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أخبار المسمين في العالمأخبار المسمين في العالم

قُتل ما ال یقل عن 13 جندیًا عراقًیا يف أحدث هجوم لـ»داعش« يف 
»العراق«. هذا اهلجوم هو واحد من أكثر عملیات داعش دمویة يف 

العراق مؤخرًا.
٭٭٭

على الرغم من عدم وجود إحصائیة دقیقة عن أعضاء داعش يف العراق 
و»أفغانستان«، فإن احلقیقة هي أن داعش هو نتاج لـ»أمریکا« بسماته 
األفغانیة والعراقیة. ويف احلالة األكثر تفاؤاًل، ميكن مقارنة داعش بالنابض 
الذي، لو كان من املمکن التحکم فیه يف األیام األوىل، فلم یعد من 

املمكن اآلن السیطرة علیه من وجهة نظر صانعیه.
ومن النقاط اجلدیرة باملالحظة يف أنشطة داعش يف العراق والشام أن 
داعش يف أفغانستان نشط خالل االنسحاب األمریكي من البالد وكّثف 
نشاطه اإلرهايب، لكن هذا التكثیف لألنشطة يف العراق قبل االنسحاب 
االهتمام هبذه  أن یكون  له مظهر خاص. ميكن  البالد  األمریكي من 
النقطة مفیًدا يف علم السلوك، ولكن أیًضا يف علم األنساب، ويف نفس 

الوقت يف العمل احملدد لداعش.
تتحدث العدید من املصادر العسكریة واألمنیة هذه األیام عن املعدات 
العسكریة احلدیثة اليت متكن داعش يف أفغانستان والعراق من احلصول 
علیها. التأمل يف هذه النقطة والنظر يف حقیقة أنه مت اإلعالن رمسًیا عن 

النهایة الرمسیة لداعش يف عام 2017م. مما یلفت التفکري اجلاد.
فیما یتعلق بتصنیف داعش يف أفغانستان، یقال إن بعضهم انفصالیون 
دواعش  إىل  الباكستانیة  طالبان  من  آخرون  وانضم  طالبان.  عن 

أفغانستان، وأعضاء آخرون من دواعش أفغانستان هم أعضاء سابقون يف 
فیلق الصحابة والعسکر املقاتل واملنتسبني حلركة »تركستان«. يف غضون 
ذلك ینشط يف العراق بعض اهلاربني من سوریا، وفلول داعش السابق، 
العراق. وهناك وثائق  املتحدة إىل  الوالیات  أعادهتم  الذین  أولئك  وأخريًا 
كثرية تذكر أمساء وأوصاف قادة داعش الذین نقلهم األمریكیون من سوریا 

إىل العراق.
مع االنتهاء من مشروع االنسحاب األمریكي من أفغانستان، من املتوقع 
أن یزداد حجم أنشطة داعش يف األیام واألسابیع املقبلة حىت االنتخابات 
يف العراق يف العاشر من أكتوبر، وأن تصل ذروهتا حتی موعد االنسحاب 

األمریكي من العراق.
ألیس من املستغرب أن 80 ملیون نسمة يف أفغانستان والعراق ال یستطیعون 
أقصی  يف  عددها  یتجاوز  ال  اليت  اإلرهابیة  اجملموعة  هذه  على  التغلب 
التقدیرات وأسوأ احلاالت 20 ألف نسمة؟! یبدو أننا جيب أن نبحث عن 

جذور هذا الفشل فیما وراء حدود أفغانستان والعراق.

المصدر: قناة العالم

ما بني البالونات احلارقة الفلسطینیة وصواریخ املقاومة اليت جرهبا االسرائیلیون 
يف معركة »سیف القدس«، یتحري االسرائیلیون يف رغبتهم بتشدید اجراءات 
الوجه يف  ماء  الرتاجع عن هذا احلصار حلفظ  او  احلصار ضد قطاع غزه 

الوقت الراهن.
بالتزامن مع قیام الشباب الفلسطینیني يف االنتقال اىل تنفیذ اخلطة »ب« 
واليت تشمل إطالق بالونات باجتاه املستوطنات اإلسرائیلیة القریبة من حدود 
غزه هبدف يف كسر احلصار عن القطاع وتنفیذ عملیة االعمار، تتحدث 
وسائل اعالم عربیة إسرائیلیة عن خماوف لدى االحتالل من تصعید أمين 

قریب مع املقاومة الفلسطینیة يف »قطاع غزه«.
وحبسب وسائل االعالم اإلسرائیلیة فان جیش االحتالل جيري استعدادات 
عسكریة خوفا من تصعید أمين حمتمل يف قطاع غزه خالل فرتة االعیاد العربیة 
اليت تبدأ االثنني، ویقوم اجلیش االسرائیلي خالل هذه االستعدادات بتعزیز 
قوة املرابطة على اجلدار مع القطاع باإلضافة اىل وضع القبه احلدیدیة على 

اهبه االستعداد.
ولكن ما ال جيب أن ینساه اإلسرائیلیون هو فشل الكیان االسرائیلي وقبته 
احلدیدیة امام الصواریخ الفلسطینیة اليت استهدفت املستوطنات اإلسرائیلیة 
خالل معركة سیف القدس واليت كسرت سیطرة العدو االسرائیلي واظهرت 
قوة املقاومة وقدرهتا على املناورة من خالل اطالق الصواریخ املتنوعة والدقیقة.

وان كان الكیان االسرائیلي يف الوقت الراهن متخوفا بشكل كبريا مما تقوم 
به اجملموعات الشبابیة يف ما یتعلق بإطالق البالونات احلارقة وهو قد جرب 
هذا املوضوع يف وقت سابق حیث قامت هذه البالونات بإشعال على مئات 
احلرائق فكیف یتجرأ على فتح معركة جدیدة مع املقاومة الفلسطینیة اليت 

ستمطر هذه املرة الكیان بدفعات صاروخیة رمبا تكون أكثر عددا وأكثر 
قدرة تفجريیة من الدفاعات الصاروخیة اليت دكت املستوطنات اإلسرائیلیة 

يف حرب يف معركة سیف القدس املاضیة.
وعلى ما یبدو ان خیارات املواجهة وسخونة املوقف بني الكیان االسرائیلي 
اجلهاد  حركه  القیادي يف  قال  وقد  تزداد سخونة  املقاومة  فصائل  وبني 
االسالمي خالد البطش ان الشباب الفلسطینیني يف قطاع غزه سیواصلون 
املقاومة متتلك  ان  الشعبیة، مؤكدا على  املقاومة  فعالیاهتم بكل اشكال 
السالح والقرار وستواصل دورها وفعلها حىت یستجیب االحتالل ملطالب 

الشعب واهناء احلصار ضد غزة.
ال تبدو املعادالت الراهنة كما ارادها الكیان االسرائیلي، بل فان املعادالت 
يف الوقت الراهن بدأ بصناعتها رجال املقاومة الفلسطینیة وقد ظهر ذلك 
خالل تطور االحداث يف الفرتة املاضیة وخصوصا ان بعض املسؤولني يف 
اجلیش االسرائیلي حتدثوا عن أن احتمالیة تدهور االوضاع مع القطاع هذه 
املرة قد یشمل تصعیدا كبريا، وهذا ميكن ان یؤدي ايل تفجر االوضاع 
وهذا على ما یبدو ما ال یریده االسرائیلیون يف الوقت الراهن وخصوصا ان 

اخلسارة اليت تكبدوها يف معركة سیف القدس مل خيبو وهجها بعد.
ومع ذلك فان كل اخلیارات يف ظل التطورات الراهنة يف قطاع غزه تبقي 

مفتوحة وخصوصا ان مل یقم االسرائیلي بإهناء احلصار ضد القطاع. 

المصدر: قناة العالم
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التناغم بين داعش في أفغانستان والعراق

االحتالل اإلسرائيلي

عالق بين البالونات الحارقة والصواريخ المتفجرة
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بناء  على  بإشرافه  »نیجريیا«،  يف  واسعا  إعجابا  قس كاثولیكي  أثار 
مسجد للمسلمني قرب العاصمة »أبوجا«.

ورغم الصراعات الدینیة اليت تشهدها البالد من وقت آلخر، تبىن القس 
الكاثولیكي كليستوس إيسارا مبادرة لبناء املسجد.

وُبين املسجد يف قریة باغادا، مبنطقة »غواغواالدا« بأبوجا، واستغرق بناؤه 
عاًما تقریًبا، وافتتح للعبادة يف األول من أیار/ مایو املاضي.

وذكر إیسارا أن مسجد القریة تعرض ألضرار، مما حدا مبسلمي القریة 
ألداء صلواهتم يف قطعة أرض أمام املدرسة، ولذلك التقى بزعیم القریة، 

عارضا علیه إقامة مسجد جدید.
وتابع: 

بأنه ال توجد مشكلة وأننا  فأخبرته  القرية مصلى صغيرا،  منا رئيس  طلب 
أحد  من  مساعدة  فطلبنا  األرض.  ومنحونا  ساعدونا  مثلما  سنساعدهم 
التجار أثناء بناء المسجد، وأخبرناه بأن لديهم برنامجا تعليميا مجانيا في القرية، 
ويرغبون في بناء مسجد للمسلمين لتنمية المنطقة ولكنهم ال يقدرون على 

تحمل تكاليف البناء.
وأوضح إیسارا أن التاجر أعرب عن سعادته لسماع هذا األمر ووافق على 
مساعدهتم مادیا ومعنویا، فتم بناء املسجد يف حوايل عام، وبذلك أصبح 

لدى المسلمين بالقرية مسجد يصلون فيه.
اليت تنشب بني حني وآخر بني  العنف  وأشار إیسارا إىل أن أحداث 

املسیحیني واملسلمني يف نیجريیا وخاصة يف املناطق الشمالیة مثرية للقلق، 
إال أن الدیانتني تتصفان بالسالم واحملبة.

وأفاد بأن بعض املسیحیني اعرتضوا على قیامه ببناء مسجد للمسلمني، إال 
أنه حاول أن یشرح هلم أن أتباع الدیانتني لیسوا أعداء، مشددا على أن 
هناك سالًما ووئاما بني املسلمني واملسیحیني يف القریة اليت یعیشون فیها 

سویًا دون نزاع أو مشاجرة.
أن مسلمي  »باغادا«  قریة  رئیس  أومارو صالحو  الحاج  من جهته صرح 

ومسیحیي القریة یعیشون يف مكان واحد منذ سنوات دون أي مشاكل.
األعمال  خالل  من  منعها  ميكن  الطرفني  بني  العنف  أعمال  أن  وأكد 
الصاحلة، مثل بناء املدارس يف القرى، واملراكز الصحیة، واملساجد، مشرياً 

إىل أن مسجد قریتهم یعد رمزاً للسالم والوئام بني أتباع الدیانتني.
ودعا صاحلو إىل إهناء النزاعات الدینیة املستمرة يف مجیع أحناء البالد.

المصدر: شفقنا العربي

یرى املراقبون للمشهد السعودي، ان ويل العهد السعودي محمد بن سلمان 
یعیش حالة من التیه، فال األمر الداخلي استقام له، وال قدر على إقناع دول 
العامل بشخصه ومشروعه، مشروعه الوحید اآلن تقدمي التنازالت إلرضاء 
القوى العظمى؛ غرّي املناهج ویعمل على تغیري اهلویة الدینیة للدولة، إضافة 
إىل »تقدمي التنازالت على الساحة السیاسیة«، هذه الرؤیة تتكثف اكثر 
عند احلدیث عن العدوان على الیمن، فهو عدوان یندرج يف خانة »تقدمي 

التنازالت الرضاء القوى العظمى!«
یقال ان من بني هؤالء املراقبني من حصر دور ابن سلمان يف العدوان على 
»الیمن«، بالتنفیذ والتمویل، بینما قرار العدوان هو قرار امریكي اسرائیلي 
باالساس، ومت استخدام ابن سلمان كواجهة من اجل اظهار احلرب على 
الیمن وكاهنا بني دول عربیة، واهنا جاءت من اجل »اعادة الشرعیة«!! 
املتمثلة بالرئیس املستقیل واهلارب عبدربه منصور هادي، وبالتايل لن یكون 
قرار وقف العدوان بید ابن سلمان، فالرجل یعلم انه ُهزم يف الیمن، لذلك 
نراه الیوم حياول دون جدوى احلفاظ على ماء وجه »السعودیة« الذي أراقه 
رجال الیمن االشداء، وعلى صناعته النفطیة اليت حتولت اىل هدف اثري 
للصواریح والطائرات املسرية الیمنیة، وعلى ما تبقى من دوالرات يف خزینته.

فاحلرب  الصواب،  اىل  اقرب  هو  املراقبون  هؤالء  الیه  ذهب  ما  ان  یبدو 
الیمن وان جاءت خلدمة مصاحل امریكا والكیان االسرائیلي، وهي  على 
اهداف ترمي اىل تفتیت الدول العربیة وشرذمة شعوهبا واجياد مواضع قدم 
يف جغرافیتها االسرتاتیجیة، اال اهنا جاءت ایضا كخدمة قدمها ابن سلمان 
»الرضاء القوى العظمى« من اجل دعمه يف اعتالء عرش السعودیة بعد 

رحیل والده.
الذي حيدث على االرض جاء على خالف ما یتمىن ابن سلمان، فنتائج 

احلرب باتت هتدد مستقبله وتقضي على احالمه يف الوصول اىل العرش، 
فهو مل یستطع ان یعید منصور هادي، وال یغري النظام يف الیمن، فحسب 
اجلغرايف  عمقها  ويف  یومیة  شبه  هلجمات  تتعرض  السعودیة  باتت  بل 
اليت أعلن  السابعة،  الردع  واالقتصادي والسیاسي، ولیس عملیة توازن 
عنها الیمنیون امس، آخر هذه اهلجمات، اليت اخذت حترق آمال ابن 

سلمان يف يف الوصول للى العرش قبل ان حترق منشآته النفطیة.
عملیة توازن الردع السابعة واليت استهدفت رأس التنورة مبنطقة الدمام شرقي 
السعودیة بثمان طائرات مسرية نوع صماد-3 وصاروخ بالیسيت نوع ذو 
الفقار، كما استهدفت منشآت أرامكو يف مناطق جدة وجیزان وجنران 
خبمسة صواریخ بالیستیة نوع بدر وطائرتني مسريتني نوع صماد-3، وان 
كانت مبثابة الصفعة اليت اهنالت على وجه ابن سلمان، اال ان دویها كان 
اقوى عندما اهنالت على املنظومات الراداریة الدفاعیة االمریكیة والربیطانیة 
والغربیة اليت اشرتاها ابن سلمان مبلیارات الدوالرات، عندما عجزت عن 

صد طائرات وصواریخ الیمنیني.
على  العدوان  وقف  قرار  ان  املراقبني،  بعض  یرى  تقدم  ما  من خالل 
الیمن لیس بید ابن سلمان، فهذا القرار هو بید من خطط له يف امریكا 
واسرائیل، فال حيتاج املرء لكثري من الذكاء لیدرك ان اخلاسر االكرب من 
بني دول العدوان، هي السعودیة، وهذه اخلسارة لیست غائبة عن ابن 
سلمان بالتأكید، اال انه ال ميلك االرادة امام من یسعى لكسب رضاهم 
يف الوصول اىل العرش، على حساب دماء الیمنیني، وامول السعودیني.

المصدر: قناة العالم

هل قرار وقف العدوان على اليمن بيد إبن سلمان؟

٭ الرقم 83
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قس كاثوليكي يبني مسجدا في أبوجا النيجيرية
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كان جابر بن عبد اهلل األنصاري - من صحابة رسول اهلل - أول 
من زار قرب اإلمام احلسني بعد مرور أربعني یوما من شهادته.

یقول عطا موىل جابر: كنت مع جابر بن عبد اهلل األنصاري یوم العشرین 
من صفر، فلما وصلنا »الغاضریة« اغتسل يف شریعتها، ولبس قمیصا 
كان معه طاهرا. مث قال يل: أمعك من الطيب يا عطا؟ قلت: معي سعد، 
فجعل منه على رأسه وسائر جسده، مث مشى حافیا حىت وقف عند رأس 
احلسني، وكرب ثالثا، مث خر مغشیا علیه، فلما أفاق مسعته یقول: 

السالم عليكم يا آل اهلل...1
 

زيارة سبايا الحسين في األربعينية
عند رجوع موكب السبایا من »الشام« إىل »املدینة« املنورة، وصلوا إىل 
مفرتق طریق، أحدمها یؤدي إىل »العراق«، واآلخر إىل »احلجاز«، فقالوا 

للدلیل: مر بنا على طريق كربالء.
فوصلوا یوم العشرین من صفر - أي یوم األربعني - إىل »كربالء«، 
فزاروا قرب احلسني وأهل بیته وأصحابه، وأقاموا مأمت العزاء، وبقوا على 

تلك احلال أیاما.2
 

لقاء جابر باإلمام زين العابدين
بینا جابر وعطا ومن معهما كانوا یزورون احلسني إذا بسواد قد طلع 
علیهم من ناحیة الشام. فقال جابر لعبده: انطلق إلى هذا السواد وآتنا 

بخبره، فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع إلينا، لعلنا نلجأ إلى ملجأ، 
وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه اهلل تعالى.

مضى العبد، فما أسرع أن رجع وهو یقول: يا جابر! قم واستقبل حرم رسول 
اهلل، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته.

فقام جابر ميشي حايف األقدمني، مكشوف الرأس، إىل أن دنا من اإلمام 
زین العابدین، فقال له: »أنت جابر؟« 

قال: نعم يابن رسول اهلل. 
فقال اإلمام: »يا جابر! هاهنا واهلل قتلت رجالنا، وذبحت أطفالنا، وسبيت 

نساؤنا، وحرقت خيامنا...«3

استحباب زيارة اإلمام الحسين
لقد أفىت فقهاء الشیعة باستحباب زیارة اإلمام احلسني، لوجود روایات 
 ،؛ حتث شیعتهم وأتباعهم على زیارتهوردت عن أئمة أهل البیت

السیما يف أوقات خمصوصة.
قال اإلمام العسكري: »عالمات المؤمن خمس: صالة إحدى وخمسين، 
وزيارة األربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر بـ»بسم اهلل الرحمن 

الرحيم.«4
وقال اإلمام الصادق: »وليس من ملك وال نبي في السماوات، إال وهم 
يسألون اهلل أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين، ففوج ينزل وفوج يعرج.«5

قال رسول اهلل: »إن موسى بن عمران سأل ربه زيارة قبر الحسين بن علي، 
فزاره في سبعين ألف من المالئكة..«6

قال اإلمام الصادق: »وكل اهلل بقبر الحسين أربعة آالف ملكا، شعثا 
غبرا يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره عارفا بحقه، شيعوه حتى يبلغوه مأمنه، 
وإن مرض عادوه غدوة وعشيا، وإذا مات شهدوا جنازته، واستغفروا له إلى 

يوم القيامة.« 
قال اإلمام الباقر: »مروا شيعتنا بزيارة الحسين، فإن زيارته تدفع الهدم 
والحرق والغرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من أقر له باإلمامة من اهلل.«

قال اإلمام الكاظم: »من زار قبر الحسين عارفا بحقه، غفر اهلل له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر.«

 
زيارة المسلمين في األربعينية

تأسیا بسبایا اإلمام احلسني، واستجابة لطلب األئمة ورغبة يف 
اإلمام  قرب  بزیارة   - الشیعة  وخاصة   - املسلمون  یقوم  والثواب،  األجر 
احلسني يف یوم األربعني، حیث یأتون إلیه من كل صوب ومكان مشیا 

على األقدام ملا فیه من األجر والثواب ما ال یعلمه إال اهلل امللك العالم.
كما یقومون بإحیاء هذه الذكرى بإقامة جمالس العزاء واملأمت، واستذكار ما 
جرى على احلسني وأهل بیته يف كربالء، وما جرى لسبایاه من كربالء 

إىل الكوفة، ومنها إىل الشام.

 اهلوامش:
1. »حبار األنوار«، ج 98، ج 329.

2. انظر: »توضیح املقاصد«، ص 7؛ »لواعج األشجان«، ص 239.
3. »لواعج األشجان«، ص 241.

4. »حبار األنوار«، ج 95، ص 348.
5. »الكايف«، ج 4، ص 588.

 erfan.ir المصدر: شبکة عرفان

٭ الرقم 83
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تاريخ أربعينية اإلمام الحسين
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من أكرب العار القول: إن محّمدا كذاب!
لقد أصبح من أكرب العار، على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر، 
أن یصغي إىل ما یظن منه أن حمّمدا خداع مزور، وآن لنا أن حنارب ما 
یشاع من مثل هذه األقوال، فإن الرسالة اليت أداها ذلك الرسول ما زالت 
السراج املنري مدة اثين عشر قرنا لنحو مائيت ملیون1 من الناس أمثالنا، 
خلقهم اهلل الذي خلقنا، أفكان أحدكم یظن أن هذه الرسالة اليت عاش 

هبا ومات علیها هذه املالیني الفائتة احلصر، أكذوبة وخدعة؟!
أما أنا فال أستطیع أن أرى هذا الرأي أبدا، ولو أن الكذب والغش یروجان 
عند خلق اهلل هذا الرواج، ویصادفان منهم مثل ذلك التصدیق والقبول، 
فما الناس إال بله وجمانني، وما احلیاة إال سخف وعبث وأضلولة، كان 

األوىل هبا أن ال ختلق.
فوا أسفاه! ما أسوأ هذا الزعم وما أضعف أهله وأحقهم بالرثاء والرمحة!

وبعد، فعلى من أراد أن یبلغ منزلة ما يف علوم الكائنات أن ال یصدق 
جحوٍد  وعصر  جیل كفر،  نتائج  فإهنا  ؛  أولئك  أقوال  من  البتة  شیئا 
وإحلاد، وهي دلیل على موت األرواح يف حیاة األبدان، ولعل العامل مل یر 

قط رأیا أكفر من هذا وأألم.
وهل رأیتم قط، معشر اإلخوان، أن رجال كاذبا یستطیع أن یوجد دینا؟! 
إن الرجل الكاذب ال یقدر أن یبين بیتا من الطوب! فهو إذا مل یكن 
علیما خبصائص اجلري واجلص والرتاب وما شاكل ذلك فما ذلك الذي 
یبنیه ببیت، وإمنا هو تل من األنقاض، وكثیب من أخالط املواد، نعم، 
ولیس جدیرا أن یبقى على دعائمه اثين عشر قرنا، یسكنه مئتا ملیون من 

األنفس، ولكنه جدیر أن تنهار أركانه فینهدم فكأنه مل یكن.
مث إذا نظرت إىل كلمات العظیم، شاعرا كان أو فیلسوفا، أو نبیا، أو فارسا، 
أو ملكا، أال تراها ضربا من الوحي! والرجل العظیم يف نظري خملوق من 
فؤاد الدنیا وأحشاء الكون، فهو جزء من احلقائق اجلوهریة لألشیاء، وقد 
دل اهلل على وجوده بعدة آیات، أرى أن أحدثها وأجدها هو الرجل العظیم 
الذي علمه اهلل العلم واحلكمة، فوجب علینا أن نصغي إلیه قبل كل شيء.

وعلى ذلك فلسنا نعد حمّمدا هذا قط رجال كاذبا متصنعا یتذرع باحلیل 
والوسائل إىل بغیه، أو یطمح إىل درجة ملك أو سلطان، أو غري ذلك 
من احلقائر والصغائر، وما الرسالة اليت أداها إال حق صراح، وما كلمته إال 
صوت صادق صادر من العامل اجملهول، كال! ما حمّمد بالكاذب، وال 
امللفق ؛ وإمنا هو قطعة من احلیاة قد تفطر عنها قلب الطبیعة فإذا هي 
شهاب قد أضاء العامل أمجع، ذلك أمر اهلل، وذلك فضل اهلل یؤتیه من 
یشاء، واهلل ذو الفضل العظیم، وهذه حقیقة تدمغ كل باطل، وتدحض 

حجة القوم الكافرین.

العرب وصفة جزيرة العرب
كانت عرب اجلاهلیة أمة كرمية، تسكن بالدا كرمية، وكأمنا خلق اهلل البالد 
ووعورة  جباهلا  وعورة  بني  قریب  شبه  مثة  فكان  وفاق،  متام  على  وأهلها 
قسوة  من  یلطف  وكان  طباعهم،  وجفاء  منظرها  جفاء  وبني  أخالقهم، 
قلوهبم مزاج من اللني والدماثة، كما كان یبسط من عبوس وجوه البالد، 
ریاض خضراء وقیعان ذات أمواه وأكالء، وكان األعرايب صامتا ال یتكلم 

إال فیما یعنیه، إذ كان یسكن أرضا قفرا یبابا خرساء، ختاهلا حبرا من الرمل 
یصطلي مجرة النهار طوله، ویكافح حبر وجهه نفحات القر لیله.

ظواهر  حيادثون  والقفار،  البید  وسط  االنفراد  شأهنم  أناسا  أحسب  وال 
الطبیعة، ویناجون أسرارها إال أن یكونوا أذكیاء القلوب، حداد اخلواطر، 
خفاف احلركة ثاقيب النظر، وإذا صح أن الفرس هم فرنسیو املشرق، فالعرب 
ال شك طلیانه، واحلق أقول لقد كان أولئك العرب قوما أقویاء النفوس، 
كأن أخالقهم سیول دفاقة، هلا من شدة حزمهم وقوة إرادهتم أحصن سور، 
وأمنع حاجز، وهذهـ  وأبیكمـ  أم الفضائل، وذروة الشرف الباذخ، وقد كان 
أحدهم یضیفه ألد أعدائه فیكرم مثواه وینحر له، فإذا أزمع الرحیل خلع 
علیه ومحله وشیعه، مث هو بعد كل ذلك ال حيجم عن أن یقاتله مىت عادت 

به إلیه الفرص، وكان العريب أغلب وقته صامتا! فإذا قال، أفصح.
ویزعمون أن العرب من عنصر الیهود، واحلقیقة أهنم شاركوا الیهود يف مرارة 
القرحية،  أملعیة  ويف  الظرف،  ورقة  الشمائل،  حالوة  يف  وخالفوهم  اجلد، 
وأرحيیة القلب، وكان هلم قبل زمن حمّمد منافسات يف الشعر، جيروهنا 
بسوق عكاظ يف جنوب البالد، حیث كانت تقام أسواق التجارة، فإذا 
لألجود  جتعل  جائزة  ابتغاء  القصائد،  الشعراء  تناشد  األسواق  انتهت 
قریضا، واألحكم قافیة، فكان األعراب اجلفاة ذوو الطباع الوعرة، یرتاحون 
لنغمات القصید، وجيدون لرناهتا أیة لذة، فیتهافتون على املنشد كالفراش، 

ویتهالكون.

مولد محّمد ونشأته
اليت تلك حاهلم، أن ولد حمّمد عام 570  العرب  وكان بني هؤالء 
میالدیة، وكان من أسرة هاشم من قبیلة قریش، وقد مات أبوه عقب مولده، 
والفضل  باجلمال  هلا شهرة  ـ وكان  أمه  توفیت  أعوام  بلغ عمره ستة  وملا 
والعقلـ  فقام علیه جده وهو شیخ قد ناهز املئة من عمره وكان صاحلا بارا، 
 وكان ابنه عبد اهلل أحب أوالده إلیه، فأبصرت عینه اهلرمة يف حمّمد
ینبغي أن  الیتیم الصغري مبلء قلبه، وكان یقول:  صورة عبد اهلل، فأحب 
حيسن القیام على ذلك الصيب اجلمیل، الذي قد فاق سائر األسرة والقبیلة 
حسنا وفضال، وملا حضرت الشیخ الوفاة والغالم مل یتجاوز العامني، عهد 
به إىل أيب طالب أكرب أعمامه، رأس األسرة بعده، فرباه عمه ـ وكان رجال 

عاقال كما یشهد بذلك كل دلیل ـ على أحسن نظام عريب.
 

صدق محّمد منذ طفولته
وحلظ علیه منذ فتائه أنه كان شابا مفكرا، وقد مساه رفقاؤه األمني ـ رجل 
ما  أن  وأفكاره، وقد الحظوا  وأقواله  أفعاله  الصدق يف  ـ  والوفاء  الصدق 
من كلمة خترج من فیه إال وفیها حكمة بلیغة، وإين ألعرف عنه أنه كان 
كثري الصمت، یسكت حیث ال موجب للكالم، فإذا نطق، فما شئت 
؛ من لٍب، وفضٍل، وإخالص، وحكمة، ال یتناول غرضا فیرتكه إال وقد 
أنار شبهته، وكشف ظلمته، وأبان حجته، واستثار دفینته، وهكذا یكون 
الكالم وإال فال، وقد رأیناه طول حیاته، رجال راسخ املبدأ، صارم العزم، 
بعید اهلمة، كرميا، برا رؤفا، تقیا فاضال حرا ـ رجال شدید اجلد خملصا، وهو 
مع ذلك سهل اجلانب، لني العریكة، جم البشر والطالقة، محید العشرة، 

حلو اإلیناس، بل رمبا مازح وداعب.

محّمد بريء من الطمع الدنيوي
ویزعم املتعصبون من النصارى وامللحدون: أن حمّمدا مل یكن یرید بقیامه 
إال الشهرة الشخصیة، ومفاخر اجلاه والسلطان، كالـ  وامي اهللـ  لقد أكن 
يف فؤاد ذلك الرجل الكبريـ  ابن القفار والفلوات، املتوقد املقلتني، العظیم 
النفس، اململوء رمحة وخريا، وحنانا وبرا، وحكمة وحجى، وإربة وهنى ـ 

أفكار غري الطمع الدنیوي، ونوایا خالف طلب السلطة واجلاه.

ابتداء البعثة
فلما كان يف األربعني من عمره وقد خال إىل نفسه يف غاٍر جببل )حراء( 
قرب »مكة«، شهر رمضان، لیفكر يف تلك املسائل الكربى، إذا هو قد 
خرج إىل خدجية)س( ذات یوم وكان قد استصحبها ذلك العام وأنزهلا 
قریبا من مكان خلوته، فقال هلا: إنه بفضل اهلل قد استجلى غامض السر، 
واستثار كامن األمر، وأنه قد أنارت الشبهة، وانجلى الشك وبرح الخفاء وأن 
جميع هذه األصنام محال وليست إال أخشابا حقيرة، وأن ال إله إال اهلل وحده 
ال شريك له، فهو الحق وكل ما خاله باطل، خلقنا ويرزقنا. وما نحن وسائل 
الخلق والكائنات إال ظل له وستار يحجب النور األبدي والرونق السرمدي، 

اهلل أكبر، وهلل الحمد.
 

الوحي وجبريل
فمن فضائل اإلسالم: تضحیة النفس يف سبیل اهلل، وهذا أشرف ما نزل 
من السماء على بين األرض، نعم هو نور اهلل قد سطع يف روح ذلك 
الرجل، فأنار ظلماهتا، هو ضیاء باهر، كشف تلك الظلمات اليت كانت 
تؤذن باخلسران واهلالك، وقد مساه حمّمد وحیا و جبريل)ع(، وأینا 
یستطیع أن حيدث له امسا؟! أمل جييء يف اإلجنیل أن وحي اهلل یهبنا الفهم 
واإلدراك؟ وال شك أن العلم والنفاذ إىل صمیم األمور وجواهر األشیاء 
لسر من أغمض األسرار، ال یكاد املنطقیون یلمسون منه إال قشوره، 

وقد قال نوفاليس: 
أليس اإليمان هو المعجزة الحقة الدالة على اهلل؟!

فشعور حمّمد إذ اشتعلت روحه بلهیب هذه احلقیقة الساطعة، بأن 
احلقیقة املذكورة هي أهم ما جيب على الناس علمه مل یك إال أمرا بدیهیا.

معنى كلمة محّمد رسول اهلل
أنعم علیه بكشفها له، وجناه من اهلالك والظلمة وكونه  وكون اهلل قد 
ـ هذا كله هو معىن كلمة  للعامل أمجع   قد أصبح مضطرا إىل إظهارها 

محّمد رسول اهلل وهذا هو الصدق اجللي واحلق املبني.
وكانت نیة حمّمد حىت اآلن أن ینشر دینه باحلكمة، واملوعظة احلسنة 
فقط، فلما وجد أن القوم الظاملني مل یكتفوا برفض رسالته السماویة، 
وعدم اإلصغاء إىل صوت ضمريه وصیحة لبه، حىت أرادوا أن یسكتوه 
فال ینطق بالرسالة ـ عزم ابن الصحراء على أن یدافع عن نفسه، دفاع 
رجل، مث دفاع عريب، ولسان حاله یقول: أما وقد أبت قریش إال احلرب، 

فلینظروا أي فتیان هیجاء حنن؟!
احلق،  عن كلمة  آذاهنم  أغلقوا  القوم  أولئك  فإن  رأى!  وحقا 

وشریعة الصدق، وأبوا إال متادیا يف ضالهلم یستبیحون احلرمي، 

توماس كارليل

محّمد المثل األعلى
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ویهتكون احلرمات، ویسلبون وینهبون، ویقتلون النفس اليت 
 حرم اهلل قتلها، ویأتون كل إمث ومنكر، وقد جاءهم حمّمد
من طریق الرفق واألناة، فأبوا إال عتوا وطغیانا، فلیجعل األمر إذن 
إىل احلسام املهند، والوشیج املقوم، وإىل كل مسرودة حصداء، وساحبة 
جرداء، وكذلك قضى حمّمد بقیة عمره ـ وهي عشر سنني أخرى ـ 

يف حرب وجهاد، مل یسرتح غمضة عني، وكانت النتیجة ما تعلمون؟
ولقد قیل كثريا يف شأن نشر حمّمد دینه بالسیف، فإذا جعل الناس 
ذلك دلیال على كذبه فاشد ما أخطأوا وجاروا، فهم یقولون: ما كان 
الدین لینتشر لوال السیف، ولكن ما هو الذي أوجد السیف؟ هو قوة 
ذلك الدین وأنه حق، والرأي اجلدید أول ما ینشأ یكون يف رأس رجل 
واحد، فالذي یعتقده هو فرد، فرد ضد العامل أمجع، فإذا تناول هذا الفرد 
سیفا وقام يف وجه الدنیا فقلما واهلل یضیع، وأرى على العموم أن حلق 
ینشر نفسه بأیة طریقة، حسبما تقتضیه احلال، أو مل تروا أن النصرانیة 
فعل  ما  وحسبكم  أحیانا..؟!  السیف  تستخدم  أن  تأنف  ال  كانت 
شارملان بقبائل السكسون، وأنا ال أحفل أكان انتشار احلق بالسیف، أم 

باللسان أو بأیة آلة أخرى.

القرآن وإعجازه
أما القرآن، فإن فرط إعجاب املسلمني به وقوهلم بإعجازه هو أكرب دلیل 
على اختالف األذواق يف األمم املختلفة، هذا وإن الرتمجة تذهب بأكثر 
مجال الصنعة، وسحن الصیاغة، ولذلك ال عجب إذا قلت: إن األورويب 
جيد يف قراءة القرآن أكرب عناء، فهو یقرؤه كما یقرأ اجلرائد، ال یزال یقطع 
يف صفحاهتا قفارا من القول اململ املتعب، وحيمل على ذهنه هضابا 
وجباال من الكم، لكي یعثر يف خالل ذلك على كلمة مفیدة، أما العرب 
فريونه على عكس ذلك ملا بني آیاته وبني أذواقهم من املالءمة، وألن ال 
ترمجة ذهبت حبسنه ورونقه، فلذلك رآه العرب من املعجزات وأعطوه من 

التبجیل ما مل یعطه أتقى النصارى إلجنیلهم.
 وما برح يف كل زمان ومكان قاعدة التشریع والعمل والقانون املتبع يف 
شؤون احلیاة ومسائلها، والوحي املنزل من السماء هدى للناس وسراجا 
منريا، یضيء هلم سبل العیش ویهدیهم صراطا مستقیما، ومصدر أحكام 
يف  به  واالستنارة  حفظه،  مسلم  على كل  الواجب  والدرس  القضاة، 
غیاهب احلیاة، ويف بالد املسلمني مساجد یتلى فیها القرآن مجیعه كل 
یوم مرة، یتقامسه ثالثون قارئا على التوايل، وكذلك ما برح هذا الكتاب 
یرن صوته يف آذان األلوف ـ من خلق اهلل ويف قلوهبم ـ اثين عشر قرنا يف 

كل آن وحلظة، ویقال إن من الفقهاء من قرأه سبعني ألف مرة!!

براءة محّمد من الشهوات وتواضعه وتقشفه
وما كان حمّمد أخا شهوات، برغم ما اهتم به ظلما وعدوانا، وشد 
ما جنور وخنطئ إذا حسبناه رجال شهویا، ال هم له إال قضاء مآربه من 
املالذ. كال، فما أبعد ما كان بینه وبني املالذ أیة كانت، لقد كان زاهدا 
متقشفا يف مسكنه، ومأكله، ومشربه، وملبسه، وسائر أموره وأحواله، 
وكان طعامه عادة اخلبز واملاء، ورمبا تتابعت الشهور ومل توقد بداره نار 
وإهنم لیذكرون ـ ونعم ما یذكرون ـ أنه كان یصلح ویرفو ثوبه بیده، فهل 

بعد ذلك مكرمة ومفخرة؟!

 فحبذا حمّمد من رجل خشن اللباس، خشن الطعام، جمتهد يف اهلل 
قائم النهار، ساهر اللیل دائبا يف نشر دین اهلل، غري طامح إىل ما یطمح 
إلیه أصاغر الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان. غري متطلٍع إىل ذكر أو 
شهرة كیفما كانت، رجل عظیم وربكم! وإال فما كان مالقیا من أولئك 
العرب الغالظ توقريا واحرتاما وإكبارا وإعظاما، وما كان ميكنه أن یقودهم 
ویعاشرهم معظم أوقاته، ثالثا وعشرین حجة وهم ملتفون به یقاتلون بني 
یدیه وجياهدون حوله. لقد كان يف هؤالء العرب جفاء، وغلظة، وبادرة، 
وعجرفیة، وكانوا محاة األنوف، أباة الضیم، وعر املقادة، صعاب الشكیمة، 
فمن قدر على ریاضتهم وتذلیل جانبهم حىت رضخوا له واستقادوا؟! فذلكم 
وامي اهلل بطل كبري، ولوال ما أبصروا فیه من آیات النبل والفضل، ملا خضعوا 

له وال أذعنوا، وكیف وقد كانوا أطوع له من بنانه.
بتاجه  القیاصرة  من  قیصر   حمّمد بدل  هلم  أتیح  لو كان  أنه  وظين 
وصوجلانه ملا كان مصیبا من طاعتهم مقدار ما ناله حمّمد يف ثوبه املرقع 

بیده، فكذلك تكون العظمة، وهكذا تكون األبطال.
 تأثري اإلسالم على العرب وفضله علیهم:

ولقد أخرج اهلل العرب باإلسالم  من الظلمات إىل النور , وأحىي به من 
العرب أمة هامدة وأرضاها مدة، وهل كانت إال فئة من جوالة األعراب، 
خاملة فقرية جتوب الفالة، منذ بدء العامل، ال یسمع هلا صوت وال حتس 
فإذا  قبله،  من  ورسالة  لدنه  من  بكلمة  نبیا  هلم  اهلل  فأرسل  منها حركة، 
اخلمول قد استحال شهرة، والغموض نبهه، والضعة رفعة، والضعف قوة، 
والشرارة حریقا، وسع نوره األحناء وعم ضوء األرجاء، وعقد شعاعه الشمال 
باجلنوب، واملشرق باملغرب، وما هو إال قرن بعد هذا احلادث حىت أصبح 
لدولة العرب رجل يف اهلند ورجل يف األندلس وأشرقت دولة اإلسالم حقبا 
عدیدة ودهور مدیدة بنور الفضل والنبل، واملروءة والبأس، والنجدة، ورونق 

احلق واهلدى على نصف املعمورة.
 وكذلك اإلميان عظیم وهو مبعث احلیاة، ومنبع القوة، وما زال لألمة رقي 
يف درج الفضل، وتعریج إىل ذرى اجملد، ما دام مذهبها الیقني ومنهاجها 
اإلميان، ألستم ترون يف حالة أولئك األعراب وحمّمدهم وعصرهم، كأمنا قد 
وقعت من السماء شرارة على تلك الرمال، اليت كان ال یبصر هبا فضل، وال 
یرجى فیها خري؟! فإذا هي بارود سریع االنفجار وما هي برمل میت، وإذا 

هي قد تأججت واشتعلت، واتصلت نرياهنا بني غرناطة ودهلي.
ولطاملا قلت: إن الرجل العظیم كالشهاب من السماء، وسائر الناس يف 

انتظاره كاحلطب، فما هو إال أن یسقط حىت یتأججوا ویلتهبوا!

المصدر: »مجلة الموقف«، العدد 18، 1984 م.، اقتباس قسم المقاالت في شبكة 
الحسنين للتراث والفكر اإلسالمي.

 

الكائن المكلَّف

القرآن كتاب تبلیغ وإقناع وتبیني، وقوام هذه الفضیلة فیه هذا التوافق التام 
بني أركانه وأحكامه، وبني عقائده وعباداته، وبني حجته ومقصده، فكل 
ركن من أركانه یتنزل فیه بأقداره، ویوافق يف تفصیله سائر أركانه اليت تتم به، 

أو یتم هبا على قدر مبني.
لیس أمت وال أعجب من التوافق بني متییز اإلنسان بالتكلیف، وبني خطاب 
العقل يف هذا الكتاب املبني بكل وصف من أوصاف العقل، وكل وظیفة 

من وظائفه يف احلیاة اإلنسانیة.
وخلیق باملسلم، وبكل دارٍس لألدیان أن یتنبه إىل هذه الفضیلة اليت حتسب 
ألول وهلة كأهنا شيء من الواقع البدیهي ال حيتاج إىل التنبیه، ولكن حاجته 
إىل التنبیه إمنا تظهر عند املقارنة بني القرآن وبني مجلة من الكتب الدینیة 
الكربى، يف فضیلة التبلیغ املقصود، ونعين به التبلیغ الذي یراد ویتناسب فیه 

البیان على حسب األحكام واألركان.
يف كثري من األدیان تقوم علیها دعائم الدین كله، ویرتبط هبا جناة اإلنسان 
من اهلالك أو ضیاعه يف هاویة املقت واللعنة، مث تبحث عن هذه األركان يف 
كتاب الدین فإذا هي معروضة فیه بني السطور، حيیلها املفسرون إىل حكم 
القرینة، وجيوز ملن شاء أن حيسبها من مصادفات القول یتساوى السكوت 

عنها والنص علیها.
مثل هذا ال یعرف يف حكم من أحكام الكتاب املبني، وال يف ركن من 
أركانه، بل املعروف فیه على نقیض ذلك: أن تبلیغه على قدر فریضته، 
وأن التوافق فیه على أمته بني األركان اليت تتالزم وتتكامل عن بیان مقدور 
ال حمل فیه لفرض املصادفة، بل ال حمل فیه لتجاهل القصد مع رسالة من 

رساالت التبلیغ.
میزان  يف  له  مكان  أشرف  هو  الكرمي«  »القرآن  يف  اإلنسان  مكان 
العقیدة، ويف میزان الفكر، ويف میزان اخللیقة الذي توزن به طبائع الكائن 

بني عامة الكائنات.
• هو الكائن املكلَّف.

الناطق«،  القائلني »الكائن  التعریف من قول  • هو كائن أصوب يف 
وأشرف يف التقدیر.

• هو كائن أصوب يف التعریف من امللك اهلابط، ومن احلیوان الصاعد، 
وأشرف يف التقدیر من هذا وذاك.

لیس الكائن الناطق بشيء إن مل یكن هذا النطق أهال ألمانة التكلیف، 
ولیس امللك اهلابط منزلة هتدي إىل طریق الصعود أو طریق اهلبوط، ولیس 
احلیوان الصاعد مبنزلة الفصل بني ما كان علیه وما صار إلیه، وال مبنزلة 

التمییز بني حال وحال يف طریق االرتقاء.
حدود  من  حد  بكل  اخلالئق  بني  حمدود  شيء  املكلف  الكائن  إمنا 
العقیدة، أو العلم، أو احلكمة، وحادث من حوادث الفتح يف اخللیقة 

موضوع يف موضعه املكني بالقیاس إىل كل ما عداه.
أي شيء أعجب من هذه اخلاصة احملكمة ینفرد هبا القرآن بني تعریفات 

الفلسفة وتعریفات الدعوة الدینیة؟!
إهنا عجیبة ال یدفع عجبها إال أن جتري على سنتها من تبلیغ الكتاب 

املبني.
إهنا عجیبة مل تأِت من مصادفات التضمني والتخمني؛ ألن 

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن
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األحبار والقادة، كما اختتم سلطان النبوات باملعجزات وخوارق العادات، 
فال یعذر اإلسالم إنسانًا یُعطِّل عقله لیطیع السادة واملستكربین، أو لیطیع 

األحبار املتسلطني بسلطان املال والدین: 
»قَاُلوا ِفيَم ُكنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض قَاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اهلِل َواِسَعًة 

فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها«7
»قَاَل الَِّذيَن اْسَتْكبـَُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا أََنْحُن َصَدْدنَاُكْم َعِن اْلُهَدٰى بـَْعَد ِإْذ 

َجاءَُكم َبْل ُكنُتم مُّْجرِِميَن«8 
»يأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثيًرا مَِّن اأْلَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل 

َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اهلِل«9 
»اتََّخُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْربَابًا مِّن ُدوِن اهلِل«10

العاقل أن یطیع املتحكمني بطغیان احلكم أو  التكلیف عن  فال یسقط 
طغیان الكهانة، وال مينعه التكلیف أن یسأل من یعلم إن كان ال یعلم؛ ألن 
طلب العلم حيقق واجب التكلیف وال یعطله أو یلغیه، ویوجب على املتعلم 

أن یتبني من یسأل وهو مسئول عما یفعل: 
»َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجااًل نُّوِحي ِإلَْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل 

تـَْعَلُموَن«11
أنه هو  النبوة بامسه احلق يف تاریخ اإلنسان، فامسُه احلق  فإذا مُسّي ختام 
فاحتة عهد الرشد يف حیاة اإلنسانیة اخلالدة، قبل عهد الرشد الذي أخرجته 

القرون الوسطى بسبعة قرون.
ومن عبث اجلهالة أن یُفهم هذا املیقات اجللیل فهم العقول الصغار، فال 
یُعطى حقه من الفهم وال حقه من التقدیس، وتسمع من یفسره يف »عصر 
العلم« فال یفهم منه إال أنه »حكر« األثرة یغلقه النيب على َمن بعده، 
النيب، كیفما  التصور عن هذا  تقبل  ویسیغ هذا السخف وهو صورة ال 
تصوره الناظر إلیه على حقیقته أو على دعواه؛ فهذا احلكر صنیع ال یصنعه 
نيب أمر أتباعه بتصدیق األنبیاء من قبله، وجهد جهده لینفي سلطان الغیب 
عن نفسه، ویطرد مسعة املعجزة عن دعوته، وهي طیعة منقادة بني یدیه؛ 
فإن جاز يف حقه هذا احلكر املغتصب، فهل جيوز يف حقه أن یغتصبه من 

اهلل، وأن یأمن تكذیب اهلل إیاه، وقدرته على إخالف دعواه؟
إن اختتام النبوة ال یُفهم هذا الفهم الصغري يف عقل یطیق أن یدرك الواقع 
من أمر دعوة عظیمة، وال شأن عظیم، ولو كان احتكار النبوة باعث النيب 
إىل دعواه ملا دخل فیها ذهاب سلطان األحبار والوالة، وال دخل فیها 
ادعاء النبوة أصال وهي ال ختول النيب وال مدعي النبوة أن حيجب املغیب 

اجملهول من مشیئة اهلل.
ولكن اإلميان بالعقل املسئول هو الباعث البنّي الذي یُفسر ما مل یفسره 
صغار العقول من اختتام النبوة، واختتام الكهانة، واختتام سلطان احلاكمني 
على الضمري، وأن انتظامه كله على هذه الّسنة املتفقة هلو اآلیة الناطقة 

بإرادة اهلل.

الهوامش:
1. سورة آل عمران، اآلیة 191.

2. سورة الروم، اآلیة 8.
3. سورة األعراف، اآلیة 188.

4. سورة األنعام، اآلیة 50.
5. سورة احلجر، اآلیتان 140 و15.

6. سورة البقرة، اآلیة 164.

اإلنسان في القرآناإلنسان في القرآن

الكتاب  هو  التكلیف  خباصة  اإلنسان  مّیز  الذي  الكتاب 
الذي امتأل خبطاب »العقل« بكل ملكة من ملكاته، وكل 
وظیفة عرفها له العقالء واملتعقلون، قبل أن یصبح العقل »درسا« 
یتقصاه الدارسون كنًها وعمال، وأثرا يف داخله وفیما خرج عنه، وفیما 

یصدر منه وما یئول إلیه.
• العقل وازع »یعقل« صاحبه عما یأباه له التكلیف.

• العقل فهم وفكر یتقلب يف وجوه األشیاء ويف بواطن األمور.
• العقل رشد ميیز بني اهلدایة والضالل.

• العقل رویة وتدبري.
• العقل بصرية تنفذ وراء األبصار.

• والعقل ذكرى تأخذ من املاضي للحاضر، وجتمع العربة مما كان ملا 
یكون، وحتفظ وَتِعي وتُبدئ وتُعید.

• والعقل بكل هذه املعاين موصول بكل حجة من حجج التكلیف، 
وكل أمر مبعروف، وكل هني عن حمظور.

أفال يعقلون؟ أفال يتفكرون؟ أفال يبصرون؟ أفال يتدبرون؟ أليس منكم رجل 
رشيد؟ أفال تتذكرون؟

إن هذا العقل بكل عمل من أعماله اليت یُناط هبا التكلیف حجة على 
املكلفني فیما یعنیهم من أمر األرض والسماء، ومن أمر أنفسهم، ومن 

أمر خالقهم، وخالق األرض والسماء؛ ألهنم: 
َذا بَاِطاًل«1  »يـَتـََفكَُّروَن ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض رَبَـَّنا َما َخَلْقَت هَٰ

»َأَوَلْم يـَتـََفكَُّروا ِفي أَنُفِسِهم مَّا َخَلَق اهللُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْنـَُهَما ِإالَّ 
بِاْلَحقِّ َوَأَجٍل مَُّسمًّى«2

وقد ننقل تكالیف القرآن مجیًعا، وننقل عظاته مجیًعا إذا أردنا الشواهد 
على هذا التوافق املوصول بني متییز اإلنسان بالتكلیف يف القرآن، وبني 
خطابه للعقل والفكر، وتذكريه بالرشد والبصر وسائر ملكات التمییز يف 
مصطلحات األوائل واألواخر، ولكنها شواهد حاضرة يف ذهن كل قارئ 
هلذا الكتاب، وكل قادر على املقابلة بینه وبني غريه من كتب األدیان، 

ولو مل یعرب منها غري صفحات معدودات.
ومن متام التوافق بني أركان التبلیغ يف هذا الكتاب أن األمر فیه جيري على 

هذه السُّنة فیما أتى به فریًدا غري مسبوق عن رسالة النبوة.
إهنا الرسالة اليت مل تُعرف قط يف التاریخ البشري قبل متییز اإلنسان خباصة 

التكلیف، وإعداده خلطاب العقل وبینات اإلقناع.
كانت األمم - قبل البعثة احملمدیة - تفهم أن النبوة استطالع للغیب، 
وكشف لألسرار واملخبآت، یستعان هبا على رد الضائع، وإعادة املسروق 
أو الداللة علیه، ویستخربوهنا عن طوالع اخلري والشر، ومقادیر السعود 
والنحوس. وكان من تلك األمم من حيسب أن النبوة وساطة بني املعبود 
وعباده للتشفع إلیه باهلدایا والقرابني، وكانوا یطلبون وساطة األنبیاء دفًعا 
الصاحلون  یتوقعه  اليت یستحقوهنا وتنزل هبم؛ ألهنا قضاء مربم  للنوازل 

العارفون، ویسألون املعبود يف دفعه قبل نزوله.
فجاءت نبوءة اإلسالم جبدید باٍق مل تسبق له سابقة يف الدعوات الدینیة، 
بل ال حاجة بعده إىل جدید وال استطاعة للتجدید؛ ألنه خياطب يف 
اإلنسان صفته الباقیة، وخاصته املالزمة، وهي خاصة النفس الناطقة بني 
عامة األحیاء، أو خاصة الضمري املسئول الذي حيمل تبعته، وال تغنیه 

عنها شفاعة وال كفارة من سواه.

فهي نبوة فهم وهدایة، ولیست نبوة استطالع وتنجیم، وهي نبوة هدایة 
بالتأمل والنظر والتفكري، ولیست نبوة خوارق وأهوال تروع البصر والبصرية، 

وتروع الضمائر بالتخویف واإلرهاب حیث یعییها قبول اإلقناع.
إهنا نبوة مبشرة منذرة ال متلك هلم نفعا وال ضرّا، وال تعمل هلم عماًل غري 
ما یعملونه ألنفسهم مبشیئتهم إذا اهتدوا هبدایة العقل املتدبر، والضمري 

السلیم: 
اْلَغْيَب  َأْعَلُم  َوَلْو ُكنُت  اهللُ  َشاَء  َما  ِإالَّ  َواَل َضرًّا  نـَْفًعا  لِنـَْفِسي  َأْمِلُك  »ُقل الَّ 
اَلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإْن أَنَا ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لَِّقْوٍم يـُْؤِمُنوَن«3 

نعم، وال إغراء وال مساومة على جزاء بني األخذ والعطاء: 
»ُقل الَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اهلِل َواَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َواَل َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن 

أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحٰى ِإَليَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمٰى َواْلَبِصيُر َأَفاَل تـَتـََفكَُّروَن«4
وقد جاءت مسعة املعجزة میسرة لصاحب هذه النبوة یوم مات ابنه إبراهیم 
وكسفت الشمس، فظن الناس أهنا كسفت ملوته، وأىب النيب الصادق أن 
یسكت علیها، فتكلم لیعلمهم أن الشمس والقمر آیتان ال ختسفان ملوت 

أحد وال حلیاته.
وقد بنيَّ للناس أن املعجزة ال جُتدي من یكابر العقل، ویأىب اإلصغاء إىل 

بینات اإلقناع: 
»َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيِهم بَابًا مَِّن السََّماِء َفظَلُّوا ِفيِه يـَْعُرُجوَن ٭ َلَقاُلوا ِإنََّما ُسكَِّرْت 

أَْبَصارُنَا َبْل َنْحُن قـَْوٌم مَّْسُحوُروَن«5
ولقد تقّدمت نبوة اإلسالم دعوات كثرية من أكرب الدعوات شأنًا يف تاریخ 
العقیدة، ولكنك لو عرضتها على مؤرخ ینظر يف أدوار التاریخ مل یستطع 
على  الدعوات  تلك  من  بدعوة  اإلنسانیة  تاریخ  النبوة يف  دور  أن خيتتم 
جاللة شأهنا؛ ألهنا مجیًعا قد بدأت وانتهت قبل أن توجد يف أذهان الناس 
فكرة اإلنسانیة العامة، وفكرة اإلنسان املسئول احملاسب على أمانة العقل 

والضمري.
فنبوات بين إسرائیل مل تزل مقصورة على ساللة بشریة واحدة تنعزل حباضرها 
ووعود مستقبلها عن سائر األمم. وعيسى قد نقل الرسالة نقلة واسعة 
حني أدخل أبناء إبراهيم بالروح يف عداد أبنائه باجلسد، ولكنه أدى 
من  ختلصه  رسالة  إىل  احلاجة  أشد  حمتاًجا  بعده  اإلنسان  وبقي  رسالته 
االعتماد على غريه يف النجاة من أوزاره، والتكفري عن سیئاته، والنهوض 

بتبعات صالحه وتربیة روحه.
ولن تفرغ أمانة النبوة يف تاریخ اإلنسانیة قبل أن یوجد اإلنسان الذي خُياطب 
خبطاب العقل، وحياسب حبسابه، وحيمل تبعاته على عاتقه، ویشرتك على 
سواء بینه وبني إخوانه من البشر يف عبادة إله واحد هو رب العاملني، ولیس 
بالرب الذي خيلق نعمته لساللة واحدة من خلقه، أو لعشرية واحدة یدركها 

اخلالص بفضل مل تفضله، وحساب مل تضعه يف موازینها بعمل ميینها.
فلما جاءت نبوة التكلیف، صح يف حكم العقل أن ختتم هبا النبوة؛ ألهنا 
حاضرة يف كل وقت حيضره اإلنسان العاقل املسئول، وحتضره آیات اهلل 

لقوم یعقلون.
»إنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنَـَّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري 
ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اهللُ ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء فََأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بـَْعَد 
َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء 

َواأْلَْرِض َليَاٍت لَِّقْوٍم يـَْعِقُلوَن«6
إن قیام النبوة على إقناع العقل املسئول بآیات الكون قد اختتم سلطان 

7. سورة النساء، اآلیة 97.
8. سورة سبأ، اآلیة 32.

9. سورة التوبة، اآلیة 34.
10. سورة التوبة، اآلیة 31.
11. سورة النحل، اآلیة 43.

المصدر: عباس محمود العقاد، »اإلنسان في القرآن«، شرکة نهضة مصر، الطبعة 
الرابعة، 2005م.
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 ،وأمه فاطمة ،هو ابن علي السؤال: من املعلوم أن احلسن
وهو من أهل الكساء عند الشیعة، ومن األئمة املعصومني، شأنه 
يف ذلك شأن أخیه احلسني، فلماذا انقطعت اإلمامة عن أوالده 
وكالمها  واحدة،  وأمهما  واحد  فأبومها  احلسني؟  أوالد  يف  واستمرت 
سیدان، ویزید احلسن على احلسني بواحدة هي أنه قبله وأكرب 

منه سناً.

اجلواب: 
وإلجياد اجلواب، ال بد من الرتكیز على عدة نقاط ضروریة: 

النقطة األولى
إن اإلمام ُمعّين، ويُنّصب من قبل اهلل تعالى

إن النسب وإن كان له قیمة، ولكنه لیس هو املیزان واملعیار يف استحقاق 
اإلمامة، بل املعیار هو االختیار اإلهلي لصفوٍة خلقهم، وعلم سرائرهم، 
وَخرَب حاهلم، وأّهلهم بألطافه الغیبیة ملقام النبوة، أو اإلمامة. واختارهم 
ومراتبها  حاالهتا  جبمیع  الطهارة  فیه  عاشوا  بعینه،   بیت أهل  من 

وأوضاعها ، ويف مجیع مراحل حیاهتم.
فإن كان لدیكم اعرتاض وسؤال على ذلك، فال یتوجه إىل الشیعة، بل 
هو اعرتاض على اهلل سبحانه، حیث حسم األمر يف آیة مباركة تقول: 

»... اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه...«1

النقطة الرابعة
شرط السّن ال أثر له في انتخاب اإلمام

إن كرب السن وصغره ال أثر له يف اختیار اإلمام من ذریة هذا أو ذاك، بل 
املیزان أمور أخرى تدخل يف نطاق األهلیة اليت یراها اهلل تعاىل يف الذریة 

الصاحلة ملقام اإلمامة، أو النبوة.

الهوامش:
1. سورة األنعام، اآلیة 124.

2. »حبار االنوار«،ج 25، ص 141؛ »معانی االخبار«، ص 101.
3. »حباراالنوار«، ج 25، ص 194؛ »معانی االخبار«، ص 132.

4. »علل الشرایع« ج 1، ص ۲۰۸.
5. املصدر السابق، ج 1، ص 209.

6. »الکايف«، الکلیين، ج 1، ص 277.
7. سورة األحزاب، اآلیة 33.

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

2. موقع إسالم کوئست.

لإلمامة؛ الن  الشروط  معینا، من ضرورة وجود  اإلمام  فهم كون  وميكن 
تشخیص حتقق هذه الشروط لدى شخص ما، غري ممكن بالنسبة لألناس؛ 

بل أن اهلل وحده العامل بتحقق هذه الصفات لدى الشخص. 
اإلمام؟  يعرف  بم   :الباقر جعفر  أبا  سألت  قال:  اجلارود  أبی  عن 

 :قال
»بخصال أّولها نّص من اهلل تبارک و تعالى عليه و نصبه علماً للّناس حّتى يکون 
عليهم حّجًة ألّن رسول الّله ص نصب علّياً و عّرفه الّناس باسمه و عينه و کذلک 
األئّمة ع ينصب األّول الثّانی و أن يسأل فيجيب و أن يسکت عنه فيبتدئ و 

يخبر الّناس بما يکون فی غد و يکّلم الّناس بکّل لسان و لغة.«2
 :وعن سبب هذا التنصیب، یقول اإلمام السجاد

»اإلمام منا ال يکون إال معصوما و ليست العصمة فی ظاهر الخلقة فيعرف 
بها و لذلک ال يکون إال منصوصا فقيل له يا ابن رسول اهلل فما معنى المعصوم 
فقال هو المعتصم بحبل اهلل و حبل اهلل هو القرآن ال يفترقان إلى يوم القيامة و 
اإلمام يهدی إلى القرآن و القرآن يهدی إلى اإلمام و ذلک قول اهلل عز و جل: 

»ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدی ِللَِّتی ِهَی َأقـَْومُ «3
وتوضح هذ الروایة، أن اإلمام جيب أن ميلك العصمة، ومبا أن الناس ال 
الناس  العامل جبمیع وجود  یستطیعون تشخیص املعصوم، وأن اهلل وحده 
منصب  يف  اإلمام  تنصیب  فان  لذلك  املعصوم،  تشخیص  على  وقادر 

اإلمامة هو بعهدة اهلل ولیس من عمل البشر. 
عن محّمد بن أبي يعقوب البلخّي قال: سألت أبا احلسن الّرضا قلت 
له: ألّي عّلة صارت اإلمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن؟ قال: 

»ألّن الّله عّز و جّل جعلها في ولد الحسين و لم يجعلها في ولد الحسن و الّله اٰل 
ا يفعل.«4 يسئل عمّٰ

 كانا نبّیني مرسلني و كان موسى و هارون إّن موسى ...
ولد  يف  اخلالفة  و  الّنبّوة  جّل  و  عّز  الّله  فجعل   هارون من  أفضل 
هارون دون ولد موسى و كذلك جعل الّله عّز و جّل اإلمامة 
يف ولد احلسني دون ولد احلسن لیجري يف هذه األّمة سنن من 

قبلها من األمم...5
القادر  وحده  اهلل  أن  ومبا   شروطا،  ميلك  أن  جيب  اإلمام  أن  واحملصلة 
على تشخیص أن هذه الشروط قد توافرت كدى شخص ما، لذلك فان 

 :منصب اإلمامة، یُعني من قبل اهلل. ویقول اإلمام الصادق
»إن اإلمامة عهد من اهلل عز و جل معهودة لرجال مسّمين ليس لإلمام أن 

يزويها عن الذی يکون من بعده.«6

النقطة الثانية
ال إسحاق ،هو من ذريته إسماعيل إن رسول اهلل

ملاذا فضل اهلل تعاىل إسماعيل على إسحاق، فجعل من ذریته سید 
الكائنات، وأفضل اخللق حممدًا، ومل جيعله يف ذریة إسحاق، مع 
.وآبائه أن كثرياً من األنبیاء كانوا من إسحاق باستثناء نبینا األعظم

كما أن النبوة يف ذریة يعقوب كانت يف واحد من أوالده االثين عشر، 
دون سائر أوالده، كما أن ابن نوح الذي ذكره اهلل عز وجل يف كتابه مل 
یكن من أهل النجا ، بل كان من اهلالكني، فضالً عن أن ینال مقام النبوة 
أو اإلمامة. فكانت النبوة يف بعض ذریة نوح دون بعض، وكذلك احلال 
 هارون ولد  النبوة كانت يف  فإن   ،وهارون  ملوسى بالنسبة 
ال يف ولد موسى. أال یدل ذلك على أن اهلل تعاىل ال خيتار األنبیاء 
واألوصیاء على أساس النسب. وإمنا وفق معایري وعوامل أخرى، قد یكون 
توفري احملیط  األثر، من حیث هو عامل مساعد يف  فیها بعض  للنسب 
اخلالص يف طهره، والزاخر يف نفحات القداسة، والطافح باملعاين والقیم 

الروحیة؟!

النقطة الثالثة
كال اإلمامين من أهل الكساء

إن احلسن واحلسني كانا من أهل الكساء، وهذه إشارة إىل حدیث 
الكساء الذي رواه أهل السنة بأسانید صحیحة، وقد جاء هذا احلدیث 
تطبیقاً آلیة التطهري: »... ِإنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت 

َويَُطهِّرَُكْم َتْطِهيًرا«7
 احلسن ،فاطمة ،علي ،فإنه تضمن تطهري اخلمسة: النيب
واحلسنني، ومل یدخل العباس عم النيب، وال أبناءه، وال غريهم من 
أبناء عمومة النيب، مع أنه أدخل علیًا وهو ابن عمه، والعم أقرب 
من ابن العم. إال يف صورة اجتماع ابن عم لألب واألم مع عم لألب فقط، 

فإن ابن العم هنا یكون أقرب من العم.

األسئلة واألجوبةاألسئلة واألجوبة

ال االمام الحسنj؟
لماذا كان األئمة من ولد االمام الحسين
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الحكاياتالحكايات

28 صفر، ذکری استشهاد حسن بن علي اجملتبی
 روى عبد اهلل بن إبراهيم عن زياد المخارقي قال: ملا حضرت احلسن

الوفاة استدعى احلسني بن علي و قال: 
»يا أخي إني مفارقك و الحق بربي جل و عز و قد سقيت السم و رميت 
بكبدي في الطست و إني لعارف بمن سقاني السم و من أين دهيت و أنا 
أخاصمه إلى اهلل تعالى فبحقي عليك إن تكلمت في ذلك بشي ء و انتظر ما 
يحدث اهلل عز ذكره في فإذا قضيت فغمضني و غسلني و كفني و احملني على 
سريري إلى قبر جدي رسول اهلل ألجدد به عهدا ثم ردني إلى قبر جدتي 
فاطمة بنت أسد - رحمة اهلل عليها - فادفني هناك و ستعلم يا ابن أم أن 
القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول اهلل فيجلبون في منعكم عن 

ذلك و باهلل أقسم عليك أن تهريق في أمري محجمة دم.« 
إلیه  به  وصى  ما كان  و  تركاته  و  ولده  و  بأهله  إلیه   وصى مث 
أمرياملؤمنني حني استخلفه و أهله ملقامه و دل شیعته على استخالفه 

و نصبه هلم علما من بعده.
فلما مضى لسبیله غسله احلسني و كفنه و محله على سریره و 
 مل یشك مروان و من معه من بين أمیة أهنم سیدفنونه عند رسول اهلل
فتجمعوا له و لبسوا السالح فلما توجه به احلسني بن علي إىل قرب 
جده رسول اهلل لیجدد به عهدا أقبلوا إلیهم يف مجعهم و حلقتهم 
عائشة على بغل و هي تقول ما يل و لكم تریدون أن تدخلوا بیيت من 
ال أحب و جعل مروان یقول: يا رب هيجا هي خير من دعه. أ يدفن 
عثمان في أقصى »المدينة« و يدفن الحسن مع النبي؟! ال يكون ذلك أبدا و 

أنا أحمل السيف. 
و كادت الفتنة تقع بني بين هاشم و بين أمیة فبادر ابن عباس إىل مروان 

عهد الحسن

30 صفر، ذکری استشهاد علي بن موسی الرضا
روي عن محمد بن الجهم أنه قال: 

موضع  يف  فجعل  شي ء  منه  له  فأخذ  العنب  یعجبه   الرضا كان 
أقماعه اإلبر أیاما مث نزعت منه و جي ء به إلیه فأكل منه و هو يف علته 
اليت ذكرناها فقتله و ملا تويف الرضا كتم املأمون موته یوما و لیلة مث 
 و مجاعة من آل أيب طالب أنفذ إىل حممد بن جعفر الصادق
الذین كانوا عنده فلما حضروه نعاه إلیهم و بكى و أظهر حزنا شدیدا و 

توجعا و أراهم إیاه صحیح اجلسد و قال: 

الجنة في الطوس

فقال له: ارجع يا مروان من حيث جئت فإنا ما نريد أن ندفن صاحبنا عند 
رسول اهلل لكنا نريد أن نجدد به عهدا بزيارته. 

مث نرده إىل جدته فاطمة فندفنه عندها بوصیته بذلك و لو كان وصى 
 لعلمت أنك أقصر باعا من ردنا عن ذلك لكنه بدفنه مع النيب
كان أعلم باهلل و رسوله و حبرمة قربه من أن یطرق علیه هدما كما طرق 

ذلك غريه و دخل بیته بغري إذنه.
مث أقبل على عائشة فقال هلا وا سوأتاه یوما على بغل و یوما على مجل 
تریدین أن تطفئي نور اهلل و تقاتلني أولیاء اهلل. فقد كفیت الذي ختافني و 

بلغت ما حتبني و اهلل تعاىل منتصر ألهل هذا البیت و لو بعد حني.
جملت تبغلت

و لو عشت تفيلت 
لك الثمن من التسع 
و في الكل تطمعت 

و قال ابن عباس لعائشة: وا سوأتاه! يوما على بغل و يوما على جمل، و يف 
روایة: يوما تجملت و يوما تبغلت و ان عشت تفيلت! 

و قال احلسني: »و اهلل لو ال عهد الحسن إلي بحقن الدماء و أن ال 
أهريق في أمره محجمة دم لعلمتم كيف تأخذ سيوف اهلل منكم مأخذها و قد 

نقضتم العهد بيننا و بينكم و أبطلتم ما اشترطنا عليكم ألنفسنا.«
و مضوا باحلسن فدفنوه بالبقیع عند جدته فاطمة بنت أسد بن هاشم 

بن عبد مناف و أسكنها جنات النعیم .

المصدر: الشيخ المفيد، »اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، 
سص 19-18.

يعز علي يا أخي أن أراك في هذه الحال قد كنت آمل أن أقدم قبلك. 
فأىب اهلل إال ما أراد مث أمر بغسله و تكفینه و حتنیطه و خرج مع جنازته 
حيملها حىت انتهى إىل املوضع الذي هو مدفون فیه اآلن فدفنه و املوضع 
دار حميد بن قحطبة يف قریة یقال هلا »سناباد« على دعوة من »نوقان«  
بأرض »طوس« و فیها قرب هارون الرشيد و قرب أيب احلسن بني یدیه 

يف قبلته.

تقديم الكتابتقديم الكتابالمصدر: الشيخ المفيد، »اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد«، ج 2، ص 271.

»مثري األحزان« لـنجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اهلل ابن 
نما املشهور بـابن نما الحلي. هو نجم الملة والدين امللقب بنجيب الدين واملكىن 

بـأبي ابراهيم نسبة إىل قبیلة ربیعة العربیة الشهرية يف التأریخ.
أبیه  على  علمیة ودرس  نشأة  ونشأ  ولد يف »احللة« سنة 567 ه .ق. 
وعلى غريه من االعالم املعاصرین له منهم فخر الدين محمد بن إدريس الحلي 

العجلي، والشيخ محمد بن المشهدي وله الروایة عنهم.
قیمة أشهرها كتاب »مثري االحزان« وهو  آثارا علمیة مفیدة  له  وخلف 
الكتاب املعروف الذي مثل فیه مؤلفه واقعة الطف العظیمة اليت رن صداها 
يف أجواء العامل الشرقي والغريب منذ القرن االول للهجرة حىت القرن الرابع 
عشر ، وال یزال یتجدد صداها ، وتعاد ذكریاهتا املؤملة ، ومؤاساهتا احملزنة 

على مر االیام ، وتوايل الزمن.
رتب ابن منا هذا الكتاب حول واقعة »كربالء« يف ثالثة مقاصد:

األول: یتحدث عن األمور اليت حصلت قبل معركة كربالء، مثل والدة 
اإلمام احلسني وتنبؤ رسول اهلل بشهادة اإلمام ووقائع ثورة 
عاشوراء من حني موت معاویة وطلب البیعة لیزید وخروج اإلمام من 
املدینة إىل حني الوصول إىل كربالء، وأیضاً عرض النشاطات والتحركات 

الشعبیة، وثورة مسلم بن عقيل؛
أیام اإلقامة يف  الثاني: حتدث فیه املصنف بشكل خمتصر، عن  المقصد 
كربالء، ولیلة عاشوراء ویومها، ووقائع املعركة وشهادة بين هاشم، إىل حني 

شهادة اإلمام وبعض احلوادث اليت وقعت بعد الشهادة؛
المقصد الثالث: یتناول فیه بعض القضایا اليت حصلت بعد الشهادة وبیان 

حادثة أسر أهل البیت ومحلهم إىل »الكوفة« مث إىل »الشام« مث 
إرجاعهم إىل »املدینة« املنورة.

وقال مصنف هذا الكتاب: ان الذي بعثني على عمل هذا المقتل انى رايت 
المقاتل قد احتوى بعضها على االكثار والتطويل. وبعضها على االختصار 
والتقليل. فهى بين طويل مسهب. وقصير قاصر عن الفوايد غير معرب. 

والنكت فيها قليلة. ومرابعها من الطرف والغرائب محيلة.
فوضعت هذا المقتل متوسطا بين المقاتل. قريبا من يد المتناول. ال يقصى 
لماللة وهذر. وال يجفى لنزارة وقصر. ترتاح القلوب الى عذوبة الفاظه. ويوقظ 
الراقد من نومة وإغماظه. وتسرح النواظر في رياضه وينبه الغافل. عن هذا 

المصاب والذاهل عن الجزع واالكتئاب.
واودعته ما أهمله كثير من المصنفين. واغفلته خواطر المؤلفين. وسميته »مثير 

االحزان« أو »منير سبل االشجان«.

المصدر: دراسة حول المقاتل والمصنفات العاشورائية منذ بدايتها وإلى عصرنا 
almenbar.org الحاضر، شبكة المنبر

مثيـر األحـزان
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أمهها  من  الصهیوين  التجمع  داخل  تعتمل  عمیقة  تناقضات  توجد 
التناقض الدیين العلماين. كما توجد تناقضات هامة يف حد ذاهتا مثل 
التناقض اإلشكنازي / السفاردي، ولكنها تقل يف أمهیتها عن التناقض 
الدیين العلماين. وقد عرّب احلاخام عوفاديا يوسف عن تناقضات التجمع 
تأیید  دینیة شهرية حول  فتوی  أعوام  منذ عدة  أصدر  الصهیوين حني 
وصونا  للدماء  )حقنا  حمتلة  عربیة  أراضي  من  اإلسرائیلي  االنسحاب 
هو  یهودیا  دینیا  مفهوما  احلاخام  استدعى  وقد  الیهودیة(.  لألرواح 
»بیكواح نیفیش« أي »فداء النفس«، أي أن النفس الیهودیة أغلى من 

األرض )الیهودیة( وال یصح التضحیة هبا.
ولكن هذا احلاخام نفسه صرح يف موعظته األسبوعیة يف عید الفصح 
العربي عام ۲۰۰۰م. بأن: اإلله يجب أن يدمر العرب وطلب من أتباعه 
أن یكرروا وراءه عبارة صب غضبك على األغيار كما طلب من اإلله أن 
يرد الصاع صاعين إلى العرب وأن يقطع نسلهم ويبيدهم ويذلهم ويمحو أثرهم. 
ويف مناسبة أخرى، صرح بان العرب أنجاس وأفاع وأن اإلله يندم كل يوم 

على أنه خلق ذرية إسماعيل.
وقد حاول بعض املتحدثني الرمسیني اإلسرائیلیني التخفیف من حدة وقع 
هذه التصرحيات العنصریة، فقالوا إن احلاخام یقصد »املخربني« ولیس 
العرب على وجه العموم. وكما قال احلاخام ميخائيل ملكيئور1 فإن: ثمة 

وصية في الدين اليهودي تقول لنا بعدم إدارة الخد األيسر لمن يصفعنا على الخد 
األيمن. ومن هنا، فليس المطلوب منا أن نكون إنسانيين مع الذين يريدون المس 

بنا تنفيذا للوصية القائلة: الذي يأتي القتلك بکروا بقتله.
ويف هذا السیاق، ال یهمنا اهتام احلاخام یوسف بالعنصریة أو تربئته من 
التهمة أو التخفیف منها، وإمنا یهمنا أن نفسر سّر هذا التحول حىت نفهم 
حرکیات التجمع الصهیوين. ولفهم هذا، البد وأن نضع اللعنات اليت صبها 

عوفادیا یوسف على العرب يف سیاق أوسع من اللعنات األخرى!
العلیا  وقد أعلن احلاخام يف فربایر عام 1999م. أن كل قضاة احملكمة 
النساء  على  لعناته  الفاحشة،1 كما صب  یرتكبون  جنسون  إسرائیل  يف 
العلمانیات الالئي ال ميارسن شعائر الطهارة وبالتايل یلدن أطفاال جنسني. 
ويف عام ۱۹۹۷م.، صرح بأن: الرجل يجب أال يسير بين امرأتين أو حمارين 
أو جملين. ملاذا؟ ألن النساء ال يعرن التوراة أي التفات، وكل من يسير بالقرب 
منهن يصبح مثلهن. ويف 3 مارس/ آذار ۲۰۰۰م.، قال احلاخام يف إحدى 
الیهود وأن اإلله  مواعظه إّن يوسي ساريد3 ملعون، متاما مثل كل أعداء 
سیجتثه من جذوره. وقد أدىل احلاخام بتصرحيه هذا قبل عید البورمي حیث 

یتم شنق متثال هامان، الوزیر الفارسي الذي حاول أن یبید الیهود.
ومل تسلم املؤسسة الدینیة األشكنازیة من هجمات احلاخام عوفادیا یوسف، 
فحینما ُسئل عن أقرب العقائد الدینیة إىل الیهودیة قال »حركة حبد«، 

وهي حركة دینیة إشكنازیة یهودیة أرثوذكسیة. وهو بتعلیقه هذا ینكر علیها 
صفة الیهودیة.

اهلجوم، إذن، لیس ضد العرب وحدهم وإمنا ضد حزمة من املؤسسات 
أن  ابتداء، جيب  البشریة، فما هي دوافع احلاخام؟  والعقائد واجلماعات 
نشري إىل أن احلقیقة األساسیة يف حیاة احلاخام عوفادیا یوسف هي أنه 
مؤسس »حزب شاس« وزعیمه الروحي، وهو حزب دیين / قومي سفاردي. 
واحلاخام من موالید »العراق« )۱۹۲۰م.(، وكان رئیس احملكمة الدینیة 
الرئیسي  السفاردي  واحلاخام  القاهرة )۱۹4۷-۱۹۵۰م.(،  الیهودیة يف 
ملدینة »تل أبیب« )1954-۱۹۷۲م.(، واحلاخام السفاردي الرئیسي يف 

إسرائیل )۱۹۷۳-۱۹۸۳م.(.
والواقع أن بزوغ جنمه هو انعكاس لعدم جتانس التجمع الصهیوين. فهذا 
التجمع منقسم على نفسه عدة انقسامات: فهناك االنقسام األكرب وهو 
االنقسام الدیين العلماين، ولكن هناك انقساما آخر ال یقل عن االنقسام 
بالتقسیم على  التايل  الشرقي. واجلدول  الغريب  االنقسام  أمهیة هو  األول 

أساس دیين یبني مدى تداخل األمور يف إسرائیل:

اإلنقسامات التجمع الصهيوني )بالمئة(

أرثوذكس متطرفون )حاریدي(  3,9 1

متدینون )دايت(  11,0 2

26,8 تقلیدي )ماسوريت( 3

علماين حيتفظ ببعض التقالید )حیلوين 
حامیکاییم ماسورت(  24,3 4

علماين )حیلوين( 30,6 5

معاٍد للدین 4,4 6

واجلدیر بالذكر أن املاسوريت )التقلیدي( لیس متدینا باملعىن املعروف وإمنا 
أنواع  الدینیة )نوعا من  التقالید اإلثنیة  هو من یرى ضرورة احلفاظ على 

الفولكلور(، وهو لیس بالضرورة من یؤمن بالعقیدة.
وتزداد الصورة تركیبا إن صنفنا أعضاء التجمع الصهیوين على أساس أصوهلم 
الِعرقیة. وإىل جانب هذه االنقسامات والصراعات، یوجد الصراع األكرب، 
وهو الصراع العريب اإلسرائیلي. لكن هذا الصراع، رغم تأثريه العمیق على 

الصراعات األخرى، یتطلب معاجلة منفصلة.
وقد أسس الدولة الصهیونیة جمموعة من یهود شرق أوربة ممن َفقدوا إمياهنم 
العقیدة  ثورة على  إمنا هي  الصهیونیة  أن  یرون  الدیين وأصبحوا مالحدة 
الصهاینة كانوا ال یكنون أي حب  اآلباء  أو  الصهاینة  فالرواد  الیهودیة. 
أو احرتام للعقائد والتقالید الیهودیة، وكانوا یرون أن دولتهم العربیة تشكل 
هنایة للشخصیة الیهودیة التقلیدیة وبدایة للشخصیة العربیة اليت تصاغ على 
منط الشخصیة القومیة العلمانیة يف الغرب، وعلى هذا األساس مت تأسیس 
أهنا »دولة  ادعت  الصهیونیة، مع هذا،  الدولة  الصهیونیة. ولكن  الدولة 
العلماين  الفكر  مع دخول  یهودیة.  من كوهنا  تستمد شرعیتها  یهودیة« 
مرحلة األزمة على املستوى العاملي وعلى مستوى إسرائیل، بدأت املؤسسة 
الدینیة يف إسرائیل تطرح نفسها بدیال. فعلت ذلك على استحیاء يف بادئ 
األمر. ومع تصاعد أزمة الصهیونیة العلمانیة، ازدادت هذه املؤسسة الدینیة 

ثقة بنفسها وازدادت نربهتا حدة.
باملعىن  »یهودیة«  الیهودیة  الدولة  تصبح  أن  الدینیة  املؤسسة  وتطالب 
الدیين ولیس باملعىن اإلثين، مبعىن أن یهودیة هذه الدولة جيب أال تكمن 
يف جمموعة من الرموز القومیة الدینیة )مثل النشید القومي وأنواع معینة من 
الطعام... إخل( وإمنا جيب أن تتبدى يف جمموعة من املمارسات والشعائر 
الدینیة احلقیقیة )مثل إقامة شعائر السبت اليت یرى العلمانیون أهنا قاسیة 
للغایة وحترمهم من عطلة هنایة األسبوع، واتباع قوانني الكاشروت، أي 

الطعام املباح شرعاً، وهي كثرية ومركبة وصعبة(.
وإىل جانب الصراع الدیين العلماين، یقوم الصراع السفاردي/ األشكنازي 
)الشرقي/ الغريب(. فمن املعروف أن التقالید السفاردیة الدینیة، أي املنهاج 
السفاردي، كان له الید الطوىل يف »فلسطني«، وكان على احلاخامات 
الدینیة السفاردیة اليت كان یرتأسها  األشكناز أن ینضموا إىل اجلماعة 
)األول يف صهیون( وهو حاخام سفاردي كان خيتاره  لتسيون  ريشون 

اجمللس احلاخامي مث توافق علیه السلطة العثمانیة.
الغريب،  النفوذ  تزاید  التاسع عشر، ومع  القرن  ابتداء من هنایة  ولكن، 
بدأت يف الظهور مجاعات إشكنازیة مستقلة متوهلا اجلماعات الیهودیة يف 
أوربة ومبساعدة قناصل الدول الغربیة، خاصة روسیة القیصریة اليت كانت 
تبذل قصاری جهدها يف التدخل يف الشؤون الداخلیة للدولة العثمانیة.

وبدأ سلطان األشكناز یتزاید حىت عام ۱۹۱۱م. حینما وافق احلاخام 
السفاردي بن زيون أوزايل أن یقتِسم السلطة الدینیة مع احلاخام يتسحاق 
كوك. ولكن ما حدث أن احلاخام كوك، وكان صهیونیا حىت النخاع، 
ووجد  األشكنازیة،  التقالید  سادت  هبا حىت  االستئثار  يف  تقریبا  جنح 
أن  إىل  األمر  وصل  أن  إىل  للتنازل  مضطرا  نفسه  السفاردي  احلاخام 
أصبحت الثقافة السفاردیة الدینیة والشعبیة موضع احتقار، وحتت شعار 

صهر املنفیني، حاولت املؤسسة األشكنازیة حمو هویة السفارد.
ویقود احلاخام عوفادیا یوسف ثورة ضد هذا الوضع بشقیه الدیين واإلثين 
الدیين السفاردي إىل  املنهاج  لیعید األمور إىل ما كانت علیه، ولیعید 
مكان القیادة ویؤكد اهلویة السفاردیة. فهو، إذن، یقود صراعا حضاریا 
اخلارطة  نفوذه يف  یتعاظم  أخذ  الذي  تأسیسه حلزب شاس  تبدي يف 
السیاسیة اإلسرائیلیة إىل أن حصل على ۱۷ مقعدا يف الكنیست يف 
انتخابات ۱۹۹۹م.، وبذلك أصبح ثالث حزب ومنافسا قویا حلزب 
اللیكود على القواعد الشعبیة الشرقیة اليت یرتكز إلیها واليت استطاع من 
خالهلا مناحم بیجني أن حيقق ثورته االنتخابیة عام ۱۹۷۷م. حینما 

أسقط املؤسسة العمالیة وحل حملها.
اإلثنیة  الدینیة  الیهودیة  اهلویة  تأكید  یوسف  عوفادیا  احلاخام  وحياول 
الدیين  املستویني  على  یتم  احلضاري  صراعه  فإن  هذا  وعلى  الشرقیة، 
لتمویل  املتتالیة  اإلسرائیلیة  احلكومات  بابتزاز  یكتف  مل  وهو  واإلثين. 
نظامه التعلیمي او مؤسساته االجتماعیة بل جنده حياول اآلن أن یلعب 
السلطة وحىت ميكن إعادة  قیادیا حىت ميكنه املشاركة يف  دورا سیاسیا 

تقسیم الثروة القومیة الیهودیة. 
ويف إطار هذا املناخ السیاسي العام املشبع بالتفكري العنصري ضد العرب 
)خاصة بعد تصاعد االنتفاضة( واملشبع باخلوف منهم، یتم التحرك يف 

إسرائیل. ولعل ختلي احلاخام عوفادیا یوسف عن موقفه القدمي 
خبصوص »فداء النفس« مبثابة حماولة من جانبه ألن یثبت 

والتناقض الديني العلماني

الحاخام القائد
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للجمهور اإلسرائیلي أن حزبه الشرقي قد تأسرل متاما وأنه 
من مثّ قادر على قیادة الدولة الصهیونیة، ولعل اهلجوم على 

العرب یكسبه قدرا كبريا من الشرعیة.

الهوامش:
1. من حزب میماد الدیين »املعتدل« واملؤتلف مع حزب العمل.

2. »معاریف، ۱۹ مارس/ آذار ۲۰۰۰م.
3. وهو من أهم شخصیات الیسار العلماين.

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

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

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

السّيد بن طاووس
العلماء: أيما  أمر هوالكو أن یستفيت  الترت  قبل  ملا مت احتالل بغداد من 
أفضل؟ السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجائر؟ مث مجع العلماء 
باملستنصریة لذلك فلما وقفوا على الفتیا أحجموا عن اجلواب، و هو كان 
حاضرا هذا اجمللس وكان مقدما حمرتما، فلما رأى أحجامهم تناول الفتیا و 
وضع خطه فیها بتفضیل العادل الكافر على املسلم اجلائر، فوضع الناس 

خطوطهم بعده.1 
ویتحدر السید بن طاووس من أسرة شیعیة شهرية وذات تاریخ، وكانت 
أسرة بن طاووس من مدینة »احللة« لكنها سكنت يف بغداد. إن هذه 
 ،األسرة وفضال عن نسبها املتألق والذي یوصلها إىل ذریة النيب األكرم
كانت صاحبة موقع ومكانة علمیة واجتماعیة سامیة، ومن اجملموعات 
ذات الوقع على األوضاع االجتماعیة للشیعة، حبیث أن نقابة الطالبیني 
يف أواخر الدولة العباسیة واإلیلخانیة، كانت بعهدة هذه األسرة. وأشهر 

شخص فیها كان السید رضي الدین علي بن طاووس. 

نبذة عن حياة السيد بن طاووس
هو السّيد رضّي الدين أبو القاسم علّي بن سعد الدين قد عرف بـابن طاوس ألّن 
جّده السّيد محّمد بن إسحاق کن حسن املنظر مجیل الوجه، فلّقب بالطاوس 
وقد لّقب السّید علّي بن طاوس بـذي الحسبين، ألنّه علوّي الطرفني، فنسبه 
من جهة أبیه ینتهي إىل اإلمام احلسن بن علّي بن أيب طالب، ونسبه 
من جهة أّمه ینتهي إىل اإلمام احلسني بن علّي بن أيب طالب.2 ولد 
يف »احللة« يف منتصف احملرم سنة تسع ومثانني ومخسمائة ونشأ هبا سنني 

وقد كانت آنذاك مزدهرة ثقافّیا وعلمّیا، وكانت مركزا مهّما من مراكز 
اإلشعاع الفكرّي، فأجنبت الكثري من الفقهاء والعلماء واألدباء، فكان 
هلذا اجلّو العلمّي والتحّرك الثقايف الواسع أكرب األثر يف حیاة ابن طاوس، 
مضافا إىل أسرته العلمّیة الكرمية اّليت كانت وما زالت من مفاخر األسر 
الشیعّیة اّليت رفدت الدنیا بالعلوم واملصّنفات واملؤّلفات. يف هذا اجلّو 
اخلرّي نشأ ابن طاوس، بني جّده ورّام ووالده موسى الذی كان من الرواة 
احملّدثني، ومن العلماء الفاضلني )وروى عنه يف يف كتبه(، فتعّلم اخلّط 
والعربّیة، وقرأ علوم الشریعة احملمدیّة، فقرأ كتبا يف أصول الدین، واشتغل 

بعلم الفقه.
مثّ بعد إمتامه هلذه املقّدمات العلمّیة آنذاك، ابتدأ حبفظ كتاب »اجلمل 
والعقود«، وأخذ ینظر ویقرأ ما يف كتب عّدة يف الفقه ممّا انتقل إلیه من 
جّده ورّام عن طریق والدته. لـّما فرغ من كتاب اجلمل والعقود قرأ كتاب 
الفقه، وعرف وجوه  استظهر على علم  لـلشيخ الطوسّي، مثّ  »النهایة« 
إجازات  على  وحاز  الروایة  عّدة جلماعة، كمامسع  وقرأ كتبا  اخلالف، 
فیها، وصار من اجملیزین فیها، إضافة إىل علوم أخرى وكتب كثرية اطّلع 
علیها، فصنعت منه عاملا حنریرا وعلما من أعالم األّمة مثّ ترك ابن طاوس 
احلّلة متوّجها إىل بغداد، وذلك يف حدود سنة 625ه.ق.، وفیها تزّوج 

زوجته زهراء خاتون، و أوجب ذلك طول االستیطان بـ»بغداد«.3 
يف بغداد كان المستنصر العّباسّي قد أسكنه دارا يف اجلانب الشرقّي 

منها، وكان املستنصر حمّبا حمسنا للعلویني، یسري فیهم بسرية 
أبیه، كما كان حمسنا للعلم والعلماء ولقد لقي ابن طاوس 
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نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

نماذج اإلسالمنماذج اإلسالم

ال باعتبارهم وفودا مرسلة من قبل اخللیفة، إالّ أّن السّید قوبل بقوهلم: إذا 
دعت الحاجة إلى مثل هذا أذنّا لكم، ألّن القوم اّلذين قد أغاروا مالهم متقّدم 

تقصدونه وتخاطبونه، وهؤالء سرايا متفّرقة وغارات غير مّتفقة.
كأّن السّید كان قد أدرك قّوة التتار منذ بدایات سرایاهم وطالئع جیوشهم، 
فأراد أن یكّف غائلتهم قبل البدء بالزحف الشامل على بغداد، خصوصا 
وأّن بغداد ما زالت يف عهد املستنصر، رمّبا متتلك شیئا من القّوة تساعد 
كثريا يف طمع التتار وقبوله باملهادنة آنذاك، إالّ أّن ما یبدو هو أّن انتصار 
اخللیفة املستنصر علیهم يف اجلولة األوىل - واّليت كانت تضّم السرایا املتفرّقة 
والغارات غري املّتفقة - كان قد أطمعه يف االنتصار علیهم إىل األبد، دون 
دراسة كاملة وشاملة ملا كان ميتلك أولئك الغزاة من قدرات وقوى، وملا 

ستؤول إلیه اخلالفة.
يف هذه الظروف احلرجة شاءت األقدار أن تشمل مآسي احتالل بغداد 
وخماوفها السّید ابن طاوس وعائلته، تلك املآسي اّليت راح ضحّیتها ألف 

ألف نسمة، ومل یسلم إالّ من اختفى يف بئر أو قناة.
أما بالفعل فقد تشكلت عدة وفود ملقابلة هوالكو والتباحث معه حول 
السالم وحول ایقاف اجملازر املهولة اليت حلت باملسلمني، كان آخرها و 
هو اعظمها - برئاسة السید بن طاووس - وحیث افلح هذا التدبري يف 

ایقاف اهلجوم املغويل. 
اما بعد احتالل بغداد أمر هوالكو باستفتاء العلماء: أيّما أفضل، السلطان 
الكافر العادل، أم السلطان المسلم الجائر؟ فحفظ السّید مببادرته إىل هذه 
الفتوى ما استطاع أن حيفظ من دماء املسلمني وأعراضهم، وقد صرّح السّید 
فيه  فيه دماءنا، وحفظت  باألمان واإلحسان، وحقنت  ظفرت  قائال:  بذلك 

حرمنا وأطفالنا ونساءنا، وسلم على أيدينا خلق كثير.7
وبعد ذلك استطاع السّید ابن طاوس أن یأخذ األمان من املغول لباقي 
التتار، ومل یصبها  مدن »العراق«، فسلمت من هنب وسلب و وحشّیة 
واستباحة  األعراض  وهتك  الدماء  وسفك  الدمار  من  بغداد  أصاب  ما 
احلرمات. مثّ توىّل السّید نقابة الطالبیني يف سنة 661ه.ق.، وبقي نقیبا 

هلم حىّت وافاه األجل.

مساعي السيد لجهة توسيع التشيع
ويف كل حقبة، یسعى العلماء العارفون بالبحوث الدینیة جاهدین لالفادة 
من أفضل السبل والطرق لتوسیع ونشر الدین املبني. ويف زمن السید بن 
طاووس، ونظرا إىل التطورات الفكریة واالجتماعیة اليت طرأت آنذاك، فان 
أفضل أسلوب كان هو األسلوب الثقايف الذي استفاد منه السید بأفضل 

وجه، إذ نشري تالیا إىل إجراءاته يف هذا اخلصوص: 

1.الترويج للمنقبة وقراءة المقاتل
إن السید بن طاووس ومن خالل االفادة من الفرصة الساحنة لزوار اإلمام 
أهل  ظالمة   - امللحمیة  عاشوراء  مفاهیم  ونشر  وحلفظ   احلسني
البیت وطلب الشهادة وعدم السكوت عن الظلم واجلور والدفاع عن 
العقیدة - جلأ إىل كتابة »املقاتل« )كتاب اللهوف( وأصبح من خالل 
قراءة هذا املقتل، بصدد اجتذاب الزوار من أهل السنة وتبیان مثوبة العزاء 

احلسیين، ودعوهتم للتشیع. 
لكن قراءة املنقبة تعد نوعا من املدح الدیين والروایة امللحمیة الدینیة والفنیة 

للشیعة، وجترى يف مقام الشكر هلل وتبیان مناقب وكرامات النيب واألئمة 
األطهار. ومع إقامة هذه املراسم، كان األشخاص الذین لدیهم تعصب 

دیين أو ال یعرفون شیئا عن األئمة، ینجذبون حنو التشیع.
وعلیه، فان السید بن طاووس، منّأ وطور مراثي عاشوراء مبعان قیمة تتداعى 
منها قراءة املنقبة، وأدرج إمامة أهل البیت كعنوان رئیسي بارز للتشیع، 
بني مقتله، وساهم بذلك مسامهة بالغة يف توسیع نطاق التشیع وحتقیق 

أهدافه.

2. المناظرات الکالمية والكتابية
وكان السید بن طاووس متبحرا وبارعا يف علم الكالم وفنون املناظرة، لذلك 
یرغبون  ممن كانوا  السنة  أهل  من  أشخاصا  یرسلون  الشیعة،  نقباء  كان 
باملناظرة، إىل السید، الذي كان جيري مناظرة معهم فضال عن مجع تفاصیل 
مناظراته يف كتاب »كشف احملجة«، وحىت أنه ألف كتابا نظم فیه مناظرة 
افرتاضیة وأدرج مباحث مناظرته )يف إطار شخص ذمي كان یرید اعتناق 
االسالم( يف ذلك الكتاب وأمسى الكتاب »الطرائف يف معرفة مذاهب 

الطوائف«.8
وإلقناع أهل السنة، جعل السید بن طاووس الصحاح الستة اليت تشكل 
أساس فقه أهل السنة، معیارا ملناظراته. إن السید ومن خالل االفادة من 
اآلیات وروایات  الكتب املذكورة، دخل يف مناظرة مع عامل املستنصریة 
حول موضوع اإلمامة الذي یعد أهم وجه ميیز بني الشیعة وأهل السنة، ويف 
النهایة، أید عامل املستنصریة، استدالل السید. وكانت مناظراته مع باقي 

العلماء جتري يف نفس السیاق.

3. قبول نقابة الشيعة لجهة إنقاذ أرواح المسلمين
إن السید بن طاووس الذي كان یرى مع سقوط اخلالفة العباسیة وهیمنة 
معرضني  أصبحوا  واملسلمني،  االسالمي  اجملتمع  أن  احلكم،  على  املغول 
للخطر، قبل منصب النقابة الذي كان یرفضه من قبل، وذلك من أجل 
إنقاذ أرواح املسلمني، لیكون قد أنقذ بذلك الكثري من الشیعة وأهل السنة 

من املوت. 

4.الترويج لثقافة الدعاء
للخالفة، كانوا  السیاسیة  الضغوط  یواجهون  الشیعة  أئمة  وعندما كان 
یدرجون مضامینهم األخالقیة والعقائدیة وحىت السیاسیة يف هیئة الدعاء.9 
ویقومون بذلك بإصالح اجملتمع وتنشئته. إن ابن طاووس بوصفه تلمیذا 
األئمة  أدعیة  مضامني  على  مطلعا  والذي كان   البیت أهل  ملدرسة 
املناخ املضطرب  إضافة إىل امتالكه الكثري من كتب األدعیة، ونظرا إىل 
يف اجملتمع والدمار واخلراب الواسعني اللذي قام هبما املغول، أقدم على 
كتابة كتب األدعیة )مقتطفات من أدعیة الشیعة يف كتبه مبا فیها كتاب 
»املهمات والتتمات« والرتویج هلذه الثقافة يف اجملتمع، لیجرب بذلك القلوب 
الروح  اهلدوء وسكینة  الدعاء جيلب  قراءة  أن  )جلهة  واملضطربة  املنكسرة 
وخيفف اآلالم( إضافة إىل توسیع ثقافة ومدرسة أهل البیت يف هیئة 

الدعاء.

فضله
كان رضي الدین على جانب كبري من العلم والفضل واملعرفة كما تشهد 
به مؤلفاته وآثاره وأقوال املؤرخني والرجالیني الذین ترمجوا له وذكروه حىت 
للفتیا والقضاء  التصدي منه  ببعض أعالم عصره إىل طلب  آل األمر 
إلیه  یتسرب  ال  الذي  ورعه  و  العمیق  فقهه  على  اعتمادا  الشرعي، 
الشك وكان أیضا شاعرا أدیبا منشئا بلیغا. ونظرا إىل مصنفات السید، 
وتالمذته وأقوال باقي العلماء بشأنه، ميكن استنتاج أنه كان عارفا تقیا 
ورعا وحكیما عاملا یتجنب االشتغال بالدنیا وخيطو جلهة التقرب االهلي 

فحسب، حبیث أنه أوصى ابنه هكذا: 
إيّاك يا ولدي محّمد طّهر الّله جّل جالله في تطهير سرائرك من دنس االشتغال 
بغيره عنه و مألها بما يقّربك منه إذا احتجت إلى مخالطة الناس لحاجتك إليهم 
و لحاجتهم إليك، ثم إياك ثم إيّاك أن تغفل عن التذكر أن الّله جّل جالله مطّلع 
عليهم و عليك، و أنكم جميعا تحت قبضته و ساكنون في داره، و متصرفون 

في نعمته و أنتم مضطرون إلى مراقبته، و أنه قد توعدكم بمحاسبته.10
و در جای دیگر فرموده است: 

أنني كنت إذا حصل ميقات زيارات أجد قلبي ونفسي تنازع إلى الزيارة ألجل 
ورود األخبار بثواب ذلك الميقات وإال فألي حال ما توجهت إلى الزيارة 
قبل تلك األوقات فأخاف أن يكون عملي لمجرد الثواب والزيارة وال يكون 
خالصا لوجه اهلل جل جالله وال ألنني أعبده ألنه جل جالله أهل للعبادة على 
التحقيق والذي وصل إليه معرفتي أنه ال تصح العبادة على التحقيق واليقين 
إال إذا كانت العبادة هلل جل جالله خالصة ألنه أهل للعبادة من غير التفات 

إلى ثواب عاجل وال آجل.11 

مصنفاته
إن الظروف واألوضاع السیاسیة لكل حقبة كانت ترغم فقیه تلك الفرتة 
للسید بن طاووس، ومن خالل  أفكاره يف مؤلفاته. وكان  إدراج  على 
تألیفاته، دور ذو وقع يف رفع التناقضات العلمیة واالجتماعیة وترسیخ 
الشیعة، ووضع كتبا ومصنفات مازالت تشكل مصدرا  یتوخاها  أمن 

الطالب والعلماء املسلمون، ومن مصنفاته ميكن اإلشارة إىل ما یلي: 
1. عشرة جملدات من كتاب »املهمات و التتمات« وصدر كل واحد 

منها بعنوان مستقل،
2.»سعد السعود« )تقریر عن کتب مكتبته، وكان السید بن طاووس 
أمهیة  تكتسي  اجملموعة  وهذه  تضم ۱۵۰۰ کتاب.  ثریة  مكتبة  ميلك 

بسبب زوال الكثري من الكتب خالل الغزو املغويل.(،
َحَجة« )توصیاته األخالقیة البنه(،

َ
3. »کشف امل

4. »اللهوف« )الوقایع املذکورة حول واقعة كربالء(،
5. »فرج املهموم فی تاریخ علماء النجوم«،

6. »حماسبة النفس«؛
7. »طرف من األنباء واملناقب«؛

8. الّدروع الواقیة
9. »فتح األبواب«،

و....

غایة االحرتام واإلكرام عند رجال الدولة، وكانت له صالت 
وحمادثات،  ومناقشات  واملستنصریّة،  النظامّیة  بفقهاء  وثیقة 
كما كانت له صالت متینة مع الوزیر القّمّي وولده، والوزیر مؤيد 

الدين ابن العلقمي وأخیه.4 
فرض ابن طاوس نفسه على الساحة العلمّیة، فطلب منه اخللیفة املستنصر 
التصّدي للفتوى، فرفض طلبه، مثّ طلب منه تويّل نقابة الطالبیني، فامتنع 
من ذلك أیضا، وطلب منه الكثري من أجالّء عصره وعلمائهم وفضالئهم 
التصّدي للفتیا والقضاء الشرعي، فرفض ذلك ومل یقبله، النه مع دخول 
بن طاوس البالط، كانت هذه مؤسسة اخلالفة اليت باتت حمط اهتمام، 
وأن قبول ابن طاوس املناصب - بوصفه عاملا متنفذا يف عامل التشیع 
وورعه-   زهده  بسبب  احلكومیة  املناصب  دائما  یتحاشى  والذي كان 
كان ميكن أن یضفي مصداقیة على مؤسسة اخلالفة لدى الشیعة وتوجیه 
األذهان واالهتمام حنو هذا االجتاه من أنه إن كانت اخلالفة العباسیة 
حكومة غري مثالیة - من وجهة نظر الشیعة- ملا كان هذا العامل الشیعي 
احلكم  وجمئ  العباسیة  اخلالفة  سقوط  ومع  لكن  ذلك.5  على  یقدم 

اإلیلخاين حملها قبل  السید منصب النقابة، وتواله إىل أن وافته املنیة.
بل إّن ابن طاوس نفسه حيّدثنا أّن املستنصر طلب منه أن یقبل الوزارة، 

فرفض هذا العرض رفضا قاطعا، قائال للمستنصر: 
إذا كان المراد بوزارتي على عادة الوزراء؛ يمّشون أمورهم بكّل مذهب وكّل 
سبب، سواء كان ذلك موافقا لرضى اهلل ورضى سّيد األنبياء والمرسلين، أو 
مخالفا لهما في الراء، فإّنك من أدخلته في الوزارة بهذه القاعدة قام بما جرت 
عليه العوائد الفاسدة وإن أردت العمل في ذلك بكتاب اهلل جّل جالله وسّنة 
رسوله، فهذا أمر ال يحتمله من في دارك وال مماليكك وال خدمك وال 
حشمك وال ملوك األطراف، ويقال لك إذا سلكت سبيل العدل واالنصاف 
والزهد: أّن هذا علّي بن طاوس علوّي حسنّي، ما أراد بهذه األمور إالّ أن 
يعّرف أهل الدهور أّن الخالفة لو كانت إليهم كانوا على هذه القاعدة من 
الّسيرة، وأّن في ذلك رّدا على الخلفاء من سلفك وطعنا عليهم، فيكون مراد 
هّمتك أّن تقتلني في الحال ببعض أسباب األعذار واألحوال، فإذا كان األمر 
يفضي إلى هالكي بذنب في الظاهر، فها أنا ذا بين يديك، اصنع بي ما شئت 

قبل الذنب فأنت سلطان قادر.6 

السّيد بن طاووس و هجوم المغول
وقد كان  األمور،  أزّمة  باهلل  المستعصم  ابنه  تويّل  املستنصر،  وفاة  بعد 
املستنصر ضعیفا لّینا منقادا حلاشیته، فلم یستطع مقاومة جیوش التتار 
بقیادة هوالكو، كما قاومهم أبوه من قبل، حیث كان التتار قد استولوا 
على بالد »خراسان« وطمعوا يف بالد العراق، فأرسلوا بعض جیوشهم 

الحتالل العراق، فلقیتهم جیوش املستنصر فهزموا التتار هزمية عظیمة.
ويف هذه املّدة كان السّید ابن طاوس قد اقرتح على املستنصر أن خيرج 
هو ویدبّر األمر - ملا عرف بثاقب بصريته وصواب نظره من وحشّیة 
التتار وزحفهم على بغداد، وأنّه ال طاقة للخالفة الضعیفة هبم - فأشار 
یزید  ممّا  بأّن ذلك  فاعتذروا  التتار،  األمر ویكّف شّر  یدبّر  أن  علیهم 
التتار يف احتالل بغداد، ویزید إمياهنم بضعف اخلالفة فیها،  يف طمع 
فأشار السّید ابن طاوس علیهم بأنّه خيرج مع علماء آخرین من السادة، 
لیلقوا التتار وحيّدثوهم، باعتبارهم أوالد الدعوة النبویّة واململكة احملمدیّة 
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األمریكي، ومن خالله  الفكر  الیهود يف  أمر زرعه  بالدین  السیاسة  ربط 
ظهرت اجلماعة اإلجنیلیة التوراتیة أو املسیحیة الصهیونیة وهي اليت حتكم 

أمریكا منذ بدایة التحرك للغزو يف القرن التاسع عشر.
بعد احتالل اجلزر يف »الباسیفیك« استقبل الرئیسي األمریكي ماكينلي يف 
ستمرب 1898م. وفداً من القساوسة من مجعیة الكنائس التبشريیة، وبعد 
انتهاء االجتماع وحني هم اجلمع باالنصراف قال هلم الرئیس: عودوا إلى 
مقاعدكم أيها السادة! وتعجب احلاضرون ونظروا إىل الرئیس الذي أردف 

قائالً: 
سوف أقص عليكم نبأ وحی سماوي ألهمته، أريد أن أقول لكم إنني منذ أيام 
لم أنم الليل بسبب التفكير فيما عسى أن تصنعه تلك الجزر البعيدة، ولم يكن 
لدي أدنى فكرة عما يصح عمله، ورحت أذرع غرفتي ذهابا وإيابا، أدعو اهلل أن 
يلهمني الصواب، ثم وجدت اليقين يحل في قلبي والضوء يسطع على طريقي.
إن تلك الجزر جاءتنا من السماء، فنحن لم نطلبها ولكنها وصلت إلى أيدينا 
هدية من خالقنا وال يصح أن نردها، وحتى إذا حاولنا ردها فلن نعرف لمن 

نردها، وكيف؟
وقد بدا لي أوال أنه من زيادة الجين وقلة الشرف والتخلي عن الواجب أن نعيدها 
إلى إسبانيا1 ومن ناحية أخرى وجدت من سوء التصرف والتبديد أن نعهد بها 

إلى دولة أوربية متنافسة على المستعمرات في آسيا مثل »فرنسا« و»ألمانيا« 
ومن ناحية ثالثة أحسست أنه من غير المالئم أن نترك هذه الجزر لحماقة 

وجهل سكانها الذين ال يصلحون لتولي مسئوليتها.
وكذلك فإن الخيارات المفتوحة أمامنا تركزت في حل واحد هو في الواقع 
لمصلحة »الفلبين« قبل أي طرف آخر، وهذا الحل هو ضم الجزر إلى 
وترقية  مستواهم  ورفع  سكانها  بتعليم  نقوم  أن  نستطيع  بحيث  أمالكنا، 
عقائدهم المسيحية ليكونوا حيث يريد لهم الرب، إخوة لنا فدتهم تضحية 

السيد المسيح كما فدتنا.
هذه هي العقلیة والعقیدة األمریكیة منذ بدایة تكوین اإلمرباطوریة وحىت 
اآلن، من یستمع إىل خطب الرئیس احلايل والسابق جيد نفس األسلوب 
الدینی االستعماری. إنه السم يف العسل، فالشعوب ال تستطیع أن حتكم 
نفسها وحتتاج إىل قوى أخرى خارجیة حتكمها وتعلمها وترفع مستواها 

وعقائدها الدینیة، مث ینسبون كل أفعاهلم االستعماریة إىل الرب!
إنه فكر الشعب الذي اختار احلریة شعارا له ومتثاال وسط احملیط کی 
یراه القادم إىل الوالیات املتحدة، إنه الفكر التورايت الذي زرعه الصهاینة 

أصحاب عقیدة شعب اهلل املختار، لقد رفع األمریكان شعار: يجب 
على العالم األمريكي أن يكون رمزا لكل الجنس البشري.

تالميذ السيد بن طاووس
إن بعض تالمذة السید بن طاووس هم:
1. سديد الدين الحلي )أب العالمة احللي(،

2. العالمة الحلي،
3. حسن بن داوود الحلي،

4. عبد الکريم بن أحمد بن طاووس،
5. علي بن عيسی اإلربلي.

وفاته
إّن السّید بن طاووس تويّف يف »دار السالم« ببغداد، صباح اخلامس من 
ذي القعدة، سنة 664ه .ق.، عن مخس وسبعني عاما مباركة من عمره، 

و دفن يف »النجف األشرف«.

الهوامش:
1. »أعیان الشیعة«، السید حمسن األمني، ج 8، ص 360.

2. »كشف احملجة لثمرة املهجة«، السید بن طاووس، ص 2؛ »طرف من األنباء 
واملناقب«، السید بن طاووس، ص .41

3. »طرف من األنباء واملناقب«، صص 45-46؛ »أعیان الشیعة«، ج 8، ص 
.358

4. »طرف من األنباء واملناقب«، ص 46.
ابن  )دور  شیعیان«  اجتماعی  و  فرهنگی  در رشد  طاووس  بن  »نقش سید   .5
بريانوند،  زینب  و  رمحيت  حمسن  للشیعة(،  واالجتماعي  الثقايف  النمو  يف  طاووس 

الفصلیة العلمیة البحثیة لتاریخ االسالم، العدد 69.
6. »طرف من األنباء واملناقب«، ص 47؛ »الّدروع الواقیة«، السید بن طاووس، 

ص 17.
7. »طرف من األنباء واملناقب«، صص 48-49؛ »الّدروع الواقیة«، السید بن 
طاووس، ص 19؛ »بناء املقالة الفاطمیة يف نقض الرسالة العثمانیة«، السید أمحد 

ابن طاووس، ص 18.
8. »الطرائف يف معرفة مذهب الطوائف«، السید بن طاووس، ص 10.

9. »دور ابن طاووس يف النمو الثقايف واالجتماعي للشیعة«.
10. »كشف احملجة لثمرة املهجة«، ص 157.

11. »فتح األبواب«، السید بن طاووس، ص 222.

أصابع خفيةأصابع خفية

فكرة أمريكية قديمة

ربط األحداث العسـكرية االستعمـارية بالدين..
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أصابع خفيةأصابع خفية

وباسم احلریة واملسیح، قتلت القوات األمریكیة احملتلة للفلبني 
كل مقاومة صادفتها، ففي تقریر كتبه أحد أعضاء الكوجنرس 
بعد زیارة قام هبا للفلیبني، إن القوات األمریكیة اكتسحت كل 
أرض ظهرت علیها حركة مقاومة ومل ترتك فلبینیا واحدا إال قتلته، وكذلك 
مل یعد يف هذا البلد رافضون للوجود األمریكي ألنه مل یتبق منهم أحد.2

تكتبوا  وال  أحدا  تأسروا  ال  اجلنود:  إىل  الصادرة  التعلیمات  وكانت 
سجالت... أي القتل مث القتل.

تلك هي احلریة اليت جاء هبا األمریكان ومن قبلهم أسالفهم االستعماریون 
السابقون علیهم، وأحفادهم الذین جاءوا من أصالهبم، وانظروا إىل حال 
الفلیبني الیوم بعد االحتالل نعرف ماذا قدم هلم احملتل صاحب رایات 
املنزلیة يف  باخلدمة  الفلیبني مرتبطا  احلریة والدميقراطیة فقد أصبح اسم 

الدول الغنیة العربیة وغريها، حني یقال الفلبينيات أي الشغاالت!
ومل یلق الرئیس االستعماري األول لإلمرباطوریة األمریكیة ويليام ماكنيلي 
إال االغتیال من أحد أبناء شعبه يف 14 سبتمرب 1901م، مث خلفه نائبه 
تيودور روزفلت3 الذي أكمل املسرية االستعماریة لإلمرباطوریة اجلدیدة.

وكان تیودور روزفلت أكثر تعقال من سلفه يف وقف املزید من االحتالل 
العسكري للجزر بعد أن ارتفعت نداءات املستعمرین اجلدد باحتالل 
جزر »أندونیسیا«، وأما محى االحتالل فقد قرر رزوفلت عدم خوض 
جتربة االحتالل العسكري جلزر أندونیسیا ألهنا ختتلف عن جزر هاواي 

والفلیبني، فكالمها جرز یدین أهلها بالكاثولوكیة.
أما أندونسیا فهي دولة مسلمة، ومن ناحیة أخرى فهي لیست جزیرة أو 

اثنتني أو ثالثا وإمنا هي آالف اجلزر.
الفرصة  تنتطر  اآلسیوي  الرب  إىل  تنظر  األمریكیة  الوالیات  وظلت 
لالنقضاض علیه، ومتركزت يف میاه احملیط قرب اجلزر املقابلة للشوطئ 
اآلسیویة باألساطیل والطائرات والقواعد احلربیة وكانت تلك هي نظرة 

اجلنرال دوجالس ماك أرثر القائد العام لقوات احللفاء يف آسیا. 

تدخل أمريكا إلنهاء احتالل كوبا ودولة أمريكا الوسطى
بالتواجد  واالكتفاء  آسیا،  جزر  غزو  عن  روزفلت  تیودور  توقف  بعد 
حتتلها  واليت  له  اجملاورة  الدول  إىل  توجه  احملیط،  میاه  يف  العسكري 
اإلسبانیة  اإلمرباطوریة  مثل  أوربا  دول  من  األخرى  اإلمرباطوریات 

والربتغالیة، ورفع شعار مساندة احلریة.
وكانت »كوبا« تصارع من أجل إهناء االحتالل اإلسباين هلا، وتدخل 
األسطول  وقام  استقالهلم،  لنیل  الكوبیني  لصاحل  املتحدة  الوالیات 
األمریكي بإنزال قواته إىل اجلزیرة الكوبیة کي تقاتل مع الثوار الكوبیني 
ضد جیش االحتالل اإلسباين، مع وعد من الرئیس األمریکی خبروج 

قواته بعد حتقیق النصر على اإلسبان.
األمریكیة  القوات  من  املدعمني  الكوبیني  الثوار  قوات  انتصار  وبعد 
ووقعت إسبانیا معاهدة اعرتاف باستقالل كوبا وسحبت قواهتا منها، 
مل خترج القوات األمریكیة وبقیت بدعوى أن بقاءها ضروري الستقرار 

األمن وحتقیق الدميقراطیة.
واستمر تیودور روزفلت حيقق سیاسته يف مناصرة الثورات الشعبیة ضد 
احملتل اإلسباين والربتغايل يف أمریكا الالتینیة يف »بنما« وغريها، واستولت 
على دول اإلمرباطوریتني اليت مت اكتشافها يف القرون الوسطى بواسطة 

قد تعرفون أنتم على األرجح أزواجا یقولون حبزم عندما یثار موضوع إجناب 
األطفال، إهنم قرروا أال ینجبوا على اإلطالق. ویوردون أدلة خمتلفة لقرارهم 
هذا. ویذهب البعض إىل أن إجناب األطفال هو عمل خري أخالقي، النه 
یتم إحضار إنسان اخر إىل هذه احلیاة القذرة. والبعض االخر یأيت بأدلة 
بیئیة أو قضایا تتعلق بالصحة والسالمة، بید أن علماء اجتماع بارعون 
تدعو  اليت  الرتبیة  نوع من  یتمثل يف  األرجح  دلیل على  أهم  أن  یقولون 
األناس إىل االهتمام األكثر من الالزم بأنفسهم بدال من استقبال الصعاب 

ومقاومتها. 
وأورد موقع »ترمجان العلوم االنسانیة« نقال عن فرانك فوردي يف»اسبایكد« 

قوله: 
إن ثمة فارقا بين من يقرر عدم اإلنجاب وبين من يتقبل هذه الفكرة من أن األمومة 

واإلنجاب، ينطويان بحد ذاتهما على إشكالية.
إن األناس كانوا یقررون عادة حول اإلجناب وعدد أطفاهم. وكانت هكذا 
قضایا، قرارات شخصیة، ال بیان حول األمهیة واملعىن األخالقي إلجناب 

أطفال جدد.
لكن شرحية مهمة من اجملتمع تقدم الیوم رؤیتها كنظریة سیاسیة حول قرارها 
بعدم اإلجناب. وقد حصل نوع من اإلیدیولوجیة الطاردة لإلنسان، تروج 
ملعاداة أولئك الذین یقررون اإلجناب، ویوجد جبانبها حرص متزاید على 

رسم صورة سلبیة وقامتة عن األمومة. 
ویتم الرتویج لإلیدیولوجیة املعادیة لإلجناب والتناسل بطریقتني. إن هاتني 
ببعضهما  مرتبطتان  لكنهما  االخرى،  إحدامها  عن  خمتلفتان  الطریقتني 
البعض يف األغلب. فاوال یتم الزعم أن اإلجناب وتنشئة األوالد هي جتارب 
سلبیة يف األساس جيب حتذیر من یرید اإلقدام علیها من الناحیة الصحیة. 

وثانیا، یتم االستدالل أن إجناب األطفال هو عمل غري مسؤول ألن 
األطفال اجلدید یشكلون هتدیدا للبیئة. 

وقد تركت هذه اإلیدیولوجیا بصماهتا على ما یبدو: 
إن األرقام الجديدة المقلقة التي ينشرها مكتب اإلحصاء الوطني البريطاني 
تظهر أن معدالت اإلنجاب في بريطانيا وويلز وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 
عام 1983م. وإلى االن. ففي عام 2018م.، كان 1.11 مولودا جديدا 
يبصر النور بإزاء كل ألف شخص، ليسجل ذلك رقما قياسيا ألدنى معدالت 

اإلنجاب. 

هل تُعد األمومة أمرا طبيعيا؟
إن أحد السبل اليت تستخدم الیوم النتزاع الشرعیة من املكانة األخالقیة 
لألمومة، یتمثل يف الفكرة القائلة بان انتظار اجملتمع من املرأة لكي حتمل 
وتنجب، هو نوع من الفرض غري الطبیعي والقسري. إن هذه الروایة تلقي 
بظالل من الشك على ما یسمى أحیانا »اضطرار األمومة«،1 وتعلن 
بان األمومة ال تعد دورا طبیعیا بالنسبة للمرأة. وتقول تريیز شكرت يف 
نص كتبته حول فیلمها املسمى »ما یسمى حیايت األنانیة«2 إهنا كانت 
حریصة على كتابة األحداث حول التزايد المطرد لعدد غفير من النساء 
اللواتي ال يردن اإلنجاب وال يقبلن بشعار أن األمومة تعد أهم دور )واكثره 
التابوهات« هو ضد »االضطرار  شكتر »كاسر  فیلم  للمرأة.  طبيعية( 
فكراتنا  أهم  تتحدى  اليت  الفئة  هو صوت  الفیلم  هذا  إن  لألمومة«. 
حول هویة املرأة، مبا يف ذلك طالبة تبلغ من العمر 19 عاما وهي عازمة 

على إغالق أنابیبها، املرأة اليت »تبوح« بأسفها لتحوهلا إىل أم، 
مؤسسو مجعا من الطاعنني يف السن من األقلیات اجلنسیة، 

لماذا تحول العزوف عن اإلنجاب إلى موضة؟

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية

مالحیها ومغامریها.
وأنكر تیودور روزفلت أنه یسعى لتكوین إمرباطوریة أمریكیة وقال: إن البلد 

الذي قام على فضيلة الحرية، يصعب عليه أن يقع في خطيئة اإلمبراطورية.
كانت تلك أمریكا أو اإلمرباطوریة األمریكیة يف هنایة القرن التاسع عشر 
وبدایة القرن العشرین، لقد كذب روزفلت األول حني ادعى أن أمریكا لن 
تقع يف خطیئة اإلمرباطوریة، ومل ینصرم القرن العشرین حىت أصبحت أمریكا 
إمرباطوریة ال ختتلف عن اإلمرباطوریات السابقة إال من حیث الشكل وإن 
كان الشكل أصبح قبیحا وأقبح مما كان علیه حال أي إمرباطوریة أخرى 

وذلك مع مطلع القرن احلادي والعشرین.

الهوامش:
1. كانت الفلبني حتت االحتالل اإلسباين قبل االحتالل األمریكي.

2. »اإلمرباطوریة األمریكیة«، ستانلي كارنوف.
3. تیودور روزفلت هو ابن عم فرانكلني روزفلت، الرئیس األمریكي أیضا الذي توىل 

الرئاسة أیام احلرب العاملیة الثانیة يف الثالثینیات من القرن العشرین.

المصدر: منصور عبدالحکيم، »من يحکم العالم سّرًا؟ أصابع خفية تقود العالم«، 
دارالکتاب العربي، الطبعة األولی، 2005م.، بالتلخيص.



٭ الرقم 83
٭ صفر
1443

٭ الرقم 83
٭ صفر
1443

ية
اف

ثق
 ال

ت
سا

درا
ال

ية
اف

ثق
 ال

ت
سا

درا
ال

ية
اف

ثق
 ال

ت
سا

درا
ال

ية
اف

ثق
 ال

ت
سا

درا
ال

30

الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية31

احلالة املناهضة لإلجناب، لكن مثة أسباب قویة أخرى. الحرب السكانية العالميةالحرب السكانية العالمية
واحلدث املهم االخر هو أن النظرة إىل األبعاد املختلفة لوجود االنسان، تتم 
عرب نافذة األمراض املتفشیة. خاصة أنه یتم ممارسة ضرب من االجتماعیة 
القائمة  والقضایا  املشاكل  إىل  ینظروا  أن  على  تشجعهم  الشبان،  على 
النفس.  علم  نافذة  عرب  النفسیة(  والتوترات  والضغط  واإلحباط  )الوجع 
لقد ترعرعوا وتلقوا التعلیم بطریقة لكي یكونوا يف مأمن من الضغوطات 
أو التجارب املثرية للتحدیات أو املزعجة. إن الطریقة احلالیة لالجتماعیة 
تشجع الشبان على أن یكونوا »حذرین من تعرضهم للضرر« بدال من 

تنشئة طاقات األطفال يف نیل االستقاللیة.
ويف هكذا ظروف، فان اهتمام الشبان ینصب على أشیاء أخرى بدال من 

التشوق للنمو وتقبل مسؤولیة دور الكبار وتقبل الواجب واملسؤولیة. 
عقد  يف  الشبان  )والرجال(  النساء  إدعاء  اسباب  أحد  هذا  ویشكل 
العشرینیات ممن یزعمون أهنم ال یریدون إجناب أطفال. وبالتحدید إطالقا. 
وبال شك فان بعض هؤالء الشبان، یغريون يف فرتة من الزمن، وجهة نظرهم 
ویقررون أن ینجبوا طفال. لكن األسلوب املوثوق به واحلاسم الذي یعربون 
من خالله عن میوهلم املناهضة للتناسل، یشري إىل أهنم یؤمنون حالیا أن 

جتنب ضغوط أن یصبحوا أبا وأما، هو معقول ومنطقي بالكامل. 

الحركة المناهضة لإلنسانية ضد التناسل
الصدقیة على جفاء بعض  ومثة عقیدة مناهضة لالنسانیة حتاول إضفاء 
سبب  البشریة  تعترب  العقیدة،  وهذه  األمومة:  مع  الغريب  اجملتمع  شرائح 

مشاكل الدنیا ال وسیلة ملعاجلتها.
البیئة اجتهت حنو اعتماد  العقود األخرية فان جزء رئیسیا من حركة  ويف 
هي  البشریة  إن  بعضهم  ویقول  لالنسان.  وطاردة  تطرفا  أكثر  شعارات 
نوع من السرطان الذي یفتك بالبیئة. إن أنصار مدرسة البیئة املعمقة10 
واليت  لالنسان  املوالیة  اإلیدیولوجیة  أدت من خالل  البشریة  أن  یزعمون 
تعترب الطبیعة مصدرا للفائدة لالنسان، أدت إىل ضیاع كوكبنا. إن األناس 
یتم رمسهم يف الغالب كطفیلیني، وهذا ال یقتصر على األشخاص املتطرفني 

واهلامشیني. 
وكان مايكل ميتشر الوزیر السابق يف حكومة العمال قد قال: إن البشرية 
هي نوع من »الفيروسات« تصيب جسد األرض وتمرضه. ویقول جيمز الفالك 

مبدع »فرضیة غایا«:11 
إن البشرية تتصرف في بعض الحاالت، كالكائنات الدقيقة الممرضة أو خاليا 
ورم ما أو غدة. ویضیف الفالك: إن أعدادنا قد تزايدت وأن جنس االنسان 
قد تزايد في الوقت الحاضر بحيث تحول إلى إزعاج جاد لكوكبنا. ویستنتج أن 

غايا يعاني من طاعون البشر. 
ويف الغرب فان لوبیات حتدید النسل منهمكة يف نقد أولئك الذین ميلكون 
أسرا كبرية، حبیث ینعتوهنا بـ»عدم حتمل املسؤولیة حیال البیئة«. ومع إجناب 
األطفال خاصة إن كان عدد األطفال كثريا، فانه یتم التعامل مع األمر 
جملة  من  النسخة  تلك  يف  هاري  األمير  أعلن  وقد  مناخیة.  جرمية  وكأنه 
»فوغ« اليت تتوىل زوجته ميغان ميركل مسؤولیة حتریرها هذا االسبوع هذه 

الفكرة ووعد بان ینجب طفلني فقط حتت رایة الثبات املناخي.
ومن وجهة النظر هذه، فان إنسانا واحدا زائد، یعين عاملا من املزید من نشر 
الكاربون. ولذلك یبدو أن من األفضل أال یبصر هؤالء األناس الزائدون 

النور. وحسبما یقول تراست، فان »السكان األمثل«12 )والذي غري 
امسها إىل »السكان، مهمون«( فان: إنسانا واحدا غير موجود، ال يترك 

أي موطئ قدم في البيئة؛ إن تقشفه في نشر الكاربون، عاجل وكامل. 
واالن نواجه فاعلني يف جمال التغريات املناخیة ممن أوجدوا حركة بيرث 
سترايك.13 لقد قرر هؤالء العزوف عن اإلجناب بسبب استفحال األزمة 
المناخية وعدم تصرف القوى الحاكمة في مواجهة هذا التهديد الوجودي. 
ویقوم املوقع االلكرتوين هلذه احلركة بنشر البیانات الشخصیة اليت تصدر 
من جانب األناس الذین یظنون إن من اخلطأ إجناب أطفال. وتقول ألتا 

البالغة من العمر 39 عاما: 
إن أولوية زوجي وأنا هي تحاشي إنجاب طفل اخر في الظروف المستقبلية 
التي ال تطاق من قبيل موجات االحترار والجفاف، ال سيما وأننا نشاهد أن 
األطفال يفقدون أرواحهم هذه السنة في الهند وباكستان بسبب موجات 

الحّر.
ویؤید املشاهري يف الوقت احلاضر فكرة أن إجناب األطفال هو ضرب من 
اجلرمية ضد البیئة. ویقول مايلي سايروس إن جیل األلفیة ال يريد التناسل، 

الننا نعرف أن األرض ال تطيق هذا الحمل. 
وُتربز حركة بريث سرتایك، مظهرا أكثر تطرفا وحزنا هلذه الثقافة املعادیة 
السلبیة والتشاؤم. إن ما یوصلها إىل  لالنسان واليت تدور حول مدار 
هذا االستنتاج من أنه إن ختلى الناس على اإلجناب، فان الدنیا ستكون 
أفضل، إن تعلقاهتم غري موجهة إىل البیئة فقط، بل أن نزعتهم الطاردة 
لالنسان تضطلع بدور يف هذا اجملال. ويف رؤیتهم، فان األطفال یلوثون 
الكوكب. إن هذه الرؤیة تتسق بالضبط مع ذلك الشعور الذي یذهب 
إىل أن حتول األناس إىل أبوین، یعد هدفا غري مرجو و»مثري للمشاكل«.

وحىت اآلونة األخرية، كان األطفال یعتربون رمحة من اهلل وبركة احلیاة. 
واالن مثة أشخاص كثر یقولون إن عدم امتالك طفل، هو لطف وبركة. 
ويف النهایة، فان سبب غیاب اإلميان هذا يف روح البشریة، لیس اقتصادیا 
والتوالد،  للتناسل  املناهضة  احلركة  الدافعة هلذه  القوة  أن  بل  بیئیا.  وال 
هي أن هذه الشرائح اجملتمعیة، جتد صعوبة فائقة يف إجياد معىن ومغزى 
للحیاة. إن إعادة ثقتنا بروح البشریة والفضائل البشریة القدمية، یشكل 

أفضل تریاق هلذه الدورة املناهضة لإلجناب والتوالد. 

الهوامش:
٭ وقد كتب هذا املوضوع فرانك فوردي ونشره يف موقع اسبایكد يف 9 أغسطس 
موقع  ونشره   .»The turn against motherhood« بعنوان  2019م. 
»ترمجان« يف 13 أكتوبر 2019م. حتت عنوان »ملاذا حتول العزوف عن اإلجناب 

إىل موضة؟«. 
االجتماع من  متقاعد يف علم  أستاذ  )Frank Furedi( هو  فوردي  فرانك  إن 
أجراها  اليت  والدراسات  البحوث  اشتهاره على خلفیة  جامعة كینت. وقد حتصل 
 Politics( »حول علم اجتماع اخلوف والتعلیم واإلجناب. ویعد »سیاسة اخلوف
of Fear( و »كیف یعمل اخلوف« )How Fear Works( من تألیفاته. وقام 
موقع ترمجان حلد االن برتمجة ونشر عدة مقاالت لفرانك فوردي مبا فیها »التاریخ 
اخلفي لسیاسات اهلویة« و »بلهاء الكتاب املفتوح«. كما قامت دار ترمجان لنشر 
العلوم االنسانیة برتمجة ونشر أحد كتب فوردي بعنوان »قدرة القراءة؛ من سقراط 

إىل تویرت«. 

1. maternal inevitability
2. My So-Called Selfish Life

الفاشلة لإلجناب  العالجات  إذ أن  التناسل  وفاعل حلقوق 
أسفرت عن حصول حتول يف حیاهتا. 

وتقول شكرت إن هدفها هو حتدي الدنیا اليت: ترتبط فيها األمومة 
بإنجاب األطفال. إن فیلمها هو عبارة عن استنتاج النقاط املفتاحیة اليت 
ال  األمومة  إن  الفیلم  هذا  ویقول  للتناسل.  املعارضون  النشطاء  یثريها 
عالقة هلا بشكل یذكر هبویة املرأة، والسند هلذا الزعم هو شیوع األسف 
من أن تصبح املرأة، أما. ويف النهایة یلوح بتفوق اجملتمعات اليت تفتقد 

إىل األطفال. 
إن الروایة املناهضة لإلجناب والتناسل ترید القول أن األمومة هي فخ غري 
مرغوب فیه. ويف السنوات األخرية، كان هناك العدید من املفسرین ممن 
جلأوا إىل عبارة »أسف األمومة«3 لیثريوا هذه الفكرة من أن العدید من 
األمهات یتظاهرن باهنن راضني عن حیاهتن، لكنهن یتأسفن يف اخلفاء 

من إجناب األطفال. 
ویقول مقال كندي عنوانه »آسف المتالكي طفال« إن هذا الشعور 
یصبح أكثر شیوعا وانتشارا یوما بعد اخر. ویلفت املقال اهتمام املتلقي 
إىل جمموعة من 9 االف شخص على »الفیسبوك« حتمل العنوان ذاته 
آسف المتالكي طفال. ویعرب كاتب املقال عن سعادته لكسر تابو 
»تأسف األب واألم« يف النهایة. وأخريا فان اجلمیع بدء من »يب يب 
أطفال(  امتالك  املتأسفان من  األبوان  إمرأة 2016م.:  سي« )100 
مرورا بـمري كلر )داخل احلركة املتنامیة للنساء اللوايت یأملن أال یكونوا 
رزقن باطفال البتة( وصوال بـتوديز برنت )األسف من األمومة: ماذا فعلت 

حبیايت؟( أظهروا هذا التابو أمام أعني اجلمیع. 
وُیصر البعض على أن تأسف األمومة رمبا هو أكثر شیوعا مما نظن. 
األمل  یعانني يف صمت من هذا  النساء،  من  الكثري  إن  ویقول هؤالء 
ویشعرن أهنن غري قادرات على البوح الحد باخلطأ الفادح الذي ارتكبنه. 
مؤلف  بقلم  تلیغراف  الدیلي  يف  اعرتاف  ملقال  العریض  العنوان  وكان 

جمهول هو: أتمنى في الخفاء أال أكون رزقت بطفل البتة.
راض  غري  أنه  املؤلف  ویقول  املسار.  ذلك  من  عادي  مصداق  وهذا 
يهمس  التي  األوقات:  تلك  ویتحدث عن  فیها،  وقع  اليت  الورطة  عن 
فيها صوت في مخي إنه إن لم أكن أملك طفال، لكنت أعيش حياتي المثالية. 
ویضیف: وبسبب هذا السر الذي أحمله في صدري، أشعر باني وحيد للغاية. 
وجملرد أنه یستخدم كلمة »السر« فانه یرید بال شك القول أن أسف 
األمومة أكثر شیوعا من أن نتصوره. كما أن استخدام هذه املفردة یعد 
نوعا من التحفیز أیضا لكي یشجع املزید من النساء على إشراك قصتهن 
الدیلي  مقال  هنایة  احملررون يف  أورد  فقد  السبب،  وهلذا  االخرین.  مع 
العبارة: هل تتأسف من امتالكك طفال؟ وهل أنت جاهز  تلیغراف هذه 
لالعتراف بذلك؟ انضم إلينا في الحوارات في مجموعة فيسبوك تليغراف. 
بات مكشوفا  فانه سر  احلقیقة،  األمومة سرا يف  إن كان أسف  لكن 
للغایة. وقد ساد أرجاء العامل الیوم، موضوع أسف األمومة. ففي عام 
میري كتاهبا  الفرنسیة كورین  النفسي  التحلیل  عاملة  نشرت  2009م.، 
األكثر مبیعا بعنوان »بال طفل: 40 دلیال جیدا لعدم حتول املرأة إىل 
أم«.4 ويف عام 2016م.، وضعت يب يب سي میري على قائمة النساء 
بشكل  تستقبل  »أملانیا«  وكانت  العامل.  يف  استلهاما  األكثر  الـ100 

خاص، مسألة أسف األمومة.

ویقدم كتاب سارة فيشر بعنوان »كذبة ابتهاج األمومة«5 روایة مریعة عن ذلك 
الفزع الذي حيصل كما تقول يف ظاهرة األمومة. وقد وضع كتاب »اإلطاحة 
باألم«6 بقلم ألينا برونسكي ودنير ويلك يف أملانیا ضد تلك املثالیة التقلیدیة 
 »#RegrettingMotherhood« هاشتاغ أن  ولكون  األمومة.  عن 
)أسف األمومة( أصبح ترندا يف أملانیا عام 2017م.، یشري إىل أن هذا 

اهلاجس بات حدیث شرائح من اجملتمع األملاين. 
ويف بعض احلاالت، لیس یعترب منتقدو »تطبیع« األمومة باهنم یفشون سرا 
قذرا فحسب بل یذهبون إىل أبعد من ذلك ویسعون سعیا حثیثا ملساعدة 
األمهات لالبتعداد عن قرارهن. وتقول أورنا دونات، مؤلفة كتاب »أسف 
األمومة«7 )2015م.( إن هدف كتاهبا هو مساعدة  األمهات اللوايت 

يأملن بان تزول األمومة إلى األبد.
النظر  وجهات  عامة  أن  وهي  النهایة  يف  احملصلة  هذه  إىل  نصل  لذلك 
املثارة حول أسف األمومة ال تبحث عن وصف هذا الظاهرة البحتة، بل 
بصدد اعتبارها قاعدة سائدة. ومن وجهة نظر هؤالء املراقبني، فان القاعدة 
اجلدیدة هي ارتباط األمومة باألسف، ال ارتباط األمومة بالشعور اإلجيايب. 

الجفاء من أن يصبح الرجل أبا
لقد ارتبطت قاعدة أسف األمومة مبسار أوسع یعترب الوالدة وتنشئة األبناء، 
ضربا من العمل الشاق، األفضل أن یتم حتاشیه. أي أن مبدأ هذه الفكرة 
من أن الكبار هم املسؤولون عن األجیال الصاعدة، أصبحت عرفا انتهت 

صالحیته، ویتعارض مع أسلوب حیاة األشخاص الناجحني.
إن العزوف عن الرغبة بان یتحول الرجل أبا، بات رغبة تقع مسؤولیتها على 
كاهل الصعوبات املالیة. ویقولون يف »اسبانیا« و»إیطالیا« إن الظاهرة اليت 
یطلق علیها »متالزمة املهد الفارغ« هي بسبب االلتزامات املالیة والزمنیة 
اليت یتسبب هبا إجناب األطفال. لكن هذا البیان، غري وجیه، فان الغربة 
واجلفاء الیوم مع التوالد والتناسل يف الكثري من مناطق العامل، أصبح جادا 

بني الشرائح الغنیة واملرفهة بقدر ما هو سائد بني الشرائح األقل ثراء. 
ويف كوریا اجلنوبیة حیث متلك أدىن نسبة من اإلجناب بني الدول األعضاء 
مبنظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة يف منطقة اسیا واحملیط اهلادي، یرتفع 
صوت حركة »NoMarriage#« )ال للزواج(. إن شبكة جدیدة تدعى 
»أیة إم أي إف« )النخبة العازبون، أمضي قدما إىل األمام(،8 هي انعكاس 
هلذا الشعور. وال عجب أنه یُتوقع إن یبلغ عدد املوتى يف كوریا اجلنوبیة هذا 

العام أكثر من عدد املوالید.
ويف »الصني«، فان األزواج الذین یقررون عدم اإلجناب، یسمون »دینك«: 
بان  یؤمنون  الذین  األزواج  عدد  أن  وذكر  طفل«.9  دون  من  »عائدان 
األطفال قیدوا أسلوب حیاهتم، يف تزاید وتنام يف الصني. إن مفردة عدمي 

املشاعر، باتت ردیفا آلفاق غیاب األطفال. 
وطوال التاریخ، كان یُتوقع من املرأة أن تتقبل األمومة وأن تنجب طفال 
إن تقدمت يف السن. وهذا التوقع مازال قائما. لكن الیوم دخلت النظرة 
السلبیة جتاه األمومة معرتك احلیاة، وتقول إن إجناب األطفال، یثبط طموح 

املرأة ویقلص من جودة حیاهتا. 
وغالبا ما یُقال أن تشوق املرأة للمزید من االستقالل هو وراء جفاء جمتمع 
القرن الواحد والعشرین مع اإلجناب. ویربطون أحیانا تنامي روحیة مناهضة 
اإلجناب مع نفوذ الفیمینیة. إن هذه احلاالت رمبا اضطلعت بدور يف نشأة 
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3. maternal regret
4. No Kids: 40 Good Reasons Not to Be a Mother
5. The Lie of Maternal Happiness
6. The Abolishment of Mother
7. Regretting Motherhood
8. Elite Without Marriage, I Am Going Forward
9. Double Income, No Kids

Deep Ecology .۱۰: وهي فلسفة بیئیة تقول بان الكائنات احلیة، مبعزل عن 
كوهنا مفیدة لالنسان أم ال، تنطوي على قیمة ذاتیة. )املرتجم(

Gaia hypothesis .۱۱: وتزعم هذه الفرضیة أن كوكب األرض یشبه الكائن 
احلي الذي ميلك حیاة. )املرتجم(

12. Optimum Population Trust
BirthStrike .۱۳: ویعين اإلضراب عن الوالدة أو التولید. )املرتجم(

المصدر: وكالة األنباء الطالبية اإليرانية )إيسنا(

بولس الرسول
إن إرسال الرسل واألنبیاء، یعود إىل موضوع إكمال الدین من جهة، وبروز 
اإلحنراف لدى األمم وحتریف األدیان من جهة أخرى، وعلى غرار الدیانة 
املوسویة وإحنراف بين اسرائیل، فاملؤسف أن املسیحیة أصیبت باإلحنراف يف 
أدىن فرتة زمنیة، بعد صعود النيب عيسى وحىت قبل انقضاء عصر الرسل 
التارخيیة، فان أهم منعطف  )احلواریون اخلاصون(. وإستنادا إىل املصادر 
يف املسیحیة، حصل بعد إیفاد احلواریني إىل أقاصي مناطق »فلسطني« 
و »سوریة« ومع انضمام بولس1 للحواریني. ویقول االستاذ جالل الدين 

اشيتاني هبذا اخلصوص:
وكان »ساولوس« اليهودي ]بولس[ مواطنا رومانيا، ومن أبناء مدينة »طرسوس« 
باسيا الصغرى. ويكلف بداية بإيذاء وقتل المسيحيين، لكن يظهر عليه نور وهو 
في طريقه إلى »دمشق« وينطلق من النور صوت يقول: »يا ساولوس، لم تجفي 
علي؟«، ويسأل: »أيها الرب من أنت؟« ويأتي الجواب: »أنا عيسى، ذلك 
الشخص الذي تمارس الجفاء ضده، لكن انهض واذهب إلى المدينة وسيقال لك 
هناك ماذا يجب أن تفعل.« ومذاك، حول ساولوس إسمه إلى »باولوس« وأصبح 

2.رسوال مقربا من عيسى
وليس واضحا، كيف أن يهوديا يؤمن بيهوه كرب وحيد في العالم، يخاطب صوتا 

غريبا يزعم أن باولوس يجفي عليه، ويناديه أيها الرب.3

إن حتدید هذا املنعطف الذي مرت به املسیحیة، هو مبثابة حتدید لزاویة 
املیالن اليت اتسعت أكثر فاكثر مع الوقت، ومهدت السبیل لإلنشقاقات 
واخلالفات الالحقة. وميكن القول بصراحة: أنه من غير الممكن تحديد 
األوضاع الثقافية والحضارية الحالية في العالم الحديث من دون تحديد التطورات 
التي حلت بالتيار الثقافي واإلجتماعي للمسيحية السيما ما حصل مع بولس.
ومع اعتناق جمع من اليهود، للديانة الجديدة، زاد غضب وسخط الفريسيين 
الذين كانوا يحكمون الهيكل. وقام هؤالء بطرد أتباع المسيح ممن كانوا يهودا 
في األصل، من الهيكل، لكن أتباع المسيح، اتخذوا من بعض منازلهم التي 
كانت كبيرة، موقعا إلجتماعاتهم، وجهزوا أنفسهم لتوزيع الطعام والمأكوالت 
وإسداء الخدمات لبعضهم البعض بصورة منتظمة، وبدأت الجموع تتقبل 

قيادة تالمذة المسيح.4
إن حقد كهنة معبد )الفریسیني( جتاه أتباع الدیانة املسیحیة اجلدیدة، 
بالوس  األوائل ونفوذ  املسیحیني  بالعنف ضد  اتسمت  مهد هلجمات 

)بولس( بینهم.
ويف تلك الظروف التارخيیة، رأت املسیحیة الناشئة أهنا أمام ثالثة حتدیات 
يف ثالثة جماالت هي الهوية الدينية والرؤية الفلسفية واألداء السياسي. ويف 

ذلك العصر، كانت تشاهد ثالثة تیارات مهمة جبالء وكانت 
الرومانیة  السیاسیة  والغلبة  الیهودیة  الدینیة  الغلبة  حصیلة 

اإلنحراف األول في الديانة المسيحية الناشئة
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اليت دخلت املسیحیة عن طریق بولس. وكان هو أول شخص أضفى على 
املسیح مقام األلوهیة. ویقول يف رسالته إىل »افسیان«:

نعمة وسالم الّله، األب والرب عیسى املسیح علیك. مبارك الرب. أب ربنا 
عیسى املسیح.16

إن أحد أكرب املزاعم غري املقبولة لبولس، هو تسلمه »اإلجنیل« مباشرة من 
عیسى املسیح وحذف مجیع األناجیل السابقة. وزعم أنه یسري حنو 
الكمال من خالل التخلص من الكلمات البدائیة للمسیح. ویسعى إلقناع 

االخرین لقبول اإلجنیل الذي یصبو إلیه: 
إن التوصية السابقة وبسبب الضعف الكامن فيها، وكونها غير مجدية، تسير على 
طريق اإللغاء، الن جبرئيل ال يكمل شيئا، وان جعل الناس يعيشون في أمل، 

هو أفضل وارفع.17
 ویقول يوسف رشاد حول التناقضات السائدة بني أقوال النيب عیسى

وبولس: 
الديانة المسيحية، وسجل  الرغم من أن بولس احتل موقعا رفيعا في  وعلى 
 ،انتصارات باهرة في فرض تعاليمه وأقواله على تعالم واقوال عيسى المسيح
لكن الكثير من المتكلمين والمفكرين المسيحيين، عندما استفادوا من عقولهم في 
دراسة نصوص ورسائل بولس، شاهدوا فيها اختالفا صارخا مع تعاليم وأقوال 
عيسى وحتى أنهم وجدوها في تناقض تام مع أقوال عيسى ودين بغير 
الذين الذي جاء به المسيح، لذلك سلطوا الضوء عليها وأبرزوا أخطاء 

وتعاليم بولس.18
ویقول باول هيبرلين وهو من رجال الدین الیهود: 

المسيحية، وأسوأها ربط موت  نطاق  الشريرة كانت خارج  بولس  تعاليم  إن 
عيسى بالرحمة والغفران االلهيين نسبة إلى البشرية المذنبة. وكم هو على علم 
واطالع باصل »اإلنجيل«؟؟! ويدعو الناس إلى رحمة اهلل ولطفه القسري، في 
حين أن هذا ال عالقة له بظروف تحصيل هذا اللطف وال بتلك الرحمة، الن 
الرحمة واللطف القسريين، ال يمكن أن يجتمعا معا، كما نشاهد بان دخول 
الشيطان في العالقة بين اهلل واالنسان، يحتل موقعا خاصا في تعاليم بولس حول 
النجاة والفالح وينسبها إلى آدم مرة وإلى حقيقة الشريعة اليهودية مرة أخرى. 
إن أفكار بولس بشان موت عيسى، هي بإزاء الصفح عن ذنوب الناس، تشبه 
صفع وجهه ببشرى اإلنجيل، النه وعلى الرغم من أن انجيل المسيح ينطوي على 
النجاة لكن ال عالقة بينه وبين هذا النجاة من الذنوب التي يفهمها بولس، وكل 
من يحمل هذا اإلنطباع عن النجاة الذي يقوم به عيسى، فانه يكون قد ابتعد 

كل البعد عن رسالته.19
ویقول أدولف هارنك وهو من الالهوتیني املسیحیني: 

إن ديانة بولس ال تناسق بينها وبين اإلنجيل األصلي بتاتا.20
ويف معرض نقده لـبولس، یعترب هاوزارت بروفسور يف الالهوت املسیحي، 

أن األخالق لدى بولس هي أدىن من مستوى الشریعة املعروفة ویقول: 
وإن كان بولس يبشر حقيقة بتعالم المسيح، لكان عليه أن يضع ملكوت اهلل في 
مركز بشارته، لكنه يستخدم الديانة كخروف للقربان. وينص رأيه على أن اهلل 
يزيد من شريعته لزيادة ذنب من ذنوب البشرية، وأن ما قدره اهلل بالعدل لعيسى، 
ال قيمة له لدى بولس الذي لديه األخالق أدنى من مستوى الشريعة، ناهيك 
عن كونه كما عيسى بصدد استكمالها. وسبب ذلك يعود إلى أن بولس كان 
يكره في الحقيقة كل نوع ذاتي، واألسوأ من كل ذلك هو أنه عندما صدق الناس 

تعاليم بولس، كان عيسى المسيح يفعل كل شئ من أجلنا.21

لكن مثة علماء من بني رجال الدین املعروفني، ممن یتهمون بولس بتحریف 
وتغیري دیانة النيب عیسى، ویردون كل السیئات إلیه، مبا يف ذلك: 

ویقول يواخيم کال:
إن جذور جميع السوء في المسيحية تعود إلى بولس. 

ویقول يوحّنا ليمن:
إن بولس قلب تعاليم عيسی رأسا على عقب.22 

ویقول القس الربوتستانيت كورت مارتي:
إن بولس غير مجمل رسالة عيسی.23 

ویقول بروفسور الالهوت، فرانست فن أوفريك:
إن جميع الجوانب الجيدة في المسيحية، تعود إلى عيسى لكن جميع الجوانب 

السيئة فيها، تعود إلى بولس.24
الدینیة  التعالیم  مجیع  األساس  من  تسلر،  روبرت  الربوفسور  ویدحض 

للمسیحیة البولسیة ویقول: 
ومنذ 2000 عام من قبل، كان المسيحيون يؤمنون أن دينهم، هو دين 
عيسى، لكنه دين مختلف عنه تماما وهو دين بولس الذي لم يتخل أبدا عن 
مناصبة عيسى العداء، وهذه حقيقة يؤكدها جميع العلماء الدينيين المسيحيين 

ذائعي الصيت.25
ویقول الربفیسور ليونارد رجاس:

إن رجال الدين المعتدلين، ال يدركون كالم بولس في اإلنجيل، والعكس 
بالعكس صحيح طبعا.

 إنه الشخص الذي ینسب ردة الكنیسة عن اإلجنیل احلقیقي لعیسى
إىل بولس. لذلك نشاهد أنه یقول فیما خيص »موعظة اجلبل« اليت هي 
تذكر  بأمهیة  باهنا مل تكن حتظى   قلب رسالة عیسى مؤشر على 
لدى بولس، وحىت أنه یذهب إىل أبعد من ذلك وینقضها يف رسالته 

اىل الرومان.26
لكن املؤلف الكاثولیكي الفونس روزنبرغ یتطرق إىل مسألة بولس وخيصص 

فصال منفصال له بعنوان »من یطرد بولس من الكتاب املقدس؟«
ویقول يف هذا الفصل:

وبذلك فان مسيحية بولس تحولت إلى أساس لعقيدة الكنيسة، بحيث أن 
تصور تصوير عيسى في باطن هذا الفكر الكنسي، مستحيل تقريبا من دون 
هذا الوسيط، وهذا لم يكن البرهان الوحيد الذي يثبت حجم تعالم بولس 
الحواري27 ويشمل وزنها أيضا. لذلك إن كان بولس ينشر تعاليمه بصورة 
مستقلة وبمنأى عن تعاليم عيسى، لم يكن واضحا أي منحى سننحو. 
وربما لم نكن لنصبح في تلك الحقبة مسيحيين، بل كنا سنكون كلنا بولسيين!!، 
إن بولس هو شخص تحول من دون أن يريد إلى مؤسس العقيدة المسيحية، 
وحصل هذا عن طريق الخطابات اإلرشادية التي كان يدلي بها للطوائف 
المختلفة التي أرساها هو بنفسه، وبال شك، فان بولس كان يتمتع بعبقرية 
دينية، والحقيقة هي أن بولس كان ظاهرة منقطعة النظير وأن تعاليمه انتشرت 
في كل مكان كانتشار النار في الهشيم، كما نجح في تكوين مفهوم للمسيح 
لم يكن ليأتي به المسيح ذاته. لذلك فان الدين الذي أتى به بولس والذي 
استحدث في مستهل المسيحية، كان خليطا من العناصر غير المتجانسة بما 
فيها األساطير القديمة، وأول اجراء له تمثل في تفسير أقوال المسيح. لقد كان 

أول انسان تسبب في تدميرها وإبادتها.
ویتحدث روزنبرغ بصراحة عن إنتماء بولس للتعالیم الیهودیة 

أطوار المسيحية: عصر المسيحأطوار المسيحية: عصر المسيح

والغلبة الفلسفیة الیونانیة، ونتیجة هذه التحدیات، تقبلت 
املسیحیة الناشئة هویة مستقلة عن الیهود، وأنقذت نفسها من 
»الفریسیني« واقتبست الفكر الفلسفي لتمهد لوالدة »املسیحیة 
الفلسفیة واألفالطونیة اجلدیدة« واخنرطت يف مواجهة مع اإلمرباطوریة 

الرومانیة يف ظل احلكم الذايت السیاسي وقبول الشهادة. ورغم ذلك:
فقد حصلت التحريفات األولية في الديانة المسيحية على يد رجل من اليهود 
المتعنتين، إذ مارس رغم إعالنه أنه مسيحي، الحد األقصى من األذى ضد 
المسيحيين. إنه لم يكن سوى بولس أو شاول اليهودي، إذ يقول المسيحيون 

أنفسهم بشأنه: 
وكان شاول يعيش في مدينة »طرسوس«، وكان أبوه من اليهود الملتزمين 
بالتقاليد والعادات والطقوس اليهودية، وأمه من الشخصيات المميزة وأنجز 

أعماال ملفتة.
لذلك، كانت الدولة الرومانية تدعمه من خالل المكافآت المعنوية.5

وقال مايكل هارت العامل واملؤرخ االمریكي يف كتابه بعنوان »اخلالدون 
املئة« بعام 1978: 

ويجب القول أن مؤسس المسيحية، لم يكن شخصا واحدا، بل أن ذلك حصل 
على يد شخصين. »المسيح« و »بولس«، ولذلك، يجب تقسيم فخر ذلك 
بين هذين اإلثنين. وبناء على ذلك، فان المسيح كان مؤسسا للمبادئ 
األخالقية للمسيحية، لكن أصولها الالهوتية وضعت على يد بولس. لذلك، 
فان المسيحية لم تبشر باي من الحاالت التي عرضها بولس، بل أن بولس كان 

أول من نادي المسيح بانه اهلل.6
ویقول غوستاف لوبون الفرنسي: 

إن بولس أسس ديننا باسم عيسى، في حين أن كان عيسى نفسه على قيد 
الحياة، لما كان يدرك شيئا من هذا الدين، وإن كان قيل للحواريين اإلثني 
عشر بان اهلل قد تجسد في عيسى، لما كانوا يحتملون هذه الفضيحة، وكانت 

تتعالى إحتجاجاتهم.7
وقد مهد بولس لتأسیس دین جدید ومنفصل عن دیانة الیهود. وبینما 
قبل   املسیح اختارهم  الذین  واحلواریني  التالمذة  مجیع  یُبعد  كان 
صعوده إىل السماء، لنشر تعالیمه، مل یكن هو قد رأي املسیح يف حیاة 

السید املسیح نفسه.
ویقول الدكتور روبرت تسلر:8

لكن ما يزيل فرحتنا تجاهه، هو أنه لم يقر ولم يعترف بهذه الصفات بواسطة 
األسلوب الشائع جدا في المسيحية، وهذا يؤدي إلى تراجع مكانته النظرية 
... لكن ما يبعدنا عن بولس وحتى يؤدي إلى توجيه النعوت إليه هو األعمال 
التي شاهدها عنه، منافسوه المعاصرون؛ مثلما تفهم هذه الحقيقة من بحوثه 
الساخنة الموجودة في رسائله، على سبيل المثال، إدعاء العصمة وإبراز ذاته، 
وقلة صبره، وميله إلى الثأر، وإيذاء معارضيه وحب الهيمنة، إذ أن هذا الحب 
لم يكن من النوع الذي يضع األفكار الدينية في خدمة هذه الصفات، بل كان 
على عكسه وبما يتناقض معه. وكانت هذه الصفات تستحوذ على األفكار 

الدينية لبولس.
وعلى أي حال فان هذا التشابك، يظهر القاعدة التي تقول: إن بولس اعتبر 
التعاليم المسيحية، بانها التعاليم الحقيقية، وأن التعاليم المسيحية كانت تعاليم 
بولس من دون أي اختالف، وأن هذه التعاليم قد أوحيت إليه.9 لذلك فان 
امر بولس هو أمر اهلل، وهذا مستمر حتى يومنا هذا، وإن بشر ملك بإنجيل 

آخر )غير إنجليه( فانه ملعون10 وبناء على ذلك فان الفالح األبدي هو لتلك 
الفئة التي تستند إلى تعاليم بولس حرفيا.11

ویقول ويل ديورانت حول بولس:
إن اإلحتمال األرجح هو أن إسم بولس هو المفردة اليونانية المترادفة إلسم 
شاول... ويحق لنا أن نعتقد أن بعض المبادئ الدينية واألخالقية الرواقية12 
انتقلت من البيئات التعليمية في مدينة »طرسوس« إلى مسيحية بولس، وهذا 
النوع من األديان، هو من الديانات السرية التي وفرتها اليونان الستقبال »بولس« 
وبولس بطلب من اليونان... وبلغ علمه درجة أن اليهود الذي قدموا للعالم أكبر 
العلماء، أطلقوا اسم جمال قاموس )سيماء الشريعة( عليه وأعطوه لقبا لم يمنحوه 
إال لستة من الرجال من بعده وهذا اللقب هو »الربان« أي سيدنا. وقد تعلم 
بولس من استاذه »غماالئيل« واخرين، البرهان العقلي والجدلي والسوفسطائي 
واألخالق  الفكر  في  العمر  الخر  بقي  لكنه  المقدس،  الكتاب  تفسير  في 
اليهودية... وكانت عقالنيته تشبه كثيرا األسلوب الرائج والمعمول به بين اليهود 
وكان يؤمن بانه يوحى إليه وقادر على اإلتيان بمعجزة ويمتلك القدرات الذاتية 
التي تؤهله للقيام بذلك. وقادر على العمل والنظام كثيرا ويتمتع بالحد األقصى 
من الصبر في تشكيل القبيلة المسيحية والحفاظ عليها. وكانت عيوبه وفضائله 
قد امتزجت ببعضها البعض بقوة، بحيث أن أيا منها لم يكن ليستغني عن االخر. 
وكان في الحكم، شجاعا وقاطعا ومستبدا والذعا، وفي الغضب، متعنتا وحداثيا 
وعنيفا ]وفي الوقت ذاته[ قادرا على درك ألطف مشاعر الود والعطف وكان 
يوصي أتباعه، أن يغدقوا بالبركة على الذين يظلمونهم، لكنه كان باتا وحازما مع 

األعداء الذين يخوننه.13
وكان يملك الجرأة على العمل لعقد مصالحة بين المسيحية وفلسفة »اليونان«... 
ومن ثم أعلن بولس أنه لن ينقذ الناس من تمسكهم بشريعة موسى، الن إيمانهم 
القوي والفاعل سيكون بـ»المسيح المخلص« إبن اهلل ومنقذهم... وقد أسس 
بولس الهوتا، ال توجد عنه سوى وثائق معقدة للغاية عن كلمات المسيح، وربما 
ممتزجة في المادة والجسم، بخليط من الفلسفة األفالطونية والرواقية باعتبار الشر 
والخبث، وربما يكون قد ذكر بالتقاليد اليهودية وعبادة األوثان وتقليد تقديم 
القرابين للتغطية على ذنوب الناس... وأضاف بولس إلى هذا الالهوت أساس 
بعض األفكار والنظريات الصوفية المعقدة ... بما في ذلك يمكن اإلشارة إلى 
كالم بولس حول كون عيسى حكمة اهلل واالبن األول هلل... واستطاع بولس 
بكل هذه التفاسير أن يغض النظر عن الحياة الحقيقية للمسيح وكالمه الذي لم 
يسمعه عنه بصورة مباشرة، كما استطاع أن يضع نفسه بهذه الطريقة امام األنبياء 
األولين الذين لم يشاطرونه الرأي في النظريات الميتافيزيقية... ورغم كل ذلك، 
فان الرجل الذي فصل المسيحية من ناحية الذات واألساس عن اليهودية، بقي 

يهوديا في قوة األخالق وقوة المبادئ.14
وكانت هذه خالصة عن التعرف على شخصية بولس مؤسس المسيحية الجديدة 
عن طريق تقديمه و »إنجيله« المعروف بـ»أعمال الرسل« وكذلك كتابات بعض 
المفكرين الغربيين. إن هذه الموضوعات توضح لنا جليا بان بولس حول الديانة 
المسيحية إلى دين جديد عبارة عن خليط من العقائد الفلسفية المتأثرة بأفكار 
الفالسفة اليونانيين، بمن فيهم أفالطون والفالسة االخرين المتأثرين بالالهوت 
الفلسفي. إن هذه العقائد والفلسفات تركت أكثر األثر الممكن على الحياة 
المستقبلية لبولس، مثلما أنه شهد على هذه الحقيقة كما أتى على ذكرها علماء 

وكبار الديانة المسيحية.15
وقد وضع ونشر الباحثون املسیحیون الغربیون رسائل كثرية حول التحریفات 
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والتوراتیة، ویعترب اجراءاته باهنا مؤامرة لدس السم يف دیانة 
 :النيب عيسى

لقد كان هذا تطورا كبيرا للغاية، إذ يعتبر بمثابة قرار بتحريف بشارة 
عيسى نسبة إلى سلسلته. لقد غير بولس، مفهوم عقيدة اإلنقاذ الطاهرة 
والواضحة لدى عيسى وانتقل بذلك اهتمام بولس من الحياة المثالية والطيبة 
لعيسى إلى الفالح والنجاة عن طريق موته، وتحول بذلك عيسى لدى بولس 
إلى »إنسان إلهي« ومعلم وصديق للبشرية ومعبود مقدس ثان. إن الديانة 
التي نشرها بولس في ظل تصوراته الجريئة والشاعرية، لم يكن هدفها سوى 
ربط اإلنسانية االلهية لعيسى بن مريم باألساطير والوديان الساحقة لمعتقدات 
الشرق األدنى ومخلص ينهض من بين الموتى بعد الموت. لذلك، فان الخرافات 
التي قدمها بولس، لم تهتم بحياة عيسى بقدر اهتمامها بموته، وتوصل بولس 
بهذه الوسيلة إلى درك خاطئ وأرعن عن موت عيسى أال وهو أنه ضحى 

بنفسه من أجل جميع الناس. 
ویواصل روزنبرغ قائال:

وليس من الممكن فهم شخصية بولس من دون اإلهتمام بحماسته لدفع 
الجماهير نحو »بيت العلم« اليهودي. وكان هذا مكانا وبسبب تعاليمه اضطر 
عيسى لمغادرة بيته لنشر تعاليمه وتوصيلها إلى قلوب الناس، وأدى ذلك إلى 
إتاحة المجال لبولس ليدس سمومه بداخل ديانة عيسى والتي عرفت فيما بعد 
بالمسيحية، وتحصل هذا من خالل اإلستخدام الذكي ألدوات ووسائل كانت 

قد استخدمت في العهد العتيق للديانة اليهودية الالذعة والمريرة.28
وهذه اعرتافات مهمة وصرحية من مؤلف كاثولیكي حول بولس الیهودي 

املتخفي الذي یقول ويل ديورانت بشأنه: 
لقد بقي بولس يهوديا في العقل واألخالق حتى نهاية عمره.29

ویقول یهودي یدعى يواخيم برنز بشأن بولس:
ويبدأ العصر الجديد للمسيحية مع بولس، وبناء على ذلك، لم يكن من 
قبيل الصدفة أنه كان يجيد اللغات العبرية واليونانية والسريانية، فقد أدرك 
واجتذب الفكر المسيحي الجديد ونقل المسيح إلى عالم الكفر ومزدوج العبادة 
»اإلمبراطورية الرومانية«. لقد تحول إلى أول مبشر يخرج المسيحية من مسقط 
رأسها الرئيسي »فلسطين«، الن »اورشليم« وبعد اإلشتباكات العنيفة بين 
اليهود وجيش اإلحتالل الروماني، أصيبت بالركود والكآبة، وأدى هذا إلى 
تدمير المدينة نهائيا بعام 70 للميالد، وبذلك أصبح من الصعوبة بمكان حماية 

كنيسة المسيح الرئيسية فيها!!
وعندما بدأ بولس عمله المهم، كان العديد من اليهود يقطنون حوالي البحر 
األبيض المتوسط، وانتشروا في كل مدينة وبلد في تلك المنطقة. وكان بولس 
يدلي بمواعظه بين الناس بلغات عديدة وعناصر مختلفة، وكان في تلك 
الحقبة يواصل رحالته التبشيرية. وكانت بداية رحلته إلى األجزاء المختلفة 
لإلمبراطورية الرومانية مترامية األطراف، وسافر في طريقه إلى اسبانيا حيث 
كانت جماعة من اليهود القدامى تعيش هناك ويوجد فيها مكان لمستعمرة 
من اليهود. والتقى في مدينة روما، بأحد الحواريين اإلثني عشر وكان يدعى 
»بطرس«. وكان بطرس يسمى شمعون ايضا، وكان هذا إسما يهوديا قديما، لكن 
تحوله ومنصبه الجديد كان يتطلبان إنتخاب اسم جديد له. ويعد بطرس أول 
بابا يهودي، والسبب الرئيسي لكون »الكنيسة الرومانية« )أو الكاثوليك( 
تحظى بالثقة، يعود إلى أن مؤسسيها الحقيقيين، كانوا بولس السيما بطرس 

الذي دخل إلى روما قبل بولس.30
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وهذا اعرتاف صریح من یهودي، من أن »الكنیسة الرومانیة« تأسست على 
ید هذین الیهودیني أي بطرس وبولس، لذلك، البد للقارئ الكرمي أن یدرك 
من هنا عمق نفوذ الیهود الذین حافظوا قلبا وقالبا على یهودیتهم، واعتنقوا 

املسیحیة وأثرهم السیما بولس على معتقدات وأفكار املسیحیة.31
وقدم غوستاف لوبون، بولس على أنه مؤسس الدین اجلدید، ویصف ما 

حل باملسیحیة األوىل على ید بولس، بالفضیحة ویقول: 
لقد أسس بولس، ديننا باسم عيسى، في حين إن كان عيسى على قيد 
الحياة، لما كان يدرك شيئا من هذا الدين، وإن كان قيل للحواريين اإلثني عشر 
بان اهلل تجسد في عيسى، لما كانوا يستحملون هذه الفضيحة، ولكانوا يرفعون 

عقيرتهم إحتجاجا على ذلك.32
ویقول شاول جنيبر، رئیس قسم األدیان يف »جامعة باریس«: 

وتظاهر بولس متعمدا بانه يجهل أفكار عيسى الناصري، ولم يكن توجهه سوى 
نحو عيسى المصلوب. إن تصور عيسى كشخصية الهية يتقدم وجوده على 
العالم باسره، ورجل سماوي حفظه اهلل في كنفه لفترة طويلة، إلى أن ينزل إلى 
األرض ليوجد حقا على البشرية أال وهو دمه، يؤدي إلى أن نستخدم في غاية 
اإلستغراب تعبير إبن اهلل بشأنه، لكن يجب القول بان فكر اهلل فيما يخص بولس 
والتراث العقائدي اليهودي، قد دخل المسيحية، وبذلك كيف يمكن تصور إبنا 

لهذا اهلل.33
إن الّله أكرب وأرفع من أن ميلك إبنا وشریكا أو زوجة مثلما یقول املفرتون 

الكاذبون الكفرة.
ویقول کاردينال دانيلو:

إن المسيحيين األحرار يعتبرون بولس، خائنا وعدوا توصل إلى وثائق المسيحية، 
ويتهمونه بتنفيذ اتفاق تكتيكي خالل إعتناقه للديانة المسيحية.34

وبذلك نفهم بجالء ومن خالل اإلقتباسات المذكورة عن رسائل بولس وأقواله 
وتعاليمه وكذلك عن طريق كالم رجال وعلماء الالهوت المسيحي من جميع 
الطوائف والمذاهب سواء الكاثوليك والبروتستانت أو األرثوذكس وما ذكره 
المؤلف االمريكي ويل ديورانت واستنتجه من أن بولس بقي حتى اخر عمره 
في العقل واألخالق اليهودية، بأن الدين والعقيدة واإليمان الحقيقي لبولس هو 
الديانة  لتدمير  السعي  المسيحية هو  الوحيد العتناقه  السبب  اليهودية، وان 

المسيحية وقد نال ما كان يصبو إليه في هذا الخصوص... .35
وعلى أي حال، فانه ال ميكن جتاهل الدور التخریيب واإلحنرايف لـبولس يف 
الدیانة املسیحیة بغض النظر عما قاله العلماء والباحثون الغربیون بشأنه 
كما أن مصادرنا الروائیة تنطوي على إشارات مهمة إىل دور بولس يف 
حرف الدیانة املسیحیة عن مسارها احلقیقي. وكما أسلفنا، فان العالمة 
المجلسي یشري يف اجلزء الثامن من جمموعة »حبار األنوار« )احلدیث 77( 
اإلمام موسى بن جعفر إىل سبعة أشخاص  بصورة مسهبة نقال عن 
حيشرون يف أحد أصعب أماكن جهنم. ويف هذه الروایة فان هذه الشخص 

حيشر مع أشخاص مثل نمرود وفرعون و... .36
الرائجة يف  باألفكار  الیهودیة ودجمها  التعالیم  إىل  وإستنادا  بولس  ویقدم 
عصره، إنطباعا وتفسريا خمتلفا ومنحرفا عن هذه الدیانة السیما شخصیة 
وفعل النيب عيسى، إذ أن ذلك هو بعید كل البعد عن تعالیم وشخصیة 

هذه الرسول الكرمي.
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عّز و جّل له يف الّتنّفس بقدر خمیط الحرتق ما على وجه األرض و إّن أهل الّنار 
لیتعّوذون من حّر ذلك الوادي و نتنه و قذره و ما أعّد الّله فیه ألهله و إّن يف ذلك 
الوادي جلبال یتعّوذ مجیع أهل ذلك الوادي من حّر ذلك اجلبل و نتنه و قذره و ما 
أعّد الّله فیه ألهله و إّن يف ذلك اجلبل لشعبا یتعّوذ مجیع أهل ذلك اجلبل من حّر 
ذلك الّشعب و نتنه و قذره و ما أعّد الّله فیه ألهله و إّن يف ذلك الّشعب لقلیبا 
»1« یتعّوذ مجیع أهل ذلك اجلبل من حّر ذلك القلیب و نتنه و قذره و ما أعّد 
الّله فیه ألهله و إّن يف ذلك القلیب حلّیة یتعّوذ مجیع أهل ذلك القلیب من خبث 
تلك احلّیة و نتنها و قذرها و ما أعّد الّله يف أنیاهبا من الّسّم ألهلها و إّن يف جوف 
تلك احلّیة لصنادیق  »2« فیها مخسٌة من األمم الّسالفة و اثنان من هذه األّمة قال 
قلت جعلت فداك و من اخلمسة و من االثنان قال فأّما اخلمسة فقابیل اّلذي قتل 
هابیل و منرود اّلذي حاّج إبراهیم يف ربّه  فقال أنا أحیي و أمیت  و فرعون اّلذي 
قال  أنا رّبكم األعلى  و یهود اّلذي هّود الیهود و بولس اّلذي نّصر الّنصارى و من 
هذه األّمة أعرابّیان«؛ )إبن بابویه، حمّمد بن علي، »اخلصال«، قم، رابطة املدّرسني، 
الطبعة االوىل، ۱۳۶۲ه.ش.، ج ۲، ص ۳۹۸؛ اجمللسي، حمّمد باقر بن حمّمد تقي، 
»حبار األنوار«، بريوت، دار احیاء الرّتاث العربی، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۳ه.ق.، ج 

۸، ص ۳۱۰.(

المصدر: »التاريخ الثقافی لقبيلة اللعنة « )الجزء الخامس(: أطوار المسيحية، 
إسماعيل شفيعي سروستاني، طهران، هالل، الطبعة األولی، 1397ش.
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ماهّية الّصعتر
إّن الّصعرت )الزعرت أو السعرت( نبات كثري األصناف، و كّلها مشهورة. و 

ذلك أّن هذا النبات منه برّي، و منه بستايّن، و منه جبلّي.
و جوهر هذا النبات فیه أرضّیة و مائّیة، یظهران فیه إذا اعتصر فكان له 

ثفل و عصارة، و فیه ناریّة، و هي احملدثة حلرافة طعمه و حّدته.
و أرضّیته بعضها باردة، و هي اليت هبا قبضه؛ و بعضها حارّة حمرتقة، و 

هي اليت هبا مرارته.
و جوهره لطیف، ألّن أرضّیته الباردة، قلیلة. و الربّي منه ألطف و أقوى 

قّوة، و كذلك اجلبلّي.

طبيعة الّصعتر
إّن هذا الّدواء ملا كان جوهره فیه ناریّة كثرية، فإّن حرافته شدیدة. و هذا 
یكون طبعه قوّى احلرارة، و ذلك ألّن أكثر أرضّیته هي أهنا شدیدة احلرارة 
حمرتقة. و أرضّیته الباردة قلیلة، و كذلك مائّیته لیست بكثرية جّدا؛ و یلزم 

ذلك أن تكون حرارته قویّة.
ویكون مع ذلك یابسا، و ذلك ألجل قّلة مائّیته و معاضدة الناریّة اليت 
فیه ألرضّیته على الیبوسة. و ألّن یبوسته قویّة، و حرارته حمّللة بقّوة فهو 

جمّفف.

فعل الّصعتر 
في أعضاء الّرأس

• إّن هذا الّدواء ملا كان الغالب من أرضّیته، هي األرضّیة املرّة، و هي 
لطیفة؛ فهو شدید التصّعد إىل الرّأس، إذا فعلت فیه حرارة املعدة. و ما 

یتصّعد منه یكون لطیفا.
األرضّیة  من  یصحبه  مبا  التقویة،  من  فیه  مبا  للّدماغ  مقّویا  یكون  و   •
یكون مصلحا  الّدماغ. و  أرواح  یقّوى  العطریّة،  فیه من  مبا  و  القابضة؛ 

للّذهن.
تفتیحه  و  الّدماغّیة،  لألرواح  تلطیفه  ألجل  احلواّس كّلها؛  یقّوى  و   •

جملاریها؛ فلذلك حيّد احلواّس و یزّكیها، و خاصة البص.
• إن تناول الّصعرت حيّد البصر الضعیف، خاصة ما یكون ضعفه ألجل 
كثرة الّرطوبة و غلظ الّروح، و یقّوى جرم العني، و ینّشف بّلتها، و یلّطف 
ما یكون فیها من املاء. و ینفع جّدا البتداء نزول هذا املاء يف العني، و حيّل 
الریاح اليت تكون يف داخل العني؛ فلذلك ینفع من الّصداع الذي تنفتح 
فیه شؤون الّصبیان و تكرب رؤوسهم، و یسّكن الّصداع البارد، و ینفع من 

النزالت الباردة.
إنه  یقال  و  الربد.  من  إذا كان  األسنان  یسّكن وجع  الّصعرت  • ومضغ 

یذهب حفر األسنان. و كذلك هو شدید النفع لّلثة املرّهلة.

الّصعتـر

الطّب اإلسالميالطّب اإلسالمي

في أعضاء التنّفس )و هي أعضاء الّصدر(
التصّعد  نّفاذا؛ فهو كثري  الّدواء ملا كان لطیف اجلوهر جّدا،  إّن هذا   •
بعد  الّدماغ  إىل  ینفذ  إمنا  و  لذلك.  أرضّیته  قبول  شّدة  ألجل  للدماغ؛ 
حصوله يف داخل الّصدر كثريا جّدا؛ ألنه ینفذ إىل هناك من مساّم احلجاب 

الفاصل بني املّرئ و قصبة الرّئة، بسبب شّدة لطافته.
• و ملا كان هذا الّدواء من شأنه اجلالء، و التلطیف، و التفتیح، و التحلیل 

و التجفیف، و التنقیة.
• و تكون أفعاله هذه كلها يف أعضاء الّصدر قویّة. فلذلك یشتّد )جالؤه 
ملا یلقاه يف هذه األعضاء ملتصقا هبا، من البلغم و حنوه فتربؤه عن املوضع 
امللتصق به. و یشتّد أیضا( تلطیفه لذلك البلغم حىت یرّق و یستعّد للخروج 
البلغم  الرّئة، فتتهّیأ لسهولة نفوذذلك  و االنفصال. و یفتح بقّوة جمارى 
فیها. فلذلك هذا الّدواء یسّهل الّنفث، و بسبب ذلك یسّهل الّنفس؛ ألنّه 

یزیل املاّدة الساّدة جملاریه، و املعسرة لنفوذه فیها دخوال و خروجا.
من  و  االنتصاب،  نفس  و  الرّبو،  من  نافعا  الّدواء  هذا  فلذلك كان   •
النزالت الغلیظة النازلة إىل الّصدر و الرّئة؛ ملا قلناه، و ألنه جيّفف املادة 

النازلة و حيّللها.
نفع  الّرّمان و حنو ذلك،  أو بشراب  بالعسل،  الّدواء  لعق هذا  إذا  • و 
من الّسعال البلغمّى، و البارد، و القدمي، و كذلك ینفع من ورم الّلهاة و 

الّلوزتني و ورم الرّئة.
• و هذا الّدواء ال خيلو من تریاقّیة و تفریح، و ذلك ألنه مع قبضه عطر. 

و مع ذلك فإنه حاّر، ملّطف للمزاج، و حمّلل للمادة الّسّمّیة. 

في أعضاء الغذاء
• هو نافع للمعدة، حبیب هلا، إالّ أن یكون قوّى احلرارة فإنه حینئذ قد 

یضّرها حبرارته؛ و كذلك ما یكون حاّدا، فیضّرها حبّدته.
• والّصعرت من مجلة هذه األشیاء القویّة احلرارة، الشدیدة احلّدة؛ فلذلك 
یكون ضارّا باملعدة، لكنه ألجل عطریّته یتدارك ذلك. إذ مجیع األشیاء 
إذا كانت - مع  للمعدة و فمها، خاصة  املالئمة  فإهنا شدیدة  العطرة، 
نافعا  قّوة حرارته  الّصعرت مع حّدته، و  فلذلك كان  قابضة.  عطریتها - 

للمعدة.
• و ألنه حمّلل ملّطف بقوة فهو لذلك یفّش الرّیاح منها و من األمعاء، 
و سائر األحشاء، و یسّخن املعدة و الكبد، و یفتح سددها ألنه قوّى 
التفتیح. و یشتّد نفعه لصاحب الغثیان؛ و ذلك ألجل جتفیفه املادة املغثیة.
• و ألجل جتفیف الّصعرت للمعدة من البلغم و الفضول بیبوسته للطعام، 
ینّبه املعدة على طلبه؛ ألجل إجالئها من الفضول املانعة من قبوله، و ال 
یساغ أن یكون مع ذلك نقص الشهوة الغریبة الكلبّیة، إال إذا كان سبب 
هذه الشهوة هو بلغم حامض يف املعدة، أو شّدة بردها و برد فمها. فإّن 

الّصعرت یكون حینئذ شفاء من هذه الشهوة.
• و كذلك فإنه خيلط مع األغذیة الغلیظة لیلطّفها و یعني على هضمها، 
و هذه كالباقّلى و احلّمص و الكمأة و حنو ذلك. و إذا خلط باخلّل و 

استعمل مع اللحوم لطّفها، و أنفذها لالهنضام، و أكسبها لذاذة.
• و إذا شرب باخلّل، وافق املطحولني. و هذا )ألنه( ألجل تلطیفه و حتلیله 
و ألجل لطافة جوهره، یسهل نفوذه إىل املواضع البعیدة؛ فلذلك یصل إىل 

الّطحال و هو بعد على قّوته.

• و كذلك ینفع من الريقان، و من سدد الكبد، و یرّقق الّدم جّدا و 
بّلة  یزیل  تتوّلد من دم رقیق. و  إمنا  األرواح، ألهنا  توّلد  یكثر  كذلك 

املعدة، و كذلك یقّوى إمساكها للغذاء.

في أعضاء الّنفض
• إن الصعرت یكون عاقال للبطن، خاصة و هو مع ذلك یدّر البول. و 
ألجل جالئه و تلطیفه و تسییله، ینبغى أن یكون دواء مسهال، خاصة 
و هو مع ذلك قابض فیكون قبضه دافعا للفضول اليت یسّیلها بعصره 

اجملرى علیها؛ فلذلك هو من األدویة املسهلة. 
• و یشرب منه لإلسهال وزن مثقالني مع امللح و اخلّل ألن هذین یعینانه 
على ذلك مبا فیهما من التلطیف و التقطیع. و هو - مع إسهاله - مدّر 
للبول، و یدّر احلیض أیضا و یسّكن أوجاع الّرحم و ریاحها، و كذلك 
أوجاع املثانة. و إذا شرب هذا الّدواء بالعسل، أطلق البطن، و أخرج 

فضوال سوداویّة.

الّصعتر في کالم األئمة المعصومين
عن أيب احلسن األول قال: 

»كان دواء أمير المؤمنين السعتر و كان يقول إنه يصير للمعدة خمال 
كخمل القطيفة.«1 

عن أيب احلسن  أنه شكا إلیه رطوبة فأمره أن یستف السعرت على 
الریق .2 

وروي عن الصادق:  »أن الصعتر يدبغ المعدة و في حديث آخر أن 
الصعتر ينبت زئبر المعدة.«3  

وروي عن النيب أنه دعا باهلاضوم و الصعرت و احلبة السوداء فكان 
یستفه إذا أكل البیاض و طعاما له غائلة و كان جيعله مع امللح اجلریش 
و یفتح به الطعام و یقول ما أبايل إذا تغادیته ما أكلت من شي ء و كان 

یقول: »يقوي المعدة و يقطع البلغم و هو أمان من اللقوة.«4 

الهوامش:
1. الكلیين، حممد بن یعقوب، »الكايف«، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق.، 

ج 6، ص 375.
2. نفس املصدر.

الثانیة، 1371ق.، ج 2،  الطبعة  3. الربقي، امحد بن حممد، »احملاسن«، قم، 
ص 516.

الثانیة، 1403ق.،  الطبعة  بريوت،  األنوار«،  باقر، »حبار  اجمللسي، حممد   .4
ج  63، ص 244.

المصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل في الصناعة الطبية«، ايران، 
طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی، 

1387ش. 
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العزيز والسنة المطهرة من أقوال وأفعال  إن منابع الشریعة مها الكتاب 
وقال  وتقريراتهم،  وأفعالهم   املعصومني األئمة  وأقوال   الرسول
الكاظم لـهشام بن الحكم يف الوصیة املعروفة: »يا هشام إن هلل على 
واألنبياء  فالرسل  الظاهرة  فأما  باطنة،  الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة 

واألئمة، وأما الباطنة فالعقول.«1
وقال الصادق لـعبد اهلل بن سنان: »حجة اهلل على العباد النبي، والحجة 

فيما بين العباد وبين اهلل العقل.«2
ويف حدیث طویل للصادق حیث بني فیه أن بالعقل مبدأ األمور 
وقوهتا وعمارهتا وبه عرف اهلل وصفاته الكمالیة وبه عرفت الكماالت، 

قیل له: فهل یكفي العباد بالعقل دون غريه؟ 
قال: »إن العاقل لداللة عقله الذي جعله اهلل قوامه وزينته وهدايته علم أن 
اهلل هو الحق وأنه هو ربه، وعلم أن لخالقه محبة وأن له كراهية وأن له طاعة وأن 
له معصية، فلم يجد عقله يدله على ذلك، وعلم أنه ال يوصل إليه إال بالعلم 
واألدب وأنه ال ينتفع بعقله إن لم يصب بعلمه، فوجب على العاقل طلب 

العلم واألدب الذي ال قوام له إال به.«3
وقد روى السنة والشیعة بالطرق املستفیضة املتواترة حدیث الثقلني عن 
رسول اهلل أنه قال: »إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي أبدا، كتاب اهلل وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي 

الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما.«
وقد رواه عن النيب أكثر من ثالثني صحابیا وما ال یقل عن مائيت 
عامل من كبار علماء السنة بألفاظ خمتلفة يف كتبهم4 فضال عن الشیعة.

قال:   الباقر عن  األخبار«5  »معاين  يف  الصدوق  الشيخ  وروى 
»خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة بعد منصرفه من 
النهروان، وبلغه أن معاوية يسبه ويلعنه ويقتل أصحابه، فبعد حمد اهلل والثناء 
عليه قال: يا أيها الناس إنه بلغني ما بلغني وإني أراني قد اقترب أجلي، 
وكأني بكم وقد جهلتم أمري، وإني تارك فيكم ما تركه رسول اهلل كتاب 
اهلل وعترتي، وهي عترة الهادي إلى النجاة خاتم األنبياء وسيد النجباء والنبي 

المصطفى.«
وقال الصادق: »اهلل تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى 
واهلل ما ترك اهلل شيئا يحتاج إليه العباد، حتى ال يستطيع عبد يقول: لو كان 

هذا انزل في القرآن، إال وقد أنزله اهلل فيه.«6
وقال: »ما خلق اهلل حالال وال حراما إال وله حد كحد الدار، فما كان 
من الطريق فهو من الطريق، وما كان من الدار فهو من الدار، حتى أرش 

الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.«7
وقال: »ما من شيء إال وفيه كتاب أو سنة.«8

وقال زین العابدین: »إن أفضل األعمال عند اهلل ما عمل بالسنة وإن 
قل.«9

وقال الباقر: »كل من تعدى السنة رد إلى السنة.«10
وقال الصادق: »من خالف كتاب اهلل وسنة محمد فقد كفر.«11

 :قال: قال رسول اهلل عن آبائه عن أمري املؤمنني وعن الباقر
»ال قول إال بعمل، وال قول وال عمل إال بنية، وال قول وال عمل وال نية إال 

بإصابة السنة.«12
وقال: »من دان اهلل بغير سماع من صادق ألزمه اهلل التيه يوم القيامة.«13 
أي من تدین وعمل حبكم بغري املأثور من املعصوم جعل اهلل حاله یوم 
القیامة وهو یوم الفزع األكرب يف تیه، مع كونه ذلك الیوم يف أشد احلاجة 

إىل األمان والقرار، أو أن التیه كنایة عن الضالل وعاقبة السوء.
ويف الرسالة املشهورة لإلمام الصادق إىل أصحابه واليت أمرهم مبدارستها 
والنظر فیها وتعاهدها والعمل هبا فكانوا یضعوهنا يف مساجد بیوهتم فإذا 
فرغوا من الصالة نظروا فیها، واليت رواها الكليني يف كتاب »الروضة من 

الكايف.«14 بطرق معتربة نذكر موضعا منها مما یهم الكالم يف املقام.
قال: »أيتها العصابة المرحومة المفلحة، إن اهلل أتم لكم ما آتاكم من الخير، 
واعلموا أنه ليس من علم اهلل وال من أمره أن يأخذ أحد من خلق اهلل في دينه 
بهوى وال رأي وال مقاييس، قد أنزل اهلل القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، 
وجعل للقرآن ولتعلم القرآن أهال، ال يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم اهلل 
علمه أن يأخذوا فيه بهوى وال رأي وال مقاييس، أغناهم اهلل عن ذلك بما آتاهم 
من علمه وخصهم به ووضعه عندهم كرامة من اهلل أكرمهم بها، وهم أهل الذكر 
الذين أمر اهلل هذه األمة بسؤالهم، وهم الذين من سألهم _ وقد سبق في علم اهلل 
أن يصدقهم ويتبع أثرهم _ أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى 

اهلل بإذنه وإلى جميع سبل الحق.
اهلل  أكرمهم  الذي  علمهم  وعن  مسألتهم  وعن  عنهم  يرغب  ال  الذين  وهم 
به وجعله عندهم إال من سبق عليه في علم اهلل الشقاء في أصل الخلق تحت 

األظلة«15 
فأولئك الذین یرغبون عن سؤال أهل الذكر والذین آتاهم اهلل علم القرآن 
بأهوائهم وآرائهم  یأخذون  الذین  ووضعه عندهم وأمر بسؤاهلم، وأولئك 
ومقاییسهم حىت دخلهم الشیطان، ألهنم جعلوا أهل اإلميان يف علم القرآن 
عند اهلل كافرین، وجعلوا أهل الضاللة يف علم القرآن عند اهلل مؤمنني، وحىت 
جعلوا ما أحل اهلل يف كثري من األمر حراما، وجعلوا ما حرم اهلل يف كثري من 
األمر حالال، فذلك أصل مثرة أهوائهم، وقد عهد إلیهم رسول اهلل قبل 
موته، فقالوا: حنن بعد ما قبض اهلل عز وجل رسوله یسعنا أن نأخذ مبا 
اجتمع علیه رأي الناس بعدما قبض اهلل عز وجل رسوله وبعد عهده 

.الذي عهده إلینا وأمرنا به خمالفا هلل ولرسوله
فما أحد أجرأ على اهلل وال أبني ضاللة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك 
 یسعه، واهلل إن هلل على خلقه أن یطیعوه ویتبعوا أمره يف حیاة حممد
وبعد موته، هل یستطیع أولئك أعداء اهلل أن یزعموا أن أحدا ممن أسلم 
مع حممد أخذ بقوله ورأیه ومقاییسه؟ فإن قال: نعم، فقد كذب على 
اهلل وضل ضالال بعیدا، وإن قال: ال، مل یكن ألحد أن یأخذ برأیه وهواه 
ومقاییسه فقد أقر باحلجة على نفسه، وهو ممن زعم أن اهلل یطاع ویتبع أمره 

بعد قبض الرسول، وقد قال اهلل وقوله احلق: 
»َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انـَْقَلْبُتْم 
اللَُّه  َوَسَيْجِزي  َشْيًئا  اللََّه  َيُضرَّ  فـََلْن  َعِقبـَْيِه  َعَلى  يـَنـَْقِلْب  َوَمْن  َأْعَقاِبُكْم  َعَلى 

الشَّاِكرِيَن«16 
وذلك لتعلموا أن اهلل یطاع ویتبع أمره يف حیاة حممد وبعد قبض اهلل 
حممدا، وكما مل یكن ألحد من الناس مع حممد أن یأخذ هبواه وال 
رأیه وال مقاییسه خالفا ألمر حممد فكذلك مل یكن ألحد من الناس 

بعد حممد أن یأخذ هبواه وال رأیه وال مقاییسه...
 أيتها العصابة الحافظ اهلل لهم أمرهم عليكم بآثار الرسول« :إىل أن قال
وآله وسنته وآثار األئمة الهداة من أهل بيت رسول اهلل من بعده وسنتهم، 
فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى، ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل ألنهم هم الذين 
أمر اهلل بطاعتهم وواليتهم، وقد قال أبونا رسول اهلل: المداومة على العمل 
في اتباع الثار والسنن وإن قل أرضى هلل وأنفع عنده في العاقبة من االجتهاد 
في البدع واتباع األهواء، إال أن اتباع األهواء واتباع البدع بغير هدى من اهلل 
ضالل وكل ضاللة بدعة وكل بدعة في النار، ولن ينال شيء من الخير عند اهلل 

إال بطاعته والصبر والرضا، ألن الصبر والرضا من طاعة اهلل...«
إىل أن قال: »فإن من لم يجعل اهلل من أهل صفة الحق فأولئك هم شياطين 
اإلنس والجن، وإن لشياطين اإلنس حيلة ومكرا وخدائع ووسوسة بعضهم إلى 
بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم اهلل به من النظر في 
دين اهلل الذي لم يجعل اهلل شياطين اإلنس من أهله إرادة أن يستوي أعداء اهلل 
وأهل الحق في الشك واإلنكار والتكذيب فيكونون سواء كما وصف اهلل تعالى 

في كتاب من قوله: »َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فـََتُكونُوَن َسَواًء«17 
ثم نهى اهلل أهل النصر بالحق أن يتخذوا من أعداء اهلل وليا وال نصيرا، فال 
يهولنكم وال يردنكم عن النصر بالحق الذي خصكم اهلل به من حيلة شياطين 

اإلنس ومكرهم من أموركم...«
إىل أن قال: »هذا أدبنا أدب اهلل، فخذوا به وتفهموه واعقلوه، وال تنبذوه 

وراء ظهوركم.«
الغیبة«18  باب  »احلجة،  أبواب  يف  »الكايف«  الكلیين يف كتاب  وروى 

 :بسنده عن أمري املؤمنني
»اللهم إنه ال بد لك من حجج في أرضك، حجة بعد حجة على خلقك، 
يهدونهم إلى دينك، ويعلمونهم علمك، كي ال يتفرق أتباع أوليائك، ظاهر غير 
مطاع، أو مكتتم يترقب، إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم 
يغب عنهم قديم مبثوث علمهم، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة، فهم بها 

عاملون.«
ویقول يف هذه اخلطبة يف موضع آخر: »فيمن هذا؟ ولهذا يأرز19 العلم 
إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم 
فيه، اللهم فإني ألعلم أن العلم ال يأرز كله وال ينقطع مواده، وإنك ال تخلي 
أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع، أو خائف مغمور كيال 

تبطل حجتك وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم؟ وكم هم؟ أولئك المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة
األقلون عددا، األعظمون عند اهلل قدرا.«

مكتتم  »أو  قال:  حیث   ،احلجة غیبة  إىل  إشارة   ويف كالمه
احلجة  نصب  عدم  إىل  إشارة  واالكتتام  الناس«  عن  غاب  إن  مترقب 
الغائب النائب اخلاص يف غیبته وهي الطوىل الكربى، وأشار بقوله: 
»إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم مبثوث 
علمهم، وآدابهم في قلوب المؤمنين مثبتة فهم بها عاملون« إىل الوظیفة يف 
الغیبة الكربى، وهي الرجوع إىل أحادیث األئمة احلجج املثبتة يف 
األحادیث  هذه  وأن   ،األئمة أیام  قدمي  منذ  الرواة  املؤمنني  كتب 
املأثورة عنهم هي علم األئمة وآداهبم، وهي منبع الدین والشریعة واهلدایة.
وأشار بقوله: »ولهذا يأرز العلم إذا لم يوجد له حملة يحفظونه ويروونه 
كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم فيه« إىل أن العلم بالشریعة بني 
 ،األئمة والرواة عن  واحلفاظ  الفقهاء  بذهاب  ویقل  یذهب  الناس 
وهذا وجه قول الصادق الذي سبق حول زرارة وحممد بن مسلم 

وأيب بصري وبرید.
 ،وروى الصدوق يف كتابه »إكمال الدین«20 بسنده عن الصادق
أعجب  علي،  »يا  قال:   لعلي  النيب وصیة  يف   آبائه عن 
 ،الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا بالنبي

وحجب عنهم الحجة، فآمنوا بسواٍد على بياض.«
وروى الكشي يف كتاب »الرجال«21 بسنده إىل أبي هاشم الجعفري قال: 
أدخلت كتاب یوم ولیلة الذي ألفه يونس عبد الرحمن )وهو من أصحاب 
الرضا وكان من أفقه أصحابه( على أيب احلسن العسكري فنظر 

فیه وتصفحه كله، مث قال: »هذا ديني ودين آبائي كله وهو الحق كله.«
وروى الكلیين بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينو له قال: قلت 
أليب جعفر الثاين )اجلواد(: جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي 
جعفر )الباقر( وأبي عبد اهلل )الصادق( وكانت التقية شديدة فكتموا 
كتبهم فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: »حدثوا 

بها فإنها حق.«22
وروى الشیخ اجللیل األقدم ابن شعبة الحراني يف كتابه »حتف العقول«23 
عن الكاظم أنه كان لـأبي يوسف )تلمیذ أيب حنیفة وقاضي العباسیني( 
الرشید بعد كالم طویل ملوسى بن  معه كالم يف جملس الرشيد، فقال 
جعفر: بحق آبائك لما اختصرت كلمات جامعة لما تجاريناه،24 فقال: 

»نعم«، وأتى بدواة وقرطاس فكتب:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم، جميع أمور األديان أربعة: أمر ال اختالف فيه وهو 
إجماع األمة على الضرورة التي يضطرون إليها، واألخبار المجمع عليها وهو 
الغاية المعروض عليها كل شبهة والمستنبط منها كل حادثة وأمر يحتمل الشك 
واإلنكار فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب اهلل مجمع على 
تأويلها وسنة مجمع عليها ال اختالف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله وال 
تسع خاصة األمة وعامتها الشك فيه واإلنكار له، وهذان األمران من أمر 
التوحيد فما دونه، وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه 

أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته.
 فمن أورد واحدة من هذه الثالث فهي الحجة البالغة التي بينها اهلل ورسوله
في قوله لنبيه: »ُقْل َفِللَِّه اْلُحجَُّة اْلباِلَغُة فـََلْو شاَء َلَهداُكْم َأْجَمِعيَن«25 تبلغ 

الحجة البالغة الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلم العالم بعلمه، ألن اهلل 
عدل ال يجور يحتج على خلقه بما يعلمون يدعوهم إلى ما يعرفون 
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ال إلى ما يجهلون وينكرون.«
ومضمون كتاب الكاظم هو مضمون ما تقدم يف بدایة 
هذا األمر الرابع عن الصادق من أن العقل وإن كان حجة 
یدرك به التوحید وصفات اخلالق والكماالت وحسن العدل وقبح الظلم 
وإحالة اجتماع النقیضني وحنوها، ولكن ال یكتفى به يف معرفة مراضي 
اهلل ومعاصیه وأوامره ونواهیه، بل ال بد من العلم وهو الكتاب العزیز 
والسنة املطهرة للنيب وآله، فهذه هي احلجج الثالث املشار إلیها يف 

قوله: »فمن أورد واحدة من هذه الثالث وهي الحجة البالغة.«
كما أن املشار إلیه بقوله: »وهذان األمران من أمر التوحيد فما دونه، 
وأرش الخدش فما فوقه، فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين« هو 
ما تقدم يف صدر كالمه من إمجاع األمة على الضرورة واألخبار 
اجملمع علیها أو األمر الذي ال اختالف فیه والذي فیه الشك سواء كان 
من األصول أو الفروع، واملراد من العرض هو مالحظة األمر املشكوك 
سواء يف أصول الدین أو فروعه ومقارنته مع الضروریات والسنة القطعیة 
واملستفیضة عنهم، فما وافقها اصطفى وارتضى، وما نافاها أنكر 

ونفي.
 :الباقر وهذه ضابطة وردت هبا أحادیث مستفیضة كما يف قول 
»الوقوف عند الشبهة خير من االقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، 
وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل 

فدعوه.«26
وقال الصادق: »إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب 
اهلل أو من قول رسول اهلل، وإال فالذي جاءكم به أولى به.«،27 وقال: 
»كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو 

زخرف.«28
الرضا: »إن اهلل حرم حراما وأحل حالال وفرض فرائض، فما  وقال 
جاء في تحليل ما حرم اهلل أو في تحريم ما أحل اهلل أو دفع فريضة في كتاب 
اهلل رسمها بين قائم بال ناسخ نسخ ذلك فذلك ما ال يسع األخذ به، ألن 
رسول اهلل لم يكن ليحرم ما أحل اهلل وال ليغير فرائض اهلل وأحكامه، كان 
في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن اهلل، وذلك قول اهلل: »ِإْن أتِبع ِإال ما 
يوحى ِإلي.«،29 فكان متبعا هلل مؤدیا عن اهلل ما أمره به من تبلیغ 
 ،الرسالة...، إىل أن قال: »إنا ال نرخص فيما لم يرخص فيه رسول اهلل
وال نأمر بخالف ما أمر به رسول اهلل...«، إىل أن قال: »فإما أن 
نستحل ما حرم رسول اهلل، أو نحرم ما استحل رسول اهلل، فال يكون 
 مسلمون له كما كان رسول اهلل ،ذلك أبدا، ألنا تابعون لرسول اهلل
تابعا ألمر ربه مسلما له، وقال اهلل عز وجل: »َما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما 

نـََهاُكْم َعْنُه فَانتـَُهوا.«30و31
وقال الصادق: »حالل محمد حالل أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه 
حرام أبدا إلى يوم القيامة، ال يكون غيره، وال يجيء غيره.«،32 وقال: »قال 

علي: ما أحد ابتدع بدعة إال ترك بها سنة.«33
ويف هنج البالغة عن أمري املؤمنني يف كتابه إىل مالك األشرت قال: 
»واردد إلى اهلل ورسوله ما يظلعك من الخطوب ويشتبه عليك من األمور، فقد 
قال اهلل سبحانه لقوم أحب إرشادهم: »يا أَيُـَّها الَّذيَن آَمنوا َأطيُعوا اللََّه َوَأطيُعوا 
الرَّسوَل َوُأوِلي اأَلمِر ِمنُكمۖ  فَِإن تَناَزعُتم في َشيٍء فـَُرّدوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَّسوِل«34 
فالرد إلى اهلل األخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول األخذ بسنته الجامعة غير 

المتفرقة.«34

إن التنصل واالعتزال عن احلجة الوجیهة حلضرة احلق، یؤدي بالضرورة إىل 
غلبة األهواء على اآلراء وظهور احلجج املتعددة غري الوحیانیة واضطراب 
عن  التطبیق  انفصال  وبالتايل  واجلماعیة  الفردیة  والتعامالت  العالقات 
النظریة، مثلما أن اخللفاء والسالطني املنقطعني عن الكالم الوحیاين، أخذوا 
یدیرون شؤون امللك والدولة، وأهل الفتوى املنفصلني عن الشؤون امللكیة 

)السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة( انشغلوا باألحكام الفردیة واجلزئیة. 
وتعطي احلجة الواحدة والثابتة واحلقیقیة طبعا واملنصبة من قبل اهلل املتعال، 
للـحجج املختلفة املبتالة بالظن واالحتمال يف تلقي احلقائق. إن  مكاهنا 
اآلراء املتشتتة واألحكام املتغرية وكل طائفة وفرقة، تفرتض شخصا، كقائد 

لیدیر أمورها.
ولـنصر اهلل منشي، كاتب »كلیلة ودمنة« املتمكن، عبارة مذهلة يف باب 

برزویة الطبیب. إن عباراته تصف أوضاع املسلمني يف كل سنوات الغیبة:
الدین،  لطلب  وانصرفت  الطب  علم  من  تربمت  املقدمات  وحبكم هذه 
ووجدت حقا، طریقه طویلة وبال هنایة، فكلها خماوف ومضائق، فال مرشد 
یعینين وال دال یدلين... واخلالف بني أصحاب األمم، كلما كان أظهر، 
استندت  فیما  بقرن ضعیف  وأمسك  اإلرث،  طریق  على  سار  فالبعض 
النفس، إىل ركن هزیل، وركنت  امللوك واخلشیة على  متابعة  طائفة جلهة 
مهرتئ  ركن  إىل  اخللق،  بني  املنزلة  ورفعة  الدنیا  حطام  أجل  من  مجاعة 
واتكأت على عظام منخورة، فاخلالف بینها تصاعد بشأن معرفة اخلالق 

وبدایة اخللق وهنایة األمر، وبات الرأي أنه أنا مصیب واخلصم خمطئ.
تقلباهتا،  يف  قلیال  وتأملت  واحلرية،  الرتدد  جبت صحراء  الفكرة،  وهبذه 

ومل أجد طریقا حنو الوجهة ومل أجد داللة تدلين على الطریق الصحیح 
واحلق.1

والبغض، عن  احلب  منطلق  أعرضت خطأ ومن  أن مجاعة  الرغم من 
متابعة ومواكبة أوصیاء الرسول األكرم وتأدیة بیعة الغدیر، فجلبت 

لنفسها ولالخرین املآسي، ما نعرفه وتعرفون. 
إن اندالع اخلالف واتباع األهواء وبالتايل، تشرذم املسلمني، هو النتیجة 

 .األدىن هلذه الواقعة املؤملة اليت وقعت بعد رحیل الرسول األكرم
وفتحت زاویة على النقیض من مطلب اإلمام املعصوم، احنشر فیها 
املسلمون إال فئة قلیلة، وكلما مضى الزمان، تزایدت مسافة البعد عن 
احلقائق أكثر فاكثر، إىل أن حصل يف األرض وبني الناس، ضرب من 
الرهبنة الذاتية2 والشعور باالستغناء التام عن الرجوع إىل احلجج اإلهلیني 

والدینیني. 
وقد اختار كل فریق، إماما له كحجة، وسار خلفه، وكل فرد، وجد أنه 
صاحب ختیري وتشخیص، وحجز لنفسه منصبا وموقعا وجاهزا إلرشاد 
االخرین، لدرجة أن عدد احلجج وأصحاب الرأي بات يف العصر احلاضر 
بعدد خطوط بصمات أنامل خلق اهلل؛ يف حني ال ميكن اعتبار أیا منهم، 

أنه على الصراط املستقیم واملتوسل واملتمسك بـحبل اهلل المتين. 
احلقیقیة  الشؤون  حيوزون  املتعال،  اهلل  من  املنصبون  احلجج  لقد كان 
والوجودیة والعصمة والعلم ومكلفين بتطبیق األوامر واألحكام والقضاء 

األمة  شؤون  وتسیري  توجیه  وكذلك  اهلل،  عباد  بني  واحلكم 
واالجتماعي  السیاسي  والنظام  الصرح  وإقامة  االسالمیة 

إسماعيل شفيعي سروستاني

الـرهبنة الـذاتية 

ويف »تفسري العیاشي«36 عن سدير قال: قال أبو جعفر الباقر وأبو عبد 
».ال يصدق علينا إال ما وافق كتاب اهلل وسنة نبيه« :اهلل الصادق

الهوامش:
1. »الكايف«، ج 1، ص 16، كتاب العقل واجلهل، ح 12.

2. نفس املصدر، ص 25، كتاب العقل واجلهل، ح 22.

3. نفس املصدر، ص 28، كتاب العقل واجلهل، ح 34.
4. راجع »صحیح مسلم«، ج 4، ص 110؛ و»مسند أمحد«، ج 4، ص 366، 

و5، ص 181.
5. »معانی االخبار«، ص 58.

6. »الكايف«، ج 1، ص 59، باب الرد إىل الكتاب والسنة، ح 1.
7. نفس املصدر، ص 59، باب الرد إىل الكتاب والسنة، ح 3.
8. نفس املصدر، ص 59، باب الرد إىل الكتاب والسنة، ح 4.

9. نفس املصدر، ص 70، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 7.
10. نفس املصدر، ص 70، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 11.
11. نفس املصدر، ص 70، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 6.
12.  نفس املصدر، ص 70، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 9.

13. نفس املصدر، ص 377، باب من مات ولیس له إمام من أئمة اهلدى، ح 4.
14. نفس املصدر، ج 8، ص 2، ح 1.

15. حتتمل إرادة عامل األرواح أو التقرر العلمي لألشیاء.
16. سورة آل عمران، اآلیة 144؛ واخلطاب يف اآلیة الشریفة یشملنا حنن أبناء هذا 

الزمن أیضاً، ویهتف بنا عن تبدیل الدین احلق والرجوع إىل العقب وإىل الضاللة.
17. سورة النساء، اآلیة 89.

18. »الکايف«، ج 1، ص ص 339.
19. أي، ص ینقبض ویرتفع، كنایة عن ذهابه.

20. »کمال الدین«، ص 288، باب 26، ح 8.
21. »رجال الكشي«، ص 484، الرقم 915.

22.  »الكايف«، ج 1، ص 53، باب روایة الكتب واحلدیث، ح 15.
23. »حتف العقول«، ص 407.

24. أي، ص ملا وقع الكالم واحملادثة حوله.
25. سورة األنعام، اآلیة 149.

26. »الكايف«، ج 1، ص 50، باب النوادر، ح 9.
27. نفس املصدر، ص 69، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 2.
28. نفس املصدر، ص 69، باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح 3.

29. سورة األنعام، اآلیة 50.
30. سورة احلشر، اآلیة 7.

31. »عیون أخبار الرضا«، ج 1، ص 23، باب ما جاء يف احلدیثني املختلفني، 
ح 45.

32. »الكايف«، ج 1، ص 58، باب البدع والرأي والقیاس، ح 19.
33. املصدر السابق.

34. »هنج البالغة«، ج 3، ص 93، الرقم 53.
35. سورة النساء، اآلیة 59.

36. »تفسري العیاشي«، ج 1، ص ص 8، ح 6.

المصدر: الشيخ محمد السند، »دعوى السفارة في الغيبة الكبرى«، إعداد وتحقيق: 
.مركز الدراسات التخصصية في اإلمام المهدي

تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

المدعون الكّذابون: دعـوي السفـارةالمدعون الكّذابون: دعـوي السفـارة
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تكاليف المنتطرينتكاليف المنتطرين

فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

القائم على احلقائق الدینیة، وطبعا شریطة اهتمام الناس هبم 
ورجوعهم إلیهم وعهدهم وبیعتهم هلم. 

عن ضريس الكناسی قال: 
مسعت أبا جعفر یقول وعنده أناس من أصحابه: 

»عجبت من قوم یتوّلونا وجيعلونا أئّمة ویصفون أّن طاعتنا مفرتضة علیهم 
كطاعة رسول اهلل ص مثّ یكسرون حّجتهم و خيصمون أنفسهم بضعف 
برهان حّق  اهلل  أعطاه  من  علی  ذلك  ویعیبون  حّقنا  فینقصونا  قلوهبم 
معرفتنا والّتسلیم ألمرنا أ ترون أّن اهلل تبارك وتعالی افرتض طاعة أولیائه 
علی عباده مثّ خيفی عنهم أخبار الّسماوات واألرض ویقطع عنهم مواّد 

العلم فیما یرد علیهم ممّا فیه قوام دینهم...«3
ويف هذه الروایة، یبني اإلمام الباقر مقام حجیة قول وفعل اإلمام 
السائلني،  أسئلة  على  للرد  ومهمته  والعصمة  العلم  بسالح  وتزوده 
ویستشكل على تقاعس وضعف قلب الناس ویعترب ذلك سببا النقطاع 

األحكام وسریان األوامر والنواهي السماویة بني الناس. 
إن التیار الثقايف للرهبنة الذاتیة يف أوروبا العصر احلدیث، مل یبق حمدودا. 
إن بسط النطاق الثقايف واحلضاري للغرب، دفع البقیة املتبقیة من العناصر 
الثقافیة واحلضاریة الشرقیة والدینیة، للزوال واالهنیار وأصبح هو احلاكم 
املتحكم بال منازع، إىل أن اجتاح الغرب، كمذهب، مجیع میادین احلیاة 
الفكریة والثقافیة واحلضاریة للعصر احلدیث، وأصبح مبنزلة حجة وجیهة 

جلمیع سكان الشرق والغرب. 
إن »املذهب اإلحلادي« )الفردانیة(4 و»اللیربالیة5 الثقافیة واالجتماعیة« 
و »الدميقراطیة«، كانت يف مجیع األوجه، مروجا ومنادیا للرهبنة الذاتیة يف 
مجیع الساحات الثقافیة واالجتاعیة والسیاسیة لسكان العصر احلدیث.

امسحوا يل القول، أنه طاملا ال یلتف الناس حول احلجة اإلهلیة، ویتجمعوا 
حتت رایته، وال یضعوا اإلمام املبني يف مركزه وموقعه احلقیقي وال جيعلوه 
مبسوط اليد يف ممارسة الوالیة واإلمامة، فانه لن تتوفر مقدمات تكریر 
األمة  دعائم  وإقامة  واالحنرافات  الشبهات  من  وعملهم  الناس  عقیدة 

الواحدة. 

الهوامش:
1. نصر اهلل منشي، »کلیلة ودمنة«، باب برزویه الطبیب، القسم الرابع.

2. إن هنضة اإلصالح الدیين أو الربوتستانتیة، تعد أهم احلركات االجتماعیة يف 
عصر النهضة يف أوروبا. إن عجز أرباب الكنیسة عن التعاطي مع قضایا ومتطلبات 
تبلور  إىل  أدى  الكنسي،  اجلهاز  اجتاح  الذي  والضیاع  والفساد  والساعة  العصر 
احلركات اإلصالحیة واإلحتجاجیة. وميكن اعتبار حركة مارتن لوثر يف أملانیا، أحد 

أهم وأقوى هذه احلركات يف القرنني 16 و 17 للمیالد. 
وقد حتدى مارتن لوثر، بشكل مباشر سلطة الكنیسة والقساوسة، وأورد احتجاجات 

عدیدة )95 احتجاجا( على تعالیم وممارسات رجال الدین املسیحیني. 
تعين الربوتستانتیة يف اللغة، االحتجاج ومذهب االعرتاض. وكان یتم يف هذه اجملموعة 
من االحتجاجات اإلشارة إىل االعرتاضات وانتقاد التحریفات والثغرات واإلحنرافات، 

ومعارضة القساوسة بشدة. 
وحتول مارتن لوثر تدرجيیا إىل الرتویج حلذف الكنیسة والقساوسة، بوصفهما وسیط 
التدین  نطاق  وتقیید  الدین  من خالل شعار خصوصیة  ومهد  الّله،  مع  التواصل 
يف العالقة بني املرء واهلل، النفصال الدین عن السیاسة، وساهم من خالل شعار 
»الرهبنة الذاتیة« الذي كان حيفز على النزعة الفردیة، يف زوال جممل قدسیة الكنیسة 
والنظام البابوي. ومن هنا، أصبح املذهب الدنیوي شیئا فشیئا، النظام االجتماعي 

والثقايف للغرب ما بعد عصر النهضة. 

3. الكلیين، حمّمد بن یعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 261.
.Individualism .4

Liberalism .5 احلریة بقوانني خاصة= اإلباحیة.

المصدر: شفيعي سروستاني، اسماعيل، »کرب وبالء إمام الزمان والمرابطة 
اإليمانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، ص ۸۸-۸۵.

السفري املبعوث للسفارة ال یعتمد علیه إن مل یكن مستواه العلمي بقدر 
مستوى اجلهة اليت ميثّلها، فلو احتجنا ملعلم معهد علمي رفیع املستوى، 
فأوكلنا هذه املهّمة لرجل لیس مبستوى علم ذلك املعهد ومل یتتلمذ لدیهم، 
بل كان جمرد سامع لأللفاظ وحافظ هلا مث نقلها لنا، فهو ال یغين لسد 
احلاجة، بل ال یعتمد علیه، وال یكون صادقاً يف نقله عن ذلك املعهد. بل 

یكون إسناد نقوالته لذلك املعهد افرتاء حياسب علیه.
وذلك ألن الصدق لیس فقط بصدق اللهجة، بل إن اخلربویة هلا دور كبري 
يف ذلك، فقد یكون إنسان صادقاً يف أخباره عن شيء بسیط لكنه لیس 

بصادق يف أنبائه عن معلومة خطرية ودقیقة.
فال یكون الراوي - مبعىن حفظة الوحي - صادقاً إذا مل یكن علمه مبستوى 
واحلفظ،  باألمانة  یكون  الصدق  فإن  له،  متامخاً  أو  عنه  یروي  من  علم 
وحفظ املعلومة العلمیة الدقیقة لیس بوسع شخص عادي جاهل، بل ميكن 
القول بأنه لیس صادقاً حىت يف نقل األلفاظ لعدم حفظه هلا بعد االعرتاف 

بقصور علمه.
ومن هنا إذا ذهب شخص عامي ومسع من جامعة رفیعة املستوى يف العلم 
فرجع ونسب إلیها أقواالً مسعها منهم فلن ُیصدَّق، بل یُعّد مفرتیاً علیهم 
حىت لو كان ثقة، إاّل أنه ال یعتمد علیه يف نقل ما ال خربة له يف املعلومة. 
فلو كان بقاء الوحي والذكر والقرآن حبفظ البشر هلا لبطلت حجیة القرآن 

والوحي وملا صح إسناد هذه األلفاظ إىل اهلل تعاىل.

تعریف اإلمام بأنه مثل العلماء األبرار هو قضاء على الدین كتفسري النبوة 
بذلك، فمثالً لو قیل إن عاملاً كبرياً أّسس معهداً علمیاً ومركزاً للدراسات 
بتمامه وكماله،  علمه  یرث  لكنه مل خيلف من  إلیه،  والناس حمتاجون 
فیكون موته موتاً للمعهد العلمي، وذلك أن العلم ميوت مبوت حاملیه 

كما قال أمري املؤمنني يف هنج البالغة.
الصحابة لیسوا بذاك املستوى، فهم لیسوا أمناء على الوحي وال صادقني 
عنه، ولیس ذلك لتعمد الكذب فقط، بل لعدم اإلحاطة العلمیة وأن 
ما یعلمون من الوحي ال شيء بالنسبة إىل اآلفاق العظیمة من علوم 

الوحي وبیناته.
والدلیل على قصور علم البشر عن مستوى الوحي هو استمراریة املداولة 
والبحث والتنقیب يف علوم الوحي املختلفة كما يف سایر العلوم، فهنالك 
تسامل وارتكاز على وجود مساحات من املعلومات القرآنیة والوحیانیة 
الزالت مستورة عن البشر وهم يف طورهم الكتشاف بعض أسرارها یوماً 
بعد یوم. وهذا إقرار بعدم إحاطة علوم مجیع علماء البشر بالوحي وآفاقه 
الوسیعة، فلو مجع كل ما لدى العلماء من أوهلم إىل آخرهم وضم بعضها 
إىل بعض لن یفي جبمیع علوم الوحي، بل الزال الطریق للكشف وإزاحة 

الستار عن تلك العلوم حباله، ومن هنا جتد الفاعلیة واحلیویة والنشاط 
احلدیث  ورد يف  الوحي، كما  علوم  املختلفة سیما  العلوم  يف 

وصف القرآن أنه: »يجري كما يجرى الشمس والقمر«1 فكل 

برهان الصدق
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فوائد وجود اإلمام الغائبفوائد وجود اإلمام الغائب

أسباب الدعاء إلمام الزمانأسباب الدعاء إلمام الزمان

يف زیارته: »السالم عليك يا داعي اهلل، و رباني آياته.«1
و يف »اجلامعة«: »السالم على األئمة الدعاة، و القادة الهداة.«2

و يف حدیث عبد العزيز بن مسلم املروي يف »الكايف« و »الكمال«، عن 
أيب احلسن الرضا: »اإلمام أمين اهلل في خلقه، و حجته على عباده، و 

خليفته في بالده، و الداعي إلى اهلل، و الذاب عن حرم اهلل ...«3
و يف »البحار«: عن أيب عبد اهلل قال: 

»إذا أذن اهلل عز و جل للقائم في الخروج، صعد المنبر، و دعا الناس إلى نفسه، 
و ناشدهم باهلل، و دعاهم إلى حقه، و أن يسير فيهم بسيرة رسول اهلل، و 
يعمل فيهم بعمله، فيبعث اهلل جل جالله جبرئيل حتى يأتيه، فينزل على 

».الحطيم، ثم يقول له: إلى أي شي ء تدعو؟ فيخبره القائم
فيقول جبرئيل: أنا أول من يبايعك، ابسط يدك، فيمسح على يده، و قد 
وافاه ثالثمائة و بضعة عشر رجال، فيبايعونه، و يقيم بمكة، حتى يتم أصحابه 

عشرة آالف أنفس، ثم يسير منها إلى المدينة.«4
و عن أيب جعفر يف حدیث طویل: 

»...ثم ينطلق فيدعو الناس إلى كتاب اهلل، و سنة نبيه عليه و آله السالم، و 
الوالية لعلي بن أبي طالب و البراءة من عدوه...«5

و عنه: »إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد، كما دعا إليه رسول 

محّمدتقی الموسوي االصبهاني

دعوته إلـى الحق

اهلل و إن اإلسالم بدأ غريبا، و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء.«6
»اإلسالم  قال:  أنه   اهلل عبد  أيب  عن  بصير،  أبي  عن  و   -206
بدأ غريبا و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء«، فقلت: اشرح لي هذا 

أصلحك اهلل.
7».يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول اهلل« :فقال

الهوامش:
1. »االحتجاج«، ج 2، ص 316.
2. »البحار«، ج 102، ص 128.

3. الكايف«، ج 1، ص 200 ضمن ح 1؛ »كمال الدین«، ص 675، ح 31. 
4. »اإلرشاد«، ج 411.

5. »العیاشي«، ج 2، ص 56، ح 49.
6 و 7. »غیبة النعماين«، ص 320.

  ،»المصدر: االصفهاني، محمد تقى، »مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم
مؤسسة اإلمام المهدي، ج 1، ص 145.

یوم له إشراقة جدیدة وإطاللة متمیزة.
فهذا اإلصرار على مداولة العلوم املختلفة ومنه تفسري القرآن 
الكرمي یعين أنه ما زالت توجد حقائق غري مكتشفة للبشر، فالبشریة 
بأمجعهم لیسوا مبستوى حفظ الوحي لقصور علمهم عن الوحي، فبعد 
هذا االعرتاف هل ميكن أن یكون البشر بأمجعهم هم احلافظون للوحي؟

والصحابة  والرواة  العلماء  بفضل  بقي  احملمدي  الوحي  إن  یقال:  أو 
والتابعني فقط؟

أىّن هلم ذلك وهم على ضفاف حبر عمیق من علوم الوحي العظیمة ومل 
یرتووا من ینابیع حكمه إاّل النزر الیسري، فكیف یكون غري احملیط بشيء 

أمیناً علیه وحافظاً له؟
وهذا كله برهان على أن صاحب الوحي شخص آخر وهو احلافظ له، 
ومن دون هذا الشخص ودون رعایته وهیمنته یكون الدین أمراً بشریاً 

عادیاً ال مبستوى الوحي اإلهلي.

الهوامش:
۱. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 35، ص 404.

المصدر: مقالة »دور اإلمام الغائب في بقاء حجج اهلل تعالى وبيناته وفي هداية 
البشر«، کاتب: الشيخ حسن الكاشاني.
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ولدت فاطمة عام 1965م. يف »أملانیا«، ونشأت يف ظّل عائلة تعتنق 
املذهب الربوتستاين املسیحّي.

فترة المراهقة
تقول فاطمة: 

مل تكن لنا صلة یعتّد هبا بالدین والقضایا املذهبّیة، سوى أّنين كنت يف 
یلقیها  اليت  املواعظ  إىل  الكنیسة، واستمع  إىل  أّمي  أذهب مع  الصغر 
القّسیس،  علینا القسیس. ولكّنين لصغر سيّن كنت ال أفهم ما یقوله 
وكان معظم ما یلفت انتباهي هو التزیني البدیع الذي كانت الكنیسة 
قد تلّبست به.كنت ذلك احلني ال أعرف أّن العظمة الظاهریّة لألمور 
الكنیسة  بظاهر  منبهرة  فكنت  احلقیقّیة،  عظمتها  على  دلیالً  لیست 

ومجاهلا اخلارجّي.
وحینما بلغت الرابعة عشر من عمري كنت افتقر إىل وعي یردعين عن 
التصرّفات التافهة، ویصونين من االجنراف بالّتیار املدّمر لكرامة اإلنسان 
يف جمتمعنا، ذلك التّیار الذي فرض على املرأة أن هتتّم دائماً مبظهرها 

وزینتها، وعرض مفاتنها لآلخرین.

بداية التوّجه الديني
تضیف فاطمة: 

مل أكن أمتلك يف فرتة املراهقة ذلك الوعي؛ ألّنين كنت أعیش يف أوساط 
المستبصرونالمستبصرونأجواء مل متنحنا الثقافة املطلوبة، ولكن صادف يف اإلعدادیّة أن أقیم صّفاً 

المستبصرونالمستبصرون

لتعلیم األمور الدینّیة، وكان الدافع يف البدء للحضور يف هذا الصف أّواًل 
ألنّه كان مبثابة احتفال جنتمع فیه، فیأنس بعضنا مع بعض، وثانیاً للجوائز 
اليت كانت تعطى للطلبة يف ذلك الصف نتیجة حفظهم لبعض فقرات 

»اإلجنیل«.
ولكّنين مبرور الزمان أدركت أمهّّیة هذا الصف، ودوره يف إنشاء الوازع واملانع 

الرتكاب بعض األمور املتدنّیة اليت ال تلیق بكرامة اإلنسان.
ومن ذلك احلني ازدادت صليت بالدعاء، فكنت أجلس وحیدة يف غرفيت، 
تلك  الیه مهومي، وكانت  فاناجیه، وأشكو  وبارئي  فالتجىء إىل خالقي 

اللحظات عندي من أسعد اللحظات.

تقوية البنية العقائديّة
تقول فاطمة: 

مبرور الزمان كثر توّجهي إىل األمور الدینّیة، ولكّنين بدأت أعاين من بعض 
الشبهات اليت كنت ال أجد هلا حالًّ، وكان دأب أستاذنا الدیيّن أنّه حيّذرنا 
من الوقوع يف الشّك، فكان یقول: ال ينبغي االعتراض والتشكيك في المسائل 

الدينّية، وال بّد من قبولها تعّبداً وعدم االستفسار عن حكمتها.
وسألته ذات یوم: إّن األمور الدينية التي نتلّقاها منكم، يرتكز اهتمامها في 
الجانب النظري فقط، فهي ال تعطّينا حالًّ لكيفّية التعامل مع الواقع الخارجّي، 
وكيفّية إصالحه، وإعادة بنائه وفق الرؤية الدينّية، فمعظم توجيهاتكم تشمل 
جانب واحد من جوانب النفس اإلنسانّية، وتهمل الجوانب األخرى، وهذا 
ما يجعلنا نعاني دوماً من حالة فقدان التوازن نتيجة عدم تمّكننا إلنشاء حالة 

الوفاق بين الجوانب المتعّددة لكياننا؛ فنهرين األستاذ ووخّبين على مقاليت هذه، 
وحّذرين من العودة إىل ذكرها مرّة أخرى.

وكان یعیش يف منطقتنا بعض املهاجرین اإلسالمّیني، وكنت التقي هبم يف 
بعض األحیان، فاستفسرت من األستاذ يف احد األیّام عن أصحاب باقي 

االنتماءات الدینّیة. فقال: جميع األديان غير المسيحّية باطلة.
فقلت له: وما مصير الذين ينتمون إليها؟ قال: كّلهم قد حّقت عليهم كلمة 

العذاب، وشملتهم لعنة اهلل!
فتفاجأت من مقولته كثرياً، وقلت له: اذاً فال يوجد داعي للبحث عن مبادئ 

االنتماءات األخرى، وأخذ األفكار النافعة منها.
فقال: أّي انتماء تقصدين؟ 

- هنالك عائلة إسالمّية قد تعّرفت عليها، فاحببت أن اطّلع على بعض رؤاهم 
الفكريّة.

- اإلسالم دين مولع بالحرب والعنف والتطّرف، وهو ينظر إلى المرأة نظرة 
احتقار، ولهذا فهو يسلب حقوق المرأة، ويحاول أن يتعامل معها معاملة السّيد 

مع عبده.
- ما الضرر في أن يتعّرف اإلنسان على مبادئهم؛ ليوّسع بذلك دائرة معلوماته 

الثقافّية.
- إنّني أخشى عليك من التسّمم المعرفي! 

فقلت يف نفسي إّن هذا التحذیر ینايف شعار احلرّیّة الذي ننادي به اللیل 
و النهار، فشبابنا یتوّجهون إىل ارتكاب الرذائل، واألعمال املنحطّة، وال 
یردعهم أحد، وال ینهاهم أحد من هذا التسافل واالهنیار، ولكن ملا یبلغ 
األمر إىل الفكر، ویوّد أحدنا أن یرفع مستواه الفكرّي یقف البعض أمام 

وجهه فريدعونه عن ذلك مّدعني أهّنم خيشون علیه لئالّ یقع يف الضالل.
من ذلك احلني قّررت معرفة الدین اإلسالمّي، وكان معظم دافعي يف هذا 
اجملال هو احلصول على بعض املعارف ألسّد هبا الثغرات املوجودة يف البناء 

الفكرّي املسیحّي الذي كنت متمّسكًة به.
فراجعت الكتب والصحف والنشریّات، وتابعت الربامج التلفزیونّیة املرتبطة 
هبذا اجملال، ولكّنين مل أجد فیها سوى التشنیع ضّد اإلسالم، وبقیت على 
هذا املنوال حىّت بلغت التاسعة عشر من العمر، مرحلة املراهقة والبحث 
عن االستقالل واحلرّیّة الفردیّة، فازدادت تصرّفايت الطائشة وأعمايل املتهّورة 

ممّا سّببت يل الكثري من املشاكل مع أيب وأمّي.
بتفاهة  احلیاة، وشعرت  املنوال حىّت سئمت  األمر على هذا  واستمّر يب 
تصرّفايت، وعدم اّتزاهنا، ففّكرت يف نفسي قائلة: إىل مىت تریدین مواصلة 
السري يف هذا الطریق الوعر املليء بالفنت واملشاكل واالضطرابات، أمل یأن 
لك أن تتوّجهني إىل إصالح نفسك وهتذیبها لتعیشني يف ظّل حیاة هادئة 

ملیئة بالقیم واألخالق والنزاهة.
مواصلة  وقّررت  الدینّیة،  األمور  إىل  وتوّجهت  أخرى،  مرة  اجلّد  فعزمت 

أحباثي الدینّیة اليت قمت هبا سابقاً.

التعّرف على اإلسالم
تضیف فاطمة: 

كان يف جمال دراسيت للدین اإلسالمي أّنين قّررت اخّتاذ منهجاً آخر يف هذا 
اجملال،فنشرت إعالناً يف إحدى اجملالت النسویّة وأبدیت فیه رغبيت للتعّرف 
على بعض النساء املسلمات، والتحّدث معهّن حول اإلسالم. فاستطعت 

هبذه الطریقة أن أّتصل بأربعة من األخوات املسلمات عرب الربید، وبذلك 
متّكنت أن أتعّرف على اإلسالم بالصورة املطلوبة.

مثّ قرأت ترمجة »القرآن« فوجدته كتاباً فیه نور وهدایة، وكنت كّلما أُكثر 
من قراءته ازداد خشوعاً وخضوعاً إىل ريّب، حىّت استنارت بصرييت، وتفّتح 
عقلي بعد أن حتّطمت يف نفسي أغالل الشرك والضالل؛ وتبنّي يل بعد 
ذلك بأّن اإلسالم یكّن للمرأة املنزلة الرفیعة، وأنّه مل یأمرها باحلجاب إالّ 
لیصوهنا بذلك من أعني الذین يف قلوهبم مرض، واحلجاب یضفي على 
املرأة هالة من الوقار واالتّزان، واإلسالم مل یسحق كرامة املرأة باسم احلرّیّة 

والشعارات الربّاقة لیجعلها سلعة رخیصة بید الرجال االنتهازّیني.

استبصارها
تقول فاطمة: 

وفق  إسالمي  أعلنت  الداكنة،  احلجب  بصرييت كاّفة  عن  زالت  فلّما 
الناس  الرسول أقرب  البیت؛ ألّنين وجدت عرتة  مذهب أهل 
إلیه، وقد ورد عن رسول اهلل روایات كثرية يف حّقهم، فلهذا 

فّضلت االنتماء إلیهم ومن مث مسّیت نفسي »فاطمة«.
ولـّما علمت أّن اإلسالم جيّب ما قبله، أحسست براحة نفسّیة ال مثیل 

هلا، وشعرت أّن محالً ثقیالً قد أزیل عن عاتقي.
وكانت هذه الراحة النفسّیة هي عوين يف مواجهة القوى املعاكسة اليت 

وقفْت بوجهي؛ لتمنعين من مواصلة الطریق الذي اخرتته لنفسي.

ردود الفعل بعد االستبصار
كانت من مجلة تلك املعاناة اليت واجهتها سخط أيب علّي؛ ألنّه تفاجأ 
ا وصل إلیه نبأ إسالمي، وحاول بشىّت السبل أن یصرفين عن ذلك، 

ّ
مل

ولكن خابت كاّفة حماوالته، فكان دوماً یصرخ بوجهي وحياول االستهزاء 
يب. ولـّما ارتدیت احلجاب اإلسالمّي اشتّد غضب أيب، وكان یقابلين 
بالسّب والشتم، فكنت أتأمّل حینما أراه يف تلك احلالة؛ ألّنين كنت أحّبه، 
وال أرضى أن أراه بتلك احلالة، ولكّنين كنت ال أجد سبیالً للتخّلي عن 
مبادئي، كما أّن اإلسالم أمرين بعدم إطاعة الوالدین إذا أرادا إیقاعي يف 

وادي الضالل.
له، ولكّنه كان ال یفسح يل  إقناع أيب، وتبیني احلقائق  وكنت أحاول 
اجملال، وكان یقول: إّن هذا الدين الجديد سيدفعك إلى العزلة والقوقعة 
والحياة التعيسة؛ ألّن أبناء بلدك سيبتعدون عنك نتيجة تغيير انتمائك الدينّي، 
وحّتى المسلمين فإنّهم سوف ال يعيرون لك اهتماماً، بل يبتعدون عنك؛ ألّنك 
كنت فيما سبق في انتماء آخر، ولكّنين كنت أقول له: إبتاه، إنني أسلمت 

هلل ووّجهت وجهي للذي فطرني فهو الذي يرعاني.
ولكن كان أيب ال یفهم ما أقول؛ ألنّه كان ینظر إىل األمور من منظار 
ماّدي حبت، ولكّنين كنت أرى األمور بنور اهلل تعاىل، وما كان أيب یشعر 
بالسعادة اليت كانت تعرتیين نتیجة اّتصايل وقريب باهلل عّز وجّل، وأملي 
أن یفتح اهلل له وجلمیع البشریّة اليت مل هتتِد بنور رهّبا نافذة لیذوقوا مجالّیة 

هذا النور الربّايّن.

aqaed.com :المصدر: مرکز األبحاث العقائدية
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حممد بن علي بن احلسني بإسناده إىل وصیة أمري املؤمنني لولده 
محمد ابن الحنيفة أنه قال: 

»یا بين... فرض اهلل على البصر أن ال ینظر به إىل ما حرم اهلل علیه، 
فقال عز وجل: »ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فـُُروَجُهْم...«1 
فحرم أن ینظر أحد إىل فرج غريه، وفرض على اللسان االقرار والتعبري 
أُْنِزَل  َوَما  بِاللَِّه  آَمنَّا  فقال عز وجل: »ُقوُلوا  علیه،  مبا عقد  القلب  عن 
ِإلَيـَْنا...«2 اآلیة، وقال عز وجل: »... َو ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً...«3 وفرض 
على القلب وهو أمري اجلوارح الذي به یعقل ویفهم ویصدر عن أمره و 
يَماِن...«،4 وقال  رأیه فقال عز وجل: »... ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاإْلِ
عز وجل حني أخرب عن قوم أعطوا االميان بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم 
فقال: »... الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا بَِأفـَْواِهِهْم َوَلْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم...«5 وقال عز 
َوِإْن  اْلُقُلوُب«6 وقال عز وجل »...  َتْطَمِئنُّ  اللَِّه  ِبذِْكِر  وجل: »... َأاَل 
تـُْبُدوا َما ِفي أَنـُْفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه اللَُّه فـَيـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب 
عز  اهلل  ما حرم  إىل  متدمها  أن ال  الیدین  على  وفرض  َيَشاُء...«7  َمْن 
وجل علیك، وأن تستعملهما بطاعته، فقال عز وجل: »يَا أَيُـَّها الَِّذيَن 
آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا 
ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبـَْيِن«8 وقال عز وجل: »فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا 
َفَضْرَب الرِّقَاِب...«9 وفرض على الرجلني أن تنقلهما يف طاعته وأن ال 
متشي هبما مشیة عاص، فقال عز وجل: »َواَل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك 
ِلَك َكاَن َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك  َلْن َتْخِرَق اأْلَْرَض َوَلْن تـَبـُْلَغ اْلِجَباَل ُطواًل ٭ ُكلُّ ذَٰ
َمْكُروًها«10 وقال عز وجل: »اْليـَْوَم َنْخِتُم َعلى  َأْفواِهِهْم َو ُتَكلُِّمنا أَْيِديِهْم 
َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبما كانُوا َيْكِسُبوَن«11 فأخرب اهلل عنها أهنا تشهد على 
صاحبها یوم القیامة، فهذا ما فرض اهلل على جوارحك فاتق اهلل یا بين 

الجهاد بالنفس - صحيفة رضويةالجهاد بالنفس - صحيفة رضوية

سيرة األخيارسيرة األخيار

واستعملها بطاعته ورضوانه، وإیاك أن یراك اهلل تعاىل ذكره عند معصیته، 
أو یفقدك عند طاعته فتكون من اخلاسرین، وعلیك بقرائة القرآن والعمل 
مبا فیه ولزوم فرائضه وشرایعه وحالله وحرامه وأمره وهنیه والتهجد به وتالوته 
يف لیلك وهنارك، فإنه عهد من اهلل تبارك وتعاىل إىل خلقه فهو واجب على 
كل مسلم أن ینظر كل یوم يف عهده ولو مخسني آیة، واعلم أن درجات 
اجلنة على عدد آیات القرآن، فإذا كان یوم القیامة یقال لقارئ القرآن اقرأ 
وارق فال یكون يف اجلنة بعد النبیني والصدیقني أرفع درجة منه والوصیة 

طویلة أخذنا منها موضع احلاجة.

الهوامش:
1. سورة النور، اآلیة 30.

2. سورة البقرة، اآلیة 136.
3. املصدر السابق، اآلیة 83.
4. سورة النحل، اآلیة 106.

5. سورة املائدة، اآلیة 41.
6. سورة الرعد، اآلیة 28.

7. سورة البقرة، اآلیة 284.
8. سورة املائدة، اآلیة 6.
9. سورة حممد، اآلیة 4.

10. سورة اإلسراء، اآلیتان 38-37.
11. سورة یس، اآلیة 65.

ج 11، صص  العاملي،  الحر  جعفر  أبو  الشيخ  الشيعة«،  »وسائل  المصدر: 
.130-129

:قال الرضا
»يا اَلّلُه، يا َوِلیَّ اْلعاِفَيِه، َواْلَمّناُن بِاْلعاِفَيِه، َوراِزَق اْلعاِفَيِه َواْلُمْنِعُم بِاْلعاِفَيِه، 
نْيا َوااْلِخَرِه َورَحيَمُهما. َواْلُمتـََفضُِّل بِاْلعاِفَيِه َعَلیَّ َوَعلی َجميِع َخْلِقه رَْحمَن الدُّ
َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َواِل ُمَحمٍَّد، َوَعجِّْل لَنا فـََرجاً َوَمْخَرجاً، َواْرزُقـَْنا اْلعاِفَيَه، َوَدواَم 

دعاء لطلب العافيه
نْيا َوااْلِخَرِه، يا َاْرَحَم الّراِحميَن.« اْلعاِفَيِه، ِفی الدُّ

المصدر: نجل مرتضی الموحد االبطحی، محّمدباقر، »الصحيفه الرضوية الجامعة«، 
تحقيق موسسه االمام المهدی، ص 157.

الفروض على الجوارح وإحتجاج بها يوم القيامة:

الفروض على الجوارح األخری

حبيب بن مظّهـر
هو حبيب بن مظهر بن رئاب بن األشتر بن جخوان بن فقعس بن طريف بن 
عمرو بن قيس بن الحرث بن ثعلبة بن دودان بن أسد، أبو القاسم األسدي 
الفقعسي. كان صحابیا رأى النيب، ذكره ابن الكلبي،1 وكان ابن عم 

ربيعة بن حوط بن رئاب املكىن أبا ثور الشاعر الفارس.
قال أهل السري: إن حبيبا نزل »الكوفة«، وصحب عليا في حروبه كلها، 

وكان من خاصته وحملة علومه.
له  فرس  على  التمار  ميثم  مر  قال:  الزبير2  بن  فضيل  الكشي عن  وروى 
فاستقبله حبیب بن مظاهر األسدي عند جملس بين أسد فتحادثا حىت 

اختلف عنقا فرسیهما. 
مث قال حبیب: لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، 

قد صلب في حب أهل بيت نبيه، فتبقر بطنه على الخشبة. 
فقال میثم: وإني ألعرف رجال أحمر له ضفيرتان، يخرج لنصرة ابن بنت نبيه 

فيقتل ويجال برأسه في الكوفة. 
فلم یفرتق  قال:  ما رأينا أكذب من هذين.  فقال أهل اجمللس:  افرتقا،  مث 
اجمللس حىت أقبل رشيد الهجري فطلبهما، فقالوا: افترقا وسمعناهما يقوالن 

كذا وكذا. 
فقال رشید: رحم اهلل ميثما نسي ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس مائة درهم. 

مث أدبر، 
فقال القوم: هذا واهلل أكذبهم. 

قال: فما ذهبت األیام واللیايل حىت رأینا میثما مصلوبا على باب عمرو بن 
حریث. وجيء برأس حبیب قد قتل مع احلسني، ورأینا كلما قالوا.3

4.وذكر أهل السري: أن حبیبا كان ممن كاتب احلسني
قالوا: وملا ورد مسلم بن عقيل إىل الكوفة ونزل دار المختار وأخذت الشیعة 
ختتلف5 إلیه، قام فیهم مجاعة من اخلطباء تقدمهم عابس الشاكري، وثناه 
حبیب فقام وقال لعابس بعد خطبته: رحمك اهلل لقد قضيت ما في نفسك 

بواجز من القول وأنا واهلل الذي ال إله إال هو لعلى مثل ما أنت عليه.
قالوا: وجعل حبیب ومسلم یأخذان البیعة للحسني يف الكوفة حىت 
إذا دخل عبيد اهلل بن زياد الكوفة وخذل أهلها عن مسلم وفر أنصاره 
حبسهما عشائرمها وأخفیامها، فلما ورد احلسني كربال خرجا إلیه 

خمتفیني یسريان اللیل ویكمنان النهار حىت وصال إلیه.
وروى ابن أبي طالب أن حبیبا ملا وصل إىل احلسني ورأى قلة أنصاره 
وكثرة حماربیه، قال للحسني: إن هاهنا حيا من بني أسد فلو أذنت 
لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك، لعل اهلل أن يهديهم ويدفع بهم عنك. 
نادیهم  يف  فجلس  وافاهم  حىت  إلیهم  فسار   احلسني له  فأذن 
ووعظهم، وقال يف كالمه: يا بني أسد، قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه، 
هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول اهلل قد نزل 
بين ظهرانيكم في عصابة من المؤمنين، وقد أطافت به أعداؤه ليقتلوه، فأتيتكم 
لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول اهلل فيه، فو اهلل لئن نصرتموه ليعطينكم اهلل 
شرف الدنيا والخرة، وقد خصصتكم بهذه المكرمة، ألنكم قومي وبنو أبي 

وأقرب الناس مني رحما. 
أبا  يا  اهلل سعيك  شكر  وقال:  األسدي  بشير  بن  اهلل  عبد  فقام 

القاسم، فو اهلل لجئتنا بمكرمة يستأثر بها المرء األحب فاألحب، 
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»عند اهلل أحتسب نفسي وحماة أصحابي.«16
ويف ذلك أقول:

إن يهد الحسين قتل حبيب
فلقد هد قتله كل ركن

بطل قد لقى جبال األعادي
من حديد فردها كالعهن

ال يبالي بالجمع حيث توخى
فهو ينصب كانصباب المزن

أخذ الثأر قبل أن يقتلوه
سلفا من منية دون من

قتلوا منه للحسين حبيبا
جامعا في فعاله كل حسن

الهوامش:
۱. »مجهرة النسب«، ج 1، ص241.

»رجال  راجع   ،والصادق الباقر  اإلمام  أصحاب  يف  الطوسي  الشیخ  عّده   .2
الشیخ«، ج 143، الرقم 1546 و 269 الرقم 3875.

3. »رجال الكشي«، ج 78، الرقم 133. راجع منتهى املقال يف أحوال الرجال 2، 
ص 328.

4. »راجع اإلرشاد«، ج 2، ص37، و»الكامل«، ج 4، ص20.
5. راجع »اإلرشاد«، ج 2، ص41، و»اللهوف«، ج 108، و»الكامل«، ج 4، 
ص 22، و»األخبار الطوال«، ج 231. ويف »مقاتل الطالبیني«، ص 100،  نزل 

مسلم دار هاين بن عروة املرادي.
6. »تسلیة اجملالس«، ج 2، ص 260-261، راجع »البحار«، ج 44، ص 386، 

الباب 37. واآلیة يف سورة اإلنسان، اآلیة 29.
7. »تاریخ الطربي«، ج 3، ص 311.

8. نفس املصدر.

9. نفس املصدر.
النقل، راجع »اإلرشاد«، ج  10. »تاریخ الطربي«، ج 3، ص 319 بتفاوت يف 

2، ص 98.
11. »تاریخ الطربي«، ج 3، ص 319.

12. راجع »اإلرشاد«، ج 2، ص 95، و»األخبار الطوال«، ص 256.
»الكامل«، ج 4،  »اللهوف«، ص 162،  13. »اإلرشاد«، ج 2، ص 103، 

ص 68.
14. »الكامل«، ج 4، ص 70.

15. نفس املصدر، ص 71.
16. »تاریخ الطربي«، ج 3، ص 327، راجع »الكامل«، ج 4، ص 71.

 ،»المصدر: الشيخ محمد بن طاهر السماوي، »إبصار العين في أنصار الحسين
مركز الدراسات اإلسالمية لحرس الثورة، الطبعة االولی، 1419 هـ.ق.، ص ۱۶۱ 
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أما أنا فأول من أجاب، وأجاب مجاعة بنحو جوابه فنهدوا مع 
حبیب، وانسل منهم رجل فأخرب ابن سعد، فأرسل األزرق يف 
مخسمائة فارس فعارضهم لیال ومانعهم فلم ميتنعوا فقاتلهم، فلما 
علموا أن ال طاقة هلم هبم تراجعوا يف ظالم اللیل وحتملوا عن منازهلم. 
وعاد حبیب إىل احلسني فأخربه مبا كان. فقال: »وما َتشاُؤَن 

ِإالَ َأْن َيشاَء اهلُل« وال حول وال قوة إال باهلل.«6
وذكر الطبري: أن عمر بن سعد ملا أرسل إىل احلسني كثير بن عبد 
اهلل الشعبي وعرفه أبو ثمامة الصائدي فأعاده أرسل بعده قرة بن قيس 

الحنظلي.7 
فلما رأه احلسني مقبال قال: »أتعرفون هذا؟«

فقال له حبیب: نعم، هذا رجل تميمي من حنظلة وهو ابن أختنا، وقد كنت 
أعرفه بحسن الرأي وما كنت أراه يشهد هذا المشهد. 

فأجابه  وأبلغه رسالة عمر.«   الحسين قال: »فجاء حتى سلم على 
احلسني. قال: مث قال له حبیب: ويحك يا قرة أين ترجع، إلى القوم 

الظالمين؟ انصر هذا الرجل الذي بآبائه أيدك اهلل بالكرامة وإيانا معك. 
فقال له قرة: أرجع إلى صاحبي بجواب رسالته وأرى رأيي.8

له  قال   احلسني قتال  إىل  القوم  ملا هند  قال:  أیضا  الطربي  وذكر 
العباس: »يا أخي أتاك القوم.« 

قال: اذهب إليهم وقل لهم ما بدا لكم؟ 
فركب العباس وتبعه مجاعة من أصحابه فیهم حبیب بن مظهر، 
وزهير بن القين، فسأهلم العباس فقالوا: جاء أمر األمير بالنزول على 
حكمه أو المنازلة.، فقال هلم: ال تعجلوا حتى أخبر أبا عبد اهلل ثم ألقاكم. 
فذهب إىل احلسني ووقف أصحابه، فقال حبیب لزهري: كلم القوم 

إذا شئت. 
فقال له زهري: أنت بدأت بهذا فكلمهم أنت. 

فقال هلم حبیب: معاشر القوم إنه واهلل لبئس القوم عند اهلل غدا قوم يقدمون 
على اهلل، وقد قتلوا ذرية نبيه، وعترته وأهل بيته، وعباد أهل هذا المصر 

المجتهدين باألسحار، والذاكرين اهلل كثيرا. 
فقال له عزرة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت.9 

وروى أبو مخنف: أن احلسني ملا وعظ القوم خبطبته اليت یقول فیها: 
»أما بعد، فانسبوني من أنا وانظروا...« إىل آخر ما قال. اعرتضه شمر بن 

ذي الجوشن فقال: هو يعبد اهلل على حرف إن كان يدري ما تقول. 
فقال حبیب: أشهد أنك تعبد اهلل على سبعين حرفا، وأنك ال تدري ما 

يقول، قد طبع اهلل على قلبك. مث عاد احلسني إىل خطبته.10
وذكر الطربي،11 وغريه12 أن حبیبا كان على میسرة احلسني وزهريا 
على املیمنة وأنه كان خفیف اإلجابة لدعوة املبارز، طلب سالم موىل زياد 
ويسار موىل ابنه عبيد اهلل مبارزین وكان یسار مستنتل أمام سامل فخف 
إلیه حبیب وبرير فأجلسهما احلسني. وقام عبد اهلل بن عمير الكلبي 

فأذن له كما سیأيت.
قالوا: وملا صرع مسلم بن عوسجة مشى إلیه احلسني ومعه حبیب، 

فقال حبیب: عز علي مصرعك يا مسلم، أبشر بالجنة. 
فقال له مسلم قوال ضعیفا: بشرك اهلل بخير. 

فقال حبیب: لو ال أني أعلم أني في أثرك الحق بك من ساعتي هذه ألحببت 
أن توصي إلي بكل ما أهمك حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت له أهل من 

الدين والقرابة. 
فقال له: بلى أوصيك بهذا رحمك اهلل، وأومأ بیدیه إىل احلسني أن متوت 

دونه، فقال حبیب: أفعل ورب الكعبة.13
املهلة ألداء  الظهر وطلب منهم  استأذن احلسني لصالة  قالوا: وملا 

الصالة قال له الحصين بن تميم: إنها ال تقبل منك! 
فقال له حبیب: زعمت ال تقبل الصالة من آل رسول اهلل وتقبل منك يا 
حمار! فحمل احلصني ومحل علیه حبیب، فضرب حبیب وجه فرس احلصني 

بالسیف فشب به الفرس ووقع عنه فحمله أصحابه واستنقذوه.14
وجعل حبیب حيمل فیهم لیختطفه منهم وهو یقول:

أقسم لو كنا لكم أعدادا
أو شطركم وليتم أكتادا
يا شر قوم حسبا وآدا

مث قاتل القوم فأخذ حيمل فیهم ویضرب بسیفه وهو یقول:
أنا حبيب وأبي مظهر

فارس هيجاء وحرب تسعر
أنتم أعد عدة وأكثر

ونحن أوفى منكم وأصبر
ونحن أعلى حجة وأظهر
حقا وأتقى منكم وأعذر

ومل یزل یقوهلا حىت قتل من القوم مقتلة عظیمة، فحمل علیه بديل بن صريم 
العقفاني فضربه بسیفه، ومحل علیه آخر من متیم فطعنه برحمه فوقع، فذهب 
لیقوم فضربه احلصني بن متیم على رأسه بالسیف فسقط، فنزل إلیه التمیمي 

فاحتز رأسه. 
فقال له احلصني: إني شريكك في قتله. فقال اآلخر: واهلل ما قتله غيري. 
فقال احلصني: أعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما يراه الناس ويعلموا أني شركت 
في قتله، مث خذه أنت فامض به إىل عبید اهلل بن زیاد فال حاجة يل فیما 
تعطاه على قتلك إیاه، فأىب علیه فأصلح قومهما فیما بینهما على ذلك، 
فدفع إلیه رأس حبیب فجال به يف العسكر قد علقه بعنق فرسه، مث دفعه 
ابن زیاد يف  أقبل به إىل  لبان فرسه، مث  إلیه فأخذه فعلقه يف  بعد ذلك 
القصر فبصر به ابن حبیب القاسم وهو یومئذ قد راهق، فأقبل مع الفارس 
ال یفارقه كلما دخل القصر دخل معه، وإذا خرج خرج معه فارتاب به، 

فقال: ما لك يا بني تتبعني؟ 
قال: ال شيء. 

قال: بلى يا بني فأخبرني. 
قال: إن هذا رأس أبي أفتعطينيه حتى أدفنه؟ 

قال: يا بني ال يرضى األمير أن يدفن، وأنا أريد أن يثيبني األمير على قتله 
ثوابا حسنا. 

فقال القاسم: لكن اهلل ال يثيبك على ذلك إال أسوأ الثواب، أم واهلل لقد 
قتلته خيرا منك، وبكى مث فارقه، ومكث القاسم حىت إذا أدرك مل تكن 
له مهة إال اتباع أثر قاتل أبیه لیجد منه غرة فیقتله بأبیه، فلما كان زمان 
مصعب بن الزبير وغزا مصعب بامجريا دخل عسكر مصعب فإذا قاتل أبیه 
يف فسطاطه، فأقبل خيتلف يف طلبه والتماس غرته، فدخل علیه وهو قائل 

نصف النهار فضربه بسیفه حىت برد.15
وروى أبو خمنف: أنه ملا قتل حبیب بن مظهر هد ذلك احلسني وقال: 
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قال سیدنا وموالنا أبو حممد احلسن بن علي العسكري: »عالمات 
المؤمن خمس؛ صالة إحدى وخمسين، وزيارة األربعين، والتختم باليمين، 

وتعفير الجبين والجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم.«
احلدیث  هذا   ،العسكري احلسن  أبو حممد  وموالنا  صدق سیدنا 
املروي عن اإلمام العسكري تارة یذكر يف بیان بعض املستحبات 
ویستشهد هبذا احلدیث على تلك املستحبات مثل: تعفري اجلبني الذي 
هو تعبري عن السجود على األرض، ومثل البسملة واجلهر هبا يف الصالة 
للفرائض  باإلضافة  للنوافل  اإلخفاتیة، ومثل أن یكون اإلنسان مصلیا 
اليت هي سبع عشرة ركعة مفروضة وضعفها أي أربع وثالثني ركعة نافلة 
مستحبة، استحباب التختم بالیمني، وأیضا زیارة األربعني، وهي على 
القول الراجح الذي علیه القرائن: الزیارة احلسینیة املعهودة، ال زیارة أربعني 
مؤمن، وقد حتدثنا عن القرائن اليت یستفاد منها هذا املعىن يف مناسبة 

األربعني.

المجتمع الشيعي
یناقش ضمن إطار ذكر بعض املستحبات عند  قد یكون هذا احلدیث 
اإلمامیة وتارة أخرى ینظر إلیه من زاویة اجتماعیة وهو أن اجملتمع اإلمامي 
الشیعي أصبح ال سیما يف زمان اإلمام العسكري جمتمعا له میزاته وله 
اختصاصاته، ومل یعد ذائبا يف ذلك اجملتمع الكبري املسلم، مع أنه یعیش 
يف داخل هذا اجملتمع املسلم إال أنه له خصائصه ممیزة له عن غريه حبیث 
عندما ینظر اإلنسان هلذه اخلصائص يف أي جمموعة من اجملتمعات یتعرف 
بسرعة إىل أن هذا اجملتمع یتبع أئمة أهل البیت، وهذه العالمات اليت 
مساها اإلمام اخلصائص املمیزة، ميكن لإلنسان أن یتعرف علیها بسرعة 
فأنت ال حتتاج مثال عندما تذهب إىل جمتمع ما، أن تسأل أي شخص هل 
أنت شیعي أم ال؟ هل أنت على مذهب أهل البیت أم ال؟  یكفي أن 

تنظر إىل هذه العالمات واليت هي يف الغالب عالمات ممیزة.
اجلهر  وكذلك  العالمات،  من  عالمة  املثال  سبیل  على  بالیمني  التختم 
 ،بالبسملة، والسجود على األرض أو ما یشبهها وزیارة اإلمام احلسني
فهذه إذن ینظر إلیها على أهنا عالمات اجتماعیة متیز وتشخص اجملمتع 

التابع ألهل البیت، هذا جيرنا إىل موضوع اجملتمع الشیعي الذي مساه 
األئمة  الباحثني يف سرية  بعض  أو مساه  املوازي  باجملمتع  الباحثني  بعض 
باجلماعة الصاحلة أو غري ذلك من التعابري وحاصل هذه الفكرة أن األئمة 
من أهل البیت بنوا لشیعتهم جمتمعا خاصا هبم یعیش يف داخل اجملتمع 
اإلسالمي ولكنه لیس ذائبا فیه وال مواجها له، ال هو حمارب لذلك اجملتمع 

وال هو ضد له. 

بداية تكون المجتمع الشيعي
أهل  شیعة  أمام  61هـ كان  سنة   احلسني اإلمام  استشهد  بعدما 

البیت أحد ثالثة طرق:
الطريق األول: أن یذوب جمتمعهم يف اجملتمع العام، مبعىن أن یكون فقههم 
هو الفقه الرمسي العام، وأن تكون عباداهتم على طبق ما یقوم به حكام 
املسلمني يف ذلك الوقت - بين أمیة ومن بعدهم بين العباس - عقائدهم 
وتشریعاهتم تصري جزء من اجملتمع العام، وهكذا احلال بالنسبة إىل اقتصادهم 
وأمواهلم وزكواهتم... وكذلك يف إدارهتم الداخلیة. فیصري حاهلم كحال سائر 
تاما مع  انسجاما  ینسجمون  العلماء اآلخرین؛  املذاهب األخرى وسائر 
الوضع املوجود يف العبادة والعقائد والفكر. وهذا االجتاه طبعا غري مقبول. 

ملاذا؟
ألن أئمة أهل البیت یرون ذلك الفكر فكرا غري صحیح، و یعتقدون 
فالصورة  للدین،  األفضل  الصورة  ميثل  ال  العام  اجملتمع  علیه  ماكان  بأن 
 األفضل للدین عند آل حممد، فمن غري املعقول إذن أن یأمر اإلمام
أفكارهم  لیأخذوا  ویذهبوا  الصايف  الزالل  املاء  هذا  یرتكوا  أن  أصحابه 
وعقائدهم وعباداهتم وعاداهتم من أشخاص آخرین اذن هذا اخلیار األول 

غري معقول.
االختيار الثاني: أن یواجه شیعة أهل البیت كل ما كان خطأ يف اجملمتع 
املسلم، فعندما یقول خطیب یوم اجلمعة فكرة غري صحیحة یقفون يف 
وجهه، مفيت یبني فتوى خيطئونه، قاضي حيكم بقضاء غري عادل یعارضونه، 
فیتصدون لكل شيء خاطئ يف اجملتمع املسلم العام، هذا لو كان اختاره 
أئمة أهل البیت وشیعتهم من بعدهم فمن املمكن أن تتحول حالة 
الشیعة إىل حالة اصطدام دائم وال یستطیعون أن یعیشوا حیاهتم االعتیادیة. 
فقط عملهم صراع مع إمام هذا املسجد وذاك القاضي وهذا احلاكم وذاك 

املتحدث فهذا اختیار غري سلیم.
االختيار الثالث: أن یوجد جمتمع آخر إىل جانب ذلك اجملتمع العام، ویكون 
به،عالقاته  اخلاصة  آراءه  اخلاص،  فكره  له   ،البیت أهل  قیادة  حتت 
الداخلیة مع األئمة،و له دورته املالیة االقتصادیة، ويف نفس الوقت هو 
يف داخل اجملتمع العام یتعایش معه، فال یعادیه وال حياربه، یكون فیه وال 

یكون معه، وال یتبعه يف آرائه اخلاطئة.
نعتقد أن هذا ما صنعه األئمة، وكان أعلى مستویات هذا اجملتمع يف 
النتاج وهنایته كانت علي  العسكري، قمة هذا  اإلمام احلسن  زمان 
ید اإلمام العسكري، فلما صار هذا اجملتمع جمتمع كامل من خمتلف 
اجلهات آنئذ أصبح من السهل جدا أن یبقى ویستمر إذا غاب قائم آل 

 .حممد
اذن قمة هذا األمر صار يف زمان اإلمام العسكري حبیث عندما غاب 
اإلمام احلجة مل حيدث اهنیار يف هذا اجملتمع، فاجملتمع عالقاته منظمة 

بني قیادته وبني االتباع، ودورته املالیة االقتصادیة - فیما یرتبط بالزكاة 
واخلمس- مرتبة أیضا، ثقافته، أفكاره عباداته كلها كاملة، فال حيتاج إىل 
شيء حىت لو غاب اإلمام احلجة عن احلضور العلين فلن حيصل 
اهنیار يف هذا اجملتمع، وهذا معناه أن طریقة األئمة يف ترتیب ذلك 

اجملتمع الشیعي املوازي يف غایة االتقان.

منهج األئمة لحفظ تماسك المجتمع الشيعي
اليت  الصحیحة  االسالم  خطوط  لشیعتهم   البیت أهل  أئمة  بني 
ورثوها عن جدهم رسول اهلل سواء فیما یرتبط بالعقائد، أو ما یرتبط 
بالتشریعات والفقه. حنن نعلم أن التشیع فیما یرتبط بالعقائد وما یرتبط 
باهلل عز وجل ومعرفته وما یرتبط بصفات النيب وعصمته، وما یرتبط 
بضرورة وجود األئمة خيتلف يف هذه اجلوانب عن كثري من املذاهب 
األخرى. أما أئمة أهل البیت فقد متیزوا بأحكام ونظریات خاصة 
يف العقائد، العبادات - كالصالة والصیام واحلج.. وغري ذلك عن باقي 
املسلمني. ألهنم كانوا یأخذون مما ورثوه عن رسول اهلل فهم 
یعملون بأحادیث األصول من رسول اهلل ، بینما كان غريهم یعملون 

الرأي، یعملون آراء عقوهلم.

في الجانب الفقهي واالقتصادي
إذن أصبح للمجتمع الشیعي منظومة فكریة عقائدیة وتشریعیة فقهیة 
باجلانب  یرتبط  فیما  وكذلك   - التمیز  جهات  أحد  هذا   - خاصة 
ألئمة  تبعا   - الفقهاء  یقرر  الزكاة؛  موضوع  مثال  أیضا،  االقتصادي 
اهلدى - أن الزكاة الواجبة جيب أن تعطى للفقري من أهل الوالیة 
ألهل البیت أوال وبالذات، وإذا مل یوجد فینتقل إىل غريه، هذا جزء 

من دورة املال يف داخل هذا اجملتمع. 
أما موضوع اخلمس، خالفا ملا یراه بعضهم من أن تشریعه كان متأخرا، 
حنن نعتقد أنه من األیام األوىل أي زمان اإلمام الباقر واإلمام علي بن 

 .احلسني
غایة األمر أن املوضوع كان شدید احلساسیة عند السالطني واخللفاء يف 
قضیة املال، فكان حيتاط فیه أئمة أهل البیت احتیاطا كبريا جدا، 
فقد كانت التهمة األساسیة الىت توجه إىل األئمة  وأتباعهم من ِقبَـل 
جواسیس السلطة األمویة والعباسیة؛ أن فالن كان جتتمع عنده األموال 
والسالح، وروى اإلمام الصادق عن الباقر حدیث فیه ذكر للخمس 
أي أن هذا الوضع كان من زمان اإلمام الباقر.  فیما بعد يف زمان 
إلینا  وعلين، ووصلت  واسع  بشكل  املوضوع  انفتح   اجلواد اإلمام 
روایات مفصلة عن اإلمام اجلواد، فأصل هذا النظام االقتصادي 
كان موجودا كما نعتقد من زمان اإلمام الباقر بل قبله أیضا. 
وإىل هذا یشري بعض الباحثني إىل نقطة ملفتة للنظر فیقولون: لو تتبعنا 
لوجدنا   الصادق اإلمام  وأصحاب  الباقر  اإلمام  أصحاب  أحوال 
حممد  الصرييف،  عمار  بن  إسحاق  صريفیني:  هؤالء  من  عددا كبريا 
الطاق  الصرييف، مؤمن  بن عذافر الصرييف،احلسن بن حممد بن مساعة 
 الصرييف، وإذا اطلعنا على كتاب »جامع الرواة« للـمولى األردبيلي

الكوفة،  سوق  يف  صیارفة  الذین كانوا  األشخاص  یعدد  نراه 
سنجد عددا كبريا جدا كانوا من أصحاب األئمة، یقول 

االمام العسكري وبناء المجتمع الشيعي الموازي
الشيخ فوزي السيف
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مقصود  أمر  بل  ولیست صدفة،  للنظر  ملفتة  ظاهرة  هذه 
زمان  يف  السلسة  املال  حركة  ختدم  فمهنتهم كانت  ومنظم 
الباقر والصادق وبعضهم ممن یقوم هبذه األعمال -  اإلمام 
كاملعلى بن خنیس - قتل من قبل الدولة العباسیة على ید احلاكم على 
املدینة ملاذا؟ مل یذكر السبب، لكن تبني أن هذا الشخص كان أشبه بوزیر 
املالیة لإلمام الصادق، وزیر املالیة الذي جتتمع عنده األموال، من 
أین األموال؟ هل ورث اإلمام الصادق مال قارون؟!! هذه األموال 
إىل  الشیعة  یوصلها  اليت  والزكاة  الشرعیة كاخلمس  احلقوق  كانت من 

 .اإلمام

في الجانب اإلداري
قام األئمة بتنظیم العالقة بینهم وبني شیعتهم املتفرقني يف خمتلف 
األماكن وتعددها من »املدینة« إىل »مكة« إىل »الكوفة« إىل »البصرة« 

إىل الري إىل »خراسان« بتطبیق فكرة الوكالء. 
عني األئمة وكالء هلم إلدارة أوضاع الشیعة يف تلك األماكن، وفوضوا 
إلیهم أمورا معینة، ویتحدث الباحثون يف زمان اإلمام العسكري عن 
وجود سبعة عشر وكیال لإلمام يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي، 
وكیل  أنه  یعلمون  ال  العباسیني  عند  رمسیة  مناصب  وبعضهم كان يف 

لإلمام ومدیر لشئوون شیعته.
هؤالء الوكالء كانوا یدیرون أمور الشیعة يف خمتلف األحناء، فصار عندنا 
نظام إداري یدیر فیه اإلئمة هذا اجملتمع عرب الوكالء، فیما بعد نفس 
هذا النظام تطور إىل نظام املرجعیة الدینیة الذي إىل اآلن ال یزال قائما 
عند شیعة أهل البیت ویعترب من أهم نقاط القوة يف الوجود الشیعي 

يف العامل اإلسالمي.
إذن هیأ األئمة لشیعتهم منظومة دینیة كاملة يف العقائد والتشریعات 
والفقه، وهو الذي نعتقد أنه اإلسالم احلقیقي املفصل األصیل الذي جاء 

.به نبینا حممد

في النظام القضائي
النظام القضائي اجلاري يف تلك األیام زمن بين أمیة و بين العباس، إما 
كان حبسب رأي نفس القاضي وإما - ال سیما يف زمن العباسیني - 
حبسب املذهب الغالب، يف بعض األحیان كان مذهب احلنفي غالبا 
وأحیانا كان املذهب املالكي، وفیما بعد يف زمان المتوكل ومن بعده كان 

احلنبلي هو املذهب الغالب، وكان القضاء به یعم كل املنطقة.
األصیل  الصحیح  املنهج  هو  منهجهم  أن  یرون   البیت أهل  أئمة 
الذي ورثوه عن رسول اهلل لذلك أوصوا شیعتهم بأن التقاضي إىل 
من یكون عارفا باحلالل واحلرام طبق قضاء أهل البیت، يف احلدیث 
عن اإلمام العسكري وهو أیضا مروي عن اإلمام الصادق: »إياكم 
أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا 
من قضائنا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه« - أي ال 
یصح أن یذهب مثال إىل قاضي من القضاة الذین ینطبق علیهم قضاة 
الباطل. وهذه عالمة التدین لإلنسان املتقي، ففي بعض األحیان بعض 
الناس یذهب إىل قاض على غري مذهبه ألن ذلك القاضي یوفر له املال 

أو یقضي باحلكم الذي یریده.

مثال: امرأة لیس حق احلضانة ضمن آراء املذهب االمامي، ولكن على رأي 
مذهب آخر حيق هلا احلضانة، فترتك القاضي الذي على مذهبها وتذهب 
لقاض آخر كي یقضي هلا باحلكم الذي تریده، وهذا غري جائز شرعا. 
مثال آخر: رجل لیس له حق املرياث مثال ألنه عم واملتويف عنده بنت، عند 
غرينا بعد أن تعطى البنت نصیبا، یعطى الباقي لألعمام باعتبارهم عصبة 
الرجل، أما عندنا يف املذهب االمامي یكون هذا املال للبنت، قسم منه 
بالفرض وقسم منه یرد علیها الباقي، وال یذهب للعم ما دام الولد - ذكرا 
أو أنثى - موجود، فیذهب هذا الرجل لقاض على غري مذهبه لیأخذ مال 
لیس من حقه، هذا غري جائز شرعا، وما یأخذه مال حرام، ویكون سحتا 

ولن ینفعه حىت لو تصدق جبزء منه، ألن املال أصال لیس له.

التقية في المجتمع العام
هذا اجملتمع املتمیز كیف یتعامل مع أفراد اجملتمع العام حوله؟ هل یعادیه 
أم یتصادم معه؟ كال، ألنه أحیانا يف نفس البیت الواحد انسان یتبع توجه 
أهل البیت, وأخوه أو قریبه خيالف توجهه، هل املطلوب منه التصادم 

معهم؟ كال، وإمنا املطلوب منا التقیة.
التقیة نظام انسجام وطریقة تعایش بني أتباع أهل البیت وبني سائر 

املسلمني.  
 إذا أنت تتقبلين كما أنا طریقيت، صاليت، عباديت لريب.. ال یوجد حمل 
للتقیة، لكن أنت انسان ال تتحمل هذا األمر مين، ال تقبله، أو تكون يف 
موضع قوة تؤذیين، أو أنك ال تؤذیين ولكن تنفر مين وجتتنبين، یوصي أئمة 
أهل البیت بالتعایش مع هؤالء وأن یسلك سبیل التقیة حىت يف األمور 

العبادیة اليت أهم شيء.
ويف احلالة االجتماعیة حدیث عن اإلمام العسكري یعترب من أصول 
توجیهاته: »صلوا في عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، 
وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى 

األمانة، قال الناس هذا شيعي فيسرني ذلك.«
وقوله: »..فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه مخالفا على 

هواه، مطيعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه.«  
هذا من أصول الكلمات اليت سوف یعتمد علیها اإلمامیة كنظام إىل آخر 

الزمان.
اإلمام  عدم وجود  مع  قیادهتم  إىل  ینظرون  أمورهم، كیف  یرتبون  كیف 
الظاهر؛ البدیل عن ذلك هوقوله: »صائنا لنفسه...« هذا بالنسبة للجانب 
القیادي أما بالنسبة للجانب االجتماعي فهذا ینطلق من أن »التقية ديني 
ودين آبائي« هذا لیس فقط يل وإمنا لكل آبائي هذا احلدیث مروي عن 
 املؤمنني أمري  الصادق والذي یشمل هذا احلدیث حىت  اإلمام 
فهو من آبائه ویشمل احلسن واحلسني ویشمل زین العابدین، وهذا 
من األصول العامة اليت وضعت حلمایة هذا اجملتمع وهذا املذهب وللتعایش 
وقضایاه  عباداته  ميارس  اجملتمع  هذا  یبقى  غريه، حىت  مع  بأفضل صوره 
اخلاصة ال هو ذائب يف غريه وال هو متخلي عن املنهج الصحیح، ولیس 
والتقیة  التعایش  یستخدم  املواجهة  وعند  أحد.  مع  وصدام  معركة  عنده 
ولكن فیما بینه وبني ربه ميارس عبادته وقضایاه بشكلها الصحیح واألصیل 

وال یتنازل عنها أبدا. 

عالمات المجتمع الشيعيدور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين
كیف نعرف هذا اجملتمع؟ هذا اجملتمع له عالمات وممیزات منها:

1. التختم باليمين: أي مكان ترى فیه شخصا متختم بالیمني هذه إحدى 
املدى  لكن ضمن  یكون شیعي حقیقي  قد ال  تشیعه،  على  العالمات 
بعض  یقول  األخرى  املذاهب  ألن  ملاذا؟  هذا  تعرف  نقدر  االجتماعي 
علمائهم أن الروایات تدل على استحباب التختم بالیمني، أساسا التیامن 
وجه  على  بالیمني  التختم  عن  روایات  ووردت  مطلوب،  شيء  يف كل 
اخلصوص حىت من غري طرق اإلمامیة والبعض اآلخر من علماء املذاهب 
أخرى أقروا بوجود روایات تشري إىل قضیة التختم بالیمني لكن ملا اختذه 
أهل البدع - كما یزعمون - شعارا هلم، علینا أن خنالف ذلك فنتختم 
بالیسار، فالعلة ألن أهل البدع وهم أتباع أهل البیت صارهذا األمر 

شعارا هلم فلهذا سوف خنالفهم ونتختم يف الیسار.
الطریف يف األمر أن اإلمام العسكري يف زمانه لفرتة معینة أمر شیعته 
أن یتختموا بالیسار, »أمرناكم بالتختم في اليمين ونحن بين ظهرانيكم،والن 
نأمركم بالتختم في الشمال لغيبتنا عنكم، إلى أن يظهر اهلل أمرنا وامركم، فإنه اول 

دليل عليكم في واليتنا أهل البيت«  
لقد كان يف زمان العسكري وضع خاص من قبل السلطة العباسیني 
الذین كانوا یرصدون من هم مجاعة اإلمام؟ من أتباعه؟ من أولیائه؟ فكانت 
أهل  أتباع  من  أنه  فیتبني  بالیمني  التختم  املؤمن  من عالئم  هذه عالمة 
انزعوا   فیؤذوهنم ویضیقون علیهم، لذلك قال هلم اإلمام البیت
اخلامت من الیمني واجعلوه يف الیسار ولكن يف األحوال العادیة الطبیعیة یبقى 

يف الیمني وهو أیضا عالمة من عالمات اجملتمع املؤمن. 
2. الجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم: كذلك يف قضیة البسملة إذا ذهبت إىل 
مكان واجتماع ما ورأیت اجملتمع ملتزم باجلهر بالبسملة، غالبا ما یكون 

.موالیا ألهل البیت
ألرقى  األمور  وصلت   العسكري اإلمام  زمان  يف  الوقت  ذلك  يف 
والفقه  العقائد  يف  النظریة  تكاملت  الشیعیة،  الفكرة  وتكاملت  درجاهتا 
اهلل  صلى  حممد  النيب  من  توارثوها  اليت   البیت أهل  روایات  حسب 
اإلمام  زمان  إىل   املؤمنني علي أمري  زمان  من  بدءا  واله وسلم  علیه 
من  سنة  حوايل 250  أي  عام 260هـ  استشهد  الذي   العسكري
الزمان خالهلا كان اإلئمة یبینون األحكام والتشریعات حسب إرادة 

اهلل ویفیضون فیها،فهم حجج اهلل.
وأن   اإلمام ونواب  الوكالء  فكرة  على  یتعود  بدأ  الشیعي  اجملتمع 
یرجع إىل أحد العلماء الثقات الورعني العارفني بأمور الدین، هذا بدأ من 
زمان اإلمامني الباقر والصادق، وتكرس هذا االجتاه يف زمان اإلمام 
 وهناك عدد كبري من الروایات عن اإلمام العسكري ،العسكري

يف كیفیة التعامل بني الوكالء وبني سائر الناس.
النواب  أحد  یتوىف  لذلك عندما  النظام  الشیعي على هذا  اجملتمع  فتعود 
یكون انتقال إىل عامِل آخر باعتبارهم نواب عامني لألئمة  فكانت 

العملیة سلسة وطبیعیة جدا مل تشهد مشكلة.
 إىل أن وصل اجملتمع إىل زمان الغیبة الصغرى وما بعدها بشكل یعد أمرا 
طبیعیا، ويف نفس الوقت استمروا بالتعایش مع الناس - غري الشیعة اإلمامیة 

- بالتقیة واملداراة و باملعاملة احلسنة.
البیت، فقد  التابع ألهل   و قد رأینا تأثري ذلك يف اجملتمع الشیعي 

دور األئّمةدور األئّمة في إحياء الدين في إحياء الدين

استطاع أن حيافظ على شعائره وأخالقه وعباداته وأن حيسن معاملته مع 
غريه، ومل یصطدم مع اآلخر. 

هذا كله بربكات ختطیط أئمة أهل البیت وكان نتیجة ذلك وقمة 
ذلك يف زمان سیدنا وموالنا اإلمام احلسن العسكري بالرغم من 
أن فرتة بقائه حمدودة، فعمر اإلمام صغري بني من قائل ثالثني أو مثانیة 
وعشرین سنة، وإمامته بني من قائل ست أو مثان سنوات وهذا شيء 
مثري للدهشة أن اإلمام یتوىل اإلمامة مدة ست سنوات فقط، ومع 
ذلك احلاكم العباسي الذي بیده الطول والقوة واجلنود ال یتحمل بقاءه 

أكثر من هذا، هذا ملفت للنظر. 
عادة إذا كانت هناك فئة تعارض السلطة واحلاكم؛ تارة ال یلتفت إلیها 
وال یهتم ألمرها، وتارة أخرى ال یتحمل وجودها فیواجهها بقوة، فیسعى 

للقضاء علیها. 
اإلمام  مع  الصراع  إدارة  يف  فشل  العباسي،  احلاكم  هذا  أن  یتبني 
یقاوم  أن  وال  یتجاهله،  أن  سبیل  ال  أنه  رأى  ولذلك   العسكري
خمططاته، ال سبیل إال أن یقتله ویقضي علیه، ألن اإلمام كان یدیر 
هذا اجملتمع الكبري بذكاء منقطع النظري، وبصورة مثالیة كاملة ويف نفس 
الوقت ال یعطي للسلطة احلاكمة أي مستند أو مدرك، وهذا ما ال یتحمله 

.املعتمد العباسي فسعى للقضاء على اإلمام احلسن العسكري
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بینا رسول اهلل يف منزل أّم سلمة، إذ هبط علیه ملك له عشرون رأسا 
يف كّل رأس ألف لسان یسّبح الّله و یقّدسه بلغة ال تشبه االخرى، راحته 
أوسع من سبع مساوات و سبع أرضني فحسب النيّب أنّه جبرئيل، 

فقال: »يا جبرئيل، لم تأتني في مثل هذه الصورة قّط!«
قال: ما أنا جبرئيل، أنا صرصائيل، بعثني الّله إليك لتزّوج النور من النور.

- »من مّمن؟«
.ابنتك فاطمة من علّي بن أبي طالب -

فزّوج النيّب فاطمة من علّي بشهادة جربئیل و میكائیل و صرصائیل.
فنظر النيّب فإذا بني كتفي صرصائیل مكتوب: »ال إله إاّل الّله، محمد 

مقيـم الحّجـة
رسول الّله ،علّي بن أبي طالب مقيم الحّجة.«

فقال النيّب: »يا صرصائيل، منذ كم كتب هذا بين كتفيك؟«
قال: من قبل أن يخلق الّله الدنيا باثنتي عشر ألف سنة.«1

الهامش:
1. »املناقب«، اخلوارزمي، صص ۳۴۱-۳۴۰.
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