


:قال علي بن موسی الرضا
»من تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكب مّنا، كان معنا ىف درجاتنا يوم القيامة، ومن ذّكر مبصابنا فبكى 

وأبكى مل تبك عينه يوم تبكى العيون.«

الصدوق، »األماىل«، ص 73.

»شهرية صراط اإللكرتونية«
إيران - طهران - ص. ب:      14155-8347
فاکس:          982166459023+

الربيد اإللکرتوين:
email: mouood.asr@gmail.com

املوقع:
www.mouood.org

منـّوعات

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

13-8 /  عضيد الحسین - البكاء على أهل البيت

اإلنسان في القرآن: المخلوق المسئول / 14

األسئلة واألجوبة: االيمان بالقضاء ال ينافي الحزن على الحسين؟ / 16

الحكایات: زین العابدین / 19

تقدیم الكتاب: مقتل الحسین للخوارزمي / 20

خیوط العنكبوت - خرافة القومیة الیهودیة: يهود إصالحيون ومحافظون أرثوذكس / 22

نماذج اإلسالم: الخواجة نصیرالدین طوسي / 25

أصابع خفیة: اإلعالن اليهودي العالمي / 28

الحرب السكانية العالمية: كن األفضل لنفسك، كن عطوفا وال تنجب أطفاال! / 31

أطوار المسیحیة - عصر المسیح: نبذة تاریخية عن إنجیل برنابا / 34

الطّب اإلسالمي: الخّس / 35

الفهرس

المّدعون الکّذابون - دعوي السفارة: النيابة العامة للفقهاء / 38

تکالیف المنتظرین: ابتالء الناس، ابتالء اإلمام / 41

فوائد وجود االمام الغائب: برهان األمن / 43

أسباب الدعاء إلمام الزمان: دعاء اإلمام للمؤمنین / 46

المستبصرون: كاترين ماير هوفر / 48

الجهاد بالنفس: الفروض علی الجوارح وإحتجاج بها یوم القیامة - الفروض علی السمع / 51

صحیفة رضویة: دعاء لطلب الهدی والتثبیت علیه / 51

سیرة األخیار: زهیر بن قین / 51

دور األئمة في إحیاء الدین: نظام الوکالء / 54

خیر البریة: المالئکة یجلبون ماء وضوء علّي من الجنة / 58

الدراسات الثقافية

الدراسات المهدوية

الحياة اإليمانية

معـرفـة اإلمـام



4 ٭الرقم 82
٭ حمرّم احلرام

1443

٭ الرقم 82
٭ حمرّم احلرام

1443

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

ت
ـا
عـ
نّو
م

5

أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

مع ان الكيان الصهيوين يف األايم األخرية شن هجمات على األراضي 
فادح  خطأ  الكيان  هذا  يرتكب  ان  املستبعد  من  انه  إال  اللبنانية، 
واسرتاتيجي، ويسبب اندالع حرب جديدة، فإسرتاتيجية تيار املقاومة 
بعد احلرب األخرية يف غزة جتلت يف األمن مقابل األمن واهلجوم مقابل 
اهلجوم، إذ أدت إىل تداعيات كثرية لـ»تل أبيب«، مبعىن ان أي حركة 
وان كانت صغرية توجه ضربة ملصاحل املقاومة يف »لبنان« أو »سوراي« أو 
»فلسطني« أو البحر أو الرب، أتيت بردة فعل صارمة لقوات املقاومة، هذا 
اخلطر الكبري جيعل إسرائيل تتلقي ردة فعل حامسة يف حال أرادت البدء 
أبي حركة عسكرية، على غرار ما جرى يف هجومها على غزة، حبيث 
يسود انعدام األمن األراضي احملتلة من الشمال إىل اجلنوب، فاليوم حمور 
املقاومة قد وضع قواته يف نطاق جغرايف كبري وزودها ابملعدات الضرورية، 

وميكنه الرد على أي عمل عدائي يف فرتة قصرية جداً.
ومن امتيازات األساليب العسكرية اليت تستخدمها قوى املقاومة هي ان 
الكيان الصهيوين مل يعد إبمكانه تبين أي إسرتاتيجية للحؤول دون ردود 
فعل حمور املقاومة، وان تل أبيب وبعد تلقيها اهلزائم املتعددة تعرف أبنه 
ليس مبقدورها إهناء حرب شاملة لصاحلها، فأول مرة ويف حروب الـ 33 
يوماً جرب الكيان الصهيوين هذه القضية، وبعد فرتة ومن خالل احلروب 
التفوق  استخدام  ميكنه  ال  أبنه  الصهيوين  الكيان  عرف  خاضها،  اليت 
العسكري يف مواجهة قوى املقاومة، واليوم ونظراً إىل الظروف السائدة 
على املنطقة، والقوة العسكرية حملور املقاومة، لو أراد الكيان الصهيوين 
الدخول يف حرب مع قوات حزب هللا وهي من أقوى تيارات املقاومة، 
فانه قد ارتكب عمالً بعيداً عن املنطق والعقالنية. فمثل هذا العمل ال 
يسوده أي حساابت عقلية، لدرجة ميكن وصفه ابنتحار الكيان الصهيوين 
واقرتابه من كتابة هنايته، ففي السنوات األخرية حاول الكيان الصهيوين 
الدول  األوروبية وكذلك  الدول  بعض  ومبساعدة  املتحدة«  و»الوالايت 
الرجعية يف املنطقة، ممارسة ضغط شامل على لبنان، كي يبتعد الشعب 

عن املقاومة وهبذه يتم إضعاف تيارات املقاومة.
يظنون  أهنم  ذلك  خاطئة،  مقاربة  تبنوا  قد  أهنم  هي  احلقيقة  ان  غري 
ابن الشعب وقوات املقاومة تيارين منفصلني عن البعض، وميكن إاثرة 

اخلالقات بينهما. وال تدرك الوالايت املتحدة وإسرائيل أن املقاومة خارجة 
من قلب الشعب والشعب هو املقاومة. وكلما ظهرت حالة طارئة، يقوم 
أانس عاديون من خمتلف الطبقات ومبعتقدات خمتلفة، كاملسيحيني والسنة 
والشيعة وغريهم، ويساعدون املقاومة، وإمنا املقاومة هي رمز وطين يف لبنان. 
وهذا  اللبناين،  الشعب  إرادة  على حتطيم  عازمان  أبيب  وتل  »واشنطن« 
الوالايت  الناس، حصلت  مستحيل. وكلما مت فرض هذه الضغوط على 
املتحدة وإسرائيل على نتائج معاكسة وشاهدات أبم أعينهما أن حب الناس 
حلزب هللا يزيد، ألن الرأي العام للمجتمع يشهد أن حزب هللا هو التيار 

الوحيد النابع من قلوب الناس ويعمل ملصلحتهم.
ابيدن  الصهيوين،  والكيان  ابيدن  إدارة  مقاربة  يف  فوارق  هناك  هذا  مع 
يقدموا  مل  وكما  املنطقة،  يف  املتطرفة  احلركات  يتحملون  ال  والدميقراطيون 
الدعم حلرب »السعودية« على »اليمن«، وأرغموا الرايض على وضع حد 
هلذه اهلجمات، فأهنم مل يقدموا الدعم لتطرف اإلسرائيلي، ويعارضون إاثرة 
احلروب على يد الكيان الصهيوين يف املنطقة. هذا وترى إدارة أمريكا، ابن 
ما تقوم هبا إسرائيل من أعمال متطرفة، جتعل الطرف اآلخر يبذل مساعيه 
للرد على تلك األعمال بنفس املستوى، والنتيجة هو تعرض مصاحل أمريكا 
للخطر، إهنم يعرفون ابن إاثرة الرأي العام يف املنطقة عرب أعمال إسرائيل 
املتطرفة، جيعل املنطقة تتخذ موقفاً بوجه هذا الكيان، وهذا ما ال يرغبون يف 
حدوثه، ومن األسباب الرئيسية اليت جعلت إسرائيل تقوم ابألعمال العدائية 
وتثري احلرب، هي املشاكل الداخلية اليت كان يعاين منها يف األراضي احملتلة.

الساحة  نفتايل بينت وبيين غانتس يعدان شخصيات حديثة يف  ولـما كان 
السياسية فأهنما يواجهان ظروفاً جديدة، سابقاً كان يتمتع نتنياهو بكاريزمية، 
وكان إبمكانه إقناع الرأي العام داخلياً ومنع ممارسة الضغوط العاملية على 
الكيان الصهيوين بسبب املهارات السياسية اليت كان ميتلكها، أما اليوم ويف 
التهديدات الفارغة وإاثرة  ظل غيابه حتاول تل أبيب ومن خالل إطالق 
الداخلي  الصعيد  على  هلا  ومكانة  مصداقية  على  حتصل  ان  الصراعات 

والدويل.

املصدر: صحيفة اعتماد

تشهد منصات التواصل اإلجتماعي مرة أخرى سجال واسع حول مشروع 
»البيت اإلبراهيمي« يف »اإلمارات«، وذلك إثر تراجع الكاتب السعودي 
عبده اخلال عن دعم هذا املشروع، حيث غرد الكاتب قبل أايم يف صفحته 
على »تويرت« قائال، أ تراجع متاما عن موقفي السابق حيث اكتشف مؤخرا 
عن سيناريو سياسي اسرائيلي غريب له هدف قاتل. وأضاف، حنن نعرف أن 

هؤالء خيططون ملائة عام قبل الوصول للهدف.
اإلسالم  الثالث  اإلبراهيمية  الدايانت  معبد  أهنا ستفتح  اإلمارات  وأعلنت 
واملسيحية واليهودية وسيطلق على املعبد اسم البيت اإلبراهيمي وسيكون يف 

»جزيرة السعدايت« ابلعاصمة اإلماراتية. 
وسيضم معبد الدايانت اإلبراهيمية 3 مبان منفصلة، خيصص كل واحد منها 
على حدة لداينة، وحديقة رئيسية خاصة للمجمع إضافة إىل مبىن رابع يعمل 

كمتحف ثقايف جيتمع فيه األشخاص مبختلف انتماءاهتم.
ومن أبرز ما رصد يف هذا الشأن مقال للكاتب اجلزائري حممد بوالروايح حتت 
عنوان »البيت اإلبراهيمي.. هرطقة فلسفية وسياسية بتوابل دينية«، واليت رأى 
يف مقاله أن اإلبراهيمية مغالطة كربى تويل كربها بعض الباحثني يف اتريخ 
األداين وتلقفها مجهورعريض من املسلمني وحىت من بعض املتخصصني يف 
األداين على أهنا احلقيقة التارخيية اليت غفلوا عنها ردحا طويال من الزمن إىل 
أن جالها العارفون حبقيقة األداين، وتكفريا عن هذه اخلطيئة التارخيية، مت 
إنشاء البيت اإلبراهيمي يف »أبوظيب« ليكون مكاان يتلقي فيه أتباع اليهودية 
األعباء يف االضطالع  ويتقامسون  اآلراء  فيه  يتبادلون  واملسيحية واإلسالم، 
بدوراسرتاتيجي وحموري لألداين اإلبراهيمية يف معركتها ضد العوملة الثقافية 

والعلمانية املادية.
وأضاف الكاتب أن حكاية البيت اإلبراهيمي ظهرت وطفت على ساحة 
النقاش الديين كمرحلة متهيدية ملسألة التطبيع، ألن التطبيع الديين يف اعتقاد 
التطبيع  التطبيع وهومقدم على  التطبيع هوأرقى أشكال  يؤمنون بفكرة  من 
السياسي الذي اليكون إال مثرة من مثاره. لقد شرع يف بناء البيت اإلبراهيمي 

يف أبوظيب قبل الشروع يف وضع بنود اتفاقية التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، 
وهذا دليل على أن آلة التطبيع الديين قد سبقت آلة التطبيع السياسي.

اجلديد«  للقرن  االستعماري  »املخطط  عنوانه  إنتشر كتاب  سبق  وفيما 
يف  خمتصة  وخبرية  السياسية  العلوم  يف  أستاذة  وهي  الدين  مجال  لـهبة 
السياسي  احمللل  شرح  يف كتاهبا كما  حبثت  حيث  اإلسرائيلية،  الشؤون 
سليمان العقيلي، مشروع اإلبراهيمية اجلديدة، وحللت مفهومي »املشرتك 
ابلصهيونية  ارتباطها  ويكشف  الروحية«  و»الدبلوماسية  اإلبراهيمي« 
السائدة يف أروقة وزاريت اخلارجية والدفاع األمريكينت، ويعرض  املسيحية 
الكتاب اخلطط اليت تنفذ على األرض يف فلسطني احملتلة وبعض بلدان 
الشرق األوسط، من ضمنها بلدان عربية هبدف فرض اهليمنة األمريكية-
إبراهيم« و»مسار فرسان  املنطقة، منها خطط »مسار  اإلسرائيلية على 
السالم  متريرها حتت شعار  يتم  اليت  الصويف«  الرتكي  للمعبد« و»املسار 
الديين العاملي وخمطط الوالايت املتحدة اإلبراهيمية الذي تتم ترمجته من 

خالل صفقة القرن.
مرمى  يف  اإلمارات  دولة  جعلت  اليت  النشطاء  بتغريدات  تويرت  امتألت 
الدين  أن  اليحىي  عبدهللا  األكادميي  رأى  واإلهتامات، حيث  اإلنتقادات 
العريب متنبأ بفشله  العامل  اهليمنة على  اإلبراهيمي هوخطوة من خطوات 
كما فشل مشروع شرق األوسط الكبري وهو مصطلح أطلقته إدارة الرئيس 
األمريكي جورج دبليو بوش على منظقة واسعة تضم كامل البلدان العربية 

إضافة إىل »تركيا«، إسرائيل، »إيران«، »أفغانستان« و»ابكستان«.
وقال املغردون أن اإلبراهيمية املبتدعة جمرد خدعة سياسية خللق إسرائيل 
أخرى وسط اخلليج لتمكينها من ثوراهتا إبسم التسامح والسالم وکل داعم 

ملشروع البيت اإلبراهيمي كافر بعقيدة اإلسالم على حد تعبريهم.
املشروع،  هلذا  مؤيدة  وتعليقات  آراء  أيضا كانت  ذلك  جانب كل  إىل 

فتحت عنوان »البيت اإلبراهيمي جيمعنا« عربالصحفي محد الكعيب 
عن دعمه للبيت اإلبراهيمي مشريا أنه مل يكن األول يف منظومة 

مشروع البيت اإلبراهيمي الجامع لثالثة أديان ٭الرقم 82
٭ حمرّم احلرام
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أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

اخنفضت اهلجمات على املسلمني واملساجد يف »أملانيا« عما كان عليه 
الوضع منذ بدء إحصاء االعتداءات حبقهم يف عام 2017م.

وقالت وزارة الداخلية األملانية، 6 من أغسطس / آب اجلاری، يف ردها 
ما  إن  األملاين،  الربملان  استفسار قدمته كتلة »اليسار« يف  على طلب 
جمموعه 99 جرمية معادية لإلسالم حدثت يف الفرتة ما بني شهري نيسان 

وحزيران من عام 2021م.
وأشارت إىل تسجيل حنو 113 هجوًما على املسلمني وأماكن عبادهتم يف 
الربع األول من العام احلايل، وهو ما يشكل نصف احلوادث املشاهبة اليت 

متت يف نفس الفرتة من العام املاضي.
أما عن شكل هذه االنتهاكات فتمثلت بتعطيل الشعائر الدينية، وتوجيه 
املمتلكات، إىل جانب تسجيل  إهاانت وشتائم، والتسبب أبضرار يف 

اعتداءات جسدية يف ثالث حاالت على األقل.
وحبسب بياانت وزارة الداخلية األملانية، شهد عام 2017م.، تسجيل 
حنو 1.075 جرمية ُصنفت على أهنا معادية لإلسالم، منها 239 جرمية 

هجوم على مساجد.
املعادية  املتطرف«  »اليمني  أحزاب  إىل  غالبيتهم  يف  املعتدون  وينتمي 
لالجئني واملسلمني، واليت تطالب برتحيل الالجئني، وحتاول الضغط على 

احلكومة من أجل تغيري سياسة استقباهلم.

الكتلة الربملانية حلزب اليسار توقعت أن ترتفع األرقام النهائية لالعتداءات 
بسبب التأخري احلاصل يف تسجيلها.

ورغم وصف اخلبرية الداخلية يف كتلة اليسار، أوال ييلبكه، التطور احلاصل 
ابإلجيايب، شككت بنتائج اإلحصائية.

وقالت هبذا الصدد: يبدو أنه من السابق ألوانه افرتاض توجه قوي هبذا الشأن 
كون اجلرائم املبلغ عنها فقط هي اليت ستظهر ضمن اإلحصائيات، بينما أظهرت 

التجربة أن عدد احلاالت غري املبلغ عنها مرتفع.
ولفتت ييلبكه إىل أن املتضررين من اجلرائم املعادية لإلسالم ال يلجؤون يف 
كثري من احلاالت إىل الشرطة، بسبب اخلجل أو انعدام ثقتهم يف السلطات.

وتُقدر نسبة املسلمني الذين يعيشون يف أملانيا حبوايل مخسة ماليني شخص، 
أي ما يعادل 6% من عدد السكان الكلي.

وغالبية املسلمني يف أملانيا هم من األصول الرتكية، بينما يزيد عدد العرب 
على مليون، غالبيتهم من السوريني.

ويقيم املسلمون األملان يف العاصمة برلني واملناطق الغربية من البالد، وتبلغ 
نسبة قاطين هذه املناطق تقريًبا 98% من العدد اإلمجايل للمسلمني هناك، 

أما ابقي النسبة فيسكنون املناطق الشرقية من البالد.

enabbaladi.net :املصدر

شرح رئيس »جلنة حقوق اإلنسان اإلسالمية« يف »لندن«، الدكتور مسعود 
شجرة، مساعي اللجنة إلطالق سراح زعيم احلركة اإلسالمية يف »نيجرياي« 
الشيخ الزکزاکي املسجون لدی السلطات النيجريية قائاًل: إن الغرب يعمل 
علی ضرب اإلسالم األصيل من خالل تصوير املواطننی املسلمنی علی أهنم 

أجانب.
بعد هجوم شّنه  للميالد  العام 2015  أعتقل  الزکزاکي  الشيخ  إن  وقال 
اجليش النيجريي علی مدينة »زاراي« حيث سقط أکثر من ألف قتيل من 
أتباع الشيخ الزکزاکي وکان ضمنهم ثالثة من أوالد الشيخ وشقيقته، کما أنه 

جرح وأعتقل جمروحاً، األمر الذي أّدی إلی سوء وضعه الصحي.
وقال الدكتور مسعود شجرة إننا قمنا إبطالق محالت وإعداد تقرير قانوين 
وتقدميه إلی احملکمة الدولية وهذا يف إطار مساعي حقوقية رامية إلی دعم 
ومساعدة الشيخ کما أننا يف إطار تقدمی الدعم الصحي والطيب له قمنا 
إبيفاد جمموعة من األطباء إلی نيجرياي من أجل فحصه وتقدمی املساعدات 

الطبية له.
وأردف مبيناً أننا اتبعنا اإلجراءات الالزمة من أجل إطالق سراح الشيخ 
ابراهيم زكزاكي وكنا أنمل أن تقوم احملکمة إبطالق سراحه قريباً کما أننا 

فهمنا من مواقف احلکومة أهنا ستطلق سراحه قريباً.
الغرب يستخدم تصنيف

وأکد رئيس جلنة حقوق اإلنسان اإلسالمية يف لندن قائاًل: إن احلرکة 
وإننا  أصبحت حمظورة  الزکزاکي  الشيخ  أسسها  إليت  نيجريای  يف  اإلسالمية 
نعمل علی حل املوضوع مؤکداً  أن إعالهنا غري شرعية أیيت يف إطار التضييق 

علی املسلمنی.
وقال إن التضييق علی املسلمني أمر سائد ليس يف دول العامل الثالث 
فحسب إمنا يف أمريکا وأورواب أيضا حيث يوجه الضغط للمسلمني ال 

لشئ سوی العقيدة.
أهم  تعّد  الفلسطينية  القضية  إن  قائاًل:  الفلسطينية  القضية  إلی  وتطرق 
القضاای اإلسالمية منذ 70 عاماً وهي القضية اليت جتّسد املواجهة بنی احلق 

والباطل.
وأضاف أن قضية فلسطني تستخدم لضرب العامل اإلسالمي برمته ألهنم 
يعتقدون أن اإلسالم احلقيقي وأتباعه هم فقط من يقف يف وجه الظلم 
الصهيونی هلذا يعمل الصهاينة علی إنشاء حرکات إسالمية جديدة يف 
سوراي واليمن وميامنار والصني وکشمري وهذا أثبت عرب دراسات قامت 

هبا »جامعة کاليفورنيا برکلي«.

املصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية

لضرب اإلسالم األصيل

الغرب يستخدم تصنيف أنا واآلخر
تراجع االعتداءات

على المسلمين في ألمانيا عام 2021م.

التسامح اليت نتبناها وتعمل ألجلها، حيث سبقه إطالق مركز 
»هداية« ملكافحة التطرف. مث مركز »صواب« مث إصدار قانون 
وأتسيس  للتسامح،  وزارة  وإنشاء  والكراهية«،  التمييز  »مكافحة 
»املعهد الدويل للتسامح«، إىل غريذلك من الربامج واملبادرات اليت تصدرت 

فيها اإلمارات العمل خلدمة الوسيطة واالعتدال ابملنطقة والعامل.

وصمم مشروع عبد الدايانت اإلبراهيمية من قبل املهندس املعماري الشهري، 
املقرر  ومن  أويب،  أجايي  ديفيد  وشركاه«،  »أجايي  شركة  ورئيس  ومؤسس 

تشييده يف جزيرة السعدايت ابلعاصمة اإلماراتية.

املصدر: شفقنا العريب
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آايت عديدة تؤكد مشروعية البكاء واحلداد منها:
ُ اجْلَْهَر اِبلسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم...«۱ »ال يُِبُّ اللَّ

وىف آية أخرى: 
»... ُقْل ال َأْسئـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجرا ِإالَّ اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىب«۲

:وعن اإلمام على
»ويفرحون لفرحنا ويزنون حلزننا ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا أولئك مّنا 

وإلينا.«۳
وقوله تعاىل: 

ا ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوِب«۴ »... َو َمْن يـَُعظِّْم َشعائَِر اللَِّ فَِإهنَّ
وقد بكى يعقوب النىب على ابنه يوسف عشرين سنة وقال: 
»... ای َأَسفى  َعلى  يُوُسَف َو ابـَْيضَّْت َعْيناُه ِمَن احْلُْزِن فـَُهَو َكِظيٌم«۵

إنسانية وإذا ما جاءت على أانس ضحوا من أجل  البكاء ظاهرة  إن 
اإلنسانية فإن ذلك جيّذر القيم األخالقية ىف النفوس.

حقيقة البكاء
إنكسار  ىف   تتسبب  انفعاالت  سلسلة  من  تنشأ  إنسانية  حالة  البكاء 

القلب أو امتالئه بفرحة كربى.
جزء  وكانت  واألولياء  األنبياء  جتارب  من  وجزء  حقيقة كربى  البكاء 
من سلوكهم وىف بعض املنعطفات ىف حياهتم وخالل طقوسهم العبادية 

وخالل املناجاة ىف األسحار.
البكاء جزء من شخصية عباد هللا املخلصني وتنشأ من خالل اإلحساس 
بفراق احملبوب أو اهلجران، أهنا نواح الروح الىت حتّن إىل ابرئها ومبدأها.

واليوم يطرح البكاء كحالة عالجية يقرتحها األطباء حيث يكمن عالج 
بعض احلاالت النفسية من خالل البكاء وذرف الدموع.

وهذا جالل الدين حممد البلخى املعروف بـجالل الدين موالان العارف الكبري 
يقول ىف البكاء:

إذا مل تبك الغيوم مىت ينمو العشب وإذا مل يبك الطفل مىت يفور اللنب۶
إذا مل يبكى الطفل ابئع احللوى

فلن ميوج حبر الرمحة۷
البكاء دواء لكل داء بال عالج

والعيون الباكية هى ينابيع هللا 
البكاء عالمة املؤمن يقول القرآن الكرمی: 

ُعوا ما أُْنِزَل ِإَل الرَُّسوِل َترى  َأْعيـُنـَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِمَّا َعَرُفوا ِمَن  »َو ِإذا سَِ
۸»... احْلَقِّ

والرواايت الواردة ىف البكاء خوفا وخشية من هللا عّز وجّل ىف منتصف الليل 
من أهل البيت وما كانوا يقولونه ىف مناجاهتم ممتزجا ابلدموع ميثل إراث 

إنسانيا وأخالقيا خالدا.
يقول اإلمام أمري املؤمنني على ىف »دعاء كميل« وهو يتساءل على 

أى شى ء أبكى:
»ألليم العذاب وشّدته أم لطول البالء ومّدته؟!«

ويقول اإلمام السجاد ىف الدعاء املعروف بـ»دعاء أىب محزة الثماىل«:
»فما ل ال أبكى؟! أبكى خلروج نفسى، أبكى لظلمة قربى، أبكى لضيق حلدى، 
أبكى لسؤال منكر ونكري إاّیى، أبكى خلروجى من قربى عرایان ذليال، حامال 

ثقلى على ظهرى.«

البكاء على مصائب أهل البيت
إن البكاء على املصائب واحملن الىت تعرض هلا أهل البيت هى عبادة 
هاّمة ألن البكاء عليهم إمّنا هو بكاء على اإلنسانية املعذبة وهو بكاء من 
للعدوان. وعندما تتجلى  تتعرض  الىت طاملا  الرفيعة  القيم األخالقية  أجل 
هذه املظلومية ىف يوم عاشوراء وعندما تقطع الفضيلة إراب إراب ممثلة ابحلسني 
وأصحابه وأهل بيت رسول هللا فإن البكاء على احلسني هو ىف احلقيقة 
بكاء من أجل اإلنسانية املعذبة وهو عملية لغسل القلب والروح والتسامى.

:يقول اإلمام الرضا
»من تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكب مّنا، كان معنا ىف درجاتنا يوم القيامة، ومن 

ذّكر مبصابنا فبكى وأبكى مل تبك عينه يوم تبكى العيون.«۹
روى عن سليمان األعمش أنّه قال: كنت انزال ابلكوفة وكان ىل جار وكنت 

آتى إليه وأجلس عنده، فأتيت ليلة اجلمعة إليه، فقلت له:
ای هذا ما تقول ىف زایرة احلسنی؟ 

فقال ىل: هى بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة ىف النار. 
قال سليمان: فقمت من عنده وأان ممتلئ عليه غيظا فقلت ىف نفسى: إذا 
كان وقت السحر آتيه وأحدثه شيئا من فضائل احلسنی فإن أصر على 
العناد قتلته، قال سليمان: فلما كان وقت السحر أتيته وقرعت عليه الباب 
ودعوته ابمسه، فإذا بزوجته تقول ىل: إنه قصد إل زایرة احلسنی من أول الليل.

قال سليمان: فسرت ىف أثره إىل زايرة احلسني فلما دخلت إىل القرب 
فإذا أان ابلشيخ ساجد هلل عزَّ وجّل وهو يدعو ويبكى ىف سجوده ويسأله 
التوبة واملغفرة، مث رفع رأسه بعد زمان طويل فرآىن قريبا منه، فقلت له: ای 
شيخ! ابألمس كنت تقول زایرة احلسنی بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة 

ىف النار واليوم أتيت تزوره؟ 
فقال: ای سليمان ال تلمىن فإىن ما كنت أثبت ألهل البيت إمامة حىت كانت 

ليلىت تلك، فرأيت رؤای هالتىن وروعتىن.
فقلت له: ما رأيت أيها الشيخ؟ 

قال: رأيت رجال جليل القدر ال ابلطويل الشاهق، وال ابلقصري الالصق 
ال أقدر أصفه من عظم جالله ومجاله، وهبائه وكماله وهو مع أقوام حيفون 
به حفيفا ويزفونه زفيفا وبني يديه فارس وعلى رأسه اتج وللتاج أربعة أركان 

وىف كل ركن جوهرة تضى ء من مسرية ثالثة أايم. 
فقلت لبعض خدامه: من هذا؟ 

فقال: هذا حممد املصطفى. 
قلت: ومن هذا اآلخر؟ 

فقال: علّى املرتضى وصىُّ رسول هللا. مث مددت نظرى فإذا أان بناقة من 
نور، وعليها هودج من نور، وفيه امرأاتن والناقة تطري بني السماء واألرض، 

فقلت: ملن هذه الناقة؟ 
 .فقال: خلدجية الكربى وفاطمة الزهراء

فقلت: ومن هذا الغالم؟ 
فقال: هذا احلسن بن على. 

فقلت: وإل أين يريدون أبمجعهم؟ 
فقالوا: لزایرة املقتول ظلما شهيد كربالء احلسنی  بن على املرتضى.

برقاع  أان  وإذا  الزهراء)س(  فاطمة  فيه  الذى  اهلودج  حنو  قصدت  إىن  مث 
مكتوبة تتساقط من السماء. فسألت: ما هذه الرقاع؟ 

فقال: هذه رقاع فيها أمان من النار لزوار احلسنی ىف ليلة اجلمعة.

الشيخ حسنی انصاراین البكاء على أهل البيت

فطلبت منه رقعة فقال ىل: إنك تقول: زایرته بدعة؟ فإنك ال تناهلا حىت تزور 
احلسنی وتعتقد فضله وشرفه. 

فانتبهت من نومى فزعا مرعواب، وقصدت من وقىت وساعىت إىل زايرة 
سيدى احلسني وأان اتئب إىل هللا تعاىل، فوهللا اي سليمان ال أفارق 

قرب احلسني حىت يفارق روحى جسدى.
:وهو ينظر إليه وقال أمري املؤمنني على

»ای عربة كل مؤمن!« 
فقال: »أان ای أبتاه؟« 

فقال: »نعم ای بىن!«۱۰
:قال اإلمام الصادق

»من ذكران أو ذكران عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة، غفر هللا 
له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر.«۱۱

وقال أيضا:
»نفس املهموم لظلمنا تسبيح، ومهه لنا عبادة، وكتمان سران جهاد ىف سبيل 

هللا، مث قال أبو عبدهللا: جيب أن يكتب هذا احلديث ابلذهب.«۱۲
وذكر سيد الشهداء احلسني ومصرعه: فبكى أبوعبدهللا وبكينا. 

 :قال مث رفع رأسه فقال
»قال احلسنی بن على: »أان قتيل العربة ال يذكرىن مؤمن إال بكى.«۱۳

وعن اإلمام احلسني قال:
»ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة، أو دمعت عيناه فينا دمعة، إال بوأه هللا 

هبا ىف اجلنة حقبا.«۱۴
وروى معاوية بن وهب عن اإلمام الصادق أنه قال:

۱۵».كل اجلزع والبكاء مكروه سوى اجلزع والبكاء على احلسنی«

 ثواب البكاء على مصيبته
يقول: »إن احلسنی   أاب عبدهللا قال: مسعت  بن مسلم  حممد  وعن 
بن على عند ربه عز وجل ينظر إل معسكره ومن حله من الشهداء معه، 
وينظر إل زواره، وهو أعرف هبم وأبسائهم وأساء آابئهم وبدرجاهتم ومنزلتهم 
عند هللا عز وجل من أحدكم بولده وإنه لريى من يبكيه فيستغفر له ويسأل 
آابئه أن يستغفروا له، ويقول: لو يعلم زائرى ما أعد هللا له لكان فرحه 

أكثر من جزعه، وإن زائره لينقلب وما عليه من ذنب.«
وعن أىب جعفر قال: كان على بن احلسني يقول: »أميا مؤمن 
دمعت عيناه لقتل احلسنی بن على دمعة حىت تسيل على خده بوأه هللا هبا 
ىف اجلنة غرفا يسكنها أحقااب، وأميا مؤمن دمعت عيناه دمعا حىت يسيل على 
خده ألذى مسنا من عدوان ىف الدنيا بوأه هللا مبوأ صدق ىف اجلنة، وأميا مؤمن 
مسه أذى فينا فدمعت عيناه حىت يسيل دمعه على خديه من مضاضة ما 
أوذى فينا صرف هللا عن وجهه األذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار.«
وروى السيد بن طاووس: أميا مؤمن مسه أذى فينا صرف هللا عن وجهه 

األذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار.
قال اإلمام الرضا: »فعلى مثل احلسنی فليبك الباكون فإن البكاء عليه 

يط الذنوب العظام...«۱۶
وقال لـابن شبيب:

»ایبن شبيب! إن كنت ابكيا لشى ء فبانك للحسنی بن على بن أىب 
طالب... وقد بكت السماوات السبع واألرضون لقتله إل أن 
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قال: ایبن شبيب! إن بكيت على احلسنی حىت تصري دموعك 
على خديك غفر هللا لك كل ذنب...«۱۷

أهل  على  البكاء  مسألة  ىف  الواردة  الرواايت  من  مناذج  وهذه 
مراجعة  فيمكنه  التفصيل  أراد  ومن  فيض  من  غيض  وهى   البيت

مصادر معتربة ىف هذا املضمار وهنا نسجل بعض النقاط:
1 إن البكاء الذى يرتتب عليه الثواب العظيم هو ما يصدر عن إنسان 

مؤمن.
2 إن البكاء على أهل البيت يكون أكثر مصداقية من إنسان يسري على 

.خطى أهل البيت
3 إن البكاء الذى يكون خالصا هلل ولرسوله هو البكاء الذى حتث عليه 

اآلاثر واألحاديث.
4 إن البكاء اخلالد والذى يظهر الروح ويغسل القلب هو بكاء إنسان 

مل يتلوث ابلذنوب واملعاصى واآلاثم.
5 إن البكاء الذى تتوافر فيه املواصفات أعاله هو الذى يستحيل يوم 

القيامة إىل رمحة ومغفرة ورضوان من هللا أكرب.
 

اهلوامش:
۱. سورة النساء، اآلية 148.
۲. سورة الشورى، اآلية 23.

۳. حبار األنوار، 44، ص 287.
۴. سورة احلج، اآلية 32.

۵. سورة يوسف، اآلية 84.
۶. مولوى، مثنوى معنوى، الكتاب اخلامس.

۷. املصدر السابق، الكتاب الثاىن.
۸. سورة املائدة، اآلية 83.

»نفس  4؛  حديث  عشر،  السابع  اجمللس   ،73 ص  »األماىل«،  الصدوق،   .۹
املهموم«، 140؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 278، ابب 34، حديث 1.

۱۰. »حبار األنوار«، ج 44، ص 279.
۱۱. »تفسري القمى«، ج 2، ص 292؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 278، ابب 
34، حديث 3. »األماىل للطوسى«، ص 115، اجمللس الرابع، حديث 1178؛ 
»بشارة املصطفى«، ص 105؛ »األماىل للمفيد«، ص 338، اجمللس األربعون، 

حديث 3؛ »حباراألنوار«، ج 44، ص 278، ابب 34، حديث 4.
»بشارة  حديث 1178؛  الرابع،  اجمللس  للطوسى«، ص 115،  »األماىل   .۱۲
املصطفى«، ص 105؛ »األماىل للمفيد«، ص 338، اجمللس األربعون، حديث 

3؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 278، ابب 34، حديث 4.
۱۳. »كامل الزايرات«، ص 108، ابب 36، حديث 6؛ »حبار األنوار«، ج 
44، ص 279، ابب 34، حديث 5؛ »مستدرك الوسائل«، ج 10، ص 311، 

ابب 49، حديث 12072.
»األماىل  181؛  حديث  الرابع،  اجمللس   ،116 ص  للطوسى«،  »األماىل   .۱۴
للمفيد«، ص 34، اجمللس األربعون، حديث 6؛ »بشارة املصطفى«، ص 62؛ 

»حبار األنوار«، ج 44، ص 279، ابب 34، حديث 8.
۱۵. »األماىل للطوسى«، ص 161، اجمللس السادس، حديث 268؛ »وسائل 
الشيعة«، ج 3، ص 282، ابب 87، حديث 3657؛ »حبار األنوار«، ج 44، 

ص 280، ابب 34، حديث 9.
۱۶. »األماىل للصدوق«، ص 128، اجمللس السابع والعشرون، حديث 2؛ »روضة 
الواعظني«، ج 1، ص 169؛ »وسائل الشيعة«،  ج 14، ص 504، ابب 66، 

حديث 19697؛ »حبار األنوار«، ج 44، ص 283، ابب 34، حديث 17.

املصدر: »اهل البيت مالئكه االرض«، للعالمة انصاراین، ص 454-۴۵۰.

برز أبو الفضل العباس على مسرح التاريخ اإلسالمي كأعظم قائد فذ 
مل تعرف له اإلنسانية نظريا يف بطوالته النادرة بل وال يف سائر ُمثله األخرى 

اليت استوعبت - بفخر - مجيع لغات األرض.
لقد أبدى أبو الفضل يوم الطف من الصمود اهلائل، واالرادة الصلبة 
ما يفوق الوصف، فكان برابطة جأشه، وقوة عزميته جيشا ال يقهر فقد 

أرعب عسكر ابن زايد، وهزمهم نفسيا، كما هزمهم يف ميادين احلرب.
خمتلف  يف  الناس  حديث  تزال  وال  الفضل كانت  أيب  بطوالت  ان 
العصور، فلم يشاهدوا رجال واحدا مثقال ابهلموم والنكبات حيمل على 
جيش مكثف مدعم جبميع آالت احلرب قد ضم عشرات اآلالف من 
ويقول  معداهتم وجنودهم،  اخلسائر من  أفدح  فيلحق هبم  املشاة وغريهم 
املؤرخون عن بسالته - يوم الطف - إنه كلما محل على كتيبة تفر منهزمة 
من بني يديه يسحق بعضها بعضا قد خيم عليها املوت، واستوىل عليها 
الفزع والذعر قد خلعت منها األفئدة والقلوب، ومل تغن عنها كثرهتا شيئا.

ان شجاعة أيب الفضل وسائر مواهبه ومزاايه مما تدعو إىل االعتزاز 
والفخر ليس له وللمسلمني فحسب، وإمنا لكل إنسان يدين إلنسانيته، 

وخيضع لقيمها الكرمية.
وابإلضافة إىل ما يتمتع به أبو الفضل العباس من البطوالت الرائعة فانه 
كان مثاال للصفات الشريفة، والنزعات العظيمة، فقد جتسدت فيه الشهامة 
 والنبل والوفاء واملواساة، فقد واسى أخاه أاب األحرار اإلمام احلسني
يف أايم حمنته الكربى، ففداه بنفسه ووقاه مبهجته، ومن املقطوع به أن تلك 

املواساة ال يقدر عليها إال من امتحن هللا قلبه لإلميان، وزاده هدى.

 يف سلوكه مع أخيه اإلمام احلسني ومَثل أبو الفضل العباس
حقيقة األخوة اإلسالمية الصادقة، وأبرز مجيع قيمها ومثلها، فلم يبق لون 
من ألوان األدب، والرب واإلحسان إال قدمه له، وكان من أروع ما قام به 
يف ميادين املواساة له، انه حينما استوىل على املاء يوم الطف تناول منه 
غرفة ليشرب، وكان قلبه الزاكي كصالية الغضا من شدة الظمأ، فتذكر يف 
تلك اللحظات الرهيبة عطش أخيه اإلمام احلسني وعطش الصبية 
من أهل البيت، فدفعه شرف النفس، ومسو الذات إىل رمي املاء من 
يده، ومواساهتم يف هذه احملنة احلازبة، تصفحوا يف اتريخ األمم والشعوب 
فهل جتدون مثل هذه األخوة الصادقة؟!! انظروا يف سجالت نبالء الدنيا 

فهل ترون مثل هذا النبل، ومثل هذا اإليثار؟!
هللا أكرب أي رمحة مثل هذه الرمحة، وأية مودة مثل هذه املودة!

أيب  أمام  وخضوعا  إجالال  لتنحين  ومثلها  قيمها  جبميع  اإلنسانية  إن 
أيب   احلسني اإلمام  النبل ألخيه  عظيم  من  أبداه  ما  على  الفضل 

.األحرار وسيد الشهداء
ونصرته ألخيه  الفضل  أيب  بتضحية  االعتزاز  إىل  يدعو  الذي  والشيء 
اإلمام احلسني، أهنا مل تكن بدافع األخوة والرحم املاسة وغري ذلك من 
الناس، وامنا كانت بدافع اإلميان اخلالص هلل،  السائدة بني  االعتبارت 
ذلك اإلميان الذي تفاعل مع عواطف أيب الفضل، وصار عنصرا من 
عناصره، ومقوما من مقوماته، وقد أدىل بذلك يف رجزه حينما قطعت 

ميينه اليت كانت تفيض برا وعطاء للناس، قائال:
وهللا إن قطعتم مييين

ابقر شريف القرشي
 عضيد الحسين
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بيته العزم والتصميم على التضحية واجلهاد بني يديه، فقد استهان ابملوت 
وسخر من احلياة، وقد انطبعت هذه الظاهرة يف نفوسهم فاعتنقوا الشهادة، 

وانطلقوا إىل ميادين اجلهاد لريفعوا كلمة هللا يف األرض.
وكان العباس أايم احملنة الكربى اليت حلت أبخيه مالزما له مل يفارقه، 
وقدم له مجيع ألوان الرب واإلحسان، فكان يقيه بنفسه ويفيديه مبهجته، 
فهو صاحب لوائه، ومدير شؤونه، واملتصدي خلدماته، ويقول الرواة: انه 
قد استوعب حبه واإلخالص له قلب أخيه اإلمام احلسني حىت فداه 
بنفسه، وكان عليه ضيفا، فلم يسمح له ابحلرب حىت بعد مقتل أصحابه 
وملا  جانبه،  إىل  حيا  دام  ما  واملنعة،  ابلقوة  يشعر  ألنه كان  بيته،  وأهل 
استشهد العباس شعر اإلمام احلسني ابلوحدة والغربة والضياع بعده وفقد 
كل أمل له يف احلياة، وراح يبكي عليه أمر البكاء، ويندبه بذوب روحه، 

وسارع إىل ساحة احلرب ليلتقي به يف جنان اخللد.
سالم هللا عليك اي أاب الفضل! ففي حياتك وشهادتك ملتقى أمني جلميع 
القيم اإلنسانية، وحسبك أنك وحدك كنت امنوذجا رائعا لشهداء الطف 

الذين احتلوا قمة الشرف واجملد يف دنيا العرب واإلسالم.

 .»املصدر: ابقر شريف القرشي، »کتاب العباس بن علي

إين أحامي أبدا عن ديين
 وعن إمام صادق اليقنی

الرجز يف تلك العصور كان ميثل األهداف واملبادئ والقيم   ان 
سيدان  ورجز  سبيلها،  ويستشهد يف  الشخص،  يقاتل  أجلها  من  اليت 
العباس صريح واضح يف أنه امنا يقاتل دفاعا عن الدين، ودفاعا عن 
املبادئ اإلسالمية األصيلة اليت تعرضت إىل اخلطر أايم احلكم األموي 
امنا يقاتل دفاعا عن إمام املسلمني سبط رسول هللا  أنه  األسود، كما 
ورحيانته اإلمام احلسني املدافع األول عن كرامة اإلسالم، فهذه هي 
العوامل اليت دفعته إىل التضحية، وليس هناك أي دافع آخر وهذا هو 

السر يف جالل تضحيته، وخلودها عرب القرون واألجيال.
لقد استشهد أبو الفضل العباس من أجل املبادئ العليا اليت رفع 
شعارها أبو األحرار أخوه اإلمام احلسني، واليت كان من أمهها أن 
يقيم يف هذا الشرق حكم القرآن، وينشر العدل بني الناس ويوزع عليهم 

خريات األرض، فليست هي لقوم دون آخرين.
املسلم  لإلنسان  يعيد  أن  أجل  من   الفضل أبو  استشهد  لقد 
حريته وكرامته، وينشر بني الناس رمحة اإلسالم، ونعمته الكربى اهلادفة 
ألوان  الظلم واجلور، وبناء جمتمع ال ظل فيه ألي لون من  الستئصال 

الفزع، واخلوف.
لقد محل أبو الفضل مشعل احلرية والكرامة، وقاد قوافل الشهداء إىل 
ساحات الشرف، وميادين العزة، والنصر للشعوب اإلسالمية اليت كانت 

ترزح حتت وطأة الظلم واجلور.
لقد انطلق أبو الفضل إىل ميادين اجلهاد من أجل أن ترتفع كلمة 
هللا تعاىل عالية يف األرض، تلك الكلمة اليت هي منهج كامل للحياة 

الكرمية بني الناس.
وفجر اإلمام أبو األحرار ثورته الكربى اليت أوضح هللا هبا الكتاب وجعلها 

عربة ألويل األلباب، فدك هبا حصون الظلم، وقالع اجلور.
ومل يفجر اإلمام احلسني ثورته الرائدة العمالقة أشرا وال بطرا، وال 
املرير  الواقع  تغيري  أراد  وإمنا  يقول -  ما  مفسدا - حسب  ظاملا، وال 
الذي تعيشه األمة من جراء احلكم األموي املنحرف عن مجيع األعراف 
والقوانني، ذلك النظام الذي أحال حياة الناس إىل جحيم ال يطاق، 
فقد عجت البالد اإلسالمية جبميع صنوف اجلور واإلرهاب، وكان من 
وايل  أبيه،  بن  زايد  حلكم  اخلاضعة  البالد  بالء  وأشدها  حمنة  أعظمها 
الفتنة، وحكم  الذي أجج انر  الالشرعي،  العراق، وأخيه  معاوية على 
بني الناس بغري ما أنزل هللا، فأخذ الربيء ابلسقيم، واملقبل ابملدبر، وقتل 
على الظنة والتهمة، كما أعلن ذلك، وطبقه ابلفعل على احلياة العامة 

بني الناس.
رعاية  عن  األول  واملسؤول  اإلسالم،  وأمل   ،الرسول سبط  وأن 
املسلمني، وصيانة حياهتم والواقع االجتماعي الذي تعيشه األمة، والذي 
فقد  واالجتماعية،  والفكرية  العقائدية،  على حياهتا  ينذر خبطر عظيم 
حتكم يف مصريها جبابرة األمويني، وطغاة الرأمسالية القرشية، اليت محلت 
اهلدم على مجيع ما أسسه اإلسالم من جمد أصيل وخلق رفيع  معول 
العامل  االقتصادية يف  املوارد  تستنزف  أخذت  أهنا  إىل  لألمة، ابإلضافة 
اإلسالمي، وتنفقها على شهواهتا، ورغباهتا اخلاصة، فهب أبو األحرار 
على  عائدته  أعظم  فما  هلم،  الكرمية  احلياة  وإعادة  املسلمني،  إلنقاذ 

اإلسالم، وما أكثر ألطافه وأايديه على املسلمني.
ان ملحمة كربالء من أهم األحداث العاملية، بل ومن أهم ما حققته البشرية 
الظلم والطغيان، فقد  املسلح ضد  الكفاح  من إجنازات رائعة يف ميادين 
للتمرد  غريت جمرى اتريخ الشعوب اإلسالمية، وفتحت هلا آفاقا مشرقة 

على الظلم والطغيان.
النضال  امللحمة اخلالدة عواطف األحرار، ودفعتهم إىل  لقد أهلبت هذه 
املسلح يف سبيل حترير اجملتمع من نري العبودية والذل، وإنقاذه من احلكم 

الالشرعي.
لقد انتصر سيد الشهداء يف ثورته اخلالدة، وانتصرت أهدافه ومبادئه 
العظيمة، وظل مثال خالدا للكفاح املقدس يطارد الظاملني والطغاة يف كل 

عصر وزمان، وميد الثوار بروح التضحية والفداء.
ان من االنتصارات الرائعة اليت حققها أيب الضيم يف ثورته أنه جرد احلكم 
األموي من الشرعية، وأنه ال ميثل اإلسالم، وال املسلمني أبي حال من 
األحوال، وإمنا هو حكم ديكتاتوري قائم على النطع والسيف ال على رضى 

األمة واختيارها.
لقد وضع أبو األحرار العبوات الناسفة يف أروقة احلكم األموي ففجرهتا، 
ونسفت معامل زهوهم وفجورهم وطغياهنم، وظلوا مثال أسودا لكل حكم 

منحرف عن سنن احلق والعدل.
اإلسالمية من ختديرها وسباهتا،  الشعوب  األحرار  أيب  ثورة  أيقظت  لقد 
التحرير،  شعار  ترفع  وهي  متالحقة،  ثورات  يف  اجلبار  فانطلقت كاملارد 
احلكم  ذلك  من  التخلص  أجل  من  الكرامة  وشعار  االستقالل،  وشعار 

األسود.
لثورة  امتدادا  متالحقة كانت  ثورات  يف  اإلسالمية  الشعوب  قامت  لقد 

احلسني، حىت أطاحت ابحلكم األموي، وأزالته من دنيا الوجود.
أن كارثة كربالء، وما حلق ابإلمام احلسني من  اجلدير ابلذكر  ومن 
النتائج  من  وإمنا كان  عفوا،  ذلك  أيِت  مل  الصارخ،  واالعتداء  التنكيل، 
املباشرة لالحنرافات، والسلوك يف املنعطفات السياسية من جانب احلكام 
واملسؤولني الذين كانوا ينظرون إىل السلطة أبهنا مغنم، ووسيلة للظفر ابلثراء 
أداة خلدمة اجملتمع، وتطوير  السلطة  اعترب  يعوا أن اإلسالم  العريض، ومل 
حياته الفكرية واالقتصادية، واهنا مسؤولة أمام هللا عن اقتصاد األمة فيجب 
عليها االحتياط فيه كأشد ما يكون االحتياط فليس لرئيس الدولة، وال 
لغريه من أجهزة احلكم أن يصطفوا ألنفسهم وذويهم أي شيء من أموال 

الدولة.
وكان على رأس احلكام املنحرفني ملوك بين أمية الذين اختذوا مال هللا دوال 
وعباد هللا خوال، وابإلضافة إىل ما اقرتفوه من ظلم األمة واالعتداء على 
وقد  شيعتهم،  على  واإلجهاز  العلويني،  ظلم  إىل  عمدوا  فاهنم  كرامتها، 
شاهد أبو الفضل احملن الشاقة والعسرية اليت حلت أبهل بيته وحمبيهم، 

ومما ال ريب فيه اهنا تركت يف أعماق نفسه أقسى ألوان احملن، واآلالم.
أما دور سيدان العباس يف ملحمة كربالء فانه أييت يف األمهية بعد أخيه 
أيب األحرار اإلمام احلسني صانع هذه امللحمة اخلالدة يف دنيا احلق 
والعدل، وقد فاق مجيع أصحاب اإلمام احلسني، وأهل بيته املكرمني، 
وذلك مبا قدمه من عظيم اخلدمات ألخيه، ابإلضافة إىل مواقفه البطولية 
الرائعة، وصموده اهلائل أمام معسكر ابن زايد، وقد أبدى من البسالة ما 
يذهل األفكار وحيري األلباب، وكان يشيع يف نفوس أصحاب أخيه وأهل 
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المخلوق المسئول
إىل  احملاريب  وألغاز  والوساطة  الكهانة  القرآن ابلدين من عقائد  ارتفع 
مجيع  املسئول« صفوة  »املخلوق  جرم كان  ال  واهلداية.  الرشد  عقائد 
الصفات اليت ذكرها القرآن عن اإلنسان، إما خاصة ابلتكليف أو عامة 

يف معارض احلمد والذم من طباعه وفعاله.
ولقد ذُِكَر اإلنسان يف القرآن بغاية احلمد وغاية الذم يف اآلايت املتعددة، 
ويف اآلية الواحدة، فال يعين ذلك أنه حُيمد ويُذم يف آٍن واحٍد، وإمنا معناه 
أنه أهل للكمال والنقص مبا ُفطر عليه من استعداد لكل منهما؛ فهو 

أهل للخري والشر؛ ألنه أهل للتكاليف.
واإلنسان مسئول عن عمله - فرًدا ومجاعة - ال يؤخذ واحد بوزر واحد، 

وال أّمة بوزر أّمة: 
»ُكلُّ اْمِرٍئ مبَا َكَسَب رَِهنٌی«1 

»تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّا َكَسبـُْتْم َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا 
يـَْعَمُلوَن«2

أما مناط املسئولية يف القرآن، فهو جامع لكل ركن من أركاهنا يتغلغل إليه 
فقه الباحثني عن حكمة التشريع الديين، أو التشريع يف املوضوع.

فهي بنصوص الكتاب قائمة على أركاهنا اجململة: تبليغ، وعلم، وعمل؛ 
ومسائل  الغيب  مسائل  يف  الدعوة  تبلغه  مل  أحد  على  التبعة  حتق  فال 

اإلميان: 
»َوِلُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوهُلُْم ُقِضَي بـَيـْنـَُهم اِبْلِقْسِط َوُهْم اَل يُْظَلُموَن«3 

»َوِإن مِّْن أُمٍَّة ِإالَّ َخاَل ِفيَها َنِذيٌر«4 
ِبنَی َحىتَّٰ نـَبـَْعَث َرُسواًل«5 »َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

أما العلم فإن أول آية يف الكتاب تلقاها صاحب الدعوة اإلسالمية كانت 
أمرًا ابلقراءة، وتنويًها بعلم هللا وعلم اإلنسان: 

نَساَن َما مَلْ يـَْعَلم«6 »اقـَْرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ٭ الَِّذي َعلََّم اِبْلَقَلِم ٭ َعلََّم اإْلِ
وأول فاتح يف خلق اإلنسان كان فاحتة العلم الذي تعلمه آدم وامتاز به 

على سائر املخلوقات: 
ُؤاَلِء  »َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَاَء ُكلََّها مثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوين أبَِْسَاِء هَٰ
ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَی ٭ قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـََنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم 

احْلَِكيُم«7
وأما العمل فهو مشروط يف القرآن ابلتكليف الذي تسعه طاقة املكلف، 

وابلسعي الذي يسعاه لربه ولنفسه:
»اَل ُيَكلُِّف هللاُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها«8

»َوَأن لَّْيَس ِلْلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعٰى«9 
»َفَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َخيـًْرا يـََرُه ٭ َوَمن يـَْعَمْل ِمثـَْقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََرُه«10

ورسل البالغ هم أول املكلفني ابلعلم والعمل، أممهم مجيًعا أمة واحدة هي 
»األمة اإلنسانية«، وإهلهم مجيعا إله واحد هو رب العاملني: 

»اَی أَيُـَّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإينّ مبَا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم * َوِإنَّ 
ِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَاتَـُّقوِن«11 هَٰ

وفيما ذُكر فيه اإلنسان من آايت الكتاب وصف له وهو يف الذروة من 
الكمال املقدور له مبا استعد له من التكليف، ووصف له وهو يف الدرك 
إليها هبذا االستعداد. وكل هذه اآلايت  اليت ينحدر  األسفل من احلطة 
اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآنتوسع مفصل فيما ورد من نصوص األمر والنهي، والعظة والتذكري، والثواب 

والعقاب.
فاإلنسان أكرم اخلالئق هبذا االستعداد املتفرد بني خالئق السماء واألرض 

من ذي حياة أو غري ذي حياة: 
الطَّيَِّباِت  مَِّن  َوَرَزقـَْناُهم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يف  َومَحَْلَناُهْم  آَدَم  َبيِن  »َوَلَقْد َكرَّْمَنا 

َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل«12 
نَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍی«13  »َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

»َسخََّر َلُكم مَّا يف السََّماَواِت«14 
»َسخََّر َلُكم مَّا يف اأْلَْرِض«15

ولكنه ينفرد بني اخلالئق مبساوئ ال يُوصف هبا غريه؛ ألن السيئة واحلسنة 
- على السواء - ال يُوصف هبا خملوق غري مسئول.

والظلم  ابلكفر  اخلالئق  من  غريه  دون  يُوصف  املسئول  املخلوق  فهذا 
والطغيان واخلسران والفجور والكنود؛ ألنه دون غريه أهل لإلميان والعدل 

والرجحان والعفاف:
نَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر«16  »ِإنَّ اإْلِ

17» نَساَن لََيْطَغٰى ٭ َأن رَّآُه اْستـَْغىَنٰ »ِإنَّ اإْلِ
نَساَن َلِفي ُخْسٍر«18  »ِإنَّ اإْلِ

نَساُن لِيـَْفُجَر َأَماَمُه«19 »َبْل يُرِيُد اإْلِ
نَساَن ِلَرِبِّه َلَكُنوٌد«20 »ِإنَّ اإْلِ

وقد يُذكر ابلضدين يف اآلية الواحدة كما جاء يف قوله تعاىل: 
نَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي ٭ مثَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َساِفِلنَی«21 »َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ونقرأ يف بعض التفاسري أن أسفل سافلني هو أرذل العمر، وهو يقتضي أن 
يكون »أحسن تقومی« هو تقومی الطفل الوليد.

ونقرأ يف غريها أن أسفل سافلني هي اجلحيم، فيكون لزاًما أن اجلنة هي 
املقصودة أبحسن تقومی.

وفهم الكثريون أن التقومی احلسن هو الصورة الظاهرة العتدال قوام اإلنسان، 
وليس مجال اخللق وحده مرتبطًا ابعتدال القوام، بل ترتبط به القدرة على 
قبل عصر  الظاهرة  بصورته  مل ختف عالقتها  قدرة  وهي  واإلرادة،  العمل 
التشريح والعلم بوظائف األعضاء، الذي أثبت العالقة الضرورية بني اعتدال 
القامة وجهاز النطق يف الرأس والعنق وعمود الظهر وسائر البدن، مث زاد 
الناس علًما مبا يعنيه التقومی احلسن من فضائل العقل واجلسد، ومن مزااي 

الفطنة واجلمال.
وإمنا املعىن املوافق لسائر معاين اآلايت، أن اجلمع بني النقيضني يف اإلنسان 
ينصرف إىل وصف واحد، وهو وصف االستعداد الذي جيعله أهاًل للرتقي 

إىل أحسن تقومی، وأهاًل للتدهور إىل أسفل سافلني.
على أن اآلايت اليت قصر فيها القول على خلق جسد اإلنسان مل ختُل مما 
يوحي إىل املخلوق املسئول أن أطوار خلقه السوي إعداد ملا هو أشرف من 
حياته احليوانية، وبرهان من براهني التبليغ برسالة الغيب، عسى أن ينظر يف 

اخللق فريى فيه آاثر اخلالق الذي ال تدركه األبصار واألمساع: 
نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّن ِطنٍی ٭ مثَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف قـََراٍر مَِّكنٍی ٭ مثَّ  »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْواَن اْلِعظَاَم 

حلًَْما مثَّ أَنَشْأاَنُه َخْلًقا آَخَر فـَتـََباَرَك هللاُ َأْحَسُن اخْلَاِلِقنَی«22 
ِلَك َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ٭ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ  »ذَٰ
نَساِن ِمن ِطنٍی ٭ مثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِّن مَّاٍء مَِّهنٍی ٭ مثَّ َسوَّاُه  َخْلَق اإْلِ

َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه«23 

»َوِمْن آاَیتِِه َأْن َخَلَقُكم مِّن تـَُراٍب مثَّ ِإَذا أَنُتم َبَشٌر تَنَتِشُروَن«24 
اَل  َوِمَّا  أَنُفِسِهْم  َوِمْن  اأْلَْرُض  تُنِبُت  ِمَّا  اأْلَْزَواَج ُكلََّها  َخَلَق  الَِّذي  »ُسْبَحاَن 

يـَْعَلُموَن«25
وال ُيسأل اإلنسان عما جيهل، ولكنه ُيسأل عما عِلم، وعما َوِسعه أن 
يعلم، وما من شيء يف عامل الغيب أو عامل الشهادة هو حمجوب كله من 

علم اإلنسان، فما وسعه من علم فهو حماسب عليه.

اهلوامش:
1. سورة الطور، اآلية 21.

2. سورة البقرة، اآلية 134.
3. سورة يونس، اآلية 47.
4. سورة فاطر، اآلية 24.

5. سورة اإلسراء، اآلية 15.
6. سورة العلق، اآلايت 5-3.

7. سورة البقرة، اآليتان 31 و32.
8. سورة البقرة، اآلية 286.
9. سورة النجم، اآلية 39.

10. سورة الزل1زلة، اآليتان 7 و8.
11. سورة املؤمنون، اآليتان 51 و52.

12. سورة اإلسراء، اآلية 70.
13. سورة التني، اآلية 4.

14. سورة لقمان، اآلية 20.
15. سورة احلج، اآلية 65.

16. سورة إبراهيم، اآلية 34.
17. سورة العلق، اآلية 6، 7.

18. سورة العصر، اآلية 2.

19. سورة القيامة، اآلية 5.
20. سورة العادايت، اآلية 6.

21. سورة التني، اآليتان 4 و5.
22. سورة املؤمنون، اآلايت 14-12.

23. سورة السجدة، اآلايت 9-6.
24. سورة الروم، اآلية 20.
25. سورة يس، اآلية 36.

املصدر: عباس حممود العقاد، »اإلنسان يف القرآن«، شرکة هنضة مصر، الطبعة 
الرابعة، 2005م.
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األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة17

بن  احلسني  على  احلزن  ينايف  ابلقضاء  االميان  هل  األّول:  السؤال 
علي؟ فلماذا نبكي نعزي عليه؟ ملاذا يروج لظاهرة احلزن و الغم يف 

اجملتمع مع أن القرآن الکرمی مينعنا صراحة من احلزن و الغم؟
السؤال الثاين: ملاذا يروج لظاهرة احلزن و الغم يف اجملتمع مع أن القرآن 

الکرمی مينعنا صراحة من احلزن و الغم؟

اجلواب: 
السؤال األّول

اّواًل. هل نؤمن ابلقضاء والقدر؟! فلماذا نبكي على أبينا، وعلى أّمنا، 
وعلى ولدان، وعلى أخينا و... إن مات أّي واحٍد منهم، وملاذا ننزعج إذا 

نصيب مبرض عضال، كالسرطان و...
وإن قلنا إننا ال نؤمن ابلقضاء والقدر انتهى األمر، ابعرتاضنا على قضاء 

هللا، وعدم رضاك حبكمته.
اإلمام  على  جرى  ما  أّن  والقدر  ابلقضاء  اإلعتقاد  معىن  هل  اثنياً. 
هلل  حمبوابً  ذلك  وهل كان  اإلهلية؟  احلكمة  مقتضى  هو   احلسني

تعاىل؟ وجيب علينا أن نستحسنه وأن نرضى به؟ وال نعرتض عليه؟
يثاب  بل   ،قاتل احلسني بن علي يعاقب  وهل معىن ذلك أن ال 

ويدخل اجلنة، ألنه فعل احملبوب هلل تعاىل، ونفذ ما اقتضته حكمته؟
فإن كان األمر كذلك، فلماذا إذن نعرتض على من قتل لنا عزيزاً؟ بل ملاذا 
تدافع عن نفسك، إذا قصدك قاصٌد بسوء ؟! أال يكون هو اآلخر يفعل 

ما حيبه هللا ؟! وما تقتضيه حكمته تعاىل ؟! وما يدخل به اجلنة ؟!
اثلثاً. إّن القضاء هو األمر اخلارج عن اإلختيار الذي جيري على اإلنسان 
من خارج ذاته مما ال حيلة له فيه وهو احلكم وهو خري للمؤمن، سواء سرّه 
أو ساءه، إن ابتاله كان كفارة لذنبه، وإن أعطاه وأكرمه كان قد حباه.1 

كما ورد يف الرواية: »ويف قضاء هللا كل خرٍي للمؤمن.«2
وخالصة األمر إّن القضاء هو األمر الذي ال بد من وجوده يف حكم هللا 

تعاىل.
أما الَقَدر، فهو وضع الشيء وفق ما يقتضيه الغرض، بال زايدة وال نقيصة، 
قال تعاىل: »ِإانَّ ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر«3 وقال: »... َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَُه 

تـَْقِديًرا«4 وقال : »َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدٰى«5
وذلك مثل خلق اإلنسان هبذه امليزات واخلصائص املتوافقة مع احلكمة ومع 
الوظيفة اليت أرادها هللا تعاىل له يف هذه احلياة، والغاية اليت سينتهي إليها.

والَقَدر قد يكون يف اخللق، وقد يكون يف األحكام، وقد يكون يف السنن 
والنظم العامة يف الكون واإلنسان - ومن ذلك: تقدير اجلزاء على األفعال 

- وقد يكون بغري ذلك.

jااليمان بالقضاء ال ينافي الحزن على الحسين

وال بد من لفت النظر إىل أن من الضروري عدم اخللط بني العلم اإلهلي 
وتوارد  سريها  وكيفية  واملسببات،  األسباب  حركة  عليه  تكون  مبا  األزيل 
بعضها على بعض يف حركة الواقع، وبني حركة الواقع يف سننه اليت قدرها 
ووضعها هللا تعاىل، فان ذلك العلم ال يؤثر يف هذه احلركة، وإمنا الذي يؤثر 
فيها هو السنة املقدرة اليت أراد هللا تعاىل أن يكون الفيض منه تعاىل من 

خالهلا.
وبذلك يظهر أيضاً أن القضاء والقدر ليس له ارتباط حبصر فعل اإلنسان 
ابهلل تعاىل، مبعىن أن جيرب هللا تعاىل عباده على أفعاهلم، ألجل سنة القضاء 
والقدر، ألّن هللا تعاىل قد وضع السنن اليت من مجلتها أن يفيض هللا الوجود 
الذي  على اإلنسان، وعلى قدراته وطاقاته حلظة بلحظة، واإلنسان هو 

خيتار أن حيول هذه القدرة، وأن جيسدها يف هذه احلركة، أو يف تلك.
فهذا اإلختيار البشري، وذلك السعي والطلب اإلنساين للحركة، هو الّشرط 

الذي رُِبَط الفيض اإلهلي به.
وألجل هذا الربط يصح نسبة الفعل لإلنسان، ألنه اختاره وتطلَّبه، وأوجد 
شرط الفيض اإلهلي الوجود عليه. ويصح نسبته أيضاً إىل هللا تعاىل، ألنه 

هو الذي أفاض وأعطى القدرة.
وهو قادر على حجب الفيض يف كل حلظة، ولذا ورد أنه تعاىل ال يطاع 

جرباً، وال يعصى مغلوابً، وهو القادر على ما أقدرهم عليه.
وهذا نظري ما إذا كان هناك طاقة كهرابئية موزعة يف بيٍت وفق الضوابط، 
وهي أتيت من مصدر ينتجها ويرسلها. ولكن صاحب البيت هو الذي 
خيتار أن يستفيد من هذه الطاقة، أو ال يستفيد، وقد يوظفها يف التدفئة، 
أو يف تربيد الطعام، أو يف قتل إنسان، أو يف حتريك آلة، أو أي شيء آخر.
فهو من جهٍة ليس جمرباً على ما فعل. كما أنه ليس حراً طليقاً بشكل 
الّتيار الكهرابئي عنه، وجعله  مطلق ما دام ابإلمكان إبطال فعله بقطع 

عاجزاً عن فعل ما يريد.
ولذلك صح الثواب اإلهلي على الفعل، إذا كان حسناً، وصح العقاب عليه 

إذا كان قبيحاً، وصح األمر والنهي عنه.

السؤال الثاين
اإلنسان موجود ذو ابعاد متعددة و احدى ابعاده الوجودية بعده العاطفي 
و الشعوری من هنا يکون االنسان اترة منشرحا ضاحکا مستبشرا و أخرى 
متعجبا و خائفا، و اترة يکون بسبب عوامل ما يتعرض هلا يکون کئيبا 
و حزان، فاحلزن و الغم حاالت ال مفّر لالنسان منها فکل انسان البد 
ان يتعرض هلا خالل حياته مرات عديدة و ان کان للعوامل اخلارجية و 
الداخلية اتثري يف التحکم يف مقدارها و کيفيتها، فهناک من الناس من 
يتأثر أبدىن مشکلة تواجهه حىت لو کانت بسيطة فيصاب بسببها ابهلم 
و احلزن، و هناک من الناس من يظهر التجلد و الصرب حىت يف اصعب 
احلاالت و اشد احملن و يبقى مسيطرا على مشاعره من اجل حتقيق اهدافه 

التی يروم حتقيقها.
و لتوضيح ذلک ميکن القول: إن القرآن الکرمی و الرواايت الصادرة عن 
املعصومني مل تنه عن مطلق احلزن و التأمل، بل اهنا فصلت بني حنوين 
من احلزن و االمل فهناک حزن مطلوب و مرغوب فيه و هناک حزن مذموم 

و منهی عنه و ان عدم التحلی به عد من صفات اولياء هللا تعاىل.
إن اآلايت القرآنية مل تنه عن اصل احلزن و الغم الهنما کما قلنا من احلاالت 

عنه  هنت  الذی  بل  الشعورية،  بصورة  حتصل  التی  لالنسان  الطبيعية 
اآلايت القرآنية هو بعض االسباب والعوامل التی تؤدی اىل ظهور حالتی 

احلزن و الغم و التی نشري اىل بعضها:
1. ورد يف قصة هجرة النبی االکرم انه لـّما هاجر مع ابوبکر من 
»مکة« إىل »املدينة« دخال الغار خوفا من مالحقة املشرکني هلم نرى 
النبی مبا اوتی من قوة جنان و رابط شکيمة و قوة عزم و شعور 
ابملعية االهلية يهون على صاحبة االمر و قد تعرض الذکر احلکيم لذلک 
بقوله: »ِإْذ َأْخَرَجُه الَّذيَن َکَفُروا اثِنَی اثـْنـنَْیِ ِإْذ مُها ِفی اْلغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلصاِحِبِه 
ال َتَْزْن ِإنَّ اللََّ َمَعنا«6 و من هنا کان النبی االکرم يذکر صاحبه أبنه 
المربر للحزن و عليه ان يتوکل علی هللا الذی هو معهم و انه سينجيهم.
2. ورد يف قصة موسى ان هللا تعاىل خاطبه ملا حزنت أمه بقوله 
تعاىل: »فـََرَجْعناَک ِإل  أُمَِّک َکْی تـََقرَّ َعيـُْنها َو ال َتَْزَن«7 و يف آية اخرى 
»َو أَْوَحْينا ِإىل  أُمِّ ُموسى  َأْن أَْرِضعيِه فَِإذا ِخْفِت َعَلْيِه فَأَْلقيِه ِفی اْلَيمِّ َو ال 
خَتايف  َو ال حَتْزَنی  ِإانَّ رَادُّوُه إِلَْيِک َو جاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسلني «8 يظهر من 
اآلية املبارکة أن هللا تعالی يطمئن أم موسی أبنه سيعده هلا و مع 

هذا الوعد ال جمال للحزن و الغم.
3. إن هللا تعاىل خاطب کال من املهتدين9 و الذين امنوا ابهلل و اليوم 
اآلخر و عملوا الصاحلات10 و اولياء هللا تعاىل11 أبهنم الخوف عليهم 
و ال هم حيزنون.12 يقول العالمة الطباطبائی يف تعليل ذلک: أن 
يدل  َيَْزنُوَن«  ُهْم  ال  َو  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  »ال  أبهنم  اإلميان  هذا  أهل  توصيفه 
على أن املراد منه الدرجة العالية من اإلميان الذی يتم معه معىن العبودية و 
اململوکية احملضة للعبد الذی يرى معه أن امللک هلل وحده ال شريک له، و أن 

ليس إليه من األمر شی ء حىت خياف فوته أو يزن لفقده.
و ذلک أن اخلوف إمنا يعرض للنفس عن توقع ضرر يعود إليها، و احلزن 
إمنا يطرأ عليها لفقد ما تبه أو تقق ما تکرهه ما يعود إليها نفعه أو ضرره، 
و ال يستقيم تقق ذلک إال فيما يرى اإلنسان لنفسه ملکا أو حقا متعلقا 
مبا خياف عليه أو يزن لفقده من ولد أو مال أو جاه أو غري ذلک. و أما 
ما ال علقة للنسان به بوجه من الوجوه أصال فال خياف اإلنسان عليه و ال 

يزن لفقده البتة.
و الذی يرى کل شی ء ملکا طلقا هلل سبحانه ال يشارکه يف ملکه أحد ال 

يرى لنفسه ملکا أو حقا ابلنسبة إل شی ء حىت خياف يف أمره أو يزن .13
إذن من إعتقد ابنه و مجيع خملوقات الکون و موجوداته هي ملك هلل 
تعاىل، فال ريب انه اليرى نفسه مالکا لشيء ما حىت خيشى فواته، و 

هذه هي صفة أولياء هللا و املهتدين و العاملني الصاحلات.
إذن إن نفي احلزن عن هؤالء إمنا هو نفي ألسبابه و عوامله يعنی التعلق 
و  أحباءه  و  اولياء هللا  إن  أخرى:  بعبارة  املادية.  ابالمور  التمسك  و 
املؤمنني و الصاحلني مبا أهنم اليتعلقون إال ابهلل تعاىل من هنا ال حيزهنم 

فوات األمور املادية أو ضياعها و اليغتمون لذلک.
و يف احلقيقة إن اآلايت بشرت املؤمنني و األولياء أبنه ال مربر حلزهنم 
و غمهم يف مثل هذه املواقف. لکن القرآن الکرمی أشار إىل نوع من 
انواع حزن املؤمنني و غمهم من دون أي مذمة أو تنقيص لذلك الفعل، 
ولده  فقد  عند   يعقوب عن  ينقل  القرآن  نرى  املثال  سبيل  فعلى 

ا َأْشُکوا بـَثِّی َو ُحْزنی  ِإَل اللَِّ َو َأْعَلُم ِمَن اللَِّ  يوسف: »قاَل ِإمنَّ
ما ال تـَْعَلُمون«14 و قوله تعاىل: »َو ابـَْيضَّْت َعْيناُه ِمَن احْلُْزِن 
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فـَُهَو َکظيم «15
 مل يکن لفقد يوسف و من املعلوم أن حزن يعقوب
ألنه ابنه فقط بل کان حزنه لعلمه ان يوسف نيب من أنبياء 
هللا و ويل من أوليائه، فمن هنا کان اشتياق يعقوب شديدا للقائه 
من حيث کونه نبيا؛ و من املالحظ أن القرآن مل يذم هذا النوع من احلزن 

و ذلک الن منشأه منشأ إهلی ال دنيوي.
و يف آية أخرى أشار هللا تعاىل اىل حزن بعض املؤمنني الراغبني يف اجلهاد 
يف سبيل هللا تعاىل إال أهنم الميلکون دابة يرکبوهنا يف سفرهم، من دون 
ذم أو توبيخ هلذا احلزن بل ذکرهم بلسان املدح و الثناء، قال تعاىل: »َو 
ُلُکْم َعَلْيِه تـََولَّْوا َو  ال َعَلى الَّذيَن ِإذا ما أَتـَْوَک لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت ال َأِجُد ما َأمحِْ

َأْعيـُنـُُهْم َتفيُض ِمَن الدَّْمِع َحَزانً َأالَّ جيَُِدوا ما يـُْنِفُقوَن«16
إن هذا النوع من احلزن انبع من حس التضحية و الفداء يف سبيل هللا 
و اإلستعداد للشهادة بني يدی الرسول فال يکون مذموما بل هو 
عالمة لصدق االميان؛ إن احلزن و الغم املذموم هو النابع من أسباب 

دنيوية غري إهلية.
بنحو  الغم  و  احلزن  يذم  مل  الکرمی  القرآن  ان  ذلک  حتصل من خالل 
مطلق و مل ميدحه و يثنی عليه بنحو مطلق أيضا و إمنا فصل بني نوعني 
من احلزن فما کان انبعا من أسباب إهلية و روحية فهو ممدوح وإال فهو 
مذموم، ألن النوع األول يؤدي إىل أتکيد العالقة مع هللا تعاىل. روی 
شعار  أبنه  احلزن  من  النوع  هذا  وصف  أنه   الصادق االمام  عن 

العارفني17 و وصفه امري املؤمنني أبنه شعار املؤمنني.18
و  عامة   البيت أهل  على مصائب  الغم  و  احلزن  أن  نعلم  هبذا  و 
القبيل من احلزن و هو  االمام احلسني خاصة هو من هذا  على 
الرواايت14 ألنه  الکثري من  عليه  قد وردت يف احلث  و  حزن ممدوح 
حزن انبع من تذکر مصيبة ويل من أولياء هللا تعاىل و استشعار لفداحة 
يف  احلزن  من  النوع  هذا  إن   ،بيته أبهل  و  به  حل  الذی  الظلم 
احلقيقة هو إحياء لقيم احلرية و اإلميان و الفداء و القيم السامية؛ يقول 
االمام الصادق: »نفس املهموم لنا املغتّم لظلمنا تسبيح و مّهه ألمران 
عبادة.«20 و ذلک الن مثل هکذا حزن ان استعمل يف موضعه املناسب 

تکون له الکثري من الربکات التی ترتتب عليه، منها:
1. يؤدي إىل معرفة االنسان بقبح الظلم و فداحته مما يؤدي إىل خلق 

حالة الرفض للظلم فال يصدر منه و ال يرتضيه لنفسه؛
2. إحياء األهداف السامية ألهل البيت و اإلستمرار على خطهم 

و هنجهم؛
 ،3. هذا النوع من احلزن يکون مقدمة للتخلق أبخالق أهل البيت
ألن احلزن کما ينبع من املعرفة و احملبة کذلک هو يؤدي إىل اجياد احلب 

و التعلق مبن نبکيه، يقول الشهيد مطهری: 
لو ُسئلنا ملاذا ترددون ای حسنی ای حسنی و تضربون على رؤوسکم و ما 

تريدون منه؟
فالبد أن جنيب: أبان نريد أن نردد کالم إمامنا نريد إعادة احلياة کل عام، ان 
عاشوراء يوم اعادة احلياة لنا... نتعلم مبادئ اإلسالم جمددا، ال نريد أن نفقد 
حس األمر ابملعروف و النهي عن املنکر و طلب الشهادة و حس اجلهاد و 

الفداء يف طريق احلق، ال نريد أن متوت روح الفداء يف طريق احلق.21
نعم! انه ال يکفي اجياد احلزن و اإلبکاء فقط، بل البد من إحياء فلسفة 

ثورة عاشوراء يف اجملتمع، و الينبغي أن يتحول احلزن و الغم إىل هدف يف 
األوساط الشيعية و بني أتباع اهل البيت. و يضيف الشهيد مطهری: 
لکن لشديد األسف بعض الناس يتصور أنه يکفي احلزن فقط و أنه ميکن معرفة 
فلسفة الثورة احلسينية من دون أن يعرفوا املدرسة احلسينية و أنه ميکن أن يکون 
اإلنسان عارفا مبقام االمام احلسنی)ع( و مبجرد أن أیتی إل جمالس الوعظ و 

تذرف عيونه قطرات من الدمع فإن هذا يکفي لتکفري ذنوبه!22
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6. سورة التوبة، اآلية 40.

7. سورة طه، اآلية 40.
8. سورة القصص، اآلية 7.
9. سورة البقرة، اآلية 62.

10. سورة املائدة، اآلية 69.

11. سورة يونس، اآلية 62.
12. سورة البقرة، اآلايت 112، 262، 274، 277.

13. طباطبايی، حممد حسني، »امليزان فی تفسري القرآن«، النشر االسالمی، ج 10، 
ص 90.

14. سورة يوسف، اآلية 86.

15. سورة يوسف، اآلية 84.
16. سورة التوبة، اآلية 92.

17. »مصباح  الشريعة«، نشر البالغ احلق، الطهران، ص 187، الباب التاسع و 
الثمانون فی احلزن.

18. »غرر احلکم«، ص 89.
19. انظر: قمی، شيخ عباس، »ترمجة نفس املهموم«، مجکران للطباعة والنشر، ص 

.55
20. »الکافی«، ج 2، ص 226، احلديث 16.

21. مطهری، مرتضی، »محاسه حسينی«، صدرا للطباعة والنشر، ج 1، ص 187.
22. املصدر السابق، ص 83.

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

2. موقع إسالم کوئست.

12 حمّرم احلرام، ذکری استشهاد علي بن احلسني
 روی عن سعيد بن كلثوم قال: كنت عند الصادق جعفر بن حممد
فذكر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب فأطراه و مدحه مبا هو أهله. 

 :مث قال
»و هللا ما أكل علي بن أيب طالب من الدنيا حراما قط حىت مضى 
لسبيله و ما عرض له أمران قط مها هلل رضى إال أخذ أبشدمها عليه يف دينه 
و ما نزلت برسول هللا انزلة قط إال دعاه فقدمه ثقة به و ما أطاق 
عمل رسول هللا من  هذه األمة غريه و إن كان ليعمل عمل رجل كان 
وجهه بني اجلنة و النار يرجو ثواب هذه و خياف عقاب هذه و لقد أعتق 
من ماله ألف مملوك يف طلب وجه هللا و النجاة من النار مما كد بيديه و 
رشح منه جبينه و إن كان ليقوت أهله ابلزيت و اخلل و العجوة و ما كان 
لباسه إال الكرابيس إذا فضل شي ء عن يده من كمه دعا ابجللم   فقصه و 
ما أشبهه من ولده و ال أهل بيته أحد أقرب شبها به يف لباسه و فقهه من 

 .علي بن احلسني

زين العابدين
و لقد دخل أبو جعفر ابنه عليه فإذا هو قد بلغ من العبادة ما مل 
يبلغه أحد فرآه قد اصفر لونه من السهر و رمصت عيناه من البكاء 
و دبرت جبهته و اخنرم أنفه من السجود و ورمت ساقاه و قدماه من 

القيام يف الصالة. 
فقال أبو جعفر: »فلم أملك حني رأيته بتلك احلال البكاء فبكيت 

رمحة له   و إذا هو يفكر فالتفت إيل بعد هنيهة من دخويل. 
فقال: »ای بين أعطين بعض تلك الصحف اليت فيها عبادة علي بن أيب 

 ».طالب
فأعطيته فقرأ فيها شيئا يسريا مث تركها من يده تضجرا و قال: »من 

 ». يقوى على عبادة علي

املصدر: املفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، 
الطبعة االولی، 1413ه. ق.، ج 2، ص 141.

الحكاياتالحكايات
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تقديم الكتابتقديم الكتاب

مقتل احلسني املوفق بن أمحد اخلوارزمي )م 568 هـ.ق.(؛ املصنف 
املعروف  احلنفي  املكي  البكري  حممد  بن  أمحد  بن  املوفق  املؤيد  أبو  هو 
بـأخطب خوارزم. فقيه وخطيب وقاض وأديب وشاعر، لقب بـصدر األئمة 
و خليفة الزخمشري ولد تقريبا عام 484 هـ.ق وتوىف يف سنة 568 هـ.ق.

ميكن القول ابلنسبة إىل مذهب اخلوارزمي، وابعتبار أن املذهب احلنفي 
وراء  وما  الكربى  بالد خراسان  الناس يف  بني  املتعارف يف عصره  هو 
النهر واليت منها منطقة خوارزم، فإن اخلوارزمي كان على املذهب احلنفي 
يف الفروع، ومن الشواهد القوية على ذلك كتابه »مناقب أيب حنيفة« 
الذي يتضمن فضائل أيب حنيفة، وقد أورد يف الكتاب مدحا كبريا له يف 

قصيدة طويلة.
ذلك  من كل  وابلرغم  ولكن  أشعري،  هو  العقائدية  األصول  نعم، يف 
ما  وهذا   البيت أبهل  قوية  وعالقة  شيعية  ميوال  حيمل  فقد كان 
»مقتل  إىل كتاب  فمضافا   عنهم اليت كتبها  مصنفاته  عليه  تدل 
حتت  املؤمنني كتااب  أمري  فضائل  يف  صنف  فقد   »احلسني
وكتاب   »ألمرياملؤمنني الشمس  »رد  وكتاب  »املناقب«  عنوان: 
»قضااي أمري املؤمنني« و»األربعني يف مناقب النيب األمني« و»وصية 

.»أمري املؤمنني

يعترب هذا املصنف مقتل احلسني كتااب اترخييا روائيا، حيث ذكر يف 
صرح  مطالبه. كما  أكثر  أخذت  وقد  السندية.  السلسلة  أخباره  معظم 
بذلك اخلوارزمي يف عدة مواضع من كتابه. من كتاب الفتوح البن األعثم 
يف فصله التاسع إىل هناية فصله احلادي عشر، وهي الفصول اليت تتحدث 
اإلمام  بشهادة  وتنتهي  يزيد  لولده  البيعة  بطلب  معاوية حيث شرع  عن 

احلسني مع أنصاره.
كان اخلوارزمي يضيف يف بعض املوارد أخبارا على الرواايت اليت ينقلها 
عن ابن األعثم مث يرجع ويقول استمرارا يف نقل األخبار: قال أمحد بن أعثم 

الكويف وقد كان ينقل معظم هذه األخبار املضافة مسندة عن مشاخيه.

فصول مقتل اخلوارزمي
جزءين  فصال ضمن  عشر  مقدمة ومخسة  على  اخلوارزمي  حيتوي كتاب 
األول  والقسم  فصول،  عشرة  على  األول  اجلزء  يشتمل  واحد.  جملد  يف 
من الفصل احلادي عشر، ويتضمن اجلزء الثاين القسم الثاين من الفصل 
الفصول فهي  أما عناوين هذه  املتبقية.  األربعة  احلادي عشر، والفصول 

على النحو اآليت:

jمقتل الحسين

تقديم الكتابتقديم الكتاب

اجلزء األول
.1. بعض فضائل النيب

2. فضائل خدجية بنت خويلد.
.3. فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أم أمري املؤمنني

.4. بعض فضائل أمري املؤمنني
.بنت رسول هللا 5. فضائل فاطمة الزهراء

.6. فضائل احلسن واحلسني
.7. الفضائل اخلاصة ابحلسني

8. تنبؤ رسول هللا حول احلسني وما جيري عليه.
9. ما جرى بني احلسني وبني الوليد بن عتبة ومروان بن احلكم يف 

املدينة، على عهد معاوية وبعد مماته.
10. ما حصل مع احلسني حني إقامته يف مكة، والرسائل اليت وصلت 
إليه من أهل الكوفة، وإرسال مسلم بن عقيل إىل الكوفة وشهادته هناك.

11. خروج احلسني بن علي من »مكة« إىل »العراق«، واحلوادث 
والوقائع اليت حصلت أثناء املسري، ونزوله يف أرض الطف )القسم األول(.

اجلزء الثاين
شهادة اإلمام احلسني )القسم الثاين(.

.12. العقوابت اليت نزلت بقتلة احلسني
.13. بعض قصائد الراثء اليت قيلت يف احلسني

14. زايرة احلسني وفضيلتها.
.15. االنتقام الذي نفذه املختار بن أيب عبيدة الثقفي أثرا للحسني

وقد تعرض اخلوارزمي، يف هناية هذا الفصل، حلادثة قتل مصعب بن الزبري 
وأخيه عبد هللا.

عصران  وإل  بدايتها  منذ  العاشورائية  واملصنفات  املقاتل  حول  دراسة  املصدر: 
almenbar.org احلاضر، شبكة املنرب
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ميكن تقسيم يهود العامل من الناحية الدينية إىل قسمني أساسيني: 
اليهودية واملوروث  إثنيون وهؤالء فقدوا كل عالقتهم ابلعقيدة  أ. يهود 
الديين، وهم يرون أن يهوديتهم تكمن يف إثنيتهم، أي يف أسلوب حياهتم 
وموروثهم الثقايف، وميكن القول أبن أكثر من نصف يهود أمريكة يهود 
هبذا املعىن، أما يف االحتاد السوفيييت، فإن عددهم يزيد عن ذلك كثرية، 

ويشار إىل هذا الفريق أبنه اليهود امللحدون أو العلمانيون؛ 
ب. يهود يؤمنون بصيغة ما من صيغ العقيدة اليهودية، وهؤالء ينقسمون 

إىل عدة أقسام:
أو  املعيارية  أو  احلاخامية  اليهودية  وارثة  األرثوذكسية: هي  اليهودية   .1
اليهودية  اجلماعات  بني  اليت سادت  اليهودية  الصيغة  التلمودية. وهي 
األساسية يف الغرب منذ العصور الوسطى حىت هناية القرن التاسع عشر. 
ويؤمن اليهود األرثوذكس أبن التوراة مرسلة من اإلله، وأبن كل ما جاء 
الوصااي  بتنفيذ  اليهودي  يلتزم  أن  ضرورة  يرون  فهم  ولذا،  ملزم.  فيها 
والنواهي )املتسفوت(، وضرورة إقامة الشعائر كافة، مبا يف ذلك شعرية 

السبت والطعام الشرعي. 
2. اليهودية اإلصالحية: هي أول املذاهب اليهودية اليت حتدت اليهودية 
احلاخامية وظهرت يف »أملانية« )مهد اإلصالح الديين املسيحي(، وتعد 
ترمجة لفكر عصر االستنارة. وهي حتاول أن تعرب عن العصر احلديث، 
فُتحكِّم العقل يف كل شيء، وحتاول أن تفصل املكون الديين عن املكون 
العرقي أو القومي يف العقيدة اليهودية فيصبح املكون الديين وحده ملزما، 
ويسقط أي تفسري قومي ألفكار مثل »العودة« و»النفي«. وتصبح كلها 

أفكارا تعرب عن تطلع ديين يتحقق يف آخر األايم، أو ابلتدريج عرب التاريخ. 
وهذا كله يهدف إىل تعميق والء اليهودي للوطن الذي يعيش فيه ودجمه 
يف حميطه احلضاري فيتحول إىل مواطن يف الشارع ويهودي يف منزله )ومع 
هذا مت صهينة اليهودية اإلصالحية، شأهنا شأن معظم التيارات والطوائف 

اليهودية األخرى(.
3. اليهودية احملافظة: هي جمموعة من التيارات الفكرية تصدر عن اإلميان 
أبن العقيدة اليهودية تعبري عن روح الشعب اليهودي الثابتة )ال عن روح 
العصر املتغرية(، وأبن هذه العقيدة تطورت عرب التاريخ وأخذت أشكاال 

خمتلفة، وأبهنا من مث قادرة على التكيف مع اللحظة التارخيية.
فاليهودية ليست جمموعة عقائد اثبتة وإمنا هي تراث أخذ يف التطور التارخيي 
الدائم. لكن أي تغيري يدخل على هذه العقائد البد من أن يكون انبعا من 
صميمها معربا عن روح الشعب اليهودي وهويته. وميكن القول إّن اليهودية 
احملافظة ترى الدين اليهودي الفلكلور اليهودي، أو الروح القومية اليهودية. 
وهي يف هذا قريبة للغاية من الرؤية الصهيونية لليهودية، على الرغم من أن 

ما يهيمن على املؤسسة الدينية يف إسرائيل هو اليهودية األرثوذكسية.
وال تؤمن اليهودية اإلصالحية أو احملافظة أبن الكتاب املقدس ُمرسل من 
اإلله، وإمنا هي جمموعة من األقوال احلكيمة واألساطري الشعبية اليت أهلم 
اخلالق بعض األنبياء هبا لكنه مل يوح إليهم هبا، ومن مث، فمن حق املخلوق 
أن يتصرف حبسب ما ميليه العقل أو العصر عليه، فيغري ويُبدل يف الشعائر، 
بل ُيسقطها متاما يف بعض األحيان. ولذا فإن اإلصالحيني واحملافظني ال 
يلتزمون الوصااي )األوامر والنواهی(، وال يقيمون شعائر السبت أو الطعام 

الشرعي إال على حنو جزئي من قبيل احلفاظ على الفلكلور. وقد أابحت 
أابحت  حاخامات، كما  النساء  ترسيم  واحملافظة  اإلصالحية  اليهودية 
الشذوذ اجلنسي بني الذكور واإلانث، بل ويرسم اآلن الشواذ والسحاقيات 
حمافظة  أو  إثنية  الغريب  العامل  يهود  من  الساحقة  واألغلبية  حاخاميني. 
وإصالحية، وال يشكل األرثوذكس سوى أقلية ال تزيد عن 5%. ويالحظ 
البهائية  مثل  اجلديدة،  العبادات  على  اليهودية  اجلماعات  أعضاء  إقبال 
واملاسونية وما يسمي دايانت العامل اجلديد )اإلميان ابن للهرم شكال ذا قوة 

سحرية خارقة ، على سبيل املثال(.
إىل جانب هذه التقسيمات األساسية توجد مجاعات هامشية ال حصر 
العهد  بـ»التلمود« وال مبعظم كتب  الذين ال يؤمنون  هلا، مثل السامريني 
القدمی، وإمنا يؤمنون أبسفار موسى اخلمسة أساسا بنسختها املختلفة 
يف  جرزمی«  »جبل  هو  ومركزهم  اليهود كافة،  بني  املتداولة  تلك  عن 
»انبلس«، ال »جبل صهيون«، وهم ال يؤمنون مبجيء املاشيح. وهناك 
أيضا القراؤون الذين متردوا على التلمود )بتأثري الفكر املعتزيل اإلسالمي(، 
وزلزلوا اليهودية احلاخامية من جذورها، لكن مل يبق منهم سوى بضعة آالف 
يهود  بقااي  وهناك  وإسرائيل،  »روسية«  مناطق  وبعض  »كاليفورنية«  يف 
کايفنج يف »الصني«، يعبدون يهوه الذي يسمونه تنني )السماء( ويتعبدون 
يف معبدين يهوديني، أحدمها لعبادة اإلله واآلخر لعبادة األسالف، وهم ال 
يعرفون ال التلمود وال »التوراة«، ومالحمهم صينية متاما، وميكن أن نشري إىل 
يهوديتهم أبهنا يهودية كونفوشيوسية )متاما مثلما جند أن يهودية بين إسرائيل 
يف »اهلند« يهودية هندوكية(. وهناك عشرات من اجلماعات والطوائف 

والفرق اليهودية األخرى اهلامشية.
لكن بدال من الدخول يف تفصيالت ال حصر هلا، ميكن أن نقارن بني 
الذين يشكلون  املتحدة«  يهود »الوالايت  عينتني إحدامها مركزية وتضم 
الذين  الفالشاه  وتضم  هامشية  واألخرى  العامل،  يف  يهودي  جتمع  أكرب 

يشكلون جتمعة صغريا هامشيا منعزال.
األبيض،  اجلنس  إىل  األوىل،  الدرجة  يف  املتحدة  الوالايت  يهود  ينتمي 
بولندي(.   / روسي  أو  )أملاين  أشكنازي  أصل  من  الساحقة  وأغلبيتهم 
وتوجد قلة من السفارد، والقرائني، والكرمشاكي )وهم ينتمون إىل مجاعة 
يهودية صغرية يف شبه جزيرة »القرم«، يتحدث أعضاؤها ابلترتية، ويبدو 
الذين  السود  أهنم من بقااي يهود اخلزر(. وهناك أيضا بعض األمريكيني 
تتحدث  يهودية  بعقيدة شبه  يؤمنون  السود« وهؤالء  »العربانيني  يُدعون 
عن مؤامرة اإلنسان األبيض لفصل آسية عن إفريقية عن طريق شق »قناة 
السويس«، ويدعون أهنم هم العربانيون احلقيقيون، ومن مث يرون أهنم هم 
فيها وحكمها.  واالستيطان  إسرائيل  اسرتداد  احلق يف  أصحاب  وحدهم 
وتوجد مجاعة منهم يف »شيكاغو« هاجر أعداد منها إىل إسرائيل، حيث 
استقروا يف جوار دميونة ويف أماكن أخرى، وهؤالء ال تعرتف إسرائيل أو 
املؤسسات احلاخامية هبم، بطبيعة احلال، ولذا فهم يشكلون أقلية منبوذة 

داخل كل من الدولة الصهيونية واجلماعة اليهودية يف الوالايت املتحدة.
أما الفالشاه، فهم من يهود »إثيوبية«، ومالحمهم ال ختتلف من قريب أو 
بعيد عن مالمح بعض قبائل أو أقوام إثيوبية. وإذا كان هناك بينهم من 
املوجودة يف  التنويعات  الوجوه  تنويعات تشبه يف بعض  التنويعات، فهي 
جمتمعهم. وهناك مجاعة الفالشاه موراه، وهي مجاعة مسيحية شبه يهودية 
منبوذة من الفالشاه كانت قد تنصرت منذ ما يقرب من قرنني من الزمان.

ومن الناحية الدينية، ينقسم يهود الوالايت املتحدة إىل قسمني أساسيني: 
»يهود إثنيون« ال أدريون و»يهود متدينون« وهؤالء ينقسمون بدورهم 
الفرق  بعض  )ويوجد  وأرثوذكس  وجتديديني  وحمافظني  إصالحيني  إىل 
األخرى شبه الدينية من أتباع العبادات اجلديدة(. واليهود الدينيون يف 
الوالايت املتحدة يتعبدون يف املعبد اليهودي »السيناجوج«، ويرأسهم 
أو  الشرعي  ابلطعام  يكرتثون  الشعائر وال  معظم  يقيمون  حاخام، وال 

بشعائر السبت والطهارة والنجاسة.
يعرفون  احلاخامية، وال  اليهودية  نطاق  أساسا خارج  الفالشاه هم  أما 
التلمود، وختتلف بعض شعائرهم عن شعائر اليهودية احلاخامية، فشعائر 
الطهارة والنجاسة عندهم مركبة وشاملة، ومع هذا فهم يقيمون شعائرهم 
كلها )وقد صدموا حينما هاجروا إىل إسرائيل بسبب انصراف أعضاء 
الدولة اليهودية عن الشعائر اليهودية(، ويرأس يهود الفالشاه قساوسة 
)يقال هلم قسيم(، وهم يعرفون نظام الرهبنة، إذ فيهم رهبان وراهبات، 

ويصلون يف معبد يهودي يسمى املسجد، وخيلعون نعاهلم قبل دخوله!
ومن انحية اللغة فإن يهود الوالايت املتحدة يتحدثون اإلجنليزية، ويعرف 
بعض كتب  يف  العربية  توجد  واآلرامية، كما  العربية  علمائهم  بعض 
الصلوات، أما يهود الفالشاه، فهم يتحدثون األمهرية )ويتحدث بعضهم 
ابلتيجرينية(. ويتعبدون ابجلعيزية، لغة الكنيسة القبطية اإلثيوبية، ويضم 

كتاهبم املقدس بعض نصوص العهد اجلديد.
ولكل مجاعة يهودية خطاهبا احلضاري وفلكلورها الذي ينبع من حميطها 
احلضاري، ففي حالة يهود أمريكة، ينبع خطاهبم احلضاري من حميطهم 
احلضاري احلايل )األمريكي(، أو من حميطهم احلضاري السابق )روسية 
- »بولندة« - »أملانية« - »إجنلرتة«(، أما يف حالة يهود الفالشاه، فهو 
ينبع كله من حميطهم احلضاري اإلثيويب اإلفريقي. ويف حني أن اليهودي 
منزل  يف  ويعيش  اهلامبورجر  وأيكل  اجلينز  البنطلون  يرتدي  األمريكي 
عصري. وقد يُطّعم حديثه ببعض الكلمات اليديشية، ويتحدث بعض 
احلسيديني منهم اليديشية كما حيتفظ بعضهم ابألزايء اليت كانوا يرتدوهنا 
يف شرق أوربة، فإن يهودي الفالشاه يرتدي شاال ال خيتلف عما يرتديه 
من حوله من أبناء إثيوبية، وهو أيكل طعامهم، ويعيش يف كوخ مغطى 
والوضع  اجملاورة،  األكواخ  بعيد عن  أو  قريب  من  ابحلطب ال خيتلف 
االجتماعي ليهود أمريكة )نسبة الطالق - الوظائف - املهن( ورؤيتهم 
للكون ال ختتلف عن وضع اإلنسان األمريكي ورؤيته للكون. اللذين 
خيتلفان بشكل جوهري عن وضع الفالشاه ورؤيتهم. وهلذا كله، فبينما 
كانت الدولة الصهيونية تتلهف هلجرة يهود الوالايت املتحدة إليها، فإهنا 
كانت ترفض هجرة الفالشاه حىت سنة ۱۹۷۳م. ولئن كانت الدولة 
الصهيونية تشجع هجرهتم اآلن، فليس ذلك بسبب أي تغيري طرأ على 
هويتهم إمنا بسبب تغيريات طرأت على سياسة الدولة الصهيونية، بل 
أيضا على هويتها، ومدى حاجتها إىل العنصر البشري. بل إن الدولة 
الصهيونية بدأت ترحب ابلفالشاه موراه، مع أن هؤالء ال ميكن اعتبارهم 

يهودا مهما يتم من تطويع للكمات قسرا.
ميكن القول: إن االختالفات بني يهود الوالايت املتحدة ويهود الفالشاه 
هي حقاً اختالفات جذرية يف مجيع اجملاالت. لكن قد يقال إن مثل 

هذه االختالفات العميقة موجودة عادة بني املركز واألطراف يف 
املسيحية  فاجلماعات  ديين،  نسق  أو  تشکيل حضاري  أي 

يهود إصالحيون ومحافظون أرثوذكس
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املتطرفة )املورمون مثاًل( خمتلفة جوهراي عن األشكال املركزية 
املسيحية، والقول نفسه ينطبق على اإلسالم، ويف هذا بعض 
الصدق. بيد أن وضع اليهود واليهودية يظل فريدا إىل حد كبري، 
بتطور  مسح  الذي  األمر  طويل،  أمد  منذ  اختفى  اليهودية  يف  فاملركز 
األطراف على حنو مستقل متاما عن املركز، أي مركز، وأصبح لألطراف 
شرعية ال تقل شرعية عما ُيسّمى التيار األساسي يف اليهودية. وحىت 
قبل أن خيتفي املركز، كان النسق الديين اليهودي حيوي تناقضات عميقة 
كثرية ، وعدد كبري من املفاهيم الدينية مل يستقر، فالسنهدرين )أعلى 
سلطة دينية يهودية يف القرن األول امليالدي وهي اليت قامت مبحاكمة 
السيد املسيح( كان يضم الصدوقيني الذين كانوا يؤمنون بيهودية 
وثنية هرمية صارمة ال بعث فيها وال إميان، وإمنا عقيدة جافة جامدة تدور 
حول القرابني والشعائر املنضبطة واملرتبطة ابألرض متاما. لكن السنهدرين 
كان يف الوقت ذاته يضم الفريسيني الذين كانوا يؤمنون ابلبعث وبضرورة 
األمر  وهو  ابليهودية،  ابلتبشري  يقومون  )وكانوا  اآلخر  ابليوم  اإلميان 
العميقة، كان  الرغم من االختالفات  اليهودية(. وعلى  تعرفه  الذي ال 
الصدوقيون والفريسيون جيلسون جنبا إىل جنب يف السنهدرين، وميارسون 
النسق  تبلور  بعدم  إال  الوضع  هذا  تفسري  ميكن  وال  الديين،  نشاطهم 
الديين اليهودي قبل حتطيم اهليكل وسقوط املركز، يضاف إىل هذا ما 
ميكن تسميته التعريف الثنائي لليهودي على أساس عقدي وعلى أساس 
عرقي. ذلك كله مسح بظهور ما ميكن تسميته اخلاصية اجليولوجية لكل 
من العقيدة اليهودية واهلوية اليهودية )أو العقائد واهلوايت اليهودية إن 
أردان توخي الدقة( وهي أن هذه العقائد واهلوايت أتخذ شكل ترکيب 
متجاورة،  أو  ومرتاكمة  مستقلة  خمتلفة،  طبقات  من  مكون  جيولوجي 
لكنها غري ملتحمة وال متفاعلة، كما أهنا ال ختضع ألية معيارية مركزية. 
ومع هذا، فإن هذه العقائد كافة مُسّيت يهودية ومسي كل هؤالء يهوداً، 
وهو أمر كان مقبوال أو ميكن جتاهله من قبل. لكن مع ظهور الدولة 
الصهيونية وبداية املواجهة بني هذه العقائد وتلك اهلوايت، تفجر السؤال 

الذي ال يزال يبحث عن إجابة. من هو اليهودي؟
التفسريية  يهودي مصطلح عام ومقدرته  أن مصطلح  هلذا كله ، جند 
والتصنيفية ضعيفة إن مل تكن منعدمة بسبب عموميته وإطالقه، ولذا فإننا 
نفّضل استخدام مصطلح »مجاعات يهودية«، وحنرض على استخدامه 
قدر استطاعتنا )إال إذا تطلب السياق غري ذلك(، فهو مصطلح ُيصّنف 
هذه اجلماعات اليهودية حبسباهنا يهودية، لكنه يؤكد يف الوقت نفسه 

عدم جتانسها ابستخدام كلمة »مجاعات«.

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

خيوط العنكبوت: خرافة...خيوط العنكبوت: خرافة...

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

الطوسي  بـاحملقق  املعروف  الطوسي  احلسن  بن  حممد  بن  حممد  جعفر  أبو 
وبـاخلواجة نصري الدين الطوسي ولد فی سنة 597ه.ق. و کان والده حممد 
بن احلسن من الفقهاء اإلمامية و حمدثيهم فی »طوس« فرتىب يف حجره 

ونشأ على يده.
بدأ الطوسي بتعّلم »القرآن الکرمی« منذ نعومة أظفاره مثّ شرع فی العربية 
حنوها و صرفها و بعد ذلک قرأ األحاديث النبويّة و األخبار و آاثر علماء 
الدين و إنربی إلی دراسة الفقه و األصول علی أبيه و أخذ عنه احلديث 
و فی غضون تلک الفرتة درس العلوم الرايضية کاحلساب، و اهلندسة، و 

اجلرب، و املوسيقی بدّقة اتّمة.1

انه بعد وفاة والده عمل بوصيته يف الرحيل إىل اي مكان يلقى فيه أساتذة 
يستفيد منهم. وكانت »نيسابور« يف ذلك العهد جممع العلماء ومنتجع 
الطالب فسافر إليها. ويف نيسابور قضى فرتة ظهر فيها نبوغه وتفوقه.2

اخلواجة وهجوم املغول
يف خالل وجود اخلواجه يف نيسابور زحف املغول زحفهم األول بقيادة 
جنكيز حاملني الدمار واملوت فاجتاحوا فيما اجتاحوه بالد »خراسان« 
مقاومة  بعده كل  واهنارت  شاه  خوارزم  حممد  السلطان  امامهم  واهنزم 
واحلريق،  واخلراب  القتل  وساد  األخرى،  بعد  واحدة  املدن  وتساقطت 

الخواجة نصيرالدين طوسي
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نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

4. »اخالق الناصري«؛
5 »زيج ايلخانی«؛

6 »التذکرة فی علم اهليئة«؛
7 »جواهر الفرائد«؛

8 »آداب املتعلمني«؛
9 »معرفة النفس«؛

10. »زبدة االستدراك يف هيئة األفالك«؛
و...

تالمذة اخلواجة نصري الدين 
لقد قام اخلواجة نصر الدين برتبية وتنشئة الكثري من التالمذة، نشري اتليا 

إىل أبرزهم:
1. العالمة احللي الفقيه واملتکلم الشيعي الكبري؛

2. ابن ميثم البحراين، مؤلف کتاب »شرح على هنج البالغة«؛
3. قطب الدين الشريازي الذي كان يلقبه اخلواجة بـقطب فلک الوجود؛

4. السيد رکن الدين )حسن بن حممد بن شرفشاه العلوي(؛
5. کمال الدين عبد الرزاق الشيباين البغدادي املعروف بـابن الُفَوطي الذي 

توىل إدارة مكتبة مرصد مراغة؛
6. عماد الدين احلربوي املعروف بـابن اخلّوام الذي كان متفوقا يف زمانه يف 

احلساب والطب.8

وفاة اخلواجة نصري الدين
ذهب أابقا خان إىل بغداد لقضاء فصل الشتاء فيها يصبحه األمراء ورجال 
اجليش واخلواجة نصري الدين الطوسي فلما انقضى الشتاء رجع امللك إىل 
عاصمته الصيفية وبقي الطوسي يف بغداد يتفقد األوقاف وينظمها ويعني 
رواتب الفقهاء واملدرسني والصوفية ومعه كثري من تالمذته وأصحابه، فأقام 
هبا مدة أشهر و تويف يف ذي احلجة سنة اثنتني وسبعني وستمائة ببغداد، 
وشيعه صاحب الديوان والكبار، وكانت جنازته حفلة، ودفن يف مشهد 

الكاظم.رمحه هللا تعاىل.9

اهلوامش:
1. »العالمة اخلواجة نصري الدين طوسی حياته وآاثره«، حممدتقی مدرس رضوی، 

ص 12.
2. »أعيان الشيعه، سيد حمسن امني، ج 9، ص 414.

3. املصدر السابق، ج 9، ص 415.
4. »امساعيليون ومغول وخواجه نصريالدين طوسي«، حسن امني، صص 58-57.

5. املصدر السابق، صص60-61؛ »اعيان الشيعه، ج 9، ص 417.
6. »فوات الوفيات«، ابن شاکر الکتبی، ج 3، ص 247.

»اعيان  نصريالدين طوسی«، صص64-65؛  و خواجه  مغول  و  »امساعيليون   .7
الشيعه، ج 9، ص 417.

8. »العالمة اخلواجة نصري الدين طوسي حياته وآاثره«، صص 191-177.
9. »فوات الوفيات«، ج 3، ص 252.

وفر الناس هائمني على وجوههم و كان الطوسي حائرا ال 
يدري أين يلجأ وال مبن حيتمي، وكان احملتشم انصر الدين عبد 
الرحيم بن أيب منصور متويل »قهستان« قد ويل السلطة على قرع 
اإلمساعيليني  زعيم  الدين حممد  عالء  قبل  من  اإلمساعيليني يف خراسان 
آنذاك، وكان يعين ابلعلماء والفضالء، وكانت شهرة الطوسي وكانت 
شهرة الطوسي قد وصلت اليه وعرف مكانته يف العلم والفلسفة والفكر، 
وكان من قبل راغبا يف لقياه فأرسل يدعوه إىل قهستان، ورأى الطوسی 
أنه وجد املأمن الذي حيميه فقبل الدعوة وسافر إىل قهستان3 كما أن 
الكثري ممن استطاعوا النجاة ابنفسهم من هجوم جنكيز، احتموا بقالع 

اإلمساعيليني هذه.
بلغ  خان،  هوالكو  بقيادة  الثاين  زحفهم  يف  املغول  تقدم  عندما  لكن 
شدة اهلجوم حدا أن جوا من اخلوف والرعب ساد قالع االمساعيليني، 
وأفقدها قدرهتا على املواجهة؛ واستسلم ابلتايل األمري اإلمساعيلي ركن 
وأنصاره  بقتله  أمرا  الفور  على  أصدروا  الذين  للمغول  خورشاه  الدين 
والالجئني إليه. ومن بني الالجئني، مت استثناء ثالث شخصيات بلغ 
صيتها العلمي، هوالكوخان الذي أمر بعدم قتلهم. وهذا األمر مل يصدر 
بسبب حرص هوالكو على العلم والعلماء بل بسبب حاجته إىل هذه 
الشخصيات الثالثة الفريدة. واثنان من هؤالء الثالثة كاان موفق الدولة 
ورئيس الدولة، ومها طبيبان والشخص الثالث هو اخلواجة نصري الدين 
الطوسي املعروف بتفرده ابإلحاطة بعدة علوم مبا فيها علم الفلك واهليئة 

الذي كان هوالكو يؤمن بفائدته.4 

خدمات اخلواجة نصري الدين للسالم واملسلمنی
وكان اخلواجة نصري الدين يتمتع أبفكار منظمة ومدروسة وكان يعرف 
العامل   الن  املغول؛  على  العسكري  النصر  حتقيق  املمكن  غري  من  أنه 
يكن  ومل  للمغول  خلفية هجومني  على  اهنار كليا  قد  االسالمي كان 
ممكنا إعادة ترتيبه وتنظيمه من جديد. وكان اخلواجة يرى أبم عينيه كيف 
أتلفت الكتب واملصادر االسالمية الغنية وقُتل العلماء على يد الغول. 
وكان يعرف أيضا أنه مع استمرار هذا املسار، لن يبقى شئ عن اإلسالم 
إليه كعامل فلك ومنجم  واملسلمني. وعليه، استفاد من تشوق هوالكو 
إنقاذ  وكسب ثقة واحرتام هوالكوخان جتاهه، وبذلك متكن ليس من 
أرواح العديد من العلماء فحسب بل أنقذ الكثري من الكتب االسالمية 

من خطر اإلتالف واإلابدة.
يوكله  أن  الدين  نصري  اخلواجة  أقنعه  هبوالكو،  املقام  استقر  أن  وبعد 
مهمة اإلشراف على األوقاف اإلسالمية، وأن يفوضه احلرية واملسؤولية 
ابلتصرف هبا كيفما متلي عليه املصلحة العامة. ووافق هوالكوخان، ونظرا 
اخلواجة  شرع  والعلماء،  ابلعلم  املغول  هجوم  أحلقها  اليت  اخلسائر  إىل 
بتأسيس معاهد لكل من فروع الفقه واحلديث والطب والفلسفة، وتعهد 
طالب  التالية:  الطريقة  على  والطالب  الباحثني  دراسة  نفقات  بتلبية 
الفلسفة ثالثة دراهم يوميا، وطالب الطب درمهان يوميا، وطالب الفقه 
درهم واحد يوميا وطالب احلديث نصف درهم يوميا. لذلك اقبل الناس 
على معاهد الفلسفة والطب أكثر من اقباهلم على معاهد الفقه واحلديث 
بينما كانت تلك العلوم من قبل تدرس سرا آه وهكذا اجتمع حوله العدد 
الوافر من الطالب واقبل العلماء من كل انحية إىل تلك الداير وطافوا 

حوله كالفراشات على النور، واشتغلوا بكشف دقائق العلوم عامل دمشقي 
يف »مراغة«.5

التصدي  يف  األوىل  اجلبارة  اخلطوة  الدين  نصري  اخلواجة  بذلك  وخطا 
ألعداء االسالم. لكن اخلواجة كان يعرف ابن هوالكو خان، حيتفظ به 
هلدف معني، لذلك ومن أجل إرضائه ومواصلة إسداء اخلدمات لإلسالم 

واملسلمني، اقرتح اخلواجة على هوالكو بتأسيس مرصد فلكي.
ووافق هوالكو على ذلك وأعطى الصالحيات للخواجة نصري الدين أن 
يتصرف بصورة مباشرة. ومن أجل املضي قدما ابهدافه الثنائية، أي أتسيس 
مرصد فلكي ومجع ودعم العلماء، أقنع اخلواجة هوالكو ابنه غري قادر مبفرده 
على بناء مرصد فلكي كبري، وحباجة إىل علماء أكفاء يعيشون يف املناطق 
اليت حيتلها املغول أو خارجها لكي يضع مشروعه موضع التنفيذ.واستدعى 
لينفذوا مشاريعه حتت  البلدان  العلماء من خمتلف  الدين،  اخلواجة نصري 
إشرافه. ومع مجع العلماء، امتألت املكتبات ابلكتب خاصة مكتبة مراغة 
اليت يقال أهنا كانت تضم 400 ألف كتاب، وأصبحت متلك جمموعة من 

الكتب اليت قلما وجدت يف مكتبة غريها.6 
وفيما خيص مرصد مراغة الذي أسسه اخلواجة نصري الدين، جيب القول أن 
هذا املرصد كان يضم عمارة عالية وفخمة وكذلك برجا مرتفعا. ويف داخل 
البناء، كانت هناك األشكال والصور الفلكية وصورة وخارطة عن الكرة 
األرضية. وكان هذا ا ملرصد مزود أبفضل املعدات و التجهيزات؛ حبيث مل 
يشاهد نظريه له يف الغرب بعد ثالمثائة عام من أتسيسه؛ وكل هذا مؤشر 
على قوة اإلدارة واإلبداع اليت كان يتمتع هبا اخلواجة نصري الدين. وعلى أي 
حال، ُضخت هبمة وجهود اخلواجة نصري الدين، دماء جديدة يف جسد 

العلم والثقافة االسالمية. 
ومع وفاة هوالكو ومن بعده ابنه أابقاخان، انتقل احلكم إىل االبن االخر 
هلوالكو، وهو تكودار. أما االسالم الذي كان يف طريقه إىل الزوال على 
إثر الغزو املغويل، واصل حياته بقوة واقتدار بفضل قيادة وإميان اخلواجة 
نصري الدين، وهذه اإلجراءات شجعت تكودار على حب االسالم وامليل 
فإذا اببن هوالكو  اكلها  تؤيت  بدأت  قد  الطوسي  أغراس  إليه. و كانت 
يعلن اسالمه وإذا كان الطوسي يف ذلك احلني قد لقي وجه ربه فقد كان 
هناك تلميذه ومن أقرب املقربني اليه قطب الدين أبو الثناء حممود بن مسعود 
الشريازي فاستدعاه تكودار الذي أصبح امسه امحد تكودار وضم اليه مجعا 
من العلماء ليكونوا سفراءه إىل علماء بغداد وإىل السلطان منصور قالوون 
نبا اسالم ابن هوالكو واسالم  العظيم  النبأ  إليهم  ملك »مصرم فيحملوا 
الدولة املغولية تبعا السالمه؛ وهكذا توافرت الظروف العتناق جممل نظام 
العلماء  اخلواجة ومجع  تدابري وتضحيات  بفضل  املغويل، اإلسالم  احلكم 

ونشر العلوم االسالمية املختلفة.7 

مؤلفاته
واألخالق  الرايضيات  يف  الكتب  من  الكثري  الدين  نصري  اخلواجة  أّلف 
والتفسري والفقه واجلغرافيا والطب والرتبية والتعليم واملنطق والفلسفة واحلكمة 

والتاريخ، ميكن اإلشارة إليها فيما يلي:
1 »جتريد االعتقاد«؛

 2 »اساس االقتباس«؛
3 »شرح االشارات و التنبيهات ابوعلی سينا«؛
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أصابع خفيةأصابع خفية

األول  نقوال  الروسي،  القيصر  قتل  يف  الروتشيلديني  اليهود  جناح  بعد 
ووصول ديزرائيلي إىل الرائسة يف »اجنلرتا« ووصول انبليون الثالث لعرش 
»إيطاليا«،  يف  ومازيين  »أملانيا«  لزعامة  بسمارك  واملستشار  »فرنسا« 
شجع ذلك كله جيمز روتشيلد الثالث على حماولة الثورة األمريكية اليت 
اقرتحها اليهودي ديزرائيلى، ولذلك أصدر جيمز ندائة عام 1860م. 
ومساها  العاملية  اليهودية  للحكومة  السرية  الرائسة  إعالن  وقرر  لليهود 
»احللف اليهودي العاملي« أو »احللف اإلسرائيلي العاملي« وعني أحد 
عمالئه اليهود وهو أدولف کرمييو صدرا أعظم حملفل الشرف األعظم يف 
الذي أصدره جيمز عام 1920م. جبريدة  البيان  فرنسا ومت نشر هذا 

»املورنينغ نيوز«1 اللندنية ليهود العامل وجاء فيه:
إيرلندي  أو  إجنليزي  أو  فرنسي  ابتاد  ليس  أتليفه  ننوي  الذي  االتاد  إن 
أو أملاين إمنا هو يهودى عال، فالشعوب مقسمة إل قوميات إال حنن فال 
مواطنون لنا وإمنا لنا إخوة يف الدين فقط، ولن يكون اليهودی تت أي ظرف 
صديقا للمسيحي أو املسلم قبل أن تنی اللحظة اليت يشع فيها نور اإلميان 
اليهودي وهو الدين الوحيد املبين على العقل على العامل، وبتصرفنا بنی األمم 
إمنا نرغب يف أن نظل يهودا، فقوميتنا دين أجدادان وال تعرف قومية غري ذلك 

إننا نعيش يف أراض أجنبية وليس مبقدوران أن هنتم مبصاحل أقطار غريبة عنا.
ينبغي أن تنتشر التعاليم اليهودية يف العامل أبمجعه، وكيفما قادان القدر وابلرغم 
من تشتت مشلنا يف مجيع أحناء األرض جيب أن نعترب أنفسنا العنصر اجملتىب، 
فإذا ما اعتربان إميان أجدادان وطنيتنا الوحيدة وإذا ما حافظنا على الرغم من 

اجلنسيات املتعددة اليت حنملها على الشعور الدائم أبننا أمة واحدة، وإذا ما آمنا 
أبن اليهود أمة حقيقية دينية وسياسية فقط، وإذا ما اقتنعتم هبذا ای يهود العامل 

فعليكم أن تصغوا إل هذا النداء وبرهنوا على إميانكم وموافقتكم.
إن هدفنا عظيم ومقدس وجناحه مؤكد، فالكاثوليكية عدوان الدائم، مطروحة 
وتنتشر  تتسع  األرض  على  اليهود  ألقاها  اليت  والشبكة  ميتة  وزعامتها  أرضا 

يوميا.
والشعوب،  األمم  لكل  عبادة  مکان  املقدس«  »بيت  جعل  وقت  حان  لقد 

وترتفع راية التوحيد اليهودی خفاقة يف أكثر الشواطئ.
فلنرتفع من كل الظروف، قدرتنا عظيمة، فتعلموا استخدامها من أجل هدفنا، 
العامل  ثروات  إسرائيل كل  أبناء  فيه  الذي ميتلك  اليوم  من أي شيء ختافون؟ 

وموارده ليس ببعيد.2
إن هذا البيان الصادر من زعيم النورانيني منذ القرن التاسع عشر إمنا هو 
ورقة عمل يتجه تنفيذها بدقة واقتدار من خالل خمطط مدروس وهذا ما 
ذكره السيد سيالس بينت يف رده على السيدة وبسرت يف كتاهبا »اجلمعيات 
السرية« من أن اليهود هم اجمللس الداخلي السري للحركات اخلمس الرئيسية 
اليت تعمل يف العامل وعمل احلكومات الوطنية وهي: ماسونية الشرق األعظم 
ومركزها ابريس، الثيوصوفية ومتفرعاهتا الكثرية، والقومية املتطرفة اليت متلكها 
اجلامعة األملانية »األرية« ومنظمة املال العاملية ومنظمة الثورة االجتماعية.

ولقد قام جيمز روتشيلد مصدر البيان اليهودي العاملي واحلكومة العاملية 
أصابع خفيةأصابع خفيةاليهودية، قام إبشعال احلرب األهلية يف أمريكا بني الشمال واجلنوب، لقد 

اإلعالن اليهودي العالمي

قدر مسبقا اختفاء أمريكا كدولة عظمى جديدة، وكان بسمارك مستشار 
أملانيا يعلم هذه احلقيقة وصرح هبا عام 1876م.، ومت نشر هذا التصريح 

عام 1921م.3 قال بسمارك:
قررته  القوة  يف  متساويتنی  فيدرالتنی  دولتنی  إل  املتحدة  الوالایت  تقسيم  إن 
القوى املالية الكربى يف أوراب قبل احلرب األهلية، فقد ختوف أصحاب املصارف 
استقالهلا  على  وحصلت  واحدة  أمة  املتحدة  الوالایت  بقيت  إن  األوربيون، 
االقتصادي واملايل، من أن تقلب سيطرهتم املالية للعامل رأسا على عقب، وسيطر 
صوت الروتشيلدينی الذين تنبئوا بغنائم كثرية إذا استطاعوا إحالل دميقراطيتنی 
ضعيفتنی معتمدتنی على املال اليهودي مكان اجلمهورية الواحدة القوية الواثقة 

من نفسها املكتفية بذاهتا.
وبدأ الروتشيلديون إبرسال مبعوثنی الستغالل موضوع ترير العبيد وحفر هوة 
بنی جزئي اجلمهورية ومل يشك الرئيس لينكولن يف هذا التنظيم السرى، فهو 
ضد الرق وانتخب ألجل ذلك وملا آلت إليه شؤون الدولة اكتشف سر هؤالء 
املالينی األوربينی الروتشيلدينی وتصدى لينكولن ملؤامراهتم وحاول تقليم أظافر 
أصحاب البنوك العاملينی، وأمام إصراره على مواجة املؤامرة الروتشيلدية قاموا 

ابغتيال لينكولن.4
وبطل  العبيد  حمرر  لينكولن  األمريكي  الرئيس  مقتل  اليهود  دبر  وهكذا 
دمرت  اليت  األهلية  احلرب  وأاثروا  القومي،  وقديسها  املتحدة  الوالايت 
وحدة  لصاحل  روسيا  وتدخلت  األمريكية  واجلنوبية  الشمالية  الوالايت 
الوالايت املتحدة ضد الدول الكربى األخرى اليت شجعتها احلرب األهلية، 
وبقيت روسيا خملصة لقضية االحتاد ويف سنة 1863م0 عندما هتدد وجود 
االحتاد، جاء األسطول الروسي إىل ميناء »نيويورك« ليحسم األمر لصاحل 

االحتاديني.
وكان موقف اإلمرباطورية الروسية القيصرية جتاه احلرب األهلية األمريكية 
عامال أساسيا يف املؤامرة اليت دبرها اليهود للقضاء على عهد القياصرة يف 

روسيا وإعالن الشيوعية فيها عام 1917م.

)التوسع  اجلديدة  األمريكية  اإلمرباطورية  تكوين  حنو 
واالنتشار(

النورانيون الروتشيلديون5  انتهاء احلرب األهلية األمريكية واليت موهلا  بعد 
واستفادوا منها كما استفادوا من حروب كثرية أشعلوها يف العامل وثورات 
وانقالابت مبا يف ذلك احلروب العاملية، بعد انتهاء تلك احلرب اليت أكلت 
الوطنيني األمريكان مل ينبقى إال العمالء النورانيون وقلة قليلة من الوطنيني 
الذين أدركوا حقيقة املؤامرة اليهودية منذ البداية ولكن صوهتم غري مسموع 

حىت اآلن.
وبعد أن كان هدف آل روتشيلد هو تقسيم »الوالايت املتحدة« إىل دولتني 
لضمان عدم ظهور دولة قوية قد تقف أمامهم يف املستقبل اطمئنوا إىل 
إمكانية السيطرة على الدولة اجلديدة املوحدة، وقيام إمرباطورية جديدة هبا 
على أنقاض اإلمرباطورية الربيطانية اليت قاموا إبضعافها مؤخرا مع هناية القرن 

التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
القارة  حيث  احمليط  عبور  إىل  األمريكية  السياسة  على  القائمون  وتطلع 
اآلسيوية واألفريقية واألوربية، وكان عبور آسيا عرب الباسيفيكي هو األقرب 

هلم.
لقد خطط أصحاب املؤامرة أن يكون االنطالق حنو العوملة وأتسيس نظام 

التوسعات األمريكية وتكوين إمرباطورية  عاملی دويل جديد من خالل 
اجلديدة  اإلمرباطورية  هذه  تدمري  يتم  مث  أوراب،  قارة  عن  بعيدا  جديدة 
تدمريا ذاات وتبقى احلكومة العاملية التحكم العامل من جهة الشرق... إنه 

احللم اليهودي القدمی.
السياسيني  أحالم  تداعب  للعامل  األمريكي  الغزو  أحالم  بدأت  لقد 
الكبري  أمريكا  شاعر  قال  حىت  السينما،  وكتاب  واملفكرين  والشعراء 

والرتوتيمان:
عندما أقف على شاطئ كاليفورنيا وأمد البصر إل بعيد أسأل بال كلل.. 

أي شيء هناك وراء هذا البحر مل يكتشف؟!
أشعر ومازلت طفال صغريا 

على هذه األرض أنين رجل كبري 
وأن ذلك األفق الالمتناهی 

الذي يظهر أمامی 
يناديين أن أعرب املاء حىت أحيط ابحمليط

إهنا ليست أحالم الشعراء فقط وإمنا هي أحالم الكابوس األمريكي، 
الذي غزا آابؤه وأجداده األرض اليت يسكنها واحتلها وأابد شعبها.

حتركت املصاحل الروتشيلدية للمطالبة ابلغزو األمريكي للعامل وأن يكون 
الغزو يف البداية غزواً فكراي واقتصاداي متهيدا للغزو العسكري القادم، ومل 
يكن ظهور أمريكا كقوى عظمى يف احلرب العاملية الثانية مفاجئا وإمنا 

هو هناية لبداية بدأت منذ القرن التاسع عشر.
لذلك  واعتمد  قوي  بناء جيش  سياسه  األمريکی  الكوجنرس  أقر  فقد 
مدمرة  عشرة  بناء مخس  اعتمد  1890م.  عام  ففي  الالزمة،  امليزانية 
حديثة وست بوارج حديثة کي يكون األسطول البحري موازاي ألساطيل 
أن تكون  أطلق دعوته لضرورة  ستيفن لويس  اإلدمريال  إن  أوراب، حىت 
تسود  اليت  وحدها  والقوة  القوة  تعين  احلرب  ألن  دولة حرب!  أمريكا 

وحتكم الشعوب األخرى.
وبدأت مراحل التوسع األمريكي ابالستيالء على اجلزر الصغرية اهلامشية 
كتجربة استعمارية لإلمرباطورية اجلديدة الناشئة، فكان إحداث انقالب 
قام به عمالء أمريكيون يف »جزيرة هاواي« على ملكة اجلزيرة ليلى أوكالنی 
الذي  ستيفنس  جون  األمريكي  القنصل  بواسطة  االنقالب  ترتيب  ومت 
حرض جمموعة من القساوسة واملزارعني الكبار وأصحاب األموال للقيام 
السفن األمريكية  هبذا االنقالب، وساندت جمموعة االنقالب إحدى 
احلربية اليت رست على شاطئ اجلزيرة يومها، وما أن مت االنقالب حىت 
رفع العلم األمريكي على القصر امللكي، وأرسل القنصل األمريكي رسالة 
تلغرافية إىل حكومته قال فيها: لقد نضجت مرة الكمثرى يف هاواي وهذه 

ساعة قطفها.
واجبات  إن  هلم:  فقال  به  قام  ما  على  يطمئن حكومته  أيضا  وأرسل 
الشرف تتم علينا أن حنتل هذه اجلزر، وأن مل يفعل فإن احلكومة الربيطانية 

سوف تفعله ابعتبار أهنا هي اليت اكتشفت اجلزيرة.
ومنذ تلك الواقعة وأصبح الغزو األمريكي ألي بلد آخر من واجبات 

الشرف أو املهام املقدسة.
وقامت الوالايت املتحدة ببناء قواعد عسكرية هلا يف بقاع األرض عن 

طريق الغزو العسكري أو االتفاقات مع احلكومات املوالية هلا..
األمريكية  البحرية  من  احتلت جمموعة  عام 1897م.  ففي 
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أصابع خفيةأصابع خفية

ميناء »هونولولو«، ويف العام التايل مت غزو األسطول إلنقاذها 
من أزمة داخلية وإقرار الدميقراطية فيها.

مث يف نفس العام 1898م. مت احتالل جزيرة »جودم« اليت كان 
يسيطر عليها »اإلسبان«.

اهلوامش:
1. The Morining Post. Sept 6, 1920.

2. »احلكومة اخلفية«.
3. La vieille France, N 216 . Mars 1921.

4. املصدر السابق.
5. النورانيون أو األليومنيايت )املستنريون( أو املاسونية العاملية أو الروتشيلدية وغريها 
من املسميات كلها تعين احلكومة السرية اليهودية أو اليد اخلفية اليهودية اليت حترك 

األحداث العاملية.

املصدر: منصور عبداحلکيم، »من يکم العامل سّرًا؟ أصابع خفية تقود العامل«، 
دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2005م.، ابلتلخيص.

إن توماس البالغ من العمر 29 عاما يعيش شرقي »بريطانيا«. ورغم أن 
فكرته حول الضغط على الزر األمحر لتفجري العامل ووضع هناية لكل شئ 
هي مبستوى النظرية الشخصية؛ بيد أنه على ثقة ابن الناس ال جيب أن 

ينجبوا أطفاال وأن جنسنا جيب أن ينقرض ويندثر تدرجييا.
وهذه هي الفلسفة اليت يُطلق عليها »ضد التناسل« أو »رفض التناسل«. 
وتعود هذه الفكرة إىل »اليوانن« القدمية؛ لكنها وجدت هلا أنصارا أخريا يف 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتنشط عشرات اجملموعات صاحبة فكرة ضد التناسل على »الفيسبوك«، 
يضم بعضها آالف األعضاء. وينتشر أنصار فلسفة رفض اإلجناب والتناسل 

ضد التناسل حول العامل ويسوقون أدلة خمتلفة إلثبات قناعاهتم.
ومن بني هذه األدلة ميكن اإلشارة إىل القلق حول الوراثة ومن أهنم ال يريد 
للطفل أن يعاين واالستياء من انعقاد النطفة والقلق حول تزايد السكان 

والبيئة.
لكنهم متحدون يف شئ واحد أال وهو وقف برء االنسان. وعلى الرغم من 
أن هذه احلركة، هي حركة تعيش على اهلامش لكن بعض الفكرات املوالية 
هلا - خاصة حول وضع األرض - تقتحم شيئا فشيئا وبشكل زاحف، 

موضوعات التيار الرئيسي.
على سبيل املثال، رغم أن األمري الربيطاين هاري، ليس من أنصار حركة 
ضد التناسل لكنه قال أنه وزوجته، ينواين عدم إجناب أكثر من طفلني 

خوفا على البيئة.

احلوار الفلسفي
إن توماس الذي كان قد ترك رسالة حول هذه احلركة يف أحد احلساابت 

عن  شيئا  يسمع  عامني  قبل  يكن حىت  مل  اليوتيوب،  على  الشخصية 
ضد التناسل. ومذاك حتول إىل واحد من األعضاء النشطني يف إحدى 
جمموعات ضد النتاسل على الفيسبوك. وهذا املوقع مينحه فرصة لتعزيز 

مهاراته الكالمية. ويقول: 
أظن انه أمر خارق، إنكم تتحدثون هنا حول قضاای احلياة احلقيقية. إنكم 
متلكون فكرة، مثال أن البشرية تتجه حنو االنقراض. لكن ماذا إن تكاملت 
البشرية مرة أخرى؟ لذلك فان قضيتنا مل تسوى بعد. وتثار قضاای وموضوعات 

عديدة يف هذه املساحة، بعضها حساس للغاية.
إنه  النظرية.  التناسل ال يقتصر على  بيد أن حرص توماس على ضد 
يؤمن ابن جممل حياة البشرية، فاقدة للمعىن وقد حاول - رغم أنه مل 
ينجح حلد االن - إجراء عملية فازكتومي )قطع قناة املين(. إن خدمات 
الصحة الوطنية الربيطانية )إن اتش إس( تعارض إجراء عملية فازكتومي 

إن مل ختدم مصلحة املريض. 

ضد العنف والبرتاضي
وخيتلف النهلستيون عن أنصار رفض التناسل. وبينما ُيشاهد العنف يف 
أقوال النهلستيني، فان جمموعات رفض التناسل ال تبدي أي عالمة على 

انتهاج العنف والتهديد يف القول والفعل.
وعندما يتحدث هؤالء عن االنقراض، يبدو يف الغالب أهنم يتمرنون على 

املناظرة. وال يهددون أحدا يف أوساط أونالين ابلعنف أو القتل. 
إن العقيدة الشخصية لتوماس الذي يقول انه جيب من خالل »الضغط 

على الزر األمحر« وضع هناية حلياة البشرية، مثرية للجدل كثريا، 
الهنا تتعارض وأحد املبادئ الرئيسية لضد التناسل أي الرضا.

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية

كن األفضل لنفسك، 

كن عطوفا وال تنجب أطفاال!
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أحب األطفال شخصيا، والسبب هو أنين ال أريد هلم أن يبصروا النور ويقاسوا. الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية
قد أصاب بشعور من البهجة والفرح للتيان هبم إل هذه الدنيا، لكن إمكانية 

هتديدهم كبرية جدا وإين غري واثقة أن هذا يستحق ذلك.
لكن هذا ليس انتقادا فحسب. ففي بعض اجملموعات املناهضة للتناسل، 
يؤكد املستخدمون على هذه النقطة وهي أنه إن كان مثة أحتمال أن يصاب 
األطفال يف املناطق احلربية بعاهات مستدمية أو حىت ينشأون يف أسر ذات 
دخل حمدود، فهؤالء األطفال ال جيب أن يولدوا. ويف بعض األحيان فان 
أو  انتقائية  تعبري األشخاص هي بشكل وكأهنم يروجون لوالدات  طريقة 

حتسني النسل.
ويقول توماس حول والدة األطفال يف املناطق احلربية:

ما هي دوافعهم من امتالك الطفل؟ ففي هكذا بلدان، هناك أمل ضعيف جدا 
حبصول تغري يف الوضع.

بينما يبدي توماس ترحيبا أكرب بوالدة أطفال داخل األسر ذات الدخل 
احملدود. 

إين أعارض كليا امتالك األطفال، لكين أظن أنه ميكن يف األسر ذات الدخل 
احملدود الشعور ابلفرح واالرتياح.

وتبدي اننسي وجهة نظر معارضة وتقول: 
إين أعارض تشجيع تسنی النسل. إن تركيزان على جمموعة بعينها ال سبب له 

سوى أهنا حمرومة وتعوزها االمتيازات.
التناسل ميلكون فلسفة  ومثة سؤال يطرح نفسه: هل أن أنصار مناهضة 

عامة؟
ويقول كريك: 

كن األفضل لنفسك، كن عطوفا وال تنجب أطفاال!
فهذه هي الفلسفة العامة لضد التناسل.

BBC WORLD :املصدر

ولتبسيط األمر، فان فكرة ضد التناسل بشأن خلق أو إابدة 
احلياة، حباجة إىل رضا االنسان الذي من املقرر أن يولد أو 

ميوت. 
ويعيش كريك يف »سان انتونيو« بـ»تكساس«. ويقول انه يتذكر النقاش 
الذي أجراه مع أمه عندما كان يف الرابعة من عمره. وكانت أمه قد قالت 

له إن اإلجناب هو خيار. ويقول كريك: 
إنه ال معىن ابلنسبة يل أن شخصا وقبل أن تنعقد نطفته، وال حاجة له إل أي 

شئ، أن يبصر النور بصورة طوعية لكي يتأمل ويقاسي ومن مث يفارق احلياة.
ويضيف كريك انه اعتنق منذ سنوات الطفولة، فلسفة ضد التناسل. إنه 
يعارض خلق البشر؛ الن أاي منا مل ُيسأل أبدا بصراحة عما إذا كان يريد 

أن أييت إىل هنا أم ال. ويتابع كريك: 
إن كانت تتاح لنا إمكانية أن خنتار ابنفسنا، ملا كنت أعارض احلياة إطالقا. 

إن هذا يتعلق ابلرضا من عدمه.
إن مشكلة ذلك  أيضا.  هنا بصورة عكسية  الرضا يصدق  إن مفهوم 
الزر األمحر الذي ينتهي العامل من خالل الضغط عليه هي أن الكثري 
من البشر يستمتعون ابحلياة واجلميع ال يرتضي ابن تُباد احلياة مبجملها 
فجأة. إن كريك والكثري من أنصار ضد التناسل يريدون أن يوقف األانس 

برضاهم، إجناب أانس اخرين.

مجعية اجملاننی؟
ومثة موضوع مميز اخر يسود األوساط املوالية لـضد التناسل. ويتحدث 
مرارا  الشخصية  حساابهتم  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء 
وتكرارا عن جتارهبم الشخصية حول الصحة النفسية، وينددون أحياان 
ابألشخاص الذين يرزقون ابطفال رغم إصابتهم ببعض املشاكل النفسية.

وإحدى الرسائل، كانت صورة ملتقطة عن رسالة مستخدم آخر، كتب 
والتوتر  القطب  ثنائي  الشخصية واضطراب  من اضطراب  أعاين  أان  فيها: 
والقلق العام. وكان املوايل ملناهضة التناسل الذي شارك هذه الرسالة قد 
كتب يف أسفلها: إن هذا الشخص صاحب طفلنی، أشعر ابألسى واألمل 

على الطفلنی الربيئنی.
اليت  النفسية  مشاكله  عن  آخر  شخص  أخرى، كتب  جمموعة  ويف 

تستحدث لديه أفكارا حتثه على االنتحار. ويقول توماس: 
أان أعاين من الشيزوفرينيا ومن الكآبة. إن الكآبة وراثية يف أسرتنا. أظن أين 
إن رزقت أبطفال، فاهنم سيصابون على األرجح ابلكآبة، وسيكرهون احلياة 

أيضا.
ملناهضة  املوالني  أوساط  خارج  يعيشون  الذي  الناس  إن  يقول  لكنه 

التناسل، حيملون انطباعا سيئا عنها. 
إن الناس ينعتوننا ابملريض النفسي واجملنون. إن احلقيقة هي أعقد بكثري من 

هذا.

إلنقاذ األرض؟
وقد ركز أنصار مناهضة التناسل، يف السنوات األخرية على قضااي البيئة 

والتداعيات املدمرة للتغريات املناخية.
ملناهضة  املوالية  اجملموعات  وحساابت  رسائل  على  نظرة  ألقينا  وإن 

التناسل ونشطاء البيئة، سنرى توازاي يف عمل اجملموعتني.

وتعد اننسي نباتية ومن أنصار حقوق احليواانت ومدربة اليوغا، وال تستخدم 
يف حياهتا، البالستيك. وهي من أهايل الفيليبني وتقول: 

أشعر ابن إجناب األطفال يف هذا العصر، ضرب من األاننية. احلقيقة أنه كلما 
مت إجناب املزيد من األطفال، كلما تضررت البيئة  أكثر.

املناهضون  تدعى  فيسبوك  على  للتناسل  مناهضة  جمموعة  نظمت  وقد 
وعنوان  املتحدة.  األمم  إىل  إلرساهلا  عريضة  التناسل  من  جدا  الغاضبون 
العريضة هو: االنفجار السكاين هو أصل وأساس الكوارث املناخية يف العامل 
- أوقفوا االن إجناب األطفال. وقد وقع هذه العريضة حلد االن 27 ألف 

شخص. 
إن فكرة تقييد اإلجناب إلنقاذ البيئة، ليست جبديدة. وكانت مجعية خريية 
بريطانية تدعى »اجلمعية مهمة« قد قدمت هذا االقرتاح منذ سنوات وذلك 
رغم عدم انتمائها حلركة ضد التناسل. إن هؤالء األشخاص هم يف احلقيقة 

أنصار دميومة جنس االنسان بدال من الرتكيز على انقراضه.
ويقول رابنی منارد مدير اجملموعة: 

إن هدفنا هو إجياد التناسق بنی جنس االنسان والكوكب لكي ينتفع سكان هذا 
الكوكب. وإن كنا منلك يف أرجاء العامل أطفاال أقل وأسر أصغر، فان بوسعنا 

الوصول إل دميومة السكان.
وهل أن الزايدة السكانية تفضي مباشرة إىل الكوارث البيئية؟

ويقول استفاين هيغاريت مراسل قسم السكان بشبكة »يب يب سي«: 
من الصعب القول، الن من الصعوبة مبكان تنبؤ املستقبل.

ويتابع: 
إن سكان العامل سيببقون خالل السنوات الـ80 املقبلة عند 11 مليار نسمة 
وذلك بناء على التنبؤات العلمية والتقدم االقتصادي وتراجع التناسل واإلجناب 

يف العامل. سواء كان العامل يتحمل ذلك أم ال.
من الصعوبة مبكان تكهن كم عدد السكان الذين يتملهم كوكب األرض؛ الن 
كل شئ يتبع نسبة االستهالك الذي يغطي كل شئ شئ بدء من اهلواء واملاء 
إطالة هذه  و...، وميكن  والبالستيك  األحفوري  الوقود  إل  والغذاء  وصوال 

القائمة.
من الواضح أن بعضنا يستهلك أكثر من البعض االخر. إن أسرة مؤلفة من 
12 شخصا يف بوروندي تستهلك أكثر من أسرة مكونة من 3 أشخاص يف 

تكساس.
ومثة الكثري من األشياء ستتغري حىت العقد املقبل، وال ميكن تكهن القرن املقبل 

من االن.

اإلهانة واالنتقاد
اجملموعات  يف  تثار  اليت  املعقدة  واألخالقية  الفلسفية  املوضوعات  ومن 
وتوجهات  أظلم  أفق  أمامها  اجملموعات  هذه  أن  هو  للتناسل،  املناهضة 
أو  »الـُمولِّد  قبيل  من  األبوين  على  ألقااب  البعض  ويطلق  أدىن.  أخالقية 

املريب«. واإلساءات األخرى موجهة مباشرة حنو األطفال. 
وكتب أحد أعضاء هذه اجملموعات: 

أول شئ أشعر به بعد مشاهديت امرأة حامل، هو الغثيان. أكره تلك البطن 
البارزة.

لكن هذا ال يعين أن مجيع أنصار ضد التناسل يكرهون األطفال. وتقول 
اننسي: 
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وكان هذا اإلجنيل خمتفيا لقرون حىت القرن 16 للميالد.وقد عثر اسقف 
يدعى »فراموينو« على نسخة منه ابللغة اإليطالية يف مكتبة »اسكوتز 
اخلامس« وأخفاها يف ردنه ومن مث قرأه بدقة يف الفرصة املناسبة واهتدى 
القرن 18  مطلع  منه يف  نسخة  اإلسالم. كما وجدت  إىل  يف ظالله 
للميالد، ومن مث ترجم إىل اإلجنليزية على يد الدكتور »منكهوس« وترمجه 
للميالد، وترمجه  الدكتور خليل سعادت عام 1908  العربية  اللغة  إىل 
إىل الفارسية »حيدر قلي خان سردار كابلي« وطبع يف »كرمانشاه«.3

الفوارق بنی إجنيل براناب وابقي األانجيل
وخيتلف إجنيل براناب عن األانجيل األربعة االخرى اليت يعتمدها املسيحيون 

يف الوقت احلاضر، إختالفا جذراي نشري فيما يلي إىل بعض منها:
1. ومت يف هذا اإلجنيل إنكار ألوهية عيسى وكونه إبن هللا؛

2. وورد يف هذا اإلجنيل أن إبراهيم اخلليل، أتى ابمساعيل ال 
اسحاق إىل املذبح لتقدميه كقرابن؛

3. كما ورد أن املسيح املوعود، ليس يشوع أو عيسى، بل هو حممد؛
۴. كما أن عيسى مل يقتل، بل أن يهوذا األسخريوطي هو الذي 

قتل.2

التبشري بنيب اإلسالم
وقد أشار إجنيل براناب مرارا إىل جمئ نيب اإلسالم، كما حتدث مرارا عن 

.األحداث املستقبلية، مبا فيها ظهور منقذ عامل البشرية اإلمام املهدي
وعلى الرغم من أن هذا اإلجنيل كتب قبل ظهور النيب األكرم، لكنه 
وعد يف أقسام خمتلفة منه وعلى لسان النيب عيسى مبجئ نيب اإلسالم. 
وجاء يف الفصل 43: »أقول لكم أن أنبياء أخرين، آايت رمحة هللا، جاؤوا 
ألمة واحدة فقط، ومن هذا املنطلق، مل تتجاوز رسالتهم حدود األانس 
ابلتحرر  معه  سيأيت  فانه  رسول هللا،  أييت  عندما  لكن  هلم،  بعثوا  الذين 
والرمحة لألمم اليت تؤمن بعقائده. إنه يتصرف بقوة ضد الظاملني ويزيل عبادة 

األواثن لكي يلعن الشيطان«.
ويتحدث الفصل 41 عن قصة خروج آدم من اجلنة هكذا: »لقد أخفى 
هللا نفسه عن األنظار، وطردهم امللك ميكائيل من اجلنة. وعندما كان آدم 
يعود، إنتبه إىل أنه كتب فوق بوابة اجلنة: »ال إله هللا حممد رسول هللا«.3

اهلوامش:
1. حسيين دشيت، سيد مصطفی، »قاموس املعارف واملعاريف«، مفردة إجنيل.

2. »إجنيل براناب«، فاطمة مساوايت، توقعات اليافعني، 2008، العدد ۳۶، ص ۴۰.
3. املصدر السابق، ص ۴۰.

املسيحية،  اخلامس(: أطوار  )اجلزء   » اللعنة  لقبيلة  الثقافی  »التاريخ  املصدر: 
إساعيل شفيعي سروستاين، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.

نبذة تاريخية

عن إنجيل برنابا

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

ماهّية اخلّس
إّن اخلّس من مجلة البقول املعروفة. و منه بستايّن، و منه بّرّي؛ و البستايّن 

ورقه أكرب.
و جوهر اخلّس فيه مائّية، و أرضّية؛ يظهران إذا اعتصر. و مائّيته كثرية 

جّدا.
و أصل اخلّس غليظ، مستطيل؛ فلذلك، فيه رطوبة فضلّية وقليل اهلوائّية.

و  الغاذية.  األجسام  فإنه من  لذلك  و  اخلّس مالزمة ألرضّيته،  مائّية  و 
غذاؤه كثري، ألنه مع استحكام امتزاج مائّيته أبرضّيته، هو خال عن مجيع 
احلرارة  و  الشديدة  - كاملرارة  التغذية  من كثرة  املانعة  القّوية.  الكيفيات 

املفرطة و حنو ذلك - فلذلك كان اخلّس يغذو كثريا.
و أفضل اخلّس ما كان إىل نعومة و لني، و كان غري مغسول، فإّن الغسل 

يزيده غلظا، و جيعله كثري التوليد للّرايح و النفخ.

طبيعة اخلّس
ملا كان اخلّس فاقدا للناريّة، قليل اهلوائّية، و فيه مائّية و هوائّية، و أرضّيته 
املرّة قليلة جّدا )فهو ابرد املزاج، و لكن ليس شديد الربد جّدا( و ذلك 
بسبب ما فيه من األرضّية املرّة، و من اهلوائّية، و هو مع برده رطب و ذلك 
ألن مائّيته ليست بقليلة جّدا. و لو كان برده شديدا، ملا كان كثري الغذاء 

فإّن الربد يعاوق عن االستحالة إىل الّدمويّة، اليت ال بد منها يف التغذية.
و مائّية اخلّس تفهة، فلذلك هو خيلو عن اجلالء القوّى، ألّن جالءه إمنا 

هو مبا فيه من املرارة فقط. 
و ملا كان مائّيا، ابردا؛ فهو رادع، مكّثف. و ألجل مرارته ال خيلو من 
احلارّة، خاصة يف  األورام  من  النفع  هو شديد  فلذلك  لطيف.  حتليل 
لطافة  شّدة  و ألجل  قوّي.  ردعه  و  بقوّى،  ليس  حتليله  ألّن  ابتدائها 
أرضّيته املرّة هو قوّي التفتيح، ألّن هذه األرضّية - مع شدة لطافتها و 

جالئها - يعاضدها على التفتيح غسل ما يف اخلّس من املائّية.

فعل اخلّس 
يف أعضاء الّرأس

• ملا كان اخلّس فيه أرضّية مرّة شديدة الّلطافة، و كانت هذه األرضّية 
سهلة االنفصال من بقّية أرضّيته؛ و لذلك فإهنا تفارق أو تقّل ابلغسل، 
فهذه األرضّية تتصّعد بفعل احلرارة. و ذلك ألهنا - مع شدة لطافتها - 
غري معاونة على التصّعد، ألن األرضّية األخرى تسهل معارضتها خللّو 
املائّية املخالطة هلا مما يعني على تصّعدها، ال مما ميانع عن ذلك؛ ألّن 

املائّية مطلقا، شديدة القبول للتصّعد.
إذا حصل اخلّس يف املعدة، و تسّخن حبرارة ابطن البدن تصّعدت هذه 

األرضّية مع املائّية املصاحبة هلا، و هذه املائّية تكون كثرية.
فلذلك، تكون األجزاء املتصّعدة من اخلّس بصحبة األرضّية املرّة، كثرية 

جّدا، فلذلك يكون هذا املتصّعد خبارا، فيه دخانّية يسرية. و ذلك 
ألّن األجزاء املائّية فيه أكثر، و يكون جبملته ابردا؛ ألجل كثرة 

الخّس

الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي
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الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي

الرّأس،  البخار يف  إذا حصل هذا  فلذلك  فيه.  املائّية  هذه 
نّدى الّدماغ جّدا، و رّطب أرواحه، و كسر حّدهتا و بردها؛ 
و ذلك مانع من حركتها إىل خارج و بروزها. فلذلك، كان اخلّس 

منّوما.
و هذا البخار يغلظ جوهر أرواح الّدماغ، و ذلك بقوة برده و تكثّفه، و 
مبا فيه من األرضّية. فلذلك كان اإلكثار من اخلّس يغلظ أرواح الّدماغ؛ 

فلذلك حتدث عنه أمور:
أحدها: كسر حّدة هذه األرواح، و تسكينها عن احلركة القويّة. فلذلك 
هو انفع من اجلنون، إلمخاده شّدة حركة هذه األرواح، و شّدة الفكر، 

و حنو ذلك.
واثنيها: نقصان أفعال هذه الّروح. و لذلك، فإّن اإلكثار من أكل اخلّس 

حيدث بالدة الّذهن و النسيان.
واثلثها: ضعف يف البصر. و ذلك، ألجل غلظ الّروح البصرى، و ضعف 

حركته.
و ألجل برد هذا البخار و تربيده ألرواح الّدماغ، و تسكينه حلركتها، كان 
اخلّس غري مسكر، بل مانع من الّسكر، و ذلك إذا أكل مع املسكرات؛ 
و سبب ذلك: أّن إسكار املسكرات، إمنا يكون مبا يتصّعد منها من 

األخبرة احملرّكة ألرواح الّدماغ، حتريكا خارجا عن األمر الطبيعى.
• و اخلّس بربده و تكثيفه، مينع من كثرة تصّعد األخبرة من املعدة.

• ومع أنه يضعف البصر - هو يقّوى البصر، إذا كان ضعفه ألخبرة 
حارّة حاّدة تتصّعد من األخبرة، من املعدة. و كذلك أيضا اخلّس مع 

تبخريه غري مصدّع.
لكنه بقوة برده، و منعه األخبرة و تربيده هلا، و كسره حلّدهتا، هو شديد 

النفع من الّصداع احلادث عن األخبرة احلاّدة، الّصاعدة من املعدة.
• و إذ خبار اخلّس حيدث ختديرا ما يف الّدماغ، فهو مضعف للحواّس 

كلها.
• و إذ خباره ينّوم فروائحه تنّوم أيضا، ألن روائحه حتدث من البخار 

املتصّعد منه؛ فلذلك كانت جماورة اخلّس انفعة من الّسهر.
البخار  هذا  و  ابردا،  خبارا  الرّأس  إىل  يبّخر  اخلّس  أكل  ملا كان  و   •
مربّد للّدماغ؛ فلذلك كان أكله شديد النفع من الّصداع احلار، خاصة 
االحرتاقى. و ذلك، ألّن اخلّس مع تربيدها ملعّدل للمزاج احلاّر، هو خمّدر 

مسّكن لألوجاع.
• و أّما إذا استعمل اخلّس من خارج، كما إذا ضّمد به الرّأس، فإنه يشتّد 
تسكينه للّصداع احلاّر جّدا. و كذلك قد تضّمد به اجلبهة، ملنع النوازل 
إىل العني. و ينّوم، و يسّكن حرارة الرّأس و األوجاع احلادثة عنها، و 

لتسكني اهلذاين، و ما حيدث يف الّسرسام من االختالط.
• و كذلك قد تضّمد به العني لتسكني ما فيها من احلرارة، و للّرمد احلاّر 

و للقروح و حنو ذلك.
• و مضغ اخلّس انفع من القالع احلاّر األسود. و إذا أكل، كان نفعه 
لذلك أكثر، ألجل نفعه من تصّعد البخار احلاّر إىل الفّم. و التمضمض 
بعصارة اخلّس ينفع جّدا من األورام احلارّة يف الّلسان و الّلثة، و قد خيّدر 

و يسّكن وجع األسنان إذا كان ذلك الوجع من احلرارة.

يف أعضاء الّصدر
ملا كان اخلّس ليس بلطيف، و ال شديد النفوذ؛ فلذلك يقّل ما ينفذ منه إىل 
هناك من مساّم هذا احلجاب، أى من مساّم احلجاب الفاصل بني آالت 
الغذاء و آالت التنّفس - إذ هو أجزاء يغلب فيها الربد - ألن هذا الّنافذ 
يكون من اجلزء املائّي، و اجلزء املّر الذي يف اخلّس ألن هذين اجلزئني ألطف 
و أقبل للنفوذ من هذه املسام. و لكنهما إذا حصال يف داخل الّصدر، 
تبّخرا بسرعة، و مل يستمّر وجودمها يف داخل الّصدر، حىت يكون هلما فعل 
يعتّد به داخل الّصدر. و سبب سرعة تبّخرمها هناك، هو شّدة قبول هذه 

األرضّية املرّة للتصّعد و سهولة قبول املائّية لذلك أيضا.
فيه،  إذا حصلت هذه األجزاء  فلذلك  الّصدر قوّى احلرارة،  • و داخل 
تبّخرت بسرعة، فلم يكن هلا فعل يعتّد به، خاصة ما كان من هذه األجزاء 
انفذا من احلجاب الفاصل بني آالت التنفس و آالت الغذاء؛ ألن هذا 
قبوله  فلذلك يكون  املعدة، و تصّعد خبارا؛  قد تسّخن يف  الّنافذ يكون 
لزايدة حركته يف التصّعد حبرارة داخل الّصدر، أزيد. فلذلك، هذه األجزاء 

إذا حصلت يف داخل الّصدر فإهنا ال تلبث فيه مّدة، يشتّد فعلها فيه.
الّصدر ضعيفا. لكنه قد يسّكن  • فلذلك، كان فعل اخلّس يف أعضاء 
الّسعال احلادث من املواّد احلارّة، خاصة املبخرة. و كذلك هو مربّد للقلب 

فلذلك حيّطم الغضب، و يسّكن حّدته.

يف أعضاء الغذاء
ملا كانت مائّية اخلّس مالزمة ألرضّيته، شديدة االمتزاج هبا، و كان مع 
ذلك قليل اهلوائّية، فاقدا للناريّة. فهو مناسب جلواهر األعضاء فلذلك هو 
قابل لالستحالة إىل مشاهبة جواهرها. فلذلك هو من األجسام الغذائّية؛ 

إالّ أنّه ال خيلو من دوائّية، مبا فيه من الربد و حنوه.
و ملا كان جوهره جوهرا رطبا، فاخللط الذي يستحيل إليه، يكون رطبا؛ 
فلذلك هو يستحيل إىل البلغم، و إىل الّدم الّرطب املائى. أّما استحالته 
إىل البلغم، فظاهر. و أّما استحالته إىل الدم، فيكون هذا الدم رطبا مائّيا، 

ألجل مائّية اخلّس و رطوبته.
• و لكن ما خيالط اخلّس من األجزاء املرّة لألرضّية، فإنه ال يقبل االهنضام 
و االستحالة إىل الغذائّية؛ ألن هذه األجزاء مع أهنا حمرتقة ايبسة، فهي 
شديدة الّلطافة )فلذلك ال تقبل االستحالة إىل اخللطّية، و كذلك األجزاء 
املرّة اليت يف الّلبنّية اليت تكون يف اخلّس( فلذلك، هذه األجزاء تبقى يف الدم 
املتوّلد عن اخلّس و كذلك البلغم املتوّلد عنه. فلذلك، حيدث هلذا الدم و 

البلغم أمران:
أحدمها: أّن هذا الّدم يكون حّكاكا. و ذلك ألجل ما خيالطه من هذه 
األجزاء املرّة؛ فإّن هذه األجزاء - مع مرارهتا - هي خارجة عن الطبيعة 
خروجا كثريا؛ فلذلك تكون الطبيعة جمتهدة يف دفعها عن البدن. و اخلّل 
يعني على ذلك بتفتيحه مسام اجللد. فلذلك، كان اخلّس حيدث حّكة 
البدن. و لذلك كان العواّم، و مجاعة من األطباء األقدمني يسّبون اخلّس 
و يقولون إنه رديء، ألنه ميأل البدن دما؛ و لذلك حيدث يف البدن احلّكة. 
و لو كان اخلّس ميأل البطن دما، لكان أفضل األغذية للبدن، فإّن الغذاء 

الفاضل هو الذي يكثر مادة )البدن( و هى الدم.
واثنيهما: أّن هذه األجزاء املرّة أكثرها حادثة من الّرطوبة الّلبنّية، فلذلك 
الطّب اإلسالميالطّب اإلسالميتكون مع مرارهتا و رداءة جوهرها شديدة الربد. فلذلك، يكون الّدم املتوّلد 

عن اخلّس شديد التربيد. و ذلك ال ألنه دم، فإن الّدم حاّر؛ بل ملا خيالطه 
الّدم حىت حتدث  تبقى يف  ملا كانت  األجزاء  هذه  و  األجزاء.  هذه  من 

احلّكة، فهي تبقى فيه حىت ينفذ إىل األعضاء، و يصري رطوبة اثنية.
ويكون الّنافذ من اخلّس إىل الطحال قليال جّدا؛ فلذلك يكون ما يصحب 
ذلك الّنافذ إليه من هذه األجزاء املرّة قليال جّدا. )و الطحال جوهره كثيف 
عسر االنفعال، فلذلك ليس تقوى هذه األجزاء على أن تفعل فيه فعال 

ظاهرا؛ فلذلك ليس يظهر للخّس فعل يف الطحال.
ألّن  ذلك  و  فإنه كثري.  املرارة،  إىل  املرّة(  األجزاء  هذه  من  النافذ  أّما  و 
اخلّس و إن كان توّلد الّصفراء منه قليال، إالّ أّن هذه األجزاء املرّة - ألجل 
مناسبتها للّصفراء - يكون ما يندفع منها إىل املرارة كثريا، و إن كان ما ينفذ 
إليها من الّصفراء ليس ابلكثري؛ فلذلك يشتّد فعل هذه األجزاء يف املرارة. و 
فعل املّر، اجلالء و التفتيح، فلذلك كانت هذه األجزاء تفتح سدد املرارة. 

فلذلك كان اخلّس انفعا من الريقان.
هذا ما يكون من هذه األجزاء مع اخلّس املنهضم يف اجلزء املقّعر من الكبد. 
• و أّما ما يكون منها يف اخلّس املنهضم يف اجلزء احملّدب من الكبد، فإنه 
إىل  ينجذب  فلم  األجزاء،  هذه  أكثر  فارقه  هناك،  اخلّس  اهنضام  مت  إذا 
األعضاء ألنه مع أنه ال يصلح لتغذيتها، فهو يضّر هبا، ألنه خارج عن 

االعتدال فلذلك ال جتذبه األعضاء، فيبقى أكثره عند حمّدب الكبد.
• فلذلك كان اخلّس مدرّا للبول. و أما ما يبقى من هذه األجزاء خمالطا 

للنافذ من الّدم إىل العروق، فإنه حيدث األمرين اللذين ذكرانمها.
• و اخلّس يسّكن العطش، و التهاب املعدة، و يطفئ هليبها، و جيلوها 
مبرارته و خاصة إذا مل يغسل. و يشتّد نفعه للمعدة و الكبد احلارّتني، و 
لكنه يضّر ابألمعاء؛ ألّن جوهرها جوهر ابرد، و يربّد البطن. و إذا طبخ 

كان أكثر تغذية ألن الطّبخ يلنّي أرضّيته، فتكون أسهل انفعاال.
• و هو مينع توّلد الّصفراء يف املعدة، و ذلك ألجل تربيده هلا. و إذا أكل 
ابخلّل كان أمنع لتوّلد املرارة يف املعدة. و إذا طبخ ابخلّل و أكل، بّرد املعدة 

جّدا، و نفع من الريقان، إبعانة اخلّل هلعلى التفتيح.

بقّية أحكام اخلّس
احلارّتني.  البثور  و  األورام  من  انفع  فهو  رادعا؛  مربّدا،  اخلّس  ملا كان   •
فلذلك هو انفع من احلمرة و الفلغموىن، جلالئه. و ذلك إذا مل تكن حرارة 
احلمرة شديدة جّدا، فإهنا إذا كانت حرارهتا مفرطة، مل يكن اخلّس كافيا يف 

تربيدها، بل كان حيوج إىل مربّد أقوى تربيدا منه.
• و هو مينع حدوث األورام، إذا ضّمد به العضو قبل حدوث الورم. و 
ذلك ألجل تكثيفه جرم العضو، و ردعه حركة املواّد إليه. فلذلك قد يضّمد 

ابخلّس الوثى و غريه مما خيشى توّرمه.

اخلّس يف کالم األئمة املعصومنی
روی عن أيب عبد هللا قال: 

»عليكم ابخلس فإنه يصفي الدم .«1
  :قال رسول هللا

»كلوا اخلس فإنه يورث النعاس و يهضم الطعام.«2

اهلوامش:
۱. الربقي، امحد بن حممد، »احملاسن«، قم، الطبعة الثانية، 1371ه.ق.، ج 2، 

ص 514.
الثانية، 1403ه.ق.، ج 63،  الطبعة  بريوت،  األنوار«،  اجمللسي، »حبار   .2

ص 239.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات اتريخ پزشکی، 

1387ش. 
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قد عرفت انقطاع النيابة اخلاصة والسفارة، ولكن ليس ذلك يعين بقاء 
املؤمنني واملكلفني يف حرية من أمرهم، بل قد نصب األئمة وإمام 
زماننا هلم من يرجعون إليه يف كل ما ينزل هبم من احلوادث والوقائع، 
ويف تعلم األحكام الشرعية وفصل اخلصومات واستيفاء احلقوق وغريها 

من حاجاهتم الدينية.
وهو الفقيه اجلامع لشرائط معينة، كالعلم ابألحكام الشرعية من الكتاب 
وكالعدالة،   ،املعصومني عن  املأثورة  املعتربة  الرواايت  وهي  والُسنة 

والتقوى، وغريها من الشروط.
فقد قال الصادق: »من كان منكم من قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فلريضوا به حكما فإين قد جعلته عليكم حاكما، فإذا 
حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإمنا استخف حبكم هللا وعلينا رد، والراد علينا 

كالراد على هللا، وهو على حد الشرك ابهلل.«۱

جعلته  قد  فإين  وحرامنا  حاللنا  عرف  قد  رجال  بينكم  »اجعلوا   :وقال
عليكم قاضيا وإایكم أن خياصم بعضكم بعضا إل السلطان اجلائر.«۲

وروى الشيخ الصدوق يف كتاب »إكمال الدين وإمتام النعمة«۳ عن حممد 
بن حممد بن عصام، عن حممد بن يعقوب )الشيخ الكليين(، عن إسحاق 
بن يعقوب، قال: سألت حممد بن عثمان العمري )النائب الثاين يف الغيبة 
الصغرى( أن يوصل يل كتااب قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد 

 :التوقيع خبط موالان صاحب الزمان
»أما ما سألت عنه أرشدك هللا وثبتك...«، إىل أن قال: »وأما احلوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إل رواة حديثنا فإهنم حجيت عليكم وأان حجة هللا عليهم. 
وأما حممد بن عثمان العمري فرضي هللا عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقيت، وكتابه 

كتايب.«
وروى الطربسي يف كتاب »االحتجاج«۴ عن احلجة: »فأما من كان 

المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة

النيابة العامة للفقهاء

من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا على هواه، مطيعا ألمر مواله، 
فللعوام أن يقلدوه، وذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال كلهم، فإن من 
ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فال تقبلوا منهم عنا شيئا، 

وال كرامة.«
وروى الكشي يف كتاب »الرجال«۵ بسنده عن إساعيل بن جابر عن أيب 
عبد هللا الصادق قال: قال رسول هللا: »يمل هذا الدين يف كل 
قرن عدول ينفون عنه أتويل املبطلنی، وتريف الغالنی، وانتحال اجلاهلنی، كما 

ينفي الكري خبث احلديد.«
وروى بسنده إىل أمحد بن ماهويه قال: كتبت إليه - يعين أاب احلسن الثالث 
اهلادي- أسأله عمن آخذ معامل ديين وكتب أخوه أيضا بذلك فكتب 
إليهما: »فهمت ما ذكرمتا، فاصمدا يف دينكما على كل مسن يف حبنا، وكل 

كثري القدم يف أمران فإهنما كافوكما إنشاء هللا تعال.«۶
وروى الطربسي يف كتاب »االحتجاج«۷ عن أيب جعفر الباقر أنه قال: 
»فنحن القرى اليت ابرك هللا فيها، وذلك قول هللا عز وجل، فمن أقر بفضلنا 
حيث أمرهم أبن أیتوان فقال: »َو َجَعْلنا بـَيـْنـَُهْم َو بـنَْیَ اْلُقَرى الَّيِت ابرَْكنا ِفيها«۸ 
والقرى  ظاهرة،  قرى  فيها  ابركنا  اليت  القرى  شيعتهم  وبنی  بينهم  جعلنا  أي: 
الظاهرة الرسل، والنقلة عنا إل شيعتنا وفقهاء شيعتنا إل شيعتنا، وقوله تعال: 
»َو َقدَّْران ِفيَها السَّيـَْر«۹ فالسري مثل للعلم سري به ليايل وأایما، مثل ملا يسري من 
العلم يف الليايل واألایم عنا إليهم يف احلالل واحلرام والفرائض واألحكام، آمننی 
فيها إذا أخذوا منه، آمننی من الشك والضالل والنقلة من احلرام إل احلالل، 

ألهنم أخذوا العلم من وجب هلم أخذهم إایه عنهم ابملعرفة...«
وروى الربقي يف كتاب »احملاسن«۱۰ عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن 
يىي بن عمران احلليب، عن عبد هللا بن مسكان، عن أيب بصري، قال: قلت 

أليب عبد هللا الصادق: أرأيت الراد على هذا األمر كالراد عليكم؟ 
رسول  على  فهو كالراد  األمر  هذا  عليك  رد  من  حممد  أاب  »ای   :فقال

».هللا
صدر  منذ  الفقيه كان  على  وجوبه  الشرعية  األحكام  بيان  أن  مع  هذا 

الشريعة قال تعاىل: 
يِن َو لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا  »فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفٌة لِيـَتـََفقَُّهوا يف الدِّ
الدين  املتفقهة يف  الطائفة  فأوجب على  َيَْذُروَن«،۱۱  َلَعلَُّهْم  ِإلَْيِهْم  رََجُعوا 
بيان  يف  قوهلم  قبول  الناس  عامة  من  غريهم  على  أوجب  اإلنذار، كما 
األحكام الشرعية، وهو يستفاد من اآلية الشريفة، حيث إن حذر الناس 
بعد اإلنذار مطلوب وراجح بداللة اآلية، وال يرتتب احلذر إال عند وجوب 

قبول ما أنذروا به.
وهلذا كانت طوائف تلو األخرى تنهال على الرسول مث على األئمة 
املعصومني من بعده للتفقه ومعرفة الفرائض والسنن واآلداب وأركان 

العقيدة واإلميان.
مث تذهب الطوائف وتنشر وتبني ذلك لعامة الناس، وهذا مما يقتضيه طبيعة 
النظام البشري، حيث إنه ليس من املمكن عادة أن ينهال كل املكلفني 
والناس أبمجعهم على الرسول وعلى املعصومني ابلسؤال عن معامل 
الدين، فهذا املمشى والسلوك عند العقالء دأبوا عليه وأقره الشرع املقدس 

يف نشر األحكام.
 :وقد روى عبد املؤمن األنصاري عن أيب عبد هللا الصادق

يِن َو  »قول هللا عز وجل: »فـََلْو ال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـُْهْم طائَِفٌة لِيـَتـََفقَُّهوا يف الدِّ

لِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيَْذُروَن« فأمرهم أن ينفروا إل رسول 
هللا فيتعلموا مث يرجعوا إل قومهم فيعلموهم...«۱۲

وروى النجاشي يف كتابه »الرجال«۱۳ عن الباقر أنه قال لـأابن بن 
تغلب وهو أحد الفقهاء من تالمذته: »اجلس يف مسجد املدينة وافت 

الناس، فإين أحب أن يرى يف شيعيت مثلك.«
وسأل عبد العزيز بن املهتدي الرضا قال: قلت: ال أكاد أصل إليك 
أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معامل ديين، أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ 

منه ما أحتاج إليه من معامل ديين؟ فقال: »نعم.«۱۴
وكذلك سأل علي بن املسيب اهلمداين قال: قلت للرضا: شقيت بعيدة 
ولست أصل إليك يف كل وقت فممن آخذ معامل ديين؟ قال: »من زكرای بن 

آدم القمي املأمون على الدين والدنيا.«۱۵
وسأل عبد هللا بن أيب يعفور قال: قلت أليب عبد هللا الصادق: »إنه 
ليس كل ساعة ألقاك وال ميكن القدوم وجييء الرجل من أصحابنا فيسألين 
وليس عندي كل ما يسألين عنه«، فقال: »ما مينعك من حممد بن مسلم 

الثقفي فإنه سع من أيب وكان عنده وجيها.«۱۶
أن  رمبا احتجنا   :قال: قلت أليب عبد هللا العقرقويف  شعيب  وسأل 
نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال: »عليك ابألسدي يعين أاب بصري رمحه 

هللا«۱۷
واألخبار املشتملة على إرجاع الناس إىل تالمذهتم كثرية، ومن هنا 
حث األئمة املعصومون على التفقه يف الدين وحفظ الرواايت املأثورة 

عنهم وبينوا فضل ذلك.
قال رسول هللا: »اللهم   :قال علي قال:  الصدوق  فقد روى 
ارحم خلفائي« ثالاث، قيل: ای رسول هللا ومن خلفاؤك؟ قال: »الذين أیتون 

بعدي يروون حديثي وُسنيت.«۱۸
وروى الكشي عن مجيل بن دراج قال: مسعت أاب عبد هللا يقول: 
»بشر املخبتنی ابجلنة: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصري ليث بن البخرتي 
املرادي، وحممد بن مسلم، وزرارة، أربعة جنباء أمناء هللا على حالله وحرامه 

ولوال هؤالء انقطعت آاثر النبوة واندرست.«۱۹
وروى عن أيب بصري أن أاب عبد هللا الصادق قال له يف حديث: »لوال 

زرارة ونظراؤه لظنن أن أحاديث أيب ستذهب.«۲۰
الناس إيل أحياء وأمواات  ويف رواية أخرى عن الصادق قال:»أحب 
أربعة: بُريد بن معاوية العجلي، وزرارة، وحممد بن مسلم، واألحوال، وهم 
أحُب الناس إيل أحياء وأمواات.«،۲۱ وهؤالء األربعة كانوا من أفقه أصحابه 

.وأصحاب الباقر
وروى سليمان بن خالد عن الصادق أنه قال: »ما أجد أحدا أحىي 
ذكران وأحاديث أيب إال زرارة، وأبو بصري ليث املرادي، وحممد بن مسلم، 
وبُريد بن معاوية العجلي، ولوال هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤالء حفاظ 
الدين وأمناء أيب على حالل هللا وحرامه وهم السابقون إلينا يف الدنيا 

والسابقون يف اآلخرة.۲۲
»كان  وقال:  أقواما  ذكر  أنه   الصادق عن  دراج  بن  مجيل  وروى 
أيب ائتمنهم على حالل هللا وحرامه وكانوا عيبة۲۳ علمه، وكذلك اليوم 
هم عندي مستودع سري وأصحاب أيب حقا، إذا أراد هللا أبهل األرض سوء 

صرف هبم عنهم السوء، هم جنوم شيعيت أحياء وأمواات هم الذين أحيوا 
ذكر أيب، هبم يكشف هللا كل بدعة، ينفون عن هذا الدين 
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انتحال املبطلنی وأتويل الغالنی.« مث بكى، فقلت: من هم؟ 
فقال: »من عليهم صلوات هللا وعليهم رمحته أحياء وأمواات: بُريد 

العجلي، وأبو بصري، وزرارة، وحممد بن مسلم.«۲۴
رواایهتم  قدر  على  منا  الرجال  منازل  »اعرفوا  قال:   الصادق وعن 

عنا.«۲۵
وعنه قال: قال رسول هللا: »طلب العلم فريضة على كل مسلم، 

أال إن هللا يُب بغاة العلم.«۲۶
وعنه قال: »عليكم ابلتفقه يف دين هللا وال تكونوا أعرااب،۲۷ فإنه من مل 

يتفقه يف دين هللا مل ينظر هللا إليه يوم القيامة، ومل يزك له عمال.«۲۸
وقال: »لوددت أن أصحايب ضربت رؤوسهم ابلسياط حىت يتفقهوا.«۲۹

وقال: »إن العلماء ورثة األنبياء، وذاك أن األنبياء مل يورثوا درمها وال 
دينارا، وإمنا أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ 
حظا وافرا، فانظروا علمكم هذا عمن أتخذونه، فإن فينا أهل البيت يف كل 

عدوال ينفون عنه تريف الغالنی، وانتحال املبطلنی، وأتويل اجلاهلنی.«۳۰
وقال الصادق: »إذا أراد هللا بعبد خريا فقهه يف الدين.«۳۱

وعن الباقر قال: »من علم ابب هدى فله مثل أجر من عمل به وال 
ينقص أولئك من أجورهم شيئا، ومن علم ابب ضالل كان عليه مثل أوزار 

من عمل به وال ينقص أولئك من أوزارهم شيئا.«۳۲
وقال الصادق: »احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تتاجون إليها.«،۳۳ 
وقال للـمفضل بن عمر: »اُكتب وبث علمك يف إخوانك فإن مت فأورث 

كتبك بنيك فإنه أیيت على الناس زمان هرج ال أینسون إال بكتبهم.«۳۴
واألحاديث يف هذا اجملال كثرية جدا ال يسع املقام ذكرها.

والسر يف هذا احلث الشديد هو أن الفقهاء حصون اإلسالم يدفعون عنه 
بدع الباطل ودعاته وكذب املفرتين كما تقدم يف الرواايت.

وقال الكاظم: »إذا مات املؤمن بكت عليه املالئكة وبقاع األرض اليت 
كان يعبد هللا عليها وأبواب السماء اليت كان يصعد فيها أبعماله وثُلم يف 
اإلسالم ثلمة ال يسدها شيء، ألن املؤمننی الفقهاء حصون اإلسالم كحصن 

سور املدينة هلا.«۳۵
وقال الصادق: »ما من أحد ميوت من املؤمننی أحُب إل إبليس من 

موت فقيه.«۳۶
وقال: »إن أيب كان يقول: إن هللا عز وجل ال يقبض العلم بعدما يهبطه، 
ولكن ميوت العامل فيذهب مبا يعلم، فتليهم اجلفاة۳۷ فيضلون ويضلون، وال 

خري يف شيء ليس له أصل.«۳۸

اهلوامش:
1. كما يف كتاب »الكايف«، للشيخ الكليين، ج 1، ص 67، و ج 7، ص 412؛ 
وكتاب »من ال حيضره الفقيه« للشيخ الصدوق،ج 3، ص 5؛ وكتاب »التهذيب« 

للشيخ الطوسي، ج 6، ص 301؛ وكتاب »االحتجاج« للطربسي، ص 194.
۲. »التهذيب للطوسي«، ج 6، ص 303.

۳. »کمال الدين و متام النعمة«، ص 484، ابب 45، ح 4.
۴. »االحتجاج«، ج 2، ص 263.

۵. »رجال الكشي«، ج 1، ص 10، ح 5.
۶. نفس املصدر، ص 4، ح 7.

۷. »االحتجاج«، ج 2: ص 63.
۸. سورة سبأ، اآلية 18.

۹. اآلية السابقة.

۱۰. »احملاسن«، ج 1، ابب 47، ح 194.
۱۱. سورة التوبة، اآلية 122.

۱۲. »معاين األخبار«، ص 157، ابب معىن قوله: »اختالف أّميت رمحة«، ح 
1؛ »وسائل الشيعة«، ج 27، ص 147، ابب 11، ح 10.

۱۳. »الرجال«، ص 10، رقم 7.
۱۴. »وسائل الشيعة«، ج 27، ص 147، ابب 11، ح 27 و33.

۱۵. نفس املصدر، ص 146، ح 27.

۱۶. نفس املصدر، ص 144، ح 23.

۱۷. نفس املصدر، ص 142، ح 15.
۱۸. »من ال حيضره الفقيه«، ج 4، ص 420، ح 5919.

۱۹. »رجال الكشي«، ص 170، الرقم 286.
۲۰. نفس املصدر، ص 136، الرقم 217.
۲۱. نفس املصدر، ص 135، الرقم 215.
۲۲. نفس املصدر، ص 136، الرقم 218.

۲۳. أي صندوق وخزانة علمه.
۲۴. »وسائل الشيعة«، ج 27، ص 145، ابب 11، ح 25.

۲۵.  نفس املصدر، ص 79، ابب 8، ح 7.
۲۶. نفس املصدر، ص 25، ابب 4، ح 15.

۲۷. أي أهل البادية اجلاهلني أبحكام الدين.
۲۸. »الكايف«، ج 1، ص 31، ابب فرض العلم ووجوب طلبه، ح 7.

۲۹. نفس املصدر، ص 31، ابب فرض العلم ووجوب طلبه، ح 8.
۳۰. نفس املصدر، ص 32، ابب صفة العلم وفضله، ح 2.

۳۱. نفس املصدر، ص 32، ابب صفة العلم وفضل العلماء، ح 3.
۳۲. نفس املصدر، ص 35، ابب ثواب العامل واملتعلم، ح 4.

۳۳. نفس املصدر، ص 52، ابب رواية الكتب واحلديث، ح 10.

۳۴. نفس املصدر، ص 52، ابب رواية الكتب واحلديث، ح 11.
۳۵. نفس املصدر، ص 38، ابب فقد العلماء، ح 3.
۳۶. نفس املصدر، ص 38، ابب فقد العلماء، ح 1.

العلم  قابلة الكتساب  ليست  اليت  القاسية  والقلوب  الغليظة  النفوس  أهل  أي   .۳۷
والكمال.

۳۸. »الكايف«، ج 1، ص 38، ابب فقد العلماء، ح 5.

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

المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة

لقد كان الناس، مصدر االبتالء ابحلرية يف عصر النيب موسى، لكنه 
بقي يف اضطرار اتم وانتظار اتم إىل أن رحل عن هذه الدنيا، يف الغربة 

والوحدة )من حيث احمليطني به(. 
بن  للّصادق جعفر  قلت  قال:  أبيه  بن عمارة عن  بن حمّمد  جعفر  وروى 

 :فقال .أخربنی بوفاة موسی بن عمران :حمّمد
له:  فقال  املوت.  ملك  أاته  أكله  وانقطع  مّدته  واستوفی  أجله  أاته  ملّا  »إنّه 

الّسالم عليك ای كليم هللا فقال موسی: وعليك الّسالم من أنت؟
فقال: أان ملك املوت. 

قال: ما اّلذی جاء بك؟ 
قال: جئت ألقبض روحك. 

فقال له موسی: من أين تقبض روحی؟ 
قال: من فمك. 

قال موسی: كيف وقد كّلمت به رّبی جّل جالله. 
قال: فمن يديك. 

قال: كيف وقد محلت هبما »الّتوراة«. 
قال: فمن رجليك. 

قال: كيف وقد وطئت هبما »طور سيناء«. 
قال: فمن عينك. 

قال: كيف ومل تزل إلی رّبی ابلّرجاء مدودة. 
قال: فمن أذنيك. 

قال: كيف وقد سعت هبما كالم رّبی عّز وجّل. 

قال فأوحی هللا تبارك وتعالی إلی ملك املوت ال تقبض روحه حّتی يكون 
هو اّلذی يريد ذلك وخرج ملك املوت فمكث موسی ما شاء هللا 
أن ميكث بعد ذلك ودعا يوشع بن نون فأوصی إليه وأمره بكتمان أمره 
وأبن يوصی بعده إلی من يقوم ابألمر وغاب موسى عن قومه فمّر 
فی غيبته برجل وهو حيفر قربا. فقال له: أال أعينك علی حفر هذا القرب؟ 

فقال له الّرجل: بلی. 
فأعانه حّتی حفر القرب وسّوی الّلحد مثّ اضطجع فيه موسی لينظر 
كيف هو فكشف هللا له الغطاء فرأی مكانه فی اجلّنة. فقال: ای رّب 
اقبضنی إليك فقبض ملك املوت روحه مكانه ودفنه فی القرب وسّوی عليه 
الرّتاب وكان اّلذی يفر القرب ملك املوت فی صورة آدمّی وكان ذلك فی 
ال  نفس  وأّی  هللا  موسی كليم  مات  الّسماء:  من  صائح  فصاح  »الّتيه« 

متوت.«1
 وأورد الشيخ الطوسي يف كتاب »التهذيب« أن رحيل النيب موسى
النيب  أن  مثلما  رمضان،  شهر  من  والعشرين  احلادي  ليلة  يف  وقع 

عيسى قد صعد به إىل السماء يف تلك الليلة.2
األمة  وأداء  عمل  حصيلة   املهدي اإلمام  غيبة  ابتالء  لقد كان 
ابتلي ببالء  االسالمية ذاهتا، إذ خضنا يف ذلك سلفا، بيد أن اإلمام 

الغيبة وأصبح طريدا وفريدا وشريدا ووحداي.
عن األصبغ بن نباتة قال مسعت أمري املؤمنني يقول: 

»صاحب هذا األمر الّشريد الّطريد الفريد الوحيد.«3
مكان  عن  االستفسار  حول  وردت  عديدة  رواايت  ومثة 

إساعيل شفيعي سروستاين

ابتالء الناس، ابتالء اإلمام 

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين
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تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

الرواايت، مكاان  الزمان. ومل حتدد هذه  حياة صاحب 
خاصا لعيش اإلمام، واعتربت أن موقعه ومكانه يف الصحارى 

والرباري واجلبال واألماكن النائية. 
ويف رواية يتوجه اإلمام إىل علي بن مازایر قائال:

»ای ابن املازایر! أبی أبو حمّمد عهد إلّی أن ال أجاور قوما غضب هللا عليهم 
ولعنهم وهلم اخلزی فی الّدنيا واآلخرة وهلم عذاب أليم وأمرنی أن ال أسكن 

من اجلبال إاّل وعرها ومن البالد إاّل عفرها.«4
وكتب اإلمام إىل الشيخ املفيد: 

الّنائی عن مساكن الظّاملنی حسب اّلذی أراانه هللا  »وإن كّنا انئنی مبكاننا 
الّدنيا  دولة  دامت  ما  ذلك  فی  املؤمننی  ولشيعتنا  الّصالح  من  لنا  تعالی 

للفاسقنی فإاّن حنيط علما أبنبائكم وال يعزب عّنا شیء من أخباركم... .«5

ابتالء اإلمام، سبب ارتقاء اإلمام 
والرباري؛  اجلبال  يف  راع،  بال  الناس كالقطيع  اته  الغيبة،  وقوع  وبعد 
وأصيبوا بعدم الثبات يف النظرية والتطبيق، وابتلوا مبكر الليل والنهار. وقد 
وصف اإلمام علي أمري املؤمنني وضع املسلمني يف عصر الغيبة يف 

عدة رواايت مبا يف ذلك: 
»للقائم مّنا غيبة أمدها طويل كأّنی ابلّشيعة جيولون جوالن الّنعم فی غيبته 
يطلبون املرعی فال جيدونه أال فمن ثبت منهم علی دينه ومل يقس قلبه لطول 

أمد غيبة إمامه فهو معی فی درجتی يوم القيامة... .«6
واعترب اإلمام علي أن التفرق والشعور ابنعدام األمن الدائم وعدم 
عن حصن  اخلروج  نتائج  من  ابهنا  القلب  وقسوة  الدين  على  الثبات 

الوالية املنيع. 
إن قسوة القلب، هي مرض يصيب القلب ويؤدي إىل االنزالق يف براثن 
التعاسة األبدية والشقاء. وعندما تستوىل القساوة، على قلب اإلنسان، 
جتعل اهلمجية والبطش والفتك والظلم واإليذاء، صفة ابرزة فيه إىل أن 

يتدحرج يف اجلحيم بسبب كثرة الذنوب واجلور. 
:ويقول اإلمام علي أمري املؤمنني

لكثرة  إاّل  القلوب  قست  وما  القلوب  لقسوة  إاّل  الّدموع  جّفت  »ما 
الّذنوب.«7 

إن قسوة القلوب، تعد من أكرب العقوابت اإلهلية اليت يناهلا اآلمثون. 
واعترب اإلمام حممد بن علي بن موسى الرضا أن قسوة القلب، هي 

من نتائج احلرية والضالل:
»إّن هذا األمر ال يكون إاّل إلی مائتی سنة أو ثالمثائة سنة لقست القلوب 
ولرجع عاّمة الّناس عن اإلسالم ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه أتّلفا لقلوب 

الّناس و تقريبا للفرج.«8

اهلوامش:
1. ابن اببويه، حمّمد بن علي، »كمال الّدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 153- 

.154
2. الطوسي، حمّمد بن حسن، »هتذيب األحكام«، حتقيق خرسان، ج 1، ص 

.114
3. ابن اببويه، حمّمد بن علي، »كمال الّدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 303.

4. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »الغيبة«، ص 266.
5. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 53، ص 175؛ نقال عن الطربسي، 

امحد بن علي، »اإلحتجاج علی أهل الّلجاج«، ج 2، ص 497.
6. ابن اببويه، حمّمد بن علي، »كمال  الّدين ومتام النعمة«، ج 1، ص 303.

7. ابن اببويه، حمّمد بن علي، »علل  الّشرائع«، ج 1، ص 81.
8. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 369.

واملرابطة   الزمان إمام  وبالء  »کرب  اساعيل،  سروستاين،  شفيعي  املصدر: 
اإلميانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، ص ۸۸-۸۵.

برهـان األمن
٭ الرقم 82

٭ حمرّم احلرام
1443 فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب



٭الرقم 82
٭ حمرّم احلرام

1443

٭ الرقم 82
٭ حمرّم احلرام

1443

ية
دو

ه
لم

ت ا
سا

در
ال

ية
دو

ه
لم

ت ا
سا

در
ال

ية
د.

ه
لم

ت ا
سا

درا
ال

ية
د.

ه
لم

ت ا
سا

درا
ال

44

45

فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

املسؤول عن حفظ األمن البد وأن يكون عاملا جبميع خفااي 
وأسرار ذلك الشيء، فال يؤمتن حلفظ أمن البلد من ال يعرف 
شيئا عنه، وال يؤمتن حلفظ القرآن والوحي إال من يلم بعلم القرآن 

والوحي وكلمات هللا تعاىل اليت ال نفاد هلا.
فال يؤمتن حلفظ الشيء إال من يطلع على مجيع ما يراد حفظه، فقد 
يكون شخص حافظا ملؤسسة صغرية أو مصرف متوسط لكنه ال يؤمتن 
عليه حلفظ مؤسسة عسكرية أو مركز اقتصادي رفيع املستوى، فإن األمن 
إجياد  ميكنه  عادل  إنسان  وليس كل  واستطالع،  واطالع  وخربة  علم 

األمن يف مساحات وسيعة.
فال يوصف اإلنسان ابألمانة واحلفظ والصدق مبجرد عدم تعمد اخليانة 
والكذب، بل البد من اإلحاطة العلمية ابلذي يريد حفظه وأمانته، فمن 
ال يكون مطلعا على خفااي وبواطن مؤسسة عسكرية وال يعرف شيئا عن 
علومها ال يعتمد عليه يف حفظ األمن وسالمة املعسكر، وإمنا االعتماد 
على القائد اخلبري امليداين املطلع على علوم األمن والعسكر، ومن هنا 
فالنيب ال يكون أمينا على الوحي وال حافظا له إن كان علمه دون 

مستوى تلك اآلفاق الوسيعة من الوحي اإلهلي.
ومن هنا ال حيفظ الوحي إال ابلوحي، ألن البشر يقصر علمه عن وعي 

الوحي، ومن هنا قال تعاىل بصريح الكلمة: 
»ِإاَن حَنْن نـََزْلَنا الذِْكَر َوِإاَن َله حَلاِفظوَن«۱

وهذا برهان قاطع على أن حفظ الوحي ليس بوسع البشر.
والرواة  الصحابة  دون  اإلمام  صفة  أمره  وعزائم  وحيه  على  هللا  أمني 

والفقهاء:
إن هللا تعاىل وعد حبفظ وبقاء الوحي، وهنا يطرح السؤال أنه لو كان 
احلافظ للوحي والقرآن من ال يكون مطلعا على كل تلك اآلفاق الوسيعة 
وال يكون مؤيدا بروح القدس -كما كان النيب- فال ميكن أن يعتمد 
عليه يف احلفظ ولن يكون أمينا، وذلك ليس لتعمد اخليانة فحسب، 
بل ألن اإلنسان ال يكون حافظا لشيء ال حييط به علما، والصحابة 
والتابعون وغريهم من البشر ولو أمجعوا وضم بعضهم إىل بعض لن يصل 
علمهم إىل أدىن مستوايت علم النيب، فهم ليسوا أمناء على الوحي، 
بل ال ميكن أن يكون احلافظ واألمني للوحي إال من يوازي علمه علم 

الرسول ويكون واراث لروح القدس.
ومن هنا صار الوصي دون غريه اباب ملدينة علم النيب حيث قال 

رسول هللا: »أان مدينة العلم وعلي ابهبا.«۲
فال يكفي لصدق وصف األمانة على اإلنسان كونه صادقا وعادال، ما 

مل يكن عنده علم ابألمن بنسبة ما ائتمن عليه.
واملسؤول عن أمن البلد أو اجليش أو املواقع االلكرتونية كيف يكون أمينا 

حينما ال يعرف شيئا عن علوم األمن والعسكر وااللكرتونيات؟
وكيف يصدق وصف »أمنی هللا على وحيه« أو »أمنی هللا يف أرضه« على 

الصحابة مع عدم اطالعهم على الوحي والكتاب املبني؟

ابب مدينة علم الرسول
زعم بعض أن كل من مسع شيئا عن رسول هللا فإنه يكون اباب إليه 
يف ذلك املقدار، ومن هنا قال: ال خصوصية يف أمري املؤمنني ليكون 

هو ابب مدينة علم النيب دون غريه.

وهذا الوهم انشئ عن ظنه أن ابب الوصول إىل النيب هو جمرد القناة 
احلسية، واحلال أن أمري املؤمنني خص من بني سائر الصحابة بتحمله 
للروح القدسي النازل للنيب، وذلك أن آفاق الوحي ليست مقتصرة 
على األلفاظ اليت خرجت من فم رسول هللا املقدس، بل الوحي هو 

الروح الذي أوحي إىل النيب يف قوله تعاىل:
مياُن َولِكْن  »وََكذِلَك َأْوَحْينا ِإلَْيَك ُروحاً ِمْن َأْمِران ما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكتاُب َوالَ اإْلِ
َجَعْلناُه نُوراً نـَْهِدي ِبِه َمْن َنشاُء ِمْن ِعباِدان َوِإنََّك لَتـَْهِدي ِإل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم«۳ 
وهذا الوحي احملمدي متتد آفاقه إىل السماوات واألرضني كما هو املنصوص 
يف عدة من آايت الذكر احلكيم، وال يتيسر الوصول إليه إال عرب من يتحمل 
ذلك العلم بعد رسول هللا. فكل خرب أو حديث أو أتويل أو تفسري 
 بن أيب طالب ينقل عن رسول هللا يكتسب حجيته من علي 

الذي هو املمثل الرمسي لعلوم النيب واحلامل لذلك الروح القدسي.
فاحنصر الباب للوصول إىل الغيب يف شخص واحد، وهو القيم على ما 
الناس من أخبار وآاثر رسول هللا. وال حجية يف من يتلقى  يتداوله 
عن الغيب دون إشراف وهيمنة الوصي، نظري ما لو فرضنا أن أحدا التقى 
جبربئيل ومسع منه أو كشف له الغيب يف املنام أو اليقظة فخالف مؤدى 
كشفه لرأي النيب وفعله، فلو ترك كالم النيب واتبع ما كشف له، 
فقد أنكر نبوة النيب وادعى لنفسه النبوة. وذلك لو كان هنالك طريق 
لالرتباط بعامل الغيب دون وساطة النيب فأي حاجة تبقى إىل النيب، 

فهذا الفرض بنفسه مناقض ألساس النبوة والرسالة.
وهذا سد لباب مجيع الفرق املنحرفة املؤسَسة على الكشف والشهود الغييب 
يف املنام أو اليقظة، فإن أساس النبوة قائم على أن إنزال الغيب للشهادة من 
صالحيات صاحب الروح القدسي املصطفى، ومن هنا ورد أن من تكهن 

۴.أو تكهن له فقد برئ من دين حممد
لن يكون البشر أمينا على وحي هللا وال صادقا إال بعد رعاية ممثل الدولة 
اإلهلية وهو اإلمام، ولو كان احلافظ للوحي هم الصحابة لتنزل الوحي إىل 
قدر الطاقة البشرية، ولكان متأثرا ابلبيئة والرتاب واجلغرافيا والثقافة البشرية 
فيتضيق لضيق املسار واحلافظ، ولن يكون أمينا حىت يف نقل ألفاظ الوحي 
فضال عن علومه الالمتناهية، فإن من مل حيط بعلم شيء فإنه ميكن أن ميوه 
عليه وقد ختونه ذاكرته فال يعتمد عليه، السيما بعد سعيهم إىل منع تدوين 
احلديث ورواج سوق الكذابني وغريه من املؤثرات اليت تسلب عن الوحي 

صفة احلجية الوحيانية.
ففي حالة عدم اإلمام املعصوم ال يكون الكتاب والسنة إال بقدر العقل 
البشر، فبقاء  البشري، وهو رجوع عن احلاجة للوحي الذي يفوق عقل 
الوحي ابلبشر ال يفرق عن حالة عدم إرسال الرسول. وذلك لإلشكال يف 

املتلقي دون امللقي.
ويف الكتاب والسنة أيضا نقول: لو فرضنا أن اإلمام الصادق احلي 
شأنه شأن سائر الناس والعلماء الذين يستفيدون علمهم أبدوات بشرية 
من االستظهار واالعتماد على الرواة بعد استيضاح حاهلم وغريها، ومل يكن 
هناك رقيب وحياين حامل لروح القدس يف حفظ الوحي، لكان مثل ما لو 
أوحي إىل شخص غري واجد لروح القدس ليتنزل الوحي إىل قدر سعة طاقته 

ويضيق بضيق فهمه ووعيه.
قال هللا تعاىل: 

»َوَتِعيـََها أذن َواِعَية«۵ فليس كل أذن تعي الوحي، ولو مل يكن املتلقي أو 

احلافظ للوحي مبستوى الوحي للزم أن ال تكون حجية الوحي إال حجية 
بشرية وال ميكن االعتماد عليه لرفع االختالف فيما ال سبيل للعقل البشري 

إليه، أي فيما كانت احلاجة فيه إىل وجود الرسول.
من هنا جاء اإلصرار على بيان املقامات الغيبية ألئمة الدين يف األحاديث 
واألخبار، إذ لو اقتصران على البحث الكالمي ومل نركز على اجلهة القدسية 
احلافظ  إذ  الدين وبطالنه،  فإن ذلك يالزم حمو  اإلمام  القدس يف  وروح 

للوحي البد وأن يكون حامال لروح القدس كحامل الوحي حرفا حبرف.

اهلوامش:
۱. سورة احلجر، اآلية 9.

۲. الشيخ الصدوق، »التوحيد«، ص 307.
۳. سورة الشورى، اآلية 52.

۴. »الوسائل«، ابب26، ح22215.
۵. سورة احلاقة، اآلية 12.

املصدر: مقالة »دور اإلمام الغائب يف بقاء حجج هللا تعال وبيناته ويف هداية 
البشر«، کاتب: الشيخ حسن الكاشاين.

فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب
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:يف التوقيع املروي يف آخر اإلحتجاج، عن موالان صاحب الزمان
»ألننا من وراء حفظهم ابلدعاء الذي ال يجب عن ملك األرض و السماء، 

فليطمئن بذلك من أوليائنا القلوب...«۱
و قال السيد األجل علي بن طاووس يف »املهج«: 

من  منه  دعاءه، فحفظت  رأى، فسمعت سحرا  من  بسر  أان  و كنت 
الدعاء ملن ذكره من األحياء و األموات: و أبقهم )أو قال: و أحيهم( يف عزان 
و ملكنا و سلطاننا و دولتنا، و كان ذلك يف ليلة األربعاء اثلث عشر ذي 

القعدة سنة مثان و ثالثنی و ستمائة، إنتهى كالمه رفع مقامه.۲ 
و يف »الكايف«: إبسناده عن أيب عبد هللا عن رسول هللا يف 
امرئ  قلب  عليهن  يغل  ال  »ثالث  قال:  اخليف«  »مسجد  يف  خطبته 
مسلم: إخالص العمل هلل، و النصيحة ألئمة املسلمنی، و اللزوم جلماعتهم، 

فإن دعوهتم  حميطة من ورائهم.«۳ 
و يف الكايف أيضا: إبسناده عن رجل من قريش من أهل »مكة«، قال: 
قال سفيان الثوري: إذهب بنا إىل جعفر بن حممد قال: فذهبت 
معه إليه، فوجدانه قد ركب دابته، فقال له سفيان: ای أاب عبد هللا، حدثنا 
حبديث خطبة رسول هللا يف مسجد اخليف، قال: دعين حىت أذهب يف 
حاجيت، فإين قد ركبت، فإذا جئت حدثتك، فقال: أسألك بقرابتك من 

رسول هللا ملا حدثتين، قال: فنزل، فقال له سفيان:
مر يل بدواة و قرطاس حىت اثبته، فدعا به، مث قال: اكتب : بسم هللا 
الرمحن الرحيم، خطبة رسول هللا يف مسجد اخليف: نضر هللا عبدا سع 
مقاليت فوعاها و بلغها من مل تبلغه، ای أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب، فرب 

حمّمدتقي املوسوي االصبهاين

دعاء اإلمام للمؤمنين
حامل فقه ليس بفقيه، و رب حامل فقه إل من هو أفقه منه.

ثالث ال يغل عليهن قلب امرى ء مسلم:
فإن  جلماعتهم،  اللزوم  و  املسلمنی،  ألئمة  النصيحة  و  هلل،  العمل  إخالص 
دعوهتم حميطة من ورائهم، املؤمنون إخوة، تتكاىف  دماؤهم، و هم يد على من 

سواهم، يسعى بذمتهم أدانهم.
فكتبه سفيان، مث عرضه عليه، و ركب أبو عبد هللا و جئت أان و 
أنظر يف هذا  كما أنت حىت  قال يل:  الطريق،  فلما كنا يف بعض  سفيان 

احلديث.
فقلت له: قد و هللا ألزم أبو عبد هللا رقبتك شيئا ال يذهب من رقبتك أبدا. 
فقال: و أي شي ء ذلك؟ فقلت له: ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم:

إخالص العمل هلل قد عرفناه، و النصيحة ألئمة املسلمنی، من هؤالء األئمة 
الذين جيب علينا نصيحتهم؟ معاوية بن أيب سفيان، و يزيد بن معاوية، و مروان 

ابن احلكم، و كل من ال جتوز شهادته عندان، و ال جتوز الصالة خلفهم؟!
و قوله: و اللزوم جلماعتهم، فأي اجلماعة؟

مرجئ يقول: من مل يصل و مل يصم و مل يغتسل من جنابة، و هدم الكعبة، و 
نكح امه، فهو على إميان جربئيل و ميكائيل؟

أو قدري يقول: ال يكون ما شاء هللا عز و جل، و يكون ما شاء إبليس؟
أو حروري يتربأ من علي بن أيب طالب و شهد عليه ابلكفر؟

أو جهمي يقول: إمنا هي معرفة هللا وحده، ليس اإلميان شي ء غريها؟!!
قال: ويك، و أي شي ء يقولون؟ 

علينا  الذي جيب  اإلمام  أيب طالب و هللا  بن  إن علي  يقولون:  فقلت: 

أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

نصيحته، و لزوم مجاعتهم: أهل بيته.
قال: فأخذ الكتاب فخرقه. 
مث قال: ال خترب هبا أحدا.۴ 

ال خيفى أن دعاء اإلمام يف حق املؤمن من أكمل إفاضاته له و أمجل 
عناايته عليه، ألن سائر اإلفاضات من قبله يتوقف على حتصيله، و هذه 
إفاضة تفوزك بسائر اإلفاضات، و توفقك لتحصيل السعادات، منه رمحه 

هللا.
و يدل على دعاء إمام كل زمان لشيعته أيضا، ما روي يف البحار، عن 

»مناقب ابن شهر آشوب«، عن موسى بن سيار، قال:
كنت مع الرضا و قد أشرف على »حيطان طوس«، و مسعت واعية 
فاتبعتها فإذا حنن جبنازة، فلما بصرت هبا رأيت سيدي و قد ثىن  رجله عن 
فرسه، مث أقبل حنو اجلنازة فرفعها، مث أقبل يلوذ هبا، كما تلوذ السخلة ابمها.

مث أقبل علي و قال: »ای موسى بن سيار! من شيع جنازة ويل من أوليائنا 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، ال ذنب عليه، حىت إذا وضع الرجل على شفري 
قربه، رأيت سيدي قد أقبل، فأفرج الناس عن اجلنازة حىت بدا له امليت، فوضع 

يده على صدره.« 
مث قال:

»ای فالن بن فالن، أبشر ابجلنة، فال خوف عليك بعد هذه الساعة.«
فقلت: جعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ فو هللا إهنا بقعة مل تطأها قبل يومك 
هذا. فقال يل: »ای موسى بن سيار، أما علمت أان معاشر األئمة تعرض 
علينا أعمال شيعتنا صباحا و مساء، فما كان من التقصري يف أعماهلم سألنا هللا 

تعال الصفح لصاحبه، و ما كان من العلو سألنا هللا الشكر لصاحبه.«۵ 
املؤمنني يف حديث  أمري  ما روي عن  أيضا:  املقصود  على  يدل  و 
رميلة، قال: »ای رميلة، ليس من مؤمن ميرض إال مرضنا مبرضه، و ال يزن إال 

حزان حبزنه، و ال يدعو إال أمنا لدعائه، و ال يسكت إال دعوان له.«۶
و يدل على املقصود أيضا: ما رواه حممد بن احلسن الصفار يف »بصائر 

:الدرجات« إبسناده عن أيب الربيع الشامي قال: قلت أليب عبد هللا
بلغين عن عمرو بن إسحاق حديث. 

فقال: »اعرضه.« 
قال: دخل علي أمري املؤمننی فرأى صفرة يف وجهه. قال: »ما هذه 
لفرحكم، و حنزن  لنفرح  له علي: »إان  فقال  به،  الصفرة؟« فذكر وجعا 
حلزنكم، و منرض ملرضكم، و ندعو لكم، و تدعون فنؤمن .« قال عمرو: قد 

عرفت ما قلت، و لكن كيف ندعو فتؤمن؟ 
فقال: »إان سواء علينا البادي و احلاضر.« 

فقال أبو عبد هللا: »صدق عمرو.«۷ 

اهلوامش:
1. »اإلحتجاج«، ج 2، ص 324، عنه »البحار«، ج 53، ص 176 ح 8، و 

»إلزام الناصب«، ج 1، ص 466.
2. »مهج الدعوات«، ص 296.

3. »الكايف«، ج 1، ص 403 ح 1، عنه »الوايف«، ج 2، ص 98، ح 1.
4. نفس املصدر، ص 403 ح 2، عنه »الوسائل«، ج 19، ص 55، ح 3.

5. »املناقب«، ج 3، ص 452، عنه »البحار«، ج 49، ص 98 ح 13.
6. »بصائر الدرجات«، ص 260، ح 1 و 2.

7. نفس املصدر، ص 260، ح 1 و 2.

  ،»املصدر: االصفهاين، حممد تقى، »مكيال املكارم يف فوائد الدعاء للقائم
مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص ۱۴۳-۱۴۰.
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»شتوتغارت«  مدينة  يف  1968م.  سنة  هوفر  ماير  كاترين  ولدت 
بـ»أملانيا«، ونشأت يف عائلة مسيحّية كاثوليكّية حمافظة حيث كانت 
قليلة  لفرتة  وعملت  الكنيسة،  يف  األحد  هنار  الدينّية  الطقوس  تؤّدي 
مساعدة للكاهن يف الكنيسة، مثّ واصلت دراستها حىّت املرحلة الثانوية، 

مثّ أسلمت بعد تعرّفها على زوجها اللبنايّن.

نشأهتا وحميطها قبل اعتناقها اإلسالم
تقول کاترين: 

إّنين أدعى كاترين ماير هوفر ولدت سنة 1968م.، ونشأت يف بلدة 
شتوتغارت الصغرية يف أملانيا، حيث درست فيها حىّت املرحلة الثانويّة، 

بعدها تعرّفت على زوجي اللبنايّن، ومتَّ زواجنا يف أملانيا.
مسيحّية  عائلة  ظّل  يف  نشأت  فاّنين  العائلي،  وحميطي  لبيئيت  ابلنسبة 
يف  األحد  هنار  الدينّية  الطقوس  نؤّدي  نسبّياً، كنا  حمافظة  كاثوليكّية 
الكنيسة، وقد كنت لفرتة مساعدة للكاهن يف الكنيسة، وما زالت والديت 
كذلك تؤّدي الصالة والرتاتيل الدينّية فيها. روابطنا العائلّية كانت جّيدة 
بعد  أّما  عندمها،  تلتقي  العائلة  حيث كانت  وجّديت  جّدي  حياة  يف 
وفاهتما فقد تغرّي الوضع، ألن الدافع مل يكن احملافظة على صلة الرحم، 
الغربّية عموماً،  اجملتمعات  قائمة يف  اجلّدين، وهذه مشكلة  إرضاء  بل 
حيث تقّل الروابط اإلنسانّية واالجتماعّية بني األقارب بعد فقدان العامل 

اجلامع هلم.
أّما يف احمليط العام فإّن الدين له أتثري شكلي وحمدود يف عالقات الناس 

المستبصرونالمستبصرون

ببعضهم، وهو يكاد يكون ملغى يف تقرير املسائل االقتصاديّة والرتبويّة، 
بينما تلعب الروابط السياسّية والقومّية والعنصريّة الدور األكرب يف مسار 

اجملتمع األملاين وغريه من اجملتمعات الغربّية.

الدوافع املبدئّية واملباشرة العتناقها اإلسالم
تقول کاترين: 

عندما بلغت سّن الرابعة عشر مل أعد أشعر ابلرغبة يف الذهاب إىل الكنيسة؛ 
ألّنين وجدت بعد التأّمل أبّن ما يقوله »اإلجنيل« املتداول بعيداً جّداً عن 
الواقع، ومن الصعب تطبيقه يف حياتنا احلاضرة، بعكس ما كان عليه الوضع 

.يف زمن املسيح
ومن مثّ بدأت أشعر بعدم وجود دور ملموس للدين وللكنيسة يف حياة 
اجليل احلاضر، فتخّليت عن الذهاب إىل الكنيسة، علماً أبنّه مل تكن لدّي 
بعد أدىن فكرة عن الدين اإلسالمي، وكانت الصدفة - وأان يف حالة الفراغ 
والتشكيك هذه - أن تعرّفت على زوجي احلايل الذي طلب ميّن الزواج، 

وأن يكون زواجنا وفق الشريعة اإلسالمّية.
وابلفعل ذهبنا إىل عامل دين مسلم ونطقت يف البداية بشهادة أن ال إله إالّ 
هللا وأّن حمّمداً رسول هللا حىّت يصبح الزواج شرعّياً، ولكن مل أشعر أبيّن 

أصبحت مسلمة حقيقّية مبجّرد هذا القول.
أتيت مع زوجي إىل »لبنان« لزايرة عائلته، ولفت نظري وجود  ومن مثّ 
نظري  يلفنت  احملّجبات كّن  ولكّن  نفسه،  الوقت  وسافرات يف  حمّجبات 
أكثر من السافرات، وشعرت بنداء فطري داخلي يقول يل إنَّ احلجاب 

كاترين ماير هوفر

المستبصرونالمستبصرون

أفضل من السفور، فقّررت بعد عوديت إىل أملانيا ارتداء احلجاب بعد دراسة 
أراقب عن كثب  الكتب اإلسالمّية، وكنت  للعديد من  وتعّمق ومطالعة 
التصرّفات والعادات اإلسالمّية، وأسأل عن األحكام الشرعّية، وأكثر ما 
إليها أكثر، ولكّنين مل أرغب  أتعّرف  لفت نظري الصالة، فصّممت أن 
مبعرفة ذلك والبدء هبا إكراماً لزوجي أو لعائلته وحميطه، بل أردت االطالع 

الذايت واالقتناع.

موقف ذويها من اعتناقها للسالم، وخاّصة ابلنسبة الرتدائها 
احلجاب

تقول کاترين: 
كانت رّدة الفعل لدى األهل قاسية جّداً حىّت قبل أن أحتّجب، وذلك 
الّنين بدأت أمتنع عن أكل اللحوم غري الشرعّية، وعن شرب اخلمر يف 
وكانوا  االمتناع،  هذا  سبب  يفهمون  ال  طبعاً كانوا  العائلّية،  املناسبات 
يعتربونه إهانة هلم، ولكّنين مل أتراجع عن قراري هذا، وبعد مرور فرتة من 
الزمن، وابلتحديد بعد أن ارتديت احلجاب فعالً كان ذلك مبثابة صدمة 
لوالديت اليت مل تقبل ذلك أبّي وجه من الوجوه، وهّددتين مبنعي من الكالم 

معها إن مل أتراجع عّما فعلت.
به  والتزامي  ابلدين  اقتناعي  بني  احلقيقة  يف  وصعباً  قواّيً  صراعاً  عشت 
وصراعي مع األهل، ومبا أّن إمياين كان مازال ضعيفاً، فقد قّررت عندها أن 
أختّلى عن احلجاب دون أن أختّلى عن أحكام اإلسالم األخرى كالصالة 

والصوم وغريمها.
وابملعصية  ابلذنب  الشعور  وظّل  عيّن،  يتخّل  مل  بدوره  الداخلي  النداء 
اخّتاذ  على  حيّثين  اإلمياين  واحلافز  عنيفاً  الداخلي  الصراع  وبقي  يالحقين 
املوقف الصعب ابإلرادة الصلبة والقويّة، إىل ان، صادفت بعد مرور عام 
اللوايت كّن  املسلمات  األملانّيات  النساء  من  اثنتني  احلجاب  تركي  على 
يرتدين احلجاب فأعجبتين كثرياً جرأهتن ابحلجاب، فتقوّيت هبما، وعادت 
إن  ما  اليت  والديت  موقف  مهما كان  احلجاب  وأرتدي  ألعود  يل  اجلرأة 
علمت بذلك حىّت اضطّرت للخضوع لألمر الواقع، ولكّنها حىّت اآلن - 

حبكم تربيتها وتقاليدها - ال تستطيع االقتناع بصّحة ما فعلته.

أثر اإلسالم على شخصيتها
تقول کاترين: 

واالطمئنان،  النفسّية  ابلراحة  أشعر كثرياً  طبعاً  الشخصي  الصعيد  على 
الكائنات،  وذلك لعّدة أسباب رئيسّية أمّهها: معرفيت وإمياين خبالق هذه 
وثقيت به، وثقيت أبنّه اخلري املطلق الذي أرسل لنا الرسل واألنبياء والكتاب 
أصبح هناك هدف  أنّه  الثاين هو  والسبب  السماوّي؛ هلدايتنا  التشريعّي 
أكثر  شأن  والدنيا  للملّذات  أعيش  أن  دون  أجله،  من  وأموت  أعيش 

الغربّيني الذين يعيشون القلق الدائم يف حياهتم.
فارق كبري بني املسلمني وغريهم،  أيضاً  العالقات هناك   و على صعيد 
لتعاملهم مع  وأكثر احرتاماً  انتباهاً  امللتزمون طبعاً - أكثر  فاملسلمون - 
اجلوار،  وصلة  القرابة،  وصلة  الرحم،  بصلة  أيمر  اإلسالم  إذ  اآلخرين، 
وابلعالقات األخويّة واالجتماعّية على قاعدة »إمّنا املؤمنون أخوة« أو إهّنم 

كاجلسد الواحد.

التبليغ والدعوة بنی غري املسلمنی 
تقول کاترين:

من األساليب اليت أجدها جّيدة لنشر اإلسالم هي كتابة وترمجة الكتب 
الداعية إىل ذلك، وحماولة نشرها لدى أكرب  اجلّيدة، وإصدار اجملاّلت 
عدد ممكن بني الشعوب غري املسلمة اليت ال تعرف شيئاً عن اإلسالم 
سوى ما تنقله مشّوهاً وسائل اإلعالم الغربّية، وما تصفه به من التخّلف 
واإلرهاب والتعّصب، وما أراه األفضل هنا هو الدعوة ابلعمل والقدوة 
احلسنة، حيث أغلب الناس يتطّلعون فيك إىل ما تفعل ال إىل ما تقول.

إمكانّيات الدعوة إل اإلسالم يف أملانيا 
تقول کاترين: 

إّن اإلمكانّيات للدعوة إىل اإلسالم يف أملانيا كثرية، وذلك عرب اإلعالم 
التلفزيويّن والصحايّف حيث احلرّيّة اإلعالمّية، ابإلضافة إىل إقامة الندوات 
واملعارض اليت تبنّي الرتاث والعادات اإلسالمّية، واليت أقيم ابلفعل العديد 
وتبنّي حقيقة  توّضح  اليت  الكتب واجملاّلت  أملانيا، وعرب نشر  منها يف 

اإلسالم وأحكامه ومبادئه ومفاهيمه.

وضع املسلمنی العام ابملقارنة مع ماهو عليه الواقع الدويل
تقول کاترين:

إّن املسلمني كانوا وما يزالون يتعّرضون للضغط واالضطهاد االقتصادّي 
واالجتماعي والسياسّي وذلك ملنع تطّورهم؛ ألّن اجملتمع العاملي أبكمله 
ومعرفة  علم  من  ملا حيويه  نظراً  انتشاره  الدين وخطورة  هذا  أمهّية  يعلم 
وقّوة وجهاد، وإذا مل يقّدر املسلمون خطورة هذا األمر ويتحرّكوا بنشاط 
وحيويّة; لرفعه نظراّيً وعملّياً، فإّن اإلسالم سيبقى بعيداً عن التأثري الفّعال 

على الشعوب األوربّية غري املسلمة.

کالم اآلخر
أحب أن أوّجه إىل مجيع األخوة املسلمني كلمة ونداء أبن حيّبوا بعضهم 
بعضاً، ويتعاونوا ويتكاتفوا؛ ألّن يف ذلك قّوهتم وغلبتهم على أعدائهم، 
وكّلما كانوا أقوايء كّلما شعر الغرب ابهليبة واالحرتام والتقدير هلم، وزالت 
النظرة الدونّية اليت ينظرون هبا للمسلمني بسبب التشويهات اليت ذكرهتا، 

وبسبب اإلمهال والتقصري والنزاعات بني املسلمني.

املصدر: جمّلة »نور اإلسالم، العددان 43 و44، السنة الرابعةـ لشهري رجب 
وشعبان 1414ه.ق.، ص 53.
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الفروض على الجوارح وإحتجاج بها يوم القيامة:

حممد بن علي بن احلسني إبسناده إىل وصية أمري املؤمنني لولده 
حممد ابن احلنيفة أنه قال: 

»اي بين! ال تقل ما ال تعلم، بل ال تقل كل ما تعلم، فان هللا قد فرض 
على جوارحك كلها فرائض حيتج هبا عليك يوم القيامة، ويسألك عنها 
وذكرها ووعظها وحذرها وأدهبا ومل يرتكها سدى، فقال هللا عز وجل: 
»َوال َتقُف ما لَيَس َلَك ِبِه ِعلٌم ۚ ِإنَّ السَّمَع َوالَبَصَر َوالُفؤاَد ُكلُّ ُأوٰلِئَك كاَن 

َعنُه َمسئواًل«1
وقال عز وجل: »ِإْذ تـََلقَّْونَُه أِبَْلِسَنِتُكْم َوتـَُقوُلوَن أبَِفـَْواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم ِبِه 

ِعْلٌم َوَتَْسُبونَُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّ َعِظيٌم«2
مث استعبدها بطاعته فقال عز وجل: »اَی أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا 

َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافـَْعُلوا اخْلَيـَْر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن«3
فهذه فريضة جامعة واجبة على اجلوارح، وقال: »َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّ َفاَل 

َتْدُعوا َمَع اللَِّ َأَحًدا«4
يعين ابملساجد الوجه واليدين والركبتني واالهبامني، وقال عز وجل: »َوَما 

ُكنـُْتْم َتْسَترِتُوَن َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم«5
الفروج مث خص كل جارحة من جوارحك بفرض ونص  يعين ابجللود 
عليها ففرض على السمع أن ال يصغى إىل املعاصي فقال عز وجل: 
ْعُتْم آاَیِت اللَِّ ُيْكَفُر هِبَا َوُيْستـَْهَزأُ هِبَا َفاَل  »َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم يف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا سَِ

تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّٰ خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه ۚ ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثـُْلُهْم...«6
وقال عز وجل: »َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَیتَِنا فََأْعِرْض َعنـُْهْم َحىتَّٰ 

خَيُوُضوا يف َحِديٍث َغرْيِِه...«7

الجهاد بالنفس - صحيفة رضويةالجهاد بالنفس - صحيفة رضوية

مث استثىن عز وجل موضع النسيان فقال: »... َوِإمَّا يـُْنِسيـَنََّك الشَّْيطَاُن َفاَل 
تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرٰى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَی«8

وقال عز وجل: »الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَيـَتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ۚ ُأولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم 
ُ َوُأولَِٰئَك ُهْم ُأوُلو اأْلَْلَباِب«9 اللَّ

وقال عز وجل: »َوِإَذا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما«10
ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه...«11 وقال عز وجل: »َوِإَذا سَِ

فهذا ما فرض هللا عز وجل على السمع وهو عمله... «

اهلوامش:
1. سورة اإلسراء، اآلية 36.

2. سورة النور، اآلية 15.

3. سورة احلج، اآلية 77.

4. سورة اجلن، اآلية 18.
5. سورة فصلت، اآلية 22.
6. سورة النساء، اآلية 140.
7. سورة االنعام، اآلية 68.

8. املصدر السابق.
9. سوره الزمر، اآلية 18.

10. سورة الفرقان، اآلية 72.
11. سورة القصص، اآلية 55.

 ،11 ج  العاملي،  احلر  جعفر  ابو  الشيخ  الشيعة«،  »وسائل  املصدر: 
.129-128 صص 

الفروض على السمع

:قال الرضا
»اَلّلُهمَّ َاْعِطِنی اهْلُدی، َوثـَبِّْتنی َعَلْيِه اِمنا، َاْمَن َمْن ال َخْوَف َعَلْيِه َوال ُحْزَن َوال َجزََع، ِانََّک َاْهُل 

التَـّْقوی َوَاْهُل اْلَمْغِفَرِه.«

موسسه  تقيق  اجلامعة«،  الرضوية  »الصحيفه  االبطحی، حمّمدابقر،  املوحد  مرتضی  املصدر: جنل 
االمام املهدی، ص 157.

دعاء لطلب الهدی والتثبيت عليا

سيرة األخيارسيرة األخيار

كان زهري رجال شريفا يف قومه، انزال فيهم ابلكوفة، شجاعا، له يف املغازي 
مواقف مشهورة ومواطن مشهودة. وكان أوال عثمانيا، فحج سنة ستني 

يف أهله. مث عاد فوافق احلسني يف الطريق، فهداه هللا، وانتقل علواي.
روى أبو خمنف عن بعض الفزاريني قال: كنا مع زهري بن القني حني أقبلنا 
من »مكة« نساير احلسني فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايره 
يف منزل، فإذا سار احلسني ختلف زهري، وإذا نزل احلسني تقدم 
 زهري، حىت نزلنا يوما يف منزل مل جند بدا من أن ننازله فيه، فنزل احلسني
يف جانب، ونزلنا يف جانب، فبينا حنن نتغذى من طعام لنا، إذ أقبل رسول 

احلسني فسلم ودخل، فقال: 
ای زهري بن القنی! إن أاب عبد هللا احلسنی بن علي بعثين إليك لتأتيه، فطرح كل 

إنسان منا ما يف يده حىت كأن على رءوسنا الطري.۱
قال أبو خمنف: فحدثتين دهلم بنت عمرو، امرأة زهري قالت: فقلت له: 
أيبعث إليك ابن رسول هللا مث ال أتتيه! سبحان هللا لو أتيته فسمعت من كالمه مث 
انصرفت، قالت: فأاته زهري بن القني، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أسفر 
وجهه؛ فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فقوض ومحل إىل احلسني، مث 
قال يل: أنت طالق، احلقي أبهلك، فإين ال أحب أن يصيبك بسبيب إال خري، مث 
قال ألصحابه: من أحب منكم أن يتبعين وإال فإنه آخر العهد، إين سأحدثكم 

حديثا، غزوان بلنجر؛ ففتح هللا علينا وأصبنا غنائم. 
فقال لنا سلمان: أفرحتم مبا فتح هللا عليكم، وأصبتم من املغامن؟ 

فقلنا: نعم. 
فقال لنا: إذا أدركتم شباب آل حممد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه 
مبا أصبتم من املغامن، فأما أان فإين أستودعكم هللا، قال: مث وهللا ما زال أول 

القوم حىت قتل معه.۲
وقال أبو خمنف: ملا عارض احلر بن يزيد احلسني يف الطريق وأراد أن 
ينزله حيث يريد فأىب احلسني عليه، مث إنه سايره، فلما بلغ ذا حسم 

خطب أصحابه خطبته اليت يقول فيها: 
»أما بعد، فإنه نزل بنا من األمر ما قد ترون« إخل
فقام زهري وقال ألصحابه: أتتكلمون أم أتكلم؟ 

قالوا: بل تكلم، فحمد هللا وأثىن عليه. 
مث قال: قد سعنا هداك هللا ای ابن رسول هللا مقالتك، وهللا لو كانت الدنيا لنا 
ابقية، وكنا فيها خملدين، إال أن فراقها يف نصرك ومواساتك، آلثران النهوض 

معك على اإلقامة فيها. 
فدعا له احلسني وقال له خريا.۳

وروى أبو خمنف: أن احلر ملا ضايق احلسني ابلنزول وأاته أمر ابن 
زاید أن ينزل احلسني على غري ماء وال كأل وال يف قرية، قال له 
احلسني: »دعنا ننزل يف هذه القرية.«، يعين نينوى، أو هذه يعين 

الغاضرية، أو هذه يعين شفية. 
فقال احلر: ال وهللا ال أستطيع ذلك، هذا رجل قد بعث علي عينا. 

فقال زهري للحسني: ای بن رسول هللا إن قتال هؤالء أهون علينا من 
قتال من بعدهم، فلعمري ليأتينا من بعدهم ما ال قبل لنا به. 

فقال له احلسني: »ما كنت ألبدأهم بقتال«، فقال له زهري: فسر بنا 
إل هذه القرية فإهنا حصينة، وهي على شاطئ الفرات، فإن منعوان قاتلناهم، 

فقتاهلم أهون من قتال من جييء من بعدهم. 
فقال احلسني: »وأية قرية هي؟« 

قال: هي العقر. 
فقال احلسني: »اللهم إين أعوذ بك من العقر.« 

فنزل مبكانه وهو كربال.۴
وقال أبو خمنف: ملا أمجع عمر بن سعد على القتال اندى مشر بن ذي 

اجلوشن: ای خيل هللا اركيب وأبشري ابجلنة، واحلسني جالس 
أمام بيته حمتبيا بسيفه، وقد وضع رأسه على ركبته من نعاس، 

زهير بن القيـن
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سيرة األخيارسيرة األخيار

فدنت أخته زينب)س( منه وقالت: »ای أخي قد اقرتب العدو، 
وذلك يوم اخلميس التاسع من احملرم بعد العصر، وجاءه العباس.« 
فقال: »ای أخي أاتك القوم«، فنهض مث قال: »ای عباس اركب إليهم 

حىت تسأهلم عما جاء هبم.« 
بن  بن مظهر وزهري  حبيب  منهم  فارسا  العباس يف عشرين  فركب 
القني فسأهلم العباس، فقالوا جاء أمر األمري ابلنزول على حكمه 
أو املنازلة، فقال هلم العباس: »ال تعجلوا حىت أرجع إل أيب عبد هللا 
فأعرض عليه ما ذكرمت«، فوقفوا وقالوا له: ألقه فأعلمه، مث القنا مبا يقول، 

فذهب العباس راجعا، ووقف أصحابه. 
فقال حبيب لزهري: كلم القوم إن شئت وإن شئت كلمتهم أان، فقال 
زهري أنت بدأت فكلمهم، فكلمهم مبا تقدم يف ترمجته، فرد عليه عزرة بن 

قيس بقوله: إنه لتزكي نفسك ما استطعت. 
من  فإين لك  فاتق هللا ای عزرة،  قد زكاها وهداها  إن هللا  له زهري:  فقال 
الناصحنی، أنشدك هللا ای عزرة أن تكون من يعنی الضالل على قتل النفوس 

الزكية. 
فقال عزرة: ای زهري ما كنت عندان من شيعة هذا البيت إمنا كنت عثمانيا. 

قال: أفال تستدل مبوقفي هذا على أين منهم! أما وهللا ما كتبت إليه كتااب 
قط، وال أرسلت إليه رسوال قط، وال وعدته نصريت قط، ولكن الطريق مجع 
بيين وبينه، فلما رأيته ذكرت به رسول هللا  ومكانه منه، وعرفت ما يقدم 
عليه من عدوه وحزبكم؛ فرأيت أن أنصره، وأن أكون يف حزبه، وأن أجعل 

نفسي دون نفسه، حفظا ملا ضيعتم من حق هللا وحق رسوله. 
قال: وأقبل العباس فسأهلم إمهال العشية، فتوامروا مث رضوا فرجعوا.۵

وروى أبو خمنف عن الضحاك بن عبد هللا املشرقي قال: ملا كانت الليلة 
العاشرة خطب احلسني أصحابه وأهل بيته فقال يف كالمه: 

»هذا الليل قد غشيكم فاختذوه مجال، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من 
أهل بييت، فإن القوم إمنا يطلبوين.« 

فأجابه العباس وبقية أهله مبا تقدم يف ترامجهم. مث أجابه مسلم بن 
عوسجة مبا ذكر وأجابه عيد مبا يذكر. مث قام زهري فقال: وهللا لوددت أين 
قتلت مث نشرت مث قتلت حىت أقتل كذا ألف قتلة، وأن هللا يدفع بذلك القتل 

عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتية من أهل بيتك.۶
وقال أهل السري: ملا صف احلسني أصحابه للقتال وإمنا هم زهاء 
السبعني جعل زهري على امليمنة، وحبيبا على امليسرة، ووقف يف القلب، 

وأعطى الراية ألخيه العباس.۷
وروى أبو خمنف عن علي بن حنظلة بن أسعد الشبامي۷ عن كثري بن عبد 
هللا الشعيب البجلي،۸ قال: ملا زحفنا قبل احلسنی خرج إلينا زهري بن 

القنی على فرس له ذنوب، وهو شاك يف السالح. 
فقال: ای أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب هللا نذار! إن حقا على املسلم 
نصيحة أخيه املسلم، وحنن حىت اآلن إخوة وعلى دين واحد وملة واحدة ما مل 
يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وكنتم 
أمة، إن هللا قد ابتالان وإایكم بذرية نبيه حممد لينظر ما حنن وأنتم عاملون، 
إان ندعوكم إل نصرهم وخذالن الطاغية عبيد هللا بن زاید، فإنكم ال تدركون 
منهما إال السوء عمر سلطاهنما كله، إهنما يسمالن أعينكم، ويقطعان أيديكم 
أماثلكم  ويقتالن  النخل،  ويرفعانكم على جذوع  بكم،  وأرجلكم، وميثالن 

وقراءكم، أمثال حجر بن عدي وأصحابه، وهاين بن عروة وأشباهه. 

نقتل  حىت  نربح  ال  وهللا  وقالوا:  وأبيه.  هللا  عبيد  على  وأثنوا  فسبوه  قال: 
صاحبك ومن معه، أو نبعث به وأبصحابه إل األمري. 

فقال هلم زهري: عباد هللا إن ولد فاطمة)س( أحق ابلود والنصر من ابن سية، 
فإن مل تنصروهم فأعيذكم ابهلل أن تقتلوهم، فخلوا بنی هذا الرجل وبنی يزيد، 

 .فلعمري إنه لريضى من طاعتكم بدون قتل احلسنی
قال: فرماه مشر بسهم وقال له: اسكت أسكت هللا انمتك، فقد أبرمتنا بكثرة 

كالمك! 
فقال زهري: ای ابن البوال على عقبيه، ما إایك أخاطب، إمنا أنت هبيمة، وهللا 
ما أظنك تكم من كتاب هللا آيتنی، فأبشر ابخلزي يوم القيامة والعذاب األليم. 
فقال له مشر: إن هللا قاتلك وصاحبك عن ساعة، قال زهري: أفباملوت ختوفين!؟ 

وهللا للموت معه أحب إيل من اخللد معكم. 
قال: مث أقبل على الناس رافعا صوته، وصاح هبم: »عباد هللا ال يغرنكم عن 
دينكم هذا اجللف اجلايف وأشباهه، فو هللا ال تنال شفاعة حممد قوما هرقوا 

دماء ذريته وأهل بيته، وقتلوا من نصرهم وذب عن حرميهم.«
قال: فناداه رجل من خلفه: ای زهري إن أاب عبد هللا يقول لك: أقبل، فلعمري 
لئن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ يف الدعاء، لقد نصحت هلؤالء 

وأبلغت لو نفع النصح واإلبالغ، فذهب إليهم.۱۰
وروى أبو خمنف عن محيد بن مسلم قال: محل مشر حىت طعن فسطاط 
أهله،  على  البيت  هذا  أحرق  حىت  ابلنار  علي  وقال:  برحمه،   احلسني
فصاحت النساء وخرجن من الفسطاط، فصاح احلسني: »ای بن ذي 

اجلوشن، أنت تدعو ابلنار لتحرق بييت على أهلي، حرقك هللا ابلنار.«
وأصحابه،  على مشر  فشد  أصحابه  من  عشرة  القني يف  بن  زهري  ومحل 
من  الضبايب  أاب عزة  ارتفعوا عنها، وقتل زهري  البيوت حىت  فكشفهم عن 
أصحاب الشمر وذوي قرابه، وتبع أصحابه الباقني فتعطف الناس عليهم، 

فكثروهم وقتلوا أكثرهم وسلم زهري.۱۱
قال أبو خمنف: واستحر القتال بعد قتل حبيب، فقاتل زهري واحلر قتاال 
شديدا فكان إذا شد أحدمها واستلحم شد اآلخر فخلصه، فقتل احلر مث 
صلى احلسني صالة اخلوف، وملا فرغ منها تقدم زهري فجعل يقاتل 

قتاال مل ير مثله ومل يسمع بشبهه وأخذ حيمل على القوم فيقول: 
أان زهري وأان بن القنی

أذودكم ابلسيف عن حسنی
مث رجع فوقف أمام احلسني وقال له:

فدتك نفسي هادای مهدای
اليوم ألقى جدك النبيا
وحسنا واملرتضى عليا

وذا اجلناحنی الشهيد احليا
فكأنه ودعه، وعاد يقاتل فشد عليه كثري بن عبد هللا الشعيب ومهاجر بن 

أوس التميمي فقتاله.۱۲
فقال: »ال   عليه احلسني ملا صرع وقف  املناقب:  السروي يف  وقال 
الذين مسخوا قردة وخنازير.«  لعن  قاتليك،  يبعدنك هللا ای زهري، ولعن هللا 

وفيه أقول:
ال يبعدنك هللا من رجل

وعظ العدى ابلواحد األحد
مث انثىن حنو اخلميس فما

أبقى لدفع الضيم من أحد 

اهلوامش:
۱. »اتريخ الطربي«، ج 3، ص 302.

۲. نفس املصدر، ص 302.

۳. نفس املصدر، ص 307.

۴. نفس املصدر، ص 310.

۵. نفس املصدر، ص 314.
۶. نفس املصدر، ص 316، راجع »اإلرشاد«، ج 2، ص 92.

۷. »اإلرشاد«، ج 2، ص 95.
۸. يف املصدر: الشامي.

۹. ليس يف املصدر: البجلي.
۱۰. »اتريخ الطربي«، ج 3، ص 319 ـ 320.

۱۱. نفس املصدر، 3، ص 326.
۱۲. نفس املصدر.

 ،»املصدر: الشيخ حممد بن طاهر السماوي، »إبصار العنی يف أنصار احلسنی
مركز الدراسات اإلسالمية حلرس الثورة، الطبعة االولی، 1419 هـ.ق.، ص ۱۶۱ 

.۱۶۷ -
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دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

بعد أن أكد األئمة من أهل البيت على دورهم القيادي الديين يف 
أوساط اجلماعة الصاحلة وأوضحوا أمهية الوالء هلم، وأخذت تتسع الرقعة 
اجلغرافية ألتباع أهل البيت، واحتاجوا إىل من يليب حاجاهتم الدينية 
ويكون حلقة وصل بينهم وبني أئمتهم ابدر األئمة إىل تعيني 

الوكالء املعتمدين هلم يف خمتلف املناطق وأرجعوا إليهم أتباعهم.
واملهام اليت توالها الوكالء هلم متثلت يف بيان األحكام الشرعية واملواقف 
واستالم  والرتبوية،  األخالقية  النصائح  وتوجيه  واالجتماعية،  السياسية 
وأمور  األوقاف  وتويل  النزاعات  وفصل  وتوزيعها،  الشرعية  احلقوق 

القاصرين الذين ال ويل هلم.
وتعترب الواثقة أو العدالة شرطا أساسيا يف الوكيل فضال عن إميانه ومعرفته 
أسرار  على حفظ  وقدرته  السياسية  ولباقته  الشريعة وشؤوهنا،  أبحكام 

اإلمام وأتباعه من احلكام وعيوهنم.
والوكالء منهم من يرتبط ابإلمام بشكل مباشر، ومنهم من يرتبط 
به بواسطة وكيل آخر يعترب حمورا جملموعة من الوكالء يف مناطق متقاربة.

ويعود اتريخ أتسيس هذا النظام إىل عصر اإلمام الصادق أو من 
سبقه من األئمة غري أنه قد اتسع نطاقه وبدأ يتكامل بعد عصر 
اليت  األمنية  واملشاكل  السياسية  للتطورات  نظرا   الصادق اإلمام 

أخذت حتيط ابجلماعة الصاحلة وهتدد وجودهم وكياهنم.
ومنذ عصر اإلمام اجلواد وحىت ابتداء الغيبة الصغرى كان هلذا النظام 
دور فاعل وكبري جدا يف حفظ كيان اجلماعة الصاحلة ووقايته من التفتت 

واالهنيار.
وبفضل هذا النظام والعناصر الفاعلة فيه أصبح االنتقال إىل عصر غيبة 

اإلمام املهدي ميسورا، وقلت املخاطر الناشئة من ظاهرة الغيبة لإلمام 
املعصوم إىل حد كان نظام الوكالء بكل خصائصه قد تطور إىل نظام النيابة 
اخلاصة يف عصر الغيبة الصغرى؛ فكان السفري هو النائب اخلاص الذي 
يقوم بدور اإلمام املوجه جملموعة الوكالء وهو الذي يقوم بدور الوساطة بني 

اإلمام والوكالء وبني اإلمام وأتباع اإلمام عرب هؤالء الوكالء.
أما مناطق النفوذ ومناطق تواجد الوكالء، ففي »احلجاز« كانت »املدينة« 
و»بغداد«  »الكوفة«  كانت  »العراق«،  ويف  و»اليمن«،  و»مكة« 
»خراسان  كانت  »إيران«  ويف  و»البصرة«  و»واسط«  و»سامراء« 
الكربى«، مبا فيها »نيسابور« و»بيهق« و»سبزوار« و»خبارا« و»مسرقند« 
و»هرات«، و»قم« و»آوه« و»الري« و»قزوين« و»مهدان« و»آذرابجيان« 
»أفريقيا«  و»قرميسني« و»األهواز« و»سيستان« و»بست« ويف مشال 
كانت »مصر« أيضا من مناطق تواجد أتباع أهل البيت اليت استقر 
فيها وكالؤهم وقاموا بدور مهزة الوصل املهمة وحققوا بذلك مجلة من مهام 

.األئمة

التحصنی االقتصادي
أهل  ختطيط  يف  املنظورة  األهداف  أحد  هو  االقتصادي  التحصني  أن 
البيت للجماعة الصاحلة اليت أرادوا هلا أن تستقل يف كياهنا، وتبتعد 
عن عوامل الضعف واالهنيار اليت تفرضها الظروف السياسية أو االقتصادية 

العامة.
ولنظام الوكالء دور مهم يف هذا التحصني، كما أن اإلمام بنفسه كان 

يباشر قضاء حوائجهم املادية يف مجلة من األحيان.

نظـام الوكالء

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

دخل أبو عمرو عثمان بن سعيد وأمحد بن إسحاق األشعري وعلي بن جعفر 
اهلمداين على أيب احلسن العسكري فشكا إليه أمحد بن إسحاق دينا 
عليه، فقال: »ای أاب عمر! - وكان وكيله - ادفع إليه ثالثنی ألف دينار وإل 

علي بن جعفر ثالثنی ألف دينار وخذ أنت ثالثنی ألف دينار.«۱
وعن أيب هاشم قال: شكوت إليه قصور يدي فأهوى بيده إىل رمل كان 
عليه جالسا فناولين منه كفا وقال: اتسع هبذا. فقلت لصايغ: اسبك هذا 

فسبكه. وقال: ما رأيت ذهبا أشد محرة منه.۲
 وعن عبد هللا بن عبد الرمحان الصاحلي أنه شكا أبو هاشم إىل أيب احلسن
ما لقي من السوق إليه إذا احندر من عنده إىل بغداد وقال: ای سيدي ادع 
هللا يل فمايل مركوب سوى برذوين هذا على ضعفه. قال: »قواك هللا ای 

أاب هاشم وقوى برذونك.« 
قال: وكان أبو هاشم يصلي الفجر ببغداد والظهر بــ»ُسر من رأى« واملغرب 

ببغداد إذا شاء.۳

نظام الوكالء يف عصر اإلمام احلسن العسكري
إن نظام الوكالء قد أسسه األئمة من أهل البيت حني اتسعت الرقعة 
بني  من  األئمة  اختار  وقد   .البيت ألهل  املوالية  للقاعدة  اجلغرافية 
 أصحاهبم وثقاهتم من أوكلوا إليه مجلة من املهام اليت هلا عالقة ابإلمام
على  األموال  وتوزيع  واالستفتاءات  األسئلة  وتلقي  األموال  قبض  مثل 
مستحقيها أبمر اإلمام. وابإلضافة إىل مهمة اإلرشاد وبيان األحكام 
كان الوكيل يقوم بتخفيف العبء عن اإلمام وشيعته يف ظروف تشديد 
الرقابة على اإلمام من قبل السلطة، كما كان يتوىل مهمة بيان مواقف 
اإلمام السياسية حني ال يكون من املصلحة أن يتوىل اإلمام بنفسه بيان 

مواقفه بشكل صريح ومباشر.
إن نظام الوكالء يعترب حلقة الوصل واملؤسسة الوسيطة بني اإلمام وأتباعه يف 

حال حضور اإلمام وال سيما عند صعوبة االرتباط به.
كما أنه أصبح البديل الوحيد لالرتباط ابإلمام يف دور الغيبة الصغرى. 
لإلمام  املستقبلي  الوضع  ويتوقعون  يعلمون  األئمة كانوا  إن  وحيث 
املهدي)عج( كما أخربت بذلك نصوص النبيصلى هللا عليه وآله وسلم وأهل 
بيته األطهار، كان اخليار الوحيد لإلمام املعصوم يف عصر الغيبة الصغرى 
أن يعتمد على مثل هذه املؤسسة الواسعة األطراف واملهام، ومن هنا كان 
االعتماد على الثقات من جهة وتعويد األتباع لالرتباط ابإلمام من 
خالل وكالئه أمرا البد منه، وهذا األمر حيتاج إىل سياسة تعتمد السنن 
االجتماعية وأتخذها بنظر االعتبار، وال ميكن ملثل هذه املؤسسة البديلة 
أن تستحدث يف أايم الغيبة الصغرى بل البد من التمهيد لذلك إبنشائها 
الوكالء والتثبت من جدارهتم  وإثبات جدارهتا اترخييا من خالل مراجعة 
وجتذر هذه املؤسسة يف الوسط الشيعي ليكون هذا البديل قادرا على تلبية 
احلاجات الواقعية ألبناء الطائفة، ولئال تكون صدمة الغيبة فاعلة وقوية. 
ومن هنا كان يتسع نشاط هذه املؤسسة ويصبح دورها مهما كلما اشتدت 
الظروف احمليطة ابإلمام املعصوم وكلما اقرتب األئمة من عصر الغيبة.
وعلى هذا يتضح أن عصر اإلمام احلسن العسكري الذي كان يشكل 
الغيبة كان  املهمة واجلوهرية من عصر احلضور إىل عصر  االنتقال  نقطة 
نظامهم وكثرة  إحكام  الوكالء ويستدعي  الكبري على  االعتماد  يستدعي 
أبتباع  لالنتقال  ميهد  اتساعا  وتواجدهم  نشاطهم  دائرة  واتساع  مهامهم 

أهل البيت إىل دور الغيبة اليت ينقطعون فيها عن إمامهم وقيادهتم 
املعصومة.

 بوكالء اإلمام اهلادي إن مقارنة عدد وكالء اإلمام العسكري
ومناطق تواجد هؤالء الوكالء واملسؤوليات امللقاة عليهم وكيفية االرتباط 
فيما بينهم تشهد على متيز الدور الكبري للوكالء يف هذه الفرتة القصرية 
جدا وهي ست سنوات، كما أن استقرار الوكالء يف مناصبهم واعتماد 
اإلمام عليهم وبيان ذلك ألتباعه قد حقق اهلدف املرتقب من نظام 
من  ما ميكن  أبقل  الغيبة  إىل عصر  االنتقال  تسهيل  الوكالء يف جمال 

األخطار والتبعات.
على أن احنراف بعض الوكالء ـ طمعا أو حسدا ـ وكشف احنرافهم من 
قبل اإلمام وحذفهم وإخبار األتباع ابحنرافهم يف أول فرصة ممكنة 
اجلهاز  هذا  عناصر  على سالمة   اإلمام مدى حرص  على  دليل 
املستمرة من  املراقبة  دليل على  الرسالية، وهو  اخلطري يف دوره ومهامه 

اإلمام هلم ومدى متابعته ألوضاعهم ونشاطاهتم.
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روی الکنجی الشافعي واخلوارزمي إبسنادمها عن أنس قال:
صلى بنا رسول هللا يوما صالة العصر فأبطأ يف رکوعه االول حىت 

ظننا أنه قد سهى أو غفل، مث رفع رأسه فقال: »سع هللا ملن محده.« 
مث اوجز يف صالته مث اقبل علينا بوجهه كأنه القمر ليلة البدر، مث قال: 

»ما يل ال أرى أخي و ابن عمي علي بن ايب طالب.« 
فقلنا: ما رأيناه ای رسول هللا. فقال النيب أبعلى صوته: »ای علي ای ابن 
عم!« فأجابه علي من آخر الصفوف: »لبيك ای رسول هللا!« فقال 

النيب: »أدن مين.«
املرتضى  دان  حىت  االنصار  و  املهاجرين  اعناق  يتخطى  زال  فما   ...
النيب: »ما الذي خّلفك عن الصف األول؟«  من املصطفى، فقال 

 :قال
»شككت اين على غري وضوء، فأتيت ال منزل فاطمة فناديت ای حسن 

المالئكة يجلبون ماء وضوء علّي من الجّنة

ای حسنی فلم جيبين احد فاذا هباتف يهتف يب من ورائي و هو ينادي ای أاب 
احلسن التفت وراءك، فالتفت فاذا بطشت فيه سطل و فيه ماء و عليه منديل، 
فوضعت املنديل و توضأت فوجدت يف املاء لنب الزبد و طعم الشهد و رائحة 

املسك، مث التفت فال ادري من وضع السطل و املنديل، و ال من أخذه.« 
فتبسم النيب يف وجهه و ضمه اىل صدره و قّبل ما بني عينيه مث قال: 

»أ ال ابشرك ان السطل من اجلنة و إن املاء من الفردوس األعلى، و الذي 
هيأك للصالة جربئيل، والذي مندلك ميكائيل و الذي نفس حممد بيده ما زال 
اسرافيل قابضا على منكيب حىت حلقت الصالة، و قال: اصرب لنفسك و ابن 

عمك .«

بريوت،  دارالعلوم،  اإلهلية«،  واأللطاف  »خريالربية  مبارک،  عبدالّرحيم  املصدر: 
الطبعة االولی، 1423ه.ق.، ص 256.
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