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رصد تقرير نشرته صحيفة »الغارداين« الربيطانية، أزمة املدارس يف 
»اليمن«، الت أتثرت ابحلرب الدائرة فيه منذ أكثر من 6 سنوات، 
حيث بقيت معظمها دون مقاعد أو مكاتب، وحىت دون جدران 

وسقوف.
ففي إحدى مدارس حمافظة احلديدة، جلس أكثر من 50 طفاًل 
على األرضية املغطاة ابلركام، يف صفوف بال سقف وال مقاعد 
أو مكاتب، كما ال حتمل أصابعهم الصغرية أقالماً وال أي أوراق.

يقول التقرير إن هؤالء الطالب ال يزالون برغم كل هذا، ضمن 
األطفال األوفر حظاً، ألن لديهم معلماً ومكاانً يتعلمون فيه، وهو 

شيء اندر يف هذا البلد املنكوب.
ودخلت احلرب الكارثية عامها السابع، وأطلقت معها أسوأ أزمة 
إنسانية يف العامل. ويبدو أن الصراع ابليمن ال تلوح يف آفاقه أية هناية 
قريبة، ومع هذا الوضع يواجه مستقبُل جيٍل أبكمله خطراً وشيكاً.

ويعجز حنو 3 ماليني طفل يف اليمن عن الذهاب إىل املدرسة، 
جبانب 8.1 مليون طفل يف حاجة إىل مساعدة تعليمية عاجلة، 

وذلك وفقاً لتقديرات اللجنة الدولية للصليب األمحر.
 »Agence France-Presse« قال خالد زايد، مصور وكالة
أيلول  سبتمرب/  شهر  يف  الدراسي  الصف  صورة  التقط  الذي 
2021م.: مثة ضغط كبري من أجل ترك املدرسة والعمل لدعم العائلة. 
بعض األطفال يف اليمن يبلغون من العمر اآلن 10 أعوام ومل حيظوا 
العائالت ال متلك  إذا كانت  أبي فرصة لالنضمام إىل أي مدرسة. 

تستطيع  فكيف  املستشفيات،  تكاليف  أو  الدواء  أو  الطعام  أموال 
حتمُّل مصروفات التعليم؟!

يواجه جماعة،  اليمن  أن  املتحدة رمسياً  األمم  تعلن  مل  مع ذلك، 
ابملتطلبات  للوفاء  يكفي  مبا  موثوقة  بياانت  وجود  عدم  بسبب 
الفنية للتعريف. لكن 16.2 مليون شخص - أي حنو نصف عدد 
السكان - يعانون من انعدام األمن الغذائي، واألوضاع االقتصادية 
املتقلبة الت تعادل ظروف اجملاعة، أدت إىل إصابة حنو 2.3 مليون 

طفل حتت سن اخلامسة بسوء التغذية.
تنتهي مرحلة الطفولة ابليمن يف عمر مبكر أكثر فأكثر. إذ إن 
الريفية يصل إىل  املناطق  للفتيات يف بعض  الزواج  متوسط سن 
14 عاماً، وكان هذا الرقم قائماً حىت قبل انطالق الصراع؛ بل إنه 
اخنفض منذ ذلك احلني. ويف املقابل ُينَّد الصبية يف عمر احلادية 
عشرة ليقاتلوا مع األطراف املتحاربة، على مجيع جوانب الصراع 

املعقد.
التعليم األساسي والدروس  الذين حيصلون على  غالبية األطفال 
احلسابية األساسية، نزحوا ابلفعل من مناطق أخرى؛ ألن العائالت 

حتاول الفرار من القتال.
وتقول منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف«، إن أطراف 
احلرب هامجت املدارس ما ال يقل عن 231 مرة منذ مارس/ آذار 

2015م.، عندما تدخَّل التحالف الذي تقوده السعودية.
ويف عام 2018م.، أسقطت غارة جوية اتبعة للتحالف صاروخاً 

قناعات  من  املزيد  الفلسطينية ضرب  املقاومة  هجمات  تواصل 
االحتالل اإلسرائيلي مبصداقية الوجود على األراضي احملتلة، رغم 
ما تروجه آلتها الدعائية من فرضيات مزورة عما تزعمه من حقوق 
يف هذه املنطقة، ويف الوقت ذاته االستهانة إبجراءاهتا األمنية ضد 

الفلسطينيني.
ويزعم اإلسرائيليون أن هذه اهلجمات املتواصلة »جتعلهم يعيشون 
يف الوقت الضائع«، بزعم أن أعداءهم الفلسطينيني والعرب يف 
الداخل واخلارج، وألول مرة، ابتوا يعتقدون بقدرهتم على اإلطاحة 
ابلدولة اليهودية اسرتاتيجياً، ما يدفع حمافل جيش االحتالل إلجراء 
اهلجمات  تباغتهم  أن  املهمة، خشية  اإلصالحات  من  سلسلة 

الفلسطينية بني حني وآخر.
صحيفة  يف  والكاتب  اإلسرائيلي،  املؤرخ  هاليفي،  بلوم  يوسي 
لـحجم  وفقا  مقاله  يف  يقول  ان  األمر  به  وصل  »معاريف«، 
اهلجمات الفلسطينية، وتراخي األمن اإلسرائيلي يف اآلونة األخرية، 
لدعوة سلطات الدولة لالستعداد للمرحلة املقبلة من ما وصفها حبرب 
االستقالل، وهي حرب على وجود اهليكل الثالث املزعوم، ألن 
الفلسطينيني يستعدون لتوجيه ضربة قاضية إلسرائيل يف نطاق قرار 

اسرتاتيجي من إطالق النار على الفور.
وأضاف أن قدرة الفلسطينيني وابقي أعداء إسرائيل قائمة على صواريخ 
دقيقة من الرب، وطائرات دون طيار، يف أيديهم، ما يعين أضرارًا قاتلة 

الصنع على حافلة مدرسية يف مبحافظة صعدة، معقل  أمريكي 
احلوثيني، مما تسبب يف مقتل 44 من طالب املدارس.

أثناء تلقي الدروس. وال  يقول زايد: الطلبة ال يشعرون ابألمان يف 
واملنازل  مدمرة،  املدارس  الدراسة.  مستلزمات  حتمُّل  يستطيعون 
مدمرة… متر السنوات، والتزال فرص حصوهلم على أي تعليم مالئم 

معدومة.
مل  املناطق  بعض  يف  احلكوميني  املوظفني  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 

حيصلوا على أجور منذ سنوات عديدة، مما يعين أن عديداً من 
املوظفني واألطباء يواصلون فعلياً عملهم جماانً.

املراحل  بني  موزَّعني  معلم  ألف   170 حنو  اليمن  ميلك  وبينما 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية، مل حيصل ثلثا هؤالء على رواتبهم 

بصفة منتظمة.

املصدر: عريب بوست
ماليين ماليين 
األطفال باليمن األطفال باليمن 
محرومون من محرومون من 
التعليمالتعليم

الهجمات الفلسطينية تعرضنا الهجمات الفلسطينية تعرضنا 
لخطر وجوديلخطر وجودي
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أغلقت السلطات الفرنسية، مسجدا يف مشال فرنسا، بزعم أن 
املسجد »حيرض على الكراهية« و»العنف« و»ميجد اجلهاد«.

وقالت إدارة منطقة »واز« مشال »فرنسا«، إن املسجد سيبقى 
هذا  إدارية، مشرية إىل أن  أوامر  مغلقا ملدة ستة أشهر مبوجب 

القرار يصبح ساراي بعد 48 ساعة.
جريالد دارماانن  الفرنسي  الداخلية  بعد إعالن وزير  القرار  وجاء 
يف 14 كانون األول/ ديسمرب بدء إجراءات اإلغالق اإلداري 

هلذا املسجد بسبب الطبيعة »املتطرفة« للخطب الت تلقى فيه، 
وفق تعبريه.

وأشارت وزارة الداخلية إىل وجود 2623 مسجدا وغرفة للصالة 
يف فرنسا، ومتت مراقبة 99 من دور العبادة هذه يشتبه يف تبنيها 

نزعة انفصالية يف األشهر األخرية.

املصدر: شفقنا العريب

أبنه  )2021/12/26م.(،  املتحدة  األمم  يف  مسؤول  أفاد 
»أصيب بصدمة« إثر تقارير موثوق هبا عن مقتل 35 مدنيا على 
األقل وحرق جثثهم يف »ميامنار«، مطالباً احلكومة بفتح حتقيق.

وقال مارتن غريفيث، مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
اهلجمات  ومجيع  اخلطري  احلادث  هذا  أدين  بيان  يف  اإلنسانية، 
على املدنيني يف مجيع أحناء البالد واليت هي حمظورة مبوجب القانون 
اإلنساين الدويل، مضيفا أدعو السلطات إىل الشروع فورا يف حتقيق 

شامل وشفاف يف احلادث حملاكمة املسؤولني عنه بسرعة.
ونشرت على مواقع التواصل االجتماعي السبت صور لشاحنتني 
حمرتقتني وسيارة على طريق سريع يف بلدة هربوسو بوالية كااي، 

داخلها جثث متفحمة.
وال يزال عامالن يف منظمة »سايف ذي شيلدرن« غري الرحبية يف 

عداد املفقودين بعد أن كانت مركبتهما بني سيارات عدة تعرضت 
للهجوم واحلرق يف احلادث.

مسؤولية  العسكري  اجمللس  قوات  حملية  إعالم  وسائل  ومحلت 
اهلجوم.

وتشهد ميامنار حالة من الفوضى منذ االنقالب الذي وقع يف 
فرباير، حيث قُتل أكثر من 1300 شخص يف محلة شنتها قوات 

األمن، وفًقا جملموعة مراقبة حملية.
حملاربة  البالد  أحناء  مجيع  الشعيب« يف  الدفاع  »قوات  وانتشرت 
اجمللس العسكري، ووقعت مع اجليش اشتباكات وأعمال انتقامية.

املصدر: روسيا اليوم

وتدمريًا لألهداف العسكرية والبنية التحتية احليوية واملناطق السكنية 
املزدمحة يف قلب إسرائيل، والنتيجة املتوقعة لذلك هو تنازل إسرائيل 
واألصول  البشري،  املال  رأس  وتفكيك  القومي،  أمنها  ثروات  عن 
اإلسرائيلي كجيش شعيب، بشكل  اجليش  اليت أتسس عليها  املادية 

منتظم ودائم ويف االحتياط.
يف الوقت الذي يبدي فيه اإلسرائيليون قلقهم من تراجع مستوى 
لديهم  واللوجستيات،  واملدفعية  واأللوية  املدرعة  والفرق  الفيالق 
قناعة أبن هذا اجليش يف حالة نضوب، يف ظل تراجع قدرات 
قواهتا الربية ملواجهة حمتملة مع سيناريوهات احلرب، وخيلق هذا 

الوضع خطرًا وجوداًي على الدولة ذاهتا.
التقديرات اإلسرائيلية املتشائمة تذهب ابجتاه أن اجليش مطالب 
تراجعها  ضوء  يف  اجلبهات،  متعددة  حربية  خططا  يصوغ  أبن 
تدقيق  املهني، من خالل حتديد جدول زمين، وإجراء عمليات 
املخزون والكفاءة، وضبط الذخرية والوقود وقطع الغيار واألغذية 
امليكانيكية  واملعدات  والشاحنات  الدابابت  وانقالت  واألدوية 
الثقيلة والرافعات واملركبات القتالية واإلدارية، وزايدة عدد املقاتلني 
واألفراد املساعدين، والتجنيد الطارئ للمجندين املعفيني يف مهام 
القيادة واملساعدة، هبدف إعادة  تشغيلية وفًقا للمهن ومهارات 
إنشاء الوحدات املدرعة واملشاة واملدفعية واهلندسية والطبية، وتعزيز 

القوات املوجودة يف القتال.
ولعل ما يزيد من قلق اإلسرائيليني من تراجع قدرات جيشهم ترتكز 
يف ترهل خططهم احلربية، وسوء القدرة على اجلمع بني العمليات 
والقوى العاملة واملمارسة والتدريب واللوجستيات مع الذراع الربي، 
وغياب التنسيق بني قيادة اجلبهة الداخلية ووزارة األمن الداخلي، 
وإخفاق خطط دفاع اجلبهة الداخلية، وعدم املساعدة يف احلماية 
واملالجئ املتنقلة يف املدن والبلدات، واخلشية من ما ينتظر أنفاق 
املرتو يف »تل أبيب« و»حيفا« و»القدس« من فشل الوقاية من 

الصواريخ والقذائف.
وتوصي احملافل اإلسرائيلية إبصدار دعوة من هيئة األركان العامة 
لقادة القوات الربية لزايرة الوحدات العسكرية، مبا يف ذلك تشديد 
اإلجراءات األمنية للوحدات للحماية من االقتحامات وإتالف 
يف  جسيمة  ألضرار  تعرضت  وقد  املستودعات،  يف  املعدات 
إعداد  احلرب واجليش  يستدعي من وزارة  ما  األخرية،  السنوات 
خطة إلعادة إنشاء نظام الدفاع املكاين للجيش مع املستوطنات 
احلدودية، مبا فيها إنشاء احلرس املدين يف املدن، لتجنب االحتكاك 
غري الضروري يف املدن »املختلطة«، حيث يقيم فلسطينيو الـ48.

املصدر: عريب 21

مجزرة مجزرة 
بحق مدنيين في ميانماربحق مدنيين في ميانمار

إغالق مسجد في فرنسا إغالق مسجد في فرنسا 
بزعم التحريض على بزعم التحريض على 
الكراهية والعنفالكراهية والعنف
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اإلسالمي  املرتكز  من  واسعة  مساحة  الكوثر«  »سورة  احتلت 
الذي يؤكد على أن املقصود من الكوثر هو فاطمة. فإن سياق 
 اآلية يف مقابل الشاينء الذي هو أبرت ال ذرية له، خبالف النيب

فإن له الكوثر أي الذرية الكثرية، وهي فاطمة ذريتها.
واملقابلة إمنا هي يف كثرة الذرية، وإال الختلت املقابلة، وال يرد 

اإلثبات والنفي على شيء واحد.
 وهذا ال ينايف أتويل الكوثر أبنه هنر يف القيامة يسقي به النيب
ذلك  إىل  ذهب  وقد  اآلية،  نزول  مورد  يف  الكالم  ألن  أمته؛ 

الفريقني.
والعالمة الطربسي يف »جوامع اجلامع« يف تفسريه قوله تعاىل:

»ِإاَن َأعطَيَناَك الَكوثـََر« 
قال: 

هو كثرة النسل والذرية، وقد ظهر ذلك يف نسله من ولد فاطمة؛ 
الدهر عددهم،  ينحصر عددهم، ويتصل حبمد هللا إىل آخر  إذ ال 
وهذا يطابق ما ورد يف سبب نزول السورة وهو أن العاص بن وائل 
 السهمي مساه األبرت ملا تويف ابنه عبدهللا وقالت قريش: إن حممدا
صلبور فيكون تنفيسا عن النيب ما وجد يف نفسه الكبرية من جهة 

فعاهلم وهدما حملاهلم.1
وقد ذهب إىل ذلك الفخر الرازي بقوله: 

الكوثر أوالده؛ ألن هذه السورة نزلت ردا على من عابه بعدم 
األوالد، فاملعىن أنه يعطيه نسال يبقون على َمر الزمان، فانظر كم قِتَل 
من أهل البيت مث العامَل ممتلئ منهم ومل يبق من بين أمية يف الدنيا أحد 

يعبأ به.2
املغرب  أن سدس سكان  إىل  تشري  اإلحصائيات  فإن  وابلفعل 
العريب مثال هم من بين فاطمة من السادة احلسنيني؛ أي بنسبة 

مخسة ماليني من جمموع ثالثني مليوان.
وهذا أظهر مصاديق الكوثر املشار إليه يف اآلية الكرمية، إذ ذلك 
العطاء كان مبقتضى شكره لربه وإقامة الصالة والدعاء والثناء 
 ،عليه تعاىل، وال خيفى ارتباط حقيقة النهر املسمى ابلكوثر هبا

ألن بني التأويل والظاهر دواَم ارتباط.
على   لنبيه تعاىل  قبل هللا  من   هبا املباهاة  أن  وال خيفى 
بيان كرامة  مقام  يف  اآلية  إذ  حلجيتها،  دالالت  يعطي  عدوه، 
النيب عند هللا تعاىل، وكرامته هذه مقرونة حبيازته ألفضل 
خملوق وصفه هللا تعاىل ابلكوثر- أي اخلري الكثري- وال تتم ذلك 

إال بكون مورد املباهاة من اخلري املطلق الكامل التام.

اهلوامش:
1. »تفسري جوامع اجلامع«، ص 553.

2. »التفسري الكبري«، ج 16، ص 118.

املصدر: آيت هللا الشيخ حممد سند، مقامات فاطمة الزهراء يف الکتاب 
و السنة، قم، دارالغدير، صص 119- 125.

مباهاة اهلل عّزوجّل 
لرسوله األمين بفاطمة
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حَتْوِياًل«1  اللَِّ  ِلُسنَِّت  تََِد  »َوَلن  أوليائه  يف  اجلارية  هللا  سنن  من 
وذلك  منه،  والزلفى  عليه  الكرامة  من  هلم  ما  ابظهار  إكرامهم 
غري ما ادخره هلم من املثوابت اجلزيلة يف اآلجلة، تقديراً لعملهم 
واصحاراً حبقيقة أمرهم ومبلغ نفوسهم من القوة وحثاً للمأل على 
اقتفاء آاثرهم يف الطاعة، ومهما كان العبد خيفى الصاحلات من 
أعماله فاملوىل سبحانه يراغم ذلك االخفاء ابشهار فضله، كما 
يقتضيه لطفه الشامل ورمحته الواسعة وبرّه املتواصل، وأنّه جلت 
آالؤه يظهر اجلميل من أفعال العباد ويزوي القبيح رأفة منه وحناانً 

عليهم.
ومن هذا الباب ما جنده على مشاهد املقربني وقباب املستشهدين 
يف سبيل هللا من آاثر العظمة وآايت اجلالل من إجناح املتوسل هبم 
اليه - تعاىل شأنه - وإجابة الدعوات حتت قباهبم املقدسة، وإزالة 
املثالت بربكاهتم، وتتأكد احلالة إذا كان املشهد ألحد املنتسبني 

والن  العاملني ألجلهم؛  ذرأ  ألنه جلت حكمته  النبوي؛  للبيت 
فكان  واألخالق،  األحاكم  أمثاهلم يف  فيحتذوا  مكانتهم  يعرفوا 
نعمه - أن يصحر  من احملتم يف ابب لطفه وكرمه - عظمت 

الناس بفضلهم الظاهر.
ومن املنتسبني إىل ذلك البيت الطاهر الذي أذن هللا أن يرفع فيه 
امسه »أم البنني«، فاهنا يف الطليعة من أولئك الذين بذلوا يف هللا 
ما عّز لديهم وهان حىت اتصلت النوبة إىل أوالدها وفلذة كبدها، 
بل أذهبت نفسها يف زفراهتا احلارة على احلسني وآله، فكان 
ذلك كّله نصب عينه - تعاىل ذكره - فأجرى هللا سنته اجلارية يف 
الصديقني فيها أبجلى مظاهرها؛ ولذلك جتد املؤمنني يف أصقاع 
األرض يتوسلون هبا إىل هللا، ويستشفعون هبا يف حاجاهتم يف آانء 
الليل وأطراف النهار، ويعلوهنا ابابً من أبواب رمحة هللا، فيطرقه 
أرابب احلوائج من عاف يستمنحه بره، إىل محى أمنه، إىل أنواع 

من أهل املقاصد املتنوعة، فينكفأ فلج الفؤاد بنجح طلبيته، قرير 
العني بكفاية أمره، إىل منتجز ابعطاء سؤله، كّل هذا ليس على 

هللا بعزيز، وال من املقربني من عباده ببعيد.

توسلوا أبمي أم البنني
 حّدث العامل الفقيه آية هللا احلاج السيد حممد احلسيين الشريازي
يف اتريخ 27 ذي احلجة احلرام سنة 1416 ق. ضمن حديثه 

:عن عظمة شخصية أيب الفضل العباس
الفضل  أاب  املكاشفة قمر بين هاشم  العلماء يف عامل  رأى أحد 
العباس وقال له: سيدي إن يل حاجة فبمن أتوسل حىت تقضي 

حاجيت؟
.توسل أبمي أم البنني :فأجابه

السيدة  بتلك  التوسل  وآداب  اخلتومات  بعض  هنا  نذكر  وحنن 
املباركة من اجملرابت الت رويت عن بعض األساطني:

1. إهداء الصلوات
قال املرحوم آية هللا احلاج السيد حممود احلسيين الشاهرودي املتويف 

يف 17 شعبان 394 هـ.ق.:
 إين أصّلي على حممد وآل حممد مائة مرة وأهديها إىل أم البنني

فتقضي حاجت.

2. نذر االطعام
 ،ويطعم الفقراء ابسم أيب الفضل العباس أن ينذر ألم البنني

وهو من اجملرابت يف قضاء احلوائج.

3. ختم سورة »يس«
قراءة سورة »يس« عشرة مرات يف أربع أسابيع كالتايل، وهو مؤثر 

إن شاء هللا تعاىل:
ويف  مرات،  ثالث  األول  األسبوع  من  اجلمعة  ليلة  يف  يقرأها 
ليلة اجلمعة من األسبوع الثاين يقرأ ثالث، ويف ليلة اجلمعة من 
يف  األخرية  اجلمعة  ليلة  ويف  أيضاً،  ثالث  يقرأ  الثالث  األسبوع 
األسبوع الرابع يقرأها مرة واحدة ويهديها ألم البنني نيابة عن 
أيب الفضل العباس، فانه ستقضى حاجته إن شاء هللا على 

أمت وجه.

4. تهيز من يزور كربالء نيابة عن أم البنني
حدث احلاج الشيخ حممود اخلليلي يف شوال املكرم سنة 1418 
ق. يف منزل آية هللا السيد شهاب الدين املرعشي النجفي قال:
إن آية هللا احلاج السيد حممد الروحاين كان يتوسل يف املهمات 
واملشاكل املعضلة أبم البنني، وكان توّسله بتلك املخدرة اجملللة 
يبعث  أن  يقضي حاجته ويكشف كربته على  أن  ينذر هلل  أن 
إىل كربالء من يزور هناك نيابة عن أم البنني، ويتحّمل كافة 

مصروفات سفره.
وأتذكر جيداً أين حظيت يف سنة 1383 ق. بشرف زايرة كربالء 
مبلغ  يل  فدفع  السيد  قبل  من   البنني أم  السيدة  عن  نيابة 
يومها  األجرة  وكانت  دراهم،  عشرة  يعادل  ما  دينار«  »نصف 

ذهاابً وإايابً ترتاوح بني ثالثة أو أربعة دراهم.
قال أيضاً: ابتلي آية هللا الروحاين ذات مرة أبمل شديد يف سّنه، 
وكن أملاً مربحاً ال يطاق، فراجع طبيبه الدكتور الطرحيي فلم يده، 
فلما اشتد األمل اشتداداً مروعاً نذر هلل إن جّناه من هذا األمل أن 
يستأجر من يزور كربالء نيابة عن أم البنني يف ليلة اجلمعة 
القادمة، فلم متض حلظات حىت سكن األمل وكأن مل يكن شيئاً، 
أن  يبدو  السيد:  فقال  جمدداً  االمل  عاد  التايل  اليوم  عصر  ويف 
الطبيب قد حضر، فراجعه فوجده يف مطبه، فقلع سنه واراتح من 

.بالئه، كّل ذلك بربكة أم البنني
الطريقة  التوسل هبذه  هذا  عّلمت  إيّن  اخلليلي:  الشيخ  وأضاف 
لكثري من ذوي احلاجات فكان انفعاً يف قضاء حوائجهم وكشف 

كرهبم.

5. إهداء الصلوات للمعصومني وقراءة دعاء التوسل:
ختم مذكور يف كتاب »جمموعة علم جعفر« ووقته بعد صالة 
الفجر أو بعد صالة العشاء، واألفضل أن يشرع به يف أول الشهر 

وهو كالتايل:
حممد  وآل  حممد  على  صّل  »اللهم  مرة  ألف  األول:  اليوم  يف 
.وعجل فرجهم« ويهدخيا إىل خامت األنبياء حممد بن عبد هللا
ويف اليوم الثاين: أيضاً ألف مرة على النحو املذكور ألمري املؤمنني 

.علي بن أيب طالب
.ويف اليوم الثالث: لسيدة النساء فاطمة الزهراء

.ويف اليوم الرابع: لالمام اجملتىب رحيانة الرسول احلسن املظلوم
وهكذا على عدد املعصومني حىت يصل إىل صاحب األمر 

.والزمان

التوسل 
بأم البنين
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ويف اليوم اخلامس عشر: أيضاً ألف مرة على النحو املذكور أليب 
.الفضل العباس

ويف اليوم السادس عشر: ألم البنني
.ويف اليوم السابع عشر: لزينب الكربى

ويف اليوم األخري: بعد أن ينتهي من الصلوات يقرأ الدعاء املعروف 
اليك  املذكور يف مفاتيح اجلنان وأوله »اللهم إين أسألك وأتوجه 

بنبيك نيب الرمحة...«.
قال يف الكتاب املذكور: نقل يل من أثق به أّن مجاعة التزموا هذا 
اخلتم وأدوه مجاعة، فلّما انتهوا منه تشرفوا بزايرة العباس فقال 

هلم: »حاجتكم مقضية.«
أقسم الرجل املذكور أمياانً مغلظة قائاًل: كّنا مجاعة وقد قضى هللا 

حوائجنا مجيعاً واحلمد هلل.2

:6. قراءة الفاحتة الم البنني
 البنني أم  الناس سيما من يعرف منهم مقام  اشتهر بني  مما 
ومنزلتها أنّه إذا فقد حاجة وضاعت منه وأراد أن يبحث عنها 
فانّه يقرأ سورة الفاحتة ويصلي على حممد وآل حممد ويهديها ألم 

البنني، فانّه يد ضالته ابذن هللا، وقد جرب ذلك مراراً.

:7. إهداء ختمة قرآن ألم البنني
»انتشارات  إىل  رسالة  إسالمي  علي  حممد  الشيخ  احلاج  بعث 
بتاريخ ذي احلجة احلرام 1419 هـ.ق.   »مكتب احلسني

وقال فيها:
حممد علي بن أمحد االسالمي حدثت يل معضلة ال  املدعو  إيّن 
ميكن حّلها عادة، وكانت متعلقة بعدة دوائر رمسية، وقد سّدت 
حلّلها،  سبيل  أو  حيلة  أي  أجد  ومل  وجهي،  األبواب يف  مجيع 
فتوسلت ابلسيدة أم البنني وقلت هلا: سيديت أُم البنني.. إّن 
لك عند هللا جاهاً عريضاً وأان سأختم القرآن الكرمي وأهدي ثوابه 
لروحك املقدسة ويف املقابل توسلي أنت إىل هللا يف حّل مشكلت.

أجل؛ هكذا نذرت وشرعت يف تالوة القرآن الكرمي وقبل إمتام 
اخلتمة تيسر أُموري كّلها وقضيت حاجت، فكنت إذا راجعت 
ميسرة  واألُمور  مفتوحة  السبيل  وجدت  الدوائر  من  دائرة  أي 

والوجوه طلقة، وكأن مل يكن شيئاً مذكوراً.
هكذا هي هذه اأُلسرة اجلليلة شفيعتنا يف الدنيا واآلخرة.

:8. إهداء زايرة عاشوراء ألم البنني
منطقة  يسكن يف  متقاعد  عقيد  زاده  السيد حممد حسني جعفر 

»عظيمية« يف »كرج« من ضواحي »طهران« العاصمة.. أرسل 
رسالة إىل »مكتب احلسني « ذكر فيها كرامة لقمر العشرية 

أيب الفضل العباس وضّمنها توسلني أبُم البنني فقال:
قضيت ثالثني سنة من عمري يف خدمة اجليش يف اجلمهورية 
اإلسالمية، ومن مث أحلت على التقاعد، فقدمت يل دعوة من 
املراكز  إحدى  من  مُثَّ  ومن  أواًل،  االسالمي«  االعالم  »منظمة 
الناشطة يف املدينة »كرج« ألقوم بتدريس فن قراءة املراثي وإقامة 
العزاء »ما يسمى عند الناس ابلرادود« فقبلت الدعوة وشرعت 
ابلتدريس على بركة هللا، وقد كتبت - حلد اآلن - أربعة كتب يف 

هذا الفن وقدمتها خلدام املنرب احلسيين.
ويف ذات يوم - وكان اليوم مجعة - كنت مشغوالً ابلتدريس وقت 
احلصر إذ دخل أحد التالميذ ذاهالً فاستأذن وقال: إّن أيب اآلن 
القبلة،  إىل  ووجهته  تركته يف سكراته حمتضراً  املوت، وقد  يعاجل 

وجئت ألعتذر اليك عن التأخري وأعود اليه.
 فقلت له: امسع مين سأروي لك حديثاً عن سيديت فاطمة الزهراء
أفضل الستجابة  ساعة  أي   رسول هللا أيب  سألت  قالت:  فاهنا 

الدعاء؟ فقال: عند الغروب يوم اجلمعة.
فنحن ندعو ولكن األفضل أن تنذر أنت أيضاً نذراً قال: إيّن اآلن 
يف حالة من االضطراب وتشتت البال حبيث ال أدري ماذا أفعل وماذا 

أنذر، أرجوا أن تنصحين وتعلمين وترشدين إىل ما أفعل؟
فقلت له: إنذر اآلن أن تقرأ زايرة عاشوراء عشرة مرات وهتديها ألم 

البنني بقصد شفاء والدك.
فقال: أفعل، ورجع إىل البيت مسرعاً، فلّما دخل البيت بلغ به 
العجب غايته، إذ رأى أابه واقفاً يف ساحة الدار مشتغالً ابلوضوء 
منذ  أنّه  فأخربوه  ذلك،  فسأل عن  املغرب،  لصالة  واالستعداد 
نصف ساعة تقريباً انقطعت عنه احلمى فجأة وأخذ يتماثل إىل 
على  قائماً  قام  حىت  منه  تزول  املرض  أعراض  وبدأت  الشفاء 

قدميه.

اهلوامش:
1. سورة فاطر، اآلية 43.

2. استفدان ذلك من مذكرات السيد مرتضى اجملتهدي السيستاين.
 

املصدر: الشيخ علي راّبين اخللخايل، »أّم البنني الّنجم الساطع يف 
اإلسالمي، صص  الكتاب  داِر  الناشر: مؤسسة  األمني«،  النيّب  مدينة 

.161 -153

النَّْفس

اإلنسـان في القرآن

الت  مبعانيها  والنفس  والروح  العقل  عن  اليوانن  حكماء  تكلَّم 
تُنسب إىل الكون.

إىل  تُنسب  الت  مبعانيها  والنفس  والروح  العقل  عن  وتكلموا 
فكان  جوهرها،  وعلو  صفائها  حسب  على  ورتبوها  اإلنسان، 
العقل عندهم أوهلا وأشرفها؛ ألن جوهر العقل املطلق هو هللا جلَّ 
شأنه، والعقل اإلهلي هو العقل الفعَّال1 الـُمنزَّه عن املادة واهليويل، 
الروح  املنفعل،2 مث أييت  العقل  أو  اإلنساين  العقل  وعنه يصدر 

والنفس بعد ذلك يف الصفاء والشرف.
فعندهم أن الروح أقرب إىل عنصر النور، وأن النفس أقرب إىل 
عنصر اهلواء والرتاب، ويقول أتباع أفلوطني: إن العقل اإلهلي فيض 
منعم صدر عنه »النفس«، ومنه صدر ما دوهنا من املوجودات على 
ترتيب شرفها وصفائها، وهم يذكرون النفس بصيغة املذكر، ويتابعهم 

يف ذلك من كتبوا ابلعربية واتبعوهم يف مذاهبهم الصوفية.
والروح أرفع من النفس يف درجات الوجود ودرجات احلياة عند 

الكائنات  النفس إىل  اليوانن، فمنهم من ينسب  أكثر حكماء 
ببعض  ويوصف  ويلد  ينمو  نبات  ومنها كل  مجيًعا،  العضوية 
صفات األحياء، فمعىن النفس عندهم على هذه الصفة مرادف 
ملعىن »احلركة احليوية«، أو معىن القوة الت جتعل أعضاء اجلسم 
احلي خمالفة لألجسام املادية يف قابلية النمو والتوليد، ونصيبها من 
اإلرادة أكرب من نصيب اجلماد، وأصغر من نصيب الروح؛ فإهنا 

ال متلك االنتقال من املكان الذي هي فيه.
فالعقل والروح والنفس قوى حية على هذا الرتتيب من الشرف 
والصفاء، واإلنسان له نصيبه من العقل، ولكنه دون العقل الفعَّال 
يف جوهره وتنزهه عن املادة واهليويل، وله روح يعلو به على سائر 
املوجودات، ونفس قد يقرتب هبا من الكائنات الت تنمو وتلد 

وتزيد على درجات.
إن هذا االختالف بني هذه القوى يف مصطلح احلكمة اليواننية، 
ويف لغة الكتاب املبني يقاس من انحية إىل كثافة املادة، ويقاس 
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٭ يف َأيِّ ُصورٍَة مَّا َشاَء رَكََّبَك«18 
»َوِإَذا النّـُُفوُس ُزوَِّجْت ٭ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت * أبَِيِّ َذنٍب قُِتَلْت ٭ 
َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت ٭ َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت ٭ َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرْت 

٭ َوِإَذا اجْلَنَُّة ُأْزِلَفْت ٭ َعِلَمْت نـَْفٌس مَّا َأْحَضَرْت«19
مبقوماهتا  تُقرن  أهنا  زوجت«  »النفوس  معىن  يف  قيل  ما  ومجلة 

وأعماهلا، أو ُتضم إىل أشباهها وقرانئها.
فحساب النفس من حساب اإلنسان، ولكن الذات اإلنسانية 
أعم من النفس ومن العقل ومن الروح حني ُتذَكر كلٌّ منها على 
ولكن  هواها،  عن  لينهاها  نفسه  حُياسب  اإلنسان  فإن  حدة، 
الروح من أمر اخلالق الذي ال يعلم اإلنسان منه إال ما علَّمه هللا، 
الغريزة، ومستلهم هلداية  ويتوسط العقل بني القوتني، فهو وازع 

الروح.
الذات  يف  القوى  هذه  ترتيب  القرآن  هدي  من  نفقه  ولعلنا 
اإلنسان  القيام ابلتكليف ومتييز  منها يف  اإلنسانية، وعمل كل 

مبنزلة الكائن املسئول.
فاإلنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه، فيتصل 
من جانب النفس بقوى الغرائز احليوانية ودوافع احلياة اجلسدية، 
ويتصل من جانب الروح بعامل البقاء وسر الوجود الدائم، وعلمه 
احملدود،  جانبها  من  وسعه  ما  يدرك  أن  العقل  عند هللا، وحق 
ولكنه ال يُدرك احلقيقة كلها من جانبها املطلق إال إبميان وإهلام.

اهلوامش:
1. Poietikos
2. Pothetikos

3. سورة اإلسراء، اآلية 85.
4. سورة الزمر، اآلية 42.

5. سورة األنعام، اآلية 60.
6. سورة املائدة، اآلية 32.
7. سورة النساء، اآلية 29.
8. سورة البقرة، اآلية 85.

9. سورة النازعات، اآليتان 40 و 41.
10. سورة يوسف، اآلية 53.

11. سورة الشمس، اآلايت 10-7.
12. سورة القيامة، اآليتان 1 و 2.

13. سورة القيامة، اآليتان 14 و 15.
14. سورة الفجر، اآليتان 27 و 28.

15. سورة املدثر، اآلية 38.
16. سورة األنبياء، اآلية 47.

17. سورة آل عمران، اآلية 30.
18. سورة االنفطار، اآلايت 8-1.
19. سورة التكوير، اآلايت 14-7.

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

اإلنسـان في القرآن

من انحية إىل املثل األعلى، وهو هللا.
وقد يقاس الكمال يف مصطلح احلكمة اليواننية إىل اجلوهر مبقدار 

ارتفاعه، وإىل املادة أو اهليويل مبقدار هبوطه.
ولكن كمال هذه القوى يف لغة القرآن مقيس إىل كمال هللا جل 
شأنه؛ فأرفعها وأشرفها ما كان أقرهبا إىل الصفات اإلهلية، وأدانها 

وأخسها ما كان أبعدها من تلك الصفات.
ومن املقابلة بني هذه القوى، كما ذُكرت يف الكتاب املبني، قد 
نتبني أن الروح، هو أقرهبا إىل احلياة الباقية، وأخفاها عن املدارك 
عن  واحتجب  بعلمه  هللا  استأثر  الذي  اجلانب  وأنه  احلسية، 
أنبيائه؛ ألنه سر الوجود املطلق؛ ال قدرة للعقل اإلنساين احملدود 

على اإلحاطة به ووعيه إال مبا يناسبه من اإلشارة والتقريب: 
اْلِعْلِم  َأْمِر َريبِّ َوَما ُأوتِيُتم مَِّن  ِمْن  »َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح 

ِإالَّ َقِلياًل«3
النفس  أن  فالراجح  الكرمي،  القرآن  بيان  يف  والنفس  العقل  أما 
أقرهبما إىل الطبع أو القوة احليوية الت تشمل اإلرادة كما تشمل 
الغريزة، وتعمل واعية كما تعمل غري واعية، وأتيت يف مواضعها 
الت  والقوة  النوم،  يدركها  الت  للقوة  مرادفة  الكثرية  اآلايت  من 
يزهقها القتل، والقوة الت حتس النعمة والعذاب، وتُلهم الفجور 
والتقوى، وحُتاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة؛ فهي القوة 
الطبع  لنوازع  منقادة  أو  العقل،  تعمل وتريد مهتدية هبدى  الت 

واهلوى، وتوضع هلا املوازين القسط يوم القيامة:
»هللاُ يـَتـََوفَّ اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوالَّيِت مَلْ مَتُْت يف َمَناِمَها«3 
»َوُهَو الَِّذي يـَتـََوفَّاُكم اِبللَّْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم اِبلنَـَّهاِر«4 

وإذا ذُكر قتل النفس »يف القرآن« فإمنا هو قتل اإلنسان أو الناس 
على حسب اخلطاب إىل الفرد أو اجلماعة: 

النَّاَس  قـََتَل  َا  َفَكَأنَّ اأْلَْرِض  َفَساٍد يف  َأْو  نـَْفٍس  ِبَغرْيِ  نـَْفًسا  قـََتَل  »َمن 
يًعا«6 مجَِ

»َواَل تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكْم ِإنَّ هللَا َكاَن ِبُكْم رَِحيًما«7
ُؤاَلِء تـَْقتـُُلوَن أَنُفَسُكْم َوُتْرُِجوَن َفرِيًقا مِّنُكم مِّن ِداَيرِِهْم«8 »مثَّ أَنُتْم هَٰ

ولكن اإلنسان أعم من النفس؛ ألنه مسئول أن ينهاها: 
»َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَِبِّه َونـََهى النَـّْفَس َعِن اهْلََوٰى ٭ فَِإنَّ اجْلَنََّة ِهَي 

اْلَمْأَوٰى«9
»الذات  هي  والروح  والعقل  النفس  من  القوى  هذه  فجملة 
اإلنسانية«، تدل كل قوة منها على »الذات اإلنسانية« يف حالة 

من حاالهتا، وال تتعدد »الذات اإلنسانية« أبية صورة من صور 
التعدد؛ ألهنا ذات نفس، أو ذات روح، أو ذات عقل، فإمنا هي 
إنسان واحد يف مجيع هذه احلاالت، وهي تعبريات عنها يف مجيع 
اللغات تقضي هبا ضرورة الكالم عن كل قوة خفية تدرك أعماهلا 

وال تدرك مصادرها.
وعلى هذا النحو تكلَّم الناس عن ملكات العقل والنفس والروح، 
ضمري  ومن  ظاهر،  ووعي  ابطن  وعي  من  إليها  يُنسب  وعما 
ووجدان وخيال وحافظة وبديهة وروية، إىل غري هذه األمساء الت 
تتعدد للتمييز بني األعمال، وإن مل تتعدد يف مصدرها املعلوم أو 

اجملهول.
وقد ذُكرت النفس يف القرآن جبميع قواها الت يدرسها اليوم علماء 

النفس املتخصصون هلذه الدراسات يف موضوعاهتا احلديثة.
فقوة الدوافع الغريزية تقابل النفس »األمَّارة ابلسوء«: 

»َوَما أُبَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النَـّْفَس أَلَمَّارٌَة اِبلسُّوِء«10
وقوة النفس الواعية تقابل النفس امللهمة: 

»َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها ٭ فََأهْلََمَها ُفُجورََها َوتـَْقَواَها ٭ َقْد َأفـَْلَح َمن زَكَّاَها 
٭ َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها«11

منها  يقع  الت  النفس  اللوامة، وهي  النفس  تقابل  الضمري  وقوة 
احلساب كما يقع عليها، وجاء ذِْكرها من أجل ذلك مقرواًن بيوم 

القيامة: 
»اَل أُْقِسُم بِيـَْوِم اْلِقَياَمِة ٭ َواَل أُْقِسُم اِبلنَـّْفِس اللَّوَّاَمِة«12
مث ذُكرت موصوفة ابإلبصار والعلم مبواقع األعذار: 

ْنَساُن َعَلٰى نـَْفِسِه َبِصريٌَة ٭ َوَلْو أَْلَقٰى َمَعاِذيَرُه«13  »َبِل اإْلِ
وقوة اإلميان والثقة ابلغيب تقابل النفس املطمئنة: 

»اَي أَيَـّتـَُها النَـّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ٭ اْرِجِعي ِإىَلٰ رَبِِّك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة«14
ويف كل موضع من هذه املواضع تذكر النفس اإلنسانية بعامة هذه 
القوى، فتجمعها خاصة واحدة هي خاصة اإلنسان يف القرآن، 

وهي - كما تقدم - خاصة الكائن املكلف املسئول: 
»ُكلُّ نـَْفٍس مبَا َكَسَبْت رَِهيَنٌة«15

»َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيـَْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم نـَْفٌس َشيـًْئا«16 
»يـَْوَم تَُِد ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ حمَُّْضًرا«17 

اْلِبَحاُر  َوِإَذا  ٭  انتـَثـََرْت  اْلَكَواِكُب  َوِإَذا  ٭  انَفَطَرْت  السََّماُء  »ِإَذا 
َرْت ٭ َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت ٭ َعِلَمْت نـَْفٌس مَّا َقدََّمْت َوَأخََّرْت ٭  ُفجِّ
نَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرمِي ٭ الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فـََعَدَلَك  اَي أَيّـَُها اإْلِ

اإلنسـان في القرآن
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فدك منها.2 و هذه اخلطبة مروية يف املصادر الروائية و التارخيية 
للشيعة و السّنة و أبسناد متعددة و لكن بقليل من اإلختالف 

يف النص.3
فالسيدة الزهراء يف هذه اخلطبة و بعد احلمد و الثناء و بيان 
األحكام  فلسفة  اخللق و كذلك  لفلسفة  تعرضت  اإلهلية  النعم 

الشرعية اإلهلية حيث قالت:

1ـ »و طاعتنا نظاماً للملة«
»فجعل  عبارة  على  عطف  بعدها  الت  اجلملة  و  اجلملة  فهذه 
هللا اإلميان...« الت وردت يف هذه اخلطبة. فيكون املعىن أن هللا 

سبحانه و تعاىل جعل طاعتنا سبباً للنظم يف الدين اإلسالمي.
و من الواضح الذي ال غبار عليه أن طاعة أهل البيت سبب 
أفرادها حول  الطاعة جتمع كل  الدين، و ذلك ألن هذه  لنظم 
حمور الدين و هذا احملور يبينه اإلمام الذي هو األعلم و األتقى و 
اجلامع لكل الكماالت. و الريب أهل البيت هم أكثر الناس 
هبا، ألن علمهم متصل  القرآن و أكثرهم إطالعاً  علما حبقائق 
مببدأ الوحي فمن الطبيعي حيصل اإلنسجام و التوحيد يف املسائل 

الدينية حبكم طاعتهم.

2ـ »و إمامتنا أماانً من الفرقة )للفرقة(«
فقد طرحت السيدة الزهراء هنا مسألة اإلمامة و تعين بذلك 
تنبيه اخلليفة و الناس أبن اإلمامة و خالفة النيب حممد هي 
من شؤوهنم، و قد أعطاها هللا سبحانه هلم للحد من فرقة الناس 
و جلمعهم حول حمور واحد. و بتعبري آخر، إن هللا جعل اإلمامة، 
لكي ال تفرتق األمة اإلسالمية و لكي ال يذهب كل إىل جهة، 
و جعلها حموراً يقرّه العقل. فلو كان لشخص الرجحان على ابقي 
البشر يف كل النواحي، العلمية و التقوائية و يف التدبري و العدالة 
و يف إرتباطه ابهلل سبحانه و غري ذلك، فمن الطبيعي يتحتم على 
اجلميع اإللتفاف حوله، عندها ال حتصل أي فرقة و ال تشتت. 
و هذا الكالم مستلهم من حديث الثقلني4 و قد ذكرته السيدة 

 :يف خطبتها الفدكية. فعندما يقول النيب الزهراء
»إين اترك فيكم الثقلني ما إن متسكتم هبما لن تضلوا بعدي أبدًا.«

فهااتن العباراتن يف احلقيقة بيان ملضمون واحد و هو أن نظام 
التشتت، ال  التفرقة و  بقاءه و صيانته من  الدين اإلسالمي و 
يكون إال يف ظل قيادة أهل البيت. و مما يدر قوله إن بعض 

احملققني5 فّسر »امللة« هنا »ابألمة« و ال منافاة بني هذا املعىن 
و املعىن الذي بّيناه.

و من البديهي أن لكل جمتمع قطب فكر لنظامه و بقائه، و ال 
يكون هذا القطب إال على رأس اهلرم ليمكنه جذب كل األفكار 
و اآلراء إليه و ليمأل و يسّد الفراغ املوجود من هذه الناحية، و 

عندها ال تبقى أرضية ألي إختالف.
إن الشريعة اإلسالمية و اجملتمع اإلسالمي أيضاً يتطلبان إتباع أهل 
البيت و طاعتهم حلفظهما من كل إختالف و تفرقة يف مجيع 
األبعاد، ألهنم و ابتصاهلم ابملصدر احليوي و بعامل الغيب، يؤّمنون 
الرشد الفكري للبشرية يف مجيع اجلهات، بدءاً من اإلقتصاد و 

مرورا ابحلقوق و األحكام و إنتهاء ابلسياسة و نظم األمر.

اهلوامش: 
1. »السقيفة و فدك«، ص 139؛ »اإلحتجاج«، ج 1، ص 99.

2. إبن أيب طاهر، أمحد، »بالغات النساء«، صص 23-31؛ الشريف 
بن  جرير  بن  حممد  لصغري،  اآلملي  الطربي،  األوىل؛  الطبعة  قم،  الرضي، 
رستم، »دالئل اإلمامة«، صص 109-125، البعثة، قم، الطبعة األوىل، 
نور  »تفسري  مجعة،  بن  علي  عبد  احلويزي،  العروسي  1413ه.ق.؛ 
الثقلني«، حتقيق: الرسويل احملاليت، سيد هاشم، ج 1، ص 450، إنتشارات 

إمساعيليان، قم، الطبعة الرابعة، 1415ه.ق.
2. اجلواهري البصري، امحد بن عبد العزيز، »السقيفة و فدك«، احملقق و 
املصحح: األميين، حممد هادي، صص 137-145، مكتبة نينوى احلديثة، 
طهران؛ الطربسي، امحد بن علي، »اإلحتجاج«، ج 1، صص 108-97، 
الطبعة  مشهد،  املرتضى،  نشر  ابقر،  حممد  اخلرسان،  واملصحح:  احملقق 
إبن حامت،  النساء«، صص 26-31؛  األوىل، 1403ه.ق.؛ »بالغات 
الشاملي، مجال الدين يوسف، »الدر النظيم يف مناقب األئمة«، صص 
465-478، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم، الطبعة األوىل، 1420ه.ق.
3. »دالئل اإلعتقاد ابإلمامة و األئمة«، ح 1362؛ »الصحيح البخاري 

وحديث الثقلني، ح 11097.
4. احلسيين الزجناين، سيد عز الدين، »شرح خطبة السيدة الزهراء«، ص 

365، بستان الكتاب، قم، الطبعة العاشرة، 1387ه.ش.

املصدر: إسالم کوئست.

األسئلة واألجـوبة

 معنى قيادة األئمة
في الخطبة 

الفدكية

السؤال:
قالت السيدة الزهراء يف اخلطبة الفدكية: »طاعتنا نظاماً للملة 

و إمامتنا أماان من الفرقة.«1
كيف نثبت هذا األمر؟ أي كيف تكون قيادة األئمة مؤدية 

إىل نظم الدين و مانعة من التفرقة؟

اجلواب:
قبل الدخول يف اجلواب، ال بد من التذكري أبن موضوع السؤال 
ينطلق من عبارتني من اخلطبة املعروفة ابخلطبة الفدكية للسيدة 
ألقتها  اخلطبة  هذه  و   حممد األكرم  النيب  بنت   الزهراء
إسرتجاع  على  األول  اخلليفة  تصميم  خرب  إليها  وصل  عندما 

األسئلة واألجـوبة
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منّوعـــات

الحكــايات

تقديم الكتاب

نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر هو خري كتاب أخرج للناس يف أقوال 
األئمة املوجزة، وألفاظهم املعجزة، وحكمهم الباهرة، ومواعظهم 

الزاهرة، فهو حيتوي ملعاً تنزه انظرك، وتنبه خاطرك هبا.
يستند مؤلف الكتاب يف عمله هذا إىل نسختني خطيتني واثلثة 
األصفهاين،  الصفوي  القاسم  أبو  العامل  خبط  األوىل  مطبوعة 
مكتبة  خمطوطات  ...خزانة  يف  حمفوظة  الثانية كانت  والنسخة 
املسجد األعظم بقم املشرفة ويرجع اترخيها إىل القرن الثاين عشر، 
أما النسخة الثالثة فأخذت من النجف األشرق بتاريخ 1404هـ.

وكما أسلفنا يضم الكتاب طرفاً من كالم رسول هللا يف آدابه، 
ومواعظه وأمثاله، وحكمه، وملع من كالم أمري املؤمنني علي بن أيب 
طالب، وملع من كالم اإلمام احلسن بن علي، وملع من 
كالم االمام احلسني بن علي، وكذلك ملع من كالم اإلمام 
بن علي  أيب جعفر حممد  اإلمام  بن احلسني، وكالم  علي 
اإلمام جعفر بن حممد، وأيضاً  الباقر، وملع من كالم 
 ،ملع من كالم اإلمام الكاظم أيب احلسن موسى بن جعفر
واإلمام الرضا أيب احلسن علي بن موسى بن جعفر، واإلمام 
واإلمام   ،حممد بن  علي  واإلمام   ،الرضا علي  اجلواد 
احلسن بن علي العسكري وأخرياً ملع من كالم اإلمام احلجة 

.بن احلسن
ومن هذه اللمع الرائعة نقتبس قوالً لرسول هللا: »ادعوا هللا 

نزهة الناظر 
وتنبيه الخاطر

وأنتم موقنون ابإلجابة، واعملوا أن اللع تعاىل ال يسمع ]دعاء[ من 
قلب اله.« 

ويقول اإلمام علي: »الصحة بضاعة، والتواين إضاعة، والوفاء 
راحة.« 

قال احللواين يف مقدمة کتابه:
و قّدمت أمام كالمهم طرفا من كالم رسول الّل، لتستدّل به، و 
 تعلم أهّنم من حبره الزاخر يغرتفون، و علمه الغامر يقتبسون و أنّه
العلم  مدينة   أنّه و  الفروع  و  األغصان  هم  و  املتبوع،  األصل 
و هم أبواهبا، و مساء احلكمة و هم أسباهبا و أنّه معدن البالغة و 
ينبوعها، و هم زهرهتا و ربيعها صلوات الّل عليهم و سالمه، و حتّيته 
و إكرامه و لو مجع ما رواه أهل العدل عنهم ملا وسعته الطوامري، 
و ال حوته األضابري ألهّنم ابحلكمة ينطقون، و ابملوعظة يتفوهون، و 

لكن اعتمدت 
قـَْوَل َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ قَاَل: »ُخُذوا ِمْن ُكلِّ ِعْلٍم َأْرَواَحُه، َو َدُعوا 

ظُُروَفُه، فَِإنَّ اْلِعْلَم َكِثرٌي َو اْلُعُمَر َقِصرٌي.«
و قد ومست كتايب هذا ب »نزهة الناظر و تنبيه اخلاطر« و ابلّل تعاىل 

التوفيق و هو حسيب َو نِْعَم اْلوَِكيُل.

اإلمام  مدرسة  قم،  اخلاطر«،  تنبيه  و  الناظر  »نزهة  حلواين،  املصدر: 
املهدي، 1408ه. ق.، املقدمة.

:قال رسول هللا
»خلق نور فاطمة قبل أن تلق األرض و السماء.« 

فقال بعض الناس: اي نيب هللا فليست  هي  إنسية؟ 
فقال: »فاطمة حوراء إنسية« 

قال: اي نيب هللا و كيف هي حوراء إنسية؟ 
قال: »خلقها هللا عز و جل من نوره قبل أن خيلق آدم إذ كانت 

األرواح فلما خلق هللا عز و جل آدم عرضت على آدم.« 
قيل: اي نيب هللا و أين كانت فاطمة؟ 

قال: »كانت يف حقة حتت ساق العرش.« 
قالوا: اي نيب هللا فما كان طعامها؟ 

قال: »التسبيح و التهليل و التحميد فلما خلق هللا عز و جل 
آدم و أخرجين من صلبه أحب هللا عز و جل أن خيرجها من صليب 
جعلها تفاحة يف اجلنة و أاتين هبا جربئيل فقال يل: السالم عليك 

و رمحة هللا و بركاته اي حممد! 
قلت: و عليك السالم و رمحة هللا حبييب جربئيل! 

فقال: اي حممد! إن ربك يقرئك السالم. 
قلت منه السالم و إليه يعود السالم. 

قال: اي حممد! إن هذه تفاحة أهداها هللا عز و جل إليك 
من اجلنة فأخذهتا و ضممتها إىل صدري، قال اي حممد 
ساطعا  نورا  فرأيت  ففلقتها  جالله كلها  جل  هللا  يقول 

ففزعت منه. 
فقال اي حممد ما لك ال أتكل، كلها و ال تف فإن ذلك النور 

املنصورة يف السماء و هي يف األرض فاطمة. 
قلت: حبييب جربئيل و مل مسيت يف السماء املنصورة و يف األرض 

فاطمة؟ 
قال: مسيت يف األرض فاطمة ألهنا فطمت شيعتها من النار و فطم 
أعداؤها عن حبها و هي يف السماء املنصورة و ذلك قول هللا  عز 

و جل: 
»يـَْوَمِئٍذ يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن بَِنْصِر اللَِّ يَنُصُر َمْن َيَشاُء«1 يعين نصر فاطمة 

حملبيها.«2 

نور الحوراء
اهلوامش:

1. سورة الروم، اآلايت 3 و 4.
2. ابن اببويه، حممد بن على، »معاين 

االولی،  الطبعة  قم،  األخبار«، 
1403ه. ق.، ص 397.
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الدراسات الثقافية

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

األسئلة  من  العامل كثرية  يف  اليهودية  اجلماعات  أعضاء  يطرح 
بشان هوية الدولة اليهودية، ومدى عمق أو حىت حقيقة انتمائها 
يتساءلون:  فاملتدينون  اإلثين.  أو  الديين  ابملعىن  سواء  لليهودية، 
كيف ميكن أن تصنف الدولة الصهيونية على أهنا دولة يهودية 
وهي من أكرب الدول إابحية يف العامل وال يقيم سكاهنا الشعائر 
وموروثهم  إبثنيتهم  املهتمون  اليهود  ويتساءل  اليهودية؟  الدينية 
اليهودي السؤال نفسه: كيف ميكن أن نسمي الدولة الصهيونية 
دولة  متسارعة  والعوملة خبطى  األمركة  معدالت  فيها  تتزايد  الت 
اجلديدة  صهيون  هي  إسرائيل  تكون  أن  من  فبدال  يهودية؟ 
أصبحت ماك إسرائيل اجلديدة )نسبة إىل ماكدوانلد(. ويتساءل 
ابلتجسس  تقوم  دولة  إهنا  الثورية:  االجتاهات  ذوي  من  اليهود 
أمريكة  يف  الفاشية  النظم  وبتزويد  املتحدة،  الوالايت  حلساب 
الالتينية ابألسلحة، وكانت تتعاون مع نظام األابرهتايد )التفرقة 
اللونية( يف جنوب إفريقية، وحاولت قمع االنتفاضة بكل أنواع 
اإلرهاب املتاحة وال تزال تنكر على الفلسطينيني حق تقرير املصري 

وتستعمر أرضهم، فكيف ميكن أن نصف مثل هذه الدولة بكلمة 
»يهودية«؟

وقد طرحت القضية نفسها داخل إسرائيل ولكن على مستوى 
الصهيوين  االستعمار  أن  املعروف  فمن  خمتلف.  وبشكل  آخر 
اإلحاللية  املرحلة  هي  األوىل،  املرحلة  مراحل:  بثالث  مر  قد 
الدولة وطرد  الت وصلت إىل ذروهتا عام 1948م. مع إعالن 
أرض  يف  لالستيطان  املهاجرين  آالف  ووصول  الفلسطينيني 
»فلسطني«، مث انتهت هذه املرحلة عام 1967م. حني قامت 
إسرائيل بضم الضفة الغربية والقطاع وهي مناطق مأهولة ابلسكان 
العرب الذين مل يتمكن االستعمار الصهيوين من طردهم، فتحول 
الشمالية  أمريكة  طريقة  )على  اإلحاليل  االستيطاين  االستعمار 
حيث يباد السكان األصليون أو يُطردون( إىل استعمار استيطاين 
مبين على التفرقة اللونية )على طريقة جنوب إفريقية حيث يتم 
االحتفاظ ابألرض مبن عليها من سكان يتم حتويلهم إىل مصدر 
للعمالة الرخيصة(. وقد أاتح النظام العاملي اجلديد فرصة جديدة 

هوية الدولة 
اليهودية

نطاق  يتجاوز  أن  بوسعه  فأصبح  الصهيوين  االستيطاين  للنظام 
فلسطني احملتلة ليتغلغل يف البالد العربية وليحول السوق العربية 
إىل سوق شرق أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط األساسي 
بني العرب والغرب، بل وبني كل دولة عربية وأخرى، ويصبح هو 
القناة الت توزع من خالهلا رؤوس األموال اخلارجية على املنطقة، 
واهلدف النهائي هو أن يقوم التجمع الصهيوين بتحديد شكل 

املنطقة وإدارهتا مبا يتناسب مع مصلحته واملصاحل الغربية.
وتكمن املفارقة الكربى يف أن توسع اجليب االستيطاين يتطلب 
لالستيطان  املطلوبة  البشرية  املادة  أي  املستوطنني،  من  مزيدا 
والقتال، حىت ميكنه االضطالع بوظيفته الت تشكل أساس كيانه. 
ولكن املصادر البشرية للهجرة اليهودية قد جفت إىل حد كبري، 
نسبة اخلصوبة  العامل الخنفاض  اليهود يف  أعداد  تناقص  بسبب 
املصدر  األخرية  السوفييتية  اليهودية  اهلجرة  أفرغت  وقد  بينهم. 
األخري للمادة البشرية االستيطانية يف شرق أوربة، فيهود الوالايت 
املتحدة وغرب أوربة هم صهاينة توطينيون ويتحركون دائما من 
أجل املستوطن الصهيوين وال يهاجرون إليه قط. وتشاهد الدولة 
الصهيونية عددا كبريا من النازحني، أي املستوطنني الصهاينة، ممن 
يهاجرون من فلسطني احملتلة إىل »الوالايت املتحدة« أو إىل أي 

بلد آخر. ومما يفاقم األزمة تزايد السكان العرب.
وكل هذا يعل التوسع االستيطاين واالقتصادي أمرا عسريا. وقد 
ظهر يف إسرائيل صراع بني ما يسمى »الصهيونية الدميوجرافية« 
أو »الصهيونية السكانية « و»الصهيونية األراضي«. ويرى االجتاه 
ابلسكان  املأهولة  ابألراضي  االحتفاظ  أن  )الدميوجرايف(  األول 
سيفوقون  بتكاثرهم  فهم  شيء،  يف  احلكمة  من  ليس  العرب 
الصهاينة عددا ويهددون الطابع اليهودي للدولة الصهيونية، بل 
اإلسرائيلية  الدميقراطية  يهدد  العرب  تزايد عدد  أن  ويرى هؤالء 
ذاهتا، إذ من الصعب على دولة دميقراطية أن تضم أقلية كبرية )قد 
تصبح أغلبية( وتنكر عليها حق االشرتاك يف صنع القرار. وهلذا، 
للعرب )كما  املأهولة  املناطق  بتسليم  يطالب دعاة هذا االجتاه 
حدث مع »قطاع غزة«( واالحتفاظ فقط ابلنقاط االسرتاتيجية 
اجلو  إلسرائيل  سيوفر  الذي  األمر  اإلسرائيلي،  األمن  لضمان 
املالئم لتطوير اقتصادها بطريقة تسمح هلا بقيادة منطقة الشرق 
األوسط، أما االجتاه الثاين )صهيونية األراضي( فيذهب إىل أنه 
ال ميكن االنسحاب من أي من األراضي الت احتلها الصهاينة 
)فهي أرض امليعاد املقدسة( وأنه ميكن االحتفاظ هبا مبن عليها 
من السكان دون التخلي ابلضرورة عن الطابع اليهودي للدولة 

)فالقمع املستمر للعرب سيضمن هدوءهم يف املناطق، كما تسمى 
األراضي احملتلة يف اخلطاب الصهيوين(. ومما يدر مالحظته أن 
الثاين أبنه  بينما يوصف  االجتاه األول يوصف أبنه »معتدل«، 
بينهما،  فارق جوهري  أنه ال يوجد  األمر  »متطرف«. وحقيقة 
فكالمها يصدر عن اإلمجاع الصهيوين، ومها ال خيتلفان إال فيما 
املتحدة  الوالايت  وترى  التوسع.  ونطاق  التطبيق  بطريقة  يتصل 
)رائدة النظام العاملي اجلديد( أن مدرسة الصهيونية السكانية هي 
املواجهة  العاملي اجلديد يفضل عدم  فالنظام  األقرب ألهدافها، 
املباشرة مع الشعوب املستغلة على حني أن صهيونية األراضي 

تؤدي إىل مثل هذه املواجهة.

أسطورة الوطن األصلي
قرارات املؤمترات الصهيونية تشبه األسطوانة املشروخة الت تكرر 
األصوات نفسها إىل أن يضطر املستمع إىل إسكاهتا. وهذا ما 
يف  أكد  الذي  )۲۰۰۲م.(،  والثالثني  الرابع  املؤمتر  يف  حدث 
قراراته مرکزية إسرائيل يف حياة الدايسبورا وهو يف هذا ال خيتلف 
عن املؤمتر احلادي والثالثني )۱۹۸۷م.( الذي طرح مبدأ ثنائية 
إسرائيل  يف  أحدمها  مركزان  العامل  ليهود  يكون  أن  أي  املركزية؛ 
)۱۹۹۷م.(  والثالثون  الثالث  املؤمتر  أما  الدايسبورا.  يف  والثاين 
فطرح مفهوم مركزية إسرائيل يف احلياة اليهودية، متبنيا بذلك الرؤية 
والعالقة  االستيطانية  اجملتمعات  يف  اهلوية  إلشكالية  األمريكية 
وأمريكيون  أمريكيون »أملان«  فهناك  األصلي.  بوطنه  املستوطن 
أيرلنديون وأمريكيون عرب وأمريكيون يهود. فاألمريكيون األملان 
أمريكيون وطنهم األصلي أملانية، واألمريكيون األيرلنديون أمريكيون 
وطنهم األصلي »أيرلندة«، واألمريكيون اليهود أمريكيون ووطنهم 

األصلي إسرائيل )فلسطني( )حسب التصور الصهيوين(.
وتبيّن الرؤية األمريكية للهوية يعين أن بوسع األمريكي اليهودي 
أن يصبح مواطنا أمريكيا يندمج يف جمتمعه دون أن ينصهر فيه 
متاما، فهو أمريكي حيتفظ هبويته اليهودية، ومن مث تتحقق الرؤية 

الصهيونية اخلاصة مبركزية إسرائيل يف احلياة اليهودية.
عكس  هي  األصلي  الوطن  أسطورة  أن  الكربى  املفارقة  ولكن 
الذي  الوطن  هو  األصلي  فالوطن  متاما،  الصهيونية  األسطورة 
هتاجر منه وليس الوطن الذي هتاجر إليه، والصهيونية تعين أوال 
وقبل كل شيء اهلجرة إىل فلسطني واالستيالء عليها واالستيطان 
فيها. ويقال يف تعريف الصهيونية التوطينية إهنا صهيونية اليهودي 
يف  اثلث  يهودي  لتوطني  آخر  يهودي  من  أمواال  أيخذ  الذي 
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أرض امليعاد!
فعلوا  لو  التقسيم، ألهنم  هبذا  الصهاينة  يقبل  ال  احلال  وبطبيعة 
هي  الصهيونية  أن  يدعون  فهم  الشرعية،  من  كثريا  لفقدوا 
دعوة  هو  العودة  وقانون  أبسره  اليهودي  الشعب  أيديولوجية 
لكل يهود العامل لالستيطان يف فلسطني، وتقسيم الصهيونية إىل 
استيطانية وتوطينية يعين أن قانون العودة موجه جلزء صغري من 
يهود العامل، وهذا ما يرفضه الصهاينة الذين استوطنوا ابلفعل يف 
فلسطني، وهلذا ميارسون ضغوطا على يهود العامل لكي ينفضوا 
عن أنفسهم الصهيونية التوطينية ويتحولوا إىل صهاينة حقيقيني، 
الدايسبورا،  إسرائيل يف حياة  فمركزية  استيطانيني. وهكذا،  أي 
اهلجرة  تعين  واإلسرائيليني،  االستيطانيني  الصهاينة  إىل  ابلنسبة 

االستيطانية. 
املتحدة«،  »الوالايت  يف  خاصة  الصهيونية،  التجمعات  ومتثل 
املعارضة األساسية هلذا املوقف الذي يقلص، بل يقوض، دورهم 
متاما ويهمشهم ويشكك يف صهيونيتهم. وهلذا، ترى املنظمات 
واحد،  بوطن  ترتبط  ال  »أمة«  اليهود  أن  االجتاه  هلذا  املؤيدة 
وتكتفي ابحلديث عن »الشعب يهودي« دون االرتباط بوطن، 
كما تطالب بتأكيد املشاركة بني الدولة الصهيونية ويهود العامل 
على قدم املساواة، وابلنظر إىل اهلجرة حنو إسرائيل ال على أهنا 

أساس لتحقيق الصهيونية وإمنا على أهنا مثل أعلى.
)التوطينيني(  العامل  صهاينة  الفريقني،  بني  املعارك  نشبت  وقد 
ففي  املتعاقبة.  الصهيونية  املؤمترات  االستيطانيني، يف  والصهاينة 
املؤمتر اخلامس والعشرين )۱۹6۱م.( أكد بن جوريون أن اهلجرة 
إىل إسرائيل واجب ديين وقومي على كل اليهود، ألن اليهودي 
ال يعرب عن إميانه ابلصهيونية إال بوجوده يف الدولة الصهيونية. 
وتصدى له انحوم جولدمان، ممثل يهود العامل، فأكد أن اليهودي 
ويف  األصلي.  بلده  يف  استمراره  مع  خملصا  يكون صهيونيا  قد 
الصهيونية  الدولة  بدأت  )۱۹۷۲م.(  والعشرين  الثامن  املؤمتر 
تصعد محلتها لتهجري اليهود السوفييت، ولكن جولدمان اعرتض 
على هذه احلملة مؤكدة أن من حق كل يهودي أن يبقى يف وطنه 
يهاجر إىل وطنه  أن  فيه( ال  يعيش  الذي  الوطن  احلقيقي )أي 

األصلي الومهي )أي الدولة الصهيونية!(.
وأحياان يزداد تطرف بعض الصهاينة االستيطانيني فيثريون قضية 
حساسة، وهي كيف ميكن هلؤالء »الزعماء الصهاينة« أن حيضروا 
املؤمترات الصهيونية وأن يثرثروا عن اهلوية اليهودية واالرتباط األزيل 
امليعاد دون أن يستوطنوا هم أنفسهم فيها؟ ويف إحدى  أبرض 
املؤمترات تقدم بعض االستيطانيني مبشروع قرار يلزم من حيضرون 

خيوط العنكبوت: خرافة الهوية اليهودية

املؤمترات الصهيونية عدة مرات ابالستيطان يف فلسطني احملتلة، 
الصهيونية  النسوية  )املنظمة  »اهلادساه«  منظمة  وفد  فانسحب 
األمريكية( وهي أكرب املنظمات الصهيونية على اإلطالق، ومل يعد 

الوفد إىل قاعة املؤمتر إال بعد سحب مشروع القرار.
وألقى حاييم تسلر، أمني صندوق الوكالة اليهودية، خطابة قال 
فيه إنه يفضل املهاجرين غري اليهود من االحتاد السوفييت السابق 
على هؤالء اليهود الذين يصلون ثالث مرات يف اليوم ويبقون يف 
الصهيوين  أولوية مطلقة لالستيطان  أعطى  إنه  أي  »نيويورك«، 
املؤمتر  اثئرة  احلال اثرت  وبطبيعة  لليهودية.  االنتماء  جتبُّ حىت 

وقامت جلنة من يهود العامل الذين يمعون التربعات إبقالته.
وهكذا تظل اإلشكاليات األساسية كما هي: من هو اليهودي؟ 
من هو الصهيوين؟ مركزية إسرائيل يف حياة الدايسبورا أم مركزية 
الدايسبورا يف حياة يهود العامل؟ وتظل األسطوانة املشروخة تدور، 
ال  ولكنها  الصهيوين،  الكيان  داخل  تعتمل  التناقضات  وتظل 

تتفجر إال بفعل املقاومة الفلسطينية.
والسبب يف إاثرة موضوع اهلجرة االستيطانية هبذه احلدة هو عزوف 
يهود العامل عن االستيطان يف فلسطني. ففي 9 يونيو ۲۰۰۲م. 
)أي قبل عقد املؤمتر بعدة أايم( أُعلنت أرقام اهلجرة إىل فلسطني 
احملتلة خالل النصف األول من العام، وبلغ العدد 646 مهاجرا 
ال أكثر وال أقل، وأغلبهم )440( من بلدان االحتاد السوفييت 
السابق، بينما جاء 15 من »فرنسة«، و8 من »إجنلرتة«، و۱۳ 
الصحف  إحدى  وعلقت  و»كندة«!  املتحدة  الوالايت  من 
اإلسرائيلية بقوهلا إن تلك األعداد أشبه أبعداد أفواج سياحية، 
وأضافت أن معظم هؤالء املهاجرين يستخدمون إسرائيل حمطة 

مؤقتة، يهاجرون بعدها إىل بالد مثل كندة واسرتالية.
وال شك يف أن هذا العزوف يعود ابألساس إىل املقاومة الفلسطينية 
الت تبني لكل العامل أن الشعب الفلسطيين دخل حراب من أجل 
من  هلا  أييت  خالية  أرض  قطعة  جمرد  يعد  مل  وأنه  وطنه،  حترير 
يشاء ليؤسس املستعمرات االستيطانية واملنازل الفاخرة ومحامات 

السباحة املرتفة.

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

أميركبيرأميركبير

نماذج اإلسالم

احلقيقة أين أحسد كربالئي قرابن وأخشى على ابنه... إن هذا الفىت 
يرتقى ويتقدم كثريا، ويسن قوانني كبرية للعصر. 

القائم مقام
٭٭٭

النور  بـ»أمري كبري«  املعروف  فراهاين  خان  تقي  مريزا  أبصر  وقد 
لـ»أراك«. وكان أبوه  التابعة  يف »هزاوة« يف مشارف »فراهان« 

هزاوة،  يف  حرفية  أسرة  يف  وترعرع  نشأ  قرابن،  حممد  كربالئي 
وعمل بداية كطاٍه لدى مريزا عيسى قائم مقام )۱۲۲۶ه.ق./ 
۱۸۱۱م.(، ومن مث ُعني مراقبا للطهاة لدى منظومة ابنه مريزا 
أبو القاسم قائم مقام. لذلك، فان حممد تقي أمضى فرتة طفولته 
يف أسرة قائم مقام كصيب، ومن مث ُعني موظفا حماسبا يف حظرية 
الفيلة. إن تعلم حممد تقي الدروس أثناء إسدائه اخلدمة ألجنال 
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قائم مقام وذكاءه وموهبته يف كتابة املراسالت، أاثرت إعجاب 
قائم مقام به والذي دفعه لالستفادة منه يف شؤون األمانة واإلدارة. 
وبذلك تعرف حممد تقي تدرييا على رجاالت السياسة يف ذلك 

العصر1 واستطاع مبكرا تقدمي نفسه للملك )الشاه( حىت. 
وبعد فرتة وبسبب دقته ونزاهته يف العمل، ُعني أمينا للخزانة ومن 
بعدها انصرف من خدمة قائم مقام لينضم إىل أمناء خزانة حممد 
خان زنكنة أمري نظام، ويف هذه الفرتة، زار يريفان برفقة انصر الدين 
مريزا ويل العهد وأمري نظام زنكنة للقاء إمرباطور »روسيا«. وتفقد 
هذا الوفد خالل الزايرة، املراكز الصناعية والعسكرية واالقتصادية 
لروسيا. وخضع مريزا تقي خان، كثريا هبذه الزايرات، وأدرك مدى 
ختلف »ايران« مقارنة ابلدول اجلارة. ومذاك فصاعدا، أخذ يفكر 

أكثر فاكثر ابنقاذ البالد وتطويرها.  
العسكرة  وزارة  منصب  يف  خان،  تقي  مريزا  ُعني  فرتة،  وبعد 
ابذرابيان. وأسهمت خربته وكفاءته يف القيام ابملهام املوكلة إليه، 
وُعني  العهد،  ويل  عند  مرموقة  ومنزلة  مكانة  على  حصوله  يف 
ابلتايل خالل مهمة األخري إىل الدولة العثمانية إلجراء مفاوضات 
السالم، ممثال للحكومة، وأبدى خالهلا دراية وتدقيقا خاصني، 
واستطاع يف ضوء حترير وتوقيع معاهدة أرزنة الروم الثانية، ضمان 

مصاحل إيران.2

مريزا تقي خان، رئيسا للوزراء
وعندما تتوج انصر الدين مريزا يف »تربيز«، توجه مع مريزا تقي 
خان وجيش كاٍف إىل »طهران«، ويف الطريق، لقّب الشاه، مريزا 
نظام،  وأمري  الشاه  دخل  وقد  نظام«.  »أمري  بلقب  خان  تقي 

العاصمة، فيما كانت الدولة مع وفاة حممد شاه، قد اهنارت وفرغت 
اخلزانة، وورث الشاه ابلتايل، وضعا حكوميا مرتبكا ومضطراب يف 
أرجاء البالد )عدا منطقة »اذرابيان« الت كانت بيد أمري نظام(. 
كما أن عجز احلكومة السابقة وعدم كفائتها ، زادا من تدخالت 
روسيا وبريطانيا يف شؤون البالد، إذ أن انصر الدين شاه ويف اليوم 
األول من وصوله إىل طهران، عني أمري نظام يف منصب رئيس 

الوزراء، وفوضه مسؤولية إدارة كافة شؤون اململكة.3
نظام  أمري  شرع  الوزراء،  رائسة  تسنمه  قرار  تسلمه  ومبجرد 
ابإلصالحات وأدخل تغيريات كثرية على شؤون الدولة، ويف هذا 

الزمان، زّوج انصر الدين شاه، أخته عزت الدولة، ابألمري. 

أمري کبري والبابية
لقد أتسست البابية أو الدين البايب أو الدعوة البابية يف إيران يف 
منتصف القرن الثالث عشر للهجرة )19 امليالدي( وهي فرقة أو 
دعوة اندى هبا ودعا إليها السيد على حممد الشريازي من أنصار 

السيد كاظم الرشيت )زعيم املدرسة الشيخية(. 
وبدأ السيد علي حممد الشريازي دعوته ابلبابية من جانب اإلمام 
املهدي، وألجل أن يكون قد تصرف مبوجب احلديث الذي 
يقول إن إمام الزمان يظهر من مكة وخيرج أنصاره من »خراسان«، 
عن  اإلعالن  على  هناك  يتجرأ  مل  لكنه  »احلجاز«  إىل  ذهب 
يف  قام  الباب  أن  البابيون  ويرى  »بوشهر«.  إىل  وعاد  دعوته، 
مكة بـ»إظهار األمر« وبعث برسائل إىل شريف مكة وشاه إيران 

واإلمرباطور العثماين ودعاهم لالمتثال له وطاعته.4 
ومضى الباب قدما حىت مرحلة زعمه مبقام األلوهية. وبعد إدعائه 
النبوة، حتدث عن نسخ وهناية عهد الدين االسالمي وظهور أنبياء 
جدد بعد نيب اإلسالم، وأوجب على أنصاره وأتباعه العمل 

أبحكام وقوانني جديدة. 
ورغم أن الباب، أعلن توبته يف حمضر علماء الشيعة وعودته عن 
عقائده، لكنه واصل الرتويج ملعتقداته. وعقب أعمال الشغب 
من  أبمر  الباب  قتل  أمري كبري،  عهد  يف  اندلعت  الت  والتمرد 
و»زجنان«  و»كرمان«  »يزد«  يف  البابيني  أن  بيد  أمري كبري، 
للثأر لدمه،  الباب، وانتفضوا  و»مازندران«، اطلعوا على مقتل 

وحىت أهنم قرروا قتل أمري كبري وانصر الدين شاه، لكن أمري كبري 
متكن من إمخاد كل أعمال الشغب والعصيان بسرعة. 

وبعد إعدام الباب، مت نفي قادة هذه الفرقة إىل الدولة العثمانية 
داينته،  على  الباب  أنصار  بعض  بقي  وهناك  احلالية(.  )تركيا 

والبعض االخر، اعتنقوا العقيدة البهائية بعد دعوة هباء هلا. 
الدين  وملتزما أبحكام  ومتهجدا  متدينا  أمري كبري، رجال  وكان 
االسالمي، وإن إجراءاته الت جاءت يف حملها وتوقيتها، أدت إىل 

زوال هذه الفرقة املنحرفة واخلارجة عن االسالم. 

إصالحات أمري کبري 
لقد أسدى أمري كبري، خالل توليه منصب رئيس الوزراء والذي 
مل يستمر سوى 39 شهرا، خدمات قيمة إليران، نشري فيما يلي 

إليها: 

أ( اإلصالحات العسكرية واألمنية
أمري كبري  توىل  إليران،  العسكري  الوضع  إلصالح  خطوة  ويف 
طهران،  يف  عسكراي  معهدا  وأسس  احلرب،  وزارة  شخصيا، 
ووظف املعلمني واملدربني العسكريني من البلدان احملايدة، لتدريب 
الضباط.5 واعتمد زاي عسكراي موحدا للقوات العسكرية، وقام 
األسلحة يف »اصفهان« و»شرياز«  لتصنيع  ببناء عدة مصانع 
وطهران لتوفري السالح للجيش. ومت البدء بتشيد عمارة »توخبانة« 
)بيت املدفعية( إبيعاز من أمري كبري عام 1267ه.ق. كما أصدر 
املراقبة واحلراسة  املدن وقالع  للجنود خارج  ببناء ثكنات  أوامر 
داخل املدن ويف الطرق. وشيد أمري كبري، حصوان عسكرية يف 
املناطق االسرتاتيجية وكذلك معسكرات دائمة.6 واإلجراء األهم 
ألمري كبري والذي أاثر سخط وحفيظة بريطانيا متثل يف تشكيل 

القوة البحرية، وإصداره أمرا بشراء سفينتني هلا.7
التجسس  دائرة  أتسيس  يف  متثل  ألمري كبري  املختلف  واإلجراء 
غري  ذلك  وكان  »منهيان«،  مسمى  حتت  املضاد  والتجسس 
مسبوق يف عصره. الن التجسس املضاد مل يكن متبعا يف ذلك 
الوقت، وكان أمري كبري، يوضع عن طريق هذه املؤسسة، يف صورة 
والبالط  امللك  وحاشية  احملليني  احلكام  بني  السائدة  العالقات 

األجنبية  والسفارات  جهة،  من  الرفيعة  املناصب  وأصحاب 
الكثري من  يكتشف  أخرى. وكان  األجانب من جهة  وعمالء 
أراضي  أمن ووحدة  املرتبطني ابألجانب ضد  العمالء  مؤامرات 

ايران وحيبطها قبل أن توضع موضع التنفيذ.8
وكان اجلهاز االستخبارايت ألمري كبري يعمل على ثالثة اجتاهات 

رئيسية وهي: 
الوالايت ونشاطات  1. احلصول على األخبار واملعلومات من 
الرشوة  أخذ  من  للحد  سيما  ال  والعسكريني  املدنيني  املوظفني 
حقوق  على  والسطو  الضريبية  التجاوزات  من  احلد  وكذلك 

الشرحية القروية؛
2. بالغات عن وقائع املدن ال سيما من حيث النظام واألمن 

العامني؛
يف  األجنبية  السفارات  ونشاطات  حتركات  ومراقبة  رصد   .3

طهران.9

ب( اإلصالحات الثقافية
1. أتسيس مدرسة »دار الفنون«

دار  مدرسة  أتسيس  هي  ألمري كبري،  املبدعة  األعمال  ومن 
اخلربات  حصيلة  الفنون، كانت  دار  أتسيس  فكرة  إن  الفنون. 
الت اكتسبها أمري كبري. مبعىن أنه وخالل زايرته إىل روسية، تفقد 
فيها األكادمييات واملعاهد املختلفة، وقرأ يف كتاب »ابنوراما العامل 
اجلديد« الذي ألف ووضع حتت إشرافه، وصف دور العلم يف 
مجيع الدول الغربية يف الفروغ املختلفة للعلم والفن وعدد طلبتها، 

ولذلك أقدم عام 1266ه.ق. على أتسيس دار الفنون. 

نماذج اإلسالم
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2. صحيفة »وقائع االتفاقية«
واملدنية  السياسية  ابلقيمة  متاما  ومطلعا  ملما  أمري كبري،  وكان 
للصحف، وكان على علم ودراية ابلصحف األجنبية، حبيث أنه 
أسس منذ أن بدأ مهام عمله، جهازا جلمع الصحف اخلارجية 
هيئة  على  املوضوعات  أهم  يرتمجون  املرتمجون،  وكان  وترمجتها. 
تقارير ويضعوهنا بتصرف أمري كبري ليقرأها كلها ويبلغ الشاه هبا. 
وكان أمري كبري مهتما بشكل رئيسي مبسألتني: األوىل، اطالع 
احلكومة على أوضاع العامل، والثانية، التنشئة العقالنية للجماهري 
ولذلك،  الدول.  ابقي  وأحوال  وأوضاع  اجلديد  ابلعلم  وتعريفها 
أقدم أمري كبري على أتسيس صحيفة وقائع االتفاقية، وصدر أول 
عدد هلا يف اخلامس من ربيع الثاين 1267 للهجرة يف طهران، 

وصدرت حتت هذا االسم لعشر سنوات أخرى.10

ج( اإلصالحات االقتصادية
وقد بنيت سياسة أمري كبري للنهوض ابالقتصاد على قاعدة إنشاء 
صناعة جديدة وتطور الزراعة وتوسيع التجارة الداخلية واخلارجية.  
واشتملت خطة أمري كبري يف بناء الصناعة الوطنية على استخراج 
إىل روسيا  الصناعيني  وإيفاد  املختلفة  املصانع  املناجم واتسيس 
وشراء املصانع من اخلارج ودعم املنتجات الداخلية. وهلذا السبب، 
أصدر أمرا حبرية استخراج املناجم للمواطنني االيرانيني. ونفذت 

احلكومة والشعب هذه املهمة على حد سواء. 

1. االقتصاد الوطين يف التصدي لالقتصاد االستعماري
وجوهر  الوطين.  االقتصاد  دعم  على  أمري كبري  سياسة  وركزت 
الداخلية  الصناعة  تطوير  على  قائمة  االقتصادية كانت  فكرته 
وزايدة الصادرات، وجعل سوق البضائع األجنبية حمدودا. وحظر 
أمري كبري، الواردات العشوائية من الدول الغربية، ودعم بدال عن 

ذلك، إنتاج السلع اإليرانية.11

2. السياسة املالية
أوعز  اخلزانة متوازنة،  إيرادات  املالية وجعل  ولوضع هناية لألزمة 
أمري كبري خبفض مرتبات ورواتب موظفي الدولة بصورة نسبية، 
وبدأ ذلك من راتبه الشهري وصوال إىل أصغر موظف يف الدولة. 
الباهظة لألمراء والشخصيات  املرتبات  وفضال عن ذلك، قطع 

النافذة، وحدد راتبا شهراي للشاه، حبوايل ألف تومان.12 وقام أمري 
كبري جبباية الضرائب املتأخرة واملستحقدة على حكام الوالايت 

واإلقطاعيني احملليني، وكذلك قّيم األراضي املزورعة من جديد. 

د( اإلصالحات الدينية واملدنية
التجمعات  فض  هي  أمري كبري،  هبا  قام  الت  األعمال  وأحد 
للبالد أحياان. ويف  الديين  الت كانت تضر ابلطابع  االعتصامية 
تلك احلقبة، كان مألوفا يف ايران، أن يلجأ األشرار واملشاغبون 
أو  الدين  مراجع  بيوت  إىل  أو  االجنبية  السفارات  إىل  واجلناة 
ضريح السيد عبد العظيم وضريح السيدة معصومة يف »قم«، 
العقوبة، بيد أن أمري كبري ومن خالل إصدار أمر يف  هراب من 
التجمعات االعتصامية، وأوعز لرجال  1266ه.ق. أزال هذه 
أمن الدولة ابلقبض على كل جمرم حيثما ألقوا القبض عليه وإنزال 

العقوبة به.13
ومت يف عهد أمري كبري تفويض كبار علماء الدين ومراجع الدين، 
والبت  الناس  بني  والنزاعات  الدعاوى  يف  والنظر  البت  مهمة 
يف اجلرائم. وقيل أنه كان مهتما جدا إزاء تطبيق أحكام الشرع 

والقانون. 
وابدر أمري كبري إىل حماربة االحنرافات واالرتشاء. وكان االرتشاء 
واألكابر  الوزراء  يقدمها  الت كان  اهلدااي  العام  مبفهومه  يعين 
أمري كبري  لكن  والعسكريون؛  والبالط  الديوان  ويتسلمها رجال 
حظرها كلها. وكان التحلل اخللقي والتهتك والتقاتل ابلسيوف 
سائد يف املدن، إذ سعى أمري كبري للسيطرة عليها. وحّول مسؤولية 
ألقاب  أزال وحذف  احلراسة واألمن. كما  مقار  إىل  املدن  أمن 

الديوان والبالط.14
ورّوج أمري كبري للتلقيح والتطعيم يف أرجاء إيران. ومن إجراءاته 
األخرى ال بد من اإلشارة إىل أتسيس مشفى يسع لعالج 400 
مريض وجمهز بصيدلية وكذلك إيفاد األطباء إىل  الوالايت ومنح 
نقص  ومعاجلة  املتسولني  الطب ومجع  ممارسة  تراخيص  األطباءـ 

املدينة وأتسيس  املياه يف طهران عن طريق تسيري هنر كرج إىل 
دائرة الربيد إلرسال الرسائل وإياد جوازات مطبوعة للمسافرين 
االيرانيني وسن قانون تذاكر البوابة للسفر من طهران حلفظ االمن 
و»بناء قيصرية أاتبكية« و»سوق أمري« وميدان توخبانة وعمارة 
توخبانه و»سبزة ميدان« يف طهران وأعمال أخرى يف اصفهان.15

أخالق وسرية أمري كبري
الناس وتوعيتهم،  القيام بكل هذه اإلصالحات جلهة راحة  إن 
مل تكن تصدر بطبيعة احلال إال من شخص يتحلى ابخلصائص 
راحته  عن  يتخلي  لكي  الرفيعة،  واألخالقية  الدينية  وامليزات 
واستقراره من أجل محاية مصاحل مواطنيه. ونشري اتليا إىل أخالق 

وسلوكيات أمري كبري: 
خارق،  وذكاء  بعبقرية  ويتحلى  الوجه،  وهش  احمليا  طلق  وكان 
ومثابرا ال يكل وال ميل، حبيث أنه كان طريح فراش املرض ويواصل 
منه عمله وأتدية مهامه؛ وكان سليم النزعة والعمل ومناهضا عنيدا 
السريرة  طيب  والتزلف؛  والتملق  ابلرشوة  ينخدع  ومل  للفساد، 
السليم؛ مل يكن  يتميز ابللياقة والنزاهة والسلوك  وحسن اخللق؛ 
مبناعة  يتحلى  والغطرسة؛  الكرب  وينبذ  والصيت؛  للشهرة  طالبا 
وال  واحلقيقة،  للحق  مناداي  والذل؛  للمهانة  يرضخ  وال  الطبع 
ينكر وينسى ألطاف وأفضال االخرين؛ يتحدث إبياز ويكتب 

إبياز.16
أمري كبري، سامهت يف  أسداها  الت  اخللق واخلدمات  وكل هذا 
أن يقول روبرت واستون يف وصفه: من بني مجيع رجاالت الشرق 
وحكام إيران ممن تسجل امسهم يف التاريخ احلديث فإن مريزا تقي خان 

أمري كبري، كان انساان فّذا وفريدا. 
النهار.  وضح  يف  مبصباح  عنه  يبحث  الكليب،  ديوجانس  وكان 
ويستحق حقيقة أن ينال لقب »أشرف املخلوقات«: إنه أِنٌف 

أيّب وذو شكيمة.

انطفاء السراج املنري إليران 
وقد أدت اإلصالحات الت نفذها أمري كبري يف زعزعة موقع بعض 
السفارات واملنتمني للبالط، ما دفعهم لتوجيه التهمة ألمري كبري 
ابنه يفكر ابلسلطنة، لذلك طالبوا بعزله. إن جماراة مهد عليا أم 
اقا خان نوري، ملناوئي أمري كبري،  الدولة ومريزا  الشاه، واعتماد 
سامهت يف عزله. حبيث أهنم أثروا على انصر الدين شاه، واستدلوا 
ابن أمري كبري ينوي تنفيذ مؤامرة ضد الشاه متهيدا لتحفيز الشاه 
على عزله. وعليه، تبلغ أمري كبري بقرار عزله عام 1267ه.ق. 
وبعد أربعة أايم من ذلك، ُعني مريزا آقاخان نوري، رئيسا للوزراء.

وبعد يومني من عزله، نُفي أمري كبري إىل كاشان وقتل يوم 8 كانون 
الثاين/ يناير 1851م. يف محام »فني« هبذه املدينة من خالل 
قطع وريد يده. و ووري أمري كبري الثرى يف غرفة يفتح ابهبا على 

ضريح اإلمام احلسني يف »كربالء املقدسة« بـ»العراق«.
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العالم بين السادة والعبيد: العنصرية والتمييز

املقدمة
إن احلياة منذ أن خلقها هللا على األرض تدور حول صراع القوي 
والضعيف وحماولة سيطرة القوي على مقدرات احلياة والثروة حىت 

يف عامل احليوان.
واستقر األمر على سيطرة القوي وسطوته بقوة العضالت وسطوة 
املال ومن ميلك السالح ومن قبله املال يستطيع السيطرة وفرض 
نفوذه، هذا يف عامل السياسة والدول، وهلذا قسمت الدول لفئات 
ثالث: دول تصنف بدول العامل األول املتقدم، ودول من العامل 

الثاين وأخرى ال حول هلا وال قوة هي دول العامل الثالث.
واإلنسان بطبيعته يعشق التميز عن غريه من بين جنسه ومن أجل 
ذلك كانت العنصرية يف اللون والدين واجلنسية ومن مث ظهرت 
احلروب بني البشر على مدار التاريخ اإلنساين منذ خلق آدم إىل 

قيام الساعة.
ويف جمموعة من هذه املقاالت نوضح سيطرة سالالت وعائالت 
من بين البشر على مقدرات دول العامل واتبعتها ظهور منظمات 
متنوعة كلها تنتمي إىل املاسونية العاملية وتعمل يف سرية من أجل 

التميز والعنصرية وجهان لعملة واحدة
يرى الكثريون من الناس يف كل اجملتمعات املتخلفة واملتقدمة أن 
متيزهم عن غريهم من الناس أساس لوجودهم، فكما حيلو للبعض 
أن يردد مقولة الفيلسوف ديكارت »أان أفكر إذاً أان موجود« فهم 

يقول أان متميز فإذا أان موجود.
والتميز عن الغري أوىل مقدمات العنصرية بكل أشكاهلا وأنواعها 
الدول  مستوى  على  وذلك  واجلنسية  والدين  اللون  حيث  من 

واجلماعات.
للعنصريني،  وتلك مشكلة  واحد  البشر  أصل  أن  يدرك  فالكل 

فبأي شيء يتميزون عن اآلخرين؟
إهنم خيرتعون أشياء مثل نقاء الدم أي الساللة البشرية وكثرياً ما 
يومهون غريهم أهنم من أصل آخر غري أصوهلم أي أهنم جاءوا من 
كوكب آخر وليسوا من نسل آدم كما فعل اليهود الصهاينة 
حني ادَّعوا السامية الت تعىن عندهم أنه شيء آخر غري اجلنس 
البشري وليس كما يعتقد البعض أن السامية أي أهنم من نسل 

.سام بن نوح
يقصد ابلتفرقة العنصرية يف العرف احلديث التمييز بني األجناس 
يف القوانني واملعامالت على أساس الدم واملتعلقة بتكوين اجلسم 
السلوك  ومظاهر  الفكرية  احلياة  من  ذلك  يتبع  وما  البشري 

واالجتماع.
لقد صنف علماء العلوم اإلنسانية األجناس البشرية إىل مجاعات 
جتمع بني كل منها خصائص ومميزات طبيعية متوارثة يف جمموعها 
جمال لالختالف البسيط بني أفرادها، ومن أبرز هذه اخلصائص 
القامة،  وطول  الوجه  ومالمح  اجلمجمة،  وشكل  البشرة  لون 
وقالوا: إن هذه الطبيعة يتبعها اختالف يف املواهب العقلية والقوى 
النفسية وما إليها ورأى بعض هؤالء أن تقسيم البشر إىل أجناس 
يرجع إىل الدم نفسه على خالف فيما بينهم على مقدار نسبة 
ما يوجد من دم اآلابء واألجداد يف اإلنسان حىت ينسب إىل هذا 

اجلنس.
وعلى أساس هذا التقسيم العنصري قرر الباحثون أن هناك امتيازا 
لبعض على بعضهم اآلخر، حيق لألجناس العالية أن تكون هلا 
قوانني وأن تعامل معاملة خاصة، خبالف األجناس األخرى الت 

ال ينبغي أن تدخل معها يف هذه القوانني وتلك املعامالت.

هدف واحد هو حكم العامل والسيطرة عليه. ويف هذا اإلصدار 
نلقى الضوء على تلك السالالت والعائالت وكيف أهنا ميزت 
نفسها عن غريها من البشر کي تعطى لنفسها احلق يف احلكم 

وجعل غريها عبيداً لديها.
لقد تناسى هؤالء أن هللا خلق اإلنسان وكرمه على سائر املخلوقات 
وأنه ال فرق بني إنسان وآخر، وال فضل لعريب على أعجمى أو 
أبيض على أسود إال ابلتقوى والعمل الصاحل كما أخربان رسول 

هللا وأخربان احلق جل وعال يف كتابه الكرمي:
»اَي أَيّـَُها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل 

لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبرٌي«1
وكما أن هناك عائالت وسالالت تظن أن هلا احلق يف السيطرة 
منظمات  فهناك  ودماً  عرقاً  منهم  أفضل  اآلخرين ألهنم  وحكم 
ذات طابع سياسي وإجرامي وعنصري أيضاً ترى أهنا من حقها 
أيضاً السيطرة وحكم العامل أو مبعىن آخر حكم اآلخرين، والسيطرة 

على كل شيء.
يتحكم  الذي  اخلفي  العامل  هذا  يف  للغوص  جادة  حماولة  إهنا 
تلو  األزمات  ويفتعل  املختلفة  العامل  األرضية وشعوب  الكرة  يف 

وأخرى  املالية  منها  األخرى 
وابئية ختيف الناس وأيضاً لتصفية 

الكرة  سكان  تعداد  يصل  حىت  البشر 
األرضية إىل النصف كما هو خمطط.

فما زال الناس يف صدمة كربى من األزمة املالية الكربى 
الت حدثت يف الشهور املاضية وهي أزمة عاملية حىت صدم الناس 

 covid-19 بوابء آخر أشد من تلك األزمة املالية وهو ما أطلق عليه
الذي اجتاح القارات والشعوب، فقد قضى ختطيط أصحاب املؤامرات 
على عمل خفض سكان األرض إىل النصف إما ابحلروب أو ابألوبئة. 

فمن وراء تلك الكوارث الت حتيق ابلبشر؟
هل هؤالء الذين حيکمون من وراء الستار وحيکم مندوبوهم يف 

العلن حيث يلسون علی کراسي احلکم، أم من هم!
املقاالت من خالل کشف  هذا ما سنحاول إيضاحه يف هذه 
الستار عن تلک السالالت والعائالت واملنظمات الت تسيطر 
علی حکومات العامل. وهل حقاً أهنم خطر علی اجلنس البشري 

أما أهنم عاديون ال ميثلون أي أخطار؟

بداية الكالم

العالم بين السادة والعبيد: العنصرية والتمييز
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هذا هو مفهوم التفرقة العنصرية يف العرف احلديث، واهلدف منه 
وسيأيت بيان بطالن األساس الذي قسموا على زيف ما يهدفون 

إليه من أغراض.
إن فكرة التمييز بوجه عام بني بين اإلنسان فكرة قدمية، ضرورة 
اختالف الناس بعضهم عن بعض يف قوة اجلسم العقلية واملظاهر 
املادية، والت كان من أثرها استعالء بعضهم على بعض واستغالل 

القوي للضعيف وأكرب مظاهرها الرقي.

مظاهر العنصرية يف اجملتمعات والشعوب قدميًا
ففي »اهلند« مثال كانت كتبهم املقدسة تقرر التفاضل بني الناس 
خلق  أن:  فتذكر  منها يف زعمهم  الت خلقوا  عناصرهم  حبسب 
أرقى  وهلم  املخلوقات  أشرف  وهم  اإلله  فم  من  الربمهيني  فصيلة 
الذين  وهم  ذراعه،  من  الكشرتيني  فصيلة  الدينية، وخلق  املناصب 
يتولون الوظائف احلربية، وخلق فصيلة الفيشائيني أو الفاشا من فخذه، 
وهم الذين يقومون ابألعمال وخلق فصيلة السودرائيني واملنبوذين 
من قدمه، وهؤالء هلم وظيفة واحدة هي خدمة الطبقات السابقة.

وكان »اليوانن« يعتقدون أهنم شعب خمتار، خلقوا من عناصر 
ختتلف عن العناصر الت خلقت منها الشعوب األخرى، الت كانوا 
يطلقون عليها اسم »الرببر« وقد قرر أرسطو يف كتابه »السياسة« 
ابلعقل  زودهتا  فصيلة  الناس،  من  فصيلتني  خلقت  اآلهلة  أن 
الكامل  التكوين  هذا  على  فطرهتا  وقد  اليوانن،  وهي  واإلرادة، 
لتكون خليفتها يف األرض، وسيدة على سائر اخللق، وفصيلة مل 
تزودها إال بقوة اجلسم وما يتصل اتصاال مباشرة به، وهم الربابرة 
التقومي  هذا  على  فطروا  وقد  آدم،  بين  من  اليوانن  عدا  ما  أي 

الناقص ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة املختارة املصطفاة.
وكانوا يقرون الرق الذي يقول فيه أرسطو: إن الرقيق آلة ذو روح، 
أو متاع تقوم به احلياة فهم ال يدخلونه يف عداد املخلوقات اإلنسانية.
العامل،  اليوانن أهنم سادة  يعتقد  يعتقدون كما  وكان »الرومان« 
الرق، وتعامل  وإن غريهم برابرة خدم هلم، وكانت قوانينهم تقر 
القتل  من  به  رمحة  استعباده  أن  مدعني  متاع،  أنه  على  الرقيق 
الذي تتعرض له احليواانت وإىل جانب االسرتقاق ابحلروب كانوا 

يسرتقون الفقري إذا عجز عن أداء الدين، ومل تكن للرقيق حقوق 
قانونية وال مدنية، وال يستطيع أن يقاضي سيده أو معاملته، بل 

كان لسيده احلق يف قتله دون جمازاة.
ابألحساب  التفاخر  على  يعيشون  اجلاهلية كانوا  يف  والعرب 
واألنساب ويعتقدون أهنم أفضل من غريهم الذين يطلقون عليهم 
اسم العجم، ولعل ذلك كان أساسه اعتزاز العريب بلغته الفصيحة 

الت ال يوجد هلا مثيل يف العامل.
وكانوا بناء على ذلك يكرهون أن يتلوث دمهم العريب النقى بدم 
بكاهلة  بقبائلهم  يزوجوا  أن  وأينفون  الزواج،  طريق  عن  غريهم 
خطب  وقد  نفسه،  لو كان كسرى  حىت  أعجمي  إىل  وسلول 
كسرى أبرويز بنت النعمان بني املنذر فأىب النعمان مصاهرته، مع 
أنه كان أحد والته، وكانت حرب طاحنة بني الفرس والعرب، 
تكتلت فيها قبائلهم، حىت ال أيخذ بنت النعمان كسرى، وانتهت 

املعركة ابنتصار العرب يف موقعة »ذي قار«.
الذي  اإلله  وأن  املختار،  أهنم شعب هللا  ادعوا  فقد  اليهود  أما 
الذين كانوا يطلقون  ينبغي أن يكون معبودا لغريهم  يعبدونه ال 
عليهم األميني، قال تعاىل: »قَاَلِت اْليـَُهوُد َوالنََّصاَرٰى حَنُْن أَبـَْناُء اللَِّ 

َوَأِحبَّاُؤُه...«2
ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم َبْل أَنـُْتْم َبَشٌر ممَّْن  فكان رد هللا عليهم: »ُقْل َفِلَم يـَُعذِّ

َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاُء...«3
وكانوا يعتقدون أن غريهم من األميني ليست هلم حقوق كحقوقهم، 
قال تعاىل: »... َوِمنـُْهْم َمْن ِإْن أَتَْمْنُه ِبِديَناٍر اَل يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت 
ِلَك أِبَنَـُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـَْنا يف اأْلُمِّيِّنَي َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى  َعَلْيِه قَاِئًما ذَٰ

اللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن«4 
وكانوا يبيحون اسرتقاق َمن عداهم عند العجز عن الوفاء ابلدين، 
وما يزال شعور التعاىل والتعصب العنصرى موجودا لديهم حىت 
وأساليبها  مبظاهرها  الصهيونية  يف  متمثلة  قمته  وكانت  اآلن، 

املعروفة الت تتناىف مع الكرامة اإلنسانية.
وأما املسيحية فقد أقرت الرق كما أقرته اليهودية، وقد جاء يف 
»املعجم الكبري« للقرن التاسع عشر )الروس( اإلنسان من بقاء 
الرق واستمراره بني املسيحيني إىل اليوم، ورجال الدين الرمسيني 

االسرتقاق  ارتضى  املسيحي  الدين  أن  اخلالصة  يقرون صحته، 
متاما إىل يومنا هذا.5

وظل الرق معرتفا به بني املسيحيني، وكثر بعد اكتشاف »أمريكا« 
وجلب الرقيق من أفريقا للعمل ابألرض اجلديدة مع قسوة ابلغة 
العنف، وصدرت قوانني تنص على احتقار اجلنس األسود وإهدار 
مونتيسكو  قال  بذلك، كما  ينادون  مفكروهم  وكان  كرامته، 

الفرنسى: 
إن شعوب أورواب بعد ما أابدوا سكان أمريكا األصليني، وهم اهلنود 

احلمر، مل تر بّداً من استعمار شعوب إفريقيا.

اهلوامش:
1. سورة احلجرات، اآلية 13.

2. سورة املائدة، اآلية 18.
3. املصدر السابق.

4. سورة آل عمران، اآلية 75.
5. »قاموس الكتاب املقدس«، د. جورج يوسف.

حتکم  ومنظمات  وعائالت  »سالالت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.
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من  االفادة  ضوء  يف  األخرية  السنوات  خالل  العدو  بدأ  لقد 
عاملية  سكانية  حراب  املرأة،  حقوق  فيها  مبا  مفتاحية  كلمات 
هبدف إزالة االمن االقتصادي واالجتماعي والثقايف للدول النامية 
ال سيما البلدان االسالمية. وفضال عما ذكر يف املاضي حول 
تداعيات تقليص حجم األسرة والسكان، فان تصعيد وتكثيف 
الرمسي يساعد على تفشي هذا األمر على  الطالق غري  مسار 

نطاق واسع يف اجملتمع. 
بعبارة أخرى، فإضافة إىل الطالق الرمسي، فان الطالق العاطفي 
وانفصام األواصر الزوجية بني األزواج بسبب غياب الركن الرئيسي 
الباعث لالستئناس واأللفة بني أيناء األسرة الواحدة، ميثل مسالة 
جوهرية يف األسرة، وساعد العدو بشكل ملفت يف حربه العاملية 

السكانية ضد األسر يف البلدان النامية. 
وإن أردان اعتماد الدقة يف تبيان الطالق العاطفي وانفصام أواصر 
الزوجية، ال بد من القول أن أي أزمة تؤدي إىل تقويض وإضعاف 
العالقة بني األزواج يف إطار األسرة أو حرفها، تفضي إىل انتقال 
االحتياجات والعالقات اجلنسية والعاطفية إىل صلب اجملتمع وأن 
هذا التعامل احلساس يف البيئات احلرة غري املتحكم هبا واملنفلتة 
ميكن أن ميهد للتغريات االجتماعية والثورات املقلقة مبا فيها ثورة 

االسرة والثورة اجلنسية. 

احلضاري  النمو  لوقف  متهد  اجلنسية؛  الثورات 
لشعب ما

إن دراسة التاريخ واآلاثت القرآنية تظهر أنه يف أي أمة وشعب، 
تطغى فيها الشهوة والرغبة اجلنسية وتبلغ ذروهتا، فاهنا تعرض تلك 
احلضارة للعذاب اإلهلي إضافة إىل إزالة أرضية التقدم والتطور يف 
ذلك اجملتمع؛ النه من غري املمكن توافر أرضية منو العقول على 
خلفية فرط الشهوة اجلنسية، بل أن النمو العقلي والسمو العلمي 

للمجتمع تتوافر على أرضية االستقرار النفسي يف هذا اجملتمع. 

٭حوار مع صاحل قامسي، يف املوقع اإلخباري للروضة املقدسة للسيدة فاطمة 
.املعصومة

الحرب السكانية العالمية

تقليص األسرة؛ 
توطئة للثورات األسرية 

والجنسية

الحرب السكانية العالمية
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جمموعتني من املسيحيني وال عالقة هبا ابلعقيدة. وأهم إنفصام 
يف اتريخ املسيحية، وقع بني »كنيسة القسطنطينية« ]اسطنبول[ 
و»الكنيسة الرومانية« ويعتربونه أحياان إنفصام الشرق عن الغرب. 
ويديرون  يتزعمون  الذين  إن  تقول:  الرومانية  الكنيسة  وكانت 
الكنائس، هم أساقفة العامل ويعملون معا ويف جسد واحد حتت 
إشراف أسقف روما، لكن كنيسة القسطنطينية كانت ترى أن 
مثة مخسة مراكز للمسيحية متكافئة من حيث اإلعتبار واإلقتدار 
وهي: »أورشليم« و »أنطاكية« و »روما« و »اإلسكندرية« و 

»القسطنطينية«. 
إىل  املنتمني  املسيحيني  فان  السلطة،  ورغم هذا اخلالف بشأن 
روما والقسطنطينية، كانوا متحدين حىت القرن التاسع للميالد. 
ويف القرون التالية، كانت تلك الكنيستني، تنفصالن عن إحدامها 
االخرى اترة وتتصاحلان اترة أخرى إىل أن وقع اإلنفصام األخري 

بني روما والقسطنطينية بعام 1054 امليالدي.3
وال عجب أن نرى أن كنيسة القرن الرابع للميالد، تتلف عن القرون 
لإلمرباطورية  الرمسية  الداينة  إىل  املسيحية  حتولت  أن  بعد  السابقة 
الرومانية، الن احلكومة كانت تعترب يف القرون السالفة، الكنيسة ابهنا 

مناهضة للقانون وركزت جل اهتمامها على القضاء عليها. 
وكانت الكنيسة شأهنا شأن احلكومة، متتلك تنظيمات واسعة. وكان 
الكبرية  الظاهر، لكن أساقفة املراكز  مجيع األساقفة متساوين على 
لإلمرباطورية متتعوا تدرجييا بسلطة خاصة على الكنائس احمليطة هبم. 
أساقفة اإلسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية وروما،  وبذلك، أصبح 
رؤساء الكنائس. ولقب أساقفة الكنائس الثالث األوىل بـ»بطريرك«4 
وأسقف الروم بـ»البااب« أي األب، الن بطرس وبولس استشهدا يف 
لسنوات  القوية  لإلمرباطورية  إىل عاصمة  املدينة  روما وحتولت هذه 
بصيت  الرومانية  الكنيسة  حظيت  ذلك،  عن  وفضال  متمادية. 

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

أول إنشقاق يف الكنيسة الكاثوليكية 
إن عامة الثقافات واحلضارات وبسبب اعتمادها الفكر الشمويل، 
األولية  واملبادئ  النظرية  بباطنها حقبة من األسس  تنمي وتريب 
وابلتايل إنقضاء الوقت املقدر، ويف فرتة البلوغ والنضج، عنصر 
الفوضى واإلهنيار، وتصبح يف املسار التكويين، جاهزة لإلنداثر 

واإلضمحالل. 
الثقافات  إهنيار  »سر  كتاب  يف  ابسهاب  تبيانه  مت  وكما 
والقواعد  واآلداب  التقاليد  من  جمموعة  فان  واحلضارات«،1 
اإلهنيار  حنو  واحلضارات  الثقافات  عامة  تدفع  الثابتة،  التارخيية 
والتالشي. إن املنطقة الثقافية واحلضارية اليواننية والرومانية، وبعد 
وتستسلم  تندثر  بدأت  والشيخوخة،  الشباب  أن ختطت عصر 
حسني  الكاتب  وحسب  الفت.  املسيحي  الثقايف  التيار  أمام 

توفيقي، وبعد سنوات عجاف؛
فقد قامت وهنضت الكنيسة يف خامتة املطاف. وتوىل األساقفة قيادة 
فيما  مساعدهتم،  يف  القساوسة  واخنرط  احمللية،  الكنائس  من  كل 
أناط  إسداء  والبؤساء فضال عن  املسنني  الشماسون شؤون  تكفل 
انبثقت  اخلدمات واألعمال اخلريية. وفضال عن هؤالء األشخاص، 
جمموعة يف اجملتمع املسيحي كانت حتظى ابلنعم االهلية خلدمة الكنيسة 

وتوطيدها.2
بلغ  املسيحي،  الالهوت  نظام  أن  من  وابلرغم  ذلك،  ومع 
شكله النهائي يف القرون األوىل )حىت القرن اخلامس للميالد(، 
إلنفصام  مهدت  الرأي،  يف  واخلالفات  الصراعات  بعض  لكن 
الكنيستني الشرقية والغربية عن بعضهما البعض. ويذهب بعض 
اإلنفصام.  الرئيسي هلذا  السبب  االسالم كان  أن  إىل  الباحثني 
وتدل مفردة اإلنفصام على اإلنشقاق واإلنفصال بني قسمني أو 

والدة الكنيسة األرثوذكسية
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ومصداقية يف العامل املسيحي برمته وذلك منذ أن كتب بولس رسالته 
ومن   )8:1 )روما  ومحيتها.  وقدستيها  إمياهنا  وبسبب  هناك  البارزة 
مواهب  أصحاب  الرومان، كانوا  أساقفة  بعض  فان  أخرى،  جهة 
اليت ظهرت يف  وذكاء خاص، وتصرفوا يف صراعات آراين وغريها 
الكنيسة، بطريقة عقالنية لذلك حظوا إبشادة وثناء مجيع الكنائس. 
لكن البابوات مل يكتفوا برائسة أكرب كنائس العامل، وأبدوا شيئا فشيئا 
من  مزاعمهم  وأخذوا  املسيحية  الكنائس  على جممل  للهيمنة  رغبة 
إجنيل مىت الباب 18:16، وفسروها بطريقة خاطئة وزعموا أنه مبا 
أن »عيسى املسيح« جعل من »بطرس« خليفة له، لذلك فانه كان 
أول أسقف ملدينة روما، لذلك كان جيب أن يكون استفان روما خليفة 
لبطرس وأن حيكم الكنيسة يف األرض بدال من املسيح ذاته. وقد حاز 
»ليو«5 يف القرن اخلامس امليالدي على منصب البااب وأصبح أحد 
أكرب أفراد الكنيسة املسيحية، وقبل معظم أساقفة الغرب، إدعائه، 
لكن يف الشرق، أحجم بطاركة القسطنطينية وانطاكية واساقفة كنيسة 
»ايران« عن القبول برائسته وتوليه مقام البااب. وأدى هذا اإلحجام 
إىل ظهور شقاق بني الكنائس الالتينية يف الغرب والكنائس اليواننية 
والسراينية يف الشرق. ومبا أن القسطنطينية وروما إنفصلتا يف الشؤون 
السياسية، لذلك إنفصلت الكنيسة اليواننية عن الكنيسة الرومانية 
ابلكامل. وهذان الفرعان املهمان للكنيسة املسيحية، مايزاالن حلد 
اليوم منفصلني عن أحدمها االخر. وإحداها الكنيسة األرثوذوکسية6 
اليواننية7 واملنتشرة بصفة خاصة يف اليوانن وروسية واالخرى الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية8 اليت متلك قوة أكرب يف أورواب وامريكا. وكانت 
العامة  السلطة  لكن  العقيدة  أصل  على  متفقتني  الكنيستني  هاتني 

للبااب، أسفرت عن بروز خالفات بينهما.9
وما عدا ذلك، فان الكاتب حسني توفيقي يشري إىل عامل أخر 

ويقول: 
وكان هناك عنصر عقائدي يف اإلنفصام األخري. ويستخدم الكاثوليك 
 Fileiouge وكذلك الربوتستانت( وإلبداء إمياهنم عبارة »ومن اإلبن(
ابلالتينية( لصدور روح القدس من الرب األب وعيسى اإلبن اللذين 
يعمالن معا، يف حني أن األرثوذكس يكتفون ابلعبارة الرئيسية لقانون 
إليها. ويرى األرثوذكس أن  اإلميان وال يضيفون العبارة آنفة الذكر 

روح القدس صدرت عن الرب األب فحسب...10
إن الدخول التدريي للمسيحية يف ميدان السياسة بعام 800 

للميالد، أسفر عن مأسسة اإلمرباطورية الرومانية املقدسة.
وبعد اقدام قنسطنطني وضم الكنيسة إىل احلكومة الرومانية، انقلب 
الوضع وحتول رجال الدين إىل أوصياء على الشعب وكانوا يتعاملون 
معه كالصغار. ونشرت الكنيسة يف هذا اخلصوص نظرية خطرية ومؤذية 
من أن معارضي الكنيسة أصبحوا يف قبضة الشيطان وأن روحهم هي 

ابليس  قبضة  من  النجاة  من  هم  يتمكنوا  مل  وإن  ابليس.  بتصرف 
ويتوبوا، فيجب حتقيق هذه النجاة حىت بواسطة انر جهنم والتعذيب، 

وتدمري جسدهم من أجل إنقاذ روحهم من أسر الشيطان.11
بـ»التاج  فرنسا  ملك  البااب،  توج  امليالدي،   800 عام  ويف 
الشارملاين« وبدأ بذلك التدخل السافر لرجال الدين املسيح يف 
السياسة. واندلعت احلروب الصليبية وظهرت حماكم التفتيش يف 
هذه احلقبة واستمرت هذه التدخالت حىت عام 1806 للميالد 

رمسيا.12

اهلوامش:
1. وقد صدر هذا الکتاب عن دار »هالل« للنشر.

الكربى«، صص ۱۵۸- الدايانت  على  »التعرف  توفيقي، حسني،   .2
.۱۵۹

3. املصدر السابق، صص ۱۵۹-۱۵۸.
Patriarch .4 -- وتعين كلمة »البطريرك« لغواي األب أو مؤسس عنصر 
ما )كتاب أعمال الرسل 8:7(. وكان هذا اللقب يطلق بداية على مجيع 

األساقفة لكنه أطلق الحقا على هؤالء األساقفة الثالثة املهمني فقط. 
5. Leo.

 )Orthodoxos( 6. واألرثوذكس مأخوذة من اجلذر اليوانين أرثودوكسوس
وتعين »صاحب الرأي القومي«. وتطلق هذه الكلمة يف تعريف املعتقدات 
الدينية على املبادئ العقائدية الصحيحة وأتباعها، وتقف على طرف نقيض 
وقد  وأتباعها.  املبتدعة(  العقيدة  )صاحب  هطرودوكسوس  معتقدات  من 
املعروفة ابلكنيسة  اليواننية  للكنيسة  املفردة كعنوان رمسي  استخدمت هذه 
اليهودية،  الداينة  ويف  هلا.  التابعة  الكنائس  وابقي  الشرقية  األرثوذكسية 
من  يتبعون  الذي  اليهود  من  فئة  على  تطلق  األرثوذكسية،  اليهودية  فان 
الناحية العقائدية والطقوس الدينية بشدة التقاليد القدمية. وبناء على ذلك، 
ويستخدم  اإلصالحية...  اليهودية  رؤى  ترفض  األرثوذكسية  اليهودية  فان 
مصطلح األرثوذكسية اإلجنيلية أو املعتقد اإلجنيلي القومي بشكل عام لتلك 
الفئة من املسيحيني الربوتستانت الذين يصرون على املصداقية التامة احلرفية 
لإلجنيل وصوابيته. )موسوعة ويكيبيداي احلرة، نقال عن موسوعة بريتانيكا(.
7. Greek Orthodox.
8. Roman Catholic.

9. ميلر، و. م.، »اتريخ الكنيسة القدمية«، صص ۲۵۱-۲۴۹. 
10. توفيقي، حسني، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص ۱۵۹. 3. 

11. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف الداينة اليهودية«، ص ۳۱۴
12. توفيقی، حسني، »التعرف على الدايانت الكربى«، ص ۱۶۰. 

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

1397ش.

ماهية الكرفس
إنّ  الكرفس نبات خمتلف األصناف يف القوة و اهليئة و غري ذلك، و 
هذا أنّ  الكرفس منه بستاينّ و منه بّرّي و منه جبلّي و منه صخرّي 
و هو املسّمى فطراسالينون و منه أجامّي. و ختتلف أصنافه حبسب 

اآلراء أيضا، فيقال إنه منه رومّي و منه مشرقّي و منه فرسّي.
و قد قال ديسقوريدوس يف نوع من الكرفس هو نبات له ساق 
طوهلا حنو شرب، خترج من أصل دقيق، و على الساق أغصان صغار، 
و رؤوس مثل الفومون إالّ أهنا أدقّ  بكثري. و فيها البزر مستطيل، 
حريف الطعم، شبيه ابلكّمون، و ينبت يف صخور و أماكن جبلية.

و رائحة الكرفس عطرة، و طعمه يوجد فيه مع التفاهة حرافة يسرية، 
مع حرارة تكاد ختفي عن احلاّسة. و قد يعصر فتكون له عصارة و 

ثفل فلذلك يكون دواء مركبا من مائية و أرضية و انرية.
و انريته يسرية جدا؛ ألن حرافة طعمه ليست بكثرية. و أرضيته 

معتدلة، و هي الت هبا تفاهة طعمه.
و أما بزر الكرفس فإن هذه األرضية فيه أكثر، و ذلك ألجل قوة 

مرارة هذا البزر.

طبيعة الكرفس
ملا كان جوهر الكرفس قليل املائية، و كانت فيه أرضية حمرتقة و 
انرية فاعلة للحرافة، فهو حار املزاج. و هذه احلرارة ليست بقوية 
ألن كل واحد من احلرافة و املرارة املوجودتني )يف طعمه( ليست 
بشديدة جدا فلذلك حرافة الكرفس ليست بشديدة. ومع ذلك 
ايبسا، ألجل كثرة أرضيته. و كون هذه األرضية مع انرية ما و 
يبوسة قوية جدا؛ فلذلك ال يقاومها رطوبة املائية، و إن كانت 

تلك املائية ليست بقليلة.
و ملا كان الكرفس فيه انرية و أرضّية مرّة، فهو يلو، و حيّلل و 
يلّطف، و يفّتح. و تفتيحه قويّ ، ألنه مع جالئه و حتليله لطيف، 

نفاد.
و الرطب من الكرفس ال خيلو من فعل. و اليابس ألجل جتفيف 
مائّيته تشتّد حرارته. فلذلك الربيّ  من الكرفس أوفق للمحرورين، 
عن  خلّوه  مع  حرارة،  أقّل  فيكون  حمفوظة،  تكون  مائّيته  ألّن 

الفضول.

الطب والتغذية

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

الكرفسالكرفس
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فعل الكرفس 
يف أعضاء الّرأس

ملا كان الكرفس خيلو عن األرضّية الباردة، و فيه مع ذلك أرضّية 
حاّدة حمرتقة، و هي الت هبا مرارته، و مع ذلك ففي جوهره انريّة 
تلّطف ابقى أرضّيته؛ فهو شديد القبول للتصّعد إىل جهة الرأس، 
األرضّية  تعّد  املائّية  هذه  و  ابليسرية.  ليست  مائيته  و  خاصة 
لسهولة التصّعد، و تتبّخر بسهولة فتتصّعد معها األرضّية. فلذلك 
كان ما يتصّعد من الكرفس إىل جهة الرأس كثريا جّدا؛ فلذلك 
كان أتثريه يف أعضاء الرأس قواّي؛ خاصة و هو حيّرك الرطوابت مبا 
فيه من احلرارة و الناريّة، فألجل ضعف حرارته و قّلة هذه الناريّة 
فيه ليس تقوي على حتليل ما حيرّكه منها حتليال اتّما، فلذلك يكثر 
ما يتصّعد بسببه من الرطوابت و الفضول إىل الرأس، خاصة إذا 

كانت تلك الرطوابت يف البدن كثرية جّدا. 
• و ألنه يصّعد الرطوابت إىل الرأس، هو حيدث الصداع. و هذا 

الصداع ال يكون كثريا جّدا، و ال شديد القّوة.
• و ألجل أنّ  الكرفس حيّرك رطوابت الّدماغ، و ال يقوى على 
و  نوائبهم.  يهّيج  و  املصروعني،  الصداع يف  هو حيّرك  حتليلها؛ 
ألجل كثرة ما يتصّعد عن الكرفس إىل الرأس من الرطوابت؛ هو 
ما استلزمه ميأل الرأس فضوال و هذه الفضول ال تكون حاّدة؛ 
إمنا حيدث  بل  الّدماغ،  احلاّدة يف  األمراض  يورث  ليس  فلذلك 
أمراضا ابردة؛ و ذلك ألنّ  هذه الفضول مع ضعف حرارهتا يف 
األصل يكون جتّمعها يف عضو ابرد، فلذلك، هي تعلو و تربد 
فلذلك كان املستكثر من أكل الكرفس حيدث له محق و رعونة 
خاصة إذا كانت الرطوابت يف بدنه كثرية جّدا، كما تكون يف 

أبدان األطفال.
• و ملا كان الكرفس ميأل الرأس فضوال؛ فهو يضّر العني و غريها 
من احلواسّ ، و يكّدرها، لكن هذه الفضول ملا مل تكن حاّدة و ال 
شديدة الرداءة فال جرم كان إضرار الكرفس ابحلواس ليس بكثري 
جّدا، و لكنه يضّر أصحاب الرمد، و أصحاب الدوىّ  و الطنني. 

و أّما أصحاب الدوار و السدر فإنّ  إضراره هبما شديد.
• إنّ  فعلت الکرفس يف العنق تذهب وجع األسنان، و لكنه يقال 

إنه يفّتت األسنان.

يف أعضاء الّصدر
• إنّ  الكرفس كثري جّدا ما حيصل منه يف داخل الصدر، و ذلك 
إما من جهة املرئ؛ فألجل لطافة جوهر الكرفس و تفتيحه و 
جالئه، فلذلك يفتح جمارى مسامّ  احلجاب الفاصل بني املرئ و 
قصبة الرئة، و ينفذ فيها ألجل لطافة جوهره و نفوذه. و أّما من 
جهة احلجاب احلاجز بني آالت الغذاء و آالت التنّفس، فألجل 
كثرة املتصّعد من الكرفس و حصول الصدر يف طريق تصّعد ذلك 
الصدر من أجزاء  فلذلك يكون ما حيصل يف داخل  املتصّعد. 
الكرفس كثريا جّدا، فلذلك يكون أتثريه يف أعضائه قواّي شديدا.

• و ملا كان الكرفس من شأنه اإلسخان اللطيف، و اجلالء، و 
اإلنضاج، و التلطيف، و التقطيع، و التحليل، و التفتيح ال جرم 
صار يسّخن داخل الصدر إسخاان لطيفا. فلذلك هو انفع من 
السّعال و برد الصدر، و مع ذلك فإنه يلو ما يكون ملتصقا 
و  الرطوابت  تلك  يلّطف  مث  الرطوابت،  من  الصدر  أبعضاء 
يقطّعها و ينضجها، و يفّتح جمارى الرئة؛ فلذلك تتهيأ الطبيعة 
لدفع تلك الرطوابت ابلنفث، و يسهل دخول اهلواء و خروجه يف 
الرئة فلذلك كان الكرفس ينفع من النوازل، و من الربو، و ضيق 
النفس و عسره و انتصابه، و يسّهل الّنفس، و ينّقى الصدر و 

الرئة، و خيرج الفضول منها.
• و من شأن الكرفس تقليل الكثري يف أبدان املراضع؛ و ذلك 
ألجل حتريكه الّدم إىل جهة الرحم ليخرجه ابحليض، ألنه من مجلة 

األدوية املدرّة للحيض.
• و ملا كان الكرفس عطر الرائحة، فهو يزيد جوهر الّروح، و 
مع ذلك يقّويها و يقّوى القلب، فلذلك هو ال خيلو من ترايقّية 

و تفريح.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

يف أعضاء الغذاء
ملـّا كان الكرفس عطر الرائحة؛ فيقّوز األعضاء و األرواح؛ ينفع 
األعضاء الكثرية األرواح، فإنه شديد التقوية هلا، و هذه األعضاء 
الشريفة - و من مجلتها األحشاء - فلذلك، كان الكرفس يقّوي 
األحشاء كّلها؛ فلذلك هو انفع للمعدة. و للكبد و للطحال، و 
للمرارة، و حنو ذلك، خاصة و مرارته ليست بشديدة، و هذا ألنّ  
حرافته قليلة. و ال يوجد فيه مائية تضّر املعدة، و مع ذلك فإنه 
ينّقيها بتحريكه الرطوابت منها تصعيدا لبعضها أخبرة و رايحا، و 

إحدارا لبعضها. 
• فلما كان الكرفس مفّتحا للسدد منضجا؛ فهو شديد النفع 
للكبد ألنه يفّتح سددها و ينضج فضوهلا، و مع ذلك فإنه يقّويها 

بعطريّته؛ فلذلك الكرفس للكبد أنفع منه للمعدة.
• و الكرفس مع أنه يهضم الطعام، فإنه يعسر اهنضامه يف املعدة؛ 
و ذلك ألجل كثرة أرضّيته، و لذلك هو يطول بقاؤه فيها، و 

يعسر احنداره، خاصة إذا أكل نيئا.
قّوة  و  إدراره،  ألجل  االستسقاء  من  ينفع  الكرفس  بزر  و   •
تفتيحه، و قّوة تنقيته للكبد؛ و ذلك ألجل جالئه ما كان حمتبسا 
يسّخن  ذلك  مع  و  هلا ابإلدرار،  إخراجه  و  الفضول  من  فيها 

الكبد إسخاان جّيدا. 
• و عصارة الكرفس إذا طبخت و صّفيت و حّليت ابلسكر، 
املعدة، و منعت  بلغم يف  للعطش احلادث عن  كانت مسّكنة 
و  الفم  جفاف  و  العطش  ذلك  عن  حيد  ما  مجيع  حدوث 

االلتهاب، و حنو ذلك.

يف أعضاء النفض
• وإن الكرفس ألجل شّدة تفتيحه هو يدّر. و ألجل أنه مع 
يدّر  الكرفس  فلذلك كان  و حيرّكه،  يثريه  و  الّدم  يلّطف  ذلك 
البول. و كذلك يفعل يف األدمغة أيضا و كذلك يفعل أيضا يف 

املعدة؛ ألجل تفتيحه طرق الفضول إليها.
• و ملا كان الكرفس من النبات؛ فهو كثري احلرارة ، فلذلك هو 
هذين  ألنه يلو  ذلك،  و  يسّخنهما؛  و  املثانة  و  الكلى  ينّقي 
العضوين مبا فيه من احلرارة، و خيرج ما فيها من الفضول. و إنه 
حيّلل ما يكون يف األمعاء من الرايح و النفخ و القراقر؛ فلذلك 

هو يسّكن املغص و ينفع من القولنج.

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

اتريخ پزشکی، 1387ش.
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محّمد بن 
نصير 

النميري

قال الشيخ الطوسي يف كتاب »الغيبة«:1 »ذكر املذمومني الذين 
اّدعوا البابية لعنهم هللا« 

ومنهم: حمّمد بن نصري النمريي:
قال ابن نوح: أخربان أبو نصر هبة هللا بن حمّمد، قال: 

كان حمّمد بن نصري النمريي من أصحاب أيب حمّمد احلسن بن 
علي فلما تويف أبو حمّمد ادعى مقام أيب جعفر حمّمد بن عثمان 
أنه صاحب إمام الزمان وادعى البابية، وفضحه هللا تعاىل مبا 
ظهر منه من اإلحلاد واجلهل، ولعن أيب جعفر حمّمد بن عثمان له 

وتربيه منه واحتجابه عنه وادعى ذلك األمر بعد الشريعي.
قال أبو طالب األنباري: ملا ظهر حمّمد بن نصري مبا ظهر لعنه أبو 
جعفر )النائب الثاين أبو جعفر العمري( - وتربأ منه فبلغه 
ذلك فقصد أاب جعفر - ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم 

أيذن له وحجبه ورّده خائباً.
وقال سعد بن عبد هللا: كان حمّمد بن نصري النمريي يدعي أنه 
يقول  أرسله، وكان   اهلادي بن حمّمد  علي  وأن  نيب  رسول 
ابلتناسخ )أي أن أرواح األموات حتلُّ يف أجسام األحياء( ويغلو 
للمحارم  ابإلابحة  ويقول  ابلربوبية،  فيه  ويقول  احلسن  أيب  يف 
وحتليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً يف أدابرهم، ويزعم أن ذلك 
الفاعل  من  وأنه  به  املفعول  والتذلل يف  واإلخبات  التواضع  من 
إحدى الشهوات والطيبات وأن هللا عز وجل تعاىل هللا ال حيرَّم 
شيئاً من ذلك، وكان حمّمد بن موسى بن احلسن بن الفرات يقوي 

أسبابه ويعضده )أي كان داعية له وانشراً ألكذوبته(.
وقال الشيخ الطوسي: أخربين بذلك عن حمّمد بن نصري أبو زكراي 
حيىي بن عبد الرمحن بن خاقان أنه رآه عياانً وغالم له على ظهره، 
قال: فلقيته فعاتبته على ذلك، فقال: إن هذا من اللذات وهو 

من التواضع هلل وترك التجرب.
قال سعد: فلّما اعتل حمّمد بن نصري العلة الت تويف فيها، قيل له 

وهو مثقل اللسان: ملن هذا األمر من بعدك؟ 
فقال بلسان ضعيف ملجلج: أمحد، فلم يدر من هو؟ 
فافرتقوا بعده ثالث فرق: قالت فرقة: إنه أمحد ابنه. 
وفرقة قالت: هو أمحد بن حمّمد بن موسى بن الفرات. 
وفرقة قالت: إنه أمحد بن أيب احلسني بن بشر بن يزيد. 

فتفرقوا فال يرجعون إىل شيء.

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

اهلوامش:
1. الطوسي، حمّمد بن حسن، »الغيبة«، صص 414-397.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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تكـاليف المنتظرين

العودة إىل ذلك الطريق واجلادة الت ابتعدان عنها وجتنبناها!
لنا  الذي مل يلب  الطريق  وعلى مفرتق طرق، مشينا خطأ يف 
سوى الوزر والوابل والبعد واحلرمان. ويف كل خطوة وأكثر من 
اخلطوة الت سبقتها، ابتعدان أكثر فاكثر عن اجلادة الرئيسية إىل أن 
وقعنا يف فخ حرش حمفوف ابملخاطر وملئ ابملصاعب واحليواانت 

الالسعة والزاحفة واملفرتسة اآلكلة لالنسان.
والسبيل الوحيد للنجاة، يكمن يف التوقف والعودة واهلروب حىت 
النقطة األوىل؛ بيد أنه طاملا مل حيصل درك ضرورة  الوصول إىل 
فان  االنسان،  روح  يف  العودة  ومتين  ابالضطرار  والشعور  ذلك 

األقدام املرهقة، لن ترفدان للعودة.
إن من يتيه ويتحري يف قفر ساخن، فانه يطلب املاء من أعماق 
ال  من  لكن  للماء،  طلبا  وحفرة  عن كل كومة  ويبحث  روحه 

شرط رفع الشدائدشرط رفع الشدائد
إمساعيل شفيعي سروستاين

يشعر ابلعطش أو يرى أن املاء يف متناوله، فانه لن يتحمل عناء 
البحث عنه.

لقد زّين الشيطان، الصحراء القاحلة واخلالية من املاء والكأل أي 
الدنيا الفانية، يف أعني البشرية، فلم حيسبوا أهنم يعيشون ويسريون 

يف جماهل الصحراء.
وهل أتيح لنا يوما، إحصاء وعّد احلوادث والكوارث املريرة الت 

حتل ابلشرية يف أرجاء املعمورة كل هنار وليلة؟
- عدد السرقات الت حتدث كل يوم يف أقاصي العامل؛

االنسان وجسمه  على حقوق  والتعدايت  اإلعتداءات  عدد   -
وروحه وعرضه يف صخب التكنولوجيا العصرية؛

و»امريكا«  وأورواب  واسيا  افريقيا  يف  واملشردين  اجلياع  عدد   -
و...؛

األسابيع  مجيع  يف  حتصل  الت  واجلرائم  القتل  أعمال  عدد   -
والشهور والسنني يف كل حي ومدينة يف أرجاء األرض؛

- عدد احلروب احمللية واإلقليمية والدولية الت اندلعت على مّر 
قادرون على عّد وإحصاء كل  نتذكرها؛ فهل حنن  الت  السنني 

ذلك؟
- كمية املخدرات الت يتم تداوهلا وتعاطيها وعدد املدمنني والذين 

تركوا يواجهون مصريهم على قارعة الطريق؛
واملذنبني  األبرايء  والنساء  والرجال  والسجناء  السجون  عدد   -

القابعني يف غياهب السجون؛
- عدد بيوت الدعارة وماليني األجنة الت أجهضت من قصد أو 

دون قصد من قبل أمهاهتم؛
أفقر  على  اخلناق  تضيق  الت  والكبرية  الصغرية  الدول  عدد   -

وأضعف شعوب العامل ومتتص دمائها؛
والغاابت  واألحراش  امللوثة  واملياه  احملروقة  األراضي  مساحة   -

املدمرة والكائنات الت انقرض نسلها من على سطح األرض؛
على  احلصول  ميلكون  ال  الذين  واملرضى  العضال  األمراض   -
الدواء والعالج ويفارقون ابلتايل احلياة يف صمت ويف ليلة ظلماء 

و...
ونقرأ يف فقرة من »دعاء العهد«: 

»َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس...«1
وإن مت إحصاء وحساب هذه العناوين، سيبدو لنا، هول الظلم 

وجسامة الظلمة وفداحة الغربة وجسامة العدل.
فأي مصلح وأي جماهد قادر على إحماء وإزالة جغرافيا هائلة من 
الدمار والضياع يف السماء واألرض؟ ذلك الذي ردم على رؤوس 

البشرية واآلدميني؟
ويف إطار احملاوالت املستميتة، تتحدث اإلذاعات يف صبيحة كل 
األمراض.  لعالج بعض  اجلامعيني  الباحثني  اكتشاف  يوم، عن 
ومنينا النفس إبحصاءات وأرقام اإلجراءات الت تزيد يف كل حلظة 
من نطاق اإلضطراابت واإلرتباكات، من دون أن تزيل بقعة من 

هذه اإلضطراابت من على وجه األرض. 
ورغم أنه من غري املتخيل يف الواقع إياد سبيل للنجاة من كل هذه 
األزمات، لكن أملنا الطفيف ابلعلم والتكنولوجيا والرجال والنساء 
اإلضطرار  درك  دون  حيول  واإلصالح،  الصالح  يدعون  الذين 
الشامل آلخر الزمان. ومن هنا، فاننا نتمىن من العناصر املسببة 
لألزمات واحمليطة بنا، أن تسهم يف إرساء العالج والسالمة. وكما 

يقول الشاعر )االيراين( جامي: 
ملعاجلة هذه الورشة املمتصة للدماء

ال عالج آت من املعنيني هبا
ومبا أنه ال أثر لوجودها

فان من يصل إىل الوجود، فهو آت من آخر
فالذات اليت ال تولد من الوجود 

مىت تكون قادرة على منح الوجود
إن السحابة اجلافة اليت ال ماء فيها

مىت ميكن أن تنطوي على الندواة والبلل2
إن كشف هذا املعىن، أي درك مراتب من اإلضطرار والتنصل عن 
مجيع العوامل املسببة لألزمات واللجوء إىل كاسر األزمة الشهري 
للعصر، حضرة املصلح العام الذي غار كاملاء يف ابطن األرض، 

واالن بقينا حنن والظمأ املزمن الفتاك. 

تكـاليف المنتظرين
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عن علّی بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر قال: 
قلت له: ما أتويل هذه اآلية:

»ُقْل َأرَأَيـُْتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن يَْتِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي«3 
 :قال

»إذا فقدمت إمامكم فمن يتيكم إبمام جديد.«4
ذاته،  حبد  يشكل  واملآزق،  األزمات  مصدر  وحتديد  معرفة  إن 

توطئة ملعرفة مصدر اخلريات والنجاة. 
إن األزمة5 تعين ارتباك واضطراب املسار العادي والطبيعي حلياة 
االنسان؛ أي حدوث خلل يف العيش، أي الزالزل والفيضاانت 
واحلروب  املعدية  واألمراض  والتسوانمي  واجلفاف  والعواصف 

الضروس الت جتلب الدمار واخلراب للبشرية.
إن عبارات مثل: أزمة اهلوية وأزمة البيئة واألزمة السياسية وأزمة 
النامجة  األزمة  العائلية وأخريا  االقتصادية واألزمة  اإلدارة واألزمة 
عن التكنولوجيا، هي مفردات معروفة جلميع الباحثني يف حقل 

العلوم االجتماعية. 
إن األزمة ليست كارثة أو ركودا اقتصاداي أو حتطم طائرة على 
بل  مدينة مت.  أو  أو شركة  أسرة  إقامة  وموقع  منطقة سكنية 
األزمة، هي عنصر هتديد كبري، يتهدد البشرية والعامل واألمم على 

نطاق عاملي وير بوجودهم إىل حدود الال ممكن. 
اليوم أبزمات، تدوم ألشهر وسنوات، ومستوى  البشرية متّر  إن 
الذي متارسه يف  هتديدها واسع، وشدة وقائعها هائلة والضغط 
الزمان، يعل من املستحيل إصالح الوضع بصورة صائبة وعادلة 

وشاملة. 
إن احملدودية العلمية للبشرية يف الظرف الزماين واملكاين احملدود 
الالزمة  القدرات  وفقدان  احملضة(  التجريبية  العلوم  إىل  )املستند 
وابلتايل  وامللكي  الشهودي  العامل  ظواهر  على  الكلي  لإلشراف 
وفقا  أمامنا  هو  الذي  )األمر  والقيامة  الربزخ  عاملي  أحداث 

ملعاجلة  الالزمة  اإلمكانية  يوفر كل  ال  الدينية(،  للمعتقدات 
األزمات املفتعلة متعددة االوجه.

إن الرؤية املادية يف ظل حصر احلياة البشرية يف ظرف العامل الفاين 
احلياة  على  العصرنة  فيه  جتثم  الت  القرون  مدى  على  احملدود، 
املادية والثقافية للبشرية، دفعت ابلبشرية إىل أن تغلق أعينها على 
جمموعة من العوامل اخلفية واملؤثرة يف احلياة املادية. ويف املقابل، 
جعلتها تعجز عن درك أثر ونتيجة عملها يف هذا العامل على احلياة 
األخروية والربزخية. وعليه، ميكن القول أن األزمة قد اجتاحت 

البشرية يف ثالث ساحات: 
- الساحة الدنيوية؛
- الساحة الربزخية؛
- وساحة القيامة.

وإن قمنا يف عصر غلبة العصرنة، جبمع العلوم الت متت جتربتها 
والقابلة للتجربة من قبل كل العلماء، سنجد ابننا غري قادرين ولن 
نكون قادرين على إماطة اللثام عن كيفية حياة االنسان يف العوامل 
الربزخية؛ الن هؤالء العلماء يف الظاهر، قد أغلقوا أعينهم على 
على  وأثرها  العوامل  هذه  لوجود  ويتنكرون  املاورائية  اخلفية  العوامل 

العامل املادي. 
العامة  النظرة  وطريقة  التفكري  تغري  يف  يكمن  ذلك  وسر كل 
لالنسان إىل الكون وتبديل احلجج اإلهلية إىل حجج غري إهلية 

وحصر احلياة يف جغرافيا العامل املادي. 

اهلوامش:
۱. سورة الروم، اآلية 41.

2. جامي، »هفت  اورنج«، سبحة  األنوار.
3. سورة امللک، اآلية 30.

4. النعماين، »الغيبة«، ص ۹۲.
.Crisis .5

املصدر: شفيعي سروستاين، امساعيل، »کرب وبالء إمام الزمان واملرابطة 
اإلميانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 105-101.

تكـاليف المنتظرين

تكـاليف المنتظرين
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هنالك فهرس اآلايت الدالة على مقام الشهادة على األعمال:
1. »َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيـََرى هللاُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواملُْؤِمُنوَن«1

َعَلْيِهْم ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِجْئنا ِبَك  2. »َويـَْوَم نـَبـَْعُث يف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيداً 
َشِهيداً َعلى هُؤالِء«2

أي إن مقام الشهداء متوسطة بني النيب وبني عموم الناس.
3. »وََكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن 

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا«3
فإن يوم القيامة يوم القسط والفصل وال ميكن أن تقبل شهادة 
ونواايهم  العباد  أعمال  بتفاصيل  والعامل  اخلبري  غري  أو  الفاسق 
بشهادة  القيامة  يوم  يفصل  تعاىل  هللا  أن  تظن  فهل  وسريهتم، 

شاهد قد يصيب وقد خيطئ؟ 
كال إنه احلكم العادل، وليس هنالك جمال لألحكام الظاهرية كما 

يف الدنيا، من هنا جعل الشهداء أمة وسطاً أي معصومني عن 
الزلل واخلطأ ليكونوا شهداء على الناس.

4. »َوجاِهُدوا يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجَتباُكْم َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يف 
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَبِيُكْم ِإْبراِهيَم ُهَو مَسَّاُكُم املُْسِلِمنَي ِمْن قـَْبُل َويف  الدِّ

هذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس«4
ذرية  من  وجمتباة  خمتارة  ثلة  هم  إمنا  الشهداء  أّن  على  فدل 

.إبراهيم
5. »ُقْل َكفى اِبهلِل َشِهيداً بـَْييِن َوبـَيـَْنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكتاِب«5

6. »َولِيـَْعَلَم هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء«6
7. »َكالَّ ِإنَّ ِكتاَب اأْلَْبراِر َلِفي ِعلِّيِّنَي ٭ َوما َأْدراَك ما ِعلِّيُّوَن ٭ ِكتاٌب 

َمْرُقوٌم ٭ َيْشَهُدُه املَُقرَّبُوَن«7
8. »وَُكنـُْتْم َأْزواجاً َثالثًَة ٭ فََأْصحاُب املَْيَمَنِة ما َأْصحاُب املَْيَمَنِة ٭ 

وهو شاهد وهو شاهد 
في غيبته في غيبته 
أو حضورهأو حضوره

َوَأْصحاُب املَْشَئَمِة ما َأْصحاُب املَْشَئَمِة ٭ َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن ٭ 
ُأولِئَك املَُقرَّبُوَن«8

هُؤالِء  َعلى  ِبَك  َوِجْئنا  ِبَشِهيٍد  أُمٍَّة  ِمْن ُكلِّ  ِجْئنا  ِإذا  »َفَكْيَف   .9
َشِهيدًا«9

10. »َوَعَلى اأْلَْعراِف رِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيماُهْم«10
أمساه  الكايف«  الكليين يف »أصول  املرحوم  وهنالك ابب عقده 

»ابب أن األئمة شهداء هللا على خلقه«.

اإلمام هو الشاهد على األعمال يف غيبته أو حضوره
هو  بل  الظهور  بزمن  خيتص  ال  األعمال  على  الشهادة  ومقام 
يقتضي دوام الرعاية والعناية األبوية من اإلمام آلحاد الناس سيما 
املؤمنني، وذلك أن هللا تعاىل ستار وال يطلع غري الويل املتصدي 

للرعاية الفعلية والتدبري الفعلي على تفاصيل أعمال العباد.
دور اإلمام يف اهلداية اإليصالية متوقف على شهادته لألعمال:

والثاين  اإلرائية  للهداية  األول  أن  اإلمامة  عن  النبوة  فوارق  من 
للهداية اإليصالية وليس املراد منها اجلرب على اهلداية، بل مرافقة 
اإلنسان يف سلوكه إىل هللا تعاىل لريفع العوائق ويعينه من حيث 
يشعر أو ال يشعر ليصل إىل املقصود. مثالً اخلضر حيث 
منع من حدوث الفقر واجملاعة ألرابب السفينة ومنع من ترعرع 
لليتيمني كنز  وأوصل  الناس،  يستضعف  الذي  الطاغي  ذلك 
أبيهما وفيها احلكمة، فهو قد رافق الطوائف الثالث يف سلوكهم 
فأوصلهم للغاية برفع العوائق عن املسري والعون والتسهيل واملدد 

وهذه هي مفاهيم اهلداية اإليصالية.
وهذا النمط من اهلداية ال يتيسر إاّل إذا كان اإلمام شاهداً ألعمال 
األمة ليهديهم وليوصلهم، ترى هل ميكن أن يكون الغائب عن 

أحوال السالك موصالً له إىل املقصود؟
مقومات  من  وهي  اإليصالية  ابهلداية  مرتبطة  الشهادة  فمقام 

اإلمامة.

اهلوامش:
1. سورة الرباءة، اآلية 105.
2. سورة النحل، اآلية 89.
3. سورة البقرة، اآلية 143.

4. سورة احلج، اآلية 78.
5. سورة الرعد، اآلية 43.

6. سورة آل عمران، اآلية 140.
7. سورة املطففني، اآلية 21-18.

8. سورة الواقعة، اآلية 11-7.
9. سورة النساء، اآلية 41.

10. سورة األعراف، اآلية 46 .

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

فوائد وجـود اإلمام الغائب

فوائد وجـود اإلمام الغائب
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ظلم األعداء على اإلمام
حممدتقی املوسوي االصبهاين

 جعفر أيب  عن  إبسناده  تفسريه:  يف  إبراهيم  بن  علي  روى 
القائم و  بـَْعَد ظُْلِمِه« - يعين  انـَْتَصَر  َلَمِن  يف قوله تعاىل: »َو 
أصحابه- »فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ «،1 و القائم إذا قام انتصر 

من بين امية، و من املكذبني و النصاب، هو و أصحابه.«2
و روى علي بن إبراهيم، عن أيب عبد هللا يف قوله تعاىل: 

»ُأِذَن ِلَلِذيَن يُقاتـَُلوَن أِبَنـَُهْم ظُِلُموا َو ِإَن الَلَ َعلى  َنْصرِِهْم َلَقِديٌر«،3 
قال:

إن العامة يقولون: نزلت يف رسول هللا ملا أخرجته قريش من مكة، 
و إنا هو القائم، إذا خرج يطلب بدم احلسني و هو قوله: 

»حنن أولياء الدم، و طالب الدية.«4
 و روى السيد هاشم البحراين يف »الربهان«، عن أيب جعفر

5».أنه قال يف هذه اآلية: »يف القائم و أصحابه

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

الذي يقسم مرياثه، و هو حي.«8
 و فيه يف حديث أيي خالد الكابلي، عن علي بن احلسني
قال: »كأين جبعفر الكذاب، و قد محل طاغية زمانه على تفتيش أمر 
ويل هللا و املغيب يف حفظ هللا، و املوكل حبرم أبيه جهال منه بوالدته، 
و حرصا منه على قتله، إن ظفر به، طمعا يف مرياثه حىت يخذه بغري 

حقه ...«9
إلينا  بعث  قال:  رشيق  عن   الطوسي الشيخ  »غيبة«  يف  و 
املعتضد و حنن ثالثة نفر، فأمران أن يركب كل واحد منا فرسا 
و جننب آخر، و خنرج خمفني  ال يكون معنا قليل و ال كثري، إال 

على السرج مصلى.
و قال لنا: إحلقوا بسامرة، و وصف لنا حملة و دارا، و قال: إذا 
أتيتموها تدون على الباب خادما أسود، فاكبسوا الدار و من رأيتم 

فيها فأتوين برأسه.
خادم  الدهليز  يف  و  وصفه،  األمر كما  فوجدان  سامرة،  فوافينا 
أسود، و يف يده تكة ينسجها، فسألناه عن الدار و من فيها، 
فقال: صاحبها، فو هللا ما التفت إلينا و قل اكرتاثه بنا، فكبسنا 
الدار كما أمران، فوجدان دارا سرية، و مقابل الدار سرت ما نظرت 
قط إىل أنبل منه، كأن األيدي رفعت عنه يف ذلك الوقت، و مل 
يكن يف الدار أحد، فرفعنا السرت، فإذا بيت كبري كأن حبرا فيه ماء 
و يف أقصى البيت حصري، قد علمنا أنه على املاء، و فوقه رجل 
من أحسن الناس هيئة قائم يصلي فلم يلتفت إلينا، و ال إىل شي ء 
من أسبابنا. فسبق أمحد بن عبد هللا ليتخطى البيت فغرق يف املاء، 
و ما زال يضطرب حىت مددت يدي إليه فخلصته و أخرجته و 
غشي عليه و بقي ساعة، و عاد صاحيب الثاين إىل فعل ذلك 
الفعل، فناله مثل ذلك، و بقيت مبهوات، فقلت لصاحب البيت: 
املعذرة إىل هللا و إليك، فو هللا ما علمت كيف اخلرب، و ال إىل 
من أجي ء، و أان اتئب إىل هللا، فما التفت إىل شي ء مما قلنا، و 

ما انفتل عما كان فيه، فهالنا ذلك و انصرفنا عنه.
و قد كان املعتضد ينتظران، و قد تقدم إىل احلجاب إذا وافيناه أن 
ندخل عليه يف أي وقت كان، فوافيناه يف بعض الليل، فأدخلنا 

عليه، فسألنا عن اخلرب.
فحكينا له ما رأينا، فقال: و حيكم، لقيكم أحد قبلي، و جرى منكم 

إىل أحد سبب شئ، أو قول؟ 
قلنا: ال. 

فقال: أان نفي من جدي، و حلف أبشد أميان له أنه رجل إن بلغه 
هذا اخلرب ليضربن أعناقنا.

فما جسران أن حندث به إال بعد موته.10

»أن   :الباقر عن  »البحار«،  و  »احملجة«  يف كتاب  و 
به،  مستجريا  احلرام  البيت  إىل  ظهوره  حني  ظهره  يسند   القائم
ينادي...و أسألكم حبق هللا و ]حق [ رسوله، و حبقي، فإن يل عليكم 
حق القرىب من  رسول هللا إال أعنتموان، و منعتموان ممن يظلمنا، 
فقد اخفنا، و ظلمنا، و طردان من دايران، و أبنائنا، و بغي علينا...«6
 قال: »يقدم القائم و يف البحار مرفوعا عن أيب عبد هللا
حىت ييت النجف، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياين و أصحابه، 
يناشدهم حقه، و  يوم األربعاء، فيدعوهم و  الناس معه و ذلك  و 
خيربهم أنه مظلوم مقهور و يقول: من حاجين يف هللا فأان أوىل الناس 

ابهلل...«7
و يف »كمال الدين«: إبسناده عن احلسني بن علي قال: 
»قائم هذه االمة هو التاسع من ولدي، و هو صاحب الغيبة، و هو 

اهلوامش:
1. سورة الشورى، اآلية 41.

2. »تفسري القمي«، ج 2، ص 278؛ عنه »البحار«، ج 51، ص 48، 
ح 13.

3. سورة احلج، اآلية 39.
4. »تفسري القمي«، ج 2، ص 84.

5. »أتويل اآلايت«، ج 1، ص 339، ح 16.
6. »غيبة النعماين«، ص 149؛ عنه »البحار«، ج 52، ص 238، ح 

.105
7. »بشارة االسالم«، ص 250.

8. »كمال الدين«، ج 1، ص 317، ح 2.
9. نفس املصدر، ج 1، ص 320، ح 2.

10. »غيبة الطوسي«، ص 48، ح 218؛ عنه »البحار«، ج 52، ص 
51، ح 36.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حمّمد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 163-161.
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ولد معتصم سيد امحد يف قرية »ندى« الواقعة مشال »السودان« 
على ضفاف »هنر النيل«. نشأ يف أسرة مسلمة تعتنق املذهب 
الشافعي، واصل دراسته االكادميية حىت انل شهادة البكالوريوس 

يف جمال االقتصاد اإلسالمي.

بداية حتديد االتاه وبلورة االهداف
كانت فطرة معتصم تشّده منذ الصغر حنو االلتزام ابلدين، وهلذا 
تبلورت مجيع هواايته و رغباته يف هذا اإلطار، وجعل يبحث عن 

النماذج الت ينبغي االقتداء هبا يف هذا الصعيد.
اتريخ  على  التاريخ  مادة  طريق  عن  املتوسطة  املرحلة  يف  تعّرف 
الدولة املهدوية يف السودان، فُأعجب بشخصية أحد قواد جيش 
املهدي الثائر، ومن هنا شرع ببناء آماله يف هذا املسار، وجعل 
خيطط من أجل حتديد االجتاه الذي يوصله إىل قيادة احلركات 
الذي  الوحيد  الطريق  أّن  والظلمة.فارأتى  الطغاة  اجلهادية ضد 
ميّهد له سبيل حتقق هذه الغاية هو التخرج يف املستقبل من الكلية 
احلربية العسكرية، ليتدرب على فنون القتال واستعمال السالح، 
املرحلة  إىل  انتقل  حىت  عمره  من  فرتة  اهلوس  هذا  على  فعاش 

الثانوية.

معتصم معتصم 
سيد احمدسيد احمد

اتساع آفاق الوعي
يف املرحلة الثانوية اتسعت آفاق وعي معتصم وتفتحت مداركه 
الذهنية، فتعرف على نشاط مجلة من قادة احلركات االصالحية يف 
العامل االسالمي، وأدرك أبن اسلوب التوعية والتثقيف االجتماعي 
ورفع املستوى العلمي لألمة أفضل واجدى أتثرياً لنيل االهداف 
االصالحية من أسلوب رفع السيف وخوض احلروب واملعارك، 
يف  اجملتمع  وأن  وثقافة،  فكر  أزمة  هي  األمة  أزمة  ألنه  وذلك 
الوضع الراهن حباجة إىل توعية أكثر من زجه يف مواجهات عنيفه 

وطاحنة.

رحلة البحث واصطدامها ابلغزو الوهايب
العلم  لطلب  حياته  مسار  يربمج  معتصم  بدأ  املنطلق  هذا  من 

والوصول إىل مرحلة سامية من اإلملام ابحلقائق الدينية.
وكان بداية توجهه إىل البحث عن املنهج والفكر الناضج والثقافة 
املسؤولة مقارنة ابلغزو الوهايب للمنطقة الت كان فيها، فلهذا أكثر 

اهتمامه ابلوهابية متابعاً ملناظراهتم وندواهتم.
يقول معتصم يف جمال أتثره ابملد الوهايب الذي اجتاح منطقتهم: 

اليت  املناقشات،  من  وبينهم كثري  بيين  ودار  السري،  معهم  واصلت 
كانت يف الواقع عبارة عن تلك األسئلة اليت كانت حائرة يف ذهين، 
فوجدت لبعضها أجوبة أرضتين يف تلك املرحلة، وأسئلة مل أجد هلا 
وشد  معهم،  للتعاطف  يل  ابلنسبة  هذا كافياً  فكان  عندهم،  أجوبة 
أزرهم، مع بقاء بعض املالحظات اليت كانت حائال بيين وبني أن ألتزم 

متاماً ابملنهج الوهايب.

مسات االتاه الوهايب
كان من أهم األمور الت منعت معتصم من االنصهار ابلفكر 

الوهايب، هو أنه وجد هذا املذهب يف حّد قوله: 
عبارة عن قواعد وقوانني جامدة، تطّبق من غري أن تكون هلا انعكاسات 
حضارية واضحة يف حياة االنسان، ويف فن تعامله مع هذه الدنيا يف 
شىت األصعدة... وحىت ف كيفية العالقة مع هللا تعاىل. بل العكس 
متاماً فكثرياً ما تعل االنسان متوحشاً يف عزلة عن اجملتمع مبا حيمله 

من صكوك التكفري لكل قطاعاته.
الحظ معتصم أن اجملموعة الكبرية من الشباب الذي انضم إىل 
بعد  بدأوا  دراسة ووعي،  قليلة ومن غري  مّدة  الوهايب يف  اخلط 
غري  العقلية  نتيجة  عنهم  يبتعدون  الزمن  من  قصرية  فرتة  مضي 

املنفتحة الت كان حيملها رجال هذا االجتاه.
فحال هذا األمر بينه وبني أن يكون من اتباع هذا االجتاه الفكري 

رغم أنه كان متأثراً بكثري من أفكارهم.

الشعور ابحلاجة الرتقاء املستوى املعريف
بقى معتصم على هذه احلالة مدة من الزمن اتئهاً ال قرار له وال 
حىت  آخر،  حيناً  عنها  ويبتعد  حيناً  الوهابية  من  يقرتب  اجتاه، 
رأى أن احلل الوحيد أمامه ـ بدال من مواصلة الدارسة يف الكلية 
العسكريةـ  أن يدرس يف كلية أو جامعة اسالمية، ألنه وجد نفسه 
حباجة إىل ارتقاء مستواه املعريف يف الصعيد الديين، و ابلفعل بذل 
جهده من أجل االلتحاق ابحدى الكليات واجلامعات االسالمية 
بكلية  قبوله  مت  حيث  لذلك،  وتعاىل  سبحانه  هللا  وفقه  حىت 
الدراسات االسالمية والعربية يف جامعة وادي النيل يف السودان، 
فالتحق هبا بعد أداء التدريب العسكري، وملا استقر به املقام فيها 
انطلق متلّهفاً إىل مكتبة الكلية واصبح مالزماً هلا، ينتقل فيها من 
كتاب إىل آخر منهمكاً يف البحث والتنقيب ومتتّبعاً آراء ومباين 

املذاهب االسالمية ابتغاًء ملعرفة احلق من بينها.

بداية التعّرف على التشيع
استمر معتصم على هذا املنوال حىت صادف ذات يوم أن يلتقي 
ابن  منزل  يف   - القانون  خريج كلية  وهو   - املنعم  عبد  بقريبه 
عبد  بني  حوار  احلني  ذلك  يف  فجرى  عطربة،  مدينة  يف  عمه 
العقائدية،  املسائل  بعض  الوافدين حول  الضيوف  وأحد  املنعم 
اجللوس  إىل  الدينية  من شغفه ابالحباث  اندفاعاً  معتصم  فبادر 
ابلقرب منهم ومراقبة احملاورة الت امتاز فيها - على حد قوله - 
الطرف اآلخر وهتّجمه.  استفزازات  التام رغم  عبداملنعم ابهلدوء 

يقول معتصم: 
مل أعرف طبيعة النقاش بتمامه إىل أن قال ذلك الضيف: الشيعة كفار، 
استفهام  ذهين  يف  ودار  النظر،  وامعنت  انتبهت،  هنا  زاندقة...!! 

حائر... من هم الشيعة؟! وملاذا هم كّفار.
الطرف  املنوال، وكان عبداملنعم يفحم  واستمر احلوار على هذا 
اآلخر يف كل مسألة تطرح يف النقاش، ابالضافة إىل لباقة منطقه 

وقوة حججه.
وبعد االنتهاء من احلوار، انفرد معتصم بقريبه عبد املنعم، وشرع 
يسأله حول التشيع، فبدأ يبني عبداملنعم له جتربته يف االنتقال من 
مذهب السنة إىل مذهب أهل البيت، وذكر له األسباب الت 
دعته لالستبصار واالنتماء إىل التشيع، مث دعاه للبحث والتنقيب 
يف مكتبة اجلامعة. فاستغرب معتصم قائال: مكتبتنا سنية، فكيف 
احبث فيها عن الشيعة؟! فذكر له عبداملنعم أن من دالئل صدق 
التشيع هي امكان االستدالل على مبانيهم من كتب ورواايت 
علماء السنة، فقبل معتصم اقرتاح قريبه، مث بدأ بتسجيل ما ميلي 
عليه من امساء الكتب السنية وال سيما الصحاح الستة مع ذكر 

اجلزء والصفحة، ليقوم مبراجعتها بنفسه.

االصطدام ابلواقع
وبدأ  ممكنة،  فرصة  أقرب  جامعته يف  مكتبة  إىل  معتصم  ذهب 
فيقول  وغريها.  الصحاح  يف كتب  األحاديث  تلك  مبراجعة 

معتصم: 
بعد مراجعة تلك األحاديث يف البخاري ومسلم والرتمذي يف مكتبة 
اكثر  أخرى،  أبحاديث  وفوجئت  مقالته،  صدق  يل  أتّكد  جامعتنا، 
منها داللة على وجوب اتباع أهل البيت مما جعلين اعيش يف حالة 

الصدمة.
قبل،  واستغرب معتصم من عدم استماعه هلذه األحاديث من 

المستبصـرون

المستبصـرون
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ولعدم تطّرق العلماء إليها يف احملافل العلمية والكتاابت الدينية 
الت وقعت بيده.

يف  زمالئه  بعض  على  األحاديث  هذه  طرح  معتصم  أحب  مث 
معه  تفاعل  أن  النتيجة  فكانت  البحث،  يف  ليشاركونه  الكّلية 
البعض يف حني مل يكرتث هلا البعض اآلخر، ولكّنه صمم على 

مواصلة البحث مهما كّلفه ذلك.

طلب املزيد من معرفة التشيع
بدأ معتصم بعد ذلك يرتّدد على قريبه املستبصر عبد املنعم ويتزّود 
منه املاماً ومعرفة مببادىء واصول مذهب أهل البيت. كما 
صادف أن كان أحد اساتذته يف الكلية رغم انتمائه إىل املالكية 
متعاطفاً مع أهل البيت وحمّباً هلم فأهداه كتاب صحيح الكايف 

املتكون من عدة أجزاء.
فلم يد  واساتذته،  معتصم عّدة حوارات مع زمالئه  مث خاض 
من خالل ادلّتهم وهتجمهم على الشيعة ما يردعه عن االلتحاق 
االستعجال يف  الرتيث وعدم  لكنه أحب  البيت،  أهل  مبذهب 

اختاذ املوقف.

مرحلة التحّول إىل مذهب أهل البيت
وقع بيد معتصم كتاب املراجعات ومعامل املدرستني، فبدأت رؤيته 
أدلة  السفرين من  ملا كان يف هذين  لألمور  فاكثر  أكثر  تتضح 
البيت، ومن  أهل  وبراهني ساطعة أبحقية مذهب  واضحة 
مث متّكن معتصم من اختاذ القرار النهائي بكل قوة ومتانة فاعلن 

.تشيعه وانتماءه ملذهب أهل البيت

ردود فعل التيارات املخالفة
اثرت ضجة كبرية نتيجة استبصار معتصم بني زمالئه يف الكّلية، 
وكان موقف معظم الذين عجزوا عن طريق احلوار هو االلتجاء 
واالفرتاء وغري ذلك من  والتهديد  والشتم  والسب  السخرية  إىل 
األساليب غري العلمية، لكنه صمد بوجه التيار حمتسباً أمره عند 

هللا.
مث اجتهد معتصم امتثاال أبخالق أهل البيت أن خيمد نريان 
الفتنة الت شبت يف اجلامعة، وابلفعل استطاع بعد مضي فرتة من 
الزمن أن يعيد عالقته مع اجلميع وبصورة أفضل من السابق.ولكن 
مل يستمر هذا األمر طويال، إالّ وشّبت انر الفتنة من جديد بعدما 
أعلن ثالثة من الطلبة تشّيعهم، ابالضافة إىل اظهار جمموعة كبرية 
من الطلبة تعاطفهم وأتييدهم للشيعة، فتمّسك مرة أخرى بعض 
الطلبة ابالساليب غري العقالئية ملواجهة الفكر والعقيدة، فلم يد 
والتحّكم  النفس  بضبط  االلتزام  معه سبيال سوى  ومن  معتصم 

ابالنفعال من أجل امتصاص ثورة الغضب املوجهة ضدهم.

العودة إىل البلد والتخطيط للدعوة
يتحدث معتصم عن قريته بعد عودته إليها قائال: 

استغل الوهابيون أهلها الطيبني يف نشر الفكر الوهايب، فأثروا بطريقة 
غري مباشرة على مفاهيمهم وعقوهلم، لكثرة احملاضرات والندوات اليت 
يقيموهنا، فابديت حتفظي يف البداية، ومألت أوقايت ابلقراءة واالطالع 

والدعوة إىل مذهب أهل البيت بني األهل واألقارب.
وخاض يف هذه الفرتة معتصم جمموعة حوارات مع أخيه األكرب 
حىت اّدى هذا األمر إىل استبصاره يف هناية املطاف، وهبذا ذاع 
أمره يف القرية، فبدأ معتصم بطرح مذهب أهل البيت على 
كثري من أهلها، فتأجج غضب مروجي الوهابية، واصبحت كل 
حماضراهتم يف أية مناسبة عبارة عن سب وشتم للشيعة واالفرتاء 

عليهم.
ويقول معتصم: واجهت كل ذلك ابلصرب والصفح اجلميل. مث التجأ 
معتصم بعد ذلك إىل اُسلوب احلوار واملناظرة مع شيوخ الوهابية 

طالباً منهم العقالنية وترك التهّجم والتعّنت والتعّصب.

املنهج يف الدعوة ملذهب أهل البيت
كان اسلوب معتصم يف دعوته ملذهب أهل البيت هو الثقة 
»قَاُلوْا  مقولة  من  التحّرر  إىل  والدعوة  تعاىل  عليه  والتوّكل  ابهلل 

َحْسبـَُنا َما َوَجْداَن َعَلْيِه َءاَبَءَن«1
كما أنه كان يدعو إىل جتّنب خداع الذات ومنع تسّرب احلقيقة 
إىل العقل إبغالق املنافذ املطلة على الواقع اخلارجي، كما يدعو 
الناس إىل االنفتاح والبحث وطلب املعرفة من أجل التحّرر من 
الضالة  ليخدعوهم ابفكارهم  الناس  يستغلون جهل  الذين  أسر 

واملنحرفة.
وكان حيث أبناء جمتمعه على تقوية االرادة أمام تيارات الشهوة 
الوقوع يف شرك  من  اجملتمع، كما كان حيذرهم  وخطورة ضغط 
احلجب املانعة من اكتشاف احلق والت منها حب النفس واالتباع 
االعمى لالابء والسلف والتقديس غري الواعي لرجال الدين، وكان 
يدعو إىل التعقل ومناقشة أفكار السلف والتدقيق فيها حىت ال 
يكونوا من مصاديق قوله تعاىل: »َو قَاُلوْا رَبَـَّنآ ِإنَـّآ َأَطْعَنا َساَدتـََنا َو 

ُكبـََرآَءاَن فََأَضلُّواَن السَِّبياَل«2
وهبذا متكن معتصم أن يرتك أمسى التأثري على أبناء قريته ممّا أّدى 

.ابلكثري منهم إىل التعاطف مع مذهب أهل البيت

مؤلفاته
۱. »احلقيقة الضائعة، رحلت حنو مذهب آل البيت«،

۲. »حوارات... جتربة عملية يف احلوار الشيعي السين«.

اهلوامش:
1. سورة املائدة، اآلية 104.
2. سورة االحزاب، اآلية 67.

املصدر: مرکز االحباث العقائدية.

المستبصـرون
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:قال الرضا
»إذا حزنک أمر شديد، فصّل رکعتني تقرأ فی إحدامها: الفاحته وآيه 
اْلَقْدِر« مثّ خذ  لَيـَْلِه  اَنـَْزْلناُه فی  الثانيه: احلمد و»ِااّن  الکرسی، وفی 

املصحف وارفعه فوق رأسک، وقل: 
اَلّلُهمَّ حبَقِّ َمْن َاْرَسْلَتُه ِالی َخْلِقَک، َوحبَقِّ ُکلِّ ايٍَه فيِه، َو حبَقِّ ُکلِّ َمْن 
حبَقَِّک  َاْعَرَف  َاَحدا  نـَْعِرُف  َوال  َعَلْيِه،  َوحبَقَِّک  َعَلْيَک،  فيِه  َمَدْحَتُه 

ِمْنَک. 
ُ _ عشر مّرات،  اي َسيِّدی اي َالّل 

حبَقِّ حُمَمٍَّد _ عشرا، 

حبَقِّ َعِلیٍّ _ عشرا، 
حبَقِّ فاِطَمَه _ عشرا. 

حبّق إمام بعد کّل إمام بعده _ عشرا، 
حّتی تنتهی إلی إمام حّق اّلذی هو إمام زمانک، فإّنک ال تقوم من 

مقامک حّتی يقضی الّل حاجتک.«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 173.

 عن سيد العبادين علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب
قال: 

»... وأما حق اخلصم املدعي عليك فإن كان ما يدعيه عليك 
حقا كنت شاهده على نفسك ومل تظلمه وأوفيته حقه، وإن كان 
ما يدعي ابطال رفقت به، ومل أتت يف أمره غري الرفق، ومل يسخط 

ربك يف أمره، وال قوة إال ابهلل.
وحق خصمك الذي تدعى عليه إن كنت حمقا يف دعواك أمجلت 
مقاولته ومل جتحد حقه، وإن كنت مبطال يف دعواك اتقيت هللا عز 

وجل وتبت إليه، وتركت الدعوى.
وحق املستشري ان علمت أن له رأاي حسنا أشرت عليه، وإن مل 

تعلم له أرشدته إىل من يعلم.
وحق املشري عليك أن ال تتهمه فيما ال يوافقك من رأيه، وإن 

وافقك محدت هللا عز وجل.
وحق املستنصح أن تؤدي إليه النصيحة، وليكن مذهبك الرمحة له 
والرفق وحق الناصح أن تلني له جناحك وتصغي إليه بسمعك. 
فان أتى ابلصواب محدت هللا عز وجل، وإن مل يوافق رمحته ومل 
تتهمه وعلمت أنه أخطأ ومل تؤاخذه بذلك إال أن يكون مستحقا 

للتهمة فال تعبأ بشئ من أمره على حال، وال قوة اال ابهلل.
قبلك،  االسالم  يف  لتقدمه  وإجالله  لسنه  توقريه  الكبري  وحق 
تتقدمه  وال  طريق،  إىل  تسبقه  وال  اخلصام،  عند  مقابلته  وترك 
وال تستجهله، وان جهل عليك احتملته وأكرمته حلق االسالم 

وحرمته.
وحق الصغري رمحته من نوى تعليمه، والعفو عنه، والسرت عليه، 

والرفق به، واملعونة له.
وحق السائل عطاؤه على قدر حاجته.

وحق املسؤول ان أعطى فاقبل منه ابلشكر واملعرفة بفضله، وان 
منع فاقبل عذره.

وحق من سرك هلل تعاىل »سرك هللا به« أن حتمد هللا عز وجل 
أوال مث تشكره وحق من أساءك أن تعفو عنه وان علمت أن العفو 
يضر انتصرت، قال هللا تعاىل »وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 

عليهم من سبيل«.
مبسيئهم  والرفق  هلم،  والرمحة  السالمة  اضمار  ملتك  أهل  وحق 
عن  األذى  وكف  حمسنهم،  وشكر  واستصالحهم،  وأتلفهم، 
مسيئهم وحتب هلم ما حتب لنفسك وتكره هلم ما تكره لنفسك، 
وأن تكون شيوخهم مبنزلة أبيك، وشباهبم مبنزلة أخوتك، وعجائزهم 

مبنزلة أمك، والصغار منهم مبنزلة أوالدك.
وحق الذمة أن تقبل منهم ما قبل هللا عز وجل منهم وال تظلمهم 

ما وفوا هللا عز وجل بعهده.«

العاملي، ج 11،  جعفراحلر  أبو  الشيخ  الشيعة«،  »وسائل  املصدر: 
صص 138-137.

الجهاد بالنفس

حقوق المختلفة  
على الناس

القسم الرابع
دعاء لقضاء الحوائج 
متوّساًل بالمصحف، 
وبمحّمد وآله

٭

٭

٭
٭٭

٭

٭

٭

٭ ٭
٭ ٭

٭ ٭

٭

٭
٭

٭ ٭
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كانت أم سلمة إحدى زوجات رسول هللا، عرفت برسوخ 
وكانت  اجلليالت،  املهاجرات  ومن  والتقى،  والصالح  اإلميان 
سديدة الرأي، وعلى جانب كبري من الكمال والعقل واجلمال، 

.بعد خدجية بنت خويلد وكانت افضل نساء النيب
ومن صفاهتا أهنا كانت فقيهة عارفة بغوامض األحكام الشرعية، 
إىل  ويرجع  يستشريها  األنصاري كان  بن عبد هللا  جابر  أن  حىت 

رأيها.
الصائب،  والرأي  البالغ،  والعقل  ابجلمال،  موصوفة  وكانت 
عقلها  يدل على نضوج  احلديبية  يوم   النيب على  واقرتاحها 

وصواب رأيها.
امسها هند، وتكىن ابسم ولدها سلمة، فيقال هلا أم سلمة. وهي 
ابنة أيب أمية بن املغريه1 واسم أمها عاتكة، وذهب بعض املؤرخني 
إىل القول أبن أمها هي عاتكة بنت عبد املطلب،2 وذهب آخرون 
إىل القول أبهنا ابنة عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكناين.3 ومل حتدثنا 

املصادر التارخيية عن اتريخ والدهتا.

إسالم أم سلمة
كانت أم سلمة متزوجة من أيب سلمة ابن عبد األسد بن هالل بن 
عبد هللا بن عمر بن خمزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، أخو رسول 
هللا من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد املطلب،4 وأحد 

أم سلمة بصفوف  التحقت  وقد  اإلسالم  األولني يف  السابقني 
املسلمني يف مكة املكرمة مع زوجها.

هاجرت أم سلمة مع زوجها أثناء هجرة املسلمني إىل »احلبشة«.5 
الرحلة  تلك  وقعت يف  الت  األحداث  لكل  الراوية  وكانت هي 
واملتعلقة بسفراء قريش يف احلبشة واملناظرات الت جرت بينهم وبني 
جعفر بن أيب طالب أمام النجاشي، وقد روى ابن هشام عنها 
أهنا قالت: ملا نزلنا أرض احلبشة، جاوران هبا خري جار النجاشى، أمنا 

على ديننا، وعبدان هللا تعاىل ال نؤذى وال نسمع شيئا نكرهه .

يف املدينة
 الرسول أمر  أن  بعد  املدينة  إىل  هجرهتا  سلمة  أم  تصف 

املسلمني ابهلجرة إليها كما يف رواية ابن إسحاق:
ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل »املدينة« رحل يل بعريه مث محلين 
عليه، ومحل معي ابين سلمة، فلما رأته رجال بين املغرية بن عبد 
هللا بن عمر بن خمزوم قاموا إليه، فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، 

أرأيت صاحبتك هذه؟ عالم نرتكك تسري هبا يف البالد؟ 
قالت: فنزعوا خطام البعري من يده، فأخذوين منه، وانطلق زوجي 
أبوسلمة إىل املدينة وفرق بيين و بني زوجي و بني ابين، قالت: 
فكنت أخرج كل غداة فأجلس ابألبطح، فما أزال أبكي، حىت 
أمسى سنة أو قريبا منها حىت مر يب رجل من بين عمي، أحد 

سيرة اإلخيـار

أم سلمة 
صوت بوجه الطاغوت

بين املغرية، فرأى ما يب فرمحين فقال لبين املغرية: أال ترجون هذه 
املسكينة، فرقتم بينها و بني زوجها وبني ولدها! 

قالت: فقالوا يل: أحلقي بزوجك إن شئت. فلحقت به.6
 لقد حضرت أم سلمة كثريا من الغزوات والسرااي مع النيب
كـُمَريسيع، وخيرب واحلديبية، واخلندق، وفتح »مكة«، وحنني.7 
وكانت أم سلمة تذهب إىل قبور شهداء أحد فتسلم عليهم يف 

كل شهر فتظل يومها هناك.8

أم سلمة وآية التطهري
أن  سلمة  أم  قالت  لـلطربسي:  البيان«  »جممع  يف كتاب  جاء 
النيب كان يف بيتها، فأتته فاطمة برُبمة فيها حريرة فقال 
هلا: ادعي زوجك وابنيك ]علي واحلسن واحلسني[، فأكلوا 
منها مث ألقى عليهم كساء له خيرباي فقال: »اللهم هؤالء أهل 

بييت وعرتيت...« 
مث قالت أم سلمة: فأنزل هللا تعاىل: »ِإّن ََما يُرِيُد هللاُ لُِيذِهَب َعنُكم 

رُُكم َتطِهريا«9 الّرِجَس أَهَل الَبيِت َويَُطهِّ
فقلت: اي رسول هللا وأان معهم؟ 
قال: »أنت إىل خري.«10 

أم سلمة وأهل البيت
كان ألم سلمة مقام كبري يف نصرة أمري املؤمنني والدفاع عنه، 
بعد مقتل عثمان حلق طلحة والزبري بـعائشة إىل مكة فحرضاها 
وزوج  عمي  ابن  إن  هلا:  فقالت  سلمة،  أم  فأتت  اخلروج،  على 
أخيت أعلماين أن عثمان قتل مظلوما، وأن أكثر الناس مل يرض ببيعة 
علي، وأن مجاعة ممن يف البصرة قد خالفوا، فلو خرجت بنا لعل 

هللا أن يصلح أمر أم ة حممد على أيدينا؟ 
ابلنساء، محادايت  يقام  ال  الدين  عماد  إن  سلمة:  أم  هلا  فقالت 
النساء غض األبصار، وخفض األطراف، وجر الذيول. إن هللا وضع 
عين  وعنك هذا، ما أنت قائلة لو أن رسول هللا عارضك أبطراف 

الفلوات قد هتكت حجااب قد ضربه عليك؟11 
وقد حاولت جهدها لصد عائشة عن سفرها إىل البصرة لقتال 
أمرياملؤمنني وذك رهتا أبحاديث الرسول يف حق علي وجرت 
بينهما حماورات طويلة يطول شرحها وبعد أن يئست من إرجاعها 
عن عزمها يف اخلروج أرسلت ابنها عمر بن أيب سلمة ليكون جنداي 
يف جيش أمري املؤمنني وأرسلت معه كتاب تقول يف خامتته: 

ولوال ما هناان هللا عنه من اخلروج وأمران به من لزوم البيت مل أدع اخلروج 
إليك والنصرة لك ولكين ابعثة حنوك ابين عدل نفسي عمر بن أيب 

سلمة فاستوِص به اي أمري املؤمنني خريا.12 
فخرج فلم يزل معه،  واستعمله على »البحرين« مث على »فارس« 

ويقال على »حلوان« و ماه وماسبذان.13

أم سلمة و الزهراء
أيب  بن  علي  زواج  أثناء  موجودة  سلمة كانت  أم  أن  يروى 
طالب من فاطمة الزهراء، وورد أن زفاف فاطمة كان 
يف حجرة أم سلمة. فقد جاء يف »األمايل« للشيخ الطوسي ما 

نصه:
رسول  مع  أصلي  شهرا  ذلك  بعد  »فأقمت   :علي قال 
هللا و أرجع إىل منزيل و ال أذكر شيئا من أمر فاطمة، مث 

:قلن أزواج رسول هللا
أ ال نطلب لك من رسول هللا دخول فاطمة عليك؟ 

قلت: »افعلن«، فدخلن عليه فقالت أم أمين: اي رسول هللا، لو أن 
خدجية ابقية لقرت عينها بزفاف فاطمة، و إن عليا يريد أهله، 

فقر عني فاطمة ببعلها، و امجع مشلهما، و قر عيوننا بذلك.
فقال: »فما ابل علي ال يطلب مين زوجته، فقد كنا نتوقع منه 

ذلك.«
قال علي فقلت: »احلياء مينعين اي رسول هللا!«

فالتفت إىل النساء فقال: »من هاهنا؟« 
و  فالنة  زينب، و هذه  أم سلمة، و هذه  أم سلمة: »أان  فقالت 

فالنة.«
فقال رسول هللا: »هيئوا البنيت و ابن عمي يف حجري بيتا.« 

فقالت أم سلمة: يف أي  حجرة اي رسول هللا؟ 
قال: »يف حجرتك.« 

و أمر نساءه أن يزين و يصلحن من شأهنا.
هل عندك طيب ادخرتيه   :فاطمة أم سلمة: فسألت  فقالت 

لنفسك؟ 
قالت: »نعم.« 

فأتت بقارورة فسكبت منها يف راحت، فشممت منها رائحة ما 
مشمت مثلها قط، فقلت: ما هذا؟ 

فقالت: »كان دحية الكليب يدخل على رسول هللا فيقول 
الوسادة  له  فأطرح  لعمك،  فاطرحيها  الوسادة  هايت  فاطمة،  اي  يل: 
فيجلس عليها، فإذا هنض سقط من بني ثيابه شي ء فيأمرين جبمعه«، 

سيرة اإلخيـار
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فسأل علي رسول هللا عن ذلك فقال: »هو عنرب 
 14»...يسقط من أجنحة جربئيل

ويذكر أيضا أن أم سلمة كانت من الاليت قمن بتجهيز فاطمة 
للعرس.

النهج  على  وسارت  العظيم  زوجها  خطوات  سلمة  أم  ترمست 
 الذي رمسه هلا ومل حتد عنه طرفة عني فتمسكت بعرتة النيب
فاطمة  الطاهرة  الصديقة  جانب  إىل  فوقفت  هبداهم  واهتدت 
 حني طالبت بـ»فدك« فبعد أن خطبت الزهراء الزهراء
خطبتها التارخيية العظيمة يف ذلك اليوم وأىب القوم إال أن مينعوها 
إرثها ويرد وا شهادهتا حبجة )حنن معاشر األنبياء ال نورث(، أطلت 
أم سلمة لتلقي كلمتها الت سجلها التاريخ يف موقف عظيم دون 
احلق  وقالت كلمة  هللا  سوى  حسااب  أحد  لغضب  حتسب  أن 

فخاطبت القوم قائلة:
أملثل فاطمة يقال هذا؟ وهي وهللا احلوراء بني اإلنس، واألنس للنفس 
املغارس  املالئكة ونت يف  أيدي  األنبياء وتناولتها  ربيت يف حجور 
الطاهرات، نشأت خري منشأ، وربيت خري مرىب، أتزعمون أن رسول 
هللا حرم عليها مرياثه ومل يعلمها؟ وقد قال هللا تعاىل: »َو أَْنِذْر 
َعِشريََتَك اأْلَقـَْرِبنَي« فأنذرها وجاءت تطلبه، وهي خرية النسوان، وأم 
سادة الشبان، وعديلة ابنة عمران، وحليلة ليث األقران، متت أببيها 
رساالت ربه، فوهللا لقد كان يشفق عليها من احلر والقر فيوسدها 
ميينه ويدثرها مشاله رويدا فرسول هللا مبرأى ألعينكم وعلى هللا 

تردون فواها لكم وسوف تعلمون.15
ما أروعك أيتها السيدة العظيمة اجلليلة وأنت تصدحني ابحلق 
تزدادين متس  لومة الئم، وما أجل ك وأنت  وال ختافني يف هللا 

القوم وقلة  البيت رغم كثرة  كا ابإلسالم ابلتزام نصرة أهل 
الناصر، وكما حتم لت أم سلمة األذى من قريش يف بدء الدعوة 
فقد عاداها القوم كرة أخرى فكان جزاؤها على نطقها بكلمة 

احلق منعها من العطاء سنة كاملة.

أم سلمة و حسنني
اإلمام  صلح  وبعد  أنه  األنصاري  هللا  عبد  بن  جابر  عن  روي 
احلسن مع معاوية، أنه قال: أتيت أم سلمة بنت أيب أمية 
فقالت: ابيع فقد أمرت عبد هللا بن زمعة ابن أخي أن يبايع على دمه 

وماله أان أعلم أهنا بيعة ضاللة.16 
لكنها مل تسكت أمام ظلم معاوية وجناايته، فلما كتب معاوية 
إىل عم اله أيمرهم أبن يَلعنوا عليا على املنابر، ففعلوا، كتبْت 
أم َسلمة إىل معاوية: إنكم تلعنون هللا ورسوَله على منابركم، وذلك 
أنكم تلعنون علي بن أيب طالب ومن أحبه، وأان أشهد أن هللا 

أحَبه ورسوَله.17 
وقد شهد عمر حروب اإلمام أمري املؤمنني كلها وأبلى بالء 
عظيما يف جهاده مع إمامه وابملقابل فقد تبوأت أم سلمة منزلة 

 .كبرية عند أهل البيت
فقد روى الكليين عن اإلمام الصادق: »إن عليا حني 
 سار إىل الكوفة استودع أم سلمة كتبه والوصية فلما رجع احلسن
دفعتها إليه. ويف هذا احلديث وحده داللة على مكانتها عندهم كما 
العراق فلما  الكتب والوصية عندما سار إىل   استأمنها احلسني
رجع علي بن احلسني دفعتها إليه، وجلاللة قدرها عند أهل البيت 
فقد كان كل من أراد اخلروج من املدينة منهم يزورها لوداعها فزارها 
 يف سفره إىل العراق كما زارها اإلمام احلسني أمري املؤمنني

عند خروجه من املدينة...«18 
ليلة وهو  النيب ذات  أهنا رأت  أم سلمة  املفيد عن  الشيخ  روى 
شعث مغرب، فسألته عن ذلك، فأجاب: »أسري يب يف هذه 
الليلة إىل موضع من العراق يقال له كربالء، فأريت فيه مصرع احلسني 
ابين «، مث أعطاها شيئا يشبه الرتاب األمحر، فوضعته يف قارورة، 
إىل كربالء،   احلسني اإلمام  خرج  وعندما  ابهبا.  وسدت 
كانت أم سلمة خترج تلك القارورة يوميا، وتنظر إليها، ففي يوم 

عاشوراء أخرجتها، فإذا هي تغريت إىل دم عبيط.19 

وروي يف »حبار األنوار« أن احلسني عندما أراد اخلروج إىل 
يقول:  جدك  مسعت  فإين  »الترج؛  سلمة:  أم  له  قالت  العراق، 
تربة من تلك األرض  العراق، وعندي  يُقتل أبرض  ابين احلسني  إن 

».أعطانيها رسول هللا
أين  فاعلمي  دما،  القارورة  فاضت  »إذا   :احلسني هلا  فقال 

قُتلت.«20 
يوم،  إليها كل  أنظر  وكنت  زجاج  قارورة  يف  فوضعتها  قالت: 
وأبكي، حىت صار يوم العاشر من احملرم، نظرت إليها وقت الصبح 
فوجدهتا على حاهلا، مث عدت إليها بعد الزوال فاذا هي دم عبيط، 

.فصحت وصرخت21 وأخربت الناس ابستشهاد احلسني

وفاهتا
مل يتفق املؤرخون على سنة وفاهتا وترد دوا ما بني 59 إىل 62 
هـ.ق. بيد أن الظاهر هو أن األخري هو الصحيح، ألهنا كانت 
وعليه   .اإلمام احلسني واقعة كربالء وشهادة  عند  موجودة 
فهي آخر من توىف من زوجات النيب. أما عن عمرها فقد 
نقل عن ابنها عمر أبهنا توفيت عن 84 سنة. تقع مقربة أم سلمة 

يف مقربة »البقيع« إىل جوار شخصيات إسالمية كبرية.
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الفريد«، ج 4، صص 316-317؛ الصدوق، »معاين األخبار«، ج 1، 

سيرة اإلخيـار

سيرة اإلخيـار

ص 357.
12. ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة هللا، »شرح هنج البالغة البن أيب 

احلديد«، قم، الطبعة االولی، 1404ه. ق.، ج 6، ص 219.
13. البالذري، »أنساب األشراف«، ج 1، ص 430؛ الطربي، »اتريخ 

الطربي«، ج 4، صص 452-451.
14. الطوسي، حمّمد بن احلسن، »األمايل«، قم، الطبعة االولی، 1414 

ق.، ص 42-41.
15. الطربي اآلملي الصغري، حمّمد بن جرير، »دالئل اإلمامة«، قم، الطبعة 

االولی، 1413ق.، ص 124.
16. البخاري، »التاريخ الصغري«، ج 1، ص 141؛ الثقفي، »الغارات«، 

ج 1، ص 415؛ املفيد، »االختصاص«، ج 1، صص 116-113.
17. ابن عبد ربه، »العقد الفريد«، ج 4، ص 366؛ اخلطيب البغدادي، 

»اتريخ بغداد«، ج 7، ص 401.
18. احلر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 20، ص 143.

19. املفيد، »اإلرشاد«، ج 2، ص 131-130.
20. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 45، ص 89.

21. نفس املصدر، ج 44، ص 239؛ احلر العاملي، »إثبات اهلداة«، 
ج 5، ص 192.

املصادر:
- أم سلمة زوجة النيب عن شبکة عرفان.

- حمّمد طاهر الصفار، »أم املؤمنني أم سلمة، صوت بوجه الطاغوت«، 
شبکة واحة املرأة.

- املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة، أهل البيت ويكي شيعة.
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يف عهد الرسول
كان املسلمون يف عهد رسول الّل كلمة واحدة ال فرق و 
ال مذاهب، النه املصدر الوحيد ملعرفة الدين و الوحي الذي ال 
أيتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه، فاذا ما عرضت مسألة 
معه  قول  ال  الفصل،  و  الفارق  قوله  الشريعة كان  مسائل  من 
لقائل، و ال اعرتاض لسائل: »فَِإْن تَناَزْعُتْم يف  َشيْ ٍء فـَُردُّوُه ِإيَل اللَِّ 

َو الرَُّسوِل«1 
اذن ال جمال لتعدد االقوال، و تضارب اآلراء فيما جاء عن الّل و 

رسوله ما دام الرسول حيا، و الوصول اليه ممكنا.

اختالف المسلمين

بعد الرسول
الكرمي اىل خالقه، تقدست امساؤه، ظل  النيب  انتقل  ان  بعد  و 
املسلمون على وحدهتم و اتفاق كلمتهم على وحدانية الّل، و ان 
حممدا رسول الّل، و ان القرآن من عند الّل، و ان البعث حق، 
اهنم مل خيتلفوا يف  النار حق، كما  اجلنة و  و احلساب حق، و 
شي ء ثبت حكمه بضرورة الدين، و واظب الرسول على عمله، 

كوجوب الصالة و الزكاة و احلج و الصوم، و ما اىل ذلك.
و اختلفوا فيما عدا ذلك مما هو حمل النظر و االجتهاد، سواء 
و  الفقه  شؤون  من  ام  العقائد،  و  االصول  شؤون   من  أكان 
التشريع، و لكنه خالف ال ميس اساس االسالم يف شي ء، و ال 
خيرج املتخاصمني من الدين، فلم خيتلفوا يف وجود الّل و وحدانيته 

بل يف صفاته، و اهنا عني الذات او غريها، و ال يف رسالة حممد؛ 
بل يف عصمته قبل البعثة و بعدها، او بعد البعثة فقط، و ال يف 
صدق القرآن، بل يف انه خملوق او قدمي، و ال يف اصل البعث، 
بل يف انه جسماين او روحاين، و ال يف وجوب الصالة، بل يف 
ان الصورة جزء منها او ليست جبزء. و من هنا كانوا مجيعا على 

.اختالفهم هذا مسلمني و من امة حممد

أهم الفرق
لقد اختلف املسلمون بعد نبيهم يف بعض االصول الدينية الت 
من  يف كثري  ايضا  اختلفوا  و  يقينه،  و  القلب  اميان  اىل  ترجع 
مسائل الفروع و التشريع الت تعود اىل حكم العمل من الوجوب 
و التحرمي او اجلواز. و انقسام املسلمني اىل فرق كاألشاعرة و 
املعتزلة- مثال- جاء على اساس اختالفهم يف العقائد و االصول، 
الت هي شأن االميان و االعتقاد، ال على اساس االختالف يف 
الفروع و التشريع الذي هو من شأن العمل و الفعل، فاملذاهب 
االربعة: احلنفي و املالكي و الشافعي و احلنبلي مذاهب فقهية 
ختتلف يف الفروع، و تتفق على االخذ يف اصول االشاعرة كما 
ان علماء الشيعة مع اتفاقهم على االصول خيتلفون يف كثري من 
مسائل الفقه، و الفرق االسالمية كثرية اهناها بعضهم اىل ثالث و 
 :سبعون فرقة، كي يتفق العدد مع احلديث املروي عن الرسول
»افرتقت اليهود على احدى و سبعني فرقة، و افرتقت النصارى على 

اثنتني و سبعني فرقة، و تفرتق اميت على ثالث و سبعني فرقة« 
ومهما يكن فان اهم الفرق اربعة، و غريها يتفرع عنها، او قريب 

منها.
- الشيعة يفرتقون عن غريهم يف القول: ان االمام يتعني ابلنص 
من النيب، و ال يوز لنيب اغفال النص على خليفته، و تفويض 
االمر اىل اختيار االمة، و ان يكون االمام معصوما عن الكبائر 
و الصغائر، و ان النيب قد نص ابخلالفة على علي بن ايب طالب 

دون سواه، و انه افضل االصحاب على االطالق .2
ان  هبا عن غريهم  متيزوا  و  الت جتمعهم  املبادى ء  و  اخلوارج   -
اخلليفة ال يب ان يكون من قريش، بل و ال من العرب، فليست 
اخلالفة لعريب دون اعجمي، و الناس فيها سواء، و ان مرتكب 
الكبري كافر، بل اعتربوا اخلطأ يف الرأي و االجتهاد ذنبا اذا أدى 
اىل خمالفة رأيهم، و لذا كفروا عليا لقبوله التحكيم، و ان مل يقدم 
عليه خمتارا؛ و بعض فرقهم كاالزارقة يعتقدون ان كل من خالفهم 

مشرك خملد يف النار يب قتله و قتاله.

- املعتزلة و االصول الت جتمعهم، و استحقوا هبا اسم االعتزال 
مخسة:

1. التوحيد، اي ان الّل واحد بذاته و صفاته، فصفاته عني ذاته؛ 
2. العدل، اي ان االنسان خمرّي غري مسرّي؛ 

3. املنزلة بني املنزلتني، اي ان مرتكب الكبرية يف منزلة بني املؤمن 
و الكافر، فال هو ابملؤمن النه مل يستكمل صفات اخلري، و ال 
هو ابلكافر، النه يقر ابلشهادتني، و هو خملد يف النار، اذ ليس 
يف اآلخرة إال اجلنة و النار، و لكن ختفف النار عليه، و يطلق 

عليه اسم املسلم؛
4. الوعد و الوعيد، ان الّل اذا وعد ابلثواب على اخلري فوعده 
واقع، و اذا توعد ابلعقاب على الشر فوعيده ايضا واقع ال حمالة، 

و ال حيق له ان يعفو عمن توعده؛ 
5. االمر ابملعروف و النهي عن املنكر واجبان ابلعقل ال ابلسمع.
- االشاعرة خالفوا املعتزلة يف االمور اخلمسة، و قالوا: ان صفات 
الّل غري ذاته و زائدة عليها، و ان االنسان مسرّي غري خمرّي، و ان 
الّل ال يب عليه الوفاء ال ابلوعد و ال ابلوعيد، و له ان يعاقب 
احملسن، و يثيب املسي ء، اذ ال يب عليه شي ء و ال يقبح منه 
شي ء، و ان مرتكب الكبرية ليس يف منزلة بني املؤمن و الكافر 
و انه ال خيلد يف النار، و ان االمر ابملعروف و النهي عن املنكر 

يبان ابلسمع ال ابلعقل.
و  العدل،  و  التوحيد  مسألت  املعتزلة يف  مع  يتفقون  الشيعة  و 
خيالفوهنم يف الثالثة الباقية، و يقولون يف مسألة مرتكب الكبرية، 
و مسألة االمر ابملعروف و النهي عن املنكر مبا تقول االشاعرة، 
و ينفردون عن املعتزلة و االشاعرة معا يف مسألة الوعد و الوعيد، 
حيث ذهبوا اىل ان الّل سبحانه يفي ابلوعد، و ال يب عليه 
الوفاء ابلوعيد، فله ان يعفو عن املذنب، و ال حيق له حبكم العقل 

ان خيلف وعده مع احملسن.

اهلوامش:
1. سورة النساء، اآلية 58.

2. اثبت الشيعة النص على خالفة علي ابحاديث شىت من طرق السنة. 
دالئل  للمرتضي، »و  »الشايف«  منها  مؤلفات كثرية،  ذلك  و وضعوا يف 
الصدق« للمظفر، و »املراجعات لشرف الدين« و »الغدير« لالميين، و 

غريها؛ و اجلزء االول و الثالث و الرابع من اعيان الشيعة لالمني.

مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 11- 14.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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أمر اهلل تعالى 
بسّد األبواب إاّل باب علي

روی احلاکم إبسناده عن خيثمة بن عبدالرمحن قال: 
مسعت سعد بن مالك - وقال له رجل: إّن علّياً يقع فيك أنك 

ختّلفت عنه! .ـ.
فقال سعد: وهللا إنّه لرأي رأيته! وأخطأ رأيي، إّن علّي بن أيب 
طالب أُعطي ثالاثً، الن أكون أُعطيت إحداهّن أحّب إيّل من 

الدنيا وما فيها!
لقد قال له رسول هللا يوم غدير خّم - بعد محد هللا والثناء 

عليه: 
»هل تعلمون أيّن أوىل ابملؤمنني؟« 

قلنا: نعم، قال: 
من  وااله، وعاد  من  وال  الّلهم  فعلّي مواله.  »الّلهم من كنت مواله 

عاداه.«

وجيء به يوم خيرب - وهو أرمد ما يبصر - فقال: اي رسول هللا إين 
أرمد، فتفل يف عينيه ودعا له فلم يرمد حىت قُتل وفُتح عليه خيرب.
له  فقال  املسجد  العباس وغريه من  وأخرج رسول هللا عّمه 

العباس: 
 :ترجنا وحنن عصبتك وعمومتك وتسكن علّياً؟! فقال

»ما أان أخرجتكم وأسكنته، ولكن هللا أخرجكم وأسكنه.«

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
األولی، 1423ه.ق.، ص 290؛ »املستدرک علی  الطبعة  بريوت، 

الصحيحني«، ج 3، صص ۱۱۷-۱۱۶.

خيـر البـرّية


