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ومن  و»االمارات«  »السعودية«  ترتكبها  اليت  اجلرائم  هول  امام 
اليت  اجملازر  واليمنية  احلقوقية  واهليئات  املنظمات  دانت  معهما 
ترتكب حبق االنسانية يف »اليمن« ويف مؤمتر صحفي عقد للغاية 
يف »صعدة« استنكر اجملتمعون الصمت الدويل املريب واملخجل 
ازاء وحشية العدوان املتواصل على مدار سبع سنوات كما ندووا 
بتقاعس اجملتمع الدويل عن بذل اجلهود اليقاف اجلرائم اليت يدفع 
فيما  مستقلة  حتقيق  جلنة  تشكيل  عن  وعجزه  املدنيون  فاتورهتا 
جيري. كذلك محلت املنظمات االنسانية االمم املتحدة املسؤولية 
بني  املتنقلة  اجملازر  االخضر الرتكاب  الضوء  الكاملة العطائها 

خمتلف املدن.

عمليات عدوانية واستخدام قنابل حمرمة دوليا..
مصادر حقوقية لفتت اىل ان شدة االنفجارات اليت احدثتها غارات 
التحالف العدواين على اليمن واالدخنة السوداء اليت تصاعدت 
بكثافة على اثرها ووصلت اىل مناطق متفرقة من املناطق املستهدفة 
امنا تشي بعمليات عدوانية واستخدام قنابل حمرمة دوليا. تصرحيات 
العزل  املدنيني  مئات  واصابة  الشهداء  عشرات  ارتقاء  بعد  اتيت 

جبراح متفاوة يف غارات شنها طريان التحالف السعودي االماريت 
على صعدة واحلديدة وكذلك صنعاء، وغريها من احملافظات وذلك 
يف اعقاب العملية العسكرية النوعية اليت نفذهتا القوات املسلحة 

اليمنية يف العمق االمارايت.
عملية  االمارايت  السعودي  العدوان  حتالف  يف  حفرت  فبالعمق 
اليمن« اليت مشلت قصف »ديب« و»ابو ظيب« فارتد  »اعصار 
جنوان من الغارات ومزيدا من التورط يف الدم املدين.. هكذا بدى 
يف اليمن مشهد التصعيد الواسع الذي تشنه »الرايض« وأبو ظيب 
منذ منتصف االسبوع اجلاري غارات مكثفة ضد اهداف مدنية 
ومرورا  صنعاء  العاصمة  من  بداءا  متفرقة  مناطق  يف  حتتية  وبىن 
شبوة  حمافظيت  استهدافت  غارات  مع  توازاي  وصعدة  ابحلديدة 

ومأرب.
استهداف املدنيني والسعي اىل قتل اكرب قدر منهم اداة ضاغطة 
لكن تلك املساعي ثبت فشلها يف السابق. وطوال سنوات سبع 
منذ بدء العدوان، كذلك قد تكون حتمية اهناء املغامرات احلربية 
ومهية  انتصارات  لتسويق  حماولة  يف  اهلمجي  للقتل  احياان  دافعا 
متاما  ذلك  يثبت عكس  اليمن  يف  الواقع  لكن  املدنيني  ابشالء 

فصنعاء التنحين للشروط املفروضة من اخلارج فقواهتا حتقق تقدما 
بعد اخر وتسيطر على املواقع االسرتاتيجية جنواب وذاك ما يغضب 
صناع احلرب خروجهم املتوقع بال اجناز. تلك هناية كل غزو يؤكد 

اليمنيون.

غياب مريب للمنظمات الدولية والعربية..
مشهد االجرام والوحشية الذي اتقنه العدوان السعودي املدعوم 
العاملي والعريب ومعهما  العام  الرأي  ابلصوت والصورة كاف هلز 
اجملتمع الدويل الذي يرتكب جرمية ال تقل فضاعة عن تلك املرتكبة 
يف احياء صنعاء واحلديدة جرمية ليس مفاجئا ان ال يرافقها اي ادانة 
اواستنكار هلا من قبل دول تشدق مسؤولوها ببياانت االستنكار 
الستهداف القوات اليمنية مواقع غري مدنية يف االمارات والسعودية 
لكن املستغرب غياب املنظمات الدولية ومنظمات اجملتمع املدين 
اليت تدعي الدفاع عن حقوق االنسان عن مشهد اجملازر هنائيا او 

استنفار غريها لدعوة جملس االمن الدويل اىل عقد جلسة طارئة 
للضغط على دول العدوان ولو معنواي البعاد هسترياي اجملازر عن 

اطفال اليمن وسجنائه ومسنيه..
املنظمات الدولية والعربية وغريها اليت جتيد لغة االدانة واالستنكار 
تكيل مبكيالني ازاء ما حيصل يف اليمن الذي يعاين من حصار 
اعالمي متارسه وكاالت االنباء والوسائل االعالمية واالعالميون 
الذين تدافعوا حشودا لتغطية استهداف مطار ابوظيب فيما مل حيرك 

غرق شوارع صنعاء ابلدماء اي ذرة من ضمريهم امليت.
وحشية  صورة  ترسم  اليت  السعودية  الطائرات  هدير  وقع  وعلى 
االخرية  تتوغل  الدم  ورائحة  االشالء  ركيزهتا  اليمنينة  السماء  يف 
اكثر فاكثر يف الدم اليمين، فاتورة ثقيلة يدفعها اليمن يصحبها 
تواطئ دويل وعريب واممي غيب ادوات احملاسبة وشجع آلة احلرب 

السعودية على حصد املزيد من اجلرائم.

املصدر: قناة العامل

المجازر الدمویة الجدیدة المجازر الدمویة الجدیدة 
في الصنعاءفي الصنعاء

محاوالت إلعادة إحياء محاوالت إلعادة إحياء 
تنظيم داعش..تنظيم داعش..
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»ماذا  عنوان  حتت  أرا  عصمت  أعدته  تقريراً  اتمي  جملة  نشرت 
تشعرين لو كنت امرأة مسلمة تباع مبزاد على اإلنرتنت من قبل 

اجلناح املتطرف ابهلند«.
على  اجلديد  العام  من  األول  اليوم  فجر  بزوع  مع  إنه:  أرا  وقالت 
نيودهلي، استيقظت ألكتشف أنين وضعت يف املزاد على اإلنرتنت 

وصورة يل مرفقة بعبارات )صفقتك اليوم من بويل ابي(.
وابي  املسلمة  املرأة  لوصف  تستخدم  مهينة  هي كلمة  بويل  وكلمة 
تعين خادمتك، وهي كلمة أخرى يستخدمها اليمني املتطرف ابهلند 

للحديث عن املرأة املسلمة.
وقالت إهنا قفزت من سريرها ملا قرأت ما قرأت. وأكدت الكاتبة 
أن ذلك اهلجوم عليها جاء بعدما كتبت تقارير صحافية انقدة 
للحكومة اهلندية خالل العامني املاضي وتناولت فيها اهلجمات 
على أعضاء طائفة »داليت« واجلرمية ضد املرأة وجرائم الكراهية 

ضد املسلمني وسوء إدارة كوفيد-19.
وشددت الكاتبة على أهنا تعودت على املضايقات عرب اإلنرتنت، 
ولكنها مل تتوقع أن يصل األمر إىل هذا احلد، وكتبت يف احلقيقة 

أان واحدة من 20 صحافية يف اهلند تتعرض للتحرش، ولكن وضعي 
يف مزاد؟

اإلعالم  يف  معروفات  أخرى،  إمرأة   100 القائمة  على  وكان 
والسياسة وكاتبات وطيارات وممثالت وكلهن مسلمات، وابلنسبة 
مزيفة  مزادات  يف  الثانية  للمرة  أمساؤهن  ظهرت  فقد  لبعضهن 
الناقدات للحزب احلاكم هبارتيا  النساء  هتدف للسخرية وإهانة 

جاانات الذي يقوده رئيس الوزراء انريندرا مودي.
متزايد  وبشكل  يتعرضون  اهلند  يف  املسلمني  أن  إىل  وأشارت 
لالضطهاد منذ وصول احلزب املتطرف هبارتيا جاانات إىل احلكم 

عام 2014م.
وحرم املسلمون يف عموم »اهلند« من السكن واستقال الفنانون 
اهلندوسية  اجلماعات  هتديدات  بسبب  عملهم  من  املسلمون 

املتطرفة.

املصدر: شفقنا العريب

التواصل االجتماعي والنشطاء بني  العديد من رواد مواقع  ربط 
االرهايب  الوهايب  »داعش«  تنظيم  نفذه  الذي  اإلرهايب  اهلجوم 
الشهداء  من  »العراق« وراح ضحيته كوكبة  يف »دايلی« شرق 
األبرار، واهلجوم على سجن الصناعة بـ»احلسكة« مشال شرقي 
»سوراي«، معتربينه حماولة النعاش واعادة احياء التنظيم االرهايب 

يف البلدين.
يف الساعات االوىل من فجر اجلمعة 2022/1/21م. شن تنظيم 
داعش الوهايب االرهايب هجوما على مقر سرية للجيش العراقي 
يف انحية العظيم مشايل دايىل، وقتلوا كل من فيها قبل ان يلوذوا 
ابلفرار، ما اسفر عن استشهاد 11 جندايً، ويف نفس التوقيت 
شن التنظيم االرهايب هجوما بسيارة مفخخة على سجن الصناعة 
داعش  من  عناصر  يضم  والذي  سوراي  شرقي  مشال  ابحلسكة 

وذلك بعد سيطرة النزالء على منشأة السجن.
قيادة العمليات املشرتكة ابلعراق قالت يف بيان أن: 

املراتب  من  استشهاد ضابط وعدد  تنعى  املشرتكة  العمليات  قيادة 
واجلنود من أبطال السرية األوىل يف لواء املشاة الثاين ابلفرقة األوىل يف 

اجليش العراقي مبنطقة أم الكرامي بناحية العظيم. 
مضيفا أن: 

القصاص العادل من اإلرهابيني املنفذين هلذا احلادث الغادر سيكون 
قريباً ،وسيكون الرد قاسياً.

احلشد الشعيب العراقي وفصائل املقاومة العراقية أكدت يف بياانت 
هلا انه مثلما كانت معركتنا واحدة من قبل واستطعنا هزمية االرهاب 
وختليص  منهم  تبقى  من  حمو  على  ابذن هللا  قادرون  فاننا  عسكراي 

العراق هنائيا من هذه الشرذمة اجملرمة.
ورأى النائب العراقي حممد الشمري، إن القوات األمريكية مل تؤد 
مهامها بشكل خيدم البلد وحيفظ هيبة العراق، وإمنا كانت سبباً يف 
ذراعاً  أمريكا كانت  أن  إىل  مشرياً  اإلرهاب،  ونشر  العراق  دمار 

للكيان الصهيوين داخل العراق.
سوراي  »قوات  يسمى  ما  يف  عسكري  مصدر  أفاد  سوراي  ويف 
من   7 مبقتل  2022/1/21م.(  )اجلمعة  )قسد(«  الدميقراطية 
انفجار  اإلرهايب، يف  داعش  تنظيم  مقاتلي  عناصرها و23 من 
سيارة مفخخة فجرا أمام سجن الصناعة ابحلسكة مشال شرقي 

البالد.

وقال النائب يف الربملان السوري، مصعب احلليب، إن هجوم تنظيم 
داعش اإلرهايب على سجن الصناعة ابحلسكة مشال شرقي سوراي، 
خمطط من قبل واشنطن لتربر استمرار وجود القوات األمريكية يف 

املنطقة، موضحا أن هذا اهلجوم:
الداعشي الذي خططت له ودبرته االستخبارات األمريكية، اهلدف 
منه إيصال رسالة إىل العامل مفادها أن تنظيم داعش اإلرهايب، مازال 

فاعالً وقائماً وأن املنطقة مازالت ملتهبة.
يف  احلادثني  ان  رأوا  والنشطاء  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
العراق وسوراي وتزامنهما يف يوم واحد يشي مبخطط صهيو امريكي 
الحياء تنظيم داعش الوهايب االرهايب يف املنطقة من جديد ونشر 
االرهاب والفوضى الجياد التربيرات واملسوغات الستمرار وجود 

القوات األمريكية ومرتزقتها على االرض.
وأشاروا اىل ان:

أمريكا هو إلداء دور  قبل  االرهايب من  تنظيم داعش  إحياء  إعادة 
خمرب يف سوراي والعراق فهو مل يكتفي بدمار البلدين وهنب وسرقة 
ثرواهتم فهو اليوم خيطط ملرحلة أكثر دمارا وإيالما للشعبني، مؤكدين 
ابن  إحساسه  االبعد  خلروجه  والسبيل  منه  الفكاك  االمريكي  ان 
خسارته يف البلدين أكثر من ارابحه يف هذه احلالة فقط يويل الدبر 

ويهرب بذلة.

املصدر: قناة العامل

وضع نساء مسلمات في مزاد وضع نساء مسلمات في مزاد 
مزیف والتطرف الهندوسيمزیف والتطرف الهندوسي
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قدم  وطأت  أن  ومنذ  الطويل،  اترخيها  عرب  البشرية  شهدت 
اإلنسان هذه األرض، حرواب عديدة، دينية اترة، وقومية أخرى، 
وقبلية اثلثة. وليس ابلضرورة أن تكون بعض تلك احلروب غري 
حمقة يف أهدافها، وإن خلفت الويالت وتركت اآلاثر السلبية على 
حركة اإلنسان التصاعدية حنو النمو والرخاء والرقي فحدت منها.
الشعوب  فيه  الذي شهدت  اآللة -  احلاضر - عصر  وعصران 
سيما  اجملاالت،  مجيع  يف  والتقدم  العلم  من  هلا  مستوى  أعلى 
التسليحية منها، كثرت فيه احلروب والنزاعات، واستخدمت فيها 
أنواع أسلحة غريبة ال عهد لإلنسانية هبا، ال تبقي أخضرا وال 
ايبسا، وال إنساان وال حيواان، فقد استخدمت التقنية هلدم حياة 

اإلنسان أكثر من استخدامها لبنائها.
وما يهمنا مع كتابة هذه السطور، هو الوقوف على أخالقيات 
الدوافع  عن  النظر  بصرف  والقتال،  احلرب  أثناء  املتحاربني 
والدواعي واألهداف املنظورة هلم، علما أبن املؤسسات الدولية قد 
أولت األمهية الكربى لبعض جوانب وخملفات احلرب، كاألسرى 
احلرب  نتائج  عن  مبعزل  يكونوا  ألن  سعت  حبيث  واملدنيني، 

ومآسيها مهما كانت.
وعصران احلاضر قد شهد حرواب مدمرة، حصدت أرواح املاليني 
من البشر، ودمرت مدان وقرى وحىت دوال ابلكامل. وكانت دوافع 
أغلب تلك احلروب تسلطية استعمارية حبتة، يضاف إليها سلب 
الثروات الطبيعية من الشعوب، ووضع اليد على املناطق احلساسة 
واإلسرتاتيجية، كاملمرات املائية. وقد مارس أرابب القوة والقهر - 
للوصول إىل أهدافهم - أبشع اجلرائم وأخس األساليب، كقصف 
املدنيني، وسيب النساء واألطفال، وتعذيب األسرى وحىت قتلهم 
للعيان يف  يف بعض األحيان، واألمثلة على ذلك عديدة ماثلة 
عصران احلاضر: كممارسات الصرب يف البوسنة، والصهاينة يف 
العراق  يف  وجيري  جرى  وما  األخرى،  واملناطق  احملتلة  فلسطني 

وغريه...
ومل يكن احلكام املسلمون قدميا وحديثا أحسن حاال من غريهم، 
إذ إهنم مارسوا األساليب املذكورة نفسها، واقرتفوا اجلرائم الفظيعة 
للعيان،  ماثل  فيها  وما جرى  التاريخ  وعاشوراء  مع خصومهم، 
األموي  كالعهد  املسلمني،  رقاب  على  توالت  اليت  والعهود 
على  حية  أخرى  أمثلة  واحلجاج،  مروان  بين  وعهد  والعباسي، 

تراجع الفضيلة، وانتهاك حقوق اإلنسان.
وجود  تعدم  مل  نفسه،  الوقت  ويف  اترخيها  عرب  اإلنسانية  ولكن 

حكام شرفاء أبرار - وإن كانوا قلة - عاشوا الفضيلة والشرف 
يف كل حلظة من حلظات حياهتم، وكتبوا أبحرف من نور أروع 
املثل يف حروهبم اليت قلما كانت حرواب هجومية، من هؤالء أمري 
مظلومة،  حياة  عاش  الذي   طالب أيب  ابن  علي  املؤمنني 
قضاها يف درء العدوان ودفع الفنت، ومع ذلك اتبع سياسة رصينة 
يبتغي من حماربة خصومه  بل كان  يفجر،  ومل  يغدر  فلم  اثبتة، 
وأعدائه إنقاذ املغرر هبم من الضاللة، وتثبيت قواعد دولته وإعادة 

األمور واحلق إىل النصاب الطبيعي.
قال: »فوهللا، ما دفعت احلرب يوما إال وأان أطمع أن تلحق يب 
طائفة، فتهتدي يب وتعشو إىل ضوئي، وذلك أحب إيل من أن أقتلها 
على ضالهلا وإن كانت تبوء آباثمها.«1 فقد كان يف حروبه كلها 
يكره أن يكون البادئ ابحلرب، بل كان يبادر إىل وعظ عدوه 
وخصمه وإرشاده؛ ملقيا احلجة، ومبينا له فداحة النتائج، حىت ال 
يتذرع أحد بعد وقوع الواقعة أبننا لو كنا نعلم أو نعقل ما كنا من 

أصحاب السعري!
وال خيفى ما يف خماطبة هؤالء من صعوبة؛ حيث اجلهل املطبق 
والضالل املبني، خصوصا يف مثل تلك الظروف. قال يف 
مجلة ما أوصى به معقل بن قيس الرايحي حني أنفذه إىل »الشام«: 
القوم  العدو فقف من أصحابك وسطا، وال تدن من  لقيت  »فإذا 
يهاب  تباعد من  تباعد عنهم  ينشب احلرب، وال  أن  يريد  دنو من 
البأس، حىت أيتيك أمري وال حيملنكم شنآهنم على قتاهلم قبل دعائهم 

واإلعذار إليهم.«2
وقال خماطبا جنده قبل لقاء العدو يف صفني: »ال تقاتلوهم 
حىت يبدءوكم فإنكم حبمد هللا على حجة وترككم إايهم حىت يبدءوكم 

حجة أخرى لكم عليهم.«3
حملاربة  عندما خرج   املؤمنني أمري  أن  التاريخ  أرابب  ويذكر 
إىل  اإلمام  غلبوا جند  قد  معاوية  معاوية يف صفني، وكان جند 
رفض  عطشا،  ميوتوا  عنهم حىت  املاء  منع  بغية  الفرات؛  شريعة 
املاء مع  العدو ابملثل بعدما أزاحه عن شريعة  يعامل  اإلمام أن 

قدرته على ذلك.
وهكذا مل يكن علي بن أيب طالب عدوانيا يف أي معركة 
من معاركه؛ ألنه كان واثقا من نفسه أنه على احلق ويقاتل من 
أجله، ولذلك كان يتقدم حنو خصمه بقدم اثبتة وبرابطة جأش، 
ال أيبه معها للجيوش املتجمهرة اليت تريد النيل منه، واليت ال جتد 
حرجا يف منع املاء عنه وعن جنده، وتتبع سياسة الغدر واخلداع، 

أخالقيات الحرب 
عند اإلمام علي
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واملدنيني  األسرى  املشينة كمالحقة  املمارسات  من  وتستفيد 
واملدبرين من املعركة وإيذاء اجلرحى.

وكانت اجليوش تلجأ إىل مثل تلك األمور عند اإلحساس ابهلزمية، 
املقاتلني  قلوب  يف  النفسي  والقلق  الرعب  إدخال  بقصد  أو 

للسيطرة على أرض املعركة عند بدئها.
قال: »فإذا كانت اهلزمية - إبذن هللا - فال تقتلوا مدبرا، وال 

تصيبوا معورا، وال جتهزوا على جريح.«4
ومل تقتصر اجلرائم من قبل األعداء على اجملروحني واألسرى، بل 
الثأر  يف  إمعاان  والشيوخ؛  واألطفال  النساء  إىل  تتعدى  كانت 
عليهن  ليس  النساء  أن  العلم  مع  للمعنوايت،  وإسقاطا  للهزمية 
جناح حىت ولو سبنب واعتدين، فال يصح الرد عليهن فضال عن 
املبادرة إىل إيذائهن وتعذيبهن، ولقد كان العرب يعريون الرجل 

الذي يرفع يده على املرأة، بل يعريون حىت أبناءه من بعده.
وإىل هذا أشار اإلمام يف الوصية الرابعة عشر، حيث قال: 
»وال هتيجوا النساء أبذى وإن شتمن أعراضكم وسبنب أمراءكم؛ فإهنن 
ضعيفات القوى واألنفس والعقول، إن كنا لنؤمر ابلكف عنهن وإهنن 
ملشركات وإن كان الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية ابلفهر أو اهلراوة، 

فيعري هبا وعقبه من بعده.«5
ومل يكن عموم املدنيني البعيدين عن ساحة احلرب والنزال، مبعزل 
عن نتائج احلرب املروعة، بل كانت بعض اجليوش تصب جام 
غضبها ونقمتها عليهم لفقدها بعض املواقع، أو ملقتل قائد من 
قوادها، أو خلسارهتا احلرب، وكأن الناس عليهم أن يدفعوا الضريبة 

رغم بعدهم عن ساحة احلرب.
وقد لفت أمري املؤمنني نظر أصحابه وأهل بيته إىل خطورة 
هذا األمر، وحذرهم من الوقوع فيه؛ ألن فيه إغضااب هلل تعاىل، 
وذلك عندما ألقي القبض على عبد الرمحان بن ملجم بعد أن 

ضرب اإلمام يف حمرابه.
قال: »اي بين عبد املطلب، ال ألفينكم ختوضون دماء املسلمني 
خوضا، تقولون: قتل أمري املؤمنني. أال ال تقتلن يب إال قاتلي، انظروا 
إذا أان مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة وال متثلوا ابلرجل؛ 
فإين مسعت رسول هللا يقول: إايكم واملثلة ولو ابلكلب العقور.«6

ختاما أقول:
عشت احلقيقة يف حياتك وتسنمت ذروة اجملد يف زمن االحندار، 
كنت عظيما وبعض الناس دونك أقزام تتوسل يف رفعتها الرذيلة.

اهلوامش:
* مت تنسيق وتقومي النص يف شبكة اإلمامني احلسنني للرتاث والفكر 

اإلسالمي.
1. »هنج البالغة«، اخلطبة 55.

2ـ »هنج البالغة«، من وصية له 13.

3ـ »هنج البالغة«، من وصية له 14.
4. نفس املصدر.
5. نفس املصدر.

6. »هنج البالغة«، من وصية له 47.

 من بني االمتحاانت الصعبة التی مرت على أتباع أهل البيت
هی مسألة أتخر والدة االمام اجلواد. حيث حاولت کثري 
من الفرق املنحرفة عن خط أهل البيت وعلى رأسهم الواقفية 
إستغالل هذا األمر وخاصة أن والدة االمام اجلواد کانت 
فی العشرة االخرية من عمر االمام الرضا حيث کان عمره 
الشريف آن ذاک أکثر من أربعني سنة أی بعد عشرة سنوات 

على إمامته التی بدأت فی سن اخلامسة والثالثني.
 وهذا ما دعى الکثريين اىل التجرأ على ساحة االمام الرضا

املقدسة وأن يشککوا إبمامته وخاصة أنه ال خليفة وال وريث وال 
وصی له. لکن االمام الرضا فی املقابل کان يؤکد هلؤالء أن 

هللا عز وجل سريزقه ولد يکون خليفته ووريثه وله کنيته.
فعن کليم بن عمران قال: قلت للرضا: ادع هللا أن يرزقک 

ولدا، فقال: »إمنا ارزق ولدا واحدا وهو يرثنی.«1
وعن البزنطی قال: قال لی ابن النجاشی: من االمام بعد صاحبک؟ 
فاحب أن تسأله حىت أعلم، فدخلت على الرضا فأخربته، 
قال: فقال لی: »االمام ابنی.« مث قال: »هل جیرتئ أحد أن 

تأخر والدة االمام الجواد
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يقول ابنی وليس له ولد؟« ومل يکن ولد أبو جعفر فلم متض 
2.االايم حىت ولد

عن عقبة بن جعفر قال: قلت البی احلسن الرضا: قد بلغت 
ما بلغت وليس لک ولد. فقال: »اي عقبة! إن صاحب هذا 

االمر ال ميوت حىت يرى خلفه من بعده.«3
وعن ابن بزيع، عن أبی احلسن الرضا أنه سئل أو قيل له 
أتکون االمامة فی عم أو خال؟ فقال: »ال!« فقال: فی أخ؟ 
وهو  ولدی«  قال: »فی  من؟  ففی  قال:  قال: »ال.« 

يومئذ الولد له.4
عن ابن أىب جنران وصفوان قاال: حدثنا احلسني بن قياما، وکان من 
رؤساء الواقفة، فسألنا أن نستأذن له على الرضا ففعلنا فلما 
صار بني يديه قال له: أنت إمام؟ قال: نعم، قال: إنی اشهد هللا 
أنک لست إبمام، قال: فنکت طويال فی االرض منکس الرأس 
مث رفع رأسه إليه، فقال له: ما علمک أنی لست ابمام؟ قال: 
الان روينا عن أبی عبد هللا أن االمام ال يکون عقيما، وأنت 
قد بلغت هذا السن وليس لک ولد، قال: فنکس رأسه أطول 
من املرة االوىل مث رفع رأسه فقال: اشهد هللا أنه ال متضی االايم 
والليالی حىت يرزقنی هللا ولدا منی، قال عبد الرمحن بن أبی جنران: 
 فعددان الشهور من الوقت الذی قال فوهب هللا له أاب جعفر

فی أقل من سنة.5
 وحتقق ما مأخرب به االمام الرضا فبعد والدة االمام اجلواد
قيل البن قياما: أال تقنعک هذه اآلية؟ فقال: »اما وهللا إهنا 
آلية عظيمة، ولکن کيف أصنع مبا قال أبو عبد هللا فی ابنه.«6

االمهية  من  درجة  على   اجلواد االمام  والدة  فإن  ولذلک 
االمام  دعى  ما  وهذا  وأتباعها   البيت أهل  ملدرسة  ابلنسبة 

الرضا اىل وصف االمام اجلواد  ابملبارک.
 عن حيىی الصنعانی دخلت على أبی احلسن الرضا وهو مبکة 
وهو يقشر موزا ويطعم أاب جعفر فقلت له: جعلت فداک 

هو املولود املبارک؟ 
قال: »نعم اي حيىی هذا املولود الذی مل يولد فی االسالم مثله 

مولود أعظم برکة على شيعتنا منه.«7
املرتبطة  واالشکاالت  لألسئلة  قرائتی  املؤلف: من خالل  يقول 
يوجد  ال  االشخاص  هؤالء  أن  تبني   اجلواد االمام  بوالدة 
لديهم معرفة کاملة ابالمامة والربانمج االهلی املرسوم هلذا اخلط 
لکن الشائعات التی کانت تنشر فی ذلک الزمان هلا أتثري کبري 
فی هذا اجلهل بفهرس عمل االمامة واالئمة  وذلک الن 

برانمج وخط هذا الفکر االهلی وأمساء االئمة نقلها رسول 
هللا عن الباری عز وجل فهم منصوبون من عند هللا فعن أبی 

عبد هللا الصادق قال: 
»إن هللا عزوجل أنزل على نبيه کتااب قبل أن أيتيه املوت. فقال: اي 
حممد هذا الکتابوصيتک إىل النجيب من أهل بيتک. فقال: ومن 
النجيب من أهلی اي جربئيل؟ فقال: علی بن أبی طالب وکان 
على الکتاب خواتيم من ذهب، فدفعه النبیإىل علی وأمره 
أن يفک خامتا منها ويعمل مبا فيه، ففک خامتا وعمل مبا فيه، 
مث دفعه إىل ابنه احلسن ففک خامتا وعمل مبا فيه، مث دفعه إىل 
احلسني ففک خامتا فوجد فيه أن اخرج بقوم إىل الشهادة، فال 
شهادة هلم إال معک، واشر نفسک هلل عزوجل، ففعل، مث دفعه إىل 
علی بن احلسني ففک خامتا فوجد فيه: اصمت والزم منزلک 
 واعبد ربک حىت أيتيک اليقني، ففعل، مث دفعه إىل حممد بن علی
ففک خامتا فوجد فيه: حدث الناس وأفتهم، وال ختافن إال هللا فإنه 
فيه:  فوجدت  خامتا  ففککت  إلی  دفعه  مث  عليک،  الحد  السبيل 
آابءک  صدق  و  بيتک،  أهل  علوم  وانشر  وأفتهم  الناس  حدث 
الصاحلني، وال ختافن أحدا إال هللا، وأنت فی حرز وأمان، ففعلت، مث 
أدفعه إىل موسى بن جعفر، وکذلک يدفعه موسى إىل الذی من بعده، 

8».مث کذلک أبدا إىل قيام املهدی

اهلوامش:
1. »البحار«، ج 50، ص 15.

2. املصدر السابق، ص 21 و 22؛ من »الکافی« و »االرشاد« للمفيد.
3. املصدر السابق، ص 35.

4. »البحار«، ج 50، ص 21.

5. »البحار«، ج 49، ص 34.
6. املصدر السابق، ص 68.

7. »البحار«، ج 50، ص 35.
8. »اصول الکافی«، کتاب احلجة، ج 2، ص 28 و »البحار«، ج 36، 

ص 192، مع القليل من التصرف.

املصدر: شبکة االمامني احلسنني عن کتاب حکاية الشمس.

معلومات معلومات 
اإلنساناإلنسان

اإلنسـان في القرآن

إن اإلنسان مطلع على نفسه وعلى العامل ويريد أن يزيد معلوماته 
عن نفسه وعن العامل. وتكمن سعادته وتكامله وتقدمه يف هذين 

االطالعني.
رأي هذين االطالعني حيوز املرتبة األوىل من حيث األمهية وأي 
منها يف الدرجة الثانية؟ واحلكم يف هذا املوضوع مل يكن بتلك 
أكثر  النفس بصورة  يهتمون ابإلطالع على  والبعض  البساطة، 
والبعض ابإلطالع على العامل ومن احملتمل أن يكون أحد وجوه 
االختالف هو أسلوب التفكري الشرقي وأسلوب التفكري الغريب 
يف نوع اإلجابة على هذا السؤال، كما إن أحد وجوه اختالف 
العلم واإلميان هو أن العلم أداة لإلطالع على العامل واإلميان رأس 

مال اإلطالع على النفس.

العلم ليوصل اإلنسان إىل اإلطالع على نفسه  وابلطبع يسعى 
كما أطلعه على العامل، وعلوم النفس هلا مثل هذا الواجب ولكن 
املعلومات عن النفس اليت يقدمها العلم ميتة وال روح فيها، التبعث 
احلماس يف القلوب وال توقظ طاقات اإلنسان من سباهتا، بعكس 
املعلومات عن النفس اليت حتمل عن طريق الدين واليت تؤسس 
ابإلميان واملعلومات النفسية اإلميانية تلهب مجيع وجود اإلنسان.

إن املعلومات النفسية اليت تذكر اإلنسان بواقعيته تزيل عنه الغفلة، 
تلقي النار يف روحه وتؤمله وتعرفه ابألمل وليس هذا عمل العلوم 
الغفلة  على  تبعث  والفلسفات  العلوم  هذه  وإن  والفلسفات، 
والفالسفة  العلماء  أكثر  ما  لذا  نفسه،  اإلنسان  وتنسى  أحياان 
الذين الهم هلم واليعون أنفسهم مكبون على األكل وما أكثر 
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فكل من كان أعرف روحه أقوى 
فتأثري الروح الوعي واملعرفة 

وكل من ميتلك ذلك اكثر فهو إهلي 
وملا كان مجيع عامل الروح معرفة 

فمن الروح له ال علم له2
إذا فإن اإلنسان بقدر ما هو مطلع على نفسه وعلى العامل له 
حقيقة  الفالسفة  واحليوية ابصطالح  أكثر(  )حيوي  أكثر  روح 
معرفة  تسمو  وعندما  مراتب،  و  درجات  هلا  أن  أي  مشكلة، 

اإلنسان ابلتدريج، تسمو درجة حياته وروحيته.
ومن الواضح أن معرفة النفس اليت هي موضوع البحث مل تكن 
معرفة النفس الروتينية يف دفرت النفوس أنه ما امسي؟ وما أسم أيب 
وأمي؟ أين ولدت؟ وأين أسكن؟ ومل تكن معرفة النفس البيولوجية 
الدب  من  واحدة  بدرجة  أمسي  حيوان  معرفة  يف  تتلخص  اليت 
النفس  أنواع معرفة  إىل  الغرض نشري  يتضح  أن  والقرد. وألجل 
بصورة موجزة، وعندما نغض النظر عن معرفة النفس اجملازية غري 
الواقعية مثل معرفة النفس الروتينية فهناك أنواع من معرفة النفس 

الواقعية. 
يف األعداد القادمة، سنشرح أنواعها بشكل كامل. إن شاء هللا

اإلنسـان في القرآن

األميني الذين يعون أنفسهم.
ربه.«  عرف  نفسه  عرف  »من  وإن  النفس  معرفة  إىل  فالدعوة 
الدينية،  التعاليم  أوائل  من  نفسك.«  تنس  لئال  ربك  و»التنس 
فَأَْنَساُهْم  اللََّ  َنُسوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  »َواَل  يقول:  الكرمي  والقرآن 
أَنـُْفَسُهْم ُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«1 وقال الرسول هللا: »من عرف 
نفسه عرف ربه.« وقال علی: »معرفة النفس أنفع املعارف.« 

وقال أيضا: »عجبت ملن ينشد ضالته كيف الينشد نفسه.«
الغربية و  للثقافة  انتقادهم األساسي  العامل كان  يعون  الذين  إن 
مدنيتها، أن هذه الثقافة هي ثقافة معرفة العامل ونسيان النفس. 
فاإلنسان يف هذه الثقافة يتعرف على العامل، وكلما تعرف أكثر 
اهنيار  العامل ينسى نفسه بصورة أكثر، والسر األساس يف  على 
اإلنسانية يف الغرب کامن هنا، فاإلنسان عندما خيسر نفسه بتعبري 

القرآن »خسران النفس« ماذا ينفعه احلصول على العامل.
ونعتقد ان من انتقد الثقافة الغربية أفضل من اجلميع هو املهامتا 

غاندي زعيم اهلند الفقيد. يقول غاندي:
يتمكن الغريب من األعمال العظيمة اليت تراها الشعوب األخرى يف 
قدرة هللا، ولكنه عاجز عن شيء وهو التأمل يف ابطنه، وهذا وحده 

يكفي لتفاهة املعاين املدنية الغربية الكاذبة.
فالتمدن الغريب إذا كان قد وّرط الغربيني بشرب اخلمر واألعمال 
اجلنسية كان ذلك بسبب أن الغريب يف صدد نسيان نفسه وإهدارها 
بدال من البحث عنها. وأن أغلب أعمال الغريب العظيمة البطولية 

وحىت أعماله اجليدة اتفهة ومنسية )نسيان النفس(.
العملية يف االكتشاف واالخرتاع واعداد آالت احلرب  قوته  إن 
انجتة من هروب الغريب عن نفسه، المن قدرته وسيطرته اخلارقة 

على نفسه.
وعندما يفقد اإلنسان روحه ماذا ينفعه فتح العامل. يقول غاندي: 
إن يف الدنيا حقيقة واحدة وهي معرفة الذات )النفس( وكل من مل 
يعرف نفسه مل يعرف أي شيء، وان يف الدنيا قوة واحدة وحرية 
واحدة وعدالة واحدة، وهي قوة السيطرة على النفس وكل من 
سيطر على نفسه سيطر على الدنيا. وان يف الدنيا حسن واحد 
هو حب اآلخرين كحب النفس وبعبارة أخرى: لنتصور اآلخرين 

كأنفسنا، واألمور األخرى تصور وعدم.
وعلى كل حال فلو أعطينا ملعرفة النفس اهتماما أكثر أو ملعرفة 
العامل، أو قيمنامها بصورة متساوية فما هو متيقن هو إن اتساع 
املعرفة واملعلومات يعين اتساع حياة اإلنسان وبسطها. أن الروح 
تكون  واألوعى  الروح،  يساوي  واخلرب  واإلطالع،  اخلرب  تساوي 

روحه اكثر. 
مل تكن الروح سوی اخلرب يف االمتحان 

ومن كان خربه کشرية فروحه کثرية 
روحنا أكثر من روح احليوان 
ملاذا؟ ألهنا متلك خربا كثريا 

إذا، روح امللك أكثر من روحنا 
ألنه منزه من احلس املشرك 

وروح أصحاب القلوب أكثر 
من امللك، فانظر اجلربوت 

بسبب إن آدم کان مسجودهم 
وروحه اكثر من كوهنم 

وإال فاألمر بسجود األفضل 
إىل املفضول اليليق أبدأ 

متی يليق بلطف هللا وعدله 
أن يسجد الورد أمام الشوك 

فلما كثرت الروح اجتازت االنتهاء 
فأصبح مطيعها روح مجيع األشياء 
الطري والسمك وامللك واإلنسان 

ألنه أكثر وهؤالء يف القلة
ما هي الروح عند إخبارها ابخلري والشر 

تفرح ابإلحسان وتبكي من الضرر 
ملا كان السر وماهية الروح خمربة 

فاألوعی آالء عرف له روح أكثر 
فلما كان اقتضاء الروح اي قلب هو املعرفة 

اإلنسـان في القرآن

اهلوامش:
1. سورة احلشر، اآلية 19.

2. هذه ترمجة أبيات من املثنوي للشاعر اإليراين احلكيم )مولوي(، الرتمجان 

املصدر: الشهيد مرتضی املطهري، »اإلنسان يف القرآن«، مطبعة جممع 
أهل البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.
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علي ابن ايب طالب ينفعه من دون هللا ولكن اإلستغاثة بعلي 
وفاطمة وحممد و احلسن واحلسني وسائر األئمة يكون 
 على حنو التبعية هلل أي اننا نستغيث بعلي ابن ايب طالب
ويف صميم قلبنا نعتقد جزماً قطعاً أبن علي ينفعنا إبذن هللا وميدان 
منه سبحانه وتعاىل أي ومبختصر لكي  ابلعون إبذن هللا وأبمراً 
 نستوعب البحث أن إرادة ومشيئة وقدرة علي ابن أيب طالب
رب  مشيئة  حتت  وتندرج  تبع   وغريهم  الزهراء وفاطمة 
العاملني أي أن إذا أردان املدد والعون من علي ورب العزة ال يريد 

فال مدد وال عون ألن هللا يفعل مايريد وال يفعل مايريد غريه.
أن  جند  فهنا  أَثـَْقاهَلَا«،1  اأْلَْرُض  »َوَأْخَرَجِت  تعاىل:  قوله  ورد  و 
أن األرض هي مادة جامدة  اإلخراج قد أسند لألرض واحلال 
صماء ال قدرة هلا على اإلخراج، فهل يعد هذا الكالم غلطا يف 

»القرآن الكرمي«؟
قال البالغيون: إن التعبري املذكور يف القرآن الكرمي قد جاء على 
حنو اجملاز يف اإلسناد، أي اسناد الشيء لغري ما هو له لوجود 
عالقة بني املسند واملسند إليه، والعالقة بني األثقال واألرض هي 
عالقة املكان، فاألرض هي مكان األثقال، فيصح للمتكلم - 
بلحاظ هذه العالقة - أن يسند إخراج األثقال لألرض مباشرة 
جمازاً، واحلال أن املخرج احلقيقي لألثقال من األرض هو هللا عّز 
وجل، فهو كما جاء يف لغة العرب: أنبت الربيع البقل، حيث 
أسند اإلنبات للربيع، لعالقة الزمان بني البقل والربيع، فالربيع هو 
زمان ظهور البقل، وكما جاء يف لغة العرب: سال امليزاب، حيث 
املاء دون  بينما الذي سال حقيقة هو  للميزاب  السيالن  أسند 
امليزاب، لوجود عالقة املكان بني املاء وامليزاب، فامليزاب هو حمل 

سيالن املاء، وهكذا.
وقد جاء استعمال اجملاز يف اإلسناد يف القرآن الكرمي إنشاًء أيضا 
اْبِن يل َصْرًحا«،2 حيث  َهاَماُن  اَي  ِفْرَعْوُن  يف قوله تعاىل: »َوقَاَل 
جند طلب فرعون من وزير دفاعه وقائد قواته )هامان( أن يبين 
له صرحا وبناًء عاليا يبلغ به عنان السماء حىت ينظر يف موضوع 
رّب موسى ومكانه - على حّد زعمه -، واحلال أن هامان - 
مبقتضى منصبه - ال يباشر عملية البناء بل سيأمر جنوده ببناء 
الصرح، ولكن أسند أمر البناء إليه ألنه حمل إعطاء األوامر للجنود 
القرآن  يف  التعبريات  من  الكثري  جند  وهكذا  ابلبناء..  ابملباشرة 
الكرمي قد وردت إخبارا وإنشاًء على حنو اجملاز يف اإلسناد، فهذا 
االستعمال سائغ شرعا ولغة وعرفا..ففي العرف مثال جتد الناس 

العناية ابلشيء أن يقولوا:  يف موضع طلبهم بعضهم من بعض 
أخليه بعيوين.. فهل هم فعال سيضعون هذا الشيء الذي يريدون 

االعتناء به بعيوهنم؟

اثنيًا
إّن كتب مذهب أهل السنة واجلماعة تروي مواقف إستغاثة وال 

أحد يدين ويثري جدل حوهلم. مثاًل:
أخرج البيهقي يف »دالئل النبوة« وابن أيب شيبة بسند صحيح عن 

مالك الدار )خازن عمر بن اخلطاب( عنه قال: 
أصاب الناس قحط يف زمن عمر فجاء رجل قرب النيب فقال: 
اي رسول هللا! استسق ألمتك فإهنم قد هلكوا. فأاته رسول يف 
املنام فقال: »ائت عمر فاقره السالم وأخربه أهنم مسقون و قل له 
عليك الكيس الكيس.« فأتى الرجل عمر فأخربه مث قال عمر: 

ايرب ما آلو إال ما عجزت.
عزاه احلافظ ابن حجر يف »الفتح« إىل ابن أىب شيبه وقال سنده 

صحيح.
ببعض  والصاحلني   ابلنيب للتوسل  املانعون  يتمسك  ما  أما 
»ِإاّيَك  تعاىل:  قال  فيقولون:  هواهم  على  ويفسروهنا  النصوص 
نَعُبُد َوِإاّيَك َنسَتعنُي« ملنع االستعانة والتوسل بل ورمي من يتوسل 
ابلصاحلني أويستعني هبم ابلشرك. ويقولون إن االستعانة عبادة 

للمستعان به.
لو كان جمرد االستعانة ابلغري عبادة له القتصرت اآلية على ذكر 
»ِإاّيَك نَعُبُد« ومل يعطف عليه »َوِإاّيَك َنسَتعنُي« والعطف يقتضي 
املغايرة، فقوله تعاىل: »ِإاّيَك نَعُبُد َوِإاّيَك َنسَتعنُي« أي أن هللا تعاىل 
التذلل وهوالذي يطلب  له هناية  يتذلل  أن  املستحق  وحده هو 
هللا  بيد  القلوب  ألن  اهلداية  ودوام  اخلري  فعل  على  العون  منه 
تعاىل،وتفيد اآلية أنه يستعان ابهلل االستعانة اخلاصة أي أن هللا 
خيلق للعبد ما ينفعه منأسباب املعيشة وما يقوم عليه أمر املعيشة 
وليس املعىن أنه ال يستعان بغري هللا مطلقاالستعانة بدليل احلديث 
فيعون  العبد  ما كان  العبد  عون  يف  وهللا  الرتمذي:  يرويه  الذي 
أخيه، وبدليل قوله تعاىل: »... اْسَتِعيُنوْا اِبلصَّرْبِ َوالصَّاَلِة...«:3 

وتعاونواعلى الرب و التقوى.
 وحديث ابن عباس الذي رواه الرتمذي: وإذا سألت فاسأل هللا 

وإذا استعنت فاستعن ابهلل.
فهذا أال يدل على عدم جواز االستعانة وسؤال غري هللا؟

األسئلة واألجـوبة

لفظ 
یا علي مدد

السؤال: 
هل تقول الشيعة »اي علي« أو »اي علي مدد«؟ هل هذا اللفظ 

شرك أم ال؟

اجلواب:
أواًل

هذه اللفظة متداولة عند الفرق الصوفية على األكثر، وأما الشيعة 
فاملتداول عندهم هو لفظ االستعانة أبمري املؤمنني: اي علي.. 

هكذا من غري كلمة مدد. وعلى فرض استعمال هذه الكلمة يف 
الذي  اإلسناد  اجملاز يف  تتعدى  ال  فهي  الشيعة  عند  االستعانة 
يعين: اي علي جباهك عند هللا اسأل هللا أن ميدان القوة والعافية 

والتوفيق ويقضي حوائجنا.
واجملاز يف اإلسناد سائغ يف لغة العرب وقد جاء يف القرآن الكرمي 
هي  ابلشرك  الشرعية  والضابطة  واملناط  بكثرة.  وإنشاًء  إخباراً 
اإلستقاللية وعدم التبعية.. أي أن يتعقد شخص أبن فالن ينفع 
من دون حاجة هلل أي يقول ايعلي ويف قلبه يضمر ويعتقد أن 

األسئلة واألجـوبة
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الرسول  ألن  ذلك،  على  يدل  ما  احلديث  يف  ليس  واجلواب: 
األعظم مل يقل ال تسأل غري هللا.. ونفس اجلواب ملن يستدل 
بقوله تعاىل: »َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإينّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع 

ِإَذا َدَعاِن...«4
حنن ال نقول أنه ال جيوز أن تدعو هللا أو أن هللا ليس بقريب مناال 
بل إن هللا أقرب من حبل الوريد واآلية واحلديث مل ينصان على 

عدم جواز سؤال غري هللا أو الطلب من غري هللا..
بل املعىن عليك أن تعتقد أن املعطي احلقيقي هو هللا وما عداه 
أسباب. بدليل أن هللا أمران أن نسأل غريه فقال: »... فَاْسأَُلوا 

َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُموَن«5
والرسول يقول خلادمه كعب األسلمي: »سلين.«

ما  »سلوين  عليه:  املتفق  احلديث  يف   الكرمي الرسول  يقول 
شئتم.«

ورأينا يف األدلة والشواهد اآلنفة الذكر أن الصحابة توسلوا برسول 
هللا وسألوه الغيث وسألوا يف حياته وبعد مماته. فهذا الينفي 

عنهم التوحيد.
مث إن الرسول قال: »ال تصاحب إال مؤمنا وال أي كل طعامك 
إال تقي.« فهل يعين هذا احلديث أنه لو أكل طعامك غري التقي 

فهذا حرام؟ ال...
والرسول يقول يف احلديث الذي يرويه أبو داود والنسائي: 
»من سألكم بوجه هللا فأعطوه.« قال أعطوه ومل يقل كفّروه، ألنه 

سأل غري هللا!

النتيجة
إن هذا اللفظ تعبري ورد على حنو اجملاز يف اإلسناد، فهذا استعمال 
شائع سائغ، وكذلك يكون املراد من قول الشيعة أو غريهم: اي 
االستعانة  أو  املدد  يسندون  مدد.. حيث  علي  اي  أو:  علي.. 
أبمري املؤمنني مباشرة، وهم يقصدون اجلاه وأن يستجيب هللا 
دعاءهم وقضاء حوائجهم جباه أمري املؤمنني علي.. وقد أمجع 
علماء املسلمني أبّن املتكلم إذا كان له يف كالمه مسوغ مقبول يف 
لغة العرب فال حيمل كالمه على الشرك وال على الكفر، بل حيمل 

على هذا االستعمال املقبول يف لغة العرب وطريقتهم يف البيان. 
اهلوامش:

1. سورة الزلزال، اآلية 2.
2. سورة غافر، اآلية 36.
3. سورة البقرة، اآلية 45.

4. سورة البقرة، اآلية 186.
5. سورة النحل، اآلية 43.

املصادر:
alrasd.net :1. مرکز الرصد العقائدي

alkafeel.net :2. منتدی الکفيل

1 رجب املرجب، ذکری والدة أبو جعفر حممد بن علي الباقر
روی عن سعيد بن املسيب و سليمان األعمش و أابن بن تغلب 
و حممد بن مسلم و زرارة بن أعني و أيب خالد الكابلي  أن جابر بن 
عبد هللا األنصاري كان يقعد يف مسجد رسول هللا ينادي: اي 

ابقر! اي ابقر العلم!
فكان أهل »املدينة« يقولون جابر يهجر و كان يقول: 

و هللا ما أهجر و لكين مسعت رسول هللا يقول: إنك ستدرك رجال 
من أهل بييت امسه امسي و مشائله مشائلي؛ يبقر العلم بقرا فذاك الذي 

دعاين إىل ما أقول.« 
قال فلقي يوما كتااب فيه الباقر فقال: اي غالم أقبل! فأقبل مث 

قال له: أدبر. فأدبر. 
فقال: مشائل رسول هللا! و الذي نفس جابر بيده اي غالم ما امسك؟ 

قال: »امسي حممد.« 
قال: ابن من؟ 

 ».ابن علي بن احلسني« :قال
فقال: اي بين فدتك نفسي فإذا أنت الباقر؟ 

أبوك یقرئك السالم!
قال: »نعم فأبلغين ما محلك رسول هللا.« 

فأقبل إليه يقبل رأسه و قال: أبيب أنت و أمي أبوك رسول هللا يقرئك 
السالم. 

قال: »اي جابر! على رسول هللا ما قامت السماوات و األرض 
و عليك السالم. اي جابر! مبا بلغت السالم.« 

قال فرجع الباقر إىل أبيه و هو ذعر فأخربه ابخلرب فقال له: 
»اي بين قد فعلها جابر؟« 

قال: »نعم.« 
قال: »اي بين الزم بيتك.« 

فكان جابر أيتيه طريف النهار و أهل املدينة يلومونه فكان الباقر 
أيتيه على وجه الكرامة لصحبته من رسول هللا قال فجلس 
حيدثهم عن أبيه عن رسول هللا فلم يقبلوه فحدثهم عن جابر 

فصدقوه و كان جابر و هللا أيتيه و يتعلم منه. 

 ،»املصدر : ابن شهر آشوب مازندراىن، حممد بن على، »مناقب آل أيب طالب
قم، الطبعة االولی، 1379ه.ق.، ج 4، ص 196.

3 رجب املرجب، ذکری استشهاد علي بن حممد اهلادي
الفرج  بن  حممد  يل  قال  قال:  النوفلي  حممد  بن  علي  عن  روی 

الرخجي : 
إن أاب احلسن كتب إليه: 

»اي حممد! امجع أمرك و خذ حذرك قال فأان يف مجع أمري لست 
أدري ما الذي أراد مبا كتب حىت ورد علي رسول محلين من وطين 
مصفدا ابحلديد و ضرب على كل ما أملك و كنت يف السجن مثاين 
سنني مث ورد علي كتاب منه و أان يف السجن اي حممد بن الفرج ال 

تنزل يف انحية اجلانب الغريب.«
فقرأت الكتاب و قلت يف نفسي يكتب أبو احلسن إيل هبذا 
و أان يف السجن إن هذا لعجب فما مكثت إال أايما يسرية حىت 

فرج عين و حلت قيودي و خلي سبيلي. 
قال: و كتبت إليه بعد خروجي أن أسأله أن يسأل هللا تعاىل أن 
يرد علي ضيعيت فكتب إيل سوف ترد عليك و ما يضرك أن ال 
ترد عليك قال علي بن حممد النوفلي فلما شخص حممد بن الفرج 
الكتاب  فلم يصل  برد ضياعه  إليه  العسكر كتب  إىل  الرخجي 

حىت مات. 
قال النوفلي و كتب علي بن اخلضيب إىل حممد بن الفرج ابخلروج 
إليه:  فكتب  يشاوره   احلسن أيب  إىل  فكتب  العسكر  إىل 

»اخرج فإن فيه فرجك إن شاء هللا« 
فخرج فلم يلبث إال يسريا حىت مات. 

الكتاب

٭

٭٭

٭

٭ ٭

األسئلة واألجـوبة

الحكــايات
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10 رجب املرجب، ذکری والدة أبو جعفر حممد بن علي اجلواد
قال عسكر موىل أيب جعفر دخلت عليه فقلت يف نفسي: 

اي سبحان هللا ما أشد مسرة موالي و أضوى جسده! 
قال فو هللا ما استتممت الكالم يف نفسي حىت تطاول و عرض 
جسده و امتأل به اإليوان إىل سقفه و مع جوانب حيطانه مث 
رأيت لونه و قد أظلم  حىت صار كالليل املظلم مث ابيض حىت صار 
كأبيض ما يكون من الثلج مث امحر حىت صار كالعلق احملمر مث 
اخضر حىت صار كأخضر ما يكون من األغصان الورقة اخلضرة 
مث تناقص جسمه حىت صار يف صورته األوىل عاد لونه األول و 

سقطت لوجهي مما رأيت فصاح يب: 
»اي عسكر تشكون فننبئكم و تضعفون فنقويكم و هللا ال وصل إىل 

13 رجب املرجب، ذکری والدة علي بن أيب طالب
ابنه  و  رجال  »إن  طويل :  خرب  يف   العسكري احلسن  قال 
إليهما و  فقام   )ابی طالب وردا علي )امرياملؤمنني علی بن 

أجلسهما يف صدر جملسه و جلس بني أيديهما. 
مث أمر بطعام فأحضر فأكال منه مث أخذ اإلبريق ليصب على يد 
الرجل فتمرغ الرجل يف الرتاب فقال: اي أمري املؤمنني كيف هللا يراين 

و أنت تصب على يدي؟ 
قال: »اقعد و اغسل فإن هللا يراين أخاك الذي ال يتميز منك و 
ال يتفضل عنك و يزيد بذلك يف خدمه يف اجلنة مثل عشرة أضعاف 

15 رجب املرجب، ذکری وفاة زينب بنت علي بن أيب طالب
أمري  أبيها  إىل   الزهراء امها  هبا  جاءت   زينب ولدت  ملا 

املؤمنني و قالت: »سم هذه املولودة.«
فقال: »ما كنت ألسبق رسول هللا و كان يف سفر له.«

فقال: »ما كنت  امسها،  عن   علي سأله  و   جاء ملا  و 
ألسبق ريب تعاىل.«

فهبط جربئيل يقرأ السالم من هللا اجلليل و قال له: »سم هذه 

املولودة: زينب، فقد اختار هللا هلا هذا االسم.«
مث أخربه مبا جيري عليها من املصائب، فبكى النيب و قال:

البنت، كان كمن بكى على أخويها  »من بكى على مصائب هذه 
 ».احلسن و احلسني

املصدر: البحراىن اصفهاىن، عبد هللا، »عوامل العلوم«، قم، الطبعة االولی، 
1413ه.ق.، ج 11، قسم 2- فاطمة، ص 947.

ال وصل إلى حقيقنا
حقيقة معرفتنا إال من من هللا عليه و ارتضاه لنا وليا.«

العوين 
هذا الذي إذ ولدته أمه 

عاجلها منه حسيبا فابتدر
حىت تفرقن النساء من حوهلا

و قلن هذا هو أمر مبتكر
و الولد الطيب قد جلله 

عنهن مواله بثوب فاسترت

أيب  آل  »مناقب  على،  بن  مازندراىن، حممد  آشوب  ابن شهر   : املصدر 
طالب«، قم، الطبعة االولی، 1379ه.ق.، ج 4، ص 387.

عدد أهل الدنيا و على حسب ذلك يف مماليكه فيها.« 
فقعد الرجل و غسل يده فلما فرغ انول اإلبريق حممد بن احلنفية و 
قال: »اي بين لو كان هذا االبن حضرين دون أبيه لصببت على 
يده و لكن هللا أيىب أن يسوى بني ابن و أبيه إذا مجعهما قد صب 

األب على األب فليصب االبن على االبن.« 

املصدر: الطربسى، فضل بن حسن، »إعالم الورى أبعالم اهلدى«، طهران، 
الطبعة الثالثة، 1390ه.ق.، ص 358.

المضيف

بنت على

25 رجب املرجب، ذکری استشهاد موسى الكاظم بن جعفر
روى الشريف احلسن بن حممد بن حيىی العلوي عن جده إبسناده 
قال: إن رجال من ولد عمر بن اخلطاب كان ابملدينة يؤذي أاب 
له بعض حاشيته:  احلسن موسى و يشتم عليا فقال 

دعنا نقتل هذا الرجل. 
فنهاهم عن ذلك أشد النهي و سأل عن العمري فقيل له: إنه يزرع 
بناحية من نواحي املدينة فركب إليه فوجده يف زرعه فدخل املزرعة 
 حبماره فصاح به العمري ال توطئ زرعنا فتوطأه أبو احلسن
ابحلمار حىت وصل إليه فنزل و جلس عنده و ابسطه و ضاحكه 

و قال له: »كم غرمت يف زرعك هذا؟«
قال: مائة دينار. 

قال: »و كم ترجو أن تصيب؟« 
قال: لست أعلم الغيب. 

قال: »إمنا قلت لك كم ترجو؟« 
فقال: أرجو أن حيصل ثالمثائة دينار. 

و  دينار  ثالمثائة  فيها  صرة   احلسن أبو  له  فأخرج  قال: 
قال: »هذا زرعك على حاله و هللا يرزقك فيه ما ترجو.« 

أبو  فتبسم  فارطه  عن  يصفح  أن  سأله  و  رأسه  فقبل  فقام 
احلسن و انصرف مث رجع إىل املسجد فوجد العمري جالسا 

فلما نظر إليه قال : هللا أعلم حيث جیعل رسالته. 
قال فوثب إليه أصحابه فقالوا له: ما قصتك؟ فقد كنت تقول  غري 

هذا 
أليب  يدعو  جعل  و  اآلن  قلت  ما  مسعتم  قد  هلم:  فقال  قال: 

احلسن فخاصموه و خاصمهم. 
فلما رجع أبو احلسن إىل داره قال: ملن سألوا قتل العمري أميا 

كان خريا ما أردت أو ما أردمت. 

املصدر: الطربسى، فضل بن حسن، »إعالم الورى أبعالم اهلدى«، طهران، 
الطبعة الثالثة، 1390ه.ق.، ص 306.

هذا زرعك ٭
٭

٭

٭

٭

٭

٭ ٭

٭

٭

الحكــايات
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علماء  أجالء  من  الَکراُجکي  عثمان  بن  علي  بن  حممد  ابوالفتح 
الشيعة و فقهائها، و قد أثىن عليه املؤالف و املخالف، و وصفوه 
مبا يدل على مكانته العلمية و شخصيته البارزة يف أكثر معارف 
عصره، و عرب عنه الشهيد يف كثري من كتبه ابلعالمة، مع تعبريه 
و  علمه  غزارة  هذا انشئ عن  و  ابلفاضل،  احللي  العالمة  عن 

فضله و جاللته.
قال الشيخ منتجب الدين يف »الفهرست«: الشيخ العامل الثقة أبو 

الفتح فقيه األصحاب.1
فقيه  الثقة،  العامل  الشيخ  الرواة«:  »جامع  يف  األردبيلي  قال  و 

األصحاب.2
و قال الشيخ احلر العاملي يف »أمل اآلمل«: عامل، فاضل، متكلم، 

فقيه، حمدث، ثقة، جليل القدر.3

مضمون الكتاب
أيب  بن  علي  املؤمنني  أمري  تفضيل  الشيعة  عقائد  صميم  من 
سوى  البشر  سائر  على   املعصومني أوالده  و   طالب

رسول هللا، و مل خيالف فيه من اإلمامية من يعتد بقوله.

الرسالة العلوّیة 
في فضل أمير 
 المؤمنين
على سائر البریة

يف كتب  مطروحة  التفضيل- كانت  مسألة  املسألة-  هذه  و 
أصحابنا منذ القدم، و هلم على إثبات التفضيل أدلتهم اخلاصة 
الكتاب  هذا  أما  و  النقلية،  و  العقلية  الضخمة  براهينهم  و 
الذي بني يديك يعد واحدا من نفائس ما كتبه الشيخ العالمة 
الكراجكي أبسلوب متميز، قل نظريه بني أساليب الكالم 

املعهودة يف عصره.
و يشتمل هذا الكتاب على عدة فصول، تنقسم إىل ثالثة أقسام 

رئيسية:
القسم األول: يف اآلاثر.

القسم الثاين: يف االعتبار.
و القسم الثالث: يف اجلواب عن بعض الشبه املطروحة يف مسألة 

التفضيل.
املؤمنني  أمري  تفضيل  تتضمن االستدالل على  الفصول  و هذه 

.على اخللق كافة إال خامت النبيني علي بن أيب طالب
بني  مث  فصل،  يف  خمتصر  بشكل  املسألة  املصنف  عرض  فقد 
األدلة  بيان  يف  شرع  مث  آخر،  فصل  يف  التفضيل  من  املقصود 
مستندا إىل الكتاب و السنة و األدلة العقلية أبسلوب متميز منه، 

و يف فصل االستدالل ابلكتاب، ذكر آية املباهلة اليت وردت يف 
أهل البيت عليهم السالم بغري خالف بني أحد من أهل التفسري 
و التاريخ و الصحاح و السنن و املسانيد و أهل السري و غريها، 
فاستدل  ابلرواايت،  ابالستدالل  أعقبها  مث   .. هبا  يتعلق  ما  و 
الواردة  الرواايت  من  أعم  هي  و  أوال،  العامة  املتواترة  ابلرواايت 
يف تفضيل اإلمام أمري املؤمنني بشخصه. من قبيل رواايت: 
اإلخاء، و املشاهبة، و الطري املشوي، و خري البشر، و غريها ..

أو هو مع السبطني، كرواية: »احلسن و احلسني سيدا شباب أهل 
اجلنة و أبومها خري منها« .. مث رد على ما اختلقه العامة من أن أاب 
بكر و عمر سيدا كهول أهل اجلنة. كما استدل ابلرواايت الواردة 
يف املهدي و أهل البيت اليت تدل على تفضيلهم على 
سائر البشر، مث أيد رضوان هللا تعاىل عليه هذه الرواايت ابلرواايت 
اآلحاد الغري املتواترة تفصيال اليت وردت من طرق العامة و قال: 
و هذه الرواايت و إن وردت بعضها موضع اآلحاد فقد وافقت 
ابتفاق  تناظرت  و  مبعانيها  أيضا  تواترت  قد  و  ملثلها  يتوارد  ما 

مدلوهلا ..
مث أهنى كالمه يف االستدالل على مدعاه ابألدلة االعتبارية العقلية 
يف  سابقته  أو  اجلهاد،  يف   علي اإلمام  مقامات  قبيل  من 
االسالم و غريها. و يف الفصلني األخريين ذكر الشبه املطروحة يف 
هذه املسألة و جواهبا، و ذكر تناقضات و هتافتات أقوال العامة و 

بعض املنسوبني لإلمامية املخالفني لنا يف هذا االعتقاد.

اهلوامش:
1. الفهرست، ص 100.

2. »جامع الرواة«، ج 2، ص 156.
3. »أمل اآلمل«، ج 2، صص 287 و 857.

أمري  فضل  يف  العلويّة  »الرسالة  على،  بن  حممد  املصدر: كراجكى، 
االولی، 1427ه.ق.،  الطبعة  قم،  الربية«،  سائر  على   املؤمنني

املقدمة التحقيق، صص 34-20.

تقديم الكتاب
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خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

مثة تيار نفعي مادي معاد ألي أيديولوجيات أو مثاليات أسفر 
الصهيوين.  املستوطن  األخرية يف  السنوات  فاضح يف  وجه  عن 
التيار كان يف واقع األمر كامنا يف األيديولوجية الصهيونية  هذا 
منذ البداية، فأهم أهداف االستعمار االستيطاين هو استيعاب 
الغرب،  البشري )human surplus( يف  الفائض  ما يسمى 
هلم  يعد  مل  الذين  الوظيفية  اجلماعات  أعضاء  من  األفراد  وهم 
العمل. كل هؤالء  وظيفة والفاشلون اجتماعية، والعاطلون عن 
مت تصديرهم إىل الشرق ليحققوا ما فشلوا يف حتقيقه يف الغرب. 
فأرسل اجملرمون إىل »أسرتالية«، والساخطون دينية إىل »الوالايت 
املتحدة«، وأما من يودون حتقيق احلراك االجتماعي الذي أخفقوا 
و»اهلند«.  إفريقية  جنوب  إىل  فذهبوا  جمتمعاهتم  يف  حتقيقه  يف 
للفائض  املهمة ابلنسبة  قام هبذه  الصهيوين  واجليب االستيطاين 
البشري اليهودي الذي صدرته شرق أوربة، إىل بقية أحناء العامل 

الغريب، مبا يف ذلك الوالايت املتحدة، والذي كان يهدد األمن 
االجتماعي يف هذه البالد. ولذا كان البد من حتويل هذه اهلجرة 
إىل مكان خارج العامل الغريب، إىل أي مكان يف العامل. وقد استقر 
متاما،  ذلك  يعلمون  وهم  »فلسطني«  الصهاينة يف  املستوطنون 
رغم كل الديباجات الدينية عن أرض امليعاد وصهيون والشعب 
املختار. ولذا ليس من الغريب أن نعرف أن املستوطنني األوائل 
فلسطني  إىل  روتشيلد  أرسلهم  الذين  اليهودية  الشخصية  خرافة 
للعمل يف مزارع الكروم اليت أنشأها هناك كانوا يبذلون قصارى 

جهدهم يف ابتزاز أمواله وأموال غريه من أثرايء الغرب.
يف  1948م.  عام  بعد  العربية  البالد  يهود  هجرة  رؤية  وميكن 
هذا اإلطار النفعي األيديولوجي، فقد استوطنوا فلسطني لتحقيق 
احلراك االجتماعي، ألهنم مل يكونوا قط من املؤمنني ابأليديولوجية 
الصهيونية. ولذا يالحظ أن األثرايء منهم وذوي املؤهالت العالية 

الصهيونية الصهيونية 
والنزعة والنزعة 
المادیة المادیة 
االستهالكيةاالستهالكية

مل يستوطنوا يف فلسطني وإمنا هاجروا إىل الغرب.
مع  1967م.  عام  بعد  االجتاه  هذا  معدالت  تصاعدت  وقد 
التوجه االستهالكي األخذ يف التصاعد، ومع أتكل األيديولوجية 
الصهيونية الذي ولد ما ُيسمى »أزمة املعنی«. وعادة ما تؤدي 
أزمة املعىن إىل إحساس ابلعدمية حياول اإلنسان التغلب عليه من 
خالل االستغراق يف عنصر مادي بشكل كامل )شرب املخدرات 
من  قدر  عن  فيه  اإلنسان  يبحث  االستهالك(   - اإلابحية   -
إن تصاعد االستهالك  إذ  العكس  اليقني. لكن ما حيدث هو 
وإغراق احلواس فيه يزيد أزمة املعين بدال من هتدئتها، ويزداد بذلك 

أتكل األيديولوجية وتقويضها.
الصهيوين  االستيطاين  اجملتمع  بنية  يف  أخرى  عناصر  وتوجد 
اجملتمعات  أن  لوحظ  وقد  االجتاه.  هذا  تصعد  )االستهالكي( 
العلمانية متر مبرحلتني: مرحلة تقشفية تراكمية )صلبة(، وأخرى 
استهالكية فردوسية )سائلة(. وتنتمي اجملتمعات االستيطانية إىل 
النمط نفسه، بل إن حتقق النمط يف حالتها يتسم بقدر أعلى من 
احلدة والتطرف. فاجملتمعات االستيطانية تبدأ هي األخرى مبرحلة 
وإنكارها  النفس  وضبط  الصارم  التنظيم  تتطلب  حادة  تقشفية 
والسكان  املعادية  الطبيعة  )ضد  املستمر  والقتال  والتضحية  بل 
املعادين(، ولكن كل هذا يتم، منذ البداية، ابسم اهلدف النهائي 
والقيمة املرجعية النهائية، أي حتقيق الذات وتعظيم اللذة، وكل ما 
يتم من إرجاء إلشباع الغرائز إمنا يتم ابسم االستهالك اآلجل. وإذا 
كانت مرحلة التقشف حادة يف تقشفها، فاملرحلة االستهالكية 
إىل  هذا  ويعود  حدة.  عنها  تقل  ال  االستيطانية  اجملتمعات  يف 
أن املستوطن إنسان ترك وطنه واقُتلع من جذوره ليحقق حراكا 
استيطاين  جمتمع  إىل  وانتقل  االستهالك،  من  ومزيدا  اجتماعيا 
يرفض  املستوطن  واملهاجر  املوعود.  األرضي  الفردوس  أنه  يظن 
تقاليد وطنه أو يرتكها وراءه أو جيمدها، وهو يقوم عادة بعملية 
االستيطان يف غياب أية مؤسسات دينية، وإن ُوجدت فهو عادة 
يسيطر عليها ويوظفها لتقوم بعملية تسويغ عمليات اإلابدة والطرد 
اليت يقوم هبا. وهو، إىل جانب كل هذا، ال يتبىّن التقاليد الدينية 
والثقافية واالجتماعية للسكان احملليني وإمنا يقوم بتحطيمها، ولذا 
فإنه يصبح كياان عاراي متاما أمام املادة. ويعين كل هذا، يف هناية 
اجملتمعات يف  مثل هذه  واللذة تكون يف  املنفعة  قيم  أن  األمر، 
حالة ترقُّب وانتظار لتتحقق وتكتسح املطلقات كافة يف طريقها 

مع تزايد معدالت العلمنة.
بدأ  فقد  القاعدة،  من  استثناء  يشكل  الصهيوين ال  واملستوطن 

استهالكية  مرحلة  إىل  وانتهى  تقشفية  مسلحة  رايدة  مبرحلة 
البداية ممولني من  الصهاينة كانوا منذ  فردوسية ألن املستوطنني 

اخلارج.
وال شك يف أن كون اجملتمع الصهيوين جمتمع مهاجرين يعين أن 
هناك دائما مجاعات بشرية جديدة تفد على اجملتمع وتصد من 
سعاره االستهالكي، كما حدث مع وصول املهاجرين السوفييت.
األمركة،  ظاهرة  االستهالكية  النزعة  تفشي  على  يساعد  ومما 
واألمركة هي أسلوب حياة جوهره اختاذ موقف برمجايت ينصرف 
عن الكليات واملبادئ لريكز على التفاصيل وحل املشاكل املباشرة، 
ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركز على 
واألمركة  الفوري.  اإلشباع  وأتكيد ضرورة  األوىل  ابلدرجة  الفرد 
السعار  الذي يصعِّد  تعين آتكل اجلذور وتساقط احلدود األمر 

االستهالكي.
يف  نفسه  األثر  هلا  اليت  ابلعوملة  االرتباط  متام  مرتبطة  واألمركة 
التجّمع الصهيوين، فاإلنسان الذي يفقد جذوره اإلثنية والدينية 
مييل بشكل أكرب حنو االستهالك، ألن استهالك السلع يصبح 
تصبح  العوملة  إطار  ويف  األرضي.  الفردوس  حتقيق  إىل  السبيل 

السلع العاملية )أي األمريكية( هي رمز هذه اجلنة اجلديدة.
ويرتبط بكل هذا االجتاه حنو اخلصخصة، فاخلصخصة تعين أن 
نقطة البدء هي الفرد وليس اجملتمع، وأن املشروع الفردي يسبق 

املشروع القومي.
وتعرب هذه النفعية املادية االستهالكية عن نفسها يف عالقة الدولة 
الصهيونية مع يهود العامل، فهي تضغط عليهم وحتاول ابتزازهم أبن 
تولد عندهم إحساسا ابلذنب لعدم هجرهتم إىل »أرض امليعاد«، 
ويتمتعون  أوطاهنم  يف  مندجمون  فهم  اهلجرة  يودون  ال  ولكنهم 
مبستوى معيشي مرتفع ال ميكنهم حتقيقه يف الدولة الصهيونية. 
وحيث إنه من الصعب عليهم رفض الصهيونية أو معاداهتا ألن 
الصهاينة قد هيمنوا على كل املؤسسات واجلمعيات اليهودية ولذا 
ولذا  والتملص،  للمراوغة  يلجؤون  والتصدي  املواجهة  من  بدال 
بدال من اهلجرة االستيطانية فإهنم جيزلون العطاء للدولة الصهيونية 
اليت تلتهم التربعات وتلتزم الصمت إزاء عدم هجرهتم إىل أرض 

امليعاد. وقد ظهرت عدة مصطلحات لوصف هذا الوضع: 
1. الصهيونية النقدية: أي إن املواطن اليهودي سيعرب عن والئه 
للمؤسسات  نقدية  مبالغ  دفع  طريق  عن  الصهيونية  للدولة 

الصهيونية؛ 
2. الصهيونية االقتصادية: وهو مرادف للمصطلح السابق؛
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3. صهيونية دفرت الشيكات: هذا املصطلح يبني أن العالقة بني 
اليهودي وصهيون ليست عالقة عضوية، أزلية، حتمية إخل، كما 
يدعي اخلطاب الصهيوين، وإمنا هي عالقة نفعية مادية، وبدال من 
»العودة بعد غياب دام ألفي عام« ظهر دفرت الشيكات، وحل 

كل املشاكل؛
4. صهيونية النفقة: الصورة اجملازية الكامنة يف هذا املصطلح هي 
صورة اليهودي الذي تطارده طليقته )الدولة الصهيونية( وتطالبه 
ابلنفقة، فيضطر أن يدفع هلا بل جيزل هلا العطاء حىت تكف عن 
مالحقته وفضحه أمام نفسه وأمام اجلريان، أي إن املصطلح جيعل 
العالقة بني يهود العامل والدولة الصهيونية عالقة برانية متاما، نفعية 

مادية. 

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

آیة اهلل البروجردي

نماذج اإلسالم

أي منكم طلبيت وتالمذيت، إن كنتم تنوون أن تصبحوا مثلي، فانكم 
سفهاء وجهلة؛ الين مل أصبح شيئا يعتد به وال أصل إىل موقع يذكر. 
وعلى أي حال، فان من يبلغ املقام األعلى املنشود، أن يعمل هلل يف 

سبيل هللا وأن تكون له كرامات.1
وقد أبصر احلاج حسني الطباطبائي الربوجردي النور يف شهر صفر 
1292 للهجرة مبدينة »بروجرد«، وينتهي نسبه إىل اإلمام احلسن 
اجملتىب بثالثني عقبا. وترىب السيد حسني ونشأ يف أحضان 
الدينية،  العلوم  والده السيد علي، الذي كان له ابع وضلع يف 
ويكسب رزقه من الزراعة. وشجع السيد علي، ابنه على دراسة 
العلوم الدينية، إذ توجه السيد حسني بعد تلقيه التعليم التمهيدي 
يف بروجرد، إىل »اصفهان« عام 1310ه.ق.2 وتتلمذ على يد 
علماء كبار مبن فيهم السيد حممد ابقر دورجئي واملال حممد كاشاين 
املعروف بـ أخوند كاشي وجهانغريخان قشقائي، وتلقى منهم علم 
الفقه  يف  وبرز  والرايضيات،  والفلسفة  واألصول  والفقه  الرجال 
علمية  وفكر؛ كما شكل حوزة  رأي  واألصول وصار صاحب 

ودراسية لتنشئة تالمذة فيها. 
»النجف  إىل  حسني  السيد  توجه  هـ.ق.   1320 عام  ويف 
علماء  دروس  يف  1328ه.ق.  عام  حىت  وحضر  األشرف« 
النجف، وهناك جنح يف نيل درجة االجتهاد. وبعد وذلك وامتثاال 
لطلب والده املتكرر، عاد إىل بروجرد على أمل أن يعود اثنية إىل 
حافل  استقبال  وسط  »املدينة«  إىل  ووصل  األشرف؛  النجف 
رحيل  أن  بيد  واألهايل.  والفضالء  العلماء  من  النظري  ومنقطع 
والده عام 1329هـ. غرّي قدره. وعلى الرغم من أنه كان قد وعد 
أستاذه االخوند اخلراساين ابن يعود إىل حوزة النجف األشرف، 
الناس، دعاه يبقى يف بروجرد  إال أن وفاة والده وكذلك طلب 

كزعيم ديين.3

أكرب مرجع ديين لعامل التشيع يف عصره
وخالل إقامته يف بروجرد، حتول إىل مرجع ديين يتمتع ابلشعبية 
 1944 عام  حىت  واهنمك  »إيران«،  غرب  يف  الناس  واحرتام 

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية
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ويف  بروجرد.  مبدينة  واالجتماعية  العلمية  األنشطة  يف  للميالد، 
هذا العام، مرض مرضا شديدا ونقل على إثره إىل »مستشفى 
فريوزأابدي« بـ»طهران«. وتدفق العلماء األعالم من قم وطهران 
وأماكن أخرى لعيادته. ويف هذه األثناء، اقتنص عدد من الفقهاء 
هللا  روح  احلاج  رأسهم  وعلى  بـ»قم«،  العلمية  للحوزة  البارزين 
اخلميين، هذه الفرصة، لدعوة آية هللا الربوجردي، لإلقامة يف قم، 

وتقبل تويل مرجعية عامل التشيع وإدارة احلوزة العلمية يف قم.4
حممد  والسيد  صدر  الدين  صدر  السيد  األثناء، كان  تلك  ويف 
احلوزة  يديرون  تقي خوانساري،  والسيد حممد  حجت كوه كمري 
العلمية بقم. وكان آية هللا الربوجردي يف ظل تقدمه السين وموقعه 
العلمي الفذ واعتباره ونفوذه، بوسعه إعادة تنظيم وترتيب احلوزة 
العلمية اليت كانت قد ضعفت على إثر ضغوطات نظام احلكم، 
خاصة بعد وفاة آية هللا احلائري؛ ولذلك واستجابة لطلب أكابر 
احلوزة العلمية والتجار واملتدينني، يف قم وطهران، أقام يف مدينة 
يف  تعد  اليت كانت  العلمية  قم  حوزة  إن  وتبجيل.  بتكرمي  قم 
يف  حتولت  األشرف،  النجف  حلوزة  مالئما  اتليا  العصر،  ذلك 
زمن مرجعية آية هللا الربوجردي إىل أهم مركز ديين لعامل التشيع؛ 
ويف ظل هذه املركزية، توسعت هذه احلوزة، واجنذب إليها الكثري 
من طلبة وعلماء الشيعة، وجتاوز عددهم مخسة االف شخص، 
واستفادت حوزة النجف للمرة األوىل من املساعدات املالية حلوزة 

قم.5
وساهم أية هللا الربوجردي مسامهة كبرية يف اهتمام اجليل الصاعد 
وإقامة  احلوزة  أنشطة  تنظيم  ضوء  يف  وذلك  الدينية،  ابلعلوم 
اجللسات االمتحانية للطلبة وتشجيع الطلبة اجملتهدين واجلادين 
والنصح بتأليف الكتب الدينية املبسطة والصحيحة والعمل على 
محاية كرامة ومصداقية علماء الدين يف قم وسائر املدن.6 واهتم 
يف ظل إجادته الواسعة للعلوم االسالمية املختلفة واطالعه على 
علوم مثل الفلك والتاريخ، وقراءة الكتب غري الدينية واالطالع 
اليت  اإلضافات  ابزالة  للعامل،  والثقافية  العلمية  التطورات  على 

حلقت ابلدين. 
وبعد رحيل آية هللا السيد أبواحلسن االصفهاين )1946م.( وآية 
هللا احلاج اقا حسني القمي )1947م.( يف النجف األشرف، وحىت 
وفاته، أصبح آية هللا الربوجردي أكرب مرجع ديين يف عامل التشيع.7 
احلكم،  نظام  املرجعية جعل  النظري يف عصر  منقطع  نفوذه  إن 

يتصرف بطريقة ال يثري فيها معارضته.

األنشطة السياسية
املعادية  املمارسات  الربوجردي ابلصمت مقابل  آية هللا  يلذ  ومل 
للدين اليت كان يقوم هبا نظام الشاه، ومل يتوان عن مواكبة احلركات 
السياسية - الدينية عند الضرورة، وكان يستخدم نفوذه الديين 

واالجتماعي. ونورد اتليا بعض أنشطته السياسية:8
• التهديد مبغادرة بروجرد احتجاجا على نشاطات فرقة البهائية 
الضالة، والذي أدى يف النهاية إىل هدم معبدهم حظرية »القدس« 

يف طهران؛ 
سبتمرب  أيلول/  بعد  القمي  آية هللا  ومناصرة  الصريح  الدفاع   •

1941م.؛
فيهم  املرغوب  غري  األشخاص  وجود  من  جاد  بشكل  احلد   •

واملناهضني للدين يف اجلهاز اإلداري؛
• معارضة تغيري اخلط الفارسي إىل الالتيين بشكل ابت وحاسم؛
• املعارضة بشكل جاد لبعض إجراءات احلكومة مبا فيها الئحة 
إىل  إشارته الحقا  الشاه ويف معرض  أن  إذ  الزراعي،  اإلصالح 
هذه املعارضة، قدمه على أنه »السلطة غري املسؤولة« اليت حالت 

دون تطبيق براجمه؛ 
• العمل على إنقاذ آية هللا كاشاين من احملاكمة يف حماكم عصر 

هبلوي؛
• معارضة اقرتاح أخت الشاه بتشكيل نيابة السلطنة؛

• تقدمي الدعم املايل اخلفي جملموعة »فدائيو االسالم«؛
• دعم حكومة الدكتور مصدق؛

• إصدار بيان احتجاجا على احتالل »فلسطني«. 

األنشطة االجتماعية
وقد أختذت إجراءات دينية واجتماعية عديدة، إابن مرجعية آية 

هللا الربوجردي مبا فيها:
• تشييد أو إعادة أتهيل عدة مكتبات ومستشفيات ومساجد 
ومدراس ومدارس علمية يف خمتلف مناطق ايران وسائر البلدان مبا 

فيها العراق وأملانيا؛9
• إصدار بعض الكتب الدينية خاصة املؤلفات املهمة للعلماء 

السابقني وكتب كثرية بلغة بسيطة يف إطار الدعوة الدينية؛
• إصدار جملتني شهرية وسنوية دينية مببادرة من عدد من مدرسي 

احلوزة وأتييد آية هللا الربوجردي؛
والعربية السعودية وافريقيا:10• إيفاد اهليئات الدينية إىل أورواب والوالايت املتحدة وابكستان 
أهم  من  املركز  هذا  ويعد  االسالمي:  هامبورغ  مركز  »أملانيا«،   -
عمليات  وبدأت  وأورواب.  أملانيا  يف  والشيعية  االسالمية  املراكز 
الربوجردي،  آية هللا  بتمويل من  عام 1953م.  املركز  بناء هذا 
آية  حممد حمققي الهيجاين وكيل  يد  وافتتح عام 1955م. على 
الربوجردي  هللا  آية  رحيل  وبعد  املسجد.  وإمام  الربوجردي  هللا 
املركز وتوىل علماء  ايران، استمر نشاط هذا  وعودة حمققي إىل 
دين من ايران إدارته. وهذا املركز الديين والثقايف ما يزال نشطا يف 

»هامبورغ«. 
الكرمي  الشيخ عبد  مهدي حائري يزدي جنل  - »أمريكا«: وكان 
يزدي، وكيال لـآية هللا الربوجردي يف واشنطن حىت زمن انتصار 
الثورة االسالمية. وفضال عن ممارسته الدعوة الدينية، كان يتلقى 

التعليم ويقوم ابلتدريس يف اجلامعات.11
هللا  آلية  وكيال  طالقاين  تقي  حممد  وكان  السعودية:  العربية   -
قام  العديدة،  ومتابعاته  السعودية  يف  إقامته  وبعد  الربوجردي. 
بتأسيس مركز ابملدينة املنورة، توقف عمله لبعض األسباب. كما 
الربوجردي،  آية هللا  ينوب عن  كان عبد احلسني فقيهي رشيت 
املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  أشهر يف كل سنة يف  عدة  ويقيم 
لتبيان املسائل الشرعية وتسلم الوجوه الشرعية. وكان وكيال آلية 

هللا الربوجردي ملدة 30 عاما يف شؤون احلجاج.
عام  منذ  »القاهرة«  إىل  قمي،  تقي  حممد  توجه  »مصر«:   -
اللغة  يدرس  وكان  املذاهب.  بني  التقريب  هبدف  1938م. 

الفارسية وآداهبا، وينشط يف جمال التعريف ابلتشيع. 

- »بريطانيا«: وكان صدر الدين بالغي، وكيل آية هللا الربوجردي 
يف هنضة أتميم النفط. وبعد أتميم النفط، توجه إىل بريطانيا وكيال 

آلية هللا الربوجردي، وعمل هناك يف جمال الدعوة االسالمية. 
زمن  يف  اصفهاين  شريعت  حممد  الشيخ  وقدم  »ابكستان«:   -
زعامة آية هللا الربوجردي من النجف االشرف إىل ايران، وتوجه 
اىل كراتشي عام 1952م. وكيال آلية هللا الربوجردي، وأقام فيها 

حىت آخر حياته. 

حتسني العالقات بني الشيعة وأهل السنة
وكان آية هللا الربوجردي بصدد حتسني العالقة بني الشيعة والسنة، 
وهلذا السبب، أقام تعاوان وثيقا مع »دار التقريب بني املذاهب 
االسالمية«. وقد تشكلت دار التقريب عام 1948م. على يد 
الشيعة  وعلماء  املختلفة  واملذاهب  السنة  أهل  علماء  من  خنبة 
وجبهود حممد تقي قمي الذي كان يقيم لسنوات يف لبنان ومصر، 
وتوىل هو منصب أمينها العام. وكان أعضاؤها من أساتذة األزهر 
مبن فيهم الشيخ عبد اجمليد سليم والشيخ حممود شلتوت والشيخ أبو 
زهرة وحسن البنا ومن علماء الشيعة، حممد حسني كاشف الغطاء 
من النجف األشرف والسيد شرف الدين وحممد جواد مغنية من 
للخلفاء  إساءة  أي  يعارض  الربوجردي  آية هللا  »لبنان«. وكان 
وكبار أهل السنة، ويعترب هذه املمارسات ابهنا تؤدي إىل الفرقة 
والبغضاء بني اجملتمعات االسالمية. وقد أوىل اهتماما خاصا بدار 
التقريب، وكان يراسل شيوخ األزهر - الشيخ عبد اجمليد سليم 
صدرت  العالقات،  هذه  ظل  ويف   ،- شلتوت  حممود  والشيخ 
اجلعفري  ابلفقه  التعبد  جبواز  شلتوت  للشيخ  الشهرية  الفتوى 
بوصفه أحد املذاهب االسالمية، وجبانب املذاهب األربعة ألهل 
الشيعية  والتفسريية  الفقهية  املصادر  بعض  طباعة  السنة، ومتت 

املهمة يف مصر.12

املؤلفات
وآلية هللا الربوجردي، حنو 40 كتااب ورسالة نشري فيما يلي إىل 

بعض منها: 
۱. جامع أحاديث الشيعة، جتريد أسانيد الکايف؛

۲. جتريد أسانيد التهذيب؛
۳. أسانيد کتاب من ال حيضره الفقيه؛

نماذج اإلسالم
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۴. أسانيد يف كتب الرجال؛
۵. أسانيد االستبصار؛

۶. أسانيد کتاب اخلصال للشيخ الصدوق؛ 
۷. أسانيد کتاب األمايل

۸. أسانيد کتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق؛
و.. .

التالمذة
واهتم آية هللا الربوجردي يف جمالس درسه، ابعداد وتنشئة تالمذة 

أفاضل كثر، نشري إىل بعض منهم: 
۱. الشيخ حممد إبراهيم مدرسي؛

۲. الشيخ علي أتهلي خرم آابدي؛
۳. الشيخ حممود جربئيلي؛

۴. مريزا حممود رازيين؛
۵. مريزا حممد علي مروج؛

۶. الشيخ حسن إمام مجعة؛
و.. .

رحيل آية هللا الربوجردي
وقد بلغ املرجع االسالمي الكبري سن الـ93 سنة، عام 1380 
للهجرة، وعاىن من أمراض كثرية. ويف هكذا أايم، عاده عدد من 
حمبيه وأنصاره. رفع األستاذ الذي كان يبدو حزينا للغاية، رأسه 
وقال: اخلالصة أن عمران قد شارف على االنتهاء وسنرحل، ومل 
نستطع أن نرسل مسبقا شيئا يفيدان وأن نقوم بعمل صاحل. وقال 
تقول هذا الكالم؟ احلمد هلل،  أحد احلضور: سيدي، وأنت ملَ 
لقد خلفت كل هذه األعمال واملنجزات اجليدة والصاحلة، وقمت 
ابعداد وتنشئة تالمذة ورعني، وألفت كتبا قيمة. وبنيت مساجد 

ومكتبات، كان ال بد أن جيري هذا الكالم على لساننا.
فقال هذا الفقيه الورع: َخلِِّص الَعَمل فَانَّ الناِقَد بصرّي بصرّي، وقد 

أتثر احلضور كثريا هبذا الكالم. 
وقد سلم آية هللا الربوجردي الروح لبارئها صبحية يوم اخلميس 8 
نيسان 1961م.، و ووري الثرى يف املسجد األعظم الذي كان 

قد أسسه الراحل يف قم.13

اهلوامش:
العظمی علوي كركاين، »خنبة من األنوار األخالقية: أتسيسا  آية هللا   .۱
على درس االخالق لفقيه أهل بيت العصمة والطهارة«، صص 75-74.

الربوجردي«،  هللا  آية  التشيع  لعامل  الكبري  الزعيم  »حياة  دواين،  علي   .۲
صص 94-93

۳. املصدر السابق، ص 101؛ عبد الرحيم أابذري، »آية هللا الربوجردي، 
آية اإلخالص«، ص 17.

۴. »آية هللا الربوجردي، آية اإلخالص«، ص ۲۰.
۵. »موسوعة العامل اإلسالمي«، مؤسسة دائرة املعارف اإلسالمية، ص 1068.
۶. إمساعيل علوي طباطبائي، »حياة آية هللا العظمی الربوجردي«، ص 720.

۷. املصدر السابق، ص 713.
۸. »موسوعة العامل اإلسالمي«،ج ۱۲، ص 4792.

۹. »حياة آية هللا العظمى الربوجردي«، صص 722-721.
۱۰. »موسوعة العامل اإلسالمي«، ص 1068.

۱۱. »مذكرات الدکتور مهدي حائري يزدي«، صص 28 و39 و41.
هللا  آلية  األخالقية  واخلصائص  »املزااي  شريازي،  مکارم  انصر   .۱۲
الربوجردي«، احلوزة، السنة ۸، العدد 1 و2، فروردين - تري 1370ه.ش.

۱۳. علي دواين، »مفاخر اإلسالم«، ج 12، صص 528-526.

التوسع  مشاريع  لتربير  راية  التاريخ  مدى  على  العنصرية  كانت 
والغزو واالستعمار والسيطرة وسارت مع التعصب واجلور والعنف 

يداً بيد فكانت اإلابدة والقتل والتشريد من نتائج العنصرية.
اجلديد  العامل  استعمار  أن  على  واألكادمييون  املؤرخون  ويتفق 
واقتالع  املذابح  العنصرية  من  متطرفة  مظاهر  شهد  األمريكتني 
السكان من أراضيهم ابإلكراه، و »حروب اهلنود احلمر«، واملوت 

بسبب اجلوع واملرض.
واإلابدة  العرقي  التطهري  املمارسات  هذه  على  فيطلق  اليوم  أما 

اجلماعية.
بل إن ما يبدو أكثر ترويعاً للعقول املعاصرة أن إخضاع شعوب 
إيرين  إيريكا  فتقول  قانوين،  قد مت مبسوغ  األصلية  اجلديد  العامل 
ابلسكان  املعين  العامل  املتحدة  األمم  فريق  مقررة  رئيسة  دايس 
األصليني، يف دراسة عن السكان األصليني وعالقتهم ابألرض، 
إن »قوانني« و »االكتشاف« و »الغزو« و »األرض اليت ليست 
يف  التجريد  »نظرايت  منها  تكونت  اليت  هي  األحد«  ملكا 

امللكية«.

مظاهر العنصریة مظاهر العنصریة 
في التاریخ في التاریخ 

الحدیثالحدیث

العالم بين السادة والعبيد: العنصرية والتمييز
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أو أجزاء من الدولة حيث ميكن إلغاء ملكيتهم ألراضيهم - أو 
»إبطاهلا« - يف أي وقت من جانب احلكومة.

ويعلن زعماء السكان األصليني اليوم أن مما يعترب متييزا يف أساسه 
مينح  ال  األصليني  السكان  لدى  يكون  الذي  امللكية  سند  أن 

االمتيازات ذاهتا اليت مينحها سند امللكية العادي.
ويقول مك دودسون، وهو حمام من السكان األصليني االسرتاليني، 
يف  األصليني  السكان  ومصاحل  حقوق  يعامل  اإلبطال  مفهوم  إن 

األراضي ابعتبارها دون مجيع حقوق امللكية األخرى.
ووفقا لقانون وأعراف السكان األصليني، ال ميكن حيازة أراضي 
الذي  للقانون  ووفقا  أهلى،  ملكية  حبق  إال  األصليني  السكان 
إبطال حق  املهاجرون األوروبيون منذ ذلك احلني ميكن  وضعه 

امللكية األهلى.
قصة اإلستعمار ليست واحدة ابلنسبة لسكان العامل األصليني - 

أو »السكان األوائل«.
ففي العامل اجلديد، وصل املستعمرون األوروبيون البيض واستقروا 
ساللة  وقامت  األثر،  ابلغة  النتائج  ذلك  على  وترتب  فجأة 
األوروبيني املسيطرة بتنحية السكان األصليني وهتميشهم واختفت 

بعض الشعوب أو كادت.
ووفقا للتقديرات احلديثة، يرتاوح عدد سكان أمريكا الشمالية يف 
القرن اخلامس عشر، أي قبل کوملبس، بني ۱۰ و ۲۰ مليون 
نسمة، وحبلول التسعينيات من القرن التاسع عشر، اخنفض هذا 

العدد إىل حوايل ۳۰۰,۰۰۰.
ويف أمريكا الالتينية، كانت النتائج مماثلة؛ يف بعض األحناء، ويف 

أحناء أخرى، ال تزال الغالبية من السكان األصليني.
ولكن حىت يف تلك املناطق، يعيش السكان األصليون يف أغلب 

األحيان يف ظروف غري مواتية.
فالسكان األصليون يف أمريكا الالتينية ال يزالون يواجهون العقبات 
ذاهتا اليت يواجهها السكان األصليون يف أماكن أخرى - وهي 
ابلدرجة األوىل، مفارقة أراضيهم، وهذه املفارقة تستند عادة إىل 

متييز سببه يف األصل العنصر.
أما السكان األصليون األفارقة سكان القارة اإلفريقية فمن الواضح 
أن هناك بني الشعوب اإلفريقية جمموعات من السكان عاشت 
ثقافتها  على  احلفاظ  أجل  من  وانضلت  حيث كانت،  دائما 
ولغتها وأسلوب حياهتا وتعاين من مشاكل شبيهة بتلك اليت يعاين 
منها السكان األصليون يف كل مكان، وال سيما عندما يفارقون 

مرسومان  مهد  التحديد،  وجه  على  عشر،  اخلامس  القرن  ويف 
وإفريقيا  اجلديد  العامل  على  األوروبية  للسيطرة  الطريق  ابابواين 
البااب  أصدره  الذي   Romanus Pontifex فاملرسوم 
»الربتغال«  ملك  اخلامس  ألفونسو  امللك  إىل  اخلامس  نيكوالس 
عام ۱۹۵۲م.، أعلن احلرب على كل من هو غري مسيحي يف 
أحناء العامل، وعلى وجه التحديد، أجاز وشجع الغزو واالستعمار 

واستغالل الدول غري املسيحية وأراضيها.
عام  يف  السادس  أليكساندر  البااب  أصدره  الذي  املرسوم  أما 
كريستوفر  رحلة  عقب  وملكتها  »أسبانيا«  مللك  1493م. 
کوملبس إىل اجلزيرة اليت أمساها »هيسبانيوال«، فهو الذي أنشأ 
املرسوم  دعا  فقد  اجلديد.  العامل  على  املسيحي  السلطان  رمسيا 
إىل إخضاع السكان األصليني وأراضيهم، وقسم مجيع األراضي 
املكتشفة حديثا، أو اليت مل تكتشف بعد، إىل فئتني فمنح أسبانيا 
حق غزو أحد شقى العامل والسيطرة عليه ومنح الربتغال حق غزو 
تورديسيالس«  الشق اآلخر والسيطرة عليه. وأعادت »معاهدة 
اليت عقدت الحقا ۱۹۹۶م. تقسيم العامل مما نتج عنه أن أغلب 
الربازيليني يتكلمون اليوم الربتغالية وليس األسبانية، كما هو احلال 

يف بقية أمريكا الالتينية.
الباابواين، رغم طلب ممثلى  املرسومان  ألغى  أن  ومل حيدث قط 

السكان األصليني من الفاتيكان النظر يف أن يفعل ذلك.
وإن »نظرايت االكتشاف« هذه هي اليت وفرت األساس لكل 

من »قانون األمم املتحدة« والقانون الدويل الحقا.
وابلتايل، فقد مسحت للدول املسيحية أن تدعى احلق يف األراضي 
غري املشغولة )اليت ليست ملكا ألحد( أو األراضي اليت ختص 

»الوثنيني« أو »الكفار«.
ويف أحناء كثرية من العامل، نشأ عن هذه املفاهيم مؤخرا الوضع 
الذي يعيش فيه كثري من السكان األصليني اليوم يف أمم اتبعة 
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أراضيهم ابلقوة.
وتشمل تلك الظروف الفقر والتهميش وفقدان الثقافة واللغة وما 
يرتتب على ذلك من مشاكل اهلوية الىت تقضى يف أغلب األحيان 
إىل مشاكل اجتماعية مثل تعاطي الكحول واالنتحار، وبسبب 
الشبه اخلاصة هذه يرى كثريون أن من اجملدى واملناسب  أوجه 

اعتبار هذه اجملموعات سكاان أصليني.
ويف الوالايت املتحدة وكندا كان األطفال من السكان األصليني 
يرسلون إىل املدارس الداخلية الذائعة الصيت، اليت استمر وجودها 

حىت اجلزء األخري من القرن العشرين.
األحيان  أغلب  يف  والثقافية  الدينية  واملعتقدات  اللغة  وكانت 
موضوعا لالستهزاء، وكان النطق بكلمات أصلية ممنوعا، وغالبا 

ما جيلب العقاب البدين.
ويف عصر سابق، كان يدافع عن هذه األعمال ابعتبارها حتقق 
»أفضل مصلحة« الطفلة اهلندية احلمراء أو الطفلة من السكان 

األصليني لتحسني فرصها يف العامل احلديث.
وكان اإلدماج يف اجملتمع هو اهلدف. إذ أنه مل يكن يعرتف حني 

ذاك ابلقيمة املتأصلة يف الثقافات واملعارف األصلية.
ذلك  صور  على  الضوء  ُسلط  أن  وبعد  الشمالية،  أمريكا  ويف 
اإليذاء أصبحت حتدد هوية اجملين عليهم وهناك حماوالت لتوفري 

وسائل االنتصاف والتعويض.
فقد ركزت بلدان مثل »كندا« و»اسرتاليا« و»الوالايت املتحدة« 
املتعلقة  األصليني  السكان  مطالبات  تسوية  على  جهودها 
فيها  مبا  السابقة،  لألضرار  تسوية  إىل  التوصل  وعلى  ابألراضي 

تلك اليت وقعت ابسم اإلدماج يف اجملتمع.
السكان  من  الساميون  أنشأ  »االسكندانفية«،  البلدان  ففي 
أفريقيا،  ويف  الوطنية.  حدودهم  عرب  برملانيا  منتدى  األصليني 
بدأت جمموعات السكان األصليني لتوها يف تعبئة جهودها. ويف 
مناطق أخرى اختذت جمموعات السكان األصليني مواقف قوية 
يف مواجهة حكوماهتا. وألول مرة أسند اتفاق سالم أبرم بوساطة 

من األمم املتحدة يف احلرب األهلية يف »غواتيما«.
قطعت جمموعات السكان األصليني شوطا كبريا من التقدم يف 
متابعة مطالبات األراضي، ال سيما يف األمريكتني واسرتاليا. ومن 
اجلدير ابلذكر على حنو خاص يف إقليم »نوانفوت«، وهو أحدث 

وأكرب أقاليم كندا.
وقد أنشئ هذا اإلقليم يف إبريل ۱۹۹۹م. ليكون وطنا لإلنيوت 

الذين ميثلون 85 يف املائة من سكانه، وكان ذلك نتيجة لعملية 
التفاوض بشأن  السبعينيات عندما قررت كندا  أوائل  بدأت يف 
الذين  األصليني  السكان  جمموعات  مع  تسوايت  إىل  التوصل 

تقدموا مبطالبات بشأن حقوقهم يف األراضى.
احلاضر  الوقت  يف  قضية   6,000 على  يزيد  ما  لوجود  ونظرا 
تلتمس تعويضات عن اإليذاء البدين واجلنسي، فإن الكنائس اليت 
تدير املدارس للحكومة الكندية واليت يشملها هي أيضا االهتام 
املوجه يف القضااي تفيد أبهنا توشك على إفالس مؤكد تقريبا. وقد 

قام عدد من ضحااي اإليذاء ابالنتحار.
ويف أماكن أخرى يف أمريكا الشمالية، تضطلع الوالايت املتحدة 

أيضا بعملية تسوية لكثري من املطلبات املتعلقة ابألراضي.
وقد انلت بعض األمم اهلندية بعضا من السيادة، وأنشأ قليل منها 
متعددة  باليني  تعمل يف  اليت أصبحت صناعات  الكازينوهات 
من الدوالرات وتوفر فرص العمل الالزمة للمناطق اليت يسودها 

الكساد - ليس لسكان احملتجزات فحسب.
العنصرية  فيها  تتجلى  مناطق  هي  األوسط  الغرب  والايت  إن 
بشكل أوضح ضد األمريكيني األصليني. ومن التهم الشائعة أن 
هناك مستويني من العدالة، أحدمها لألمريكيني األصليني واآلخر 

خيص »البيض«.
ويقول األمريكيون األصليون إن اجلرائم املرتكبة ضدهم - مبا يف 
ذلك اجلرائم اليت تفضي إىل املوت - ال يكون حظها إال حتقيق 
غري متمهل، يف حني أنه يف اجلرائم اليت ترتكب ضد »البيض« 
املرتكبون  يتعرض  ارتكبوها  أصليني  أمريكيني  أبن  يزعم  واليت 

احملاكمة ال هوادة فيها.
وما زالت حتدث مظاهر العنصرية من النوع الذي طاملا نعتقد أنه 
ليس له وجود إال يف الذاكرة ويكونون ضحية هلذه املظاهر فيما 

يبدو هم األمريكيون األصليون.
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يف  املقيمون  األصليون  األمريكيون  هبا  مير  اليت  التجارب  إن 
املواطنني  من  ساحقة  لغالبية  معروفة  ليست  احلمر،  اهلنود  بلد 
األمريكيني. مما يطرح سؤاال آخر: هل من املستبعد أن تتناول 
األمريكيني  العنصرية ضد  ممارسة  مسألة  العامة  اإلعالم  وسائل 

األصليني؟
وهلذا احتلت املشاكل اليت تواجه السكان األصليني مكانة مرموقة 
والتمييز  العنصرية  ملکافحة  العاملي  املؤمتر  أعمال  جدول  على 
العنصري وکراهية األجانب وما يتصل بذلک من تعصب، الذي 
أيلول/ مستمرب   7 إلی  أغسطس  آب/  من 31  الفرتة  يف  عقد 

2001م. يف »دراين« جبنوب أفريقيا.
ويف هذا االجتماع مت توسيع دائرة ترکيزه لتشمل اجملموعة الواسعة 
التنوع من األشکال العصرية العنصرية والتمييز، حيث يتضح من 
عنوان املؤمتر أن مکافحة العنصرية أکثر من جمرد مسألة تتعلق 

ابللون.1

اهلامش:
1. أنظر املؤمتر العاملي ملکافحة العنصرية والتمييز - دراين - جنوب أفريقيا 

- 3 أغسطس 2001م.

حتکم  ومنظمات  وعائالت  »سالالت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.
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»موت الغرب« هو كتاب ألفه الكاتب األمريكي الشهري ابتريك 
جيه بوكانن، وحذر فيه اجملتمع الغريب من أن ال شئ ينتظر هذا 

اجملتمع، سوى املوت إن مل حيدث ثورة ثقافية وأسرية. 
ورغم  شعارا،  يكون  أن  ميكن  وال  أمنية  ليس  الغرب  موت  إن 
الغريب  النظام  مع  سياسيا  خيتلف  للهيمنة،  اخلاضع  الشرق  أن 

السلطوي، لكنه ال يتمىن أبدا موت جمتمعه.

موت أسوأ من وابء الطاعون
وقد الح اليوم، مواتن على صلة أبحدمها االخر، يف أفق الغرب: 
ألغى كل  الذي  1. موت أخالقى بسبب السقوط األخالقي، 

القيم الرتبوية األسرية واألخالقية التقليدية؛
2. وموت دميوغراىف وبيولوجي، النقص السكاين ابملوت الطبيعي، 
ويظهر بوضوح يف العائلة والسجالت احلكومية، اليت تشري إىل 

الكتاب الذي 
تكهن موت الغرب

الحرب السكانية العالمية
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اضمحالل القوى البشرية العاملة يف الغرب، وإصابة ما تبقى منها 
بشيخوخة ال شفاء منها إال ابستقدام املزيد من املهاجرين الشبان 
أو ابلقيام بثورة حضارية مضادة تعيد القيم الدينية واألخالقية إىل 

مكانتها اليت كانت من قبل.
إن املوت الذي يواجهه الغرب، مريع وخميف ألنه مرض من صنع 
بسبب غزو  وليس  األفكار  اجملتمعات ومن صناعة  أيدي هذه 
خارجي أو هزمية عسكرية. إن هذا املوت أسوأ بكثري من الوابء 
عشر،  الرابع  القرن  يف  أورواب  سكان  ثلث  قتل  الذي  األسود، 
فالوابء اجلديد ال يقتل إال الشبان، مما حيّول الغرب عموًما وأورواب 
بشكل خاص إىل »قارة عجوز«. والقصة ليست جمرد ختمينات 
أو توقعات أو نظرايت مل يتم إثباهتا، إمنا هى حقيقة واقعة تصدم 

كل انسان مفكر، خاصة عندما تبدأ األرقام ابحلديث.

معدل اإلجناب يف أورواب
وتفيد اإلحصاءات واألرقام اجلديدة إن معدل اإلجناب واخلصوبة 
علًما  واحدة،  إىل طفل  هبط  ورجل  امرأة  من  تتكون  أسرة  يف 
أبن احلاجة تدعو إىل معدل طفلني كحد أدىن. وحسب تعداد 
مليون  عددهم 728  بلغ  أورواب،  سكان  فإن  عام 2000م.، 
نسمة، وسيتقلصون إىل 207 ماليني نسمة يف هناية هذا القرن، 
تراجعا يف  أورواب  تشهد  الذي  الوقت  الثلث، وىف  من  أقل  أى 
عدد السكان، تشهد بلدان كـ»اهلند« و»الصني« ودول أمريكا 
الالتينية والعامل الثالث انفجارًا سكانًيا مبعدل 80 مليون نسمة 
كل عام، ومع حلول عام 2050م. يتوقع أن يبلغ جممل منوهم 
البشر، وهكذا يصبح كابوس  السكاين 4 مليارات إضافية من 
الغرب حقيقة وتصبح أورواب بكل بساطة ِمْلًكا هلؤالء بعد وقت 

ليس ببعيد.

العامل بعد 50 عاما
واألرقام تصبح خميفة أكثر عندما نتخيل العامل بعد 50 عاًما من 
اآلن. ففى »أملانيا« سيهبط التعداد السكاين من 82 مليواًن إىل 
ِسنِّني ممن جتاوزوا 65 عاًما 

ُ
59 مليون نسمة، وسيشكل عدد امل

يبلغ عدد سكاهنا  اليت  أما »إيطاليا«  أكثر من ثلث السكان، 
حاليا 57 مليواًن، فسيتقلص العدد إىل 41 مليواًن، حبيث تصبح 
ِسنِّني 40% من العدد اإلمجايل للسكان، أما »إسبانيا« 

ُ
نسبة امل

قواها  تناقص  روسيا  وستشهد   ،%25 اهلبوط  نسبة  ستكون 
ختتلف  وال  نسمة.  مليون  إىل 114  مليواًن  من 147  البشرية 
احلياة  ومنط  الثقافة  خطى  على  سريها  بسبب  »الياابن« كثريًا 
الغربيني وستلتحق مبسرية املوت السكاين، فقد هبط معدل املواليد 
يف الياابن إىل النصف مقارنة بعام 1950م. وسيرتاجع سكان 

الياابن من 127 مليوان إىل 104 ماليني عام 2050م.
إن هذا التناقص يف تعداد السكان، ميثل زواال تدرجييا وسيناريو 
مرعب للغاية، بدأ ابلفعل، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 

ملَ يقع هذا السيناريو؟

تقبل املوت البطئ يف أورواب
معدالت  تراجع  تقبل  ظل  يف  الغربية  اجملتمعات  شرعت  ملاذا 
هذه  مبثل  اختفائها  وفكرة  البطئ  املوت  واإلجناب،  اخلصوبة 
الالمباالة؟ إن هذا املوت هو حصيلة اخليارات الفكرية والثقافية 

للمجتمعات الغربية. 
يف  الثقايف  والتعهد  القيم  موت  عن  انجم  البيولوجي  املوت  إن 
الغرب. إن اهنيار األسرة وزوال الثقافة الدينية، يشكالن السبب 
الرئيس هلذه الظاهرة، اليت كانت تتصرف يف املاضي كحصن منيع 
والتحلل  اخللقي  والتفسخ  الدنيا  وراء  واللهاث  اإلجهاض  أمام 

اجلنسي.
كما أن الرتويج للسلوك اجلنسي غري السليم حتت شعار احرتام 
احلرايت الفردية، ساهم يف تدمري وهتدمي النواة األولية للمجتمع 

الغريب أي العائلة. إن لغة األعداد رهيبة يف هذا املسار. 
احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  أمريكا  يف  اإلجهاض  ازداد  وقد 
من 6000 حالة عام 1975مو، حيث كان مصرحا قانونيا، 
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إىل 1.5 مليون حالة سنواي يف الوقت احلاضر. وختطت النسبة 
املئوية لألبناء بال أب عتبة 25% من إمجايل السكان، إذ يعيش 
ثلث األوالد االمريكيني يف بيوت أبويهم غري احلقيقيني. واملؤشر 
االخر اخلطري جدا هو النسبة املئوية لالنتحار يف أمريكا، واليت 
ارتفعت اليوم إىل ثالثة أمثال عام 1960، وجتاوز عدد مدمين 
أمريكا 6 ماليني نسمة )يضاف إىل ذلك طبعا  املخدرات يف 
انتشار السالح  عدد الذين يقتلون لسبب أو من دونه بسبب 
بوفرة وعمليات إطالق النار(. كما أن تراجع معدالت الزواج يف 
الوالايت املتحدة، وتوسع نطاق العالقات اجلنسية خارج الزواج، 

مستمرة على قدم وساق. 
ويف اجملتمع الذي يبيح العالقة اجلنسية، بلغ تطبيق القوانني اجلائرة 
حال  املرأة يف  إىل  الرجل  ثروة  نصف  يذهب  ذروته، حني  فيه 
طالقها. ويف هكذا جمتمع، يتصرف الناس حسبما متليه عليهم 
غرائزهم وشهواهتم ال عقوهلم. أي أن املرأة تتصرف أتسيسا على 
الرغبة اجلنسية ال على أساس احلاجة النفسية لتكامل اجلنسني 
والتعويل على أحدمها االخر لبناء وتنشئة جيل املستقبل للمجتمع. 
إن ظاهرة املثلية اجلنسية يف الغرب، بلغت لألسف مرحلة ال ميكن 
ختيلها البتة، وأن ما كان مستحيال تصوره يف املاضي، ابت حيدث 
االن على أرض الواقع. وكيف تشارك امرأة مثل هيالري كلينتون 
املتحدة وشغلت  للوالايت  األوىل  السيدة  يوم  اليت كانت ذات 
منصب وزيرة اخلارجية يف حقبة ما وترشحت لالنتخاابت الرائسية 
من جانب احلزب الدميقراطي، ومتثل منوذجا اجتماعيا يف هذه 
مقابلة  يف  وتعلن  للمثليني،  مسريات  يف  تشارك  البالد، كيف 
تلفزيونية تضامنها معهم، وتقول أهنا تتفهم هذا السلوك الشاذ 

هلذه الشرحية من اجملتمع االمريكي. أال يعد ذلك كارثة؟!

الضمان  نظام  وإفالس  السكان  شيخوخة 
االجتماعي يف أمريكا

إن املشكلة الرئيسية اليت تدفع نظام الضمان االجتماعي االمريكي 
يف الوقت احلايل إىل براثن اإلفالس، هي شيخوخة السكان. إن 
تزايد األمل يف احلياة واخنفاض اإلجناب، ميثالن السبب الرئيسي 
حلدوث شيخوخة السكان يف الوالايت املتحدة. ويتوقع أن تنفد 
كل أرصدة الضمان االجتماعي يف أمريكا حبلول عام 2035م.، 
من  ابملائة   70 بـ  الوفاء  على  قادرة  املؤسسة  هذه  تكون  وأن 
التزاماهتا فحسب. وإن مل حيصل أي تغري يف النظام املايل هلذه 
املؤسسة وعالقة احلكومة ابلضمان االجتماعي، فان االشخاص 
البالغني من العمر 40 إىل 50 عاما حاليا، ال ميكن أن ينتظروا 
احلصول على معاشات التقاعد رغم أهنم دفعوا رسوم التأمني على 

مر السنني. 

حضارة حتتضر
منحط،  جمتمع  مؤشرات  هي  واإلحصاءات،  األرقام  هذه  إن 
مير هبكذا ظروف، ال ميكن  الذي  البلد  وأن  وحضارة حتتضر، 
له أبدا أن يكون حرا، الن احلرية ال تتحقق من دون الفضيلة، 

والفضيلة لن تتشكل من دون اإلميان. 

املصدر: مشرق نيوز
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تعين  فيما  الدينية،  اجلزمية  معارضة  أهنا  الكنيسة على  »هرزي« يف 
»هرطقي« املبتدع والرافضي والكافر. 

ويسمى »اينيوس« أب اهلرطقيولوجيا. وقد ألف كتااب بعنوان »ضد 
أنه  من  الكنيسة )190م.(. وابلرغم  موقعه يف  ما رسخ  الرافضة« 
كان رجل دين متعنت، لكنه مل يكن موافقا البتة على قتل املعارضني 
وبني سبب وضع رسالته هكذا: »ومن أجل هداية هؤالء )اهلراطقة( 
إىل الطريق القومي، البد من التعرف على أفكارهم وتعاليمهم بدقة.« 
اينيوس  وكان  ابلكامل.  املريض  حالة  معرفة  املريض، جیب  ولعالج 
يعترب أعداء الكنيسة الكبار ابهنم عرفاء املسيحية، وأن هؤالء حسب 
رؤيته هم مسيحيون يف الظاهر لكنهم ملحدون متاما«. وبعد اينيوس 
وضع ابقي آابء وقادة الكنيسة رسائل عديدة دفاعا عن املسيحية 
أو دحض نظرايت املعارضني اجلزميني لرجال الدين. وكانت الكنيسة 

تقسم الرافضة إىل ثالث فئات: 
1. املتمردون واملرتدون عن الدين والذين كانوا يلطقون عليهم اسم 
»ابوستات«.3 وتعين كلمة ابوستازي ابليواننية، السقوط، لذا جیب 

ترمجة ابوستات ابلساقط؛
2. املنشقون )شيسماتيک(4 واملنافقون؛

3. املتعلمون الزائفون )ايرهلرر(.5 
االبوستات  أشهر  أحد  ابنه  الرومان  إمرباطور  ويعتربون جوليان 
األوائل والذي أشران إليه سابقا. وكان مسيحيا ابلوالدة ومت تعميده 
ومنا وترعرع مسيحيا وحىت أنه انل مقام رجال الدين )كلروس(. 
الكنيسة شيئا  إرتد عن  اليوانين،  والفكر  الفلسفة  تعلم  أنه  ومبا 
فشيئا وآثر داينة اليواننيني على املسيحية، وعارض الكنيسة كما 

أسلفنا سابقا.
وقد أتوا على ذكر آريوس6 رجل الدين املفكر الشهري يف القرن 
الرابع للميالد ابنه أحد أكرب املتعلمني الزائفني. وقد شرحنا مسبقا 
ابنه اعترب مبساعدة قنسطنطني، رافضيا ومنبوذا. وحتولت املسيحية 
يف هذه احلقبة إىل الداينة الرمسية لإلمرباطورية الرومانية ووجدت 
مل  ولذلك  جبانبهما،  واحلكومة  السلطة  الدين،  الكنيسة ورجال 
يعتربا املباحثة واإلستدالل ضروريني، ورأاي أن التعذيب والسيف 
والنار، أنسب هلما لرتسيخ دعائمهما. ووقعت أول جرمية علنية 
ابسم كنيسة الرب ويف سبيل هللا! عام 358م. ففي مدينة »ترير« 
مت قطع عنق رجل دين اسباين يدعى »برسيليان« الذي مل يكن 
املدينة  أسقف  من  ابيعاز  وذلك  عيسى  وقيامة  ابلتثليث  يؤمن 
ضجة  أاثرت  الفظيعة  اجلرمية  وهذه  النار.7  يف  أتباعه  وأحرقوا 

هائلة يف جمتمع مل يكن أيلف بعد مثل هذه القسوة والفظاعات، 
وحصل توقف يف قتل األخوة بصورة مؤقتة. لكن هذا التوقف مل 
يدم طويال واقيم أتون الرب احلارق على األرض إلحراق »انيت 

كريست«.
ويف أواخر القرن الرابع للميالد، شغل قس يدعى »يوحنا« منصب 
بطريريكية كنيسة »حيا صوفية«.8 وألنه كان معارضا الستغالل 
وكان  تصفيات.  محلة  شن  قرر  للدين،  والبالط  الدين  رجال 
يتساءل كيف ميكن أن يكون هناك اشخاص ميلكون عشرات 
عاج  من  وابواب  واخلادمات  اخلادمني  والوف  الفخمة  املباين 
وجدران رخامية وأسقف من ذهب و... ويستخدمون مطرابت 
مجيالت لريقصن هلن، بينما هناك عدد غفري من اجلياع يعيشون 
يف وضع مضطرب )ويشاهد ما اجلرائم اليت حتملتها املسيحية( 
وخلع 13 أسقفا كانوا يعملون حتت امرته جبريرة الرتف واإلرتشاء 
مواعظه  من  اإلستنتاج  وميكن  الكنسية.  املناصب  وبيع  وشراء 
كيف أن الكنيسة حديثة العهد ابلسلطة، الذت ابلصمت إزاء 
جرائم السلطة احلاكمة والضغط الذي ميارسه األغنياء على من 
يعملون حتت امرهتم والفقراء ال بل شاركت هي فيها. وقد انتفض 
املعارضون ضده ورفعوا شكوى لدى اودوکسيا9 الذي كان أحد 
فاسدي اجملتمع. وبذلك أوعز اإلمرباطور آرکاديوس10 بتشكيل 
اجمللس. وقد أدان جممع األساقفة، يوحنا ابلنفي وابلرغم من مترد 
اجلماهري، أرسلوه إىل منطقة انئية يف الصحراء احلارقة وتوىف يف 

الطريق )ورمبا قتل(.
ويورد ويل ديورانت هذه الرواية ويقول:

بقيت  للغاية،  زمنية قصرية  وبفواصل  االن،  ومنذ ذلك احلني وحلد 
كنيسة الشرق يف خدمة نظام احلكم.

القضااي  الدين حول  رجال  معارك  اشتدت  احلقب حيث  هذه  ويف 
اخليالية، وكما ذكر، فان آريوس كان إحدى الضحااي الشهريين هلذا 
من  و...  وتيودور13  ونسطوريوس12  بالغيوس11  النضال. وكان 

الرافضة الالحقني. 

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

إىل  تدرجييا  أدى  السياسية  السلطة  يف  »الكنيسة«  تدخل  إن 
تراجع مصداقيتها الروحانية وزايدة بعدها الدنيوي. إن عدم تقوى 
أرابب الكنيسة وتغوهلم يف األمور الدنيوية، أحلق أضرارا ال تعوض 

ابركان الكنيسة الكاثوليكية.
إىل  وحتولت  متدين  وسط  خصوصية  الكنيسة  فقدت  وعندما 
مؤسسة تفرض سطوهتا على ماليني الناس، برز لديها هذا التوجه 
تدرجييا أال وهو أن تعتمد نظرية املزيد من التساهل إزاء مكامن 
الضعف اإلنسانية وأن تظهر مزيدا من التسامح جتاه ملذات هذه 
الدنيا وحىت أن تساهم فيها أحياان. لكن أقلية مسيحية اعتربت 
السماء من خالل  بلوغ ملكوت  التسامح، خيانة وقررت  هذا 

الفقر والعفة والعبادة.1
ويقول نيغ2 الباحث يف اتريخ الكنيسة املسيحية:

إن الكنيسة ويف أعقاب التطور الذي أحدثه قنسطنطني يف هيكليته 
الروحية املسيحية، منيت ابنتكاسة نكراء مل تشف منها أبدا.

وقد نسيت الكنيسة احلاكمة، التجلد والتسامح الذي كانت تعتمدة 
حىت ذلك احلني وقامت بتعقب الذين مل يكونوا يفكروا مثلها... ويف 
القرن الثاين للميالد استحدث آابء الكنيسة نظريتهم العلمية حتت 
والفكر  ابلقلم  معارضيهم  مواجهة  عنوان »هرطقيولوجيا« يف سبيل 
وكان  املسيحية  الداينة  ورفض  واهلرطقة  البدع  بتحديد  وفسروها 
متخصصو هذا الفرع يسمون »علماء اهلرطقيولوجيا«. وتفسر مفردة 

إنعقاد نطفة اإلحتجاج والعودةإنعقاد نطفة اإلحتجاج والعودة
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وليس مثة شئ أخطر وأكثر فسادا من السلطة واملصاهرة مع نظام 
احلكم ابلنسبة للدين ورجال دين الكنيسة. ومبجرد أن تصاهرت 
اإلستحماق  ملمارسة  أداة  إىل  حتولت  السلطة،  مع  املسيحية 
السلطة.  وراء  واللهاث  والفساد  الفتنة  فيها  ودبت  واإلمالءات 
دامية  اشتباكات  اندالع  إىل  السلطة  على  الصراع  أدى  وليس 
مواجهات ضارية  تسبب ابندالع  بل  الكنيسة فحسب  داخل 
أيضا بني الكنيسة وامللوك. وخالل هذه املواجهات، فان الضحااي 
كانوا الناس املسحورين فضال عن املبادئ االخالقية واإلنسانية، 
والقتل  للجرمية  أداة  إىل  يتحول  دوهنا،  من  دين  أن كل  حبيث 

واإلضطهاد، وهو أخطر بكثري من زوال األبدان. 
ومن جهة أخرى، فان الفساد وحب اجلاه والسلطة والصراعات 
اللذين كاان  واجلنون  والشقاء  السلطة  على  واخلارجية  الداخلية 
ميارسان من أجل القضاء على معارضي النظرايت األرثوذكسية، 
أدى إىل استياء وتذمر املفكرين وتشاؤم الكثري من املسيحيني من 
الكنيسة ورجال الدين حبيث يقول نيغ: إن نطاق هذا اإلنفصام 
بلغ حدا حبيث كانت هناك مناطق يف بداايت العصور الوسطى، يبلغ 
عدد الرافضة فيها أكثر بكثري من املسيحيني التابعني للكنيسة. ويف 
هذه احلالة، فان الكنيسة اليت كانت ترى أهنا يف خطر، اعتربت 
سلطتها  على  للحفاظ  الوحيدة  الوسيلة  والقتل،  القوة  ممارسة 
وقررت اإلستفادة من سلطة احلكم للجوء إىل أي وسيلة إلمخاد 
القانون  امليالدي، وضع  السادس  القرن  ويف  املعارضني.  صوت 
املدين الروماين أبمر من إمرباطور الرومان »بوسيت نيان« وأتسمت 
مكافحة الرافضة فيه بطابع قانوين، لكن وعلى الرغم من ممارسة 
توسعت  بل  املعارضات  تنته  مل  والقهر،  الضغط  أشكال  كل 
الكنائسيني  الدين  رجال  مع  املوافقة  غري  األفكار  وانتشرت 

ابشكال وأمناط خمتلفة.14

اهلوامش:
1. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، ج ۴ )عصر اإلميان(، ص ۷۳.

2. Walter Nigg.
3. Apostasie, Apostat.
4. Schismatiker (Scismatic).
5. Irrelehrer (false teacher).
6. Arius.

Priscillianus .7 الذي تشكلت طائفة ابمسه واضمحلت بعد قرون 
على يد الكنيسة. وكان متنسكا.

8. Hazia Sophia. 
9. Eudoxia.
10. Arcadius.
11. Pelagius.
12. Nestorius.
13. Theodore.
14. آشتياين، جالاللّدين، »دراسة يف الداينة املسيحية«، صص ۴۲۰-۴۱۴.

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

1397ش.

ما هي الكمأة 
الفطر  أنواع  الفطرايت، وهي نوع من  الكمأة إىل مملكة  تنتمي 
الصاحل لألكل الذي ينمو حتت سطح األرض يف املناطق معتدلة 
احلرارة، وتعيش يف الرتبة اجلريية، وترتبط جبذور األشجار بعالقة 
إذ  الكمأة  لثمرة  العديد من األنواع واألحجام  تكافلية، ويوجد 
ترتاوح أحجامها من حجم حبة البازيالء إىل حجم حبة الربتقال، 
ويف البداية يكون لون الكمأة أبيض مث مع منوها يصبح داكناً، 
واشتهرت الكمأة كطعام لذيذ منذ العصر الكالسيكي، ولقد مت 
استخدام الكمأة يف أورواب كغذاء وكمنشط جنسي وكدواء منذ 
عصر اإلغريق والرومان، وهي تُعد من بني أغلى األغذية الطبيعية 

يف العامل.

أنواع الكمأة 
يلي أشهر  فيما  الكمأة، ونذكر  لثمرة  العديد من األنواع  هناك 

تلك األنواع:

الكمأة البيضاء
سطحها يكون أملس ولوهنا مييل إىل األصفر، ولون لبُّها الداخلي 
النمو  درجة  ختتلف ابختالف  بنية  تدرجات  مع  مصفر  أبيض 
ونوع الرتبة، ورائحتها مميزة، ويتغذى هذا النوع بطريقة تكافلية. 

الكمأة السوداء
يكون لوهنا أسود خمتلطاً بنقاط محراء عندما تكون غري انضجة، 
مث يغلب عليها اللون األسود والبين مع خطوط بيضاء، وهي ذات 

رائحة فواحة، وطعمها لذيذ. 

كمأة الصيف السوداء
ُيشبه لوهنا لون البندق مع الكثري من اخلطوط البيضاء، وعطرها 
فطر  نكهة  تشبه  ونكهتها  السوداء،  الكمأة  من  أكثر  فواح 

البورسيين. 

الطب والتغذية

أطـوار المسيحية: العصور الوسطی

الكمأةالكمأة
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فوائد الكمأة
غنية ابملواد الغذائية

حتتوي الكمأة على كميات كبرية من العديد من العناصر الغذائية 
على  احلصول  على  يساعدك  تناوهلا  جيعل  الذي  األمر  اهلامة، 
مثل:  والعناصر،  املواد  هذه  من  جسمك  حيتاجها  اليت  الدفعة 

فيتامني ج، والفسفور، والكالسيوم، واملغنيسيوم، واملنغنيز.
املواد  من  الكمأة  يف  املتواجدة  النسب  أن  هنا  ابلذكر  اجلدير 
املذكورة ختتلف بني أنواع الكمأة العديدة، فمنها ما يكون أعلى 

ابلربوتينات مثاًل من أنوع أخرى وهكذا.

حماربة السرطان
مع أن األدلة العلمية املتوفرة على دور الكمأة يف حماربة السرطان 
ال زالت يف بداايهتا، إال أن البحوث العلمية بدأت أتيت بنتائج 
أن  أولية  خمربية  دراسات  أظهرت  وقد  الشأن،  هذا  يف  مباشرة 
الكمأة حتتوي على مواد سامهت يف منع منو اخلالاي السرطانية، 

وبشكل خاص لسرطاانت الكبد والرئتني والقولون والثدي.

ختفيف االلتهاابت
قد تتسبب االلتهاابت املستمرة يف اجلسم مبجموعة من األضرار 
الصحية، ومن فوائد الكمأة اليت بدأت الدراسات يف إظهارها أهنا 
قد تساعد بشكل فعال على ختفيف االلتهاابت يف اجلسم، وعلى 

تعزيز عمل ووظائف جهاز املناعة عموًما.

غنية مبضادات األكسدة
تعد الكمأة من املصادر املمتازة مبضادات األكسدة اليت تساعد 
األمراض  ملختلف  املسببة  احلرة  الشوارد  حماربة  على  اجلسم 
الدراسات أن مضادات  العديد من  والسرطاانت، وقد أظهرت 
ابألمراض  اإلصابة  فرص  من  التقليل  على  تساعد  األكسدة 

املختلفة، مثل: أمراض القلب، والسرطاانت، والسكري.

حماربة االكتئاب
ابالكتئاب،  الشعور  من  الوقاية  على  قدرهتا  الكمأة  فوائد  من 
اهلرموانت  على  تؤثر  معينة  مواد  على  الحتوائها  ذلك  ويعود 

وأغشية اخلالاي يف اجلسم.

فوائد الكمأة األخرى
• أتخري الشيخوخة، وعمليات التقدم الطبيعي يف السن؛

• محاية الكبد من أي خلل أو مرض؛
تصلب  مرض  خاصة  األمراض،  من  الدوران  جهاز  محاية   •

الشرايني؛
• بديل حلوم مالئم جًدا لألشخاص النباتيني؛

• الوقاية من أمراض العيون املختلفة، مثل: الرتاخوما؛
• حاوي على خصائص حماربة للبكترياي.

• وطعم الكمأة تفه إىل حالوة، فأرضّيتها معتدلة و إىل حرارة 
تعتصر  قد  فإهنا  جّدا؛  ابليسرية  ليست  مائّيتها  و  جّدا.  لطيفة 
فتكون عصارهتا كثرية و ابردة. و مائيتها هي البخار وهذه املائّية 
حاّر  جزء  فيها  الكمأة  مائّية  فلذلك  هلا؛  مصّعدة  حرارة  ذات 
الروح  يلّطف  ألنه  البصر،  فيجلو  ملّطف؛  هو  فلذلك  هوائّي، 

الباصر.
األجزاء  هي  أيضا،  ماّدهتا  فلما كانت  الكمأة  أرضّية  أّما  و 
الغلظ؛  ليست بشديدة  األرضّية  املتدّخنة؛ ال جرم كانت هذه 

فلذلك هي قابلة للتصّعد حنو الرأس.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

خماذير حول الكمأة
• وكانت األجزاء الىت تتصّعد من الكمأة إىل الرأس كثرية، فلذلك 
كانت الكمأة حتدث الدوار و السدر. واإلكثار منها خياف منه 
الفاجل و السكتة و الصرع، و حنو ذلك من األمراض الدماغية 
الباردة؛ ألّن ما يتصّعد من الكمأة حنو الرأس، يكون ابردا، ضرورة 

أهّنا يف نفسها ابردة املزاج و ذلك ألجل فقداهنا الناريّة؛
• وماّدة الكمأة شديدة االستعداد لالنعقاد فلذلك اخللط املتوّلد 
الكمأة يكثر عنها توّلد احلجارة ىف  عنها كذلك. فلذلك كان 

املثانة، فلذلك حتدث عسر البول؛
إىل مشاهبة جوهر  استحالتها  االهنضام ألجل  • و هي عسرة 
األعضاء، و ذلك ألجل فقداهنا للناريّة و حنوها؛ فلذلك يعسر 
هضمها. و تستحيل إىل خلط ابرد ألجل بردها؛ وتستحيل بلغما 

و سوداء، و كلّ  منهما خيلو عن كيفية رديئة؛
• و ملا كانت الكمأة من شأهنا إحداث احلجارة ىف الكلى و 
املثانة، ال جرم كان من شأهنا إحداث أوجاع الظهر و اخلاصرة. و 
مما حتدثه الكمأة من املضار: ثقل اللسان؛ و ذلك ألجل إرخائها 
لألعصاب بسبب ما يتولد عنها من البلغم الذي يكثر تصعده 

إىل جهة الدماغ.
• و مما حتدثه أيضا: البهق؛ و ذلك ألجل ما يتولد منها من 
البلغم. و مما حتدثه أيضا سدد الكبد و العروق، و ذلك ألن ما 
يتولد عنها من األخالط، و إن كان أوال إىل لطف، فإنه يستحيل 
آخر إىل غلظ كثري؛ و ذلك ألجل شدة استعداد مادة الكمأة 

لالنعقاد.

٭٭٭
ولكن  جًدا،  اندر  أمر  الكمأة  من  احلساسية  أن  ابلعلم  اجلدير 
جيب توخي احلذر عند تناوهلا، فعادًة ما ينصح بتناول الصاحل 
والطازج منها، أًي اليت أتيت من مصدر موثوق ومعروف من أجل 

االستفادة من أغلب فوائد الكمأة احملتملة.
كما جيب التنويه إىل أن هناك بعض أنواع الفطر اليت من املمكن 
اخللط بينها وبني الكمأة، واليت حتتاج إىل خبري من أجل التمييز 

بينهما.

املصادر:
1. موقع املوضوع

2. موقع ويب طب
ايران،  الطبية«،  الصناعة  ابی حزم، »الشامل يف  بن  نفيس، علی  ابن   .3
مطالعات اتريخ  ايران - مؤسسه  پزشکی  علوم  دانشگاه  طباعة  طهران، 

پزشکی، 1387ش.
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قال الشيخ الطوسي يف كتاب »الغيبة«:1 
ذكر املذمومني الذين ادعوا البابية لعنهم هللا:

أوهلم: املعروف ابلشريعي
أخربان مجاعة، عن أيب حممد التلعكربي )هارون بن موسى(، عن 

أيب علي حممد بن مهام، قال: كان الشريعي يكىن أبيب حممد.
قال هارون: وأظن امسه كان احلسن وكان من أصحاب أيب احلسن 
علي بن حممد اهلادي، مث احلسن بن علي بعده وهو 
أول من ادعى مقاماً مل جيعله هللا فيه، ومل يكن أهالً له، وكذب 
على هللا وعلى حججه ونسب إليهم ما ال يليق هبم، وما 
هم منه براء، فلعنته الشيعة، وتربأت منه وخرج توقيع اإلمام بلعنه 

والرباءة منه.
قال هارون: مث ظهر منه القول ابلكفر واإلحلاد، قال: وكل هؤالء 
املدعني إمنا يكون كذهبم أوالً على اإلمام وأهنم وكالؤه فيدعون 
قول  إىل  هبم  األمر  يرتقى  مث  مواالهتم،  إىل  القول  هبذا  الضعفة 
احلالجية )وهو القول ابحللول أي حلول هللا عز وجل والعياذ ابهلل 
فيهم( كما اشتهر من أيب جعفر الشلمغاين ونظرائه عليهم مجيعاً 

لعائن هللا ترتى.

الشریعي

اهلوامش:
1. الطوسي، حممد بن حسن، »الغيبة«، ص 397 - 414.

2. أقول: وهذا املسري بعينه سار فيه امللعون مدعي البابية يف إيران يف القرن 
الثالث عشر اهلجري فادعى أوالً الوكالة مث املهدوية مث إىل األابطيل األخرى 

اليت سنوافيك هبا يف فصل الحق.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

أن  الذي ميكن  املأوى واملالذ اآلمن  الوجهة، تشكل  إن معرفة 
درك  فان  وابألحرى،  األزمات؛  هذه  من كل  وينجينا  حيتضننا 
ومزيل  أن كاشف  ومعرفة  البشرية  اضطرار  ونطاق  عمق  وفهم 
اخلطوتني  ميثالن  البشرية،  حياة  من  والعتمة  الفهم  سوء  جممل 

األوليتني، للخالص والنجاة. 
إن االنسان الذي يعيش العصر احلاضر، يرى أنه والبيئة اليت حتيط 
به، مصاابن ابألمر وال يشعر ابالضطرار، وخييل له وفق ما تعلمه، 
أن معاجلة شؤونه يكمن يف العلم التجرييب والعامل التجرييب واألداة 

العصرية احلديثة اليت استحضرها الغرب.
األدوات  إىل  واللجوء  العلوم  هذه  عن  اإلقالع  يعين  ال  وهذا 
والوسائل العائدة للتاريخ املنصرم. أريد القول فحسب أن اهلوة 
شاسعة بني الشعور ابالبتالء ابملسألة وبني درك االضطرار واألزمة 

وأّما 
الخطوة الثانية!
إمساعيل شفيعي سروستاين

والطريق املسدود. 
إن من بقي وحيدا عاجزا يف صحراء قاحلة ال ماء فيها وال كأل، 
ويتعرض الشعة الشمس احلارقة، يفكر ابخلالص من هذا القفر 
يف  البقاء  ال  يقاسيه،  الذي  املزري  الوضع  من  والنجاة  املهلك 
القفر وخفض حرارته والبحث عن وسيلة جتعل الضب والعظاءة 

والعقرب قابل لألكل. 
وجيوز »أكل امليتة« عند الضرورة واالضطرار؛ لكن شريطة السعي 
امليتة يف الصحراء  البقاء وإدامة أكل  للخروج من االضطرار ال 

احلارقة. 
وجيب البحث عن املشكلة الرئيسية ال يف العامل احمليط بنا، بل يف 

ذاتنا وعقليتنا وفؤادان وفكران. 
للمعصومني كمناسبة  والفرح  العزاء  أايم  مع  تعاملنا  إن 

تكـاليف المنتظرين
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تكـاليف المنتظرين

وطقس، وهتميش كل ما أوصوان به من أجل الوجود والعيش يف 
احلياة، يؤشر إىل الشعور ابستغنائنا عن املصلح العام. 

الذهاب من دونه،  العيش من دونه. وكذلك  اعتدان على  لقد 
للذهاب  وبعيد كافيا،  قريب  من  وحنوزه  منلكه  ما  ونعترب كل 

والوصول ونيل السعادة. 
لكن إىل أين حنن ذاهبون؟ واخلسارة أننا اندرا ما نسأل أنفسنا، 

أي وجهة نقصد؟ وأي وجهة زينوها ومنقوها يف أعيننا؟
إن تصورا حفر يف خاطران عن الدين والتدين والذهاب مع حجة 
هللا والتوجه حنو حجة هللا، ونصر على هذا التصور. لقد دفعنا 
للتصور والظن. امسحوا يل أن أقول حبميمية، لقد جعلوان نصاب 
ابلوهم؛ وهم اإلميان ووهم التدين، ووهم العلم، ووهم معرفة ما هو 
خري وما هو شّر. لقد تبدلت أماكن ومواقع املفردات واملعاين. 
لقد أطلقنا اترة على منتهى الدنيوية وحب الدنيا، التدين، ونصر 

عليه ونعقد األمل على الفالح البعيد.
فالوهم، يشبه السراب يف مفازة قاحلة وحارقة وغري متناهية، يف 

عني ظمآن عالق يف القفر، ليس إال.
الظمئ ويعطيه  السراب، ماء يف انظر  العطش، يظهر  إن فرط 
اندفاعة للذهاب حنوه. فبحار من السراب، ال توفر قطرة من املاء، 
السراب  جيرب  ال  احملروق،  الفم  وصاحب  العطشان  أن  وطاملا 
ويصبح أكثر عطشا وإرهاقا، فلن يؤمن به؛ لكن وا حسراته! فبعد 
اليأس والقنوط، يظن اثنية واثنية أن مثة حبر من املاء يف شرق القفر 

وغربه مبنتهى الظمأ وابلتايل جتربة املوت بشفاه أحرقها الظمأ.
واحلقيقة،  الوالية  وماء  االنسان  جسم  مطلوب  هو  املاء،  إن 
يف  ينبض  الذي  القلب  أمنية  املعرفة،  وشراب  روحه  مطلوب 
صدر االنسان والسراب هو الوهم الذي يزخرفه ابليس أمام انظر 

االنسان الظمآن. 
إنظروا إىل اجلغرافيا الشاسعة والفرق والنحل! وماليني البشر الذين 
يطوفون حول الفانوس اخلافت للفرق، ويبذلون الغايل والنفيس 
احلقيقة،  ابلبحث عن  ظنهم وومههم  إطار  إهنم ويف  أجله.  من 
لألواثن  طاقات،  من  به  حباهم هللا  وما  قدراهتم  يضحون جبل 

الزائفة واخلادعة.
إن غياب املاء العذب املنعش للحياة، جعل كل ماء آسن وكدر 

وكل كذاب وأفاك، يبدوا كمخّلص ومنقد.

لقد كان اإلمام املبني مبنزلة العني الغزيرة1 واملاء العذب2 والشمس 
تبعا،  وحتولنا  جبحود  عنه  ختلينا  إذ  الشفيق؛4  والوالد  املضيئة3 

لعتال ملارد الصحراء البشع: وكما يقول الشاعر موالان: 
ال تغضب أيها اخلواجة! فتندم

إجلس جمتمعا، وبغري ذلك تتبعثر
ال تكن طائشا وال متر حائرا عرب هذا العشب

النه بغري ذلك، ستكون كالبوم الذي يقصد اخلرائب
وإن هتربت من خراجات املدينة

ستصبح عتال غول الصحراء البشع
وإن متردت على مشس احلمل

فستتحلل وتتحول إىل صقيع الشتاء
انطلق حنو ساحة الوغى واخنرط يف صفوف األبطال

النه بغري ذلك، ستصبح كالقط الذي خيتفي يف اجلراب
أيها امللك، كل قليال من كراعات البقر

فان أكلت شبعا يف املرعى، ستكون محارا للشيطان
كّفر عن نفسك إن أصبحت ذليلة لك 

إن كنت كل الكفر، تصبح اإلميان كله
ال تعرض عن مرارة الصديق

لكي حتظى برعاية الزهرة املتفتحة الضاحكة
وعندما تغسل اليد والفم من اجلشع والنهم

وتصبح صاحب السلطان وجليسه
توجه حنو مشس احلق تربيز

لكي تصبح سلطان ملك سليمان5

تكـاليف المنتظرين

إن النفس األمارة، تقوم ابلقرصنة يف مناخ التمتع مبلذات الدنيا 
وجتعل السراب، ماء عذاب يف عني اآلدمي. 

إن طلب التحرر والنجاة، هو برعم متنام ينبثق من بني صقيع 
ويبقى هادائ على  الكآبة  وبرودته، ويسخر من  القارس  الشتاء 

األوراق والثمار. 
وجيب اإلميان ابلصقيع والربد والتجمد واإلكتئاب وكذلك السراب 
يف الصحراء القاحلة إىل أن حيصل التحرر والنجاة والتمين بـالتحرر 

لريفد األقدام ابخلروج من االضطرار...
إن اجملاهدة والعمل الدؤوب الكتشاف املاء العذب الذي يروي 

غليل الظمآن، هو مثرة طلب التحرر واخلالص. 
أينما كان األمل، فهناك يوجد الدواء

أينما كان الفقر، فهناك حيل املال والرزق
أينما كانت املشكلة، فهناك حيل اجلواب

أينما كانت السفينة، فهناك يوجد املاء
احبث قليال عن املاء، واحبث عن العطش

لكي يفور املاء من أعلى وأسفل6

اهلوامش:
1. وجاء يف الرواية اجلامعة لإلمام الرضا حول اإلمام ومقام اإلمامة: 
يعقوب،  بن  حمّمد  )الكليين،  الّروضة.«  و  الغدير  و  الغزيرة  العني   ...«

»الكايف«، ج 1، ص 200.(
2. وجاء يف الرواية اجلامعة لإلمام الرضا حول اإلمام ومقام اإلمامة: 
يعقوب،  بن  حمّمد  )الكليين،  الّظمإ.«  علی  العذب  املاء  اإلمام   ...«

»الكايف«، ج 1، ص 200.(
3. وجاء يف الرواية اجلامعة لإلمام الرضا حول اإلمام ومقام اإلمامة: 
»... الّشمس املضيئة.« )الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، 

ص 200.(
4. وجاء يف الرواية اجلامعة لإلمام الرضا حول اإلمام ومقام اإلمامة: 
»... الوالد الّشقيق.« )الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، ص 

).200
5. مولوي، »ديوان مشس«، الغزل 3171.

6. مولوي، »مثنوي معنوي«، الدفرت الثالث.

املصدر: شفيعي سروستاين، امساعيل، »کرب وبالء إمام الزمان واملرابطة 
اإلميانية للمنتظرين«، طهران، موعود عصر، صص 109-105.
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راعياً  إال ألجل كونه  األعمال  اإلمام على  تعاىل  أشهد هللا  ما 
وولياً:

إن هللا تعاىل ستار العيوب وال يفضح عباده، ويسرت القبيح ويظهر 
اجلميل، فكيف يطلع النيب واإلمام على أعمال العباد؟

للرتبية والرعاية البد وأن  واجلواب: أن ويل األمر ومن يتصدى 
يكون مطلعاً على أعمال من يوىل عليه، وإال كيف يقوم ابلرعاية 
أو  الصغري  ولده  أعمال  تفاصيل  على  الوالد  فاطالع  والرتبية. 
املراهق من ملزومات الرعاية األبوية والوالية الرتبوية، بل لو مل يطلع 
عليه يعد مهمالً ويعاتب عليه. نعم يقبح اطالع غري الويل واملريب 
أعمال  تعاىل  هنا يسرت هللا  األعمال، ومن  تفاصيل  على مجيع 
والعتيد  الرقيب  مالئكة  يوم  بل جيدد كل  مالئكته،  عباده عن 
كيال ينفضح عبده عند املالئكة، لكن الويل البد وأن يشهد ألنه 
املتصدي للرعاية والرتبية. وإمنا أراد هللا تعاىل خريهم وصالحهم 
التكامل  ورعايتها حنو  النفوس  على  الوالية  ملقام  رسوله  فأرسل 

فجعله شاهداً عليهم.
»إان غري مهملني ملراعاتكم وال انسني لذكركم.«
ورد يف توقيع اإلمام املهدي للـشيخ املفيد:

»فإان حنيط علماً أبنبائكم وال يعزب عّنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا 
ابلذل الذي أصابكم ُمذ جنح كثري منكم اىل ما كان السلف الصاحل 
يعلمون. ال  ظهورهم كأهنم  وراء  املأخوذ  العهد  ونبذوا  شاسعاً  عنه 

إاّن غري مهملني ملراعاتكم، وال انسني لذكركم ولوال ذلك لنزل بكم 
الألواء وأصطلمكم األعداء«1
الألواء: الشدة وضيق املعيشة.

اصطلمه: استأصله.
فأثبت أوالً لنفسه مقام الشهادة على األعمال: 

»إان حنيط علماً أبنبائكم وال يغيب عنا شيئاً من أخباركم« 
مث رتب على هذا العلم واالطالع مقام واليته ورعايته 

»إاّن غري مهملني ملراعاتكم وال انسني لذكركم« 
مث أخرب عن أنه لوال هذه الرعاية حلدث ما حدث.

اهلوامش:
۱. االحتجاج للطربسي: ج2، ص323.

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

إنا غير مهملين إنا غير مهملين 
لمراعاتكملمراعاتكم

فوائد وجـود اإلمام الغائب

ظهور كماالت
 األئمة
بوجوده و ظهوره

حممدتقی املوسوي االصبهاين

تقدم يف ختم العلوم به من حرف اخلاء قول النيب يف وصفه:
»هو ظاهرهم، و هو ابطنهم.«1

العلوم الظاهرة و  و معىن ذلك- و هللا يعلم- أنه مظهر مجيع 
الباطنة، اليت آاتها هللا النيب، و األئمة، و مظهر كماالهتم و 

شؤوهنم مجيعا.
و يؤيد هذا املعىن ما يف اتسع »البحار«، عن »اإلختصاص«: 
أن أمرياملؤمنني كان قاعدا يف املسجد، و عنده مجاعة من 

أصحابه،
فقالوا له: حدثنا اي أمري املؤمنني! 

إال  يعقله  ال  مستصعب،  صعب  إن كالمي  حيكم  »و  هلم:  فقال 
العاملون.«

قالوا: ال بد من أن حتدثنا.
قال: »قوموا بنا، فدخل الدار.«

فقال: »أان الذي علوت فقهرت، أان الذي احيي و اميت، أان 
األول و اآلخر و الظاهر و الباطن.« 

فغضبوا، و قالوا: كفر، و قاموا فقال علي للباب: »اي ابب، 
استمسك عليهم، فاستمسك عليهم الباب«، فقال: »أمل أقل 
لكم إن كالمي صعب مستصعب ال يعقله إال العاملون؟ تعالوا افسر 

لكم.
أما قويل: أان الذي علوت فقهرت: فأان الذي علوتكم هبذا السيف 
فقهرتكم حىت آمنتم ابهلل و رسوله، و أما قويل: أان احيي و اميت: 
فأان احيي السنة و اميت البدعة، و أما قويل أان األول: فأان أول من 

آمن ابهلل و أسلم.
و أما قويل أان اآلخر: فأان آخر من سجى على النيب صلى هللا عليه 

و آله و سلم ثوبه و دفنه،
و أما قويل أان الظاهر و الباطن: فأان عندي علم الظاهر و الباطن.«2

اتضح  الباب،  هذا  نذكر يف  و  ذكران  ما  إذا الحظت  أنت  و 
لك هنج الصواب و علمت أنه مظهر مجيع صفات األئمة 
األطياب، و مظهر كماالت الربرة األجناب، و فيما ذكرانه كفاية 

الويل األلباب.

اهلوامش:
1. »اثبات اهلداة«، ج 2، ص 255.

2. »اإلختصاص«، ص 157؛ عنه »البحار«، ج 42، ص 189، ح 8.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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املولد والنشأة
ولد اهلامشي بن علي مبدينة »قابس« عام 1968م. يف اوساط 
عائلة مالكية املذهب - شأن الكثري من ابناء املغرب العريب الذين 
يعتنقون هذا املذهب - فأضحى ال يرى سوى مذهب االمام 

مالك ممثالً لالسالم، يقول:
كنت أفاخر أبن املذهب املالكي هو روح االسالم ولّبه، وانه املذهب 
املتعقّلني  املعتزلة  إىل  مييل  االسالمية، فال هو  املذاهب  بني  الوسط 
اكثرمن الالزم، وال يقرتب من احلنابلة اجملسمة واخلرافيني املضحكني، 
مؤسسه  عن  وال  املالكي  املذهب  عن  اعرف  ما كنت  احلقيقة  ويف 

القليل وال الكثري!
فهو كان يردد ما ورثه من الكبار، حيث يقول هبذا اخلصوص:

ما احلاجة إىل البحث والتنقيب؟! أو ليس قد ولدان مالكيني، وعشنا 
مالكيني، ومنوت مالكيني؟!

وهذه الرؤية تنبئ عن التلقني ال اكثر، اذ ال تُعطى الفرصة للفكر 
أبن جيول ليحلل ويقارن ويصل اىل النتائج.

الهاشمي 
بن علي 
رمضان

شغف ابلتاريخ
شغف اهلامشي بن علي منذ نعومة أظفاره بسماع وقراءة القصص 
ومبروراألايم - ال سيما يف اايم املدرسة - وجد أن تلك القصص 
مل تعد تناسب عمره وما تكّون عنده من حصيلة علمّية وثقافّية، 
نبع  التاريخ خري  لسماع القصص، فوجد أن  انه بقي مياالً  إالّ 
يروي غليله، وهذا ما فتح له آفاقاً رحبة يف عامل املعرفة، فأخذ 
يف  املشايخ  بعض  يرويها  اليت كان  واملروايت  احلكاايت  يتتبع 
مسجد احلي العتيق - بعض االحيان - وكان ينشّد اىل ما يروى 
عن سرية النيب االكرم وشخصيته وعن الصحابة ودورهم يف 
االسالم،كما كان حيرص على مادة التاريخ يف دراسته االكادميية.

ذات يوم بدأ مدرس مادة التاريخ بدرسه وكان عن )الفتنة الكربى( 
ومكاهنا  اسباهبا  عن  االستاذ  وحتدث   - صفني  حرب  أي   -
وزماهنا وشراستها وعن بشائر النصراليت بدت تلوح جليش االمام 
علي بن ايب طالب و.. اىل ان ابتسم املدرس متهكماً وقال:

فانقلب  العاص حبيلة رفع املصاحف..  بن  الداهية عمرو  قام  لكن 

حال املعركة رأساً على عقب وافرتقت االمة أحزاابً..
كان هلذا الكالم وقع الصاعقة على اهلامشي، النه يعتقد بـعمرو 
جاللة الصحبة، وعزة االسالم، ونبل االخالق و.. بقي متحرياً، 
هل االستاذ يكذب أو متوهم؟ ال فإهنا احلقيقة اليت يرويها الكتاب 

املدرسي!
عاد اىل البيت بنفسية متأزمة، حىت التقى اخاه وسرد له القصة، 
اخوه  فأجابه  لألمة،  ومتزيقهم  الصحابة  اقتتال  من  عجبه  وابدا 

بقوله:
ال تستعجل يف حكمك عليهم، فهناك أمور جنهلها وليس من اليسري 

فهمها.
وكان جواابً ابهتاً وغريمقنع، فان االمر خطري، سفكت فيه الدماء 
واستحلت فيه االعراض، وهنبت فيه االموال،.. وحال املسلمني 
يفصح بشكل الغبار عليه اليوم عن فعل الصحابة يف الصدر 

االول لالسالم.

إحذر.. إنه اخلط األمحر!!
اي هلا من حرية، فمشايخ السنة يروون حديث العشرة املبشرون 
منهم،  قسم  بني  والتنارع  الصراع  وقع  قد  العشرة  وهؤالء  ابجلنة 
كما يروون حديث القاتل واملقتول يف النار، كان عمره ال يتجاوز 

الثالثة عشرة انداك، اىل من يلجأ، ومن يسأل؟ يقول:
اسأل من شئت من شيوخنا فال ترى عندهم اي جواب مقنع، غري 
أو  وأخطأوا  اجتهدوا  والصحابة  فتنة  تلك كانت  ان  يقولون:  اهنم 
أصابوا وكلهم مأجورون، وهذا خط أمحر ال جیوز لنا تعديه!.. هذا 
ما عندهم من العلم.. نعم هو خط أمحر، وما أيسره من جواب لكل 

سائل!

مع الشيعة
إن كل ما كان يسمعه اهلامشي بن علي عن الشيعة، هو الّتهم 
واالفرتاءات كـخيانة جربئيل، حتريف »القرآن«، أتليه علي 

و.. وهو عالوة على ذلك مل ير واحداً منهم.
حينما كان منشغالً ابلتحضري إلمتحاانت الثانوية العامة النهائية، 
وفالانً  أن فالانً  الزميل  فأخربه  الدراسة،  التقى أبحد زمالئه يف 
)من االصدقاء واملعارف( قد صاروا شيعة، ومنهم صديق تربطه 

به عالقة طيبة، يقول:
أضحك يف نفسي من أحد اصدقائي الذي صار شيعياً، ولكين قلت 
اهنا نزوة من نزواته.. فهذا الصديق يبدو أنه أتثر بفكر الشيعة.. مث 
صممت يف االثناء أن التقى هبذا الصديق »املتشّيع« حىت أحبث معه 

هذا املوضوع. 
ومرت اايم واذا به يلتقي بصاحبه الشيعي اجلديد! فدار كالم عام 

حول املوضوع، مث تواعد معه على اللقاء يف وقت آخر.

الشيعة والصحابة
وبدأت االسئلة، وكان اوهلا:

ملاذا يتحرش الشيعة ابلصحابة - هذه النخبة اليت ما وجد وال يوجد 
اىل يوم القيامة مثلها - وجاءت االجابة من صديقه الذي عرف 
من اين تؤكل الكتف، بقوله: هل تعرف حديث العشرة املبشرين 
اقتتل  اذا  القائل:  احلديث  عن  سأله  مث  نعم..  فأجابه:  ابجلنة؟ 
مسلمان فالقاتل واملقتول يف النار؟ فقال: نعم. وهناك بدأت اجابة 
صديقه الشيعي التحليلية، أبن هذا يعين أن هؤالء - بعضهم على 
االقل - سيكون يف النار بناًء على معىن احلديث الثاين وهذا يعين 
ان االول ابطل، واما اذا صح احلديث االول فان الثاين هوالباطل! 

وخلص صديقه اىل القول: 
ان الصحبة غري عاصمة لصاحبها ال من الضالل وال من العذاب، 
املالئكة،  مراتب  بلغ  من  فيهم  والسنة  القرآن  دل  والصحابة كما 

وفيهم من احنط اىل اسفل سافلني. 
وكانت هذه االجابة املدعومة ابالدلة، قد فتحت له ابابً يتجاوز 
من خالله عقدة اخلط االمحر. فهم ابلفعل شتم بعضهم بعضاً 
وكفر بعضهم بعضاً وجتاوزات عثمان بن عفان حبق عّمار بن ايسر 
وعبدهللا بن مسعود، واختالف عائشة مع عثمان، وخروجها على 
اجلمل وصفني و.. حوادث ال ميكن  امرياملؤمنني، وحرب 

انكارها.1

المستبصـرون

المستبصـرون
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وقد وصل اىل هذه النتيجة: 
ان الصحابة ال خيلو حاهلم من أوجه ثالث:

۱. كلهم عدول،
۲.كلهم نفعيني وهالكني، 

۳.بعضهم عدول والبعض االخر منافقني.
وكان الوجه الثالث هو االظهر، وهو االقوى، والتاريخ يؤيد ذلك 

كما يؤيده الشرع والعقل.

هل املقصود أبوطالب؟؟
ايب  عن  أحدها  وكان  االستفهامات،  واثريت  اللقاءات  وتوالت 
ام  الرجل مؤمناً  طالب والد االمام امرياملؤمنني، وهل مات 

كافراً؟!
سأله صديقه عن عام احلزن، فقال اهلامشي بن علي:

مسى رسول هللا العام الذي مات فيه عمه أبوطالب وزوجته خدجیة 
بعام احلزن، ملا كاان ميثالنه من دعامة و حصن للدعوة  أم املؤمنني 
وهلذا  ابوطالب مشركاً،  مات  االسف  مع  لكن  اجلديدة وصاحبها. 
يروي شيوخنا: انه - كرامة من هللا حلماية ابن اخيه - يف ضحضاح 

من انر وحتت رجليه مجراتن يغلي منها دماغه!
ضحك صديقه الشيعي وقال:

كل الشواهد والقرائن تثبت بال شك ان ااب طالب كان مؤمناً، بل من 
السّباقني اىل االسالم.

- هذا خمالف ملا اشتهر عندان؟!
أن  النصارى  عند  متساملاً  أليس  اشتهر صحيح؟!  ما  وهل كل   -

املسيح ابن هللا، وأن املسيح صلب، و...؟!

فمن غري املعقول أن يدافع انسان عن انسان اخر خمالف له متاماً 
ذلك  اىل  اضف  العقيدة.  هذه  افناء  على  يعمل  بل  ابلعقيدة، 
مدى املعاانة الطويلة وشدة املصائب الثقيلة وحتمله هلا، فاحلصار 
والعزلة واملقاطعة و.. حمال ان يتحملها اي انسان يف سبيل اخر 

مامل يشاركه يف املبدأ والعقيدة.
قال صديقه الشيعي: ما الداعي ألن حيزن رسول هللا على عمه، 

حىت مّسى عام وفاته ووفاة خدجیة بعام احلزن؟!
يقول اهلامشي بن علي: ان الرسول حزن على عمه ألنه انتهى 

اىل النار. 
فاستدرك صديقه قائاًل: 

مسامعه  على  يتلو  بل كان  هلب،  ايب  عمه  على  حيزن  مل  ملاذا  اذن 
ومسامع غريه سورة املسد مبا فيها من وعيد حىت قال ابوهلب: إن 
حتت  يعيش  ان   هللا رسول  يرضى  مث كيف  هجاين.  قد  حممداً 
اْلُمْؤِمُنوَن  يـَتَِّخِذ  ظل كافر ويف منعته وهو يتلو قول هللا تعاىل: »اَل 
اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء...« وقوله: »اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي 
َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء...« وكيف ال يثور ابوطالب وهو يرى ان دعوة ابن 
الذي كان   - اليه - وهو ولده علي الناس  اقرب  أخيه متس 
مالزماً للرسول مالزمة الظل لصاحبه؟! ان رسول هللا أحب 
عمه أابطالب ألنه مؤمن وهوممتثل لقوله تعاىل: »اَل جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن 
اِبللَِّ َواْليـَْوِم اآْلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آاَبَءُهْم َأْو 

أَبـَْناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم...«2
له  التارخيية تؤكد هذه احملبة.3 بعد ذلك قال  كما ان املصادر 
صديقه الشيعي: الشيء الذي ال ينقضي له عجيب هو إصرار علمائنا 

على إسالم ايب سفيان! واضاف: 
رجل من أعمدة الشرك وأئمة الكفر الذين ما قصروا يف شيء حملاربة 
الدين اجلديد أبمواهلم وأحالفهم وسيوفهم، تراهم اآلن من أهل االميان 
واجلنة!.. وهكذا ترى اي أخي كيف أن كافل رسول هللا وحاميه 
ومانعه أبوطالب يف ضحضاح من انر، وعدو هللا ورسوله جبار قريش 

ورأس الكفر ومن سعى طوال عمر الدعوة اىل حماربتها.. يف اجلنة!
وهكذا تساقطت اوراق التوت عن عورات التاريخ املزيف لتكشف 
احلقائق واخلفااي ولتعطي االحجام احلقيقة هلؤالء احملسوبني على 

رسول هللا من خالل صحبتهم أو رؤيتهم له!

نقطة التحول
وهكذا حتول النفور الشديد من الشيعة اىل حمبة واخاء، فقد تبدد 
الضباب الذي كان حيول دون الرؤية، وقد وجد  اهلامشي بن علي 
ان ما كان يرمى به الشيعة ابطل يف ابطل، وأن حكام اجلور قد 
لعبوا دوراً يف ذلك، وعلماء السوء كانوا اداًة لتنفيذ مآرهبم، فجعلوا 

الثورة والنهضة على الظامل خروج على االمام و.. يقول:
واليت بفضل هللا ومّنه علي بن ايب طالب وابناءه املعصومني حىت 

أكون برئ الذمة مع هللا ورسوله. 
أحقية  يف  اخلوض  يف  اجلواز  بعدم  القول  سفاهة  عرف  وقد 

املذاهب!
مصادر  على  عن كثب  واالطالع  والنقاش  للحوار  لقد كان 
القرآن  به  أيمر  ما  وهذا  احلقائق،  معرفة  يف  االثر  أبلغ  الشيعة 
ِبِه ِعلٌم...«4  الكرمي حيث يقول تعاىل: »َوال َتقُف ما لَيَس َلَك 
و»ِإنَّ الظَّنَّ اَل يـُْغيِن ِمَن احْلَقِّ َشيـًْئا...«5 وأيمر به العقل السليم، 
فال بد ألي انسان من التثبت، مث حيكم بعد ذلك، وهذا ما فعله 

اهلامشي بن علي.

كلمته ألهل السنة
يقول: 

الواقع أن هناك مسألة مهمة نلفت النظر إليها، وهي خوف بعض 
اخواننا السنة من مطالعة كتبنا، حىت ان البعض منهم يشرتيها وحيرقها 
كما مسعت !! من خياف من قراءة كتاب فلن يبلغ الغاية ال يف الدين 
وال يف الدنيا. إقرؤا كتبنا، فإن كّنا ظاّلني فهاتوا برهانكم وارشدوان 

لتكسبوا الثواب، وإن كنا على احلق فتعالوا إليه وإن كان مرًا.

مستواه العلمي
االنكليزية  اللغتني  االستاذية يف  علي شهادة  بن  اهلامشي  حيمل 
وااليطالية. كما انه حيسن اللغة الفرنسية ابالضافة اىل لغة األم 

اللغة العربية.
دراسته  يواصل  شعرية.وهواالن  ومقطوعات  ادبية،  له كتاابت 
لعلوم آل حممد. كما له مؤلفات بعد اعتناقه ملذهب اهل 

المستبصـرون

المستبصـرون

البيت، هي:
۱. »حوارمع صديقي الشيعي«،

۲. »الصحابة يف حجمهم احلقيقي«.

اهلوامش:
۱. »تذكرة اخلواص«، صص 61 و64؛ »اتريخ الطربي«، ج 4، صص 
التاريخ«، ج 3، ص 206؛ »اتج  407 و456 و459؛ »الكامل يف 
العروس«، ج 8، ص 141؛ »العقد الفريد«، ج 4، صص 295-306؛ 

»انساب االشراف«، ج 5، صص 70 و75 و90.
2. سورة اجملادلة، اآلية 22.

44؛  ص  االبطح«،  »شيخ  84؛  ص   ،1 ج  النبوية«،  »السرية   .3
»احلجة«، ص 67؛ »معجم القبور«، ج 1، ص 204؛ »تذكرة اخلواص«، 
ص 10؛ »النهج احلديدي«، ج 3، ص 314؛ »الغدير«، ج 7، صص 

374 و378.
4. سورة االسراء، اآلية 36.
5. سورة النجم، اآلية 28.

املصدر: مرکز االحباث العقائدية.
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الحياة اإليمانية صحيفة الرضوية

:قال الرضا
»من کانت له حاجه قد ضاق هبا ذرعا فلينزهلا ابلّل تعالی جّل امسه«- 

إلی أن قال:
»فليصم يوم األربعاء واخلميس واجلمعه، مثّ ليغسل رأسه ابخلطمّی 
يوم اجلمعه و يلبس أنظف ثيابه و يتطّيب أبطيب طيبه، مثّ يقّدم 
ليربز إلی آفاق  صدقه علی امرئ مسلم مبا تيّسر من ماله، مثّ 

السماء، وال حيتجب ويستقبل القبله - ويصّلی رکعتني:
يقرأ فی االُولی فاحته الکتاب و »ُقْل ُهَو الّل َاَحٌد« مخس عشره 
مرّه، مثّ يرکع فيقرأها مخس عشره مرّه، مثّ يرفع رأسه فيقرأها مخس 
رأسه  يرفع  مثّ  مرّه،  عشره  فيقرأها مخس  يسجد  مثّ  مرّه،  عشره 
فيقرأها مخس عشره  اثنيه  يسجد  مثّ  مرّه،  فيقرأها مخس عشره 

ينهض فيقول مثل ذلک فی الرکعه الثانيه، فإذا جلس  مرّه، مثّ 
يتشّهد ويسّلم ويقرأها مخس  للتشّهد قرأها مخس عشره مرّه مثّ 
يضع  مثّ  مرّه،  عشره  ويقرأها مخس  ساجدا  خيّر  مثّ  مرّه،  عشره 
خّده األمين علی األرض فيقرأها مخس عشره مرّه، مثّ يضع خّده 
األيسر علی األرض فيقول مثل ذلک، مثّ خيّر ساجدا فيقول وهو 

ساجد يبکی:
اي َجواُد اي ماِجُد، اي واِحُد اي َاَحُد اي َصَمُد، اي َمْن مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد 

َومَلْ َيُکْن َلُه ُکُفوا َاَحٌد، اي َمْن ُهَو هَکذا َو ال هَکذا َغيـْرُُه
َاْشَهُد اَنَّ ُکلَّ َمْعُبوٍد ِمْن َلُدْن َعْرِشَک اِلی َقراِر اَْرِضَک ابِطٌل ِاالّ 
َوْجَهَک َجلَّ َجالُلَک، اي ُمِعزَّ ُکلِّ َذليٍل، َواي ُمِذلَّ ُکلِّ َعزيٍز، تـَْعَلُم 

ُکْرَب_تی، َفَصلِّ َعلی حُمَمٍَّد َوالِه َوفـَرِّْج َعّنی.
خّدک  تقلب  مثّ  ثالاث،  ذلک  وتقول  األمين  خّدک  تقلب  مثّ 

األيسر وتقول مثل ذلک.«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، صص 174-173. عن احلسني بن سعيد، عن احلسني بن علوان، عن عمرو بن اثبت، 

 :لعلي قال: »قال رسول هللا عن أيب جعفر
 :اي علي أوصيك يف نفسك خبصال فاحفظها.« مث قال«

»الّلهم أعنه، اما األوىل فالصدق ال خيرجن من فيك كذبة أبدا، 
والثانية الورع ال جترتين على خيانة أبدا، والثالثة اخلوف من هللا 
يبىن  عز وجل  من خشية هللا  البكاء  والرابعة كثرة  تراه،  كأنك 
لك بكل دمعة بيت يف اجلنة، واخلامسة بذل مالك ودمك دون 
بسنيت يف صاليت وصيامي وصدقيت،  االخذ  والسادسة  دينك، 
يف كل  أايم  فثالثة  الصوم  واما  ركعة،  فاخلمسون  الصالة  اما 
شهر مخيس يف أوله، وأربعاء يف وسطه، ومخيس يف آخره، واما 

الصدقة فجهدك حىت يقال: أسرفت ومل تسرف، وعليك بصالة 
الليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل، وعليك بصالة 
الزوال، وعليك بقرائة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك 
يف الصالة، وتقليبهما، عليك ابلسواك عند كل وضوء وصالة، 
األخالق  مبساوي  عليك  فاركبها،  األخالق  مبحاسن  عليك 

فاجتنبها، فإن مل تفعل فال تلومن اال نفسك.« 

املصدر: »وسائل الشيعة«، الشيخ أبو جعفر احلر العاملي، ج 11، 
صص 140-139

الجهاد بالنفس

مالزمة 
الصفات 
الحميدة

دعاء لقضاء الحوائج بعد 
الصيام والصالة
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الحياة اإليمانية

ابن أيب عمري، فقيه وحمدث من أصحاب اإلمام الكاظم واإلمام 
الرضا واإلمام اجلواد، وامسه حممد بن زايد األزدي، وهو من 

أصحاب اإلمجاع.
أمجع العلماء على واثقته وجاللة قدره وفقاهته، وذهب بعضهم 
إىل أن مراسيله يف احلديث كاملسانيد، اتسم مبجموعة من اخلصال 

والصفات احلميدة مما جعله وجيهاً من وجهاء الشيعة.
العباسيني  قبل  من  أمواله  ومصادرة  والتعذيب  للسجن  تعرض 
بسبب تشيعه، وذكرت بعض املصادر أَن مدة حبسه كانت سبعة 

عشر عاماً، له الكثري من الكتب يف الفقه والكالم واحلديث.

نسبه وكنيته ووفاته
حممد بن أيب عمري زايد بن عيسى أبو أمحد األزدي، من موايل املهلب 

بن أيب صفرة وقيل موىل بين أمية.1
 تويف ابن أيب عمري يف سنة 217هـ.ق. يف حياة اإلمام اجلواد

يف »بغداد«، عن عمر يقدر ابلتسعني عاما.2

صحبته لألئمة
 والرضا الكاظم  أصحاب  من  عمري  ايب  ابن  النجاشي  عد 
قال: لقي أاب احلسن موسى ومسع منه أحاديث، وروى عن 
أصحاب  من  »الرجال«  يف  الطوسي  الشيخ  وعده   ،الرضا
الثالثة:  االئمة  أدرك  انه  »الفهرست«:  يف  وقال   ،الرضا
موسى بن جعفر ومل يرو عنه، وروى عن أيب احلسن الرضا 

3.واجلواد

مكانته العلمية
لقد وردت الكثري من كلمات العلماء يف حق ابن أيب عمري وبيان 
قال  الذين  الدينية والعلمية، فهو من أصحاب اإلمجاع  مكانته 
عنهم الكشي: إنه ممن أمجع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه 

وأقروا له ابلفقه والعلم. 
وقال عنه الشيخ الطوسي: إنه كان أوثق الناس عند اخلاصة والعامة 
وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم أدرك من األئمة ثالثة: أاب إبراهيم 
 .ومل يرو عنه، وروى عن أيب احلسن الرضا موسى بن جعفر

سيرة اإلخيـار

ابن أبي عمير

وقال عنه أبو عمرو الكشي: قال حممد بن مسعود حدثين علي بن 
احلسن قال ابن أيب عمري: أفقه من يونس بن عبد الرمحن وأصلح 

وأفضل.4
وقع يف أسناد الكثري من الرواايت واليت بلغ عددها ستمائة ومخسة 

وأربعني موردا.5

صفاته وخصاله
أيب  احلميدة البن  الصفات  من  الرتاجم جمموعة  ذكر أصحاب 

عمري، ومنها:

عبادته وورعه
قال السيد ابن طاووس يف حقه: الشيخ املتفق على علمه وورعه 
وصالحه،6 وروي عن الفضل بن شاذان: أنه دخل على ابن أيب 
عمري وهو ساجد وقد أطال السجود فلما رفع رأسه وسأله عن طول 
سجوده إستقل ابن أيب عمري هذا السجود قياسا بسجود مجيل بن 

دراج ومعروف بن خربوذ.7

جهاده وصموده
ذكر املؤرخون إن حممد ابن أيب عمري أخذ وحبس وأصابه من 
اجلهد والضيق والضرب أمر عظيم، وأخذ كل شئ منه مما كان 
وذهبت كتب   ،الرضا اإلمام  استشهاد  بعد  وذلك  ميلكه، 
ابن أيب عمري فلم خيلص شئ من كتب أحاديثه، فقد كان حيفظ 
أربعني جلدا من كتاب مساه »النوادر«، وقالوا: أنه ضرب مائة 
خشبة وعشرين خشبة أايم هارون لعنه هللا، ووىل ضربه السندي بن 
شاهك على التشيع وحبس، فأدى مائة وعشرين ألفا حىت خلي 

عنه، فقلت: وكان مموال؟ 
بعض  ذكرت  وقد  درهم.8  ألف  مخسمائة  رب  نعم، كان  قال: 

النصوص أن مدة سجنه استمرت سبعة عشر عاما.9

مواساته إلخوانه
ذكر العلماء مواقف البن أيب عمري كان يواسي فيها أخوانه ومنها 
ما رواه الشيخ الصدوق عن إبراهيم بن هاشم أن حممد بن أيب عمري 
كان يعمل بزازا فصادرت احلكومة أمواله فافتقر وكان له دين يف 
ذمة رجال ومقداره عشرة آالف درهم فباع هذا الرجل داره وأخذه 
إىل ابن أيب عمري، فسأله عن املال ومن أين جاء به هل ورثه أم 

هو هبة له أم هو من شئ آخر؟ 
فأجاب الرجل: ابنه مثن داره اليت كان يسكنها ابعها لقضاء الدين. 
فقال ابن أيب عمري: حدثين ذريح احملاريب عن أيب عبد الَل أنه 
قال: »ال خيَرج الرجل عن مسقط رأسه ابلَدين ارفعها فال حاجة يل 
فيها« والَل إين حمتاج يف وقيت هذا إىل درهم وما يدخل ملكي منها 

درهم.«10

أمانته يف رواية احلديث
وردت رواايت تدل على أمانة ابن أيب عمري يف نقل احلديث عن 
أهل بيت العصمة ومنها ما روي عن علي بن حممد القتييب 
قال: قال أبو حممد الفضل بن شاذان: سأل أيب حممد بن أيب 
عمري فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف مل تسمع منهم؟ 
أين رأيت كثريا من أصحابنا قد مسعوا  منهم غري  فقال: قد مسعت 
العامة وعلم اخلاصة فاختلط عليهم حىت كانوا يروون حديث  علم 
العامة عن اخلاصة وحديث اخلاصة عن العامة فكرهت أن خيتلط علَي 

فرتكت ذلك وأقبلت على هذا.11

اهلوامش:
1. اجلزائري، »حاوي األقوال يف معرفة الرجال«، ج 2، صص 175-174.

2. اخلزرجي، »حممد بن أيب عمري األزدي«، العدد 26، ص 230.
3. الكلباسي، »الرسائل الرجالية«، ج 3، ص، 470 ــ 472.

4. العالمة احللي، »خالصة األقوال يف معرفة الرجال«، ص 239.
5. اخلوئي، »معجم رجال احلديث«، ج 15، ص 298.

6. ابن طاووس، »مجال األسبوع«، ص 419.
7. الطوسي، »اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(«، ص 184.

8. الطوسي، »اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(«، صص 488-487.
9. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 49، ص 278.

10. الصدوق، »من ال حيضره الفقيه«، ج 3، ص 190.
11. الطوسي، »اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي(«، ص 487.

املصدر: املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت، ويکی شيعه.

سيرة اإلخيـار
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معرفـة اإلمام

ما معىن التشيع؟ و ما هو السبب يف وجوده؟ و مىت وجد؟ و 
كيف منا و ترعرع؟

الرجل هم  فشيعة  االنصار،  و  االتباع  اللغة  الشيعة يف  و معىن 
ِشيَعِتِه  ِمْن  ِإنَّ  تعاىل: »َو  قوله  منه  و  رأيه،  اتبعوا  الذين  انصاره 
ْبراِهيَم« و يطلق املؤرخون و الفقهاء و املتكلمون لفظ الشيعة  إَلِ
على الفرقة املعروفة مبواالهتا لعلي و البنائه دون غريهم، و قدمنا 
يف الفقرة السابقة ان الشيعة هم الذين يعتقدون بوجوب النص 

التشيـع

االمام  على  نص  قد   حممد ان  و  خليفته.  على  النيب  من 
. علي

سبب التشيع
الشاهد: ان  الغائب على  الظن، و يقيسون  يتبعون  الذين  قال 
السبب االول للتشيع سياسي حمض ال ميّت اىل الدين بسبب، و 
هذا خطأ، فان سبب التشيع ديين صرف، و ال صلة له ابلسياسة 

من قريب او بعيد، انه فعل النيب و قوله.
اما الفعل فقد اختار النيب عليا اخا له و جنيا، و قام 
بتعليمه و هتذيبه،  اهتم  تنشئته منذ عهده ابحلياة، و  برتبيته و 
على  يعاتبة  او  يؤاخذه  مل   ،الرسول يشاء  اصبح كما  حىت 
شي ء يف حياته كلها، و قد اعتمد عليه النيب يف املهمات و 
ساعة العسرة، فبلغ عنه سورة براءة، و ندبه اىل قتال عمرو بن 
ُوّد و مرحب؛ و ابهل نصارى جنران به و بزوجته فاطمة، و 
ولده احلسن و احلسني، و ارتقى على متنه لكسر االصنام، و 
انضوى و اايه حتت كساء واحد، اىل غري ذلك من املناقب اليت 
ال يبلغها االحصاء، و اليت لو كانت منقبة واحدة منها لصحايب 
غري االمام لدقوا له الطبول، و رفعوا له االعالم، و بلغوا به سدرة 

املنتهى.
اما القول فقد نص النيب عليه مبناسبات شىت، اوهلا حني نزلت 
اهله ثالثني  اأْلَقـَْرِبنَي« حيث مجع من  َعِشريََتَك  أَْنِذْر  اآلية: »َو 
ارثي و  الرسول: »هذا و  قال هلم  فأكلوا و شربوا و  رجال 
وزيري و وصيي و خليفيت عليكم بعدي، فامسعوا له و أطيعوا«، و 
اخريها حديث »من كنت مواله فهذا علي مواله«، و بني هذين 
احلديثني صدرت احاديث كثرية، كحديث »انت مين مبنزلة هارون 
و  علي«،  مع  احلق  و  احلق  مع  »علي  حديث  و  موسى«،  من 
السنة يف كتبهم. و  اثبته  الثقلني«، اىل غري ذلك مما  »حديث 
قد مجع علماء االمامية هذه االحاديث يف كتب و جملدات تعد 
ابلعشرات، و طبعت اكثر من مرة و هي يف منال كل راغب، و 
أيسرها تناوال، و اوضحها تعبريا نقض الوشيعة و اجلزء االول و 
الثالث و الرابع من »اعيان الشيعة« للـامني و كتاب »املراجعات« 
لـشرف الدين، و كتاب »دالئل الصدق« للـمظفر، و يف هذين 
الكتابني و غريمها االحاديث اليت أشران اليها برواهتا املوثقني عند 
اصحاب احلديث من السنة. و امساء الكتب اليت دونت فيها من 

صحاح اهل السنة.
هذا، و ما رأيت احدا من علماء السنة يشكك يف سند أحاديث 
و  لكنهم متحلوا  و   ،النيب من   لعلي الوصية  و  الوالية 
أتلوا الوالء ابحلب و االخالص ال ابحلكم و السلطان، و الوصية 
ابلعهد اىل االمام بتجهيز النيب و دفنه؛ و ما اىل ذلك من التكلف 
و التعسف الذي ال يشعر به اللفظ من قريب او بعيد، و ليس 
من شك إنه لو جاء حديث واحد منها يف حق صحايب غري 

االمام لكتبوه مباء الذهب، و اكثروا حوله احلواشي و الشروح.
 ،و قالوا ابلنص عليه من الرسول ،لقد واىل الشيعة عليا

و أوجبوا له العصمة و السبب يف كل ذلك هو النيب دون سواه، 
هو حديث »ال سيف إال ذو الفقار و ال فىت إال علي« الذي رواه 
الطربي يف اترخيه، ص 17، ج 3، و ابن االثري يف »كامل«ـه ص 
74، ج 3، و حديث »علي مع احلق و احلق« الذي ذكره ابن ايب 

احلديد و الرتمذي و احلاكم.1
على هذه االحاديث و امثاهلا اعتمد الشيعة يف والئهم لعلي، و 
مل يعتمدوا على الظن و التخمني، و ال على العاطفة و التعصب، 
و ال على التقليد و الوراثة. اذن فسبب التشيع ديين ال سياسي، 

و علم ال اهواء.

بدء التشيع
قال الشيخ حممد ابو زهرة يف كتاب »املذاهب االسالمية« ص 

:51
الشيعة أقدم املذاهب السياسية االسالمية. و قد ظهروا مبذهبهم يف 
آخر عصر عثمان، و منا و ترعرع يف خالفة علي، اذ كلما اختلط 

ابلناس ازداد اعجااب مبواهبه، و قوة دينه و علمه. 
و قال آخر: 

ان مذهب التشيع ظهر يوم وقعة اجلمل، 
و قال اثلث: بل يوم ظهور اخلوارج. 

و قال طه حسني يف كتاب »علي و بنوه«: ان فرقة الشيعة اصبحت 
.و بنيه يف عهد احلسن بن علي حزاب سياسيا منظما لعلي

على   النيب نص  بتاريخ  يقرتن  التشيع  اتريخ  ان  احلقيقة  و 
عليا  ان  يرون  الصحابة  من  قد كان مجاعه  و  االمام ابخلالفة، 
افضل اصحاب الرسول على االطالق، ذكر ذلك ابن ايب 
احلديد، وعد منهم عمار بن ايسر، و املقداد بن االسود، و ااب 
ذر، و سلمان الفارسي، و جابر بن عبد الّل، و ايب بن كعب، و 
حذيفة اليمان، و بريدة، و ااب ايوب االنصاري، و سهل بن حنيف، 
و عثمان بن حنيف، و ااب اهليثم بن التيهان، و ااب الطفيل، و مجيع 

بين هاشم.
و جاء يف كتاب »اتريخ الشيعة« للشيخ حممد حسني املظفر، 

ص 9: 
الشام عرف مجاعة من كبار  »قال حممد كرد علي يف كتابه خطط 
الصحابة مبوالة علي يف عصر رسول الّل مثل سلمان الفارسي 
القائل: ابيعنا رسول الّل على النصح للمسلمني و االئتمام بعلي بن 
طالب و املوالة له. و مثل ايب سعيد اخلدري الذي يقول: امر الناس 
خبمس، فعملوا أبربع، و تركوا واحدة، و ملا سئل عن االربع قال: 
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جعل اهلل مودة  علّي 
 وفاطمة و ابنيهما

أجرا للرسالة

روی احلاکم فی »املستدرک« إبسناده عن عمر بن علي، عن أبيه 
 :علّی بن احلسني قال

»خطب احلسن بن علّي الناس حني قتل علّی، فحمد هللا 
و أثنی عليه، مثّ قال:

»لقد قبض يف هذه الليلة رجل ال يسبقه األّولون بعمل، و ال 
فيقاتل  رايته،  يعطيه   رسول هللا وقد كان  اآلخرون،  يدركه 
وجربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حيت يفتح هللا 
عليه، و ما ترك علی أهل األرض صفراء وال بيضاء إاّل سبعمائة 
درهم فضلت من عطاايه، أراد أن يبتاع هبا خادما ألهله. مثّ قال: 
»اي أيها الّناس من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأان احلسن 
بن علّي و أان ابن الّنبّی وأان ابن الوصّي وأان ابن البشري وأان ابن 
النذير وأان ابن الّداعي إىل هللا إبذنه و أان ابن السراج املنري وأان من 
أهل البيت اّلذي كان جربيل ينزل إلينا و يصعد من عندان، وأان 

من أهل البيت اّلذي أذهب الّل عنهم الّرجس وطّهرهم تطهريا؛ 
و أان من أهل البيت اّلذی افرتض هللا موّدهتم على كل مسلم.« 
ِإالَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه  َأْسأَُلُكْم  اَل  لنبيه: »ُقْل  تعالی  و  تبارک  فقال 

اْلَمَودََّة يف اْلُقْرىَبٰ َوَمْن يـَْقرَتِْف َحَسَنًة نَزِْد َلُه ِفيَها ُحْسًنا...«1 
فاقرتاف احلسنة مودتنا أهل البيت.«

اهلامش:
1. سورة الشورى، اآلية 23.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
292-293؛  صص  1423ه.ق.،  األولی،  الطبعة  بريوت، 

»املستدرک علی الصحيحني«، ج 3، صص 172.

خيـر البـرّية

الصالة و الزكاة و الصوم و احلج. قيل فما الواحدة اليت تركوها؟ 
قال: والية علي بن ايب طالب. قيل له: و اهنا ملفروضة معهن؟! قال: 
نعم هي مفروضة معهن. و مثل ايب ذر الغفاري، و عمار بن ايسر، و 
حذيفة اليمان، و ذي الشهادتني، و ايب ايوب االنصاري، و خالد بن 
سعيد، و قيس بن سعد بن عبادة .. اما ما ذهب اليه بعض الكتاب 
من ان التشيع من بدعة عبد الّل ابن سبأ فهو وهم؛ و قلة معرفة 
حبقيقة مذهبهم، و من علم منزلة هذا الرجل عند الشيعة، و براءهتم 
منه و من اقواله و اعماله، و كالم علمائهم يف الطعن فيه بال خالف  
بينهم علم مبلغ هذا القول من الصواب .. ان حممد كرد علي ليس 
من الشيعة، و ال من انصارهم غري انه رأى ان من االمانة ابداء هذه 

احلقيقة، انصعة دون ان يشوهبا بغرض«.
 و اذا كان معىن التشيع هو االميان بوجود النص من النيب
على علي كما اسلفنا فمن الطبيعي ان يبتدى ء اتريخ التشيع 

من حني النطق هبذا النص.

اهلامش:
۱. انظر دالئل الصدق للمظفر، طبعة 1953م.، ج 3، ص 303.

مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 18-14.
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