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منّوعـــات

إن سّنة رسول هللا يف تقدمي أول إمام يف واقعة الغدير، جتسد 
والعلّو  من جهة،  اإلمام  معرفة  للناس يف  الذايت  الضعف  تبيان 
الذايت لإلمام من جهة أخرى. إن اإلمام ليس ابملعىن العام أي 
الرائد واملرشد، بل يف املعىن اخلاص، من هو متقدم وأفضل من 
سائر الناس واملخلوقات يف علّو الشأن واالعتبار الوجودي. إن 
شرف وجوده، جعل ابلضرورة االخرين، عاجزين عن درك علّوه 
النيب األكرم. إن  التعويل على قول وعمل  الذايت، وابلتايل 
بيان شأن علي شاهد على هذا  كالم رسول هللا يف 

اإلدعاء:
»اي علي ما عرف هللا حق معرفته غريي و غريك و ما عرفك حق  

معرفتك غري هللا و غريي.«1
وقال يف مناسبة أخرى:

»اي علي مل يعرف هللا تعاىل إال أان و أنت، و مل يعرفين إال هللا و أنت 
و مل يعرفك إال هللا و أان.«2

وليس من الصعوبة مبكان درك هذا املعىن. إن األشرفية واألفضلية 
الوجودية ملوجود أشرف، ال حتوالن دون إحاطة ومعرفة املوجود 

األدىن بذلك املوجود؛ مثلما أنه من غري املمكن معرفة االنسان 
للنبات  الوجودي  الضعف  إن  للنبات.  احليوان  للحيوان ومعرفة 
واحليوان والعلّو الوجودي لإلنسان ال حيول دون هذه املرتبة من 

الدرك واملعرفة. 
ماذا أقول يف مدحك اي مظهر األضداد
إن مقامك عاٍل ورفيع، واللسان عاجز

ورغم أنك ملك عامل الوجود والكون
فان الكرابس لباسك واحلصري فرشك 

العلو الذايت ليس أمرا اعتباراي، حىت يضعف أو يزول مبرور  إن 
الرطوبة  وصفة  للزيت  الدسم  غرار  على  ذايت،  أمر  ألنه  الزمن؛ 
للماء، ومثلما أن اجلمادات، ال تكتسب الصفات الذاتية املودعة 
طريق  عن  يتمتع  ال  املعصوم،  غري  اإلنسان  فان  النبااتت،  يف 
اجلهد ومسار األمر االكتسايب واالعتباري، الصفة الذاتية لإلمام 
املعصوم مبا فيها العلم اللدّن والعصمة الكّلية، لذلك فان مسار 
الدرك واملعرفة احلقيقية لإلمام مغلق ابلضرورة أمام  اجلميع، والبد 
من التأسي مبعصوم رفيع املقام، لنيل مراتب من املعرفة يف مستوى 

الضعف الذاتي الضعف الذاتي 
للناس والعلّو للناس والعلّو 

الذاتي الذاتي 
لإلمام لإلمام 

معرفة غري املعصوم للمعصوم.
وحسب قول مشهور، فان القرآن حيتوي على سبعة أو سبعني 

بطنا.
ووردت رواايت عن النيب األكرم وأئمة أهل البيت يف 

هذا اخلصوص مبا يف ذلك: 
»إّن للقرآن ظهرا و بطنا ولبطنه بطن إىل سبعة أبطن.«3

وجاء يف األحاديث أن القرآن حيتوي على سبعة أو سبعني بطنا.4
لـصدر  البيان«  إعجاز  »تفسري  هو  بطنا  سبعني  رواية  ومصدر 
الدين القونوي )الوفاة 671هـ.ق.(. وأورد يف معرض تبيانه لبطن 

القرآن وأسرار احلروف: 
»و من ال يکشف له هذا الّطور مل يعرف سّر بطون القرآن الّتی ذکرها 
رسول الّل بقوله: »للقرآن ظهر و بطن إلی سبعة أبطن« و يف 

رواية »إلی سبعنی بطنًا«5و6
إن الولوج إىل البطن، يعين الذهاب إىل أبعد من ظاهر كلمات 

القرآن وصورة اآلايت وكشف املعان املسترتة. 
ويقول العالمة الطباطبائي: 

إن القرآن، يوّضح من خالل البيان اللفظي، أهدافه الدينية ويصدر 
تعليمات للناس يف جمال العقيدة والعمل؛ بيد أن مقاصد القرآن ال 
تقتصر على هذه املرحلة؛ بل أنه ينطوي يف ظل األلفاظ على مرحلة 

معنوية وأهداف أعمق وأوسع، يناهلا بعض من اخلواص.7 
ويضيف العالمة: 

إن ابطن القرآن ال يُبطل ظاهره؛ بل أن الباطن هو مبنزلة الروح اليت 
تضفي احلياة للجسم.8

وابألحرى، فان القرآن هو كالبحر الذي ميلك مساحة وعمقا. 
إن من جيلس على الشاطئ اآلمن، ينظر إىل البحر حىت  األفق 
البعيد، ووحدههم السباحون ومن بعدهم الغطاسون يعربون صورة 
البحر وظهره، وجيتازون جزء من مساحة البحر وعمقه، وينالون 
معرفة أفضل عن البحر وما فيه من اجلماد والنبات واحليوان، أما 

خالق البحر وحده طبعا يعرف البحر مبجمله وبشكل أمّت.

الراسخون يف العلم
الال  احمليط  يقطعون  الذين  الغطاسني  هؤالء  ذكر  على  ويؤتى 

متناهي ملعان القرآن، حتت مسمى »الراسخون يف العلم«. 
»ُهَو الَّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آايٌت ُمَْكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب 
َوُأَخُر ُمَتشاِباٌت فََأمَّا الَّذيَن يف  قـُُلوِبِْم زَْيٌغ فـَيـَتَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه ابِْتغاَء 

ُ َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلم «9 اْلِفتـَْنِة َوابِْتغاَء َتْويِلِه َوما يـَْعَلُم َتْويَلُه ِإالَّ اللَّ
إن هللا تعاىل، هو ابرئ القرآن والبحر والراسخون يف العلم، وهم 

الغطاسون الذين ينالون إبذن هللا، إمكانية الغوص يف أعماق هذا 
البحر الشاسع، ويكتشفون احلقائق املسترتة واحملبذة. 

ممن   واألئمة  النيب هم  العلم،  يف  الراسخون  من  واملراد 
يعلمون أتويل اآلايت املتشاهبة للقرآن.10

وقال اإلمام الصادق: »حنن الراسخون فی العلم وحنن نعلم 
اتويله.«11

وكل جاهل يريد النزول إىل البحر من دون معرفة فن السباحة، 
فانه يغرق ويفقد روحه. إن اآلية الكرمية »ال میسُُّه ااّل املطّهرون« 
األشخاص  أولئك  أن  من  املعىن  هذا  ترفد  الواقعة،  سورة  من 
جمال  ميتلكون  والدنس،  والنقص  العيب  من  واملطهرين  املنزهني 

التماس مع القرآن والغوص يف أعماقه.
والتأويل  التنزيل  نبيه  علم  هللا  »إن   :الصادق اإلمام  ويقول 

فعلمه رسول هللا عليا قال وعلمنا و هللا.«12
وجاء يف وصية النيب األكرم أن سلوا أهل العلم يف أمر ال 

تعرفونه حق اليقني.
وقال هللا تعاىل يف »اآلية 43 من سورة النحل«: »َفْسئـَُلوا َأْهَل 

الذِّْكِر ِإْن ُكنـُْتْم ال تـَْعَلُمون«
 :البيت املنقولة عن أهل  الرواايت  العديد من  وقد جاء يف 

»حنن أهل الذکر وحنن املسئولون.«13

اهلوامش:
۱. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج ۲، ص 268.

2. اجمللسي، حمّمد تقي، »روضة املّتقني«، ج ۱۳، ص 273.
3. الطباطبائی، حمّمدحسني، »امليزان يف تفسري القرآن«، ج ۱، ص 7.

املرحوم علي  )تعليق  األخبار«، ص 259  الصدوق، »معان  الشيخ   .4
أکرب غفاري(

5. القونوي، »إعجاز البيان يف تفسري أّم القرآن«، ص 128.
6. »ابن أيب مجهور، »عوايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية«، ج  4، 

ص 107.
7. الطباطبائی، »الشيعة يف اإلسالم«، 1388ه.ش.، ص 78.

8. املصدر السابق، ص 80.

9. سورة آل عمران، اآلية 7.
10. الشيخ الکليين، »الكايف«، طباعة االسالمية، ج 1، ص 213.

11. املصدر السابق، ص 213.
12. املصدر السابق، ج ۴، ص 442.

13. »تفسري نور الثقلني«ة ج ۳، صص 56-55.
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منّوعـــات أخبار المسلمين في العالم

أخبار المسلمين في العالم

عرضت منظمة أمريكية تدعى »إذا عرف األمريكيون«، فيلماً قصرياً 
يوثق مقتل 78 طفالً فلسطينياً على يد قوات االحتالل اإلسرائيلي 

يف عام 2021م.
األمريكي  املايل  الدعم  لوقف  محلة  من  جزءاً  يعد  الذي  الفيلم، 
لالحتالل اإلسرائيلي، ُنشر على مواقع التواصل االجتماعي وموقع 
املنظمة على اإلنرتنت، ويوضح عدد األطفال الفلسطينيني الذين 

قُتلوا على يد االحتالل اإلسرائيلي وكيف قتلوا.
وأوضحت املنظمة أن 61 طفالً من جمموع 78، قتلوا يف قطاع 

غزة، و17 يف الضفة الغربية.
إطالق  منها  أساليب  عدة  األطفال عرب  إسرائيل هؤالء  وقتلت 
إطالق  القذائف،  إطالق  جوية،  غارات  شن  احلي،  الرصاص 

صواريخ عرب مسريات من دون طّيار، وفق املنظمة.
وأكدت املنظمة أن هؤالء األطفال مت قتلهم من دون أن يشّكلوا 

أي هتديد لـإسرائيل أو لقواهتا.
تقدمها  اليت  والعسكرية  املالية  املساعدات  قيمة  الفيلم  ويقدم 

الوالايت املتحدة لـإسرائيل. وقالت املنظمة إنه: 
خالل عام 2020، قدمت واشنطن إلسرائيل ما ال يقل عن 10.5 
مليون دوالر يومياً كمساعدات عسكرية وصفر دوالر كمساعدات 

عسكرية للفلسطينينی.
ودعت املنظمة الكونغرس األمريكي لعرض الفيلم خالل اجتماعات 
اإلسرائيلية  واجلرائم  ابالنتهاكات  التوعية  لتقدمي  املختلفة،  جلانه 

املستمرة ضد الفلسطينيني.
وتعرف منظمة إذا عرف األمريكيون نفسها، أبهنا:

منظمة غري رحبية ومعهد أحباث ومعلومات مستقل، يركز على عالقة 
الوالايت املتحدة ابلنزاع اإلسرائيلي الفلسطيين.

و كانت احلركة العاملية للدفاع عن األطفال/ فرع فلسطني، وثقت 
عام 2021م.،  فلسطينياً خالل  إسرائيل 77 طفالً  قتل  أيضاً 

وحماكمتها عسكرايً بني 500 و700 طفل سنوايً.
وأشارت إىل أنه:

منذ عام 2000م. وحىت اليوم، قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي حنو 
2200 طفل فلسطيين.

املصدر: شفقنا العريب

إسرائيل قتلت إسرائيل قتلت 7878 طفاًل  طفاًل 
فلسطينيًا في عامفلسطينيًا في عام20212021

قلق علماء مسلمون و مسيحيون قلق علماء مسلمون و مسيحيون 
بشأن تصاعد العنف الدینيبشأن تصاعد العنف الدیني

و»اجمللس   ،)DBK( األملان«  األساقفة  »مؤمتر  أعضاء  أكد 
الذي  االجتماع  )KRM( يف  أملانيا«  يف  للمسلمني  التنسيقي 
أقيم مؤخراً على ضرورة احلوار بني األداين، معربني عن قلقهم إزاء 

تصاعد العنف الديين والعنصرية يف اجملتمع األملان.
لألخوة  العاملي  اليوم  مبناسبة  عقد  الذي  االجتماع  هذا  ويف 
االنسانية، انقش أعضاء اجملموعتني آفاق العمل املشرتك، ابإلضافة 
إىل ذلك، كان هناك تبادل لوجهات النظر حول القضااي احلالية 

للحوار بني األداين، وآفاق التعاون بني الطوائف الدينية.
أملانيا،  يف  للمسلمني  التنسيقي  للمجلس  العام  األمني  وقال 
عبدالصمد اليزيدي الذي حضر االجتماع كممثل عن مجعيات 
أجل  من  أنه  وأعتقد  أمام جمتمعنا،  إننا مسؤولون  أخرى:  إسالمية 
احلفاظ على السالم واألمن يف جمتمعنا، حنتاج إىل مواصلة احلوار بنی 
أتباع الدايانت ومیكن هلذه احلوارات أن توسع تعاون خمتلف الطوائف 

الدينية.
ويف هناية االجتماع، أصدر إليزيدي وأسقف مدينة »آوغسبورغ« 
يف والية »ابفاراي األملانيا«، الدكتور بريترام ماير بياانً مشرتكاً جاء 
فيه: أكد البااب فرنسيس، وشيخ األزهر أمحد الطيب يف وثيقة أبوظيب 
أن هللا خلق اإلنسان، وكّرمه. لذلك فإن املؤمننی من خمتلف الطوائف 

عن  للدفاع  البعض كإخوة  ببعضهم  االعرتاف  إىل  مدعوون  الدينية 
وبصفتنا  االنسانية.  الكرامة  هذه  على  واحلفاظ  والعدالة،  السالم، 
مسيحينی، ومسلمنی يف أملانيا فإننا ملتزمون ابلتعاون األخوي سواء 
على املستوى االحتادي أو احمللي على مستوى اجلمعيات، واملساجد. 
ونريد تطوير، وتقوية القنوات املختلفة للحوار، والتعاون بنی األداين 

بشكل مستمر.
وأكد البيان أنه: لقد آن األوان للوقوف ضد مجيع أشكال العنصرية، 
على  اهلجمات  تقابل  أال  اإلسالم. وجيب  وعداء  السامية،  ومعاداة 
أماكن العبادة يف بلدان من أي شخص مهما كان ابلالمباالة. إن املعابد 

والكنائس، واملساجد يف حاجة ماسة إىل احلماية.
جدير ابلذكر أنه قد مت اختيار الرابع من شباط / فرباير إلحياء اليوم 
العاملي لألخوة االنسانية ألنه يوافق يوم التوقيع على وثيقة »األخوة 
اإلنسانية من أجل السالم العاملي والعيش املشرتك« يف 4 شباط/ 
فرباير 2019م. بـ»أبوظيب«، من ِقبل قداسة البااب فرنسيس، اباب 
الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة شيخ األزهر ورئيس جملس حكماء 

املسلمني، الدكتور أمحد الطيّب.

املصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية
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أخبار المسلمين في العالم

على مدى سنوات رأينا صعود حكام يف منطقتنا والعامل مبساعدة 
من  بدل  هبا  وثقوا  ألهنم  فقط  املدوي،  سقوطهم  ورأينا  أمريكا 
الوثوق بقدرة شعبهم وثقة شعبهم بقدرة وطنه، رأينا كيف دعمت 
انه قادر على الوقوف بوجه  ايران الذي كان يظن  أمريكا شاه 
الشعب االيران مبساعدة امريكا لكنه سقط وهرب اىل امريكا 

ويعلم اجلميع كيف انتهى امره.
ايضا دكتاتور العراق رئيس نظام البعث البائد صدام حسنی الذي 
انتصار  بعد  ايران  لضرب  االسلحة  انواع  جبميع  الغرب  سلحه 
الكيماوية، إال  يبخل عليه حىت ابالسلحة  الثورة االسالمية ومل 
الوراء  اىل  خطوة  يرتاجعوا  مل  ابلعقيدة  املتسلحني  االيرانيني  ان 
ورغم آتمر العامل أمجع عليهم حافظوا على وطنهم وأرضهم وردوا 
االعداء، يف حني رأينا كيف سقط صدام ومجيعنا رأينا حلظة قبض 
اجلنود االمريكيني عليه بصورة مذلة )يف حفرة(، ويف هناية املطاف 
حاكم الشعب العراقي جالده صدام وجعله يدفع جزاء ما اقرتفت 

يداه من جرائم حبق شعبه وجريانه.
رأينا كيف احتلت أمريكا افغانستان لـ20 عاما ومن مث خرجت 
منهم  االفغان  سواء  حلفاءها  وراءها  اتركة  مهجية  بطريقة  منها 
او االوربيني الذين شاركوها احتالل هذا البلد، رأينا كيف دفع 

الغرب جورجيا وغررها بعداء »روسيا« عام 2008م. ومن مث 
ختلى عنها يف أول مواجهة، واليوم دفعت امريكا والغرب اوكرانيا 
للتآمر على روسيا اليت تشكل جزءا اليتجزأ من اتريخ هذا البلد 
حبكم ان اوكرانيا كانت جزءا من االحتاد السوفيييت سابقا، واليوم 
روسيا  قررت  عندما  امليدان  يف  وحيدة  االوكرانية  االدارة  بقيت 
الناتو وحماولته جتنيد  الدفاع عن أمنها الوطين بسبب تدخالت 
اوكرانيا يف صراعه مع روسيا، فوقعت »كييف« فريسة للجشع 
الغريب املعروف وأصبحت مثلها كمثل كثريين وقعوا يف نفس الفخ 

واعتمدوا على الغرب حلمايتهم.
اليردون  الشعبية  واللجان  اجليش  يتكرر،  املشهد  اليمن  ويف 
العدوان اهلمجي فحسب بل يعتمدون على انفسهم متكلني على 
هللا يف تصنيع أسلحتهم ويوجعون أعداءهم الذي يقتلون أبناءهم 
ومينعون عنهم الغذاء والدواء، وقد رأينا كيف استنجدت السعودية 
وكذلك االمارات أبمريكا وحىت »العدو االسرائيلي« حلمايتهم من 

املسريات اليمنية اليت هزت عروشهم الزجاجية.

املصدر: قناة العامل

كيف صمد اليمن كيف صمد اليمن 77 سنوات ولم  سنوات ولم 
تصمد أوكرانيا تصمد أوكرانيا 77 ساعات ! ساعات !

إذا صّحت األنباء اليت نقلتها »القناة 13« العربيّة نقاًل عن مسؤول 
إسرائيلي كبري، أبّن معظم )إن مل يكن مجيع( يهود »أوكرانيا« الذين 
يزيد عددهم عن 200 ألف شخص، رفضوا اهِلجرة إىل إسرائيل، 
وفّضلوا البقاء يف بلدهم، أو اهلجرة إىل أماكٍن أخرى، وهي تبدو 
أنباء صحيحة، فإّن هذا املوقف ُيشكل صدمة للمشروع الصهيون 
واملرّوجني له، ويؤكد أن إسرائيل مل تـَُعد جنة »ارض امليعاد« يف نظر 

الكثري من اليهود.
األوكرانيون اليهود رمّبا يكونوا أّول من »عّلق اجلرس«، وقالوا »ال« 
كبرية لإلغراءات اإلسرائيلّية ابهِلجرِة إىل »فلسطني احملتّلة«، ألهّنم 
وبكل بساطة، ال يرون يف الّدولة العربية الوطن اآلمن الذي حُيّقق 
مستقباًل مستقرّا مزدهرا ألطفاهلم، ابلّنظر إىل الّتهديدات واألخطار 
اليت حتيط هبا من كل جانب، مضافًا إىل ذلك، رمّبا ال يريدون 
متييز أنفسهم عن أشّقائهم األوكرانيني، واهلروب من البالد، يف هذه 

اللحظات احلرجة جّدا يف اترخيها.
فمن يريد اهلجرة واالستقرار يف دولة حتيط هبا مئات اآلالف من 
الّصواريخ واملسرّيات يف منطقة الشرق األوسط اليت تشهد تغيريات 
متواصلة يف قواعد االشتباك منها، ويف ظل تراجع واضح للتفّوق 
العسكري اإلسرائيلي وظهور قوى إقليمية عظمى مثل »إيران«، 

و»العراق«  »أفغانستان«  يف  متتالية  أمريكّية  هزائم  مقابل  يف 
و»سورية« و»اليمن«؟

اإلسرائيلّيون، وابعرتاف أجهزة إعالمهم، بدأوا اهلجرة املعاكسة، 
وابألحرى اهلروب من إسرائيل إىل مالذات آمنة، وخاصة يف أورواب 
وأمريكا و»كندا«، بعد معركة »سيف القدس« األخرية يف أاّير 
وأطلقت خالهلا  فقط،  يوما  استمّرت 11  اليت  املاضي  )مايو( 
املقاومة أكثر من 4200 صاروخ أرسلت سّتة ماليني إسرائيلي 
إىل املالجئ، وأغلقت املطارين الوحيدين ممّا أّدى إىل عزل إسرائيل 
كّلّيا عن العلم، وال خُيامران أدىن شك أبّن يهود أوكرانيا يعرفون 
هذه احلقائق جّيدا، واتبَعوا هذه املعركة مثل معظم أقراهنم يف العامل.

رفض اليهود األوكرانيني املغرايت اإلسرائيلّية ابهلجرة ُيشكل قّمة 
وصادمة يف  رسالة صرحية  ويوّجه  والوعي،  والعقالنّية،  احلكمة، 
املشروع  عن  ابالبتعاد  العامل،  يف  اآلخرين  لليهود  نفسه  الوقت 
من  االفرتاضي  عمرها  يقرتب  اليت  إسرائيل  ودولة  الّصهيون، 
الكثري من  أاّيم وجودها حمدودة، حسب رأي  االنتهاء، وابتت 

اخلرباء واحملّللني الّسياسيني اإلسرائيليني أنفسهم.. وهللا أعلم.

املصدر: رأي اليوم

لماذا یرفض یهود لماذا یرفض یهود 
أوكرانيا الِهجرَة أوكرانيا الِهجرَة 

إلى إسرائيلإلى إسرائيل
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 املسار األول: نفي أي دعوى للسفارة عنه
وتكذيبها

إن اإلمام املهدي هبذا املسار املهم والتوجيه السديد قطع دابر 
أي دعوى للقاء به، وتبليغ شيء عنه ممن يدعي ذلك، كطالب 
الدنيا وأصحاب األهواء الذين يدعون السفارة عنه والنيابة واللقاء 
به، ويبثون اإلرشادات والتوجيهات املنسوبة إليه كذاب وزورا لشيعته 

:ومواليه عن طريق هذه الدعوى؛ حيث قال
»... وسيأيت شيعيت من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة 
قبل خروج السفياين والصيحة فهو كذاب مفرت، وال حول وال قوة إال 

ابهلل العلي العظيم.«2 
إذ أنه حكم على كل مدعي املشاهدة والسفارة أبهنم كاذبون 

مفرتون.
فبهذا املسار االسرتاتيجي األول أراد اإلمام أن حيصن شيعته 
من هؤالء الكذابني األدعياء، ويرسم هلم خطا اثبتا مستقيما ال 
مييل وال حييد عنه أحد إال ضل طريق احلق، وال ينخدعوا بدعاوى 
املضلني وأصحاب األهواء، فينجروا خلفهم وينخدعوا بدعاواهم.
وهذا من أهم احلصون احلامية اليت حفظت الشيعة من التمزق 
والتشتت، وجعلتهم أمة متماسكة على مدار القرون، رغم الضغط 
الشديد من الظاملني والقتل والتهديد، وما زالوا حتت هنج واحد 

وراية واضحة.

املسار الثاين: اللجوء إىل العلماء االعالم واملراجع 
العظام والتمسك بم

إن اإلمام املهدي يعلم حبدوث منطقة فراغ يف قيادة األمة عند 
غيبته الكربى، السيما بني شيعته ومواليه.

كما أن موضوعات األحكام الشرعية تتبدل وتتغري على مدار 
األايم والعصور، واألحداث تتطور، والوقائع تتجدد خالهلا، ومع 
اختالف وتنوع األماكن والبلدان، فالبد من الوقوف على الواقع 
على  الشرعية  األحكام  من  وحنومها  واحلرام  احلالل  من  الفقهي 

املكلف، وهذا مما ال يتيسر لكل أحد من الناس.
وهنا رسم اإلمام املهدي مسارا اسرتاتيجيا اثنيا، وهذا املسار 
هو الرجوع إىل رواة أحاديث أهل البيت، كما نبه إىل ذلك، 

:بقوله
»وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجيت 

عليكم وأان حجة هللا.«3
ورواة احلديث املذكورون يف الرواية هم العلماء األعالم واملراجع 
العظام الذين حفظوا رواايت أهل البيت وتدارسوها، وعرفوا 
بيان  عاتقهم  وفهموا كالمهم، ومحلوا على   آل حمّمد علوم 
للناس على  البيت وتوضيحها  املعرفية ملدرسة أهل  احلقائق 
اختالف العلوم وتنوعها، عقيدة ومنهجا وسلوكا، فكانوا مالذا 

حلفظ عقائد الناس، ومرجعا حلمايتهم من االحنراف.
وقد متكن هؤالء العلماء األعالم من استنباط األحكام الشرعية 
يف خمتلف الوقائع احلادثة واملستحدثة من خالل ما أصله أئمة 
أهل البيت، كما قال أبو عبد هللا الصادق: »إمنا علينا 

أن نلقي إليكم األصول وعليكم أن تفرعوا.«4 
ولكن ما هي صفة هؤالء العلماء الذين أمران اإلمام ابلرجوع 
إليهم والتمسك بسريهتم، وهل األمر يشمل كافة العلماء، أو كل 

من ادعى ذلك؟
أبدا، فإن والد اإلمام املهدي قد رسم صفات هؤالء العلماء 
وحدد معاملهم، حيث قال: »فأما من كان من الفقهاء صائنا 
لنفسه، حافظا لدينه، خمالفا على هواه، مطيعا ألمر مواله، فللعوام أن 

يقلدوه.«5 أي أن يرجعوا إليه ويتمسكوا بتوجيهاته وآرائه.
ومن هنا نرى أن مدرسة أهل البيت ما حفظ كياهنا وال محي 
التصدع واخللل، وال بقيت أركاهنا قائمة، وصورهتا  جدراهنا من 
حمفوظة، ورايتها مرفوعة وانبضة ابلعطاء الفكري واملعريف -على 
وعاظ  من  فيها  والطعن  وحماربتها،  هلا  الطغاة  تنكر  من  الرغم 

المسار االستراتيجيالمسار االستراتيجي11  
للشيعة في الغيبة الكبرىللشيعة في الغيبة الكبرى

ما إن حوصر دار اإلمام العسكري بسامراء وهجم الظاملون 
عليها بعد وفاته سنة )260هـ(، وعرفوا أن له ولدا حيا يرزق، 
املولود  هذا  أن   هللا رسول  عن  ورد  علمهم كما  يف  وكان 
سيكون له الشأن العظيم والوعد الصادق، خبروجه لالنتقام من 

الطغاة والظاملني؛ إلقامة دولة العدل اإلهلية.
 ،مبوت السفري األخري انقطعت الغيبة الصغرى لإلمام املهدي
والنواب  السفراء  طريق  عن  ومواليه  شيعته  مع  تواصله  وانقطع 

اخلاصني، وأعلن قيام الغيبة الكربى. 
أم  مهملني  شيعته  ترك   اإلمام أن  هل  التساؤل،  أييت  وهنا 
ونورا  هاداي،  علما  هلم  يكون  خاصا  مسارا  هلم  وضع   أنه
يسرتشدون به ويستضيئون هبداه، حىت أيذن هللا تعاىل له ابخلروج 

والقيام؟

نعم، إن من لطف اإلمام بشيعته، ومزيد رعايته هلم وعنايته 
نقية  وعبادهتم  عقيدهتم  على  احملافظة  يف  حرصه  وشدة  هبم، 
خالصة، ولزوم استقامتهم على النهج القومي، أن رسم هلم مسارا 
اسرتاتيجيا ال حيدد بعصر وال يقيد بزمان، وال ينحصر مبكان، 
وال بعنوان شخص ما، بل إن هلذا املسار القابلية على التفاعل يف 
كل األزمان والعصور واألماكن ومع كل األشخاص – بشرطها 
وشروطها-، ويالئم كافة الظروف، ويتعايش مع املتغريات الطارئة 

بدون استثناء.
اإلمام  من  املوضوعة  العمل  وخطة  االسرتاتيجية  هذه  وكانت 
املهدي لشيعته يف عصر الغيبة الكربى حتاكي ثالثة مسارات 

أو مستوايت.

السيد ممود املقدس الغريفي
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على  واملنحرفني  واملضللني  املشككني  من  وزابنيتهم  السالطني 
مدار القرون املاضية- إال بربكة هؤالء العلماء األعالم، الورعني 
األتقياء من مدرسة أهل البيت، ورواة حديثهم، فإهنم كانوا 
وما زالوا قادة لألمة صامدين اثبتني ال تغري منهم احلوادث، وال 
متيلهم الرايح العاتية، ومل تغرهم زخارف الدنيا، ومحلوا على عاتقهم 
صورته  وإبقاء  ومعارفهم،   البيت أهل  منهج  على  احلفاظ 
وأعلى  مههم  أكرب  فكان  زالال،  عذاب  ومشربه  انصعة،  صافية 
 ،جدهم احلفاظ على عقائد املؤمنني، ونشر علوم أهل البيت
والتصدي ألعداء الدين واملذهب، ومحايته من الدخالء واجلهالء 

ومدعي العلم مبختلف األساليب والطرق.
هم  األبرار،  األتقياء  األعالم،  العلماء  أن  إىل   اإلمام فنبه 
القادة الفعليون لألمة يف عصر الغيبة الكربى، وابتباعهم حتصل 
النجاة من الضالل والضياع، والفنت اليت تعصف ابألمة، وأن يف 
طاعتهم طاعة له، حيث أمر ابتباعهم والرجوع إليهم وااللتزام 
والتمسك هبم، فإن يف ذلك حفظا للدين والعقيدة، كما قال جد 

:اإلمام املهدي علي بن حمّمد اهلادي
»لوال من يبقى بعد غيبة قائمكم )قائمنا( من العلماء الداعنی إليه، 
والدالنی عليه، والذابنی عن دينه حبجج هللا، واملنقذين لضعفاء عباد 
هللا من شباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب، ملا بقي أحد إال 
ارتد عن دين هللا، ولكنهم الذين میسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة 
كما میسك صاحب السفينة سكاهنا، أولئك هم األفضلون عند هللا 

)عز وجل(.«6
ابلنيابة  وسفراؤه   ،املهدي اإلمام  نواب  هم  األبرار  فالعلماء 
العامة مبا محلهم اإلمام من املسؤولية يف حفظ معامل الشريعة 

يف غيبته الكربى.

املسار الثالث: معرفة اإلمام املنتظر واإلمیان 
خبروجه وانتظار ذلك

ورد عن رسول هللا يف اخلرب املستفيض أنه قال: »من مات ومل 
يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.«7

مبعىن: أن من مل يعرف إمامه فإنه خمالف لنهج اإلسالم، ولسنة 
رسول هللا، وجاحد لكتاب هللا تعاىل، فشابه عمله عمل أهل 

اجلاهلية، وكان حبكم الكافر املنكر للدين احلق.
علي  بن  احلسن  حمّمد  أبو  املهدي  اإلمام  والد  سئل  وقد 
العسكري عن اخلرب الذي روي عن آابئه: »أن األرض 
ال ختلو من حجة هلل على خلقه إىل يوم القيامة«، وأن »من مات ومل 

يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.«
فقال: »إن هذا حق، كما أن النهار حق.«

فقيل له: اي بن رسول هللا فمن احلجة واإلمام بعدك؟
فقال: »ابين مّمد، هو اإلمام واحلجة بعدي، من مات ومل يعرفه 
مات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة حيار فيها اجلاهلون، ويهلك فيها 
املبطلون، ويكذب فيها الوقاتون، مث خيرج فكأين أنظر إىل األعالم 

البيض ختفق فوق رأسه بنجف الكوفة.«8
وعن زرارة قال مسعت أاب عبد هللا يقول: »إن للغالم غيبة 

قبل أن يقوم.«
قال قلت: ومل؟

قال: »خياف«، وأومأ بيده إىل بطنه.
مث قال: »اي زرارة وهو املنتظر، وهو الذي يشك يف والدته، 
منهم من يقول: مات أبوه بال خلف، ومنهم من يقول: محل، ومنهم 
من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتنی، وهو املنتظر غري أن هللا عز 

وجل حيب أن میتحن الشيعة فعند ذلك يراتب املبطلون.«
قال: قلت: جعلت فداك، إن أدركت ذلك الزمان أي شيء أعمل؟

قال: »اي زرارة إذا أدركت ذلك الزمان فادع بذا الدعاء:
اللهم عرفين نفسك فإنك إن مل تعرفين نفسك مل أعرف نبيك، اللهم 
عرفين رسولك فإنك إن مل تعرفين رسولك مل أعرف حجتك، اللهم 

عرفين حجتك فإنك إن مل تعرفين حجتك ضللت عن ديين.«9

معرفة اإلمام املهدي واإلمیان به
واملعرفة احلقيقية لإلمام ال تتقوم مبعرفة امسه وال صفته فقط، 
وإن وجب تشخيص ذلك ومتييزه عن غريه، فقد روي عن اإلمام 

:الصادق
»معرفة اإلمام الذي به أيمت بنعته وصفته وامسه يف حال العسر واليسر، 
وأدىن معرفة اإلمام: أنه عدل النيب إال درجة النبوة ووارثه، وأن طاعته 
إليه،  والرد  أمر،  يف كل  له  والتسليم  هللا،  رسول  وطاعة  طاعة هللا 

واألخذ بقوله.«10
:ومن بيان معرفته قول رسول هللا

»القائم من ولدي، امسه امسي، وكنيته كنييت، ومشائله مشائلي، وسنته 
ريب  إىل كتاب  ويدعوهم  وشريعيت،  مليت  على  الناس  يقيم  سنيت، 
)عز وجل(، من أطاعه فقد أطاعين، ومن عصاه فقد عصاين، ومن 
أنكره يف غيبته فقد أنكرين، ومن كذبه فقد كذبين، ومن صدقه فقد 
يف  لقويل  واجلاحدين  أمره،  يف  املكذبنی يل  أشكو  إىل هللا  صدقين، 
شأنه، واملضلنی ألميت عن طريقته ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون.«11و12
ملعرفة  طريق  هو   اإلمام معرفة  طريق  أن  تعرف  هذا،  فمن 
التمسك  توجب   معرفته تعاىل وحدوده وأحكامه؛ ألن  هللا 
أبحكام املوىل؛ إذ أن طاعته مالزمة ملعرفة وطاعة هللا ورسوله، فإنه 
إذا عرفه املسلم حق معرفته وجب االقتداء به وطاعته، وااللتزام 

أبوامره وإرشاداته وتوجيهاته.

التواصل بنی اإلمام املهدي وشيعته
وعليه، فالبد من بقاء الصلة والرابطة، واحملافظة عليها بيننا وبني 
اإلمام املهدي، وتواصلها مبختلف العناوين تذكريا وسلوكا، 
فإنه مما يستحب للمؤمن أن جيدد البيعة له يف كل صباح تذكريا 

للنفس وأتكيدا عليها، كما ورد يف دعاء العهد:
»اللهم إين أجدد له يف صبيحة هذا اليوم، وما عشت به يف أايمي، 
عهدا وعقدا وبيعة له يف عنقي، ال أحول عنها وال أزول، اللهم اجعلين 
املمتثلنی  املسارعنی يف حوائجه،  عنه،  الذابنی  وأعوانه،  أنصاره  من 

ألوامره، احملامنی عنه، املستشهدين بنی يديه.«13

كما أن هللا تعاىل ال يقبل من املسلم صالة وال صياما، وال حجا 
والبيعة   اإلمام معرفة  دون  فرضا وال جهادا،  زكاة، وال  وال 
له؛ ألن قبول هذه األعمال منوط ابإلميان به ومعرفته، إذ 
اإلنسان  عند  يتولد  أن   اإلمام معرفة  لوازم  من  أن  يفرتض 
ابعث نفسي يف أداء الفروض الشرعية اإلسالمية، وابعث عملي 
للتحرك حنو ذلك؛ اقتداء به والتمسك والسري على هنجه 

القومي. 

انتظار اإلمام املهدي
كما أن من أهم حقوق معرفة اإلمام اليت يف ذمة املؤمن به 
والنصر على  احملتوم  الفرج خبروجه  انتظار  شخصا ووجودا، هو 

الظاملني والدعاء له بذلك.
انتظار  املعرفة  بعد  العبادة  »أفضل   :الكاظم اإلمام  قال 

الفرج.«14
الثابتني الصابرين، فال أيخذهم  إن على الشيعة أن يكونوا من 
فإن هذا األمر ال أييت إال  االنتظار،  امللل من طول  اليأس وال 
بعد أيس)إايس(، »ال وهللا ال أيتيكم حىت متيزوا، ال وهللا ال أيتيكم 
حىت متحصوا، وال وهللا ال أيتيكم حىت يشقى من شقي، ويسعد من 

سعد.«15 فهنيئا للثابتني، فإن أفضل العبادة انتظار الفرج.
الشيخ  والد  إىل   العسكري احلسن  اإلمام  رسالة  ومن 
 منها: »وعليك ابلصرب وانتظار الفرج فإن النيب ،الصدوق
قال: أفضل أعمال أميت انتظار الفرج، وال يزال شيعتنا يف حزن حىت 
يظهر ولدي الذي بشر به النيب، أنه میأل األرض عدال وقسطا، 

كما ملئت جورا وظلما، فاصرب.«16
وجتد من الرواايت يف انتظار فرج قائم آل حمّمد واحلث على 
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ذلك الشيء الكثري، وقد أعد هللا تعاىل للمنتظرين الصادقني املقام 
الرفيع واألجر العظيم؛ لثبات نفوسهم واطمئناهنم خبروجه ونصره 
العقول  الظاملني ولو بعد حني، مبا أعطاهم هللا تعاىل من  على 
واألفهام واملعرفة ما صارت به غيبته عندهم مبنزلة املشاهدة 

:واليقني يف نفوسهم، منها عن اإلمام زين العابدين
»إن أهل زمان غيبته، القائلون إبمامته، املنتظرون لظهوره، أفضل أهل 
كل زمان؛ ألن هللا تعاىل ذكره أعطاهم من العقول واألفهام واملعرفة 
ما صارت به الغيبة عندهم مبنزلة املشاهدة، وجعلهم يف ذلك الزمان 
مبنزلة اجملاهدين بنی يدي رسول هللا ابلسيف، أولئك املخلصون 

حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إىل دين هللا سرا وجهرا.«17
وغري ذلك كثري من الرواايت احلاثة على انتظار الفرج بقائم آل 
حمّمد وهذه الرواايت وغريها تؤكد وتدلل على القناعة التامة 
جبدارة احلل اإلسالمي كمنهج عبادة وحياة لقيادة العامل، بقيادة 
اإلمام املنتظر مهدي هذه األمة، وقدرته على حل مشاكل 
هذا العامل مبا تتهيأ له من الظروف واإلمكاانت والرجال، ليفتح 

أبواب العدالة والسعادة للعامل أمجع.
فمعىن االنتظار هو اسرتاتيجية إهلية وختطيط مساوي آبلية عبادية 
لبناء اإلنسان وتكامله، والوصول به حنو تكامل الذات والروح، 
مستوى  على  واالجتهاد  اجلهد  بذل  حنو  به  لالرتقاء  مقدمة 
التطبيق العملي؛ وإقامة اهلدف املنشود إلقامة دولة العدل اإلهلية، 
بعد اإلميان ابإلمام ومعرفته، مما  النفس،  ابالستعداد وهتيئة 
يرتتب على ذلك سلوك عملي، واقعي فعلي، بل إىل كل ما يبعث 
يف اإلنسان روح املسؤولية، ويوقظ فيه روح العقل، ويفتح طاقات 
اإلنسان الكامنة يف إقامة دولة العدل اإلهلي، فتكون املسؤولية 
أكرب والتهيؤ لذلك أعظم، وال أيخذه اليأس إىل ذلك، بل البد 
أن تكون قيم الثبات والصمود والصرب واإلميان راسخة يف النفس 

مهما طال األمد وقست القلوب وكثر املشككون.
واألئمة   ،هللا رسول  هلا  ومهد  االنتظار  ركيزة  بىن  وقد 
الكربى،  غيبته  بعد  دعائمها   أرسى حىت   ،األطهار
كمسار اسرتاتيجي لشيعته، لكي ال ينسى ذكره، وال يهمل أثره 

يف نفوس شيعته ومواليه.

اهلوامش:
احملددة  واملناهج  والسياسات  واألساليب  اخلطط  هي  االسرتاتيجية:   .1
مسبقا لتحقيق أهداف معينة على املدى البعيد يف ضوء اإلمكاانت املتاحة، 

أو اليت ميكن احلصول عليها. انظر املوسوعة احلرة )ويكيبيداي(.

2. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 516.
3. نفس املصدر، ص484.

4. ابن إدريس احللي، »مستطرفات السرائر«، ابب النوادر، ص 109.
5. »تفسري اإلمام احلسن العسكري«، ص 300؛ الشيخ الطربسي، 

»االحتجاج«، ج 2، ص 263.
6. »تفسري اإلمام احلسن العسكري«، صص 344-345؛ الشيخ 

الطربسي، »االحتجاج«، ج 1، ص 10-9.
»جممع  اهليثمي،  2، صص 120؛  ج  »الوايف«،  الكاشان،  الفيض   .7

الزوائد«، ج 5، ص 218 وغريها.
8. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 409.

9. الشيخ الكليين، »الكايف«، ج 1، ص 337.
10. اخلزاز القمي، »كفاية األثر«، صص 263-262.

11. سورة الشعراء، اآلية 227.
12. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 411.

13. ابن املشهدي، »املزار«، ص 664.
14. ابن شعبة احلران، »حتف العقول«، ص 403.

15. انظر الشيخ الكليين، »الكايف«، ج 1، ص 370؛ الشيخ الصدوق، 
»كمال الدين ومتام النعمة«، ص 346.

16. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج 3، ص 527.
17. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص320.

ورد عن أهل البيت يف العباس: »أنه زق العلم زقا« و 
العلم، و  ليس هذا بکثري علي رجل يتخرج من مدرسة مدينة 

يعاصر أربعة من األئمة، متأداب آبداهبم، آخذا من علومهم.
عن أبيه علي »ان العباس بن علي زق العلم زقا«1

ان وجود االمام احلسن أوال، مث االمام احلسني اثنيا، 
العلمية،  الفضل  أيب  ظهور شخصية  من  حاجبا  بطبيعته  کان 
 فاالمام ال يضاهي يف علم و ال يف غريه، و لو قدر للعباس

لظهر  بلدهم،  أو يف غري   ،األئمة يعيش يف غري عصر  أن 
للناس مقامه العلمي الرفيع، کذلک األئمة أنفسهم فال تظهر 
للناس علوم اخللف اال بعد مضي السلف؛ حيت روي الطربسي 
يدي  بني  احلسني  مشي  ما  قال:  أنه   الصادق االمام  عن 
احلسن قط، و ال بدره مبنطق اذا اجتمعا تعظيما له2 مع 
امامتهما معا، و تقارهبما يف السن، فکيف يستطيع العباس مع 

وجودمها أن ميلي علومه؟

العباس
نافذ البصيرة 

و صلب االیمان
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و شهادهتم تکفي داللة علي مسو منزلة أيب الفضل العلمية.
حدثنا أبوعلي أمحد بن زايد اهلمداين إبسناده عن اثبت بن أيب صفية 
بن  عبيدهللا  بن احلسني ايل  علي  العابدين  نظر سيد  قال: 

 :عباس بن علي بن أيب طالب، فاستعرب. مث قال
»ما من يوم أشد علي رسول هللا من يوم أحد قتل فيه عمه محزة 
بن عبداملطلب أسدهللا و أسد رسوله، و بعده يوم مؤتة قتل فيه ابن 

عمه جعفر بن أيب طالب.«
 :مث قال

»و ال يوم کيوم احلسنی ازدلف اليه3 ثالثون ألف رجال، يزعمون 
و هو ابهلل  بدمه،  ايل هللا عزوجل  يتقرب  األمة، کل  هذه  من  أهنم 

يذکرهم فال يتعظون، حيت قتلوه بغيا و ظلما و عدواان.«
أخاه  وفدي  أبلي  و  آثر  فلقد  العباس،  »رحم هللا4   :قال مث 
بنفسه، حيت قطعت يداه5 فأبدله هللا عزوجل بما جناحنی يطري بما 
مع املالئکة يف اجلنة، کما جعل جلعفر بن أيب طالب و ان للعباس 
القيامة   يوم  الشهداء  يغبطه با مجيع  منزلة  تعايل  تبارک و  عند هللا 
احلمد هلل رب العاملنی  و صلي هللا علي خري خلقه ممد و أهل بيته 

الطاهرين.«
و حدث أمحد بن زايد بن جعفر اهلمدان ايضا إبسناده عن اثبت 
بن أيب صفية، قال: قال علي بن احلسني: »رحم هللا  العباس،  
يعين ابن علي، فلقد آثر و أبلي وفدي أخاه بنفسه، حيت قطعت يداه 
فأبدله هللا بما جناحنی يطري بما مع املالئکة يف اجلنة،  کما جعل 
جلعفربن أيب طالب، و ان للعباس عند هللا تبارک و تعايل منزلة يغبطه 

با مجيع الشهداء يوم القيامة.«6
و عن کتاب »مقاتل الطالبيني« لٱأيب الفرج، روي الشيخ أبونصر 
البخاري ابسناده عن الفضل بن عمر، عن الصادق أنه قال: 
»رحم هللا عمنا العباس کان و هللا انفذ البصرية، صلب االمیان، قتل 

مع أخيه احلسنی ابلطف، و مضي يف سبيل هللا شهيدا.«7

اهلوامش:
»مقتل  العلوم،  حبر  324؛  ص  الشهادة«،  »أسرار  الدربندي،   .1

احلسني«، اهلامش، ص 312.
2. دخيل، »العباس بن علي«، ص 21 - 20.

3. زاد يف »البحار« و »العوامل«: »الثمايل« و زاد يف بطل العلقمي: »يعين 
أابمحزة الثمايل«

4. حکاه عنه يف »تظلم الزهراء«، ص 200، و »املعايل«، ج ۱، ص 
.435

5. وسيلة الدارين.
6. »البحار« و »العوامل« و »األسرار« و »ابصار العني« و »العيون«.

7. البهبهان، »الدمعة الساکبة«، ص 323.
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إن فن االحتجاج واملناظرة العلمية فن جليل ملا ينبغي أن يتمتع به 
املناظر من مقدرة علمية وإحاطة ودقة ولياقة أدبية.

وقد متيز أئمة أهل البيت هبذا الفن، واستطاعوا من خالل 
بنحو ال  العلمية  وإثبات جدارهتم  إفحام خصومهم  اجملال  هذا 
يدع جماال للريب يف أهنم مؤيدون بتأييد رابن، وكما عرب بعض 

أعدائهم: أهنم أهل بيت قد زقوا العلم زقا.
وقد مجع العالمة الطربسي مجلة من احتجاجات املعصومني األربعة 
املعروف ابالحتجاج، ونشري هنا إىل بعض  عشر يف كتابه 

.احتجاجات اإلمام زين العابدين
 1. جاء رجل من أهل البصرة إىل اإلمام علي بن احلسني
فقال: اي علي بن احلسنی! إن جدك علي بن أيب طالب قتل املؤمننی، 
فهملت عينا علي بن احلسني دموعا حىت امتألت كفه منها، 

مث ضرب هبا على احلصى، مث قال: »اي أخا أهل البصرة، ال وهللا 
ولكن  القوم،  أسلم  وما  مسلما،  قتل  وال  مؤمنا،   علي قتل  ما 
استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا اإلسالم، فلما وجدوا على الكفر 
أعواان أظهروه، وقد علمت صاحبة اجلدب واملستحفظون من آل 
النهروان  وأصحاب  وأصحاب صفنی  اجلمل  أصحاب  ممدأن 

لعنوا على لسان النيب األمي، وقد خاب من افرتى.«
بن احلسنی! إن جدك كان  اي علي  الكوفة:  أهل  فقال شيخ من 

يقول: »إخواننا بغوا علينا.«
فقال اإلمام: »أما تقرأ كتاب هللا »وإىل عاٍد أخاهْم هودا »فهم 
ابلريح  عادا  وأهلك  معه،  والذين  هودا  وجل  عز  هللا  أجنى  مثلهم 

العقيم.«
2. عن أيب محزة الثمايل قال: دخل قاض من قضاة أهل الكوفة 

احتجاجاتاحتجاجات 
اإلمام زین العابدین
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على علي بن احلسني فقال له: جعلين هللا فداك، أخربين عن 
قول هللا عز وجل: »َو َجَعْلنا بـَيـْنـَُهْم َو بـنَْیَ اْلُقَرى الَّيت  ابرَْكنا فيها ُقرًى 

ماً آِمننی «1 ظاِهَرًة َو َقدَّْران فيَها السَّيـَْر سريُوا فيها لَيايلَ َو َأايَّ
قال له: »ما يقول الناس فيها قبلكم؟ قال: يقولون إهنا مكة.

فقال: »وهل رأيت السرق يف موضع أكثر منه مبكة«، قال: 
فما هو؟

قال: »إمنا عىن الرجال«، قال: وأين ذلك يف كتاب هللا؟
قـَْريٍَة  ِمْن  »َو َكأَيِّْن  قوله عز وجل:  إىل  تسمع  ما  فقال: »أو 
ا َو ُرُسِله «،2 وقال: »َو تِْلَك اْلُقرى  َأْهَلْكناُهْم َلمَّا  َعَتْت َعْن َأْمِر َربِّ
َأقـْبـَْلنا  ظََلُموا«،3 وقال: »َو ْسَئِل اْلَقْريََة الَّيت  ُكنَّا فيها َو اْلعرَي الَّيت  

فيها«4 أفيسأل القرية أو الرجال أو العري؟«
قال: وتال عليه آايت يف هذا املعىن، قال: جعلت فداك! فمن هم؟

قال: »حنن هم«، مث قال: »أو ما تسمع إىل قوله: »سريُوا 
ماً آِمننی «5 قال: »آمننی من الزيغ.« فيها لَيايلَ َو َأايَّ

بـاحلسن البصري وهو  3. روي أن اإلمام زين العابدين مر 
يعظ الناس مبىن، فوقف عليه مث قال: »أمسك، أسألك عن 
احلال اليت أنت عليها مقيم، أترضاها لنفسك فيما بينك وبنی هللا إذا 

نزل بك غدا؟« قال: ال.
قال: »أفتحدث نفسك ابلتحول واالنتقال عن احلال اليت ال 
ترضاها لنفسك إىل احلال اليت ترضاها؟« قال: فأطرق مليا مث قال: 

إين أقول ذلك بال حقيقة.
قال: »أفرتجو نبيا بعد ممديكون لك معه سابقة؟« قال: 

ال.

قال: »أفرتجو دارا غري الدار اليت أنت فيها ترد إليها فتعمل 
فيها؟« قال: ال.

نفسه  من  لنفسه  رضي  عقل  مسكة  به  أحدا  »أفرأيت   :قال
بذا؟ إنك على حال ال ترضاها وال حتدث نفسك ابالنتقال إىل حال 
ترضاها على حقيقة، وال ترجو نبيا بعد ممد، وال دارا غري الدار اليت 

أنت فيها فرتد إليها فتعمل فيها، وأنت تعظ الناس.«
قال: فلما وىل قال احلسن البصري: من هذا؟ قالوا: علي بن 
بعد  البصري  أهل بيت علم، فما رئي احلسن  قال:   ،احلسنی

ذلك يعظ الناس.
 قال: »ملا قتل احلسني بن علي 4. روي عن اإلمام الباقر
أرسل ممد بن احلنفية إىل اإلمام علي بن احلسني فخال به مث 
قال: اي بن أخي! قد علمت أن رسول هللا كان جعل الوصية واإلمامة 
من بعده لعلي بن أيب طالب، مث إىل احلسن، مث إىل احلسنی، وقد 
قتل أبوك وصلي عليه ومل يوص، وأان عمك وصنو أبيك، وأان يف 
سين وقدميت أحق با منك يف حداثتك، فال تنازعين الوصية واإلمامة 

وال ختالفين.
فقال له اإلمام: »اتق هللا وال تدع ما ليس لك حبق، إين أعظك 
أن تكون من اجلاهلنی، اي عم! إن أيب صلوات هللا عليه أوصى إيل 
قبل أن يتوجه إىل العراق، وعهد إيل يف ذلك قبل أن يستشهد بساعة، 
وهذا سالح رسول هللاعندي، فال تعرض هلذا فإين أخاف عليك 
بنقص العمر وتشتت احلال، وإن هللا تبارك وتعاىل أىب إال أن جيعل 
الوصية واإلمامة إال يف عقب احلسنی، فإن أردت أن تعلم فانطلق 

بنا إىل احلجر األسود حىت نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك.«

قال اإلمام الباقر: »وكان الكالم بينهما ومها يومئذ مبكة، 
فانطلقا حىت أتيا احلجر األسود، فقال اإلمام حملمد: »ابدأ 
فابتهل إىل هللا واسأله أن ينطق لك احلجر مث سله«، فابتهل حممد 
بن  علي  فقال  جيبه،  فلم  احلجر  دعا  مث  هللا  وسأل  الدعاء  يف 

احلسني: »أما إنك اي عم لو كنت وصيا وإماما ألجابك.«
 :فقال له حممد: فادع أنت اي بن أخي. فدعا هللا مبا أراد مث قال
»أسألك ابلذي جعل فيك ميثاق األنبياء وميثاق األوصياء وميثاق 
الناس أمجعنی ملا أخربتنا بلسان عريب مبنی من الوصي واإلمام بعد 
احلسنی بن علي؟« فتحرك احلجر حىت كاد أن يزول عن موضعه، 

مث أنطقه هللا بلسان عريب مبني فقال:
اللهم إن الوصية واإلمامة بعد احلسنی بن علي بن أيب طالب إىل علي 
بن احلسنی بن علي بن أيب طالب، وابن فاطمة بنت رسول 

».فانصرف حممد وهو يتوىل علي بن احلسني ،هللا
 وعن اإلمام جعفر بن حممد عن أبيه عن جده علي بن احلسني
قال: »حنن أئمة املسلمنی، وحجج هللا على العاملنی، وسادة املؤمننی، 
وقادة الغر احملجلنی، وموايل املؤمننی، وحنن أمان ألهل األرض، كما 
أن النجوم أمان ألهل السماء، وحنن الذين بنا میسك السماء أن تقع 
على األرض إال إبذنه، وبنا میسك األرض أن متيد أبهلها، وبنا ينزل 
الغيث، وينشر الرمحة، وخيرج بركات األرض ولوال ما يف األرض منا 

لساخت األرض أبهلها.«

اهلوامش:
1. سورة السبأ، اآلية 18.
2. سورة الطالق، اآلية 8.

3. سورة الكهف، اآلية 59.
4. سورة يوسف، اآلية 82.
5. سورة السبأ، اآلية 18.
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اإلنسـان في القرآن

۱. معرفة النفس الفطرية
إن اإلنسان يعرف نفسه ابلذات، أي أن جوهر ذات اإلنسان 
املعرفة، ومل يكن هبذه الصورة حبيث أول ما يتكون »أان« اإلنسان 
ويف املرحلة التالية يطلع اإلنسان على هذا الـ»أان«.إن ظهور أان 
الواعي، والوعي،  فإن  الوعي ابلذات،  اإلنسان هو عني ظهور 
ووعي يف تلك املرحلة واحد، أان واقعية هي عني الوعي ابلذات.

فاإلنسان يف املراحل التالية، أي اإلطالع على األشياء األخرى 
يطلع  اليت  الصورة  بتلك  أيضا،  نفسه  على  يطلع  ما،  إىل حد 
يف  نفسه  عن  صورة  يرسم  أنه  أي  األخرى،  األشياء  على  هبا 
ذهنه وبناء على االصطالح يطلع على »العلم احلصويل« بنفسه، 
ولكن قبل أن يعي نفسه هبذه الصورة، بل قبل اإلطالع على أي 

شيء آخر فإنه يعي نفسه ابلصورة املذكورة أي على حنو »العلم 
احلضوري«.

النفس،  معرفة  عادة - يف  يبحثون -  الذين  النفس  علماء  إن 
يرون املرحلة الثانية، أي معرفة النفس على حنو العلم احلصولی يف 
الذهن، ولكن الفالسفة أكثر ما يهتمون مبرحلة العلم احلضوري 
غري الذهين وهذا النوع من الوعي هو أحدى أدلة جترد النفس 

املتقنة يف الفلسفة.
ويف هذا النوع من معرفة النفس ال وجود للشك يف أنه هل أان 
وأمثال  أان؟  وإذا كنت موجودا فمن  أو لست موجود؟  موجود 
ذلك، ألن الشك يوجد يف املوضع الذي يكون فيه العلم واملعرفة 
من نوع العلم احلصويل، أي أن وجود الشيء العيين موضوع املعرفة 

مع وجود املعرفة العيين يكون شيئني.
ولكن عندما يكون الوعي عني الوعي، والذي أصبح يعي، وهو 
الشك  أن  أي  الشك  فيه  اليفرتض  احلضوري  الوعي  نوع  من 

حمال.
وهنا يكمن خطأ ديكارت يف أنه مل ينتبه إىل أن »أان موجود« 
اليقبل الشك، لنحاول إزالة ذلك الشك عن طريق »أان أفكر«.1

فمعرفة النفس الفطرية وإن كانت واقعية، ولكنها مل تكن حصولية 
ومكتسبة على حنو وجود أان اإلنسان. ولذا فإن معرفة النفس 
تلك اليت يدعى إليها مل تكن إىل هذا احلد من معرفة النفس ال 
وجود للشك يف أنه موجود أو لست مبوجود؟ وإذا كنت موجودة 
فمن أان؟ وأمثال ذلك، ألن الشك يوجد يف املوضوع الذي يكون 
فيه العلم واملعرفة من نوع العلم احلصويل، أي أن وجود الشيء 

العيين موضوع املعرفة مع وجود املعرفة العيين يكون شيئني.
ولكن عندما يكون الوعي عني الوعي، والذي أصبح يعي، وهو 

من نوع الوعي احلضوري اليفرتض فيه الشك، أي أان أفكر.
فمعرفة النفس الفطرية وان كانت واقعية، ولكنها مل تكن حصولية 
ومكتسبة على حنو وجود أان االنسان. ولذا فإن معرفة النفس 
تلك اليت يدعی اليها مل تكن إىل هذا احلد من معرفة النفس اليت 
ظهرت بصورة جربية و تكوينية على أثر حركة الطبيعة اجلوهرية.

وعندما يقول القرآن بعد استعراضه ملراحل خلقه اجلنني يف الرحم 
ابعتبارها املرحلة األخرية: »مثَّ أَْنَشْأاَنُه َخْلًقا آَخَر«2 يشري إىل أن 

املادة اليت التعي نفسها تتبدل جبوهر روحی يعی نفسه.

2. معرفة النفس الفلسفية
حياول الفيلسوف أن يعرف ما هي حقيقة أان الذي يعي نفسه؟ 
هل أنه جوهر أو عرض؟ جمرد أو مادي؟ أية صلة له ابجلسم؟ هل 
كان موجود قبل اجلسم أو مع اجلسم؟ هل أنه ابق بعد اجلسم أم 

ال؟ وأمثال هذه األمور.
النفس  ماهية  النفس  معرفة  من  املرتبة  هذه  يف  يعرض  والذي 
الفيلسوف  ادعی  وإذا  أي جنس هي؟  وما هي حقيقتها ومن 
معرفة النفس فان ذلك يعين أنين أعرف ما هي ما هييت وجنسي 

وجوهري أان.

3. معرفة النفسي العاملية
أي معرفة النفس يف صلتها ابلعامل من أنه من أين أثبت؟ أين أان 
اآلن؟ إىل أين أذهب؟ يكتشف اإلنسان يف معرفة النفس هذه 
أنه جزء من كل ابسم العامل ويعرف أنه مل يكن جزيرة مستقلة، 
اتبع، مل جييء بنفسه، ومل يعش لنفسه، ومل يذهب بنفسه، يريد 
أن جيدد موضعه يف هذا الكل، وإن كالم علي البليغ يقصد 
هذا النوع من معرفة النفس، يقول: »رحم هللا امرء علم من أين؟ 

ويف أين؟ وإىل أين؟«
أتمل  وأمسی  الطف  أحد  يوجد  النفس  معرفة  من  النوع  هذا  ان 
اإلنسان، ذلك التأمل الذي ال وجود له يف احليوان أو أي موجود 
آخر يف الطبيعة: وهو التأمل للحقيقة وهذه معرفة النفس اليت جتعل 
أجل  من  يسعي  اليقني  عن  وابحثا  للحقيقة  متعطشا  اإلنسان 
االطمئنان وراحة البال وترمي يف روحه هلب الشك وجتره من جهة 
إىل جهة ذلك. هذا النوع من معرفة النفس الذي يوجد مراودة 

فكرة املصري يف اإلنسان.

4. معرفة النفس الطبقية
النفس  معرفة  صور  من  صورة  هي  الطبقية  النفس  معرفة  إن 
االجتماعية املختلفة، ومعرفة النفس الطبقية تعين معرفة النفس يف 

صلتها ابلطبقة االجتماعية اليت يعيش معها.
فكل فرد يف اجملتمعات الطبقية يكون يف طبقة خاصة - شاء 
أم أيب - ولون خاص من انحية احلياة والتمتع واحلرمان، ومعرفة 

املوضع الطبقي واملسؤولية الطبقية.

اإلنسـان في القرآن
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فوق  الذي  النظرايت -  بعض  أساس  اإلنسان - على  إن  بل 
فنفس كل شخص »وجدانه«،  له  نفس  ال  يكون  أن  الطبقية 
أحاسيسه، أفكاره، اآلمه ونزعاته، وكل هذه األمور أتخذ شكلها 
يف الطبقة. وهلذا فاإلنسان - يف رأي هذه اجلماعة - نوع فاقد 
لنفسه، وموجود انتزاعي العيين، واملوجود العيين حيصل له التعني 
يف الطبقة، الوجود لإلنسان، ال وجود للنبالء واجلماهري، وتكون 
لإلنسان واقعية يف اجملتمع الالطبقي فقط إذا أصبحت للمجتمع 
النفس اإلجتماعية تقتصر على معرفة  هذا واقعية، إذن فمعرفة 

النفس الطبقية يف اجملتمع الطبقي.
إن معرفة النفس الطبقية تساوي - وفقا هلذا القول - »معرفة 
الربح«، ألهنا قائمة على هذه الفلسفة وهي إن احلاكم األصلي 
أن  املادية، كما  املصاحل  هو  الفرد  وأساس شخصية  الفرد  على 
الركيزة األساسية واألساس يف بناء اجملتمع هو األساس االقتصادي 
و»الذوق  املشرتك«  »الوجدان  ما  طبقة  ألفراد  يعطي  والذي 
املشرتك« و»احلكم املشرتك«، هو احلياة املادية املشرتكة واملصلحة 
الطبقية  الطبقية، والنظرة  النظرة  الطبقية تعطي  املشرتكة. واحلياة 
تكون سببا يف أن يرى اإلنسان العامل واجملتمع من انفذة خاصة 
ومبنظار خاص، ويفسر ذلك تفسريا طبقيا وسوف يكون ابطنه - 
شاء أم أيب - أملا طبقيا وجهده وحتيزه االجتماعي طبقيا. وتعتقد 
املاركسية مبثل معرفة النفس هذه، ويكمن تسمية هذا النوع من 

معرفة النفس بـ»معرفة النفس املاركسية«.

5. معرفة النفس القومية
أي معرفة النفس يف صلته مع الناس الذين تربطه هبم رابطة قومية 
الناس على  له وحدة مع مجاعة من  تكون  فاإلنسان  وعنصرية 
أثر احلياة املشرتكة بينهم بقانون مشرتك وآداب، ورسوم مشرتكة، 
لغة  مشرتكة،  اترخيية  واندحارات  انتصارات  مشرتك،  اتريخ 
مشرتكة، وأدب مشرك، وابلتاىل ثقافة مشرتكة، بل كما إن القوم 
والشعب له نفس بسبب ثقافته كما إن الفرد له نفس، فالوحدة 
أفراد اإلنسان أكثر من وحدة  الثقافية توجد شبها ووحدة بني 
العنصر، إن القومية اليت هلا سند ثقايف تبين من »أان« الكثريين 
»حنن«. ويضحي أحياان من أجل حنن هذا ويشعر ابالعتزاز من 

انتصار حنن ويشعر ابلذل من اندحاره.
إن معرفة النفس القومية، تعين معرفة الثقافة القومية، »الشخصية 
العامل  يف  للثقافة  وجود  وال  القومي،  اخلاص  »حنن«  القومية«، 

مميزات  و  ماهية  ثقافة  ولكل  موجودة  الثقافات  ولكن  أساسا، 
وخصال خاصة هبا، ولذا فالثقافة لوحدها مفهوم فارغ. إن القومية 
اليت شاعت كثريا السيما يف القرن التاسع عشر امليالدي، والزال 

يدعی هلا إىل حد ما تقوم على هذه الفلسفة.
طريق  عن  وتدور  قوميا  جانبا  النوع  هذا  يف  النفس  ملعرفة  إن 
املؤشر القومي خالفا ملعرفة النفس الطبقية اليت كانت لتقييماهتا، 
النفس  معرفة  ان  طبقی  جانب  وحتيزاهتا  أحكامها  أحاسيسها، 
القومية وإن مل تكن من مقولة معرفة الربح، ولكنها ال خترج عن 
من  األاننية  وهلا مجيع عوارض  األسرة،  من هذه  األاننية  مقولة 
التعصب والتحيز وغض النظر عن عيبها، العجب وحّب النفس، 
لذا فهي كمعرفة النفس الطبقية تفقد اجلانب األخالقي بصورة 

تلقائية.

اهلوامش:
1. إن ديكارت الفيلسوف الفرنسي يف القرن السابع عشر بدأ فلسفته أبن 
شك يف كل شيء حىت يف البديهيات مث قال: ميكنين الشك يف كل شيء 
مث  موجود«.  »أن  على  دليل  أفكر«  »أن  إذن  واشك،  أفكر  أن  سواء 

استنتج وجود هللا ووجود األشياء األخرى من وجود نفسه.
2. سورة املؤمنون، اآلية 14.

املصدر: الشهيد مرتضی املطهري، »اإلنسان يف القرآن«، مطبعة جممع 
أهل البيت، النجف األشرف، 1428ه.ق.

المشكلة في القول بوالدة 
االمام المهدي في المستقبل

السؤال: 
املستقبل  يف  املهدي  اإلمام  بوالدة  اإلميان  يف  املشكلة  هي  ما 
وعندما أيذن هللا؟ ملاذا اإلصرار على والدته يف املاضي السحيق 

وبقائه على قيد احلياة بصورة غري طبيعية؟

اجلواب: 
إن األمر الذي يفرض اإلميان بوالدة املهدي املوعود يف املاضي 
السحيق وكونه الثان عشر من األئمة والتاسع من ذرية احلسني 
هو صحة أطروحة التشيع اإلمامي اإلثين عشري وصحة إمامة 

آابء املهدي فلو مل تصح إمامة آابئه مل تصح إمامته، مث 
الدليل القاطع اترخييا على والدته ونص أبيه عليه وممارسته وظيفته 

كإمام بعد وفاة أبيه.
أما األمر الذي يفرض اإلميان ببقاء املهدي على قيد احلياة 
بصورة غري طبيعية فهو النقل املتواتر للشيعة عن األئمة ابن 
الثان عشر منهم له غيبة طويلة، مضافا اىل سبق جتارب مماثلة يف 
 األمم السابقة قص القرآن علينا خربها كقصة غيبة عيسى
وقصة طول عمر نوح وقد شاء هللا تعاىل ان يتكرر ما جرى 
يف األمم السابقة يف امة النيب اخلامت ان يكون عمره كعمر 

األسئلة واألجـوبة
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لو جتاوز فيها ائمة اجلرح واحلديث التارخييني؛
ان يشكل جتمعه  له  الذي يسمح  السياسي  النظام  • مشكلة 
احلركي إذ األنبياء مع التأييد اإلهلي مل يسلموا من اإلستضعاف 

فكيف ابملهدي غري املؤيد؛
• مشكلة الشيعة الذين لن يؤمنوا مبثل مهدي غري معصوم وغري 
منصوص عليه ومل يكن ابنا للحسن العسكري وليس هو اال 

مهديهم.
السين مؤيد  املهدي ابلتصور  ان  قائل: أبننا نفرتض  يقول  وقد 
من  اإلفرتاض سيجعل  هذا  ان  والعصمة،  التام  والعلم  ابملعجزة 
املهدي على األطروحة السنية نبيا الننا افرتضنا ان علمه علم اتم 
مل يستمد من معلم بشري، وليس من شك ان هذا الفرض سوف 
يكون خالف القرآن الذي نص على ان حممدا خامت النبيني.

وهذا خبالف املهدي على التصور الشيعي فهو ليس نبيا بل هو 
عامل مطهر معصوم وارث لرتاث جده عن طريق آابئه ملهم بذلك 
العلم املوروث معرَّف ابلنص عليه من قبل ابيه املعرَّف من قبل 
آابئه املعصومني حىت ينتهي األمر اىل النيب الذي عرَّف هبم 
مجيعا وبعلي يف الغدير خاصة وقد وجدت مثل هذه احلالة 
- أي حالة عامل مطهر وارث للعلم ملهم به وليس بين - يف األمم 

السابقة وقص القرآن علينا خربها.8
إذن البد من مهدي مؤيد ابلعلم والعصمة واملعجزة وليس 
بنيب وليس هو إال املهدي على الطرح الشيعي الذي يستوعب ما 

عجز عنه املهدي على الطرح السين.
الشيعي ظاهرة املسيح الن  التصور  يستوعب املهدي على 
جبده  بشر  عيسى كما  به  بشر  قد  املهدي كان  هذا 
النيب و أبيه علي. وهو معصوم وارث لرتاث النبوة اخلامتة 
ايضاً  ووارث  عليه   النيب وأماله  بيده   علي الذي كتبه 
لرتاث النبوات اإلسرائيلية الذي اجتمع عند عيسى ومنه انتقل 
عرب آخر اوصيائه اىل آابء النيب مث اىل ايب طالب مث اىل 
النيب مث اىل علي واألئمة من ذريته.9 مضافا اىل 
ذلك هو ملَهم هبذا العلم كما أهُِلم آابؤه من قبل، مضافا اىل ذلك 
هو مؤيد ابخلوارق التكوينية كما كان وصي سليمان آصف مؤيد 

هبا،10 قال القرطيب يف تفسريه ج 13 ص 204: 
َن اْلِكَتاِب َأاَن آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأن يـَْرَتدَّ ِإلَْيَك  »قَاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ
َطْرُفَك...«11 أكثر املفسرين على أن الذي عنده علم من الكتاب 

آصف بن برخيا وهو من بين إسرائيل، وكان صّديقا حيفظ اسم هللا 
وقال  أجاب...  به  دعي  وإذا  أعطى،  به  سئل  إذا  الذي  األعظم 
ابن  برخيا  ابن  الكتاب هو آصف  من  علم  عنده  الذي  السهيلى: 
خالة سليمان... هو سليمان نفسه، وال يصح يف سياق الكالم مثل 

هذا التأويل. 
ومل يكن نبيا بل كان وصيا واراث للعلم وكذلك املهدي بن احلسن 

.العسكري
وإذا كان املهدي على التصور الشيعي قادرا على استيعاب 
ظاهرة عيسى وهو نيب ورسول وصار من جنوده وأنصاره 

ومؤيديه فهو على استيعاب طوائف امة جده اقدر.
ان املهدي على التصور الشيعي يظهر على جيش ُمَعّد وفيهم 
وخمتلف  والعسكريون  والسياسيون  واملفكرون  والفقهاء  العلماء 
املواقع اإلحتماعية بل هلم دولة قائمة قبل ظهوره بـََنت وجودها 

السياسي الفكري على اإلعتقاد به.
ان علماء الشيعة ومراجعهم معلنون سلفاً منذ ان تبوءوا مواقعهم 
كموجهني للشيعة يف عصر الغيبة اهنم إبزاء املهدي بن احلسن 
العسكري متبعون لقوله ومؤمترون ألمره كما هو شأهنم مع 
الشخص  ان  هلم  يثبت  ان  اىل  حباجة  هم  نعم  قبل،  من  آابئه 
ولد  الذي   العسكري احلسن  بن  الذي خياطبهم هو حجة 
سنة 255 هجرية وحني يثبت هلم ذلك فهم أطوع له من األمة 

لسيدها.

األسئلة واألجـوبة

نوح وغيبة كغيبة عيسى1 وقوله تعاىل: »َوَلَقْد َمنـَنَّا َعَلى 
ُموَسى َوَهاُروَن«،2 »َوتـَرَْكَنا َعَلْيِهَما يف اْلِخرِيَن ٭ َساَلٌم َعَلى ُموَسى 
َوَهاُروَن«،3 وقال تعاىل: »َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم ٭ َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه يف 
اْلِخرِيَن ٭ َساَلٌم َعَلى ِإبـَْراِهيَم«،4 »َوِإنَّ ِإْلَياَس َلِمْن اْلُمْرَسِلنَی«،5 
»َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه يف اْلِخرِيَن«6 مصطلح قرآن اراد به القرآن األمم 
احملجوجة ابلقرآن، وقوله تركنا عليه أي أبقينا ذكره وإذا كان املراد 
هو الذكر العام فإن غري هؤالء األنبياء قد ذكر ايضا إذن مراده 
األمة  لذكرهم خصوصية يف هذه  ان يكون  اخلاص وهو  الذكر 
إلثبات أمر مشابه حيصل يستنكره البعض أو يستغربه، فتجيء 
التجربة النبوية السابقة لرتفع الغرابة او لتثبت األمر الذي يستنكر، 
من قبيل االستغراب من العمر الطويل للمهدي وبطء نزول 
نوح شاهدا،  فتأيت قصة   النيب به  أنذر  الذي  العذاب 
أو من قبيل حصر اإلمامة بعد النيب يف إثين عشر من أهل 
بيته فتأيت قصة ابراهيم وامساعيل ورفع القواعد من 
مكافأة  مث  ابيه  بطاعة  الولد  وابتالء  ولده  بذبح  وابتالئه  البيت 
 وإثين عشر إماما الولد ابن جعل هللا يف ذريته النيب حممد
وتكون القصة خري شاهد على صحة أمر اإلثين عشرية، أو من 
قبيل منزلة علي من النيب وجعل اإلمامة فيه ويف ذريته 
فتجيء قصة منزلة هارون من موسى وجعل اإلمامة يف 

هارون وذريته.
املتواتر عن املعصومني الذي يفرض  النقل  وإضافة اىل هذا 

على  متفق  مهم  أمر  فهناك   املهدي بوالدة  اإلميان  علينا 
وقوعه يف آخر الزمان ينبه على صحة اإلطروحة الشيعية للمهدي 
املوعود وكفاءهتا يف حتقيق األهداف املرجوة ويتمثل هذا األمر 
بظهور عيسى يف آخر الزمان وفيما يلي عرض موجز هلذه القضية:

إن التصور القرآن عن عيسى يفيد ان هللا تعاىل بعثه مبشرا 
ابلنيب املوعود »َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَ اَي َبيِن ِإْسَرائِيَل ِإيّنِ َرُسوُل اللَِّ 
ًرا ِبَرُسوٍل أيَْيت ِمن بـَْعِدي  قًا لَِّما بـنَْیَ َيَديَّ ِمَن التَـّْورَاِة َوُمَبشِّ ِإلَْيُكم مَُّصدِّ
ويؤكد  مُِّبنٌی«7  ِسْحٌر  َهَذا  قَاُلوا  اِبْلبـَيَِّناِت  َجاءُهم  فـََلمَّا  َأمْحَُد  امْسُُه 
التصور القرآن ان التبشري ابلنيب حممد مل يبدأ بعيسى بل 

مارسه األنبياء مجيعا.
الثان  اجمليء  من  األهداف  ابرز  احد  ان  هو  فيه  ومما ال شك 
املسيحيني  ودعوة  املكي  للنيب  الشهادة  إقامة  هو   لعيسى
والنصارى لإلسالم. وسواء افرتضنا ان عيسى سوف يظهر 
مؤيدا  ظهوره  بعد  يظهر  أو  لظهوره  للتمهيد   املهدي قبل 
للمهدي يف مواجهته للمسيحيني واليهود إلمتام احلجة عليهم 
منهم  املكذبني  على  املوعود  الشامل  اإلهلي  العذاب  وقوع  قبل 
فإن ظهور عيسى سوف يكون حباجة اىل استيعاب علمي 
له  شاهدا  يقوم  ابعتباره   املوعود املهدي  قبل  من  وقيادي 

وللرسالة اليت يرفع شعارها وكتاهبا واتبعا له.
واملهدي على التصور السين لن يكون قادرا على استيعاب 

املسيح بل هو غري قادر على استيعاب طوائف املسلمني.
املسيح نيب ورسول  املسيح الن  استيعاب  قادرا على  لن يكون 
معصوم ومؤيد اهليا ابملعجزات ومثله ال ميكن ان يستوعبه انسان 
غري مؤيد ابملعجزات والعصمة والعلم التام. ولن يكون قادرا على 
استيعاب األمة املسلمة بال أتييد اهلي ابملعجزة والعصمة والعلم 

التام لوجود مشكالت أساسية:
• مشكلة إثبات كونه املهدي املوعود، فهو من دون التأييد 
االهلي اخلاص لن يكون قادرا على كسب القناعة املوضوعية التامة 

من اآلخرين؛
• مشكلة إقناع علماء زمانه ابخلضوع آلرائه يف اجلرح والتعديل 
جمتهد  تقدير  أكثر  على  فهو  منه  واإلستنباط  احلديث  وختريج 
كباقي اجملتهدين جيوز للعوام ان يرجعوا اليه وخيضعوا ألفكاره اما 
اجملتهدون اآلخرون فال يوجد أي مربر للخضوع لفهمه اما خترجيه 
للحديث و آراؤه يف اجلرح والتعديل فستكون املشكلة فيها أعظم 

األسئلة واألجـوبة
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وخالصة الكالم
ان التصور القرآن الذي يفيد بظهور عيسى يف آخر الزمان 
إمامة  تكون  ان  يقتضي  لظهوره  ممهدا  أو   للمهدي مؤيدا 
املؤيد  املعصوم  الرسول  النيب   لعيسى مستوعبة   املهدي
إهليا ولن تستوعبه هذه اإلمامة إذا مل تكن معصومة، اال إذا افرتضنا 
ان يكون صاحبها نبيا أو قبلنا ابلتصور الشيعي للمهدي وان 
هللا تعاىل أطال عمره الستيعاب ظاهرة عيسى وحتقيق امور 

أخر من قبيل امتحان املؤمنني ومتحيصهم وغري ذلك.
ابطلة   املوعود املهدي  نبوة  فرضية  ان  شك  من  ليس  و 
الشيعي  التصور  على   املهدي اال  لنا  يبق  فلم  ابلضرورة، 
الذي حيفظ لنا اطروحة النبوة اخلامتة ويفرتض قدرا أدىن من خرق 
عمر  أطال  انسان كما  عمر  تعاىل  هللا  يطيل  ان  وهو  القانون 

.وكما أطال عمر عيسى نوح

األسئلة واألجـوبة

الحكــايات

اهلوامش:
السابقة اهنا سيجري  القرآن على ظواهر خاصة مضت يف األمم  نبه   .1
نظريها يف اآلخرين، ومنوذج ذلك ما جاء يف سورة الصافات حيث ذكر هللا 
تعاىل أربعة انبياء بظواهر متميزة يف سريهتم وهم 1. نوح و أبطاء نزول 
العذاب الذي أنذر به وطول عمره، 2. رجعة ارميا، 3. قصة ابراهيم 
وامساعيل، 3. قصة موسى وهارون. مث ذكر عنهم القرآن انه ابقى 
ذكرهم يف أمة حممد كما يف قوله تعاىل: »َوَجَعْلَنا ُذرِّيَـَّتُه ُهْم اْلَباِقنَي ٭ 
َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه يف اآْلِخرِيَن ٭ َساَلٌم َعَلى نُوٍح يف اْلَعاَلِمنَي« )سورة الصافات 

)37(، اآلايت 79-77(.
2. سورة الصافات )37(، اآلية 114.

3. املصدر السابق، اآليتان 119 و 120.
4. املصدر السابق، اآلايت 109-107.

5. املصدر السابق، اآلية 123.

6. املصدر السابق، اآلية 129.
7. سورة الصف )61(، اآلية 6.

8. من قبيل قصة طالوت فهو عامل اصطفاه هللا تعاىل وجعله واراث لرتاث آل 
هارون العلمي ابلوصية من النيب السابق مث كان علمه ابلرتاث علما اهلاميا 
وليس جمرد قراءة من الكتب اليت بني يديه قال تعاىل يف سورة البقرة )2(، 

اآلايت 248-246.
10. »السرية النبوية«، ص 66.

11. هو املذكور يف قوله تعاىل يف سورة النمل )27(، اآلايت 40-38.
12. سورة النمل )27(، اآلية 40.

املصدر: مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.

4 شعبان املعظم، ذکری والدة العباس بن علي بن أيب طالب
من قلم السيد ممد حسن آل طعمة يف كتابه »أعجب القصص 
الثقة  األخ  حدثين  ما كتب:  قرأان   »العباس يف كرامات 
مصطفى السداوي قائال: يف مدينة »السدة« يف العراق )تبعد 20 
كم عن كربالء املقدسة(. أايم القصف األمريكي سنة 1991م.، 
هرب الكثري من العوائل من حمافظة »بغداد« ابجتاه املدن اجلنوبية 
واملناطق املقدسة، فكان أن سكنت إىل جواران عائلة مسيحية، 
تلك  لنظران كون  والالفت  وبينها،  بيننا  فيما  التعارف  وحصل 
السالم  عليه  العباس  الفضل  أليب  الشديد  الوالء  تكن  العائلة 

بشكل غريب.
دفعنا حب التعرف على سر ذلك التعلق أبيب الفضل ِمن ِقبل 
عائلة أمساؤها مسيحية، فسألنا والدهتم عن ذلك الوالء، فأخذت 

حتكي قصة األمر على هذا النحو. قالت:
بداء  ففوجئ  شبابه،  أايم  أمريكا  يف  يعيش  زوجي كان  أخو 
السرطان املمض، راجع على الفور كثريا من األطباء حىت أوقفوه 
على عتبة اليأس، إذ ال شفاء لديهم، وليس له إال انتظار املوت، 
فاألبواب دونه مغلقة! وحنن هنا اغتممنا كثريا بعد مساع هذا النبأ، 

ومل نستطع فعل شيء.
فجأة.. ابدرتين فكرة )واحلديث ما يزال لوالدة األسرة(، تذكرت 
أن للشيعة ابب حوائج، فأين حنن اليوم عنه؟! هنضت على الفور 
واتصلت أبخ زوجي وأان أشعر بقليب قد احتضنه اليقني، وغمره 
اإلميان والرجاء، كلمته عرب اهلاتف أبن العباس سيعيننا إن شاء هللا 
على حل هذه احملنة وزواهلا.. أخربته أن تذكرت طبيبا عجيبا ليس 
يف األرض وال يف السماء طبيب مثله! سألين متعجبا - وكأن 

األمل انتعش يف قلبه: من هو اي ترى ذلك الذي... اي رب!
- هو أبو الفضل.. أبو الفضل العباس، ذلك الذي نصر أخاه احلسنی 
حىت استشِهد بنی يديه يف عاشوراء. أجل، فأواله هللا شرف »ابب 
احلوائج«، عند مقامه القدسي تقضى احلوائج وحتل املعضالت. ما 
عليك إال أن تيت على الفور إىل العراق لنذهب معا إىل كربالء، ونزوره 

سوية لنيل شفائك إبذن هللا.
لكن أخا زوجي ظل مرتددا، وكأنه عاد إىل أيسه، ومل يصدق أن 

رجال مدفوان يف األرض له قدرة على إشفاء املرضى!
أيب  عظمة  معىن  يدرك  أن  استطاع  وال  ذلك،  تصديق  يبلغ  مل 
الفضل العباس وما أواله هللا تعاىل من املكانة الرفيعة والكرامة 

والقدر والشأن.
على أية حال.. قلت له أبن سأذهب بنفسي نيابة عنك، فأزور 
العضال  املرض  هذا  من  واخلالص  العافية  لك  وأطلب  العباس 

إبذن هللا تعاىل.
قالت هذه املرأة الوقورة: ذهبت يف اليوم التايل إىل كربالء املقدسة، 
ودخلت حضرة العباس الشريفة، ميأل قليب األمل لكشف هذه 
يف  وجدت  حىت  البكاء،  وأمر  التوسل  أشد  مين  فكان  البلية، 
على  قد حصلت  هذه  بزايريت  أن  ابلطمأنينة  إحساسا  نفسي 

املراد.
عدت إىل بييت.. فلم ميِض أكثر من أسبوع حىت اتصل بنا مريضنا 
من أمريكا وهو يقول متحداث عما حصل: اتصل يب فجأة أكرب 
املتخصصني هنا يف أمريكا، وطلب مين إعادة إجراء الفحوصات 
من جديد، مث إرفاق النتائج اجلديدة ابلتقارير األولية. يف اليوم 
التايل قدمت له ما أراد، وما هي إال حلظات حىت هنض ذلك 
الطبيب مذهوال منبهرا.. فأصبحت متحريا.. سألته: هل هنالك 

شيء جديد؟!
- ذهب ابلكامل.. زال أمجعه.. مل يبق منه شيء!

- ماذا تعين اي دكتور؟!
- املرض الذي كنت تعانيه، بل تنتظر قتله إايك.

- كيف.. كيف ابهلل عليك!
- هي ذي األشعة احلساسة، أِخذت لك أبجهزٍة طبية حديثة. ولكن 

قل يل كيف حصل ذلك؟! ما الذي فعلته؟!
وقفت قليال وأان أأتمل وأتذكر ما كان بيين وبني زوجة أخي يف 
العراق، دعين أخربه: لقد ذهبت إحدى قريبايت يف العراق إىل رجٍل 
أواله هللا كرامة وعظمة حىت صار مرقده مل شفاء املرضى، ومط 

تنفيس املكروبنی وقضاء حوائج احملتاجنی.
- من يكون اي ترى؟!

أخي  لزوجة  بكربالء، كان  املدفون   ،علي بن  العباس  امسه   -
املرض  ذلك  من  وخيلصين  العاجل،  الشفاء  ليمنحين  به  توسل 

اخلبيث.. هذا هو الذي حصل وجرى.

القصص يف  آل طعمة، كتاب »أعجب  السيد ممد حسن  املصدر: 
.»كرامات العباس

!اسمه العباس
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5 شعبان املعظم، ذکری والدة علي بن احلسني السجاد
الصالة  تعرف   العابدين لزين  قال رجل  أبو حازم يف خرب 
فحملت عليه فقال: »مهال اي أاب حازم فإن العلماء هم احللماء 

الرمحاء مث واجه السائل« 
فقال: نعم أعرفها فسأله عن أفعاهلا و تروكها و فرائضها و نوافلها 

حىت بلغ قوله ما افتتاحها.  قال: »التكبري.« 
قال: ما برهاهنا؟ قال: »القراءة« 

قال: ما خشوعها؟«  قال: »النظر إىل موضع السجود.« 
قال: ما حترمیها؟ قال: »التكبري.« 
قال: ما حتليلها؟ قال: »التسليم.« 

15 شعبان املعظم، ذکری والدة حجة بن احلسن العسکري
عن عبد هللا بن جعفر احلمريي قال: اجتمعت أان و الشيخ أبو 
عمرو عند أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخللف فقلت له: اي 
أاب عمرو! إين أريد أن أسألك عن شي ء و ما أان بشاك فيما أريد أن 
أسألك عنه فإن اعتقادي و ديين أن األرض ال ختلو عن حجة إال إذا 
كان قبل يوم القيامة أبربعنی يوما انقطعت احلجة و أغلق ابب التوبة 
فلم ينفع  نفسا إمیاهنا إن  مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمیاهنا 
خريا فأولئك أشرار من خلق هللا و لكين أحببت أن أزداد يقينا فإن 
إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف حييي املوتى فقال  أ و مل تؤمن قال بلى 
و لكن ليطمئن قليب  و قد أخربين أبو علي أمحد بن إسحاق عن أيب 

احلسن قال سألته و قلت عمن آخذ و قول من أقبل. 
فقال له: »العمري ثقيت فما أدى إليك فعين يؤدي و ما قال لك 

فعين« يقول: فامسع له و أطع فإنه الثقة املأمون.
و أخربين أبو علي أنه سأل أاب ممد عن مثل ذلك فقال له: 
»العمري و ابنه ثقتان فما أداي إليك فعين يؤداين و ما قاال لك فعين 

يقوالن فامسع هلما و أطعهما فإهنما الثقتان املأموانن.« 

فهذا قول إمامنی فيك. 
قال: فخر أبو عمرو ساجدا و بكى.  مث قال: سل. 

فقلت: رأيت أاب ممد؟
قال: »إي و هللا« و رقبته مثل ذا و أومأ بيده إىل عنقه. 

فقلت له: قد بقيت واحدة. 
قال يل: هات! 
قلت: االسم! 

قال: مرم عليكم أن تسألوا عن ذلك و ال أقول هذا من عندي 
فليس يل أن أحلل و ال أحرم و لكن عنه و أن األمر عند السلطان 
يف أمر أيب ممد أنه مضى و مل خيلف ولدا و قسم مرياثه و أخذه من 
ال حق له فيه و صرب على ذلك و هو ذا عيال جيولون و ليس أحد 
جيسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا و إذا وقع االسم وقع الطلب 

فاتقوا هللا و أمسكوا عن ذلك.

اهلدى«،  أبعالم  الورى  »إعالم  بن حسن،  فضل  الطربسي،  املصدر: 
طهران، الطبعة الثالثة، 1390 ق.، ص 421. قال: ما جوهرها؟ قال: »التسبيح« 

قال: ما شعارها؟ قال: »التعقيب.« 
قال: ما متامها؟ قال: »الصالة على ممد و آل ممد« 

قال: ما سبب قبوهلا؟  قال: »واليتنا و الرباءة من أعدائنا« 
قال: ما تركت ألحد حجة. مث هنض يقول : »هللا أعلم حيث جيعل 

رسالته « و توارى.

املصدر: ابن شهر آشوب مازندراىن، ممد بن على، »مناقب آل أيب 
 -130 ص   ،۴ ج  ق.،   1379 االولی،  الطبعة  قم،   »طالب

.131

كمال الدین

قد بقيت واحدة

الحكــايات

3 شعبان املعظم، ذکری والدة حسني بن علي
روی أبو السعادات يف »الفضائل« أنه أمأل الشيخ أبو الفتوح يف 

مدرسة الناجية: 
أن احلسن بن علي كان حيضر جملس رسول هللا و هو 
ابن سبع سنني فيسمع الوحي فيحفظه فيأيت أمه فيلقي إليها 
ما حفظه فلما دخل علي وجد عندها علما فيسأهلا عن 

ذلك. فقالت: »من ولدك احلسن.« 
فتخفى يوما يف الدار و قد دخل احلسن و قد مسع الوحي 

فأراد أن يلقيه إليها فأرتج عليه فعجبت أمه من ذلك. 

یا أماه  قل  بياني!
فقال: »ال تعجبنی اي أماه! فإن كبريا يسمعين و استماعه قد 

أوقفين« 
فخرج علي فقبله. 

و يف رواية قال احلسن: »اي أماه  قل  بياين  و كل لساين لعل 
سيدا يرعاين« 

املصدر: ابن شهر آشوب مازندراىن، ممد بن على، »مناقب آل أيب 
طالب« قم، الطبعة االولی، 1379 ق.، ج 4، ص 7.
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يف مؤلف کتاب »التمحيص«، ابن مهام االسكايف، قد روى أبو 
ممد هارون بن موسى عن ممد بن مهام، قال: حدثنا أمحد 
بن مابنداذ قال: أسلم أيب أول من أسلم من أهله، و خرج عن دين 
اجملوسية، و هداه هللا إىل احلق، و كان يدعو أخاه سهيال إىل مذهبه، 
فيقول له: اي أخي اعلم أنك ال تلوين نصحا و لكن الناس خمتلفون 
و كل يدعي أن احلق فيه و لست أختار أن أدخل يف شي ء إال على 

يقنی، فمضت لذلك مدة و حج سهيل.
فلما صدر من احلج قال ألخيه: الذي كنت تدعوين إليه هو احلق، 
مهام  بن  الرزاق  عبد  حجي  يف  لقيت  قال:  ذلك؟  و كيف  قال: 
الصنعاين، و ما رأيت أحدا مثله، فقلت له على خلوة: حنن قوم من 
أهله  أرى  و  قريب،  اإلسالم  األعاجم و عهدان ابلدخول يف  أوالد 
خمتلفنی يف مذاهبهم، و قد جعلك هللا من العلم مبا ال نظري لك فيه يف 
عصرك، و أريد أن أجعلك حجة فيما بيين و بنی هللا عز و جل فإن 
رأيت أن تبنی يل ما ترضاه لنفسك من الدين ألتبعك فيه و اقلدك، 
فأظهر يل مبة آل رسول هللا و تعظيمهم و الرباءة من عدوهم 

التمحيص
و القول إبمامتهم.

قال أبو علي: أخذ أيب هذا املذهب عن أبيه، عن عمه، و أخذته 
عن أيب.

و ينقل أبو ممد هارون بن موسى التلعكربي أيضا عن أيب حممد 
علي بن حممد بن مهام، قال: كتب أيب إىل أيب حممد احلسن بن 
علي العسكري يعرفه أنه ما صح له محال بولد، و يعرفه أن 
له محال، و يسأله أن يدعو هللا يف تصحيحه و سالمته، و أن 
جيعله ذكرا جنيا من مواليهم، فوقع على رأس الرقعة خبط يده: »قد 
فعل هللا ذلك«، فصح احلمل ذكرا، قال هارون بن موسى: أراين 

أبو علي بن مهام الرقعة و اخلط.
و يظهر من األخبار أنه كانت للمرتجم له صحبة مع نواب اإلمام 
احلجة املنتظر، و هذه منزلة ليس فوقها رتبة، فقد انل هبا 

القدح املعلى و حاز قصب السبق.
و مما يدل على علو منزلته، و مسو مرتبته بني األصحاب، ما ذكره 

السيد ابن طاوس يف »مجال األسبوع«، قال:

أخربان مجاعة عن أيب حممد هارون بن موسى التلعكربي، أن أاب 
علي حممد بن مهام أخربه هبذا الدعاء، و ذكر أن الشيخ أاب عمرو 
العمري أماله عليه، و أمره أن يدعو به، و هو الدعاء يف غيبة 

القائم من آل حممد عليه و عليهم السالم، و هو:
»اللهم عرفين نفسك فإنك إن مل تعرفين نفسك مل أعرفك و مل أعرف 
رسولك، اللهم عرفين رسولك فإنك إن مل تعرفين رسولك مل أعرف 
تعرفين حجتك ضللت  إن مل  اللهم عرفين حجتك فإنك  حجتك، 
عن ديين،...«، و لفظة »أماله عليه« فيها دالالت فوق مرتبة 

الصحبة ال ختفى.
و من مؤلفاته كتاب »األنوار يف اتريخ األئمة«، و قد نقل عنه 
مؤلف كتاب »عيون املعجزات« الشيخ حسنی بن عبد الوهاب، 
املعاصر للـسيد للمرتضى، و نقل عنه السيد ابن طاوس يف كتابه 
»فرحة الغري«، و يظهر أن اجمللسي مل ير الكتاب املذكور و إمنا 
كان عنده »منتخب األنوار«، و عن السيد هاشم البحراين يف  
عن كتاب  يروي  املرتضى  السيد  أن  املعاجز«،  »مدينة  كتاب 
عن  األخبار«  »جواهر  يف كتابه  الزنوزي  ينقل  و  »األنوار«، 

»منتخب األنوار«.
و كان مولده يوم االثنني لست خلون من ذي احلجة، سنة مثان 

و مخسني و مائتني.
و قد تويف هذا الرجل العظيم يف يوم اخلميس إلحدى عشرة ليلة 

بقيت من مجادى اآلخر سنة ست و ثالثني و ثالمثائة.
أرواح  مع  روحه  جعل  و  اجلزاء،  خري  اإلسالم  عن  هللا  فجزاه 
السعداء، و حشره يف زمرة حممد و آله األصفياء، إن ريب مسيع 

الدعاء.
قال ابن مهام يف مقدمة کتابه التمحيص:

و  الألواء  و  االختبار  من  املهدية  العصابة  و  ما مشلين  رأيت  ملا  و 
التمحيص و االبتالء يف ابب معيشتها و تصرف أحوال الدنيا با و 
االمتحان رفعا من هللا الكري با و حسن نظر منه هلا. و كرهت أن 
خيرج ذلك دين من مل يعرف موقع الفضل و العدل فيه و املنة عليه 
به و يقدح يف اعتقاد من مل يتصل به ما اتصل يب. و علمت بغمز ما 
قاله النيب و الوصي و األئمة يف هذا املعىن و ما ذكروه من أحوال 
شيعتهم و مسارعة البالء إليهم متحيصا عنهم و كفارات لذنوبم و ما 
بشروهم به من محيد العواقب فيه و نبهوا عليه من تفضل هللا عليهم 
بذلك منا منه و رمحة عملت هذا الكتاب و ترمجته كتاب التمحيص 
و اشتققت ترمجته من معناه و ذكرت فيه وجوه االختبار من هللا جل 
ثناؤه لعباده املؤمننی و متحيصه عن أوليائه املوحدين. و أضفت إليه 
ما جانسه و ضممت إليه ما شاكله من الصرب و الرضا و الزهد فيما 

تقديم الكتاب

يفىن لتكمل الفائدة و يعم النفع فيكون ذلك درسا لعاملينا و فائدة 
ملتعلمينا و مقواي يقنی من ضعف يقينه منا و مسليا عن حطام الدنيا 
و مبشرا بسرور األخرى و كاشفا عمن اتصل غمه و ملكه مهه لريجع 
إىل ربه و يثق بوعد إمامه فيكمل هللا أجره و جيزل ذخره. فمن نظر 
فيه من إخواننا كثرهم هللا و حرسهم و رأى فيه خلال أصلحه أو نقصا 
متمه متوخيا »5« بذلك جزيل الثواب يف وقت اإلايب إن شاء هللا و 

به الثقة و عليه توكلت و هو حسيب َو نِْعَم اْلوَِكيل 
و له ابواب ما يلی:

املؤمن،  التمحيص عن  تعجيل  املؤمنني، ابب  اىل  البالء  سرعة 
ابب التمحيص ابلعلل واألمراض، ابب التمحيص ابحلزن واهلم، 
ابب التمحيص بذهاب املال ومدح الفقر وأن هللا اختار اآلخرة 
للمؤمنني، ابب وجوب األرزاق واالمجال يف الطلب، ابب حسن 
اختيار هللا للمؤمنني ونظره هلم وان كانوا كارهني، ابب مدح الصرب 
وترك الشكوى واليقني والرضى ابلبلوى وابب يف أخالق املؤمنني 

وعالمات املوحدين.

املصدر: ابن مهام اسکايف، التمحيص، مقق: مدرسة االمام املهدی، 
قم، مدرسة االمام املهدی، 1404ق، املقدمة التحقيق، و مقدمة 

املؤلف، صص 28-2.
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خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

ال يزال كثريون يف العامل العريب يتصورون أن املستوطنني الصهاينة 
األيديولوجية  عن  دفاعا  هناك  استوطنوا  قد  الغربية  الضفة  يف 
الصهيونية واحللم اليهودي ابلعودة إىل أرض امليعاد، وأهنم يقفون 
دفاعا عن األرض اليت استولوا عليها ميسكون السالح بيد واحملراث 
ابألخرى، وهي الصورة اليت يروجها الصهاينة عن أنفسهم ليبثوا 
الرعب يف نفوسنا وحىت يبينوا للعامل مدى صالبتهم يف دفاعهم عن 

أحالمهم وعن »حقوقهم«.
ولكن هذه الصورة ال عالقة هلا ابلواقع، فقد آتكلت األيديولوجية 
الصهيون. إن  التجمع  الصهيونية، وحدثت حتوالت عميقة يف 
الصهيون  املستوطن  أن  الصحف اإلسرائيلية يفرتض  كثرية من 
وليس  املادي  الربح  هو  يهمه  ما  وأن  مستهلك  إنسان  هو 
الدفاع عن األرض وما شابه من »مثاليات« قومية. ولذا فهذه 
اإلعالانت كانت خالية متاما من أي إشارات دينية إال بطريقة 
ساخرة مستخفة. علی سبيل املثال، هذا اإلعالن عن »ذافرست 
إنرتانشيوانل ابنك«. املانشت األساسي يف اإلعالن هو العبارة 

التالية:

The right bank for people with rights 
واليت ميكن ترمجتها: 

البنك املناسب )احلقيقي( للشعب صاحب احلقوق. 
مثة لعب على كلمة right اإلجنليزية فهي تعين مناسب وتعين 
هلم  اليهود  أن  الصهيون  لالدعاء  ساخرة  إشارة  وهي  حقوق، 
امليعاد.  أرض  يف   )absolute rights( مطلقة«  »حقوق 
األزلية  اليهود  حقوق  عن  الصهيون  اإلعالم  يتحدث  وبينما 
الثابتة يف أرض امليعاد، فإن اإلعالن يتحدث عن حقهم العملي 
املباشر احلركي يف أن يفتحوا حسااب جاراي ابلعمالت األجنبية. 
 the right على  احلصول  مثل  أخرى  يذكر حقوق عملية  مث 
 the right و  )احلقة(  املناسبة  العمالت  أي   currencies

terms أي الشروط املناسبة )احلقة( وهكذا.
قسم  اليهودية  الوكالة  نشرته  إعالن  فهو  الثان  اإلعالن  أما 
اهلجرة واالستيطان ابالشرتاك مع وزارة استيعاب الالجئني ووزارة 
اإلسكان والتعمري، وهو موجه إىل »الالجئ العزيز« ابإلجنليزية 
أوليه oleh وهي من الكلمة العربية »عاليا« أي الصعود )إىل 

محترفو االستيطانمحترفو االستيطان

أرض امليعاد( وهي حتمل معان السمو والرقي الروحي. كل هذا 
وأن  إسرائيل  يف  منزله  جيعل  ألن  يدعوه  فاإلعالن  متاما  خيتفي 
يشرتي شقة اآلن. وال يوجد أي ذكر لصهيون أو ألرض امليعاد 
وإمنا خيربه اإلعالن »فلتغتنم الفرصة للمزااي اخلاصة املتاحة لك 
اليوم«، مث يذكر له مثن الشقة وبعض مزاايها.. واإلشارة الوحيدة 
ممسكني  يدين  يظهر  إذ  ساخرة؛  إشارة  هي  اليهودية  للرموز 
ببيت يوحي أبنه يشبه جنمة داوود. هذه اإلعالانت غريت كثرية 
الصهاينة  املستوطنني  أرى  وبدأت  اإلدراكية،  خريطيت  وعدلت 
األيديولوجية  االدعاءات  أن  فوجدت  اجلديد،  املنظور  هذا  من 
الصهيونية قد تراجعت، وحل حملها توجه استهالكي حاد، والتزام 

ابلقيم النفعية املادية، والبحث عن اللذة يف اإلطار املادي.
سبيل املثال هذا اخلرب عن نعومي شومري، أشهر مغنية »قومية« 
صهيونية إسرائيلية. حينما زارت »سيناء« بعد احتالل إسرائيل 
هلا عام 1967م. قالت بلهجة أيديولوجية صهيونية هنمة: هذه 
هي األرض اليت متد يدها لتعطي ال لتأخذ. ولكن حني حان الوقت 
إلخالء املستوطنات يف سيناء، رفض بعض املستوطنني الصهاينة 
ابألرض،  متسكهم  وأعلنوا  الصهيونية  الدولة  ألوامر  االنصياع 
اليت تعطي، وغّنت نعومي شومر أغنية تؤيد معارضي اإلخالء 
مسرية  إقامة  املستوطنون  وقرر  ابألرض.  ابلتمسك  وتطالب 
احتجاج ضد االنسحاب من سيناء، ودعوا نعومي شومري لتغين 
أغنيتها احلماسية القومية، ففوجؤوا ابن وكيل أعماهلا يطلب منهم 
لتعطي.  لتأخذ ال  يدها  إهنا مدت  أي  ذلك،  لقاء  مبلغا كبريا 
وعلى كل كانت نعومي شومري تعرف أن متسكهم ابألرض كان 
ستارا أيديولوجيا كثيفا يغطون به رغبتهم الشرهة يف احلصول على 

تعويضات ابهظة من الدولة الصهيونية.
الصحف  الحظت  فقد  »غزة«،  يف  اآلن  املوقف  ويتكرر 
ميانعون يف  ال  إخالؤهم  سيتم  الذين  املستوطنني  أن  اإلسرائيلية 
ذلك، وأن األصوات الرافضة العالية اليت يصدروهنا ليست تعبريا 
عن متسكهم ابألرض مبقدار ما هي تعبري عن رغبتهم يف حتسني 
موقفهم التفاوضي بشأن التعويضات. وقد نشرت بعض الصحف 
الصهاينة  بعض  قام  سيناء  من  االنسحاب  بعد  أنه  اإلسرائيلية 
ابالستيطان يف غزة والضفة الغربية وهم يعرفون جيدا أن احلكومة 
ستقوم إبخالئهم يوما، وستكون ملزمة بدفع تعويضات هلم، أي 
أهنم استوطنوا كي حيصلوا على تعويضات اإلخالء يف املستقبل 

النقدي الوردي.
وقد جاء يف إحدى الصحف اإلسرائيلية، يف مقال بعنوان »ال 
دافع أيديولوجية وراء تصميم املستوطنني ]على البقاء يف غزة[«: 
فقط عملية شراء وبيع ۲۹۰ مايو ۲۰۰۰م. أن املستوطننی الذين 

يزعمون إخالءهم من منازهلم غري مكرتثنی ابلثوابت الصهيونية وأهنم 
حجم  حول  اساسا  تدور  الدولة  مع  ساخنة  مفاوضات  يف  دخلوا 

التعويض الذي سيعطى هلم بسبب اإلخالء.
وقد أدرك مساسرة العقارات هذا التحول، ولذا فهم ال يصدعون 
اليهودية،  القومية  عن  أو  امليعاد  أرض  عن  ابحلديث  الرؤوس 
املنازل يف  أسعار  اخنفاض  مثل  العديدة،  املادية  املزااي  عن  وإمنا 
مستوطنات الضفة الغربية عن نظائرها يف »فلسطني« اليت احتلت 
قبل عام ۱۹6۷م. فاملنزل املكون من ثالث أو أربع غرف يكلف 
170 ألف دوالر يف معالية أدوميم، بينما يف »القدس« الغربية 
فهو يكلف ۲۷۰ ألف دوالر، اي بالش،1 وكأن األوطان عقارات 

وفنادق!
»الصهيونية  أبهنا  املستوطنني  هؤالء  صهيونية  وصف  وميكن 
هذا  صککت  وقد  اهلواء(  مكيفة  الصهيونية  )أو  اللوكس« 
املصطلح قياسا على عبارة زئيف شيف »االستيطان دي لوكس« 
حيث يشري إىل أسلوب حياة املستوطنني يف الضفة الغربية الذي 
يتسم ابلرفاهية الشديدة )على عكس صهيونية املستوطنني األوائل 

اليت كانت تتسم ابلتقشف(.
وقد صككت مصطلحة آخر وهو »الصهيونية املكوكية« قياسا 
على مصطلح االستيطان املكوکي2 والذي ُيستخدم يف الصحف 
اإلسرائيلية لإلشارة إىل املستوطنني الذين يقطنون األراضي احملتلة 
بعد عام ۱۹6۷م. ولكنهم يعملون يف األرض احملتلة منذ عام 
1948م. فهم ينتقلون يوميا من املستوطنات ويعودون إليها يف 
واحد  بدافع  الغربية  الضفة  قطن هؤالء يف  وقد  حركة مكوكية. 
وهو أن املساكن يف املستوطنات أكثر فخامة وترفا وأقل تكلفة 
من املساكن خلف اخلط األخضر، ويقال إن كثرية من هؤالء 
منازهلم  اشرتوا  الذين  أي  االستيطان«،3  املكوكيني هم »حمرتفو 
»تعويضات«  على  للحصول  الغربية  الضفة  واستوطنوا يف  هذه 
مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إىل نقل بعض املستوطنات.

اهلوامش:
1. »النيويورك اتميز«، ۲۰ يونية ۲۰۰4م.

2. shuttle settlement
3. settlement professionals

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

نماذج اإلسالم

صدرت فتوى: اليوم يُعّد استعمال التنت والتنباك أبّي حنو كان يف 
حكم ماربة اإلمام صاحب الزمان سالم هللا عليه.

وأينما حلت هذه الفتوى، أوجدت حركة تبعتها أصوات حتطيم 
وكسر النارجيالت. فقد كّسر أبناء الشعب يف ايران النارجيالت 
وكل أداة ووسيلة تستعمل للتدخني، وحىت أن نساء قصر الشاه 
كسرن آالت التدخني يف القصر من دون إطالع الشاه، ومبا أن 
الشاه كان معتادا على تدخني النرجيلة، طلب من خادمه إحضار 
النرجيلة، ذهب اخلادم جللب النرجيلة، لكنه أتخر يف اجملئ، وكرر 
الشاه طلبه، إىل أن استشاط غضبا يف املرة الثالثة وزجر من يف 
أجد  فلم  مكان،  القصر كل  فتشت  لقد  اخلادم:  فأخربه  حواليه، 

حىت نرجيلة واحدة.
وتقول مجيع النساء: مبا أن مرجعنا الديين قد حرم استعمال التنباك، 

فاننا كسران كل النارجيالت. 
فاضطر الشاه للسكوت واستغرق يف تفكري كئيب. 

وبينما كانت أصوات تكسري الشيشة تسمع يف كل حي وزقاق، 
ُحكي أن بعض الفسقة كانوا جالسني يف أحد املقاهي، فعندما 
مسعوا إن املريزا الشريازي قد حرم التدخني، قاموا بكسر وحتطيم 
ترتكبون  انتم  املقهى:  اجلالسني يف  فقال هلم بعض  انرجيالهتم، 
تتورعون عن فعل احلرام وكيف واحلالة هذه متتثلون  كل منكر وال 
لفتوى الشريازي ومتتنعون عن التدخنی وتكسرون آلته؟ إن هذا األمر 
مستغرب منكم، فقالوا: إننا نقرتف املعاصي لكن عزاؤان أن يشفع لنا 
رسول هللا وآل بيته إىل هللا سبحانه وتعاىل ويطلبوا لنا غفران 
ذنوبنا، واملريزا الشريازي اليوم هو انئبهم وحامي شرعهم وُمؤديه إىل 
الناس، فنحن أنمل أن يشفع لنا عندهم، فإذا أغضبناه فمن الذي 

يشفع لنا ويسأل من هللا غفران ذنوبنا؟
ويف احملصلة، أقلع عشرون مليون شخص يف ايران عن التدخني.1

وكان انصر الدين شاه القاجاري قد منح عام 1307ه.ق. امتياز 
التنباكو لشركة بريطانية تدعى رجيي لقاء أخذ رشوة وربع أرابح 
الشعب  يد  من  احلكرية،  املعاهدة  بواسطة هذه  لينتزع  الشركة، 
اجلماهري  حتتاجها  لسلعة  والتجاري  اإلنتاجي  النشاط  االيران 
ووضعها بتصرف دولة استعمارية، ويعطل بذلك قطاعا اقتصاداي 
بوسع  وكان  والفقراء،  العاطلني  الناس  عمل  مصدر  يعد  مهما 
التجار االيرانيني القيام به، واألهم من ذلك، مهد الطريق هليمنة 
االستعمار على ايران، األمر الذي كان يعود ابلضرر على البالد، 
املختلفة  الشرائح  لدى  وامتعاضا  واستياء  قلقا  هذا  أاثر  لذلك 
رسائل  خالل  من  وأوصلوا  البالد،  علماء  خاصة  اجملتمع،  من 
ونداءات، صرخاهتم إىل أمساع الزعيم واملرجع الديين الكبري لعامل 
التشيع املريزا حممد حسن الشريازي، إذ أصدر هذا الزعيم الكبري، 

فتواه التارخيية وامللحمية وأدى إىل إلغاء هذه املعاهدة املقيتة. 
***

)1230-1312هـ(  الشريازي  احلسيين  حسن  ممد  السيد 
املشهور بـامليزرا الشريازي واجملدد الشريازي، واملريزا الكبري، ولد يف 
15 مجادي األوىل 1230 للهجرة يف أسرة دينية ومعروفة مبدينة 
»شرياز«. وكان والده املريزا ممود من علماء الدين، ويعمل يف 
الكتابة يف اجلهاز احلكومي لشرياز. وقد فقد حممد حسن، والده 
يف طفولته. فتوىل تربيته خاله املريزا حسن املوسوي املعروف بـجمد 
األشراف الذي كان من علماء الدين. وأرسله خاله الذي كان 
انساان عاملا واهتم بتنشئة حممد حسن، إىل الكتاتيب منذ أن كان 

يف الرابعة من عمره ليتعلم الوعظ واخلطابة واملنرب. 
وكان حممد حسن يتمتع بقابلية جيدة من الذكاء والفطنة، مما 
ساعده على التقدم يف دراسة وحتصيل العلوم بصورة أهلته لدراسة 
كتاب شرح »اللمعة« وهو يف اخلامسة عشرة من عمره. حيث 
كان يشرح هذا الكتاب للتالمذة الذين كانوا حىت أكرب سنا من 
االستاذ. ويف هذه األايم، اقرتح عليه وايل شرياز عمال مهما يف 
حكومة شرياز وذلك تقديرا خلدمات والده املريزا حممود، لكن 
حممد حسن، آثر حتصيل العلم على األعمال الديوانية واحلكومية، 

وذهب ملواصلة الدراسة يف »حوزة اصفهان العلمية«.2
اصفهان  يف  إقامته  عمه خالل  ابنة  من  الشريازي  املريزا  وتزوج 
حينما كان بني 17 إىل 20 من عمره، ورزق اببنة وابن مساه 

من  ورزق  للهجرة.   1303 عام  االوىل  زوجته  وتوفيت  علي. 
زوجته الثانية ابن مساه حممد وكذلك ابنة.

واستمرت إقامة حممد حسن يف »اصفهان« لنحو عشر سنني، 
إىل  غادر  مث  ومن  االجتهاد،  درجة  وانل  أساتذة كثر  وأدرك 
الشيخ  ولقي  »النجف«  ورد  ملا  و  العلم.  لتحصيل  »العراق« 
نفسه  درسه وجد  اليه وحضر  الرحلة  األنصاري وكانت  مرتضى 
صار  حىت  النجف.  يف  البقاء  على  فعزم  عنده  ما  إىل  حمتاجا 
من أشهر املدرسني واملقرئني وهتافت عليه الناس وكان من وجوه 
الشيخ  وينوه  تالميذه  بني  اليه  يشار  أوجهم وصار  بل  تالميذه 
بفضله ويعظمه يف جملس الدرس ويرى فيه خمايل الرائسة و مسو 
إىل  يصغي  الدرس  أثناء  تكلم يف  وإذا  والفضل  العلم  املرتبة يف 
كالمه وأيمر احلاضرين ابلسكوت قائال ان جناب املريزا يتكلم 

وأشار غري مرة إىل اجتهاده ألنه مل يكن يصرح ابجتهاد أحد.3

املرجعية
تالميذه  أفضل  عن  الناس  تساءل  األنصاري  الشيخ  تويف  ملا 
ليقلدوه فاجتمع أفاضل تالميذه من العرب والعجم يف دار املريزا 
فاتفقنا على تقدمي  املريزا حسن الشتياين  حبيب هللا الرشيت قال 
املريزا الشريازي وكان بينهم يومئذ القا حسن النجماابدي واملريزا 
عبد الرحيم النهاوندي واملريزا الرشيت واآلشتيان وهم وجوه تالميذ 
األنصاري فقدموه يف الدرس والصالة وصاروا يرشدون الناس اليه 

وجعل يرتقى ويتقدم.
اما الرتك فقدموا السيد حسنی الكوهكمري وأرشدوا أبناء جلدهتم 
إىل تقليده وبعد وفاة الكوهكمري، عام 1299 للهجرة، أصبح 

املريزا الشريازي املرجع الديين األوحد للشيعة. 

نماذج اإلسالم
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أخالق وسلوك املريزا الشريازي
كان اماما عاملا فقيها حمققا ورعا تقيا راجح العقل بعيد النظر 
واسع الصدر منري اخللق صائب الفراسة قوي احلفظ على جانب 
الصغري ويرفق  الكبري وحينو على  يوقر  عظيم من كرم االخالق 
الشعر وانشاده وجييز عليه  أديبا حيب  ابلضعيف والفقري. غوره 
وراجت  وعجما  عراب  البالد  سائر  من  الشعراء  قصده  ولذلك 

بضاعة األدب يف أايمه.
کان كثري الرفق ابلطالب واحلنو عليهم حسن العشرة معهم جزيل 
االحرتام والضيافة هلم يشاور أكابرهم ويشركهم يف آرائه. کان وافر 
العطاء ينفق األموال يف وجوهها ويعول ألوفا من الناس يف سائر 
البالد منهم أربعمائة أو أكثر من طالب العلم والعلماء وله وكالء 
يف األطراف يرسل إليهم دفاتر أبمساء العلماء الذين يف نواحيهم 
ليبثوا فيهم العطاء وله عناية ابجملاورين يف املشاهد الشريفة ويعول 
سرا مجاعات من أهل البيواتت ومن التجار اخىن عليهم الدهر 
فينفق عليهم بدون ان يعلم بذلك أحد فلما تويف فقدوا ذلك 
يف  امسه  ذكروا  أو  ترمجوه  ممن  ووصفه كثري  احلال  هبم  وضاقت 

مؤلفاهتم.4

إعمار سامراء
يف عهده كانت »سامراء« قبل سكناه فيها مبنزلة قرية صغرية. 
التقريب  فيها  مبا  عديدة  إىل سامراء السباب  املريزا  هاجر  وقد 
بني السنة والشيعة وإرساء األلفة والوحدة بينهم وضرورة إعمار 
وإمناء سامراء. وكان يعترب وحدة مجيع الفرق االسالمية تسهم يف 
والتشتت  الفرقة  أن  ويرى  االسالمي،  اجملتمع  عزة وعظمة  بقاء 
بني املسلمني، مبعث ذل وضياع لالمة، ولذلك هاجر من مدينة 
يقطنها  اليت كان  سامراء  مدينة  إىل  الشعية  األشرف  النجف 

السنة.5
واألسواق  الدور  فيها  وبنيت  فائقا  عمراان  عمرت  سكنها  ملا 
وسكن فيها الغرابء ومن يطلب املعايش وكثر إليها الوافدون وصار 

فيها عدد من طالب العلم واملدرسني ال يستهان به وكانت يف 
اضطر  والزائرين حىت  ابلوافدين  حمتشدة  تزال  ال  األوقات  أكثر 
إىل احلجاب اال يف أوقات خمصوصة أيذن فيها للناس إذان عاما 
لزايرة  اال  داره  من  خيرج  ال  وكان  خاصا  إذان  منهم  وللخواص 
املشهد وصالة اجلماعة وللحمام يف أوقات خمصوصة وأهل درسه 

يقرأون عليه يف داره.
بىن مريزای شريازی يف سامراء مدرسة كبرية فخمة لطالب العلم 
وبىن سوقا كبريا مبال بذله بعض أغنياء اهلند ومل يكن يف سامراء 
إىل  »دجلة«  غريب  من  القفف  يف  يعربون  الناس  وكان  جسر 
اجلانب الشرقي الذي فيه املدينة وكذلك الدواب واألمحال وكان 
اذى  الزوار  منهم  ويلقى  األجرة  يف  يشتطون  القفف  أصحاب 
كثريا فبىن جسرا حمكما على دجلة من السفن ابلطريقة املتبعة 
يف العراق تسهيال للعبور ورفقا ابلزوار والواردين و بىن عدة دور 

للمجاورين.6
اليت كانت  سامراء  الشريازي،  املريزا  حّول  ذلك،  إىل  وإضافة 
املرجعية  الثقافية إىل أحد مراكز  العلمية -  الناحية  مغمورة من 
من  الكثري  سامراء يف ضوء هجرة  الدينية، كما شهدت حوزة 

الطلبة واألفاضل إليها، حتركا علميا واسعا.

إجراءات املريزا الشريازي الوحدوية
وكما أسلفنا، فان املريزا الشريازي كان يؤمن ابلوحدة بني الشيعة 
والسنة، واختذ يف هذا السياق، إجراءات نشري فيما يلي إىل بعض 

منها:7
- كان االستعمار الربيطان من خالل إذكاء اخلالفات بني الشيعة 
والسنة يف »افغانستان«، سببا لتنفيذ مذابح وحشية ضد الكثري 
من الشيعة. واملريزا الشريازي وبعد علمه هبذه الواقعة األليمة، أبرق 
إىل ملكة »بريطانيا«، طالب فيها بوقف هذه املذحبة، إذ أن هذا 
اإلجراء للمرياز الشريازي أسهم يف وضع هناية هلذه املمارسات 

اإلجرامية.
- دفع معاشات ومساعدات مادية للطلبة وعلماء الدين السنة 

على قدم املساواة مع طلبة وعلماء الشيعة. 
- توفري اإلمكاانت الرفاهية للشيعة والسنة بصورة متكافئة.

الفتنة  لبث  املختلفة  العدو  خمططات  ومفعول  أثر  إحباط   -
واخلالف وحتمل املشاكل يف هذا الطريق مبا فيها استشهاد جنله.

- إمخاد نريان الفتنة الطائفية اليت كادت أن تفضي إىل حرب بني 

السنة والشيعة يف سامراء واملناطق اجملاورة هلا عام 1311ه.ق. 
ورفض املريزا لقاء القنصل الربيطان يف »بغداد« والذي كان قد 
توجه إىل سامراء إلذكاء نريان الفتنة، وأبلغه أنه ال حاجة لتدخل 
بريطانيا يف شأن ال يعنيها، الن الشيعة والدولة العثمانية، هلما 
دين وقبلة وقرآن واحد، ويتولون هم إمخاد نريان هذه الفتنة وإعادة 

املدينة إىل وضعها الوحدوي السابق. 

تالمذة املريزا الشريازي
وقد نشأ وترىب تالمذة كبار على يد املريزا الشريازي وهنلوا من 
معني علمه ومعرفته وإميانه، والذين أرسوا من بعدة دعائم وأرضية 

احلركة الدستورية )املشروطة( يف ايران. وتالمذته البارزون هم: 
1. املريزا ممد تقي الشريازي احلائري ) املعروف بـاملريزا الثاين(؛
2. الشيخ عبد الکري احلائري ) مؤسس احلوزة العلمية بقم(؛

3. املريزا حسنی النائيين؛
4. الشهيد الشيخ فضل هللا نوري؛

5. السيد ممد کاظم الطباطبائي اليزدي؛
6. املال ممد کاظم اخلراساين )املعروف بـالخوند اخلراساين(؛

7. الشيخ آقا بزرك الطهراين؛
و... .

مؤلفاته
وللمريزا الشريازي مؤلفات عديدة نشري فيما يلي إىل بعض منها: 

- رسالة يف ابب اجتماع األمر والنهي؛
- کتاب يف الفقه من بداية املکاسب حىت هناية املعامالت؛

- رسالة يف ابب الرضاع؛
- حاشية على النخبة؛

- حاشية على جناة العباِد لصاحب اجلواهر؛
- تقريرات درس الشيخ األنصاري 

و... .

الوفاة
تويف مريزای شريازی أول ليلة األربعاء 24 شعبان سنة 1312 
بسامراء ومحل إىل النجف ودفن يف املدرسة اليت كان أنشأها انصر 
علي خان األفغاين املقيم يف »الهور« قرب ابب الصحن الشريف 

العلوي الشمايل املعروف بـ»ابب الطوسي«. 
کان تشييعه العظيم و وصلت جنازته إىل النجف يوم الثالاثء 
الثالثني من شعبان عند العصر وبقي إىل ليلة األربعاء غرة شهر 
رمضان ودفن تلك الليلة .كان يوم وفاته يوما عظيما كثرت فيه 
الفاحتة يف مجيع  جمالس  له  وأقيمت  العربات  وسالت  احلسرات 
مدن العراق وإيران وغريها من بالد الشيعة وراثه الشعراء ابلقصائد 
الكثرية واقام له جمالس الفاحتة يف النجف من العلماء هذا عدا ما 

أقيم له من جمالس الفاحتة يف مجيع األقطار.8

اهلوامش:
1. »أعيان الشيعة«، السيد حمسن األمني، ج 5، ص 307؛ »كبار علماء 

اإلسالم«، حسني نوري مهدان، صص 82-81.
2. »هجرة املريزا الشريازي إىل سامراء، أرضياهتا ونتائجها«، عباس قدميي 
قيداري، الفصلية العلمية البحثية للتشيع، العدد 61، السنة 1397، صص 

.11-10
3. »أعيان الشيعة«، ص 305.

4. »أعيان الشيعة«، ج 5، صص 305-304.
فكرة  جملة  امريدهي،  للوحدة«، ع.ر.  مناد  مناضل  الشريازي  »املريزا   .5

التقريب، 138۷ش.، العدد ۱۷، ص 113.
6. »فقهاء الشيعة الشهريون«، عبد الرحيم عقيقي خبشايشي، ج 4، صص 

361-362؛ »أعيان الشيعة«، املصدر السابق.
7. »املريزا الشريازي مناضل مناد للوحدة«، صص 115-114.

8. »أعيان الشيعة«، ص 304؛ »مائة عام من نضال علماء الدين من 
املريزا الشريازي إىل اإلمام اخلميين«، عبد الرحيم عقيقي خبشايشي.
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تعرض ابن خلدون يف مقدمته لذكر األجناس البشرية ولكنه ال 
يغايل يف أتثري البيئة الطبيعية وال ما يرتبط هبا من صفات بدنية، 
بل يوجه كل عنايته إىل البحث عن العوامل االجتماعية، ويسعى 
إىل إظهار أثر احلرفة وأسلوب احلياة، ويعطي هذه العوامل املوقع 

األول يف تكوين الطبائع والسجااي.
سياق  يف  وضوح،  يف  ملخصة  هذا  يف  خلدون  ابن  ونظرية 
فصول  أحد  يف  اإلسالمي،  ابملغرب  ومقارنته  للمشرق  دراسته 
الباب السادس من املقدمة، عند دراسته »تعليم العلم« يقول ابن 

خلدون عن أهل املشرق:
سائر  ويف  العلم  تعليم  صناعة  يف  أرسخ  اجلملة  على  املشرق  أهل 
الصنائع، حىت إنه ليظن كثري من رحالة أهل املغرب إىل املشرق يف 

طلب العلم، أن عقوهلم على اجلملة أكمل من عقول أهل املغرب 
بيننا وبينهم يف حقيقة اإلنسانية، ويتشيعون  التفاوت  أن  ويعتقدون 
لذلك، ملا يرون من كسبهم يف العلوم والصنائع، وليس كذلك وإمنا 
الذي فضل أهل املشرق من أهل املغرب، ما حيصل يف النفس من 
آاثر احلضارة من العقل املزيد كلما تقدم يف الصنائع فيظنه العامی 

تفاوات يف احلقيقة اإلنسانية، وليس كذلك.
وأساس هذا الفهم يف اإلسالم نظرة القرآن إىل اللون، حيث أننا 
السواد،  األوىل  »القرآن«:  من كلمات  مادتني  أو  جند كلمتني 

والثانية البياض، قد جاء ذكر السواد يف القرآن عشر مرات:
 ،حيىي األوىل يف وصف سيدان  السيادة:  مبعين  منها  ثالث 
يف  ُيَصلِّي  قَاِئٌم  َوُهَو  اْلَماَلِئَكُة  »فـََناَدْتُه  تعاىل:  قوله  يف  وذلك 

مفهوم العنصریة والمساواة 
في القرآن الكریم

العالم بين السادة والعبيد: اإلسالم والعنصرية

العالم بين السادة والعبيد: اإلسالم والعنصرية

قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن اللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصورًا  ُرَك بَِيْحىَي ُمَصدِّ اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّ يـَُبشِّ
َونَِبيًّا ِمَن الصَّاحِلِنَی«1 

والثانية وصفا لعزيز مصر يف قصة يوسف، وذلك يف قوله 
تعاىل: »َواْستـَبـََقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى 

اْلَباِب...«2
والثالثة يف قوله تعاىل: »َوقَاُلوا رَبَـَّنا ِإانَّ َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبـََراَءاَن فََأَضلُّواَن 

السَِّبياَل«3
ويف هذه املواضع جند السيادة يف األوىل مدح ويف الثانية عرضا 

تقريراي دون مدح أو ذم ويف الثالثة ذّما.
وجاء السواد مخس مرات وصفا حلالة تعرتى الوجه ال ابعتبارها 
صفة االزمة له: منها موضعان يف »سورة آل عمران« عن اسوداد 
تـَبـَْيضُّ  القيامة، وذلك يف قوله تعاىل: »يـَْوَم  الكافرين يوم  وجوه 
ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه ۚ فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإمیَاِنُكْم 

َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكنـُْتْم َتْكُفُروَن«4
وهلذا صلة بعذاهبم دون نظر إىل لوهنم األصلي.

يف  وذلك  املوقف،  لنفس  الزمر«  »سورة  يف  اثلث  وموضع 
ُوُجوُهُهْم  اللَِّ  َعَلى  الَِّذيَن َكَذبُوا  تـََرى  اْلِقياَمِة  يـَْوَم  »َو  تعاىل:  قوله 

ُمْسَودٌَّة...«5
مث مرتني وصفة حلالة قوم تسود وجوههم إذا بشروا ابألنثى وذلك 
َر َأَحُدُهْم اِبأْلُنـَْثى َظلَّ  يف قوله تعاىل يف »سورة النحل«: »َوِإَذا ُبشِّ

َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم«
وهو نوع من التفرقة بني الذكور واإلانث عابه القرآن على اجملتمع 
َر َأَحُدُهْم مبَا  اجلاهلى مث قوله تعاىل: يف سورة الزخرف: »َوِإَذا ُبشِّ

َضَرَب ِللرَّمْحَِٰن َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيٌم«6
ويبقى بعد هذا موضعان جاء أوهلما وصفا لقطع من اجلبال يف 
قوله تعاىل: »َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر خُمَْتِلٌف أَْلَوانـَُها َوَغَرابِيُب 

ُسوٌد«7
والوصف هنا إظهار لقوله تعاىل، جاء مع ذكر األجزاء البيض 

واحلمر.
واملوضع العاشر يف وصف الليل: »وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتـَبـنیََّ َلُكُم 

اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر...«8
وخالصة القول أن مادة »سود« جاءت يف القرآن الكرمي مبينة 
للسيادة، وجاءت مدحا ملوقف، وذما ملوقف، ووصفا لظاهرات 

كونية كتعاقب الليل والنهار، واختالف ألوان الصخور.
الوجه  تعرو  عارضة  حالة  أو  القيامة،  مشاهد  لبعض  وصفا  مث 
نتيجة انفعال النفس. فال نستطيع أن نقصرها على املدح أو الذم.
بل ال نستطيع أن نربطها ابملدح أو الذم، واللون األسود هبذا ليس 

له يف القرآن منزلة خيتلف هبا عن سائر األلوان.

فإذا انتقلنا إىل اللون األبيض وجدان نفس الصورة: جاء يف القرآن 
يف اثنی عشر موضعا.

وجاء وصفا لوجوه املؤمنني يف اآلخرة مرتني: »يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه 
َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بـَْعَد ِإمیَاِنُكْم َفُذوُقوا 
اْلَعَذاَب مبَا ُكنـُْتْم َتْكُفُروَن ٭ َوَأمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة 

اللَِّ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن«9
واالسوداد هنا احتقاهنا من احلزن واالبيضاض إشراقها من الفرحة.
وجاء وصفا حلور اجلنة: »َكأَنَـُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنوٌن«10 واملقصود به 

هنا بيض النعام، وكانت العرب تضرب به املثل يف صفائه.
وجاء وصفا للفجر يف قوله: »وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـَتـَبـنیََّ َلُكُم اخْلَْيُط 
احلديث  عند  وذلك  اْلَفْجِر...«،  ِمَن  اأْلَْسَوِد  اخْلَْيِط  ِمَن  اأْلَبـَْيُض 
عن بدء الصيام، وجاء وصفا للجبال: » َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض 
َومُحٌْر...«11 وجاء وصفا املعجزة يد سيدان موسى، وربطت 
اآلايت بني البياض وأنه من غري سوء - أي من غري مرض - 
اآلية  طه،  اآلية ۱۰۸«، و»سورة  األعراف،  وذلك يف »سورة 
اآلية  النمل،  و»سورة   ،»۳۲ اآلية  الشعراء،  و»سورة   ،»۲۲

۱۲«، و»سورة القصص، اآلية ۳۲«.
مث جاء وصفا لشراب أهل اجلنة: »يُطَاُف َعَلْيِهم ِبَكْأٍس مِّن مَِّعنٍی 

٭ بـَْيَضآَء َلذَّةٍۢ ِلّلشَّٰرِِبنَی«12
احلزن  على  يدل  قد  أيضا  القرآن  يف  األبيض  اللون  فاستخدام 
الشديد أو على اجلزاء الطيب، وقد يكون إظهارا لقدرة هللا يف 
ظاهرة كونية أو صخرية. وقد يكون وصفا للمرأة أو يد الرجل، 
ويفيد الوصف أبنه من غري سوء، فشدة البياض مرض كما نعلم 

الربص.
فالقرآن ال خيصص اللون األبيض للمدح أو الذم، وال يربط بينه 
وبني مكانة يف احلياة، وإمنا احلجة الكربى يف القرآن جندها يف 
املساواة بني الناس كما تبينها آايته. أما التقدم فعلى أساس من 

اتباع أحكام هللا: »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَْتقاُكْم«13
الدرجات ال  الناس وهذه  القرآن حديثا عن درجات  ولكن يف 
عالقة هلا ابللون أو اجلنس أو أي شيء إال التقوى وأما جعل 

الناس درجات إمنا هو اختبار وابتالء من هللا تعاىل يف الدنيا.
َورَفـَْعَنا  نـَْيا ۚ  قال تعاىل: »حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْنـَُهْم َمِعيَشتـَُهْم يف احْلََياِة الدُّ

بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت«14
اْلَقْريـَتـنَْیِ  اْلُقْرآُن َعَلى رَُجٍل ِمَن  نـُزَِّل َهَذا  َلْواَل  وقال أيضا: »َوقَاُلوا 
َعِظيٍم ٭ َأُهْم يـَْقِسُموَن َرمْحََت رَبَِّك حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْنـَُهْم َمِعيَشتـَُهْم يف 
نـَْيا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيـَتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا  احْلََياِة الدُّ

ُسْخِرايًّ َوَرمْحَُت رَبَِّك َخيـٌْر ِمَّا جَيَْمُعوَن«15
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الدراسات الثقافية

العالم بين السادة والعبيد: اإلسالم والعنصرية

َيْظَهُروَن ٭ َولِبـُُيوِتِْم  لِبـُُيوِتِْم ُسُقًفا مِّن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعَليـَْها  اِبلرَّمْحَِٰن 
ِلَك َلمَّا َمَتاُع احْلََياِة  أَبـَْوااًب َوُسُررًا َعَليـَْها يـَتَِّكُئوَن ٭ َوزُْخُرفًا َوِإن ُكلُّ ذَٰ

نـَْيا َواْلِخَرُة ِعنَد رَبَِّك ِلْلُمتَِّقنَی«18 الدُّ
من كل ذلك نسجوا نسجا حاولوا أن يقولوا إنه من اإلسالم، 
وأن التفاوت بني الناس والتفضيل أمر من أساس الدين وهذا غري 

صحيح.
فاحلق جل وعال يقول: »اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى 

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم«19 
«، أي وكانت النتيجة  ويقول أيضا: »لِيـَتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخِرايًّ
والغىن  املال  أصحاب  وتطاول  بعض.  من  بعضهم  َسِخر  أن 
األنبياء  اتبعوا  الذين  اإلنسانية  القيم  االقتصادي على أصحاب 

)وهذا أحد تفاسري اآلية(.
ِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك يف قـَْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإالَّ قَاَل  قال تعاىل: »ووََكذَٰ
ُمتـَْرُفوَها ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلٰى أُمٍَّة َوِإانَّ َعَلٰى آاَثرِِهْم ُمْقَتُدوَن ٭ قَاَل 
َأَوَلْو ِجئـُْتُكْم أبَِْهَدٰى ِمَّا َوَجْدمُتْ َعَلْيِه آاَبءَُكْم ۖ قَاُلوا ِإانَّ مبَا ُأْرِسْلُتْم ِبِه 

ِبنَی«20 َكاِفُروَن ٭ فَانـْتـََقْمَنا ِمنـُْهْم فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ
اجملتمع  يف  واالستغالل  الرتف  مواقع  بني  الصراع  لتأكيد  إنه 
وبني مواقع شريعة هللا، صراع بني الرتف املعتز مبا عنده من مال 
ومراكز قوة، وبني كرامة اإلنسان ممثلة يف القيم الفاضلة اليت هي 
روح الدين، واليت تنظر إىل اإلنسان يف جوهره الواحد دون أن 
أو  االقتصادي  أو  االجتماعي  موقعه  أو  بشرته  لون  يستوقفها 

السياسي.
ويعقب هللا على هذا بقوله تثبيتا لرسوله واملؤمنني »َرمْحَُت رَبَِّك 
َخيـٌْر ِمَّا جَيَْمُعوَن« أي ما أنت فيه من أمر الدعوة إىل هللا وإقامة 
احلياة على أساس من كرامة اإلنسان. والصرب على ما تلقى يف 
هذه السبيل من أذي خري مما مجعوا من مادة الرتف اليت جعلوها 

أسلحة الستعباد إخواهنم يف اإلنسانية.
وأييت بعد هذا قول هللا »حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْنـَُهْم َمِعيَشتـَُهْم«.

واحد  جمتمع  مستوى  على  ال  مشوهلا،  يف  اآلية  إىل  ولننظر 
متجانس، إىل أبعد حدود التجانس، وإمنا على مستوى اإلنسانية 
كلها يف مواردها الطبيعية والبشرية، فسنرى أمامنا تفاوات واضحا 
يف توزيع الثروات الطبيعية بني القارات والشعوب، ولنعد إىل أية 
خريطة لتوزيع أية ثروة طبيعية أو مصدر طاقة: الذهب، الفضة، 
توزيع  شيء  يف كل  تفاوات  سنرى  اليورانيوم،  البرتول،  النحاس، 
السكان  النبايت، عدد  الغطاء  الرتبة،  واألمطار، خصوبة  اجلبال 
والشك أن فرص احلياة أمام الذين يعيشون يف مناطق الغىن أوسع 

القرآن  نزول  يعرتضون على  قريش  ابلنبوة، وكفار  متعلقة  فاآلية 
على حممد، ووجه االعرتاض أنه ليس زعيما من زعمائهم، وال 
صاحب مكانة أو صاحب مال كثري، والرأي عندهم أن يكون 
نزول القرآن على أشرافهم، وذوي املنزلة واملال عندهم؛ فهم يرون 

وجوب اجلمع بني النبوة واملال والسيادة بني القوم.
أن  نظرهم  وجهة  من  فينبغي  وتشريفا  تكرميا  النبوة  دامت  وما 
تنزل على األشراف أصحاب املال واملكانة بني القوم وتلك هي 

العنصرية والفوقية اليت حيارب اإلسالم.
والقرآن يرد على على هذا الرأي الفاسد الذي حيتم اجلمع بني 
النبوة والثروة، ويقضي بنزول الوحي على األغنياء دون الفقراء أو 
الصاحلني. ومن هنا أييت اعرتاض القرآن الكرمي: »َأُهْم يـَْقِسُموَن 

َرمْحََت رَبَِّك«
يقول ابن كثري: 

ليس األمر مردودا إليهم، بل إىل هللا عز وجل. وهللا أعلم حيث جيعل 
رسالته. فإنه ال ينزهلا إال على أزكى اخللق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا 

وأطهرهم أصال.
16.وهو يعىن هبذا رسله الكرام

وحممد كان فقريا، ويف هذا يقول هللا: »َأمَلْ جيَِْدَك يَِتيًما َفآَوى ٭ 
َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدى ٭ َوَوَجَدَك َعاِئاًل فََأْغَنی ٭ فََأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل تـَْقَهْر 

٭ َوَأمَّا السَّاِئَل َفاَل تـَنـَْهْر ٭ َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّْث«17
فليس أصال وال حتمأ أن يكون الرسول من أهل الفين أو املكانة 
يف قومه، وإمنا األساس أن يكون إنساان صاحلا لتلقى هذه املهمة 

من ربه. ورمحة هللا تعاىل يف هذه اآلية، واضح أهنا النبوة.
أييت بعد هذا جزء من اآلية كثر حوله القول، وهو: »حَنُْن َقَسْمَنا 
نـَْيا َورَفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت  بـَيـْنـَُهْم َمِعيَشتـَُهْم يف احْلََياِة الدُّ
«، مث تعقيب هللا على ذلك بقوله:  بـَْعًضا ُسْخِرايًّ بـَْعُضُهْم  لِيـَتَِّخَذ 

»َوَرمْحَُت رَبَِّك َخيـٌْر ِمَّا جَيَْمُعوَن«.
القريب من قسمة  الظاهر  معناها  اآلية  البعض من هذه  وأخذ 
إىل  يؤدي  التفاوت  هذا  وأن  الناس،  بني  والتفاوت  األرزاق، 
سيطرة البعض على البعض. وأن هؤالء املستضعفني اجتماعيا أو 
اقتصاداي أو سياسيا، عليهم أال حيزنوا وأن يكتفوا مبا أعد هلم هللا 
من رمحة عنده يوم القيامة، وزاد البعض على هذا قوهلم أبن هذه 
اآلية تدعو إىل السلبية وصرف الناس عن العمل رضا مبا قسم هللا 
تعاىل، وحاولوا أتكيد دعواهم هذه آبايت وأحاديث حتض الناس 

على الزهد والرضا ابلقليل.
َيْكُفُر  ِلَمن  ََعْلَنا  جلَّ َواِحَدًة  أُمًَّة  النَّاُس  َيُكوَن  َأن  تعاىل: »َوَلْواَل  قال 

من الذين يعيشون يف املناطق النائية املنعزلة عن تيار العمران.
إنه توزيع يفرض على الناس التعاون والعدل يف نطاقه، فإذا ما 
قامت عالقاهتم على أساس من العدل واإلخاء اإلنسان أمكن 

أن تذوب الفوارق بينهم.
صورها  من  صورة  أية  يف  والتفرقة  التمييز  على  قامت  ما  وإذا 

تكونت الطبقات وتراكمت املظامل.
فاملشكلة إذن يف التوزيع الطبيعي إذا كنا ندرس املوارد، وال يف 

توزية السالالت إذا كنا ندرس اإلنسان.
«؛ قال فيها بعض  وقول هللا تعاىل: »لِيـَتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخِرايًّ
املفسرين ليسخر بعضهم بعضا يف العمل، أو ليأمرهم مبا يعملون.
ببعض،  الناس  بعض  استهزاء  إىل  إشارة  اآلية  إن  البعض  وقال 
وحرف الالم يف قوله تعاىل: »لِيـَتَِّخَذ« من الناحية اللغوية هنا يفيد 

العاقبة أي كانت النتيجة أن اختذ بعضهم بعضا سخراّي.
وهذه هي مادة االختيار اليت يضعنا هللا فيها لريى كيف تستطيع 
برتاكم  ترضى  أو  العدل،  إقامة  سبيل  تكافح يف  أن  اجملتمعات 
املظامل، وعلى دعاة احلق واملساواة أال يرهبوا جتمع الثروة يف أيدي 
اإلنسان  بني  التفرقة  منها  ويؤيدون  القوة،  مواقع  حيتلون  الذين 

واإلنسان.
وإذا ذكران أن هذه اآلية مكية نزلت على الرسول قبل إقامته 
جمتمع املدينة لعلمنا أهنا نزلت وقت الضغط على املسلمني يف 
»مكة« يف أول قيام الدعوة اإلسالمية، مال حمدود بني أيديهم، 
من  قلة  متلكه  الذي  املال  أعدائهم،  أيدي  يف  متجمعة  ثروات 
املؤمنني األغنياء، أخذوا ينفقونه يف عتق الرقيق املؤمن، رابطني بني 
حترير اإلنسان من سيطرة اإلنسان، وحترير النفس من عبادة املال 
والشهوة ومواقع القوة، مؤمنني أن الدعوة إىل اإلميان تتكامل مع 

احلرية ومع تقدمي الطعام جلائع أو الرمحة مبسكني.
وذلك يف قوله تعاىل: »َفال اقـَْتَحَم اْلَعَقَبَة ٭ َوَما َأْدرَاَک َما اْلَعَقَبُة 
٭ َفکُّ رَقـََبٍة ٭ َأْو ِإْطَعاٌم ِفی يـَْوٍم ِذی َمْسَغَبٍة ٭ يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة ٭ َأْو 
ِمْسِکيًنا َذا َمتـَْربٍَة ٭ مثَّ َکاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ َوتـََواَصْوا 

اِبْلَمْرمَحَِة ٭ ُأولَِئَک َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة«21
مث أتيت اآلايت مبينة أن هؤالء املرتفني الذين يعيشون على التفرقة 

بني الناس هم أصحاب الشيطان وهم الضالون.
يقول هللا تعالی: »َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّمْحَِٰن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَااًن فـَُهَو 
َلُه َقرِيٌن ٭ َوِإنَـُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل َوحَيَْسُبوَن أَنَـُّهْم ُمْهَتُدوَن«22

مث يصفهم أبقصى من هذا فيقول: »َأفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ َأْو تـَْهِدي 
اْلُعْمَي َوَمْن َكاَن يف َضاَلٍل ُمِبنٍی«23

مث حيدد مصريهم يف وجود الرسول أو بعد هجرته من مكة 
إىل »املدينة« مث يدعوه إىل شدة االستمساك ابحلق فيقول: »فَِإمَّا 
فَِإانَّ  َوَعْداَنُهْم  الَِّذي  نُرِيـَنََّك  َأْو  ٭  ُمنـَْتِقُموَن  ِمنـُْهْم  فَِإانَّ  ِبَك  َنْذَهَبَّ 
َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُروَن«24 مث يدعوه إىل شدة االستمساك ابحلق فيقول: 

»فَاْسَتْمِسْك اِبلَِّذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعلى  ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم«25
والقتال  الصراع  إىل  يؤدي  الذي  هو  االجتماعي  الفساد  لكن 
بني البشر وتشتعل نريان احلروب، فاهلل هو العدل وبه أمر عباده 
وترك هلم جماال إلقامة هذا العدل بينهم فال فرق بني إنسان وآخر 

بسبب اللون أو اجلنس أو أي شيء.
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المهد الفارغالمهد الفارغ

الحرب السكانية العالمية

إن السيد سشاردي ابت يف خريف العمر، فردا قنوعا ومكتفيا 
رغم أنه فقد عمله حديثا. إنه يستقل دراجة انرية ويلعب تنس 
الريشة )البادمنتون( يوميا. وكان قد ابتاع شقة صغرية يف ضواحي 
شئ  من كل  واألفضل  أتجريها.  وينوي  عامني،  قبل  بومباي 
لديهما  وزوجته،  السيد سشاردي  أن  هو  وقناعة  رضا  واألكثر 
ولدان، ابن وابنة، إذ يعترب هو أن ذلك ميثل تركيبة مكتملة ومن 

دون عيب أو نقيصة. 
يتعلم  الوحيد يف األسرة ال  السيد سشاردي أن االبن  ويستدل 
التأقلم والتعايش مع االخرين. إن االبن الوحيد ليس مرغما أبدا 
على االنتظار لكي خيرج أخيه أو أخته من املرحاض أن أو يتفق 
معهما حول مشاهدة برامج التلفزيون. لكن يف »اهلند« احلديثة، 
ثالثة أطفال يعتربون كثر. ويضيف إنه إن كان شخص ما ميلك 
ثالثة أبناء، فان الناس يستاءلون عنه ويقولون: هل واضح كيف 
يتصرف؟ وقد يسأله البعض نكاية به هل أن الولدين األولني كاان 

فتاتني؟ »امتالك، ولدين، أمر مالئم«. 
وحتتل اهلند املتمدنة، موقعا مهما يف الكتاب األكثر مبيعا لعام 
1968 للسيد بل الريتش وعنوانه »القنبلة السكانية«. ويتحدث 
يف كتابه عن استقالله التاكسي يف الطقس احلار ملدينة »نيودهلي« 
وما رصده وشاهده عن اكتظاظ السكان، األمر الذي أقنعه أن 
العامل يتجه حنو كارثة مالتوزية. ورغم ذلك، فان معدل اإلجناب 
بشدة. ويف  تغريات  قد  املثالية،  األسرة  اهلنود جتاه  والوالدة ورؤية 
املتوسط، فان اهلنود الذين يقطنون املدن، يرون أن امتالك 1.9 

ابن شئ مناسب. 
 )globescan( سكان«  »غلوب  االستشارية  املؤسسة  إن 
أجرت استطالعات رأي بطلب من جملة إكونوميست يف 19 
بلدا. وبدأ هذا العمل ابلسؤال من األشخاص حول احلجم املثايل 
أبناؤهم عن  يقل عدد  ملاذا  األشخاص:  لألسرة. ومن مث سئل 
املستوى املثايل املنشود، وما أثر النجاح أو اإلخفاق يف بلوغهم 
املنشود. وهذه أسئلة، تنسحب على مجيع األانس على  العدد 

صعيد العامل، لكن كيفية ردود األشخاص عليها خمتلفة متاما. 

يشبه الباندا أكثر منه األرنب
البلدان  يف  املثالية  األسرة  أن حجم  الرأي  استطالعات  وتظهر 
االسيوية الكربى الثالثة وهي: اهلند و»الصني« و»اندونيسيا«، 
هو أصغر يف الوقت احلاضر من »بريطانيا« أو »أمريكا«، وهذا 
له مبدى احلصول على وسائل منع احلمل. إن نسبة  ال عالقة 

وصول الشبان إىل وسائل منع احلمل كبرية، لكن العدد القليل 
استطالعات  تظهر  السبب. كما  هذا  إىل  يعود  ال  األبناء  من 
واألبويني  املوجوديني  األبوين  رغبة  إىل  ونظرا  دوليا.  تغريا  الرأي 
الكامنني، يتضح أن امتالك أطفال أقل، أكثر إزعاجا وإيالما من 
امتالك أطفال أكثر. ومن بني 19 بلدا استهدفتها استطالعات 
الرأي هذه، كانت هناك 9 بلدان حتظى ابجناب أكثر لالطفال، 
مبعىن أن عدد األبناء املوجودين يف األسرة، يزيد عن احلجم املثايل 

لألسرة يف تلك البلدان. ويشاهد أكرب احنراف يف »نيجرياي«: 
إن شعب نيجرياي يرى أن األسرة املثالية جيب أن متلك يف املتوسط 

5.4 أبناء بيد أن متوسط اإلجناب يف هذا  البلد يصل إىل 7.7. 
األبناء  بنی عدد  التباين  إن  أقل.  هو  اخر،  بلدا  واإلجناب يف 11 
واحلجم املثايل لألسرة يف بعض هذه البلدان، ضئيل ويف البعض االخر 
املرجو  العدد  أن  ذكر  واليوانن،  واسبانيا  روسيا  ففي  ملفت.  منها 
يف  األسرة  لكن  التوايل،  على  و 2.6  و 2.4  يبلغ 2.3  لألطفال 
أن معدل  املتوسط. ومبا  الثالثة، متلك 1.7 طفل يف  البلدان  هذه 
املرجو  العدد  بنی  التباين  فان   2.1 حوايل  يبلغ  البديل  اإلخصاب 
والعدد املتوقع من األبناء يف هذه الدول، میكن اعتباره تباينا بنی النمو 

السليم والطبيعي للسكان وبنی اخنفاضه طبيعيا.
إن اليواننيني على علم واطالع ابلتباين بني الرغبات واحلقائق. 
ويقول دافته فيتايل الذي يعمل يف جمال املتاحف يف أثينا وميلك 
ينمو  الوحيد  ابنه  لكون  ابلذنب  يشعر  إنه  واحدا،  صغريا  ابنا 
ويكرب من دون أن تكون له أخت أو أخ كبري، لكن قد حيصل 
اليوانن،  األمد يف  االقتصادية طويلة  األزمة  إن  يوم.  ذات  هذا 
بددت ثقته وتفاؤله ابملستقبل. ويقول إن احلياة قد تكون بذات 
الصعوبة اليت هي االن خالل األعوام الـ 15 أو 20 املقبلة، ورمبا 
تصبح أسوأ. ويقول رجل يدعى نيكوس إنه كان يريد يف وقت 
من األوقات امتالك أربعة أطفال، بيد أنه ميلك االن طفال واحدا 
وأعباء  نفقات  من  زاد  للبالد،  املريض  االقتصاد  إن  فحسب. 
األسر الكبرية بشدة. إنه تلقى تعليمه يف مدرسة حكومية، لكنه 
يرى أن الدراسة يف املدارس اخلاصة، أمر ضروري. ويذهب إىل 

أن املدارس احلكومية شهدت تراجعا يف اجلودة بشكل شديد. 
إن وجود العدد األقل من األبناء، له عواقب علم نفسية، رغم أن 
هذه العواقب ليست وخيمة دائما. ففي أمريكا، فان 39 ابملائة 
املرجو من األبناء، يقولون أهنم  العدد  الذين يريدون ختطي  من 
راضون عن حياهتم، بينما يبدي 8 ابملائة فقط، تذمرهم. ويرحب 
اهلنود والباكستانيون بزايدة عدد األبناء مبا يزيد عن العدد املنشود، 
رغم أن عدد األشخاص الذين ميلكون أبناء أقل فيهما، راضون 

الحرب السكانية العالمية
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عن وضعهم. ويف أمريكا، فان 15 ابملائة من األشخاص الذين 
ميلكون أطفاال أقل، يقولون أن لديهم حياة أفضل، بينما يرى 21 
ابملائة أن العدد األقل من األبناء، جعل حياهتم أسوأ. إن عدم 
امتالك أطفال، هو أكثر إيالما من أي شئ اخر. وقد انتقلت 
العمر 34 سنة، وخضعت  البالغة من  برغمن  أجنيال  األمريكية 
لعالج العقم لعشر سنوات، إىل حي أقل كلفة، لتتمكن من توفري 
املال للعالج. إن العديد من األزواج يتعذبون من دون أن يظهروا 

ذلك. إن العقم ما زال، ميثل وصمة عار. 
ابهنما  السكن  وتكلفة  االقتصادية  الضغوطات  الناس،  ويعترب 
املنشود.  العدد  من  أقل  أطفال  إلجناب  سبب  أكرب  يشكالن 
إجناب  اىل  الناس  يدفع  الذي  الوحيد  البلد  ليست  اليوانن  إن 
عدد أقل من األبناء على خلفية األزمة االقتصادية. إن معدالت  
اإلجناب يف أمريكا و»اسرتاليا« ومعظم الدول األوروبية تراجعت 
املالية  األزمة  فان  الدول،  من  العديد  ويف  2009م.  عام  منذ 
اخلانقة، تضغط على الشبان، وتؤخر سن االستقالل املايل لبدء 
تشكيل أسرة. ويقول خوزة لويس مارين من شركة إخبارية وحبثية 
يف مدريد إن رجال اسبانيا عاداي، ابمكانه يف الوقت  احلاضر، 

االنفصال عن أبويه وتشكيل أسرة، عندما يبلغ سن الثالثني. 
الصني  فيها  مبا  تتقدم  اليت  البلدان  شعوب  أن  والغريب 
و»املكسيك«، تعترب أكثر من غريها، أن الضغوط املالية هي وراء 
حتجيم األسرة. إن 80 ابملائة من املستطلعة آرائهم يف الصني قالوا 
أن طفلني، هو شئ مالئم. إن هذا اإلمجاع يبدو جيدا يف ظل 
سياسة التشدد يف إجناب الطفل الواحد واليت كانت تطبق خالل 
السكان يف جامعة  علم  أستاذ  فانغ  فنغ  لكن  املاضية،  السنني 
كاليفورنيا يقول إن العديد من أبناء الشعب الصيين، ال ميكن هلم 
اجناب طفلني. إن معدل اإلخصاب يف الصني تراجع إىل 1.6 
ابملائة، ويرى السيد فنغ أن السكن يف املدن وزايدة االخنراط يف 
التعليم العايل يف اجلامعات ونفقات فرصة االجناب يف البالد اليت 
هي يف طور الثراء، هو وراء ذلك. إن اقتصاد الصني، يتقدم إىل 
األمام كالصاروخ، ومل يكن من احلكمة من وجهة نظر الكثري من 

األشخاص، أن يتخلفوا عنه ولو لسنة واحدة. 
املرجو،  العدد  من  أكرب  أطفاال  ميتلكون  الذين  األشخاص  إن 
يقولون إن شريك حياهتم كان يرغب بذلك، أو أهنم كانت لديهم 
القدرة املالية على ذلك، أو أن العدد األكرب من االطفال حصل 
لكوهنم يعشقون األطفال. بينما أعلن 13 ابملائة فحسب أهنم مل 

يستفيدوا من وسائل منع احلمل أو أنه مل يكن مبقدورهم احلصول 
عليها. ويرى 21 ابملائة من األشخاص فوق الـ 55 عاما، إن 
عدم احلصول على وسائل منع احلمل املوثوق هبا، يشكل سببا 
المتالك املزيد من االطفال، بينما تصل هذه النسبة املئوية إىل 
6 ابملائة ابلنسبة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. 
ويف اهلند، فان نصف النساء املتزوجات تقريبا يستعملن وسائل 
منع احلمل. وهذه النسبة أقل بكثري يف »افريقيا«. لكن العديد 
من االشخاص الذين ال يستعملون هذه الوسائل، ال يرون أهنم 
حباجة إليها. ويف بلدان مثل »النيبال« و»الفليبني«، فان الكثري 
من النساء والرجال يعيشون منفصلني عن أحدمها االخر، الن 
واحدا منهما يعمل خارج البالد. ويف البلدان االخرى، فان النساء 
اللوايت هن يف سن اإلخصاب، يسعني ليحملن، أو أهنن حامل 
ابلفعل، أو وضعن محلهن حديثا. وختمن مؤسسة »غات ماتر« 
يف »نيويورك« أنه على الرغم من أن 85 ابملائة من النساء يف 
نيجرياي ال يستعملن وسائل منع احلمل، بيد أن 16 ابملائة منهن 

فقط ال حيصلن عليها.
وتقول ايسرت أوكافو أم لـ 9 أبناء يف ضواحي الغوس: إن األهايل 
يف منطقتنا يرون أن عدد األبناء جيب أن يكون كثريا. ويف املناطق 
القروية يف نيجرياي حيث يبدأ األبناء ابلعمل منذ نعومة أظفارهم، 
فان امتالك أطفال أكثر يعين حقل مبزيد من الثمر والغلة. ويقول 
شعب  إن  احلقل«.  يف  جرارا  متلكون  »وكأنكم  املزراعني  أحد 
نيجرياي وفضال عن امتالك ثقافة اجناب أطفال أكثر، حمب للوطن 
مطلب  هم  األبناء  إن  الغالب  يف  الرجال  ويقول  ابهلل.  ويؤمن 
هللا، فيما تقول النساء إهنن ال يتدخلن يف هذه األمور. بيد أن 
األوروبيني والصينيني لضغوط حتجيم  بقدر  النيجرييني معرضون 
االقتصادية.  والتطورات  املدن  يف  السكن  عن  والناجم  األسرة 
الغوس  إىل  زوجها  برفقة  شهرين  قبل  أوكافور  السيدة  وذهبت 
للبحث عن عمل. ويف املدينة، فان األسرة الكبرية تشكل عبئا 
ثقيال عليها. وتقول إنه هلذا السبب، فان حجم األسرة املثالية 
يف  السيما  احلقيقي.  حجمها  من  بطفلني  أصغر  نيجرياي  يف 
املنطقة اجلنوبية واملسيحية للبالد، فان النيجرييني األثرايء يتزوجون 

متأخرين. 
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إن الدعاية املصرفية اليت تستهدف األثرايء، تعترب امتالك طفلني 
موهبة للبالد. إن وسائل منع احلمل املعتمدة، تكتسي أمهية كبرية 
وتتزايد أمهيتها يف بلدان مثل نيجرياي. إن األسر الشابة، بصدد 
إجناب أطفال أقل. بيد أن فرضية أن السيطرة على األسرة يقتصر 
على اإلجناب، تعود إىل عقد الستينيات من القرن املاضي، وقد 
فان  الدول،  من  الكثري  ويف  احلاضر.  الوقت  يف  بريقها  فقدت 
مشكلة منع احلمل، أعطت مكاهنا ملشكلة العقم. وحسب السيد 
فنغ فان »احلاجة اليت مل يتم تلبيتها« حتل حمل »الطلب الذي مل 
يتم تلبيته«. وكما تظهر استطالعات الرأي فان شعوب الدول 
يف  اإلجناب  إىل  يلجأون  األزواج  إن  أكرب.  عوائل  تريد  الغنية، 
السنني املتقدمة من العمر وينتبهون إىل أن اإلخصاب ابت حينها 
أكثر صعوبة. إن امرأة يف الثالثني من العمر، لديها احتمال أن 
األربعني،  بلوغها سن  ابملائة كل شهر، ومع  بنسبة 20  حتمل 
تراجع اإلجناب  إن  يتقلص هذا االحتمال إىل نسبة 5 ابملائة. 
إن  للحكومات.  انذار  جسر  ومبنزلة  لألزواج،  ابلنسبة  مزعج 
على  املعاشات  نظام  يف  املالية  الضائقة  على  قلقة  احلكومات 
املدى الطويل. إن العقم يف البلدان الفقرية، ينتج يف الغالب عن 
األمراض االلتهابية واملعدية، ويعد وضعا طارائ ابلنسبة للنساء. 
إن العقم يف البلدان الفقرية قد حتول تدرجييا من أزمة عرضية إىل 
مشكلة واسعة النطاق، تلقي بظالهلا على الكثري من األشخاص. 
يف  العقم  لعالج  عيادة كاكون  يف  التغري  هذا  تلمس  وميكن 
ضواحي »بومباي«. إن بعض املرضى الذين يفحصهم الدكتور 
كارخانيس، لديهم وضع غري معروف ابلنسبة ملتخصصي عالج 
العقم يف أورواب وأمريكا. إن األزواج الذين ميضي أكثر من سنة 
على زواجهما، يراجعون لتلقي اللقاح الصناعي. إهنم يؤمنون يف 
الغالب أن املشكلة هي من جانب املرأة ال الرجل، ويف الكثري من 
احلاالت، فان أحد األقارب القريبني )ال سيما احلماة( يقف وراء 
القضية. إن بعض هؤالء السيدات، يبلغن من العمر 24 سنة 
فقط. إن األزواج يطلبون الطبيب أن يساعدهم لينجبوا فىت. إن 
انتخاب جنس اجلنني يف اهلند غري قانون لكنه مألوف، ويؤدي 
الدكتور  لكن  فتاة.  اجلنني  إن كان  الغالب  يف  اإلجهاض  إىل 
كارخانيس شهد أيضا مرضى يشبهون االشخاص الذين يزورون 

عيادات عالج العقم يف الغرب. األزواج الذين بدأوا احلياة األسرية 
متأخرين وكرسوا السنوات اجليدة من حياهتم للعمل. إهنم انتبهوا 
االن إىل أن احلمل ابت صعبا. إن أمراض األثرايء مبا فيها إدمان 
الكحول أو شرب الكحول بكثرة والتدخني والسمنة املفرطة، قد 
أضرت هبم وجعلتهم عاجزين عن العمل. إنه يسعى حلث النساء 
اللوايت تزيد أعمارهن عن 50 عاما عن نبذ فكرة احلمل خارج 
الرحم، لكن العيادات االخرى ال تفعل الشئ ذاته. إن االحتاد 
الدويل جلمعيات العقم )IFFS( خيمن أن مثة 100 عيادة لعالج 
العقم توجد يف اهلند يف الوقت احلاضر، إذ أن هذا العدد هو أكثر 
منه يف أي بلد اخر. إن املدن االفريقية تشهد يف الوقت احلاضر، 
أتسيس عيادات جيدة. إن األشخاص الذين كانوا يقلقون قبل 
نصف قرن من االنفجار السكان، ارتكبوا خطأين: إهنم مل يكونوا 
الزراعة إىل حد كبري. كما أهنم مل  يتصوروا أن االنتاجية ستزداد يف 
يتمكنوا من تنبؤ أن معدل اإلجناب سينخفض بذه السرعة. وتعد 
هذه من مواقع ضعفهم، رغم أنه میكن تفهمها. ال أحد كان يصدق 

أن بلدا مثل اهلند، سيواجه ذات يوم نقصا يف األطفال. 

املصدر: إکونوميست
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نرى فان اليهودية الصهيونية وقادة اجملاميع السرية الذين يرتصدون 
أتسيس عامل أحادي احلكم، بذلوا قصارى جهدهم للسيطرة التامة 
والكاملة على هذه املنطقة، وميثل اإلستيالء على هذه القطعة من 
املقدس،  للموعود  األكرب  الظهور  وبعد  الزمان  آخر  األرض يف 

الكلمة الفصل يف نشر احلكومة العاملية للمصلح العام.
ذريعة  أو  بدافع  األمد  طويلة  الصليبية  احلروب  اندلعت  وقد 

اإلستيالء على هذه املنطقة املهمة. ويقول ويل ديورانت: 
وشكلت احلروب الصليبية ذروة حوادث العصور الوسطى ورمبا أكثر 

احلوادث امللفتة اليت وقعت يف اتريخ أورواب والشرق األدىن.3
اإلجتماعية الوراب  للحياة  املختلفة  الطبقات  بنی  هوة  ومع حدوث 
املسيحية وظهور اإلسالم وانتشاره، وجدت الكنيسة، وسيلة أخرى 
إلرساء اهلدف املشرتك والوحدة بنی املسيحينی وجعلت من احلروب 

الصليبية دافعا ومفزا إلنضمام املسيحينی إىل الكنيسة.4
وكانت الفتوى الدينية اليت اصدرها البااب حملاربة الكفار أو بعبارة 
وكانوا  السلجوقيني«  »األتراك  من  الذين كانوا  املسلمني  أخرى 
يسيطرون يف تلك احلقبة على »بيت املقدس«، شكلت السبب 
أن  يف  متثل  الفتوى  هذه  إصدار  وسبب  احلرب.  هلذه  الظاهر 
 ،املسييحيني الذين كانوا يريدون زايرة مدفن السيد املسيح
كانوا يتعرضون لنهب وأذى »األتراك السلجوقيني«. ويف أعقاب 
ومؤمن  متعصب  راهب  إمتطى  أورواب،  يف  اخلرب  هذا  ذيوع 
ابملسيحية، محارا هزيال وطاف حول املدن وكان يصرخ ويدعو 

لنجدة املسيح وإنقاذ بيت املقدس. 
و»املانيا«  و»فرنسا«  »بريطانيا«  مثل  الكربى  الدول  عدا  وما 
الشرق و»أورشليم«، حتلق  لإلنطالق حنو  البااب  نداء  لبت  اليت 

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

وليس من قبيل املبالغة القول أن أي حادث على امتداد التاريخ 
مل ميهد بقدر احلروب الصليبية اليت استمرت مائيت عام، حلدوث 
تغريات على منطقة ثقافية وحضارية كربى واحالل منطقة جديدة 

وعاملية شاملة حملها.
وهذه احلروب املتسلسلة اليت اندلعت لتسع دورات يف الفرتة من 
1095 إىل 1291 للميالد بني الغرب والشرق، تركت تداعياهتا 
أورواب  البالغة على  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 

املسيحية ومتخضت عن تطورات جذرية كربى.
الكبرية وذريعة  الواقعة  الرئيسي هلذه  وشكلت »اورشليم« احملور 
أرابب  ابيعاز من  املسيحيني  من  هائلة  تدفق حشود  إىل  أدت 
تلك  يف  أورشليم كانت  الن  االسالمي،  الشرق  على  الكنيسة 

احلقبة ختضع لسلطة املسلمني والعرب. 

ومنذ القدم وحىت اليوم، كانت أورشليم ومركزيتها »بيت املقدس« 
حمور الكثري من الصراعات وهذا األمر سيستمر حىت وقت ظهور 

املوعود املقدس. 
إن املوقع »اجليوسياسي«1 و »اجليو اسرتاتيجي«2 هلذه املنطقة 
يف الشرق اإلسالمي ويف اجلانب الشرقي حلوض البحر األبيض 
أتباع  لدى  املقدسة  واألماكن  املواقع  أهم  وجبوار  املتوسط، 
الدايانت الرئيسية الثالثة )اليهودية واملسيحية واالسالم( وكذلك 
كون األرض اليت أسهمت يف قيام تعامالت واسعة النطاق بني 
سكان العوامل األرضية املختلفة واملاورائية »موسومة« أضفى موقعا 
خاصا عليها، لدرجة وحسب اعرتاف العديد من الباحثني، فانه 
من غري املمكن، حتقيق موقع السلطة العاملية والدولية من دون 
اإلستحواذ علي هذه األرض املقدسة والسيطرة التامة عليها، وكما 

الحروب الصليبية وانتقال 
الموروث السامري والسحري 

إلى أوروبا 
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األوروبيون البسطاء الذين كانوا يعانون من الفقر والعوز بسبب 
احلروب الداخلية لألمراء، حول هذا الراهب، ففئة كان دافعها 
البلدان االسالمية، الهنم  اإلميان وفئة كثرية كانت تفكر بنهب 
اجليش  هذا  عدا  وفيما  ثرية.  الدول  هذه  ابن  مسعوا  قد  كانوا 
اجلماهريي الذي كان يعرف بـجيش الفقراء، حتركت جيوش الدول 
األوروبية وفق خطة معدة سلفا. ومبا أن املسلمني كانوا يعانون يف 
تلك احلقبة من التشرذم والصراعات فيما بينهم، وكان كل أمري 
فان هذه  االخرين،  منطقة وخيوض حرواب مع  استوىل على  قد 
اجليوش استولت على فلسطني بسهولة وأسست حكومة »بيت 

املقدس« الالتينية.
ويقول مؤرخو وحمللو احلروب الصليبية يف هذا اخلصوص: 

ومارست الكنيسة دعاية مكثفة ووجد امللوك واألمراء املسيحيون، 
هذه وسيلة ملمارسة السلطة. وقد جتهز عدد غفري من األوابش 
وأراذل الناس للنهب والسلب، لكن الضحااي الرئيسيني، كانت 
هذه  يف  ذهبوا  الذين  الواعني  غري  واألانس  املسحورة  اجلماهري 
قلما كانت  الصراعات، ضحية طمع وجشع وتعصب جمموعة 
تؤمن ابملبادئ. وأعلنت الكنيسة، اجلهاد وأعلن البااب ليو الرابع5 
إىل  يذهبون  الصليبية  احلروب  شهداء  أن  )۸۵۵-۱۸۴۷م.( 
هذه  املشاركون يف  وكان  اإلهلي.  احلرمي  ويدخلون  مباشرة  اجلنة 
احلروب حيصلون ابيعاز من البااب على ترخيص وورقة الصفح أو 
کريتس  سوغ  آبالس.6 وهذه احلروب، مل تؤد إىل إحتاد املسيحيني 
واإلهتمام مببادئ وتعاليم املسيح فحسب بل متخضت عن مزيد 
تعاليم اإلجنيل،  الفساد الهنا كانت على طرف نقيض من  من 
تفوق  احلروب، كانت  هذه  ارتكبت يف  اليت  واهلمجية  فاجلرائم 

الوصف، فعلى سبيل املثال نشري إىل تقرير مقتضب: 
ويف عام 1095م. قام البااب اورابن الثاين7 جبولة على أورواب استمر 
للحروب  وتعبئتهم  املسلمنی  املسيحينی ضد  لتحريض  أشهر  تسعة 
الصليبية. وكان يلقي مواعظ على الناس من أنكم العنصر املختار 
من هللا، ومن أن عرقية ملعونة ومنبوذة ومرتدة عن هللا تستويل على 
الكفار.  هؤالء  أسر  من  تنقذوها  أن  جيب  اليت  املقدسة  أراضيكم 
وفضال عن حتريض الشعور الديين للناس، كان يلقنهم ابن بلدانكم 
أن  لكم، يف حنی  الكايف  الطعام  توفر  للتنمية وال  ال متلك مساحة 
»فلسطنی« هي اجلنة على األرض والبالد اليت تقع يف مركز العامل، 
وزاخرة ابلنعم املنشودة!! لذلك جيب أن تتحضروا للقتال من أجل 

الصفح عن ذنوبكم والتأكد من أن أرفع املكافآت ابنتظاركم يف البلد 
االهلي الذي میثل نطاق حكم هللا.

عرمرم  جتهيز جيش  مت  هبا،  وعدوا  اليت  الكثرية  املزااي  ويف ضوء 
أمل  على  والنازحني  واملتشردين  املغامرين  من  الكثري  إليه  إنضم 
احلصول على الغنائم. وكانت طالئع هذه اجليوش، قد هامجت 
اليهود يف أورواب ذاهتا وهنبتهم ونفذت مذحبة حبقهم ومن مث دامهت 
يف الطريق وحسبما يقول الكروا8 بيوت املسيحيني وليس هنبتها 
أهنا مل حتصل يف  ومبا  والعدوان،  الزان  إليه  أضافت  بل  فحسب 
القسطنطينية على الطعام الكايف، قامت بنهب الكنائس واملنازل! 
وعندما وصل الصليبيون إىل أورشليم اليت كانت بال دفاع تقريبا 
الصليبيون  يرضخ  مل  فقط،  فاطمي  جندي  ألف  حيرسها  وكان 
للسالم وهامجوا املدينة. وكان قس يدعى »رميوند اجيل« شاهد 
عيان على هذه الواقعة، قد نظم تقريرا، يدفع كل إمرء يقرأه إىل 

التشنج والتوتر.
وبدأت املذابح الفظيعة واملروعة من خالل قطع األعناق والتعذيب 
يقول رجل  البطون و...، وحسبما  النار وشق  ومن مث اإلحراق يف 
الرؤوس  من  تالل  الشوارع  تشاهد يف  املسيحي هذا، كانت  الدين 
على  تعرب  متر، كنت  أينما كنت  حبيث  املقطعة،  واألرجل  واأليدي 

أبدان األانس واخليول.
يبقرون بطون  وكتب شاهد اخر يدعى »الربتوس« كيف أهنم كانوا 
النساء ابخلناجر ويفصلون األطفال الرضع عن أحضان أمهامت، الهنم 
كانوا يرموهنم بطلقة من أعلى اجلدران أو يضربوهنم بعمود وحيطمون 
أعناقهم. إهنم قتلوا مجيع األهايل العزل يف املدينة ومجعوا مجيع اليهود 
وأحرقوهم وهم أحياء يف »سيناغوغي« )إهنم تصرفوا متاما على العكس 
املسيح هذا أال وهو وايل جريانك وعادي عدوك وصلي  من قول 
اجلرائم  هذه  واستمرت  )مىت 5/43((.  حبقك!!  اجلفاء  میارس  ملن 
والفظاعات يف معظم احلشود العسكرية الصليبية، وكانت املسيحية 
تشكل ذريعة ابلنسبة هلم فحسب، والطريف أن املسيحينی تعرضوا 

أنفسهم للكثري من إعتداءات الصليبينی خالل هذه اهلجمات.9
ودامت هذه احلرب القذرة لقرابة تسع دورات وعلى مدى حنو 
ذلك،  ومع  املسلمني.  ابنتصار  النهاية  يف  وانتهت  عام،  مائيت 
مهدت لتطورات عديدة يف أورواب. وبناء على ذلك، فان احلروب 

الصليبية متثل سواء يف الشرق أو الغرب، منعطفا مهما واترخييا.
وقد وجد األوروبيون خالل هذه احلروب أن بلداان أخرى ما عدا 

أورواب، توجد يف اجلانب االخر من الكرة األرضية. فقد أصيبوا 
الشرق،  اإلسالمية يف  احلضارة  من روعة  واإلستغراب  ابلذهول 
فقد  الكثري.  الكثري  علمهم  والتعاطي  التبادالت  هذه  أن  كما 
تعلموا علوما وفنوان ومصادر كثرية من سكان الشرق االسالمي 
الذي  والوفاق  اإلحتاد  الثقافية وجبانب  الغنائم  أو هنبوها. وهذه 
حدث بني املسيحيني األوروبيني، أدى إىل ظهور تطورات واسعة 

النطاق يف أورواب. 
وتعد احلروب الصليبية إىل جانب فتح األندلس واكتشاف القارة 

األمريكية، أحد أهم اسباب حتول أورواب وتطورها.
إن ذهاب وجمئ املقاتلني والتبادل التجاري وابلتايل تردد الزائرين 
على املواقع املقدسة وتعاطيهم مع سكان الشرق االسالمي، ترك 
العصور  من  تعان  اليت كانت  املسيحية  أورواب  على  هائال  أثرا 

الوسطى. 
فتيل  إشعال  يف  سامهت  اليت  األولية  األسباب  خيص  وفيما 
نفسه يف  يربز  ما  لكن  مثة حتليالت خمتلفة،  الصليبية،  احلروب 
للبالد  الدينية  »األماكن  ل  احملوري  الدور  هو  اخلصوص  هذا 
املقدسة« وأطماع الصليبيني هبذه املنطقة. وقبل اندالع النزاعات 
بني املسلمني والصليبيني، كان املسيحيون على علم مبكان والدة 

السيد املسيح ونشأته وترعرعه. 
»بيت  يعرفون جيدا كهف  العيسويون  الثالث، كان  القرن  ويف 
حلم« مسقط رأس قائدهم، ولزايرة هذا الكهف، كانوا يتحملون 
اعباء الرحلة إىل »جبل الزيتون« و »بستان غتسمان«10 حيث 
صعد السيد املسيح. وكانت زايرة هذه املواقع املقدسة، مألوفة 
ورائجة بني العيسويني منذ القدم من أجل الصالة وكسب الفيض 
ابملسيحية  رمسيا  واإلعرتاف  الصليب  انتصار  ومع  املعنوي.11 
تزايدت الزايرات. واهتم اإلمرباطور کنستانتنی12 حبرص يف تعزيز 
اليت  هلنا13  امللكة  أمه  قصدت  فيما  هو،  اعتنقه  الذي  الدين 
جيب اعتبارها أكثر الباحثني عن آاثر املاضني، قصدت فلسطني 
عيسى  تعذيب  أدوات  وابقي  املقدس  الصليب  إخراج  هبدف 
املسيح من ابطن األرض، بينما قام اإلمرباطور ابقامة مصلى 
يدعى »كنيسة املدفن املقدس« اليت مازالت ابقية رغم تطورات 
العامل وبقيت حلد االن أعز مزارات العامل العيسوي، ليؤيد بذلك 

االحباث اليت قامت هبا أمه.14
مشاهد  ملشاهدة  »فلسطني«  إىل  غفرية  توجهت مجوع  وفجأة 

الدقة،  وجه  على  عددهم  إحصاء  ميكن  وال  امللكة.  حفرايت 
عنها،  أثرا  يرتكوا  ومل  رحلتهم  عن  شيئا  يكتبوا  مل  معظمهم  الن 
لكن الرجل الذي كتب تفاصيل رحلته، قطع جممل الطريق بني 
»بوردو«15 وفلسطني بعام 333م. وذلك قبل أن تنهي امللكة 
حبوثها. وبعد فرتة وجيزة، عثر على تفاصيل رحلة سيدة ال تكل 
سنت سيلواي آوکويتنی17  آيرتاي16 اترة و  وال متل كانت تدعى 

اترة أخرى. 
الكنيسة  دين  رجال  أحد  قام  الثالث،  القرن  هناية  مع  وتزامنا 
الالتينية ويعرف بـسنت جريوم18 بزايرة إىل فلسطني، واقام فيها، 
اللوايت  املرتفات  الثرايت  السيدات  من  عددا  استقطب  مث  ومن 
إىل  أيتون  والذين كانوا  هناك.  إىل  ايطاليا  يف  أنصاره  من  كن 
فلسطني، كانوا يقصدون كوخه يف »بيت حلم بعد زايرة املواقع 
أجل  آغوستنی20  سنت  وكان  له.19  التحية  ويؤدون  املقدسة، 
وحىت  عبثيا  عمال  الزايرة  يعترب  الشرق،  يف  مسيحي  دين  رجل 
حمفوفا ابملخاطر، وكان رجال الدين اليواننيون، حيبذون هذا الرأي 
يؤمن  يكن  مل  أن سنت جريوم  من  الرغم  على  لكن  أكثر.21 
زايرة  أن  يقول  لكنه كان  أورشليم،  يف  لإلقامة  املعنوية  ابلقيمة 
موطئ قدم السيد املسيح والصالة هناك هو حبد ذاته مؤشر 
على هذا اإلميان22 وكانت عقيدته أكثر شعبية لدى الناس من 
قول أغوستني، ويف ظل التشجيع الذي كان ميارسه أولياء األمور، 
ازدادت الزايرات يوما بعد يوم. ويقال أنه كان يف مستهل القرن 
التايل حنو مائيت فندق ودير خاص ابستقبال الزوار يف أورشليم 

وضواحيها، وكان كلها يتمتع بدعم ومحاية اإلمرباطور.23
وشهد منتصف القرن اخلامس امليالدي ذروة حرص اجلمهور على 
أحد  إبنة  اليت كانت  أودسيا«  »امللكة  وأقامت  أورشليم.  زايرة 
حكماء »اثينا« امللحدين، يف أورشليم وذلك بعد إقامتها لفرتة يف 
البالط حبزن وحمنة، فيما توجه الكثري من جنباء »بيزنطية« املتدينني 
األانشيد  لكتابة  تتفرغ  وكلما كانت  املدينة.  هذه  إىل  مبعيتها 
التذكارات  الناس على مجع  الدينية، كانت تقدم يف ظل حتفيز 
املقدسة، وأسست من خالل إرسال صورة السيدة مرمي، عمل 

لوك القديس،24 جمموعة القسطنطينية الكربى.25 و26
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الدراسات الثقافية

ماهّية الكّمون
إنّ  نبات الكّمون قد ذكروا له أنواعا، و هي: الكّمون الكرمانّ  و 
الفارسيّ  و النبطيّ . و كلّ  واحد من هذه، منه ما هو بستانّ  و 

منه ما هو بريّ  و منه ما هو جبليّ .
و يف طعم الكّمون حّدة و حرافة، مع قبض يسري جّدا و مرارة، 
و هذه املرارة ظاهرة يف الكرماىنّ  و لذلك لذع هذا الكّمون أشّد؛ 

فلذلك هو أقوى أنواعه، مث بعده يف هذه القّوة الفارسيّ .
و مجيع هذه األنواع فإهنا قد تعتصر، فيكون هلا ثفل و عصارة؛ 

فلذلك جوهر الكمّون مائية، و أرضية، و انرية.

طبيعة الكّمون
فيه انريّة و أرضّية حمرتقة، و كانت  الكّمون ملا كان  إنّ  جوهر 
األرضّية الباردة القابضة فيه قليلة جّدا؛ ال جرم فإنّ  مزاجه حاّر، 
و مع ذلك ايبسا. و حرارته شديدة ألجل كثرة الناريّة فيه، و 

كذلك فإنّ  حرافته شديدة.
و ملا كان الكمّون شديد احلرارة، فهو حملل بقوة. و ملا كان مع 

ذلك شديد اليبوسة، فهو لذلك قوى التجفيف.
و إذ الكّمون حرارته شديدة؛ فهو جّذاب للرطوابت، و حمرق 
فلذلك هو من األدوية املفرحة، و ذلك إذا دام بقاؤه على العضو. 
و ألجل إحراقه، هو أيضا من األدوية الكاوية؛ و لذلك يقطّر 
ريق ماضغه يف العني بعد قطع الظفرة أو الّسبل، أو حكّ  اجلرب 
األجفان  التصاق  من  املانع  الكيّ   بذلك  الغرض  و  لألجفان. 

ابملقلة.

الطب والتغذية

الكّمون

اهلوامش:
Geopolitics .1 اجلغرافيا السياسية، هو علم يتناول العالقة بني املعطيات 

الطبيعية واجلغرافيا وسياسات احلكومات. 
اإلسرتاتيجيا  بني  العالقة  يتناول  الذي  العلم  وهو   Geostrategy  .2

والعناصر اجلغرافية.
3. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، ج ۴ )عصر اإلميان(، ص ۷۸۳.

4. آشتيان، جالاللّدين، »دراسة يف الداينة املسيحية«، ص ۴۲۰
5. Leo IV. 
6. Kreuzzugsablass.
7. Urban II.
8. Lacroix.
املسيحية«، صص ۴۲۰- الداينة  9. آشتيان، جالاللّدين، »دراسة يف 

.۴۲۱
10. Gethsrane.

الزائرين  عن   »Epistolac« مؤلف   ،Jerome جروم  ويتحدث   .11
نعرف  الذي  األول  الزائر  إن   .)۴۸۹ الفقرة   ،۲۲ ج   M.P.L( األوائل 
 De امسه كان أحد أساقفة القيصرية »اسيا الصغرى« واملعروف بـفرميليان
ج   »M.P.L« أتليف جروم، يف   .Viris Illustribus Eermilian
ويدعى  أساقفة كاابدوكية  أحد  قام  وبعده،   .۶۶۶-۶۶۵ الفقرة   ،۲۳
 )Historia Ecclesiastica( فلسطني  بزايرة  )اسكندر(  الكسندر 
أتليف أوسبيوس Eusebius صص ۱۸۵-۱۸۶(. أوريغن Origen يف 
»In Jonnem« يف »M.P.G«، ج ۱۴، الفقرة ۲۶۹، ويتحدث عن 

 .حرص املسيحيني على البحث عن مواطئ قدم السيد املسيح
12. Constantine.
13. Helena.

Vita Constantini« .14«، أتليف اوسبيوس Eusebius، الفصل 
.»Pal estine Pilgrims« ۲۵-۴۰، راجع اجمللد األول

15. Bordaux.
16. وقد نشرت الرتمجة اإلجنليزية لـ»شرح رحلة آيرتاي« Aethria، على 
 The Pilgrimage عنوان  J. H .Bernard، حتت  برانرد  ج.هـ  يد 
of Saint Silvia يف »P.P.T.S« ج االول، وأصبح من املؤكد تقريباً 
ابن مصّحح النص أخطأ يف إعتباره آيرتاي و سنت سيلواي ابهنما شخصية 

واحدة.
17. ST. Silvia of Aquitaine.
18. Saint Jerome.

مارسيال  إىل   Eustochion اوستوکيون  و   Paula ابوال  رسالة   .19
قد  Marcella يف وصف حياة أصحاب سنت جريوم يف »فلسطني« 
نشرت ضمن رسائل سنت املذكور ابلرقم M.P.L( 46 ج ۲۲، الفقرة 
السابق،  )املصدر   47 رقم  رسالته  يف  جروم  ويوصي  فصاعدا(.   ۴۸۳
املقدسة  املواقع  بزايرة   Desiderius دزيدريوس  صديقه   )493 الفقرة 
املقدس  للكتاب  األفضل  الدرك  من  ستمكنه  فلسطني  زايرة  ان  ويضيف 
)مقدمة »Liber Paralipumenon«، يف »M.P.L« ج ۳۸، الفقرة 
۱۳۲۵-۱۳۲۶(. لكن رجل الدين هذا، كلما رأى أن احلياة ال تسري على 
ما يرام، كان يؤمن ابن االنسان ال خيسر شيئا إن مل يذهب إىل أورشليم. 
 Paulinus of نوال آو  إىل ابولينوس  راجع رسالته  املثال،  على سبيل 

Nola )املصدر السابق، ج ۲۲، الفقرة ۵۸۰(.
20. Saint Agustine.

21. سنت أغوستني، الرسالة رقم 78، يف ».M.P.L« ج ۳۳، الفقرة 
 St-Gregory of Nyssa نيسهاي  غريغوري  سنت   .۲۶۹-۲۶۸
أن  . كما  .M.P.G ج ۴۶(  رقم 2، يف  )الرسالة  بشدة  الزايرة  يعارض 
معارضة سنت جان كريستوم St-John Chrysostom ال تقل شأان عنه 
)»-Ad Populum Antioche num«، يف ».M. P. G«، ج ۴۹، 
الفقرة ۶۹( لكن هذا الشخص يتمىن يف موقع اخر ليت أن عبء املهمة 
 ،M.P.G يف »In Ephesianos«( الثقيل كان يسمح له لتأدية الزايرة

ج ۶۲، الفقرة ۵۷(. 
22. هذا الکتاب، الصفحات السابقة.

23. راجع »La Palestine sous les Empereur grees«، أتليف 
کورت Cowret، ص ۲۱۲.

24. St. Luke.
 »Later Roman Empire« )A.D.  395-565( راجع   .25
 ،M.P G يف ،Nice phorus Callirus -أتليف نيسفوروس كاليتوس

ج ۱۴۶. 
26. رانسيمان، ستيفن، »اتريخ احلروب الصليبية«، ترمجة منوجهر کاشف، 
الشرکة العلمية و الثقافية للنشر، ۱۳۷۷ه .ش.، ج ۱، صص ۵۳-۵۱.

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

1397ش.
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فعل الكّمون 
يف أعضاء الّرأس

• إنّ  جوهر الكّمون فيه مائّية و أرضّية و انريّة، و مائّيته شديدة 
املمازجة ألرضّيته، و لذلك فإنّ  قبضه و مرارته يظهران يف طعمه 
بدءا. و لو ال تسييل املائّية األرضّية اليت هبا حيدث فقدان الطعام 
حىت يسهل بذلك نفوذها إىل ابطن اللسان، لكان قبض الكّمون 
الشعور حبّدته مّدة؛ و ذلك ألنّ  نفوذ  الشعور به، بعد  متأخر 
بسرعة  تنفذ  فلن  )عسر،  تسيلها  مائّية  بدون  القابضة  األرضّية 
اللسان، و إمنا يتمّ  ذلك؛  و معها مائّية تسّيلها( إىل ابطن  إالّ 
إذا كانت خمالطة هذه األرضّية للمائّية خمالطة اتمة حىت يلزم من 
سيالن املائّية إىل ابطن اللسان نفوذ هذه األرضّية معها بدون أن 
تنفصل عنها، و تنفذ املائّية وحدها؛ فلذلك ال بّد و أن تكون 

مائّية الكّمون شديدة املخالطة لبقّية أجزائه.
فلذلك مائّية الكّمون تكون شديدة املخالطة ألرضّيته، و هذه 
هذه  فلذلك  للتصّعد.  القبول  بشديدة  مجيعها  ليست  األرضّية 
األرضّية مع أهنا عسرة القبول للتصعد جبملتها، فإهنا مانعة من 
تصعد املائية؛ ألجل استيالئها عليها مع شدة االختالط هبا ، 
حىت ال تتمكن هذه املائية من التصعد وحدها. فلذلك كان ما 

يتصعد إىل الدماغ من الكمّون إذا أكل ، قليال جدا.
أفعال  الراس  أعضاء  يف  فله  خارج،  من  استعمل  إذا  أما  و   •
مشهورة، منها أنه إذا غسل الوجه بطبيخه، فإنه ينقى حدرة الوجه 

من اآلاثر و حنوها، و ذلك مبا فيه من اجلالء و التحليل.
• إّن االستكثار من الكّمون يصّفر اللون، سواء ورد من داخل 
البدن أو من خارجه، بل هو يفعل ذلك و إن مل يرد البدن البّتة، 

بل خباره.
و كذلك إذا استكثر من مشّه ، فإنّ  خباره يفعل ذلك أيضا بقوة 
حتليله للّدم الرقيق، و لذلك فإنّ  الّسكن يف بيت فيه كمّون كثري، 

يصّفر اللون؛ و ذلك ألجل حتليله خباره.
حبس  األنف،  يف  قطّر  و  اخللّ   يف  الكّمون  سحق  إذا  و   •
ملوضع  الشاقّ   الكىّ   مع  القبض  من  فيه  مبا  ذلك  و  الرعاف. 
سيالن الرعاف؛ فلذلك إذا قّرب هذا الكّمون مع اخللّ  املسحوق 
الرعاف. و كذلك، قد  فيه من األنف، و أكثر من مشّه قطع 
يقطّر من الكّمون يف األذن فيسّكن دويّها و أوجاعها العارضة 

عن الربد.

يف أعضاء الصدر
• إن الكمّون و إن قل نفوذه إىل داخل الصدر ابلتصعد إىل 
فوق، فإنه يكثر نفوذه إىل هناك بطريق النفوذ يف مسام احلجاب 
الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة؛ فلذلك يكون أتثريه يف أعضاء 

الصدر قواي.
• و ملا كان الكمّون مقطعا ملطفا جالء مفتحا، فهو جيلو ما 
يكون ملتصقا أبعضاء الصدر من الرطوابت، و يلطف ما يكون 
من فضل الرطوابت غليظا، و يقطع ما يكون منها لزجا، و يفتح 
جمارى الرئة؛ فلذلك يسهل نفوذ اهلواء فيها يف دخوله و خروجه، 

فلذلك يسهل النفس.
للخروج  الصدر  أعضاء  يف  احملتبسة  للمواد  هتيئته  ألجل  و   •
صار أيضا مسهال للنفث، و بذلك هو ينقى الصدر من هذه 
الفضول؛ فلذلك هو انفع من السعال البلغمى و من الربو و نفس 
االنتصاب و عسر و من النزالت و رطوابت الرئة و الصدر. و 
يسكن األوجاع العارضة يف الصدر و اجلنبني عن نفخ، أو عن 

مادة ذات قوام؛ و ذلك ألجل قوة حتليله.
• و هو انفع لألمراض احلادثة يف القلب من الربد، خاصة ما كان 
منها حدوثه عن بلغم غليظ أو لزج. فلذلك كان الكّمون انفعا 
من اخلفقان البارد، و من الغشى الذي حيدث كثريا عن بلغم ابرد 

يسيل إىل القلب، إما على سبيل الرتلة أو على غري ذلك.

يف أعضاء الغذاء
• إن الكّمون مسخن، جمفف، قابض، عطر. و ما كان كذلك 
فهو شديد املوافقة للمعدة، و شديد املوافقة أيضا للكبد؛ ألنه مع 
هذه األفعال: مفتح للسدد، منضج. فلذلك كان الكّمون يقوي 

املعدة جدا، خاصة فمها؛ ألن فم املعدة كثري األرواح.
• وإن الكّمون تشتد تقويته لألعضاء الكثرية األرواح، خاصة إذا 
كان هبا سوء مزاج ابرد؛ ألن الكمون مع تقويته حار. فلذلك 
كان الكّمون انفعا من الفواق، و من الغثيان و التهوع، و من 
اخلفقان املعدي، و ذلك إذا كانت هذه األمراض عن بلغم انشئ 
يف فم املعدة. و مع ذلك فإنه يسخن املعدة، و جيفف ما يكون 
فيها من الرطوابت املرخية و الفضول، و ينقيها، و يقوى هضمها 

حبرارته. 
• و هو شديد النفع من املغص و من القولنج الرحييّ ، و يكسر 

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

العطش الكائن عن البلغم اللزج، و عن املأكوالت اللزجة، كاخليار 
و القرع و السمك الطريّ .

• و كذلك هو يقّوى الكبد، و ينضج فضوهلا، و يفّتح سددها، 
و ينّقيها و حيّلل ما يكون فيها من الفضول، و يوافقها مبا فيه من 

العطريّة و القبض اللطيف.
• و قد ينقع الكّمون يف اخللّ  مث جيّفف، و يسحق، و يستعمل؛ 
فيجّفف املعدة و ينّقيها. و كذلك يقطع شهوة الطني و الفحم، 
النفع  و حنو ذلك مما يعرض يف الوحام و شبهه. و هو عظيم 
لفساد الشهوة، و ذلك ألنه مع جتفيفه و تنقيته، عطر ، قابض. 
و إذا مضغ الكّمون و ابتلع ماؤه، قطع سيالن اللعاب؛ و ذلك 

ألجل جتفيفه املعدة.

يف أعضاء الّنفض
• إنّ  الكّمون على كل حال، يدّر البول، و ذلك ألنه شديد 
التفتيح جّدا. و إمنا كان كذلك؛ ألنه لطيف اجلوهر، قويّ  النفوذ، 

قويّ  التحليل، جالّء.
للبول؛ ألنه  التفتيح، وجب أن يكون مدرّا  إذا كان قويّ   • و 
ألجل قّوة تفتيحه يكثر ما حيرّكه من الرطوابت إىل حمّدب الكبد

• و مع ذلك فليس مبدّر للحيض، على كل حال؛ و ذلك ألنه 
و إن كان قوىّ  التلطيف للّدم، قوىّ  التحريك له بقوة حرارته؛ فإنه 

قابض، جمّفف، و ذلك مانع من إدرار احليض.

بقّية أحكام الكّمون
• إنّ  الكّمون يشارك الكراواي و حنوها يف أنّ  املنتفع به منهما 
إمنا هو بزرمها ، و هذا البزر شديد اإلسخان؛ فلذلك هو موافق 
للمشايخ و املربودين، و أصحاب الرطوابت و الفجاجة، و حنو 
ذلك. و يضّر الّشبان و احملرورين، إالّ إذا كان يسريا جّدا، و بعد 

تعديله، كما إذا نقع يف اخللّ  حىت انكسرت حرارته.
• و الربيّ  من الكّمون شديد احلرارة و احلّدة، فلذلك هو ضاّر 

ابحملرورين.

املصدر: ابن نفيس، علی بن ابی حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، ايران، 
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:

ومنهم: مّمد بن نصري النمريي
قال ابن نوح: أخربان أبو نصر هبة هللا بن مّمد، قال: كان حمّمد 
 بن نصري النمريي من أصحاب أيب حمّمد احلسن بن علي
فلما تويف أبو حمّمد ادعى مقام أيب جعفر حمّمد بن عثمان أنه 
صاحب إمام الزمان وادعى البابية، وفضحه هللا تعاىل مبا ظهر منه 
من اإلحلاد واجلهل، ولعن أيب جعفر حمّمد بن عثمان له وتربيه منه 

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

وحجبه ورده خائباً.
وقال سعد بن عبد هللا: كان حمّمد بن نصري النمريي يدعي أنه 
يقول  أرسله، وكان   اهلادي بن حمّمد  علي  وأن  نيب  رسول 
ابلتناسخ )أي أن أرواح األموات حتُل يف أجسام األحياء( ويغلو 
يف أيب احلسن ويقول فيه ابلربوبية، ويقول ابإلابحة للمحارم 
وحتليل نكاح الرجال بعضهم بعضاً يف أدابرهم، ويزعم أن ذلك 

محّمد بن نصير النميريمحّمد بن نصير النميري

الفاعل  من  وأنه  به  املفعول  والتذلل يف  واإلخبات  التواضع  من 
إحدى الشهوات والطيبات وأن هللا عز وجل تعاىل هللا ال حيرم 
شيئاً من ذلك، وكان مّمد بن موسى بن احلسن بن الفرات يقوي 

أسبابه ويعضده أي كان داعية له وانشراً ألكذوبته.
أخربن بذلك عن حمّمد بن نصري، أبو زكراي حيىي بن عبد الرمحن بن 
خاقان أنه رآه عياانً وغالم له على ظهره، قال: فلقيته فعاتبته على 
ذلك، فقال: إن هذا من اللذات وهو من التواضع هلل وترك التجرب.

قال سعد: فلما اعتل مّمد بن نصري العلة اليت تويف فيها، قيل له 
وهو مثقل اللسان: ملن هذا األمر من بعدك؟ 

فقال بلسان ضعيف ملجلج: أمحد، فلم يدر من هو؟ 
فافرتقوا بعده ثالث فرق: قالت فرقة: إنه أمحد ابنه، وفرقة قالت: 
هو أمحد بن حمّمد بن موسى بن الفرات، وفرقة قالت: إنه أمحد 

بن أيب احلسني بن بشر بن يزيد فتفرقوا فال يرجعون إىل شيء.

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

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

وجعلت كل هذا توطئة ألقول: 
إننا ال نتبع مهرولني أحدا!

الن الذي يدفعنا، هو االنسان الذي حنن واقعون يف وهقه1
ومبا أن الطلب احلقيقي ال يتربعم يف روح اآلدمي، فيصبح الطالب 

اجملاز ويبحث عن اجملاز. طالب السراب ويبحث عن السراب!
اإلمكان،  عامل  سكان  مجيع  وسيد  موىل  هو  احلق،  إن حضرة 
يتكئ يف مقام االستغناء التام. أين العنقاء اجلالسة على قمة جبل 
االستغناء عن خلق العامل، من حمتايل الدهر الذين يفكرون دوما 

يف السر ابالصطياد واالستمتاع؟!
إن عنقاء )احملبة والعشق( ال تقع فريسة أحد أزل الفخ 

الن ال شئ سوى اهلواء يقع يف الفخ حيث تكون العنقاء2
:وقال رسول هللا

الهجرة نحو اإلمام، الهجرة نحو اإلمام، 
شرط ضروري شرط ضروري 
لمعرفة اإلماملمعرفة اإلمام

إمساعيل شفيعي سروستاين

»مثل االمام مثل الكعبه إذ توتی و الايتی.«3
إن هذه الرواية الشريفة، تلقي النظر من جهة، على مقام اإلمام 
وويل هللا على اإلطالق، إذ مل يرد يف تكليفه، التوجه حنو الناس، 
وتلقي النظر من جهة أخرى على مقام استغناء اإلمام وحاجة 

املأموم إليه. 
املتعال،  هللا  قبل  من  املبعوثون  الرسل  هم  واألنبياء  الرسل  إن 
وابلتايل البد هلم الذهاب حنو الناس إلبالغهم الرسالة ودعوهتم 
 وإرشادهم حنو حضرة احلق جل وعال؛ وينقل اإلمام الكاظم
عن أبيه، أن رسول هللا قال أثناء الوصية متوجها إىل اإلمام 

 :علي
»فإمنا مثلك فی األمة مثل الكعبة نصبها هللا علما وإمنا تؤتی من كل 
فج عميق واند سحيق وإمنا أنت العلم علم اهلدی ونور الدين وهو 

تكـاليف المنتظرين
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تكـاليف المنتظرين

نور هللا...«4
إن مقام الوالية واإلمامة والوصاية هذا، اثبت حول مجيع أوصياء 

رسول هللا، وال يشمل ما سواهم. 
ونقل ابن عباس الذي مثل اإلمام علي أمري املؤمنني يف احلوار 
احتجاجات  أحد  وكان   .اإلمام إىل  اخلوارج، كالمهم  مع 
اخلوارج يتمثل يف أنه على الرغم من أن اإلمام علي هو وصي 

هللا لكنه أزال الوصاية وأهدرها. 
وقال اإلمام علی ردا على هذه اجلماعة: 

»فأنتم كفرمت وقدمتم علی وأزلتم األمر عنی وليس علی األوصياء 
الدعاء إلی أنفسهم إمنا يبعث هللا األنبياء فيدعون إلی أنفسهم وأما 
الوصی فمدلول عليه مستغن عن الدعاء إلی نفسه وذلك ملن آمن 
ابهلل ورسوله ولقد قال هللا جل ذكره: »ولِلِ على الناِس ِحُج اْلبْيِت 
مِن اْستطاع ِإلْيِه سِبياًل« فلو ترك الناس احلج مل يكن البيت ليكفر 
برتكهم إايه ولكن كانوا يكفرون برتكهم ألن هللا تعالی قد نصبه هلم 

:علما وكذلك نصبنی علما حيث قال رسول هللا
»اي علی أنت منی مبنزله هارون من موسی وأنت منی مبنزله الكعبه 

تؤتی و ال تتی...«5
يف طريق الوصول إىل ليلى، حيث املخاطر احملدقة
فان الشرط األول للسري فيه، هو أن تكون جمنوان

وقصدت نقطة احلب، وأتوجه إليك مذرا ابال ختطئ
وبغري ذلك، فان نظرت سرتى ابنك خارج الدائرة واإلطار6

احملبوب  بكمال  لذاته،  املنكر  الطالب،  اجملنون  حيدق  وعندما، 
بفقر اتم، يضع الدرع أرضا، ويتجه استسالما ويبقى منتظرا. إنه 
جيلس على عتبة االنتظار واإلخالص إىل أن حيظى جبدارة النظر 

ويشهد سيماء احملبوب عندما تفتح الباب. 
األمر.  هذا  إىل  ما  وجه  يف  يعود  الغيبة،  أمد  طول  سبب  إن 
لقد اعتدان على غيبة اإلمام وجلسنا منتظرين إايه، ومنينا النفس 
ابلسراب، وأصبنا بوهم اإلميان والتدين و...؛ لكننا ال نقلع عن 

ذاتنا وال نذهب صوب اإلمام. 
إن اهلجرة صوب اإلمام، هي الشرط الضروري للقاء اإلمام ورفع 
الغيبة وشروق مشس احلقيقة القدسية. فبأي ذخر وذخرية نقرع 

ابب الطلب والسعي للوصال؟

ويف ابب تبيان مراتب ومصاديق املهاجر يف سبيل هللا، يصف 
اإلمام علي أمري املؤمنني، العارف حبجة هللا ابملهاجر ويقول: 
فمن  األرض  فی  احلجة  مبعرفة  إال  أحد  اهلجرة علی  اسم  يقع  »ال 
عرفها وأقر با فهو مهاجر وال يقع اسم االستضعاف علی من بلغته 

احلجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه.«7
عنوانه  األنوار«  »حبار  يف  اجمللسي  أورده  طويل  حديث  ومثة 
يتطلب تفسري وحبث  املؤمنني ابلنورانية«،  أمري  »حديث معرفة 

كل فقرة منه وقتا طويال. وجاء يف أول فقرة منه: 
معرفة  ما  أاب عبد هللا  اي  الفارسی:  الغفاری، سلمان  أبوذر  سأل 
اإلمام أمري املؤمننی ابلنورانية؟ قال: »اي جندب فامض بنا حتی 
نسأله عن ذلك.« قال: فأتيناه فلم جنده. قال فانتظرانه حتی 

جاء .قال: »ما جاء بكما؟« 
قاال: جئناك اي أمري املؤمننی نسألك عن معرفتك ابلنورانية. 

 :قال
»مرحبا بكما من ولينی متعاهدين لدينه لستما مبقصرين لعمری إن 

ذلك الواجب ]واجب[ علی كل مؤمن و مؤمنة.« 
مث قال: »اي سلمان و اي جندب.« 

قاال: لبيك اي أمري املؤمننی! 
 :قال

»إنه ال يستكمل أحد اإلمیان حتی يعرفنی كنه معرفتی ابلنورانية...«8
امسحوا يل القول، ابننا قد أصبنا لسنوات بـوهم االنتظار ووهم 

طلب معرفة اإلمام. 
برعمة  تتفتق  مل  عندما  الواقع،  أرض  على  يتحقق  انتظار  فأي 
على  انتظاران  يتحقق  الروح؟! وكيف  والتمين يف غصن  الطلب 
أرض الواقع، عندما ال نغادر النفس ومانزال نقيم يف حي حب 

الذات والتعنت والتشبث ابلرأي؟!
إن معرفة اإلمام، تتحقق عن طريق اإلمام ورعاية اإلمام ولطفه 
وعنايته. عندما جيد املؤمن واملؤمنة، جيلسون على جادة االنتظار 

طلبا إلمام العصر والزمان.
إن ترحيب اإلمام، ينطوي يف حد ذاته على جممل التأييد واإلشادة 
والتهنئة والقبول، واإلجابة اليت سيعطيها اإلمام حىت يعرف لطالبه 

الذي يصبح يف خدمة اإلمام.

تكـاليف المنتظرين

إن أبوذر وسلمان الفارسي، كاان مهاجرين يف سبيل هللا، قد أنكرا 
الذات وأقاما يف جادة االنتظار وامتآل ابإلمام حتت عناية 

.حضرة اإلمام
ويقول الشاعر حافظ الشريازي: 

لن أكف عن الطلب إىل أن أحصل على ما أطلب
إما أن يصل اجلسم إىل الروح، أو تنفصل الروح عن اجلسد

افتح تربيت بعد وفايت وانظر
فان الدخان يتصاعد من الكفن، من انر ابطين 

اظهر فان اخللق أصبحوا حيارى ومفتوننی
تكلم ببنت شفة، فالصراخ يتصاعد من الرجال والنساء9

عن حممد بن مسلم قال: قلت ألبی عبد هللا: أصلحك هللا 
 :بلغنا شكواك وأشفقنا فلو أعلمتنا أو علمتنا من؟ قال

»إن عليا كان عاملا والعلم يتوارث فال يهلك عامل إال بقی من 
بعده من يعلم مثل علمه أو ما شاء هللا.« 

بعده؟  الذی  يعرفوا  أال  العامل  مات  إذا  الناس  فيسع  أ  قلت: 
 :فقال

»أما أهل هذه البلدة فال يعنی املدينة وأما غريها من البلدان فبقدر 
مسريهم إن هللا يقول وما كان املؤمنون لينفروا كافة فلو ال نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 

لعلهم حيذرون.«
 :قلت: أ رأيت من مات فی ذلك؟ فقال

»هو مبنزلة من خرج من بيته مهاجرا إلی هللا ورسوله مث يدركه املوت 
فقد وقع أجره علی هللا...«10

وقد أمتت احلجة على الطالب املهاجر النائل معرفة اإلمام، ويعمل 
ابلتكليف ويصل الوصال حتت عناية حضرة احملبوب. مييط اإلمام 
احلجب ويروي الطالب املهاجر من كوثر الوالية بقدر اجلهوزية 
واالستحقاق. ومن هنا، ال يفرق له إرجاء الظهور الكلي والظهور 

اجلسدي العام أو وقوع التاخري فيه. 
قال املفضل بن عمر: مسعت الصادق جعفر بن حممد يقول: 
»من مات منتظرا هلذا األمر كان كمن كان مع القائم فی فسطاطه ال 

بل كان كالضارب بنی يدی رسول هللا ابلسيف.«11
إن عبارة »مع القائم« تشري إىل الشرف والفخر لكون املرء يف 
معية اإلمام. وأي جناح وشرف أمسى من أن جيد مؤمنا شرف أن 

يكون يف معية إمام الزمان؟! 
أن  رغم  وحقيقتها؛  ابطنها  وحتقق  له  املعية  هذه  لقد حصلت 
املنتظر كان قد عاش يف زمن الغيبة ورحل عن الدنيا قبل واقعة 

الظهور الكربى الشريفة. 
قلت لقد أوردت القلب والدين لك 

وقدمت لك كل شئ أملكه
قال من أنت حىت تفعل أو ال تفعل 

لقد كان أان الذي جعلك متملمال12

اهلوامش:
1. سعدي، »ديوان األشعار«، الغزليات، الغزل ۴۳۷.

2. حافظ، »ديوان الغزليات«، الغزل 7.
3. خزاز الرازي، علي بن حممد، »كفاية األثر يف النص علی األئمة اإلثنی 

عشر«، قم، 1401ه  .ق.، ص 199.
4. الشريف الرضي، حممد بن حسني، »خصائص األئمة« )خصائص 

أمري املؤمنني(، مشهد، الطبعة األوىل، 1406ه  .ق.، ص 73.
5. الطربسي، أمحد بن علي، »االحتجاج علی أهل اللجاج«, ج 1، ص 

.188
6. حافظ، »ديوان الغزليات«، الغزل 458.

7. الشريف الرضي، حممد بن حسني، »هنج البالغة، صبحي صاحل«، ص 
280، خطبة 189.

8. اجمللسي، حممد ابقر، »حباراالنوار«. ج 26، ص 1؛ نقال عن العلوي، 
حممد بن علي بن احلسني، »املناقب )للعلوي(/ الكتاب العتيق«، قم، دليل 

ما، الطبعة األوىل، 1428ه  .ق.، ص 67.
9. حافظ، »ديوان الغزليات«، الغزل 233.

10. الكليين، حممد بن يعقوب، »الكايف«، ج 1، صص 380-379.
11. ابن اببويه، حممد بن علي، »كمال الدين ومتام النعمة«، ج 2، ص 

.338
12. مولوي، »ديوان مشس«، الرابعيات، الرابعی رقم ۱۲۹۳.
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املهيمنة  أنه ميثل احللقة األخرية  إن دور اإلمام املهدي هو 
والفاعلة واملؤثرة يف عامل اإلمكان.

لبيان هذا الدور نقدم ثالث مقدمات:

املقدمة األوىل
إن القرآن الكرمي يثبت أدوارا يف إطار عامل الطبيعة لألشياء، كما 

يثبت أدوارا لألشخاص.
هنالك أشياء يف هذا العامل هلا دور. وهناك أشخاص يف هذا العامل 

هلم دور؛ منثل هلما مبثالني:
اجلواب  وأيتينا  الشايف؟  هو  من  نسأل:  لألشياء:  األول  املثال 
من القرآن الكرمي أن هللا تعاىل هو الشايف؛ »َو ِإذا َمرِْضُت فـَُهَو 

َيْشفني «1
طبيب  إصفهان  مدينة  يوجد يف  أنه كان  العلماء  أحد  حدثين 

معروف يسجل أمساء مراجعيه من املرضى يف ورقة عنده بعد أن 
يكتب هلم الوصفة الطبية، لكي يدعو هلم يف صالة الليل، وكان 
يقول: إنين أعتقد أن األدوية عوامل ظاهرية وأن الشفاء حقا بيد 
هللا تعاىل، ولذلك أكتب أمساء املرضى الذين يراجعونين كي أدعو 
هلم يف صالة الليل وأطلب شفاءهم من هللا تعاىل، فهو الشايف وما 

األطباء واألدوية إال أسباب ظاهرية.
ولكننا نالحظ أن القرآن الكرمي يثبت من جهة أخرى دور الشفاء 
العسل: »فيِه ِشفاٌء  العامل. يقول هللا تعاىل عن  ألشياء يف هذا 
بطن  من  خيرج  مجاد  إال  هو  ما  العسل  أن  مع  هذا  لِلنَّاس «2 

حيوان، ولكن هللا تعاىل شاء أن جيعل فيه شفاء للناس.
املثال الثان لألشخاص: والقرآن الكرمي يثبت التأثري ألشخاص، 
مع اان نعرف أنه ال مؤثر يف الوجود إال هللا. ونوضح ذلك مبثال 

أيضا:

آخر فاعل 
في سلسلة 
الفواعل

نسأل: من هو الذي يقبض األرواح؟ فيأتينا اجلواب من القرآن 
ُ يـَتـََوفَّ  الكرمي أن هللا تعاىل هو القابض لألرواح؛ يقول تعاىل: »اللَّ

اأْلَنـُْفَس حنَي َمْوهِتا«3
ولكننا نالحظ من جهة أخرى أن القرآن يثبت ذلك لغري هللا 
وُكل  الذي  املوت  ملك  يتوفاكم  »قل  يقول:  حيث  أيضا  تعاىل 

بكم.«4 فهو تعاىل ينسبه مللك املوت أيضا.
كانت تلك املقدمة األوىل.

املقدمة الثانية
إن وجود الدور والتأثري لألشياء واألشخاص يف هذا العامل ال ينايف 
القول ابلتوحيد األفعايل وأن هللا وحده هو الفاعل احلقيقي يف هذا 

الكون.
بينما  فاعلية مكتسبة وغريية،  تعاىل  فاعلية غري هللا  وذلك ألن 
فاعلية هللا تعاىل فاعلية ذاتية، وال منافاة بني فاعليتني إحدامها 

ذاتية واألخرى غريية.

املقدمة الثالثة
ال تنايف يف عامل الطبيعة أيضا بني الفواعل الطولية؛ فكما أنه ال 
تنايف بني فاعلية هللا )التوحيد األفعايل( والفواعل الطبيعية )الغريية( 
إذا كانتا  أخرى  وفاعلية  طبيعية  فاعلية  بني  منافاة  ال  فكذلك 
طوليتني أي تقعان يف طول بعضهما. أجل إذا كانت الفاعليتان 
عرضيتني ومستقلتني فهنا توجد منافاة ألنه يعين اجتماع علتني 

مستقلتني عرضيتني على معلول واحد، وهذا حمال.
أما إذا فرضنا أن هاتني الفاعليتني ـ أو الفاعليات ـ كانت طولية 

أي أن بعضها يقع يف طول بعضها اآلخر فال منافاة بينها.
وميكن توضيح ذلك مبثال معروف عند أهل العلم: تقول: كتب 
قلمي وكتبت أانملي وكتبت يدي. قال تعاىل: »فويل هلم ما كتبت 
أيديهم«،5 وتقول: كتبت، فهل ترى منافاة بني هذه اجلمل أو 
بني الكاتبني؟ كال ابلطبع؟ وذلك ألن الروح احلقيقية اليت كتبت 
هي روحك أنت، أما الفواعل الدنيا فإمنا هي مؤثرة يف طول فاعلية 
الفواعل  سلسلة  يف  واألخرية  احلقيقية  الفاعلية  متثل  اليت  الروح 
املؤثرة  فالفاعلية األخرية هي  اليت تندرج حتتها، ومن مث  الطولية 
احلقيقية واملهيمنة على ما سواها من الفواعل الطبيعية والظاهرية.

النتيجة
اإلمام  إن  اآلن:  نقول  الثالث،  املقدمات  هذه  اتضحت  إذا 
املهدي هو آخر فاعل يف سلسلة الفواعل الطولية املؤثرة يف عامل 
اإلمكان، أو بتعبري آخر: إنه ـ عليه السالم ـ ميثل احللقة األخرية 
يف الفاعليات الطولية يف إطار عامل اإلمكان. توضيحه: أن هناك 
فاعلية يف عامل الكون واإلمكان جعلها هللا يف طول فاعليته تعاىل 

وأمران أن نلجأ إليها.
من املمكن أن أتيت بعده علل وفاعليات أخرى يف طوله تندرج 
حتتهـ  كاللجوء إىل الطبيب والدواء يف حالة املرض وغريمها يف غريهـ  
وتكون مؤثرة إبذن هللا تعاىل، ولكن العلة األخرية والفاعلية األعلى 

.بعد هللا تعاىل يف عامل اإلمكان هي إرادة املهدي املنتظر
بن  ممد  وهم  الثالثة؛  احملمدون  رواها  اليت  الزايرة  يف  نقرأ  ماذا 
)يف  الطوسي  احلسن  بن  وممد  »الكايف«(  )يف  الكليين  يعقوب 

»التهذيب«( والشيخ الصدوق )يف »من ال حيضره الفقيه«(؟
 :نقرأ يف زايرة أهل البيت

»إرادة الرب يف مقادير أموره تبط إليكم وتصدر من بيوتكم.«6
وهذا هو دور االمام املهدي يف زمن حضوره وغيبته.

اهلوامش:
1. سورة الشعراء، اآلية 80.
2. سورة النحل، اآلية 69.
3. سورة الزمر، اآلية 43.

4. سورة األحزاب، اآلية 11.
5. سورة البقرة، اآلية 80.

6. »حبار األنوار«، ج 98، ص 153.

املصدر: مقالة دور اإلمام املهدي يف حياتنا العملية.

فوائد وجـود اإلمام الغائب

فوائد وجـود اإلمام الغائب
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أظهر صفاته الحسنة
ممدتقی املوسوي االصبهاين

هو التجاوز عن احلق الراجع إىل الغري.
و األحاديث الواردة هبذا املضمون تدل على أن احلكام و الرؤساء 
و  الزمان،  آخر  الناس يف  بني  القضاة جيورون يف حكومتهم  و 
هم يظلمون أنفسهم و غريهم أيضا، و إذا ظهر القائم رفع 
و  الظاملني  أصل  اجتث  و  بينهم،  احلكومة  عدل يف  و  اجلور، 

فرعهم، حبيث يشمل عدله مجيع العامل فال يظلم أحد أحدا.
و لذلك قال الصادق يف احلديث املروي يف »البحار«، و 

»غيبة« النعماين: 
»أما و هللا، ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتم كما يدخل احلر و 

القر.«4
و سيأيت بعض األخبار املصرحة بعدله.

اهلوامش:
1. »مصباح الكفعمي«، ص 581.

2. »كمال الدين«، ج 2، ص 268 س 1، عنه »البحار«، ج 36، ص 
204 ح 8، »منتخب األثر«، ص 129 ح 42، »إعالم الورى«، ص 

400، ح 9، »فرائد السمطني«، ج 2، ص 155- 159، ح 447.
3. »كمال الدين«، ج 1، ص 280 ح 27، عنه »البحار«، ج 51، ص 
71 ح 12، »منتخب األثر«، ص 61، ح 9، »األيقاظ«، ص 325، ح 

36، »فرائد السمطني«، ج 2، ص 312.
»البحار«، ج 52، ص  عنه   ،1 ح  النعمان«، ص 296،  »غيبة   .4
362، ح 131، »إلزام الناصب«، ج 2، ص 284، »إثبات اهلداة«، ج 

7، ص 86، ح 529.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  ممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 169-168.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

و هلذا لقب ابلعدل كما يف الدعاء املروي عنه لليايل شهر رمضان:
»اللهم و صل على ويل أمرك القائم املؤمل، و العدل املنتظر.«1 

 و يف حديث ايب، املروي يف كمال الدين، و غريه: عن النيب
قال يف وصفه: »أول العدل و آخره ...«2 

يريد بذلك كمال عدله، و قلما خيلو حديث ذكر فيه عن ذكر 
عدله.

و  خلفائي  »إن  الدين«:  »كمال  يف   النيب فعن   -272
أوصيائي و حجج هللا على اخللق بعدي اإلثين عشر، أوهلم أخي، و 

آخرهم ولدي.«
قيل: اي رسول هللا، و من أخوك؟ 
قال: »علي بن أيب طالب.«

قيل: فمن ولدك؟ 
قال: »املهدي الذي میألها قسطا و عدال، كما ملئت جورا و 

ظلما، و الذي بعثين ابحلق نبيا، لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد 
اليوم حىت خيرج رجل من ولدي، فيمألها عدال و  لطول هللا ذلك 

قسطا، كما ملئت جورا و ظلما.«3
أن العدل أعم من القسط، فإن القسط يستعمل يف مقام توفية 
حق الغري، مثل مقام أداء الشهادة و القضاء، و الكيل و الوزن، 

و حنوها،
و العدل يستعمل فيما يستعمل فيه القسط و يف غريه.

و بعبارة اخرى: القسط ال يستعمل إال فيما يرجع إىل الغري، و 
العدل يستعمل يف ما يرجع إىل النفس و الغري.

القسط: موافقة احلق يف مورد  فالعدل: موافقة احلق مطلقا، و 
اخلالئق، و إن شئت تصديق ما ذكران فارجع إىل اآلايت الشريفة 
القرآنية املذكورة فيها العدل و القسط، و اجلور ضد القسط. و 
الظلم ضد العدل، فالظلم هو التجاوز عن احلق مطلقا، و اجلور 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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يف  )1977م.(  1397ه.ق.  عام  الزاكي  الّنور  مّمد  ولد 
مالكّية  أسرة  يف  نشأ  أمحد«،  حاج  »أمدم  مبدينة  »السودان« 

املذهب، حفظ 17 جزءاً من »القرآن الكرمي«. 
كانت أسرته عائلة دينّية متّثل مشيخة يف الطريقة التيجانية، وكان 
توجه  رفيع،  وروحي  اجتماعي  مبقام  حيظون  اأُلسرة  أفراد  مجيع 
حمّمد الّنور حنو التبليغ والدعوة، وكان قبل استبصاره من املبّلغني 

النشطني يف منطقته.

محّمد الّنور الزاكي

الكتب اليت تثّرت با
يقول حمّمد الّنور: 

كان عّمي السّيد جماهد أمحد الّنور أّول من استبصر من أسرتنا، 
وبواسطته  )1986م.(،  1406ه.ق.،  عام  استبصاره  وكان 
أسرتنا. ويف سنة  من  وآخرون  أمحد  وأخي  منتصر  عّمي  تشّيع 
الشيعّية،  الكتب  بقراءة  بدأت  )1990م.(،  1410ه.ق. 
فقرأت كتاب »املراجعات« للعالمة شرف الّدين وكتاب »أئّمة 
أهل البيت تنوّع أدوار ووحدة هدف« للشهيد الصدر وجمموعة 

كتب التيجاين السماوي، و»ليايل بيشاور« وبعض أجزاء موسوعة 
للسّيد  »التشّيع«  وكتاب  األميين  العالّمة  أتليف  »الغدير« 
بني  اخلالف  نقاط  عاّمة حول  معرفة  عندي  فصارت  الغريفي، 

الشيعة والسّنة.
وعندما قرأت كتاب »معامل املدرستني« للسّيد العسكري وكتاب 
»أصول العقائد يف اإلسالم« أتليف السّيد الاّلري، بلغت مرحلة 
اليقني أبحّقية مذهب أهل البيت فتشّهدت أبّن ال إله إالّ 

هللا ، وأّن حمّمداً رسول هللا  وأّن عليًا ويّل هللا .

إعجايب بكتاب أصول العقائد
يضيف حمّمد الّنور: 

يُعّد كتاب »أصول العقائد« من أهّم الكتب اليت أّدت قراءهتا 
إىل بلورة قناعيت التاّمة أبحّقية مذهب أهل البيت. ومن أهّم 
البحوث اليت أتثّرت هبا يف هذا الكتاب هو األصل الرابع املتضّمن 

ملبحث اإلمامة، وقد جاء فيه:

الرسول ومستقبل اإلسالم
إّن النيّب األكرم كان خبرياً أبّن االُّمة بعد وفاته سوف تفقد 
حمور وحدهتا، وتسقط يف خضم أمواج االختالف والتشّتت. إّن 
اجملتمع اإلسالمي اجلديد يومذاك كان مشّكالً من املهاجرين مبا 
فيهم بنو هاشم وأُّمية وقبائل عدي وتيم، واألنصار من األوس 
واخلزرج، وبوفاة شخصّية رسول هللا  اثرت نريان الفنت يف الرؤوس، 
وكان كثري منهم ال يفّكرون يف ما يصلح لإلسالم، بل يف سبيل 
احلصول على زعامة املسلمني وتبديل القيادة اإلهلّية حبكومة مركزيّة 
قويّة مقتدرة وأن األمان واآلمال واالجتاهات املختلفة مل تدع رابطاً 
 دينّياً أصيالً وقواّيً، ... كيف لنا أن نصّدق أبّن النيّب األكرم
الذي مل يرتك أيّة نقطة من رسالته مل يبّينها هلم، مل يكن ملتفتاً إىل 
مسرية اإلسالم يف املستقبل وضرورة حراسة موضع احلّق فيه؟ بل 
ضرورة حفظ كيان الّدين وموجوديّة األُمة، فيدع مسؤولّية صيانة 
الذين  التقدير؟!  يد  هلا  تدبّره  وما  املستقبل  أحوال  إىل  الرسالة 
يقولون: إّن النيّب مل يصّور ألُمته أيّة صورة عن شكل احلكم 
بعده، وإنّه التزم السكوت يف ذلك، وإنّه ترك أّمته بال تكليف يف 
ذلك، هؤالء كيف جيرؤون على نسبة هذه املساحمة والسكوت 
يف غري موضعه إىل ساحة من كان ميّثل العقل األّول يف البشر؟! 
 والسّيما بعد التوّجه إىل أّن وفاته مل تقع فجأة، بل كان هو
خيرب عن ذلك بقوله: »يوشك أن ُأدعى فأجيب.« بل أعلن للناس 

ذلك يف حّجة الوداع، وأنّه سوف ال يراهم يف موسم احلّج القابل. 
إّن اإلسالم، ذلك الغرس الناشيء الذي كان أمامه إىل أن يثمر 
سّتة  يف  الشورى  حّدد  ولذلك  حّقاً  اخلليفة  طويل،تعيني  درب 
أشخاص. وأّما أمري املؤمنني علّي عليه السالم فإنّه رضي ابألمر 

الواقع خوف فتنة الناس وعودهتم للجاهلية.
بل إّن رسول هللا كان - وهو يف فراش املوت وآالم األسقام 
تؤمله بشّدة - يفّكر يف الرسالة واألُّمة قلقاً على مستقبلها، بل 
الّلحظات  تلك  ويف  آنذاك،  ابله  يشغل  ما  هو كّل  هذا  كان 
الُبهت  من  حالة  يف  يغّطون  احلاضرين  اليت كان كّل  احلّساسة 
واالضطراب العميق قال: »ائتوين بدواة وكتف ألكتب لكم كتاابً لن 

تضّلوا به بعدي أبدًا.«1
إّن حماولة النيّب هذه واليت اتّفق الفريقان على نقلها وصّحتها 
األخرية  اللحظات  أّن رسول هللا يف  هلي خري شاهد على 
من حياته كان حَيّس ابملسؤولّية عن مستقبل اإلسالم، وأنّه كان 
يفّكر يف األخطار بعد وفاته، وأنّه حلفظ أُّمته من االحنراف ووقاية 
هلا من االحنطاط حاول أن يريها الّدرب للمستقبل، إذ كان هو 
أكثر البشر فهماً وأعمقهم دركاً. وهنا ينبغي االلتفات إىل مسألة 
الوصاية واخلالفة يف األداين والشرائع السابقة، فالرسل مجيعاً وكثري 
من األنبياء كانوا خيتارون ألنفسهم أوصياء من بعدهم، وحيث 
تغيري سّنة هللا  يف خلقه، كان على  بعدم  الكرمي  القرآن  يقضي 
رسول هللا - وهو من املرسلني - أن يعمل هبذه السّنة اإلهلّية.

فيعّرف األُّمة بوصّيه وخليفته من بعده، وكذلك كان. فإنّه أبمر 
وعنّي  ووصّيه  خليفته  اختار  هلا  واستمراراً  رسالته  ومبقتضى  ربّه 
تكليف أُّمته من بعده، وإّن هذه العقيدة ابلوصاية هلي من صلب 
كتاب هللا  وصميم أحكام اإلسالم، والسّيما ابلنظر إىل ما يّتسم 

به من الكمال والتمام.2

اقتطاف مثار البحث
واصل حمّمد الّنور قراءته لكتاب أصول العقائد ومن هذا املنطلق 
التاّمة أبحّقية مذهب أهل البيت فأعلن  القناعة  وصل إىل 
استبصاره وكان ذلك عام 1411ه.ق. )1991م.(، مُثّ هاجر 
إىل مدينة »قم« املقّدسة ودرس يف »احلوزة العلمّية بقم«، وواصل 
دراسته حىّت أخذ شهادة البكالوريوس يف فرع التاريخ اإلسالمي، 
مُثّ ختّصص  األداين واملذاهب،  املاجستري يف فرع  وأخذ شهادة 
يف الفلسفة والعرفان، مُثّ درس الفقه واإلصول إىل مرحلة البحث 

اخلارج.

المستبصـرون

المستبصـرون
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العودة إىل الوطن
أهل  ومعارف  بعلوم  حمّمالً  السودان  بلده  إىل  الّنور  حمّمد  عاد 
الثقافية  النجاة  سفينة  رابطة  لرائسة  وتصّدى   ،البيت
بني  الدينّية  واملعرفة  الوعي  رفع  الرابطة  هذه  ومهّمة  اإلسالمّية، 
الشيعة السودانّيني، فقّرر القيام بدورة دراسّية قصرية مستهدف 
هبا أبناء الشيعة ابلسودان لتعريفهم ابملسائل اهلاّمة على مستوى 

العقيدة واألحكام املبتلى هبا.
ويقول حمّمد الّنور حول ضرورة الدورة اليت تقيمها هذه الرابطة 

واهلدف املتوّخى منها: 
تتوّقع الرابطة أن تسهم هذه الدورة بشكل كبري ومؤثّر يف تعريف 
 ،أبناء الشيعة واملستبصرين اجلدد بعقائد ومعارف أهل البيت
وتصحيح عباداهتم واألحكام عندهم، وحتصينهم أمام اهلجمات 
الوهابّية املستعرة ضّد التشّيع، وإشعارهم إبحساس العامل الشيعّي 
هبم وابحتياجاهتم، والتأكيد على دورهم املنتظر يف نشر مذهب 
أهل البيت وتعريف الناس هبم ومبقامهم ومظلومّيتهم صلوات 

هللا عليهم.
وتتأّكد ضرورة هذه الدورة وبشكل أساسي إضافة ملا ذكران، يف 
سعيها للحؤول دون حدوث أّي تصرّفات من قبل الشيعة تؤّدي 
اليت  االستعداد  حالة  مع  خصوصاً  ضّدهم،  اآلخرين  إاثرة  إىل 

ميارسها الوهابّيون على اجملتمع ضّدالشيعة والتشّيع.
يضاف لذلك تعريف اأُلخوة ابملسائل السياسّية من حوهلم على 
كّل املستوايت، سواء يف السودان أو يف املنطقة والعامل ككّل، 
ممّا يسهم يف تنمية معرفتهم وعدم اجنرارهم وراء أطروحات بعض 
وعلى  وأُمتهم  دينهم  على  خطراً  متّثل  اليت  واألحزاب  اجلهات 
التشّيع يف السودان، كما تسهم يف تذكريهم مبحاسن األخالق 
التعايش مع  البيت عليهم السالم للشيعة يف كيفّية  ووصااي أهل 
للتشّيع  الروحي  ابجلّو  الناس  ربط  يكون  أن  أتمل  غريهم، كما 

وأدعّية األئّمة من مثار هذه الدورة.

اهلوامش:
1. »املستدرك على الصحيحني«، ج 3، ص 477.

2. »أصول العقائد«، ج 3، صص 22-19.

املصدر: املركز العاملي للمستبصرين.

المستبصـرون

الجهاد بالنفس - صحيفة الرضوية

عن أمحد بن ممد بن خالد، عن بعض من رواه رفعه إىل أيب عبد 
هللا قال: 

»املؤمن له قوة يف دين، وحزم يف لني، وإميان يف يقني، وحرص يف 
فقه، ونشاط يف هدى، وبر يف استقامة، وعلم يف حلم، وكيس 
»شكر« يف رفق، وسخاء يف حق، وقصد يف غىن، وجتمل يف 
فاقة، وعفو يف قدرة وطاعة هلل يف نصيحة، وانتهاء يف شهوة، 
وورع يف رغبة، وحرص يف جهاد، وصالة يف شغل، وصرب يف 
شدة، ويف اهلزاهز وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور، وال 
يغتاب وال يتكرب، وال يقطع الرحم، وليس بواهن وال فظ وال غليظ 
وال يسبقه بصره، وال يفضحه بطنه، وال يغلبه فرجه، وال حيسد 

الناس يعري وال يعري وال يسرف، ينصر املظلوم، ويرحم املسكني، 
نفسه منه يف عناء والناس منه يف راحة، ال يرغب يف عز الدنيا وال 
جيزع من ذهلا، للناس هم قد أقبلوا عليه، وله هم قد شغله، ال يرى 
يف حلمه نقص وال يف رأيه وهن، وال يف دينه ضياع، يرشد من 
استشاره، ويساعد من ساعده، ويكيع عن اخلنا واجلهل. فهذه 

صفة املؤمن.«

املصدر: »وسائل الشيعة«، الشيخ أبو جعفر احلر العاملي، ج ۱۱، 
صص ۱۴۶-۱۴۵

صفة المؤمن

:قال الرضا
يُراُم  ال  الَّذی  َواِبْلِعزِّ  تَناُم،  ال  الَّتی  اِبْلَعنْيِ  َاْساَُلَک  اِّنی  »اَلّلُهمَّ 
َواِبْلُمْلِک الَّذی ال ُيضاُم، َواِبلنُّوِر الَّذی ال يُْطفی، َواِبْلَوْجِه الَّذی 
تـُْقَهُر،  ال  الَّتی  َواِبلصََّمِديَِّه  مَتُوُت،  ال  الَّتی  َواِبحْلَياِه  يـَْبلی،  ال 
ْسِم الَّذی ال يـَُردُّ، َواِبلرُّبُوبِيَِّه الَّتی ال  مْيُوَمِه الَّتی ال تـَْفنی َواِبالِْ َواِبلدَّ
: اَْن ُتَصلَِّی َعلی حُمَمٍَّد َواِل حُمَمٍَّد، َواَْن تـَْفَعَل بی »َکذا  ُتْسَتَذلُّ

وََکذا«
وتذکر حاجتک تُقضی إن شاء الّل تعالی.«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، مّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 176.

دعاء لقضاء الحوائج 
متوّساًل بأسماء الّل تعالى
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العرب يف  أشهر شعراء  من  بـالـفرزدق،  املعروف  غالب  بن  مهام 
القرن األول والثان، وقد عرف بقصيدته اليت مدح فيها اإلمام 
عند  حاضرا  امللك  عبد  بن  هشام  وكان  ارجتاال،   السجاد

إنشادها.
كان الفرزدق مواليا ألهل البيت، ولكن ال مينعه ذلك من أن 
ميدح اخللفاء األمويني، ومل يبلغ والئه درجة الكميت ودعبل يف 

.تفانيهما وإخالصهما يف أهل البيت

نسبه ولقبه وكنيته
مهام بن غالب بن صعصعة بن انجية بن عقال بن ممد بن سفيان بن 
جماشع بن دارم بن حنظلة بن زيد بن مناة بن مر بن أد بن طاخبة أبو 

فراس بن أيب خطٍل التميمي البصري.1
أيضا - رجأل شريفا  أبوه -  كان من سادات بين متيم، وكان 
ومن رؤساء العشرية، أمه ليلى بنت حابس أخت األقرع بن حابس 
التميمي الذي كان من صحابة النيب األكرم. مل تذكر سنة 
والدته ابلتحديد، ولكن تتعني أن تكون بني سنة 19 للهجرة 

و23 منها.

لغالظ  ابلفرزدق؛  ولقب  فراس،3  أبو  يف كاظمة،2 كنيته  ولد 
وجهه، وشبهه ابلرغيف.4 وله من األوالد مخسة: لبطة، وسبطة، 

وخبطة، وركضة، وزمعة، وكان زمعة شاعرا.5

مكانته األدبية
كان الفرزدق من كبار شعراء العصر األموي وأشهرهم، يف شعره 
جودة وفخامة، وعليه فهو املقدم علي أقرانه من الشعراء،6 وقيل: 

لوال شعره لذهب ثلث لغة العرب، ونصف أخبار الناس.7
ويقول اجلاحظ عن شعره: إن أحببت أن تروي من قصار القصائد 
شعرا مل يسمع مبثله، فالتمس ذلك يف قصار قصائد الفرزدق، فإنك 

ال ترى شاعرا قط جيمع التجويد يف القصار والطوال غريه.8
وشهد على نبوغه احلطيئة الشاعر عندما مسع من الفرزدق بعض 
هذا وهللا  له:  فقال  ايفعا،  زال شااب  ما  الفرزدق  وكان  أشعاره، 
الشعر ال ما تعلل به نفسك منذ اليوم، اي غالم أدركت من قبلك، 

وسبقت من بعدك.9

الَفَرزَدق

سيرة اإلخيـار

مذهبه
اعتربت مصادر أهل السنة الفرزدق أبنه شيعيا،10 ولعل لقائه 
بتعلم   أمره حيث   ،املؤمنني أمري  ابإلمام  صغره  يف 
القرآن، وأشعاره يف ذم ابن ملجم،11 وتردد الشاعر إىل الكوفة 
كقاعدة شيعية آنذاك،12 ولقائه ابإلمام احلسني يف طريقه 
إىل الكوفة،13 وراثئه إايه بعد واقعة الطف، وأهم من مجيع ما 
املعروفة  امليمية  بقصيدته   العابدين لإلمام زين  تقدم مدحه 
الطواف  يف  حاضرا  امللك  عبد  بن  هشام  وكان  أنشدها  اليت 
ابلبيت احلرام، من أوضح الدالئل اليت تشري إىل تشيعه وإدراجه 

يف مجلتهم.

الشاعر وأهل البيت
الفرزدق واإلمام علي

أنه جاء هو وأبوه إىل أمري املؤمنني، فقال  الفرزدق:  يقول 
اإلمام ألبيه: »من هذا؟« 

قال: ابين وهو شاعر، فأوصاه أن يتعلم القرآن فهو خري له من 
الشعر، وقيل: أن الشاعر قيد رجليه، وآىل على نفسه أن ال يفكها 
يف   علي اإلمام  شخصية  أثرت  وقد  القرآن، كما  حيفظ  حىت 

الشاعر الناشئ تثريا عظيما.14

الفرزدق واإلمام احلسنی
منزل  للهجرة يف  سنة 60   احلسني الفرزدق ابإلمام  التقى 
إىل مكة  توجه  الكوفة، وقد  مقبال من  الشاعر  الصفاح، وكان 
ألداء احلج، فاستخربه اإلمام عن وضع الكوفة وأحوال أهلها، 
فرد عليه قائال: قلوبم معك وسيوفهم عليك ويف خرب آخر: مع 

بين أمية.
أشعاره،  بعض  من  بيت  يف  اللقاء  هذا  إىل  الشاعر  أشار  وقد 

يقول:
عليه اليالمق والدرق 

لقيت احلسنی أبرض الصفاح

الفرزدق واإلمام السجاد
يف التايل أبيات من قصيدة الفرزدق يف مدح اإلمام السجاد

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
والبيت يعرفه واحلل واحلرم

هذا ابن خري عبادهللا كلهم 
هذا التقي النقي الطاهر العلم

هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله 
جبده أنبياء هللا قد ختموا

وليس قولك من هذا بضائره 
العرب تعرف من أنكرت والعجم

كلتا يديه غياث عم نفعهما 
يستوكفان واليعرومها عدم

سهل اخلليقة الختشي بوادره 
يزينه اثنان حسن اخللق والشيم
محال اثقال أقوام اذا افتدحوا 
حلو الشمائل حتلو عنده نعم
ما قال ال قط اال يف تشهده 
لوال التشهد كانت الءه نعم

عم الربية ابالحسان فانقشعت 
عنها الغياهب واإلمالق والعدم

إذا رأته قريش قال قائلها: 
إيل مكارم هذا ينتهي الكرم

يغضي حياء ويغضى من مهابته 
فما يكلم إال حنی يبتسم
بكفه خيزران رحيه عبق 

من كف أروع يف عرنينه مشم
حّج هشام بن عبدامللك، فطاف وبذل قصار جمهوده أن يصل إىل 
احلجر األسود حىت يستلم، فلم يتمكن من كثرة إزدحام الناس، 
فوضع له منرب وجلس عليه، ينظر إىل الناس، فأقبل اإلمام زين 
تنحى  احلجر،  إىل  وصل  فلما  ابلبيت،  فطاف   ،العابدين
الناس عن احلجر هيبة وإجالال لإلمام حىت جاء، فجاء، 

واستلم احلجر، فقال رجل هلشام: من هذا الرجل؟ 
 .فقال هشام: ال أعرفه؟ خمافة أن يرغب أهل الشام يف اإلمام

وكان الفرزدق حاضرا هناك، فقال: أان أعرفه، مث أنشد قصيدته 
امليمية املعروفة.

سيرة اإلخيـار
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سيرة اإلخيـار

فعند ذلك غضب هشام، وأمر حببس الفرزدق يف منطقة تسمى 
»عسفان« بني »مكة« و»املدينة«.

فأرسل إليه اإلمام علي بن احلسني عشرين ألف درهم، فلم 
يقبلها الشاعر، وقال: مدحتكم هلل تعاىل، وليس للعطاء. 

نستعيده،  ال  شيئا  وهبنا  إذا  البيت،  أهل  »إان   :اإلمام فقال 
فقبلها.«

الفرزدق والكميت
ملا أنشد الكميت بن زيد قصائده اهلامشيات كتمها، ومل يعلنها، 
مضر  قبيلة  إنك كبري  فراس،  أاب  اي  له:  وقال  الفرزدق،  إىل  جاء 
وشاعرها، وأان ابن أخيك الكميت بن زيد األسدي. فصدق الفرزدق 

كالم الكميت، وقال له: ما تريد؟ 
فقال له الكميت: أنشدت قصائد شعرية، وأريد أن أعرضها عليك، 

فإن كان شعري حسنا أابدر إىل نشره، وإن كان قبيحا فال أنشره. 
شعرك  يكون  أن  ألرجو  وإين  فحسن،  عقلك  أما  الفرزدق:  فقال 
على قدر عقلك. فأنشدن ما قلت، فأنشده بعض أشعاره، وهي 

قصيدته البائية، فبدأ الكميت يقول:
طربت وما شوقا إىل البيض15 أطرب

فقال الفرزدق له: ما تطرب اي ابن أخي؟ فقال:
وال لعبا مين وذو الشيب يلعب

قال: بلى، فالعب اي ابن أخي؛ فإنك يف أوان اللعب، فقال:
ومل تلهين داٌر وال رسم منزٍل 
ومل يتطربين16 بناٌن خمضب

فقال: ما يطربك اي ابن أخي، فقال:
وال الساحنات17 البارحات عشية 
أمر سليم القرن أم مر أعضب18

قال: أجل، فال تتطري، فقال:
ولكن إىل أهل الفضائل والتقى 

وخري بين حواء واخلري يطلب
قال: ومن هؤالء وحيك؟ فقال:
إىل النفر البيض19 الذين حببهم 

إىل هللا يف ما انبين أتقرب

... فقال: أرحين وحيك، من هؤالء؟ فقال:
بين هاشم رهط النيب فإنين 

هلم وبم أرضى مرارا وأغضب
خفضت هلم مين جناحي مودٍة 
إىل كنف عطفاه أهل ومرحب

فقال الفرزدق للكميت: يا ابن أخي أذع، وأنشر شعرك؛ فأنت - 
وهللا - أشعر من تقدم، وأشعر من بقي.20

مكانته يف رواية احلديث
وأيب   ،احلسني اإلمام   ،علي اإلمام  عن  الفرزدق  روى 
هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وعرفجة بن أسعد، وزرارة بن كرب، 
األصغر،  ومروان  احلذاء،  خالد  عنه  وروى  عدي،  بن  والطرماح 

وحجاج بن حجاج األحول، ومجاعة أخرى.21

وفاته
القول املشهور يتحدث عن وفاة الفرزدق يف البصرة سنة 110 

للهجرة22 عن عمر انهز 91 سنة.23
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معرفـة اإلمام

و هنا سؤال يفرض نفسه: اذا كان االمام هو اخلليفة ابلنص الثابت، 
فلما ذا مل يطالب االمام ابخلالفة حنی توالها ابو بكر بعد الرسول؟!

و قد تردد هذا السؤال، و تكرر منذ عهد االمام حىت اليوم، بل 
سئل عن ذلك االمام ابلذات، و فيما يلي ننقل ما اجاب به 
االمام، و ما قاله بعض الباحثني، و ما استنتجناه حنن من منطق 

احلوادث. و اليك ملخص االجوبة:
1. قال االمام جميبا عن هذا السؤال: »و هللا ما منعين اجلب، 
و ال كراهية املوت، و لكن منعين عهد اخي رسول هللا، اذ قال: اي 

قعود االمام 
عن حقه

ااب احلسن ان االمة ستغدر بك، و تنقض عهدي، و انت مين مبنزلة 
هارون من موسى.« فقلت: ماذا تعد إيل اي رسول هللا اذا كان 
ذلك؟ فقال: »ان وجدت اعواان فبادر اليهم، و جاهدهم، و 
ان مل جتد اعواان فكف يدك، و احقن دمك، حىت تلحق يب مظلوما.« 
مث قال: »ان يل أسوة بسبعة انبياء: اوهلم نوح، اذ قال: »َأيّنِ 
َمْغُلوٌب فَانـَْتِصر« و الثاين ابراهيم اخلليل، حيث قال: »َو َأْعَتزُِلُكْم َو 
ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّ « و الثالث ابن خالته لوط الذي قال لقومه: 
ًة َأْو آوي ِإىل  رُْكٍن َشديد« و الرابع يوسف، اذ قال:  »َلْو َأنَّ يل  ِبُكْم قـُوَّ

ْجُن َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمَّا َيْدُعوَنين  ِإلَْيه « و اخلامس موسى حيث  »َربِّ السِّ
قال: »فـََفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكم «

َو كاُدوا  اْسَتْضَعُفوين   اْلَقْوَم  »ِإنَّ  قال:  الذي  هارون  السادس  و 
يـَْقتـُُلوَنين « و السابع مّمد ملا هرب من املشركنی اىل الغار.« 

و قال يف »اخلطبة الشقيقة«: »فطفقت ارإتي بنی ان أصول بيد 
هاات  على  الصرب  ان  فرأيت  عمياء،  ضحية  على  اصرب  او  جذاء، 

اجحى.«
و قيل لالمام الرضا: مل مل جياهد علي اعداءه مخسا و عشرين 

سنة بعد رسول هللا، مث جاهد يف اايم واليته؟ 
فقال: »ألنه اقتدى برسول هللا يف تركه جهاد املشركنی مبكة بعد 
النبوة ثالث عشرة سنة، و ابملدينة تسعة عشر شهرا، و ذلك لقلة 
اعوانه عليهم، و كذلك ترك علي جماهدة اعدائه لقلة اعوانه عليهم.«

و حنن اذا تتبعنا آي الذكر احلكيم وجدانها على نوعني: نوع أيمر 
النيب ابلصرب على االذى، و حتمل ما يعانيه من املشركني، كقوله 
تعاىل: »َو اْصرِبْ َو ما َصبـُْرَك ِإاَل اِبللَِ .. فَاْصرِبْ َعلى  ما يـَُقوُلوَن ..* 

فَاْصرِبْ َكما َصبـََر ُأوُلوا اْلَعْزِم. فَاْصرِبْ حِلُْكِم رَِبَك« و غريها كثري. 
و نوع أيمره ابلقتال، كقوله سبحانه: »َفال َتُِنوا َو َتْدُعوا ِإىَل الَسْلِم 
َو أَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن ... قاتُِلوُهْم يـَُعِذبـُْهُم الَلُ أِبَْيِديُكْم َو خُيْزِِهْم َو يـَْنُصرُْكْم 
َعَلْيِهْم َو َيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِننَی ... فَِإذا َلِقيُتُم اَلِذيَن َكَفُروا َفَضْرَب 

الرِقاِب َحىَت ِإذا أَْثَخنـُْتُموُهْم َفُشُدوا اْلَواثَق« اىل غري ذلك.
خاطب هللا نبيه آبايت الصرب حني مل يكن له أعوان، و ال عدة 

لديه و ال عدد.
و ليس من شك ان احلكمة يف مثل هذه احلال تستدعي الصرب 
و الرتيث، ألن املقاومة مع الضعف تنتج عكس الغرض، و تبعث 

العدو على التمرد و الضراوة.
و أمر هللا نبيه ابستعمال العنف يوم اصبح للنيب قوة متكنه من 

القضاء على العنف و قطع دابر املفسدين.
و هبذا يتبني ان الصرب حيسن يف بعض احلاالت ال يف مجيعها، 
كما تبني مكان  اخلطأ يف قول املستشرق اجملري األصل اليهودي 
الدين »اجناس جولد تسهري« يف كتاب »العقيدة و الشريعة«1: 
حتول مّمد من املتقشف املستسلم الصابر- و هو يف »مكة«- اىل 

رئيس الدولة احملارب- و هو يف »املدينة«. 
و قوله: فمنذ تركه مكة تغري الزمن و مل يصر واجبا االعراض عن 
املشركنی.2 و قوله،3 فبعد ان تعلق مّمد ابلدار الخرة انتقل اىل 
االماين الدنيوية... و هذا ما طبع اتريخ االسالم بطابع الدين احلريب 

املتناقض تناقضا مطلقا مع مرحلته االوىل.

كال، ان رسالة حمّمد هي هي يف مجيع املراحل ال تناقض فيها 
و ال منافاة، أتمر ابلصرب حيث ال سبيل اىل سواه، و ال جمال 
القضاء عليه،  تنهي عنه حيث ميكن  الفساد، و  للقضاء على 
متاما كما لو اشتهيت نوعا من الطعام، و كنت عاجزا عن مثنه، 
فيجمل بك الصرب عنه و التحمل، اما لو ملكت الثمن فالصرب 
شح و ظلم، و هكذا مل حيارب حمّمد يف مكة لعدم االعوان، و 

حارب يف املدينة لوجودهم.
2. ان الناس كانوا قرييب العهد ابالسالم، و أكثرهم او الكثري 
الدين من نفوسهم، و مل يسن للمسلمني بعد  منهم مل يتمكن 
من القوة و املناعة ما يصمدون هبا امام اهلزات العنيفة خباصة ان 
ثورات أهل الردة قد نشبت يف احناء اجلزيرة، و ان النيبكان 
قد أعد محلة يف مرض موته على الروم الذين كانوا يتحفزون هم 
و الفرس للقضاء على الدولة االسالمية الناشئة، فلو اثر االمام 
فيمن اثر على اخلالفة، و احلال هذه، لتشتت كلمة االسالم و 
املسلمني، و ذهب رحيهم و سلطاهنم و ملا كان لالسالم تلك 
العظمة و االنتشار، و ملا رفرف علمه يف مصر و العراق و الشام 
و فارس يف أمد قصري، و ما كان االمام، و هو الناصح لدين هللا 
و رسوله و الذي جاهد و ضحى مبا ضحى من اجله ان يكون 
السبب يف هدمه و تقويض أركانه، لذلك سكت االمام، و مل 

يشهر السالح و يعلن الكفاح، متاما كما لو كان 
لك دين يف ذمة زيد، و امتنع عن ادائه، و انت تعلم انك لو 
استعملت معه القوة و الشدة جلرت الدماء أهنرا، فتسكت رغبة 

يف الوائم و حبا ابلسالم.
3. ما أشار اليه االستاذ العقاد4 بقوله: آمن علي حبقه يف اخلالفة، 

و لكن أراده حقا يطلبه الناس و ال يسبقهم اىل طلبه.
و قول العقاد هذا غري بعيد عن زهد االمام القائل: »ان دنياكم 
العارفني  أزهد عندي من عفطة عنز«. و قد وصف بعض  هذه 
إعراض االمام عن الدنيا بقوله: »الدنيا أهون عليه من الرماد يف يوم 
عصفت به الريح، و املوت أهون عليه من شرب املاء على الظمأ.«

الذين قتل  4. قد كان بني املسلمني اعداء كثريون لالمام من 
آابءهم و اخواهنم و أقرابءهم على الشرك، فلو قام االمام ابلسيف 
لتذرعوا كذاب و نفاقا أبنه شق عصا املسلمني، و لقاوموه متسرتين 
ابسم الدين، و ما كان االمام ليوجد هلم السبيل اىل نفسه، و هو 
القائل: »ان امرءا أمكن عدوه من نفسه حيز حلمه و يفري جلده، 
و يهشم عظمه، و يسفك دمه، و هو يقدر على منعه لعظيم وزره 

ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره.«

الشيعة و الحاكمون

ممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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إّن الل تعالى 
عهد إلى نبّيه
عهدًا في علّي

روی احلافظ أبونعيم يف »حلية  االولياء« إبسناده عن أبی برزة، 
قال:

 :قال رسول هللا
»إّن هللا تعالی عهد إيّل عهداً يف علّي عهداً، فقلت: اي رّب بّينه 

يل، فقال: »امسع.« قلت: مسعت، فقال: 
»إّن علّياً راية اهلدى و إمام أوليائی و نور من أطاعين، و هو الكلمة 
اّليت ألزمتها املّتقنی، فمن أحّبه أحّبين، و من أبغضه أبغضين، فبّشره 

بذلك.« 
فجاء علّي فبّشرته فقال: 

»اي رسول هللا أان عبد هللا و يف قبضته فإن يعّذبين فبذنيب و إن يتّم يل 

اّلذي بّشرتين به فاهلل أوىل يب.« 
قلت: ألّلهّم أجّل قلبه و أجعل ربيعه اإلمیان. فقال هللا: »قد فعلت 

به ذلك.« 
مثّ أنّه رفع إيّل أنّه سيخّصه من البالء بشي ء مل خيّص به أحداً من 

أصحايب. فقلت: اي ريّب أخي و صاحيب. فقال: 
»إّن هذا شي ء قد سبق إنّه مبتًلى و مبتًلى به.«

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
الطبعة األولی، 1423ه.ق.، صص ۲۹۵-۲۹۶؛ »حلية   بريوت، 

االولياء«، احلافظ أبونعيم، ج ۱، صص ۶۷-۶۶.

خيـر البـرّية

5. كان لالمام حساد كما كان له أعداء. قيل للـخليل بن امحد: 
ما ابل أصحاب رسول هللا كأهنم بنوام واحدة، و علي بينهم كأنه ابن 

علة؟- ابناء العالت هم االخوة من أب واحد. و امهات شىت-.
فقال: تقدمهم اسالما، و بذهم شرفا، و فاقهم علما، و رجحهم 
حلما، و كثرهم هدى فحسدوه، و الناس على أشكاهلم و أمثاهلم 
أميل. و قيل ملسلمة بن منيل: كيف ترك الناس عليا، و له يف كل خري 

ضرس قاطع؟
فقال: ألن ضوء عيوهنم يقصر عن نوره.

و قال الصحايب اجلليل ابو اهليثم بن التيهان لالمام: 
ان حسد قريش إايك على وجهنی: اما خيارهم فتمنوا ان يكونوا مثلك 
منافسة يف املأل و ارتفاع الدرجة، و أما شرارهم فحسدوا حسدا أثقل 
القلوب، و أحبط االعمال، ذلك اهنم رأوا عليك نعمة قدمها اليك 
طلبوا  يلحقوا حىت  ان  يرضوا  فلم  احلرمان،  عنها  أخرهم  و  احلظ، 
ان يسبقوك، فبعدت و هللا عليهم الغاية، و قطعت املضمار، فلما 
تقدمتهم ابلسبق، و عجزوا عن اللحاق بلغوا منك ما رأيت، و كنت 
و هللا أحق قريش بشكر قريش، نصرت نبيهم حيا، و قضيت عنه 
احلقوق ميتا، و هللا ما بغيهم إال على أنفسهم، و ما نكثوا اىل بيعة 
هللا، يد هللا فوق أيديهم، و حنن معاشر االنصار أيدينا و ألسنتنا معك، 

فأيدينا على من شهد، و ألسنتنا على من غاب.
و اذا كان املسلمون- كما رأيت- بني عدو موتور، و حاسد 
مقهور، فبمن حيارب؟! و على من يعتمد؟! خباصة ان ااب بكر و 
من معه أظهروا الشدة، و استعملوا القوة يف أخذ البيعة أليب بكر. 

الشيعة و الحاكمون

قال ابن ايب احلديد: كان ابو بكر و عمر و ابو عبيدة و مجاعة من 
االصحاب ال میرون أبحد إال خبطوه، و قدموه فمدوا يده فمسحوها 

على يد ايب بكر يبايعه شاء ذلك او أىب.5 
و قال علي عبد الرزاق يف كتاب »االسالم و اصول احلكم«:

ان بيعة ايب بكر سياسية ملكية، عليها طوابع الدولة احملدثة، و اهنا امنا 
قامت كما تقوم احلكومات على اساس القوة و السيف. 

و ملا أتكدوا من ان االمام ال يقاتل حبال خريوه بني القتال و بني 
املبايعة، فبايع مكرها دفعا ألخطر الضررين.
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