في األحكام والقوانين الطبيعية ثم السنن والنواميس 
االجتماعية واألنس بالكثرة والبينونة إلى قياس العالم الربوبي بما ألفوا من 
البشر مع  المادة، فاهلل سبحانه عندهم مع خلقه كجبار من جبابرة  عالم 
عبيده ورعيته... لكن البراهين اليقينية تقتضي بفساد ذلك كله، فإنها تحكم 
بسريان الفقر والحاجة إلى الموجودات الممكنة في ذواتها وآثار ذواتها وإذا 
كانت الحاجة إليه تعالى في مقام الذات استحال االستقالل عنه واالنعزال 
منه على اإلطالق، إذ لو فرض استقالل لشيء عنه تعالى في وجوده أو 
شيء من آثار وجوده - بأي وجه فرض في حدوث أو بقاء - استغنى عنه 

من تلك الجهة وهو محال.
فكل ممكن غير مستقل في شيء من ذاته وآثار ذاته، واهلل سبحانه هو الذي 
يستقل في ذاته وهو الغني الذي ال يفتقر في شيء وال يفقد شيئا من الوجود 

وكمال الوجود كالحياة والقدرة والعلم فال حد له يتحدد به...
وعلى ما تقدم كل ما للممكن من الوجود والحياة والقدرة والعلم متعلق 
الوجود به تعالى غير مستقل منه بوجه، واالستقالل يبطل الحاجة اإلمكانية 

وال فرق فيه بين الكثير والقليل كما عرفت، هذا من جهة العقل.
وأما من جهة النقل فالكتاب اإلهلي وإن كان ناطقا باختصاص بعض 
الصفات واألفعال به تعاىل كالعلم باملغيبات واإلحياء واإلماتة واخللق 
أخر كقوله:  بآيات  مفسرة  مجيعها  ولكنها  اآليات  من  يف كثری  كما 
َرُسول «،12  ِمْن  اْرَتضى   َمِن  ِإالَّ  َأَحداً  َغْيِبِه  َعلى   يُْظِهُر  َفال  اْلَغْيِب  »عاِلُم 
»ُقْل يـَتـََوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوت «،13 »َو ِإْذ َتْخُلُق ِمَن الطِّيِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر بِِإْذني  
فـَتـَنـُْفُخ فيها فـََتُكوُن طَْيراً بِِإْذني «،14 وانضمام اآليات إلى اآليات ال يدع 
بنحو  تعالى  به  النافية اختصاص هذه األمور  باآليات  المراد  أن  شكا في 
األصالة واالستقالل والمراد باآليات المثبتة إمكان تحققها في غيره تعالى 

بنحو التبعية وعدم االستقالل.
فمن أثبت شيئا من العلم المكنون أو القدرة الغيبية أعني العلم 

المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة

القسم األول
في الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة
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من غير طريق الفكر والقدرة من غير مجراها العادي الطبيعي 
لغيره تعالى من أنبيائه وأوليائه كما وقع كثيرا في األخبار واآلثار 
ونفى معه األصالة واالستقالل بأن يكون العلم والقدرة مثال له تعالى 
وإنما ظهر ما ظهر منه بالتوسيط ووقع ما وقع منه بإفاضته وجوده فال حجر 
عليه، ومن أثبت شيئا من ذلك على نحو األصالة واالستقالل طبق ما يثبته 
الفهم العامي وإن أسنده إلى اهلل سبحانه وفيض رحمته لم يخل من غلو 
وكان مشموال لمثل قوله تعالى: »ال تـَْغُلوا في  ديِنُكْم َو ال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه 

ِإالَّ اْلَحق «.15
وقال يف تفسریه يف ذيل قوله تعاىل: 

َ»و اتَـّبـَُعوا ما تـَتـُْلوا الشَّياطيُن َعلى  ُمْلِك ُسَلْيماَن َو ما َكَفَر ُسَلْيماُن َو لِكنَّ 
الشَّياطيَن َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َو ما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بِباِبَل هاُروَت 
َو ماُروَت َو ما يـَُعلِّماِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى يـَُقوال ِإنَّما َنْحُن ِفتـَْنٌة َفال َتْكُفر«:16 

إن اآلية بسياقها تتعرض لشأن آخر من شؤون اليهود وهو تداول السحر 
أن  أو قصتين...  إلى قصة معروفة  بينهم وأنهم كانوا يستندون في أصله 
اليهود كما يذكره عنهم القرآن أهل تحريف وتغيير في المعارف والحقائق 
فال يؤمنون وال يؤمن من أمرهم أن يأتوا بالقصص التاريخية محرفة مغيرة 
على ما هو دأبهم في المعارف يميلون كل حين إلى ما يناسبه من منافعهم 

في القول والفعل.
وفيما يلوح من اآلية أن اليهود كانوا يتناولون بينهم السحر وينسبونه إلى 
سليمان زعما منهم أن سليمان إنما ملك الملك وسخر الجن واإلنس 
والوحش والطير وأتى بغرائب األمور وخوارقها بالسحر الذي هو بعض ما في 

أيديهم وينسبون بعضه اآلخر إلى الملكين ببابل هاروت وماروت.
فرد عليهم القرآن بأن سليمان لم يكن يعمل بالسحر، كيف والسحر 
كفر باهلل وتصرف في الكون على خالف ما وضع اهلل العادة عليه وأظهره 
على خيال الموجودات الحية وحواسها؟ ولم يكفر سليمان وهو نبي 
معصوم وهو قوله تعالى: »َو ما َكَفَر ُسَلْيماُن َو لِكنَّ الشَّياطيَن َكَفُروا يـَُعلُِّموَن 

النَّاَس السِّْحَر«،17 
وقوله تعالى: »َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَتراُه ما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخالٍق.«18

فسليمان أعلى كعبا وأقدس ساحة من أن ينسب إليه السحر والكفر 
وقد استعظم اهلل قدره في مواضع من كالمه في عدة من السور المكية النازلة 

قبل هذه السورة... إلى أن قال:
وفيها أنه كان عبدا صالحا ونبيا مرسال آتاه اهلل العلم والحكمة ووهب له 
من الملك ما ال ينبغي ألحد من بعده فلم يكن بساحر، بل هو من القصص 
الخرافية واألساطير التي وضعتها الشياطين وتلوها وقرأوها على أوليائهم من 
اإلنس وكفروا بإضاللهم الناس بتعليم السحر ورد عليهم القرآن في الملكين 
ببابل هاروت وماروت بأنه وإن نزل عليهما ذلك وال ضير في ذلك ألنه فتنة 
وامتحان إلهي كما ألهم قلوب بني آدم وجوه الشر والفساد فتنة وامتحانا 
يعلمان  ما كانا  أنهما  إال  السحر  أنزل عليهما  فهما وإن  القدر،  وهو من 
من أحد إال ويقوالن له: إنما نحن فتنة فال تكفر باستعمال ما تتعلمه من 
السحر في غير مورده كإبطال السحر والكشف عن بغي أهله وهم مع ذلك 
يتعلمون منهما ما يفسدون به أصلح ما وضعه اهلل في الطبيعة والعادة... ألن 
العقل ال يرتاب في أن السحر أشأم منابع الفساد في االجتماع اإلنساني.19
تـَتـُْلوا  ما  اتَـّبـَُعوا  )و  تعاىل:  قوله  العياشي« و»القمي« يف  ويف »تفسری 

الشَّياطيُن َعلى  ُمْلِك ُسَلْيماَن،20 عن اإلمام الباقر يف حديث: 

المدعون الكّذابونالمدعون الكّذابون

لقد تطرقنا يف الفصل السابق إمجاال إىل كل ما أدى إىل وقوع الغيبة. واالن 
يب رؤية ما التبعات والنتائج اليت انطوت عليها هذه الواقعة. 

لقد كان أئمة اهلدى على علم بسر الغيبة املكتوم، وكل ما كان يري 
ويسود بني األمة االسالمية، والذي كان بوسعه أن يتحول إىل سبب لغيبة 
حجة اهلل. وفضال عن ذلك، فان األئمة كانوا على علم أيضا بنتائج 
وآثار هذه الواقعة، لذلك فان اإلمام اجلواد بدأ نشاطات خاصة يف 
سبيل جتهيز املسلمني وإضفاء احلصانة عليهم مقابل تبعات غيبة حجة 
اهلل. وكأن أمر الغيبة، قد دون يف لوح مقدرات املسلمني، لكن ال أحد 
كان يعرف مدهتا، ومل يكن يتصور أن تدوم وتستمر إىل عصرنا هذا الذي 

نعيش فيه. 
ومن بني جمموعة العوامل املؤثرة اليت وردت يف القسم السابق، ميكن تسليط 
ميتلئ  الزمان حىت  إمام  على  الحصانة  إضفاء  موضوعي  على  الضوء 
ابتالء  واالخر  احلقيقة،  شروق مشس  موعد  وحلول  الالزم  الزمين  الوعاء 
وامتحان الناس حىت الوصول إىل الكمال واجلهوزية التامة ملواكبة حجة اهلل 

احلي. 
 حّدثنا الّصقر بن أبی دلف قال: مسعت أبا جعفر حمّمد بن علّی الّرضا

يقول: 

»إن اإلمام بعدی ابنی علّی أمره أمری وقوله قولی وطاعته طاعتی واإلمام 
بعده ابنه احلسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه. 

 مثّ سكت فقلت: يا ابن رسول اهلل فمن اإلمام بعد الحسن؟ فبكی
 :بكاء شديدا مثّ قال

»إّن من بعد احلسن ابنه القائم باحلّق املنتظر.« 
 :فقلت له: يا ابن رسول اهلل! لم سّمی القائم؟ قال

»ألنّه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلني بإمامته.« 
 :فقلت له: ولم سّمی المنتظر؟ قال

»ألّن له غيبة يكثر أيّامها ويطول أمدها فينتظر خروجه املخلصون وينكره 
املرتابون ويستهزئ بذكره اجلاحدون ويكذب فيها الوقّاتون ويهلك فيها 

املستعجلون وينجو فيها املسلمون.«1
وانتظار  الغيبة  أوال عن  اللثام   اجلواد اإلمام  احلوار، مييط  ويف هذا 

طويل؛
ويرسم ثانيا، صورة عن الوضع النفسي والفكري الذي حيل على إثر غيبة 

اإلمام يف اجملتمع االسالمي.
 ،ويف ظل تصنيف الناس نسبة إىل أمر إمامة صاحب الزمان

يعلن ثالثا أن اإلنتظار املخلص والتسليم املتعبد، ميثالن شرطي 

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

»فلما هلك سليمان وضع إبليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على 
للملك سليمان بن داود ذخائر كنوز  بن برخيا  ظهره: هذا ما وضع آصف 
العلم من أراد كذا وكذا فليعمل كذا وكذا، ثم دفنه تحت سريره ثم استتاره لهم 
فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إال بهذا، وقال المؤمنون: بل هو 
عبد اهلل ونبيه، فقال اهلل جل ذكره: »و اتَـّبـَُعوا ما تـَتـُْلوا الشَّياطيُن َعلى  ُمْلِك 

ُسَلْيماَن.«21

الهوامش:
أخبار  و»عيون  الشرائع«،  »علل  عن  نقال   ،70 11، ص  ج  »حباراالنوار«،   .1

الرضا« للصدوق.
2. املصدر السابق.

3. »جتريد االعتقاد«، طبعة مجاعة املدرسني، 1407هـ.ق. ص 350.
4. »شرح جتريد االعتقاد«، ص 350.

5. »جتريد االعتقاد«، ص 351.
6. »شرح جتريد االعتقاد«، ص 351.

7. »رسالة يف أصول الدين«، احملقق القمي.
8. العالمة احللي، »أنوار امللكوت يف شرح الياقوت«، ص 184.

9. »أنيس املوحدين« العالمة النراقي.
10. املصدر السابق.

11. الكهانة اإلخبار عن املستقبل بتوسط اجلن بعد انصياعهم للكاهن بسبب منط 
من األعمال وهي قريبة من السحر.

12. سورة اجلن، اآليات 26 و27.
13. سورة السجدة، اآلية 11.
14. سورة املائدة، اآلية 110.
15. سورة النساء، اآلية 171.
16. سورة البقرة، اآلية 102.

17. اآلية السابقة.

18. اآلية السابقة.
19. »تفسری امليزان«، ج 1، ص 234 و235.

20. سورة البقرة، ص 102.
21. »تفسری القمي«، ج 1، ص 55، وذلك نقال عن »تفسری امليزان«، ج 1، ص 

237، حبث روائي.

إسماعيل شفيعي سروستاني

حصل؛ الذي لما كان یجب أن یحصل!
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النجاة. الشرطان اللذان إن وجدا، ملا كانت الغيبة حتصل 
فاهنم  املسلمني،  الشرطان بني  يتحقق هذان  رمبا، وطاملا مل 
سيظلون يف حریة من أمرهم، وفضال عن ذلك، فان ابتالء الغيبة 
املنكرين  املرتابني، فصل صفوف  اللثام عن موقف  إماطة  ومن خالل 

واملستعجلني، واعتربه فارقا بني أهل احلق والباطل. 
بني  التمييز  الثبات،  من  املستوى  هذا  على  قادرا  وكأن ال حمك كان 
صفوف وقلوب الناس، وبالتنايل غربلة اجملتمع املوبوء بعصر بين العباس. 

الهامش:
1. ابن بابويه، حمّمد بن علي، »كمال الّدين ومتام النعمة«، ج 2، ص 378.

المصدر: شفيعي سروستاني، اسماعيل، »کرب وبالء إمام الزمان والمرابطة 
اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، ص 72-71.

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

يف »الكايف« بإسناده عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر: ما حّق 
اإلمام على الناس؟ قال: »حّقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا.«1 

و يف خطبة أمری املؤمنني املرويّة يف »روضة الكايف« قال: 
»أّما بعد، فقد جعل الّله تعالى لي عليكم حّقا بوالية أمركم، و منزلتي الّتي 
أنزلني الّله عّز ذكره بها منكم- إلى أن قال- في ذكر الحقوق الّتي فرضها 
الّله تعالى: فأعظم ما افترض الّله تبارك و تعالى من تلك الحقوق حّق الوالي 

على الرعّية.«2
فهذه نبذة من حقوقه على األنام.

روی عن أيب جعفر مثله إال أنه قال هكذا و هكذا و هكذا و هكذا 
يعين من بني يديه و خلفه و عن ميينه و عن مشاله.3

محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابنا عن هارون بن مسلم عن مسعدة 
:قال: قال أمری املؤمنني بن صدقة عن أيب عبد اهلل

»ال تختانوا والتكم و ال تغشوا هداتكم و ال تجهلوا أئمتكم و ال تصدعوا 
عن حبلكم   »فـَتـَْفَشُلوا َو َتْذَهَب ريُحُكم « و على هذا فليكن تأسيس أموركم 
و الزموا هذه الطريقة فإنكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم   ممن خالف 
ما قد تدعون إليه لبدرتم و خرجتم و لسمعتم و لكن محجوب عنكم ما قد 

عاينوا و قريبا ما يطرح الحجاب.«4
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن حماد و غریه عن 

حنان بن سدير الصيرفي قال: مسعت أبا عبد اهلل يقول: 
»نعيت إلى النبي نفسه و هو صحيح ليس به وجع قال نزل به الروح 
األمين- قال فنادىالصالة جامعة و أمر المهاجرين و األنصار بالسالح و 

اجتمع الناس فصعد النبي المنبر فنعى إليهم نفسه. 
ثم قال أذكر اهلل الوالي من بعدي على أمتي أال يرحم على جماعة المسلمين 
فأجل كبيرهم و رحم ضعيفهم و وقر عالمهم   و لم يضر بهم فيذلهم و لم 
يفقرهم فيكفرهم و لم يغلق بابه دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم و لم يخبزهم 

في بعوثهم فيقطع نسل أمتي. 
ثم قال قد بلغت و نصحت فاشهدوا.« 

و قال أبو عبد اهلل: »هذا آخر كالم تكلم به رسول اهلل على 
منبره.«5

اهلوامش:
1. »الكايف«، ج 1، ص 405 ح 1؛ عنه »البحار«، ج 27، ص 244، ح 4؛ 

و »الوايف«، ج 3، ص 651، ح 1.
2. »الكايف«ع ج 8، ص 353، ح 550.

3. نفس املصدر، ج 1، ص 405.
4. نفس املصدر.

5. نفس املصدر، ج  1، ص 406.

الدعاء  فوائد  في  المكارم  »مكيال  تقى،  محمد  االصفهاني،  المصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام المهدي، ج 1، ص 85.

فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

حق اإلمام علی الرعية
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أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

إعلم أن موالنا صاحب الزمان أمجل الناس و أحسنهم وجها ألنه 
:أشبه الناس برسول اهلل

ملا رواه السيد البحراني يف كتاب »احملجة«، و غریه عن عمار، عن رسول 
اهلل أنه قال: 

 يا عمار، إن اهلل تبارك و تعالى عهد إلي أنه يخرج من صلب الحسين«
أئمة تسعة، و التاسع من ولده يغيب عنهم، و ذلك قوله عز و جل: »ُقْل َأ 

رَأَيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح ماؤُُكْم َغْوراً َفَمْن يَْأتِيُكْم ِبماٍء َمِعينٍ «1
يكون له غيبة طويلة، يرجع عنها قوم و يثبت عليها آخرون، فإذا كان في 
آخر الزمان، يخرج فيمل الدنيا قسطا و عدال، كما ملئت جورا و ظلما، 
و يقاتل على التأويل، كما قاتلت على التنزيل، و هو سميي، و أشبه الناس 

بي...«2 
و يف »إكمال الدين« عن رسول اهلل قال: 

»المهدي من ولدي، إسمه إسمي، و كنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا و 
خلقا، تكون به غيبة و حيرة تضل فيها االمم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، 

يملها عدال و قسطا كما ملئت جورا و ظلما.«3 
و فيه أيضا: بسند صحيح عن الصادق عن آبائه قال: قال 
رسول اهلل: »المهدي من ولدي اسمه إسمي، و كنيته كنيتي، أشبه 

الناس بي خلقا و خلقا، تكون له غيبة و حيرة، حتى تضل الخلق عن أديانهم 
فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب، فيملها قسطا و عدال، كما ملئت ظلما 

و جورا.«4 
و فيه أيضا: مسندا عن رسول اهلل يف حديث ابن عباس: »و جعل 
من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري، و يحفظون وصيتي، التاسع منهم قائم 
أهل بيتي، و مهدي امتي، أشبه الناس بي في شمائله، و أقواله و أفعاله.«5 

و إذ قد عرفت أنه أشبه الناس برسول اهلل فاعلم أنه قد ثبت بالنص 
أن رسول اهلل كان أمجل الناس وجها و أحسنهم صورة:

ملا رواه ثقة اإلسالم الکليني يف »الكايف« عن أيب جعفر قال:
»كان نبي اهلل أبيض مشرب حمرة، أدعج العينين ، مقرون الحاجبين، شثن  
األطراف، كأن الذهب افرغ على براثنه ، عظيم مشاشة المنكبين، إذا التفت 
يلتفت جميعا من شدة استرساله ، سربته  سائلة من لبته  إلى سرته كأنها وسط 
الفضة المصفاة، و كأن عنقه إلى كاهله  إبريق فضة، يكاد أنفه إذا شرب أن 
يرد الماء، و إذا مشى تكفأ كأنه ينزل في صبب ، لم ير مثل نبي اهلل قبله و 

 6».ال بعده
عن   :الطوسي لـلشيخ  »الغيبة«  كتاب  عن  »البحار«،  يف  و 
الزمان  املنرب: »يخرج رجل من ولدي في آخر  أمریاملؤمنني قال على 
أبيض، مشرب حمرة مبدح البطن ، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، 

 7».بظهره شامتان، شامة على لون جلده، و شامة على شبه شامة النبي
و من طريق املخالفني عن النيب قال: »المهدي طاووس أهل الجنة.«8 
و عنه قال: »المهدي رجل من ولدي، لونه لون عربي، و جسمه جسم 

إسرائيلي، على خده األيمن خال، كأنه كوكب دري.«9 
و عنه قال: »المهدي منا أجلى الجبين، أقنى األنف.«10

و يف كتاب »تبصرة الويل فيمن رأى القائم املهدي«: عن أبي نعيم 
محمد بن أحمد األنصاري قال: 

 ،وجه قوم من املفوضة و املقصرة كامل بن إبراهيم المدني إىل أيب حممد
قال كامل: فقلت يف نفسي: أسأله ال يدخل الجنة إال من يعرف معرفتي، 

و قال بمقالتي؟
فلما دخلت على سيدي أيب حممد نظرت إىل ثياب بياض ناعمة 
عليه، فقلت يف نفسي: ولّي اهلل و حجته يلبس الناعم من الثياب، و يأمر 
بمواساة اإلخوان، و ينهانا عن لباس مثله، فقال متبسما: »يا كامل! و 

حسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده.«
فقال: »هذا هلل، و هذا لكم«، فسلمت و جلست إىل باب عليه سرت 
مرخى، فجاءت الريح، فكشفت طرفه، فإذا أنا بفىت كأنه فلقة قمر، من 

أبناء أربع سنني أو مثلها. 
فقال: »يا كامل بن إبراهيم! و اقشعررت من ذلك«- و اهلمت أن 

قلت: لبيك يا سيدي. 
فقال: »جئت إلى ولي اهلل و حجته و بابه تسأله هل يدخل الجنة إال من 

يعرف معرفتك و قال بمقالتك؟« 
فقلت: إي و اهلل!

فقال: »إذا و اهلل يقل داخلها، و اهلل ليدخلها قوم يقال لهم الحقية.«
قلت: يا سيدي و من هم؟ 

قال: »قوم من حبهم لعلي يحلفون بحقه، و ال يدرون ما حقه و 
.فضله«، مث سكت

مث قال: »و جئت تسأله عن مقالة المفوضة، كذبوا، بل قلوبنا أوعية 
لمشية اهلل، فإذا ]شاء[ شئنا و اهلل يقول: »َو ما َتشاُؤَن ِإاَل َأْن َيشاَء الَلُه.«11 
 مث رجع السرت إىل حالته، فلم أستطع كشفه، و نظر إيل أبو حممد
من  الحجة  بحاجتك  أنبأك  قد  و  جلوسك  ما  »يا كامل،  فقال:  متبسما، 

بعدي.«
فقمت، و خرجت و مل اعاينه بعد ذلك.12 

و يف قضية محمد بن عبيد اهلل القمي املنقولة يف البحار، عن غيبة الشيخ 
الطوسي، قال: لم أر قط في حسن صورته و اعتدال قامته ...13 

و األخبار يف هذا املعىن كثریة جدا، و لعلنا نذكر بعضها يف غری هذا الباب 
و اهلل اهلادي إىل هنج الصواب، و هلل در من قال:

قمر تكامل في نهاية حسنه
مثل القضيب على رشاقة قده 
فالبدر يطلع من ضياء جبينه

و الشمس تغرب في شقائق خده 
ملك الجمال بأسره فكأنما
حسن البرية كلها من عنده 

و أما وجه تشبيهه بالشهاب الثاقب فلعله ألنه يظهر بغتة،كما 
ورد يف عدة روايات، و كذلك الشهاب، أو ألنه يضي ء حىت يرى ضوؤه 

 ،كالشهاب الثاقب، و يشهد بذلك أيضا عدة روايات تأيت يف نوره
أو ألنه يطرد الشياطني و يدفعهم كما يطردون بالشهاب الثاقب.

قال اهلل تعاىل: »ِإاَل َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة فَأَتـْبـََعُه ِشهاٌب ثاِقٌب«14  

الهوامش:
1. سورة امللك، اآلية 30.

2. »احملجة«، ص 228، »كفاية األثر«، ص 120، عنه »منتخب األثر«، ص 
204 ح 3، و »البحار«، ج 36، ص 326 ح 183.

3.  »كمال الدين«، ج 1، ص 286، ح 1.
4. نفس املصدر، ج 1، ص 287 ح 4.
5. نفس املصدر، ج 1، ص 257 ح 2.

6. »الكايف«، ج 1، ص 443، ح 14، عنه »البحار«، ج 16، ص 189، 
ح 23.

7. »كمال الدين«، ج 2، ص 653، ح 17، عنه »البحار«، ج 51، ص 35، 
ح 4.

125؛  الدرر«، ص  »عقد  80؛  الزمان«، ص  صاحب  اخبار  يف  »البيان   .8
»احلاوي للفتاوي«، ص 66.

9. »الصواعق احملرقة«: اآلية الثانية عشر من اآليات، عنه »منتخب األثر«، ص 185، 
ح 1؛ »كشف الغمة«، ج 3، ص 276؛ عنه »البحار«، ج 51، ص 95، الباب 

السابع عشر.
10. »ينابيع املودة«، ص 421؛ »فرائد السمطني«، ج 2، ص 330؛ »صحيح 

أيب داود«، ج 2، ص 422؛ عنه »منتخب األثر، ص 143، ح 7.
11. سورة اإلنسان، اآلية 30؛ سورة التكوير، اآلية 29.

12. »تبصرة الويل«، ص 59، ح 26.
13. »غيبة الطوسي، ص 153؛ عنه »البحار«، ج 52، ص 3، س 16.

14. سورة الصافات، اآلية 10.

الدعاء  فوائد  في  المكارم  »مكيال  تقى،  محمد  االصفهاني،  المصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام المهدي، ج 1، صص 113- 116.

جمـال اإلمام
محّمدتقي الموسوي االصبهاني
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ولد سالم بن ديرا عام 1973م. مبدينة »دار السالم« يف »تنزانيا«، ونشأ 
يف أُسرة تعتنق املذهب الشافعي، مث واصل دراسته األكادميية حىت نال 

الشهادة الثانوية.
شاءت األقدار اإلهلية أن ينطلق األخ سامل حنو البحث املوضوعي فيبلور 
لنفسه معتقداً مبتنياً على األدلة والرباهني، ويتحّرر من التقليد األعمى 
الذي فرضته عليه األجواء الفكرية اليت حتيطه، فأسفر حبثه عن الوصول 
إىل نتائج دفعته العتناق مذهب أهل البيت عام 1992م مبدينة 

»عروشة« التنزانية.

أهّمية دراسة التاريخ اإلسالمي
كان بداية انطالقته عام 1991م من خالل دراسته مادة الرتبية الدينية 
يف الثانوية، فكان ممن يتفاعل مع هذه املادة الدراسية ويهتم هبا، وممن 
مل يعبأ بالشبهات اليت تلقى بالنسبة إىل هذه املادة، فإّن البعض يدعي 
التارخيية  باألحداث  صلة  هلا  الدينية  الرتبية  مادة  دروس  من  مجلة  أّن 
اليت جرت يف صدر اإلسالم، وفيها إشارة إىل الصراعات واالختالفات 
وفاة  بعد  بينهم  فيما  وقعت  اليت  واحلروب  الصحابة،  بني  اليت جرت 
رسول اهلل، وإّن هذه األمور قضايا تارخيية قد مضى زمنها، والينفعنا 
البحث حوهلا يف حياتنا املعاصرة، وال جدوى يف بذل اجلهد لدراستها، 

والبد من االهتمام باألمور اليت تنفع واقعنا املعاصر فحسب.
ولكن الباحث الواعي يد أّن هذه الشبهة هي جمّرد حماولة إلبعاد املسلم 
عن مصدره التشريعي، ألّن املسائل التارخيية هلا بُعدان، بُعد تارخيي مضى 
عصره واآلخر بُعد ديين باق أثره إىل يومنا هذا، وعلى املسلم املهتم بدينه 

أن يغربل التاريخ ويبذل قصارى جهده ملعرفة احلقيقة يف ذلك.
المستبصرونالمستبصرونفتاريخ الرسول واألحداث اليت جرت بعد وفاته متثل املنهج الديين 

المستبصرونالمستبصرون

والتشريعي للمسلم يف معرفته لإلسالم الصحيح، الذي مل تتالعب به أيدي 
رسول  بعد  اليت جرت  االختالفات  واقع  املسلم  يعرف  ومامل  املغرضني، 
اهلل، فإنه سوف يهل الدين الصحيح الذي جاء به النيّب، فقد 

.يتبع أهل البدع واألهواء وهو يظّن أنّه على سنة رسول اهلل
وممّا الشك فيه أّن أعظم خالف وقع بني األُمة بعد رسول اهلل هو 
التالعب  من  اإلسالم  وصيانة  حفظ  متّثل  ألهّنا  اإلمامة،  يف  اختالفها 
والتغيری، إذ مع غياهبا تفتقد الساحة اإلسالمية من يصون مبادءها، فيكون 
الدين لعبة بأيدي أُناس يؤّولون النصوص على ضوء املصاحل اليت يرتؤوهنا 
ألنفسهم، وبذلك تستأجر السلطات اجلائرة بعض وعاظ السالطني لتأويل 
النصوص التشريعية على مرامهم، ليحّملوا األلفاظ ما التطيق ويصرفوهنا 

عن مفادها ومغزاها طمعاً منهم يف حطام الدنيا.

وعي مجتمعاتنا المعاصرة
البد لكل مسلم من قراءة األحداث التارخيية املرتبطة بالشؤون العقائدية 

بكل دقة وإمعان ليكون على بصریة من دينه!
والطريق شائك، واجتيازه جمهد، ألّن االحنراف الذي تواصل أربعة عشر 
قرناً من الصعب إصالحة يف بضع سنني، واألمر يستدعي من الباحث 
الذي يقصد معرفة احلّق أن يغوص فيه بروح بّناءة ونفس موضوعية ويتناول 

األحباث بعقلية واعية.
وهذا األمر الحيصل إالّ للقلة اليت تصّمم مواصلة السری مهما كّلفها األمر، 
ألّن اإلشكالية األساسية اليت تعاين منها البشرية املعاصرة، هي حالة الفراغ 

العقائدي واخلواء الروحي البتعادها عن التتبع والبحث واملطالعة.
فنجد معظم الناس اكتفوا بإتباع هنج اآلباء يف العقائد، ومل يتعبوا أنفسهم 

يف هذا اجملال.

أما سامل، إذ شاءت األقدار اإلهلية أن ترشده إىل احلّق وهو يعيش يف أجواء 
حتيطها غيوم العصبية وأقالم التحريف.

بداية التحّرر من التقليد األعمى
يقول سامل: 

يف إحدى سنوات الدراسة الثانوية توىّل تدريسنا أستاذ يف مادة الرتبية الدينية 
كان خيتلف عن باقي األساتذة، ألنّه كان يكثر من االستشهاد بأقوال 
حمّمد بن علّي الباقر، وجعفر بن حمّمد الصادق، وكانت هذه 

األمساء غريبة على أمساعنا ومل نألفها من قبل.
ويوماً سألت األستاذ: من هو محّمد بن علّي الباقر؟ ومن هو جعفر بن محّمد 
الصادق؟ فقام األستاذ من مكانه وكتب على اللوحة حديث الثقلني الذي 
ورد فيه أمر رسول اهلل بالتمسك بالقرآن والعرتة.فسألت األستاذ: من 

هم العترة؟ فقال: 
هم أهل بيت رسول اهلل وهم علّي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من 
أوالد الحسين، مث عّد أمساءهم وقال: ومحّمد بن علّي الباقر وجعفر 

بن محّمد الصادق من هؤالء الذين أوجب اهلل أن نتمسك بهم.
فتعجبت من مقولة األستاذ! فإنّه ذكر أمراً مل نسمع به من قبل! وللتأكد 
البيت ووجوب  آخر فسألته عن أهل  من قول األستاذ، راجعت أستاذاً 
التمسك هبم، فقال يل: هنالك طائفة تسمى بالشيعة االثىن عشرية وهي 
تّدعي إتباع أهل البيت، ولكّنهم وإن كانوا مسلمني فهم يعتقدون بأمور 

تستوجب القول بكفرهم!.
فتعجبت من قول هذا األستاذ! وبقيت يف حریة وترّدد، وعرفت أّن األمر 
يتطلب مين البحث واملطالعة ألصل بنفسي إىل األدّلة والرباهني فأحتّرر من 

احلریة بني قول هذا وذلك.

في رحاب حديث غدير خّم
والتشيع، فخّصصت  الشيعة  ملعرفة  والدافع  احملّفز  نشأ عندي  بعد ذلك 
فرتة معّينة يف كل يوم للمطالعة يف هذا اجملال، وحّبذت يف بدء األمر قراءة 
كتبهم ألتعّرف على حقيقة أمرهم بصورة مباشرة، فكان من مجلة الكتب 
إىل اللغة اإلجنليزية، فعرفت أّن  اليت قرأهتا كتاب حول غدير خم مرتمجاً 
االختالف األساسي بيننا وبني الشيعة هو مسألة اإلمامة واخلالفة، وقد 
بنّي مؤلف هذا الكتاب األدلة من القرآن والسنة على ضوء مصادرنا ـ أبناء 
العامةـ  وثّبت بأّن الرسول مل يرتك أُمته من بعده سداً، بل أنّه ذكر 
يف مواقف عديدة النّص على خالفة علّي بن أيب طالب من بعده، 

وكان من أمهها يوم غدير خم.
نفسي، فخّلصت مطالبه وعرضتها على  يف  بليغاً  أثراً  الكتاب  ترك هذا 
األستاذ الذي كّفر الشيعة، لكنه مل يستطع الوقوف بوجه األدّلة املتينة اليت 
ذكرهتا له. فإّن حديث الغدير قد رواه أكثر من مائة صحايب، وهذا العدد 
يف حّد ذاته قليل! ألّن السامعني هلذا احلديث كانوا مائة ألف أو يزيدون، 
ورواه التابعون بكثرة، وأشار إليه معظم علماء القرون املتتابعة، وهو حديث 

بلغ حّد التواتر بني أوساط املسلمني.

رفض القوم لتنصيب اإلمام علّي للخالفة
قد حسم النيّب يف يوم الغدير موضوع اخلالفة واإلمامة من بعده، فربط 

 والية الناس لعلّي بن أيب طالب بواليته، وربط واليته بالوالية 
اهلل عّزوجّل، كما شاءت اإلرادة اإلهلية.

مجال تأويل حديث الغدير:
 ،يعلم مبا تنطوي عليه نفوس املعارضني خلالفة علّي كان الرسول
وهلذا حاول يف يوم الغدير أن اليرتك جماال ملن يف قلوهبم مرٌض فيؤولوا 
احلديث حسب أهوائهم، والسيما يف كلمة )املوىل( اليت تشتمل على 

معان متعّددة: من قبيل احملّب والناصر وغری ذلك.
فأورد الرسول القرينة يف كالمه ليحّدد املعىن الذي يقصده من هذه 
الكلمة، فقال: »ألستم تعلمون أّني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟« فلما 
شهدوا له بذلك، قال: »من كنت مواله فهذا علّي مواله.« ليثبت 
أّن علّيًا أوىل بالتصرف يف أُمور الناس من بعده.وقد فهم الصحابة 
ذلك من دون تكّلف وعناء، فأسرعوا يسلمون عليه بأمرة املؤمنني، وأقّروا 

بذلك مجيعاً!

مواجهة التيار االجتماعي بعد االستبصار
ومن خالل هذه النتائج جتّلت لسامل هذه احلقيقة التارخيية املهمة اليت مل 

يكن يعلمها من قبل. 
فيقول سامل:

إىل  ذهبت  القاطعة،  والرباهني  باألدّلة  احلقائق  هذه  يل  تبّينت  حينما 
زمالئي والسعادة متأل قليب ألين سأبث البشرى هلم وأدهّلم على طريق 
احلّق. ولكن بكل أسى جاءت ردود فعلهم قاسية جّداً، فهجرين بعضهم 
الشيعة هنرين ومل يسمح يل باحلوار  الذي كان يكره  أّن أستاذي  كما 
والتفاهم معه، فتأملت لتعامله الغليظ كثریاً، ومل يكن حزين حلرماين من 
االتصال به، بل كان إلعراضه عن األدّلة والرباهني، ولسلوكه السليب وهو 

يف موقع الرتبية والتدريس يف الثانوية.
لكن هذا األمر مل يثن سامل عن عزمه، ألنّه بدأ يشعر باحلرّية واالستقالل 
والثقة بالنفس، ومل يكن كالسابق تبع هلذا وذاك، بل أصبح ميتلك الدليل 
التيارات  أمام  والتحدي  للصمود  الذاتية  القّوة  مينحه  الذي  والربهان 

املعاكسة.
متهّيب من  املتينة جعلته غری  اأُلسس  معتقداته على  ارتكاز  أّن  كما 

صعوبة الطريق ووعورته.
فيضيف سامل:

بعد البحث والدراسة تبنّي يل أّن مجيع االفرتاءات اليت كانت تلقى بني 
أوساطنا على الشيعة هي كذب وهبتان وافرتاء، بل أّن بعض كبارنا كانوا 
يتعمدون يف ذلك ليحجبونا ولينشؤوا أمامنا حاجزاً من النفور واإلمشئزاز 

.بيننا وبني أتباع مذهب أهل البيت
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محمد بن يعقوب، عن أيب عبد اهلل )يف حديث طويل( قال: 
»إن اهلل فرض االميان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، 
فليس من جوارحه جارحة إال وقد وكلت من االميان بغری ما وكلت به 

أختها...« 
 :إىل أن قال

»فأما ما فرض على القلب من االميان فاالقرار واملعرفة والعقد والرضا 
والتسليم بأن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إهلا واحدا مل يتخذ صاحبة 
وال ولدا، وأن حممدا عبده ورسوله، واالقرار مبا جاء من عند اهلل 
من نيب أو كتاب، فذلك ما فرض اهلل على القلب من االقرار واملعرفة 
ُمْطَمِئنٌّ  َوقـَْلُبُه  ُأْكرَِه  َمْن  ِإالَّ   ...« عز وجل:  اهلل  قول  وهو  عمله،  وهو 
ِمَن   ...« وقال:  اْلُقُلوُب«  َتْطَمِئنُّ  اللَِّه  ِبذِْكِر  »َأاَل  وقال:  يَماِن...«  بِاإْلِ
تـُْبُدوا  قـُُلوبـُُهْم...« وقال: »... ِإْن  تـُْؤِمْن  َوَلْم  بَِأفـَْواِهِهْم  قَاُلوا آَمنَّا  الَِّذيَن 
ما ِفی أَنـُْفِسُکْم َأْو ُتْخُفوُه ُيحاِسْبُکْم ِبِه اللَُّه فـَيـَْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َو يـَُعذُِّب َمْن 
َيشاُء...« فذلك ما فرض اهلل على القلب من االقرار واملعرفة فهو عمله، 
القلب  عن  والتعبری  القول  اللسان  على  اهلل  وفرض  االميان،  رأس  وهو 
ِللنَّاِس  مبا عقد عليه وأقر به قال اهلل تبارك وتعاىل امسه: »... َو ُقوُلوا 
َوِإلَُٰهَنا  ِإلَْيُكْم  َوأُْنِزَل  ِإلَيـَْنا  أُْنِزَل  بِالَِّذي  آَمنَّا  َوُقوُلوا   ...« قال:  ُحْسناً...« 
َوِإلَُٰهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن« فهذا ما فرض اهلل على اللسان وهو 

الجهاد بالنفسالجهاد بالنفس

صحيفة رضويةصحيفة رضوية

الفروض علی الجوارح ووجوب القيام بها
عمله، وفرض على السمع أن يتنزه عن االستماع إىل ما حرم اهلل، وأن 
يعرض عما ال حيل له مما هنى اهلل عز وجل عنه، واالصغاء إىل ما أسخط 
اهلل عز وجل فقال عز وجل يف ذلك: »َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن 
ِإَذا َسِمْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْستـَْهَزأُ ِبَها َفاَل تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّٰى َيُخوُضوا 
ِفي َحِديٍث َغْيرِِه...« مث استثىن موضع النسيان فقال: »... َوِإمَّا يُنِسيـَنََّك 
الشَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرٰى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن« وقال: »... فـََبشِّْر ِعَباِد 
٭ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوُأولَِئَك ُهْم 
ُأوُلو اأْلَْلَباِب« وقال تعاىل: »َقْد َأفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن ٭ الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم 
فَاِعُلوَن«  ِللزََّكاِة  ُهْم  َوالَِّذيَن  ٭  ُمْعِرُضوَن  اللَّْغِو  َْعِن  ُهم  َوالَِّذيَن  ٭  َخاِشُعوَن 
وقال: »َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه...« وقال: »... َو ِإذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا 
ِکرامًا« فهذا ما فرض اهلل على السمع من االميان أن ال يصغى إىل ما ال 

حيل له وهو عمله وهو من االميان.«

يتبع...

ج 11، صص  العاملي،  الحر  جعفر  أبو  الشيخ  الشيعة«،  »وسائل  المصدر: 
.126-125

:قال الرضا
فی  بِتـَْفريطی  ِعْلمی  َمَع  ِالَْيَک،  َيدی  َمَدْدُت  و  َيَدْيَک،  بـَْيَن  َوقـَْفُت  ِالهی 
ِعباَدِتَک، َوِاْهمالی ِلَکثيٍر ِمْن طاَعِتَک، َوَلْو اَ ّنی َسَلْکُت َسبيَل اْلَحياِء َلِخْفُت 
ِمْن َمقاِم الطََّلِب َوالدُّعاِء، َولِکّنی يا َربِّ َلّما َسِمْعُتَک تُناِدی اْلُمْسرِفيَن ِالی 

باِبَک، َوَتِعُدُهْم ِبُحْسِن ِاقالَِتَک َوَثواِبَک
ِجْئُت ُمْمَتِثالً ِللنِّداِء، َوالِئذا ِبَعواِطِف َاْرَحِم الرَُّحماِء، َوَقْد تـََوجَّْهُت ِالَْيَک بَِنِبيَِّک 
ُ َعَلْيِه َواِلِه، الَّذی َفضَّْلَتُه َعلی َاْهِل الطّاَعِه، َوَمَنْحَتُه بِاالِْجابَِه َوالشَّفاَعِه َصلَّی الّله 

َوِبَوِصيِِّه اْلُمْختاِر، اْلُمَسّمی ِعْنَدَک ِبَقسيِم اْلَجنَِّه َوالّناِر، َوِبفاِطَمَه َسيَِّدِه النِّساِء، 
َو بِاَبْنائَِها االَْْولِياِء االَْْوِصياِء

الشَّفاَعِه  ِفی  اْلَوسيَلَه  َوَيْجَعُلونـَُهُم  ِالَْيَک،  ِبِهْم  يـَتـََوجَُّهوَن  َمَلٍک خاصٍَّه  َوِبُکلِّ 
َلَدْيَک، َو هُؤالِء خاصَُّتَک، َفَصلِّ َعَلْيِهْم، َواِمّنی ِمْن َاْخطاِر ِلقاِئَک، َواْجَعْلنی 
ِمْن خاصَِّتَک َوَاِحّباِئَک فـََقْد َقدَّْمُت َاماَم َمْساَلَِتَک َو َنْجواَک ما َيُکوُن َسَببا ِالی 
ِلقاِئَک َوُرْؤياَک، َوِاْن َرَدْدَت َمَع ذِلَک ُسؤالی، َوخاَبْت ِالَْيَک امالی، َفماِلٌک 
رَأی ِمْن َمْمُلوِکه ُذنُوبا َفَطَرَدُه َعْن باِبه، َوَسيٌِّد رَأی ِمْن َعْبِده ُعُيوبا فََاْعَرَض َعْن 
َجواِبه، يا َشْقَوتاُه ِاْن ضاَقْت َعّنی َسَعُه رَْحَمِتَک ِاْن َطَرْدتَنی َعْن باِبَک َعلی 
باِب َمْن اَِقُف بـَْعَد باِبَک؟! َوِاْن فـََتْحَت ِلُدعائی اَْبواَب اْلَقُبوِل، َوَاْسَعْفَتنی بِبـُُلوِغ 
ْحساِن، َوَاَحبَّ ِاْتماَمُه، َوَمْولًی اَقاَل َعثـَْرَه َعْبِده، َورَِحَم  السُّؤاِل، َفماِلٌک َبَدَء بِاالِْ

المناجاة بحمد اهلل تعالی وشكره
َمقاَمُه َوُهناَک ال َاْدری َایَّ نَِعِمَک َاْشُکُر؟

َاحيَن َتَطوَّْلَت َعَلیَّ بِالرِّضا، َوتـََفضَّْلَت بِاْلَعْفِو َعّما َمضی؟
ْحساِن؟ َاْم حيَن زِْدَت َعَلی اْلَعْفِو َواْلُغْفراِن بِاْستيناِف اْلَکَرِم َواالِْ

َفَمْساَلَتی َلَک يا َربِّ فی هَذا اْلَمقاِم اْلَمْوُصوِف، َمقاِم اْلَعْبِد اْلباِئِس اْلَمْلُهوِف 
َوَاْن  ُعْمری،  ِمْن  بَِقَی  فيما  َوتـَْعِصَمنی  ُذنُوبی،  ِمْن  َسَلَف  ما  لی  تـَْغِفَر  َاْن 
َواْلَمناِزِل،  االَْْهِل  ِمَن  اْلَبعيَدْيِن  اْلَجناِدِل،  بُُطوِن  فی  اْلَغريبـَْيِن  واِلَدیَّ  تـَْرَحَم 
ْد  َوَجدِّ ُغْفراِنَک،  بِاثاِر  َوْحَشتـَُهما  َواِنْس  ِاْحساِنَک،  بِاَْنواِر  َوْحَدتـَُهما  ِصْل 
ِلُمْحِسِنِهما فی ُکلِّ َوْقٍت َمَسرًَّه َونِْعَمًه، َوِلُمسيِئِهما َمْغِفَرًه َورَْحَمًه، َحّتی يَْأَمنا 
ِبعاِطَفِتَک ِمْن َاْخطاِر اْلِقياَمِه، َوُتْسِکنـَُهما ِبَرْحَمِتَک فی داِر اْلُمقاَمِه، َوَعرِّْف 
بـَْينی َوبـَيـْنـَُهما فی ذِلَک النَّعيِم الّراِئِق َحّتی َتْشُمَل بِنا َمَسرََّه الّساِبِق َوالاّلِحِق 
ِْن َعَرْفَت ِمْن َعَملی َشْيئا يـَْرَفُع ِمْن َمقاِمِهما، َويزيُد فی اِْکراِمِهما،  ِبه َسيِّدی َوا 
فَاْجَعْلُه ما يُوِجُبُه َحقَُّهما َلُهما، َوَاْشرِْکنی ِفي الرَّْحَمِه َمَعُهما، َواْرَحْمُهما َکما 

رَبَّيانی َصغيرا.

الرضوية  »الصحيفه  محّمدباقر،  االبطحی،  الموحد  مرتضی  نجل  المصدر: 
الجامعة«، تحقيق موسسه االمام المهدی، ص 156-154.
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قتله، و يحمدون كل من عبناه، و ان نحمد أمره. فانما اعيبك النك رجل 
اشتهرت بنا و بميلك الينا، و أنت في ذلك مذموم عند الناس، غير محمود 
االثر لمودتك منا و ميلك الينا، فاحببت ان أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين 

بعيبك و نقصك و يكون بذلك منا دفع شرهم عنك...«5 
و هناك خرب أورده الكشي 6 و يستشف منه ان املفضل كان يؤمن بامامة 
إسماعيل بن الصادق، و ال صحة هلذا اخلرب اطالقا، ألن املفضل كان 
املتمسكة  الفرقة  دعيت  حىت   ،الكاظم اإلمام  اىل  الدعوة  يف  علما 
الفرقة  رأيه- دعيت هذه  املفضل يف  اتبعت  اليت  و   الكاظم بامامة 
بـالمفضلية نسبة إليه.. قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني املتوىف عام 

548هـ.ق.:
الموسوية او المفضلية: فرقة واحدة قالت بامامة موسى بن جعفر نصا 
عليه باالسم، حيث قال الصادق )سابعكم قائمكم( .. و لما رأت الشيعة 
ان  أوالد الصادق على تفرق، فمن ميت في حال حياة أبيه لم يعقب، و من 
مختلف في موته، و من قائم مدة يسيرة ميت غير معقب. و كان موسى هو 
مثل  عليه  اجتمعوا  و  إليه،  رجعوا  أبيه،  موت  بعد  قام  و  األمر،  تولى  الذي 

المفضل بن عمر و زرارة بن أعين و عمارة الساباطي.7

االخبار المروية في حقه
املفضل،  يف  املؤرخون  ما خطه  راجعت  و  الرجال،  تصفحت كتب  إذا 
وجدت ما يدعوك إىل اكباره، و اإلعجاب به، و تقدير خدماته  اجللي آلل 
البيت، و ما كان له من املواقف احملمودة يف الذب عنهم، و نصرته هلم 
 نصرة مؤمن هبم، موقن مبا هلم من الدرجات الرفيعة.. و ملا عرف األئمة
منه ذلك جبلوه غاية التبجيل، و قربوه من أنفسهم، و انزلوه منزلة اخلواص 

من أصحاهبم الثقاة من بطانتهم.
فمن االخبار املعربة عن شخصيته احملرتمة ما رواه أبو حنيفة اجلمال قال: 
مر بنا املفضل انا و ختين 8 نتشاجر يف مریاث لنا، فوقف علينا ساعة مث 
قال: تعاال معي إلى المنزل، فاتيناه فأصلح بيننا باربعمائة درهم، و دفعها الينا 

من عنده حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه. 
قال: أما انها ليست من مالي، و لكن اإلمام الصادق أمرنى إذا تنازع 
رجالن في شي ء ان اصلح بينهما، و افتديهما من ماله، فهذا من مال االمام 

9.أبي عبد اهلل
و دخل املفضل مرة على اإلمام الصادق، فلما بصر به تبسم يف وجهه 
مث قال: »إلي إلي يا مفضل! فو ربى اني ألحبك و أحب من يحبك! .. 

يا مفضل لو عرف جميع أصحابى ما تعرف ما اختلف اثنان!« 
فقال له املفضل:

يا ابن رسول اهلل لقد حسبت ان اكون قد أنزلت فوق منزلتي...؟ 
فاجابه  االمام: »بل أنزلت المنزلة التي انزلك اهلل بها...«10

و ليس شي ء ادل على واسع علم املفضل، و خربته الواسعة يف احكام 
في  ألجلس  انى   :للصادق املختار  بن  الفيض  قول  من  الشريعة، 
حلقات أصحابنا بالكوفة، فأكاد اشك باختالفهم في حديثهم، حتى ارجع إلى 
المفضل، فيقضي من ذلك علي ما تستريح إليه نفسى، و يطمئن إليه قلبي. 

قال اإلمام: »اجل هو كما ذكرت.«11
و عد الشيخ الكفعمي 12 املفضل من البوابين  و قال: ان المراد من باب 
االمام على ما يظهر من بعض قدماء األصحاب هو بابه في العلوم و االسرار.. 

و من كان اجدر من أصحاب االمام باملفضل، لنيل هذه املكانة، و 
جعل االمام منه بابا لعلومه و خمبئا السراره.

عن هشام بن أحمد قال: دخلت على ايب عبد اهلل و انا أريد ان اسأله 
عن املفضل، و هو يف ضيعة له، يف يوم شديد احلر، و العرق يسيل على 
صدره، فابتدأىن بقوله: »نعم العبد- و اهلل ال إله إال هو- المفضل بن 

عمر« حىت احصيتها نيفا و ثالثني مرة يقوهلا و يكررها يل .13
الناس يف  يقوله  فيما  الكاظم بعض أصحابه  أبو احلسن  و سال 
بأمر  يقوم  او نصرانيا، و هو  يهوديا  فيه هبه  يقولون  فاجابه!  املفضل 
صاحبكم قال اإلمام: »ويلهم..!! ما اخبث ما انزلوه..!! ما عندي 

كذلك، و ما لي فيهم مثله .«14
عبد  أيب  عن  النص  روى  ممن  املفضل  بأن  المفيد15  الشيخ  صرح  و 
اهلل على ابنه أيب احلسن موسى، و انه من شيوخ أصحابه و 

خاصته و بطانته و ثقاته الفقهاء الصاحلني. 
و ذكر شيخ الطائفة الطوسي16   ان املفضل من قوام األئمة و كان 
حممودا عندهم حمبوبا لديهم، مث انه كان من وكالئهم الذين مضوا على 

منهاجهم.

اهلوامش:
1. العالمة النوري، »مستدرك الوسائل«، طهران, دار اخلالفة, ج 3، ص 562.

2. الکشي، »معرفة أحوال الرجال«، ص 211.
3. الشيخ الصدوقة، »العيون«، يف باب النصوص على امامة الرضا، و املمقاين، 

»تنقيح املقال«، جنف، املرتضوية، ج 3، ص 238.
4. مفضل بن عمر، »توحيد املفضل« قم، الطبعة الثالثة، ىب تا.

5. »رجال الكشي«، ص 91؛ و كتاب »الوسائل«، ج 3، ص 584.
أبو علي«، ص 308، و »رجال  الكشي«، ص 209، و »رجال  6. »رجال 

األسرتآبادي«، ص 342.
7. »امللل و النحل«،  ج ۲، ص 3- 4.
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10. »مستدرك الوسائل«، ج 3، ص 564.

11. »تنقيح املقال«، ج 3، ص 239.
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»املستدرك«، ج 3، ص 5701
13. »رجال الكشي«، ص 207

14. نفس املصدر، ص 211.
15. يف كتابه »اإلرشاد«، ص 307- 308 يف باب النص على امامة أىب احلسن 

موسى. 
16. يف كتاب »الغيبة«، ص 224.

الطبعة  داوري،  طباعة  قم،   المفضل«،  »توحيد  بن عمر،  مفضل  المصدر: 
الثالثة، مقدمة المحقق کاظم مظفر، صص 30-3.

سيرة األخيارسيرة األخيار

سيرة األخيارسيرة األخيار

ولد أبو محمد و قيل أبو عبد اهلل المفضل بن عمر الجعفى الكوفي، فيما 
الكوفة  الثاين اهلجري يف مدينة  القرن  أوائل  القرن األول و  أواخر  بني 

اآلهلة- يومئذ- برواد العلم، و اقطاب الفكر اإلسالمي.
و   الباقر اإلمام  املفضل عاصر  ان  الروايات  بعض  من  نستنتج  و 
 ،احتك به، فأدرك الدولة األموية.. و من مث اتصل باالمام الصادق
و بعده باالمام موسى الكاظم، و قد أخذ عنهما احلديث و الرواية، 
و كان أثریا لديهما، قريبا اليهما، متوكال عنهما، متوليا هلما يف قبض 
األموال، و تفويضه يف ذلك تفويضا يدل على ثقة اجلميع به و اعتمادهم 
عليه، و قد قال له اإلمام الصادق مرة: »اذا رأيت بين اثنين من 

شيعتنا منازعة، فافتدها من مالي.«1
و عاصر بعد ذلك اإلمام الرضا، و يف أيامه تويف، و كان ذلك يف 
أخريات املائة الثانية من اهلجرة، عن عمر ناهز الثمانني سنة. و ملا بلغ 
موته الرضا قال فيه هذه الكلمة اخلالدة: »كان الوالد بعد الوالد .. 
اما انه قد استراح«،2 و يف خرب آخر ان الرضا خاطب أحد أصحابه 

بقوله:  »أما ان المفضل كان انسي و مستراحي.«3
و من املؤكد ان املفضل توىف، و هو مل يكن بـ»طوس« و ال بـ»بغداد«، 
و امنا كان بـ»الكوفة«، فاهنا كانت مسقط راسه، و هبا كان وكيال من 
املفضل حيا حىت سنة  الكاظم، و كان  و  الصادق  االمامني  قبل 

183هـ.ق.
و هي السنة اليت تويف هبا اإلمام الكاظم، و مل يدم بعد ذلك إال 
 قليال، ال سيما و ان االخبار مل تكن متوفرة عن اتصاله باالمام الرضا

.مما ترجح عندنا وفاته بعد سنيات من موت اإلمام الكاظم
ان املفضل دائبا على احلضور يف مدرسة اإلمام الصادق، و قد استقى 
الكثری من األحاديث و العلوم عنه، و عن ولده موسى الكاظم، و 
عن حفيده اىب احلسن الرضا. و عند اختمار تلكم األحاديث و 

املعارف يف ذهنه و عند ما نضجت يف عقله و وعاها حق الوعي، استطاع 
ان يؤلف عددا من الكتب فيما ال خترج مضامينها و مواضيعها عن حدود 

الشريعة اإلسالمية و عن عظمة اخلالق، و عن املوجودات و اخلالئق.4 

تضميد جروحه
املفضل  على خطة  تدل  اليت  األحاديث  و  األخبار  بعض  للقارئ  روينا 
الطيبة، و مكانته السامية يف نفوس آل البيت، تلك املكانة اليت دعت 
اعدائهم إىل نصب الشراك، و إيقاعه فيها، كرميه بالتهم و االباطيل و قذفه 

باالكاذيب و االفرتاءات.
و إذا رجعنا إىل عصر اإلمام الصادق، للمسنا تشدد احلاكمني على 
آل البيت و أصحاهبم. و كان أكثر الشيعة يلوذون بأئمتهم، حفظا 
يألوا  الذين مل  اجلائرين  العباسيني و والهتم  لظهورهم من سياط جالوزة 

جهدا يف مطاردة أهل البيت و من ميت اليهم بصلة.
و من أجل ذلك اضطر اإلمام الصادق ان يعمل بالتقية، حىت صارت 
التقية هذه سياسة خاصة سار عليها هو و أصحابه مجيعا، و حىت انه 
كان يعيب خاصة أصحابه، كى يبعد الشبه اليت حتوم حوهلم و اليت طاملا 
عليهم  الشفقة  بدافع  االمام ذلك  فعل  قد  و  الفناء.  و  باملوت  هددهتم 

الخفاء حاهلم، حىت ال يتعرض أصحابه للشر.
و هلذا فان األحاديث املروية يف ذم املفضل و القدح به ينبغي محلها على 
التقية و كذا ما ورد يف حق امثاله من اجالء االصحاب، بعد حتقق عدهلم 

و تواتر املدح هلم. 
 :فقد روي عن عبد اهلل بن زرارة بن اعين انه قال له االمام أبو عبد اهلل
اقرأ والدك السالم و قل له: انما اعيبك دفاعا منى عنك، فان الناس و العدو 
يسارعون إلى كل من قربناه و حمدنا مكانه، الدخال االذى فيمن نحبه و 
نقربه، فيذمونه لمحبتنا له، و قربه و دنوه منا، و يرون ادخال األذى عليه و 

المفّضل، باب العلم
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دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين57

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

الحالة السياسية العامة
سنة  المعتصم  حكم  يف  القيادية  مهامه   اهلادي اإلمام  مارس 
220هـ.ق. واستشهد يف حكم المعتز سنة 254هـ.ق. وخالل هذه 
السنوات األربعة والثالثني قد عاصر ستة من ملوك بين العباس الذين مل 
يتمتعوا بلذة احلكم واخلالفة كما متتع آباؤهم؛ حيث تراوحت فرتة خالفة 
كل منهم بني ستة أشهر ومخسة إىل مثان سنوات سوى املتوكل الذي دام 

حكمه مخسة عشر عاماً.
ويعترب عهد المتوكل العباسي بدء العصر العباسي الثاين، وهو عصر نفوذ 
الدولة  احنالل  عصر  بدء  البعض  واعتربه  )232-334هـ.ق.(  األتراك 

العباسية، الذي انتهى بسقوطها على أيدي التتار سنة 656هـ.ق.
وكان لسياسة املتوكل وأسالفه األثر البالغ يف انفصال بعض أمصار الدولة 
دويالت صغریة  نشأت  بالتدريج، حيث  املركزية  السلطة  عن  واستقالهلا 

وكيانات متنافسة فيما بينها: كالسامانية، والبويهية، واحلمدانية، والغزنوية، 
والسلجوقية، بعد هذا العصر.1

وكما كان هلذه الدويالت تأثری يف تقدم احلضارة اإلسالمية باعتبار انفتاح 
العباسية  الدولة  أضعفت كيان  لكنها  والعلماء  العلم  على  األمراء  بعض 
سياسياً؛ ألهنا قد سامهت يف إياد شرخ يف وحدة الدولة اإلسالمية الكربى.
وقد يعزى هذا االنفصال وتشكيل هذه الدويالت -إضافة إىل االضطهاد 
وتعسف سالطني الدولة العباسية- إىل استخدام األتراك يف مناصب الدولة 
احلساسة، واعتمادهم كقوة رادعة ضد معارضي الدولة العباسية؛ إذ أصبح 
تلك  العرب وسواهم عن  أبعد  بينما  وأفراداً،  قيادة  منهم  يتكون  اجليش 
املناصب مما أثار حفيظة العرب ضد السلوك السياسي للدولة العباسية؛ 

وبالتايل أدى إىل االنفصال عنها.
وكان املعتصم أول اخللفاء العباسيني الذين استعانوا باألتراك وأسندوا إليهم 

مناصب الدولة وأقطعوهم الواليات اإلسالمية.2
وقد انتهج املتوكل سياسة العنف جتاه العلويني وشيعة أهل البيت فضاًل 
عن أهل البيت أنفسهم، وجتلى ذلك بوضوح يف أمره هبدم قرب اإلمام 
وبذره وسقي  أمر حبرثه  بل  الدور،  من  وما حوله   بن علي احلسني 

موضع القرب ومنع الناس من زيارته وتوعد بالسجن على َمن زاره.3
وقد أثار املتوكل هبذه السياسة حفيظة املسلمني بشكل عام، وأهل بغداد 
بشكل خاص، وقد ردوا على اإلهانات اليت أحلقها بالعلويني فسبوه يف 

املساجد والطرقات.4
ويف زمن املتوكل أصابت مدن العراق جماعة شديدة وهلك كثری من الناس، 
وانتهز الروم فرصة ضعف الدولة فاستأنفوا غاراهتم على أراضيها فأغاروا 
آسيا  فيليفيا جنويب  بأهلها وأحرقوا دورهم، مث غزوا  على دمياط وفتكوا 

الصغرى وهزموا أهلها هزمية منكرة.5
والمعتز  المنتصر  الثالثة  أوالده  إىل  املتوكل  عهد  235هـ.ق.  عام  ويف 
والمؤيد، بيد أنه رأى أن يقدم املعتز على أخويه حملبته أم املعتز )قبيحة( 
ولكن املنتصر غضب لذلك فدبر مع أخواله األتراك مؤامرة الغتيال أبيه، 
وحاول بعض األتراك يف »دمشق« اغتيال املتوكل غری أن حماولتهم تلك 

باءت بالفشل بفضل ما عمله بغا الكبری والفتح بن خاقان.6
ومل ينج املتوكل من االغتيال فقد قتل فيما بعد، بعد اتفاق بغا الصغری وباغر 

الرتكي للتخلص منه وتنصيب ابنه املنتصر عام 247هـ.ق.
وكان املنتصر حيسن للعلويني خمالفاً بذلك سياسة أبيه، وجتلت سياسته يف 

.إزالة اخلوف عنهم والسماح هلم بزيارة قرب احلسني
ومل يدم حكم املنتصر طويالً فقد تآمر عليه األتراك وقتلوه عن طريق طبيبه 

طيفور يف سنة 248هـ.ق.7
سنة 248هـ.ق.  باهلل  املستعني  اخلالفة  توىل كرسي  املنتصر  مقتل  وبعد 
وأرجع عاصمته إىل »بغداد« غری أن األتراك مل يأمنوا جانبه، فاتفق باغر 

الرتكي مع مجاعته على خلع املستعني ونصب املعتز مكانه.8
ووقعت بينهما حرب دامت عدة أشهر انتهت بإبعاد املستعني إىل واسط 

مث قتله غيلة.9
كما أن املعتز مل ينج من أعمال العنف والتعسف اليت قام هبا قواد الدولة 
العباسية من األتراك فقتل شر قتلة على أيديهم وذلك سنة 255هـ.ق. 

وكان اغتيال اإلمام اهلادي  يف حكم املعتز يف سنة 254هـ.ق.10

الذي  واالهنيار  التفكك  عوامل  أحد  هو  احلكام  إن ضعف شخصية 
أصاب الدولة اإلسالمية، وقد رافقه نفوذ زوجاهتم وأمهاهتم إىل جانب 
اإليرانيني  نفوذ  من  للتخلص  عليهم  اعتمدوا  الذين  األتراك  سيطرة 
والعرب، كما كان لظلم األمراء والوزراء دوره البالغ يف زعزعة ثقة الناس 
باحلكام وإثارة الفنت والشغب داخل بالد املسلمني؛11 مترداً على ظلم 
الظاملني وهنب ثروات املسلمني واالستهتار بالقيم اإلسالمية والتبذير يف 

بيت مال املسلمني.
إن ضعف شخصية احلكام أدى إىل سقوط هيبتهم عند الوالة مما دعاهم 
إىل االجتاه حنو االستقالل بشكل تدريي لعلمهم بضعف مركز اخلالفة 

واهنماك احلكام باملالهي وامللذات.
وقد شجع احلكام األمراء وعماهلم على االهتمام جبمع األموال وإرساهلا 

إىل اخلليفة ونيل رضاه واتقاء تساؤالته عن تصرفات األمراء.
واستقرارها يف خمتلف  املادية  املقاييس  إىل طغيان  الظاهرة  هذه  وأدت 

الشرائح االجتماعية.
وقد ساعدت الفتوحات - اليت كانت أشبه بالغزو إلحكام السيطرة على 
األراضي بدل فتح القلوب والعقول - على استحكام املقاييس املادية؛ 
ألهنا كانت تدر األموال والغنائم على اجليش الفاتح فكانت مصدراً من 

مصادر الثروة اليت يفكر هبا احلكام واألمراء.

الحالة الثقافية
العربية أثر كبری يف  اليونانية والفارسية واهلندية إىل  كان لرتمجة الكتب 
ثقافة هذا العصر، وكانت ظاهرة الرتمجة قد ابتدأت منذ أيام املأمون، 
وقد أسهمت يف رفد الثقافة اإلسالمية من جهة واالنفتاح على الثقافات 
األخرى اليت قد تتقاطع مع ما أفرزته احلضارة اإلسالمية من اجتاهات 

فكرية وثقافية من جهة أخرى.
يف  أثر كبری  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  املسلمني  الرحتال  كما كان 
التبادل والتعاطي الثقايف بني شرق البالد اإلسالمية وغرهبا، وأنتج ذلك 
ثقافياً متميزاً وحركة فكرية، أعطت للعلماء والفقهاء دوراً كبریاً  نشاطاً 
وموقعاً مرموقاً عند اخللفاء واحلكام حىت عد القرن الرابع اهلجري - فيما 

بعد - العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية.
وقد حظي الشعراء واألدباء مبكانة رفيعة عند األمراء مما أدى إىل ازدهار 

األدب يف هذا العصر.
وال ينبغي أن نغفل عن حمنة خلق القرآن وما رافقها من توتر يف اجملتمع 

اإلسالمي طيلة عقود ثالثة.12

الحالة االقتصادية
إن االضطرابات السياسية والصراع على السلطة وبدء انفصال أجزاء عن 

الدولة العباسية واستقالهلا قد أثر يف تدهور الوضع االقتصادي.
وكان لظهور الطبقية يف اجملتمع اإلسالمي آثار سلبية أدت إىل سرعة 
االهنيار االقتصادي فضالً عن اجملاعة وارتفاع األسعار، مما كان له أثر كبری 

يف اضطراب األمن وفقدان السيطرة من ِقبل الدولة، وقد جتلى ذلك يف 
قصر فرتة حكم اخللفاء إىل جانب انتقال إدارة الدولة إىل القواد 

األتراك بدل اخللفاء؛ وهو دليل واضح على ضعف شوكتهم 

مالمح عصر اإلمام الهادي
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وفقدان هيبتهم أمام قواد اجليش ووزرائهم وكتاهبم.13

الموقع االجتماعي والسياسي لإلمام الهادي
إن حادثة إشخاص اإلمام من ِقبل املتوكل من املدينة إىل »سامراء« 
وإيكال ذلك األمر إىل يحيى بن هرثمة، وما نقله حيىي هذا عن حالة 
أهل املدينة املنورة، وما انتاهبم وما أحدثوا من ضجيج واضطراب إلبعاد 
 عنهم؛ يصور لنا مدى تأثر أهل املدينة بأخالقية اإلمام اإلمام
املثلى وحسن سلوكه وتعامله معهم وشدة اندماجه يف حياهتم، وال غرو، 
فهو سليل دوحة النبوة ومثرة شجرة اإلمامة اليت هي فرع النبوة، فاإلمام 
هو حجة اهلل سبحانه على خلقه وهو املثل والقدوة اليت يقتدى هبا وهو 

القيم واحلافظ لرسالة اإلسالم.
العسكري كان  احلسن  لإلمام  املعاصر  خاقان  بن  اهلل  عبيد  وهذا 
يصف اإلمام اهلادي لرجل قائالً له: »لو رأيت أباه - أي اإلمام 

اهلادي - لرأيت رجالً جليالً نبيالً خيراً فاضاًل.«14
وكان لإلمام نفوذ يف عمق البالط حبيث جند أم املتوكل تبعث بصرة 
لإلمام بعد التوسل به لتوصيف دواء لداء املتوكل وهو كاشف عن 

إمياهنا مبكانة هذا اإلمام عند اهلل تعاىل.
وقد شاع خربه وذاع صيته عند أصحاب البالط فضالً عن عامة الناس، 
الدقيقة على تصرفات  الرقابة  املتوكل قد أحكم  الذي كان  الوقت  يف 
اإلمام وارتباطاته؛ لئال يتسع نفوذه ومتتد زعامته، بل كان خيطط 

لسجنه واغتياله.
ما صدر من معاصريه من تصرحيات حول  نظرة سريعة على  وتكفي 
 املتميز لإلمام املوقع االجتماعي  مكانته ومسو منزلته؛ لتقف عند 

بالرغم من كل حماوالت التسقيط.15

العباسيون واإلمام الهادي
تدرجت سياسة احلكام العباسيني يف مناهضة أهل البيت بعد أن 
عرفوا موقعهم الديين واالجتماعي املتميز، وأهنم ال يداهنون من أجل 
احلكم وامللك، بل إهنم أصحاب مبدأ وعقيدة وقيم، فكانت سياسة 
السفاح واملنصور والرشيد تتلخص يف الرقابة املشددة والتضييق مع فسح 
أهل  ينفرد  لئال  العلمية  البدائل  خلق  ورافقها  احملدود،  للتحرك  اجملال 
فكان  االجتماعية،  الساحة  يف  والدينية  العلمية  باملرجعية   البيت
الدعم املباشر من احلكام ألئمة املذاهب وتبين بعضها والدعوة إليها يف 

هذا الطريق.
ولكن كل هذه األساليب مل تفلح يف التعتيم اإلعالمي وتوجيه األنظار 
سياسة  هي  املأمون  سياسة  فكانت  غریهم،  إىل   البيت أهل  عن 

.االحتواء اليت نفذها مع اإلمام الرضا
غری أن املأمون حني أدرك عدم إمكان احتواء اإلمام قضى عليه، 
لكنه بتزويه البنته أم الفضل من اإلمام اجلواد قد أحكم الرقابة على 
ولده اإلمام اجلواد بشكل ذكي جداً، ومل يسمح املعتصم لإلمام 
اجلواد - وهو يف ريعان شبابه - ليبقى يف مدينة جده، بل استدعاه 
وقضى عليه بالسم؛ ألنه قد أدرك أيضاً عدم إمكان احتوائه، بل عدم 

إمكان إحكام الرقابة عليه من داخل بيته وخارجه.
بأحناء  عليه  والتضييق  اإلمام  لسجن  تبعه  وَمن  املتوكل  دور  وهنا جاء 

شىت، فتم استدعاء اإلمام اهلادي وعِرض ألنواع االحتقار والتسقيط 
الرقابة على كل تصرفاته داخل  والتضييق - كما الحظنا - وأحكمت 
البيت وخارجه، بنحو قد جتنبوا فيه إثارة الرأي العام حيث تظاهروا بإكرام 

اإلمام واحرتامه وإعزازه، بينما وصلت الرقابة إىل أبعد حد.
وكانت قضية اإلمام املهدي املنتظر من األسباب املهمة اليت دعت 
السلطة إلحكام الرقابة عليه؛ لئال يولد اإلمام املهدي إن أمكن أو 

لالطالع على وجوده إن كان قد ولد، ومن مث القضاء عليه.
وقد بقي اإلمام اهلادي حتت رقابة احلكام العباسيني مدة طويلة تزيد 
على العشرين عاماً،16 وهي فرتة طويلة جداً إذا ما قسناها مع فرتة والية 
العهد لإلمام الرضا أو فرتة بقاء اإلمام اجلواد يف بغداد يف زمن 

المعتصم.
أهل  أئمة  العامة جتاه  العباسيني سياستهم  لتغيری  ويف هذا مؤشر واضح 

.البيت

اضطهاد أتباع أهل البيت
إذا استثنينا سياسة املنتصر اليت مل تدم سوى ستة أشهر واليت متثلت يف اللني 
مع العلويني وشيعة أهل البيت فإنا جند السياسة العباسية العامة هي 
مناهضة أهل البيت وأتباعهم، وممارسة سياسة العنف معهم بالرغم من 
.اتساع رقعة التشيع بعد تظاهر املأمون باحرتامه اخلاص لإلمام الرضا

إن حرمان أهل البيت وأتباعهم من الوضع املعيشي الالئق هبم إمنا كان 
باعتبار قلقهم من توظيف املال لإلطاحة مبلكهم.

ومن هنا كانت سياسة التقشف بالنسبة هلم سياسة عامة قد سار عليها 
 عامة ملوك بين العباس، وهم أعرف باملكانة االجتماعية ألهل البيت

يف قلوب املؤمنني.
على  عثروا  إن  احلكومية  الوظائف  من  إخراجهم  إىل  ميتد  احلرمان  وكان 
مواٍل ألهل البيت كان قد حظي بوظيفة حكومية، بل تعدى ذلك إىل 
حتديد أمالكهم وغلماهنم حىت بان الفقر واحلرمان على كثری من العلويني 

يف هذا العصر.

انتفاضات العلويين
لقد متادى املتوكل يف إيذاء العلويني ومنعهم حقوقهم اليت منحهم اهلل إياها 
حىت أشرفوا على اهلالك من شدة الفقر، بل متادى يف اجلور عليهم حىت 

قدم دعوى غری العلوي على دعوى العلوي إذا حتاكما عند القضاة.
ومل جند من العباسيني عامة إال العداء والبغض ألهل البيت ألسباب 
جدهم  ِقبل  من  عليهم  بالنص   البيت أهل  تفرد  منها:  شىت، 
الرسولصلى اهلل عليه وآله وسلم وتفردهم بالزعامة الروحية والعلمية، وتأثریهم 
على قلوب املسلمني ووجداهنم، واالهتمام بشؤوهنم، وإيثارهم للدين على 
الدنيا، واملوت يف سبيل اهلل على احلياة مع الذل واهلوان يف غری طاعة اهلل.
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إقامته يف سامراء عشر  مدة  بأن  املصادر صرحت  بعض  أن  وقد عرفت   .16

سنوات وأشهر.

المصدر: »اعالم الهداية اإلمام علي بن محمد الهادي«، مؤلف: المجمع 
 ،مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي ألهل البيت ،العالمي ألهل البيت

صص 114-103.

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين
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 :قال: »قال رسول اهلل ،روی اخلوارزمی بإسناده عن امریاملومنني
»إّن اهلل جعل ألخي علّي فضايل ال حتصی کثریة، فمن ذكر فضيلة من 
فضائله مقرا هبا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ ومن كتب فضيلة 
الكتاب رسم،  لذلك  بقي  ما  له  املالئكة تستغفر  تزل  من فضائله مل 
الذنوب اليت اكتسبها  ومن استمع إىل فضيلة من فضائله غفر اهلل له 
باالستماع، ومن نظر إىل فضيلة من فضائله غفر اهلل له الذنوب اليت 

استغفار المالئكة لمن یذكر فضائل علّي

اكتسبها بالنظر.« مث قال: »النظر إىل علي بن أيب طالب عبادة، وذكره 
عبادة وال يقبل اهلل إميان عبد إال بواليته والرباءة من أعدائه.«

المصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خيرالبرية واأللطاف اإللهية«، دارالعلوم، بيروت، 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 247.

خير البرّيةخير البرّية


