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ان »السعودية« ودول عربية اخرى جتمح بشدة لتطبيع العالقات 
مع الكيان االسرائيلي لكنها تضع شروطا تبغي من خالهلا حفظ 
ماء وجهها الذي من املؤكد انه سرياق خالل الولوج هبذه اخلطوة 
املذلة وكما تراها عيون الشعوب العربية واالسالمية وحىت الدولية 

الناشدة للحقوق املضيعة يف العامل.
قبل هذا وذاك فان التطبيع يلحق أفدح األضرار ابلشعوب العربية 
حلقوقه  تضييع  من  يرافقه  ملا  الفلسطيين  الشعب  وابخلصوص 
العادلة، وكما اسلفنا فان تداعيات التطبيع والتحالفات العربية مع 
الكيان االسرائيلي ال تقتصر على الفلسطينيني اصحاب االرض 
والتهجري  والقتل  االحتالل  من  عقود  مدى  على  عانوا  الذين 

واالابدة واملعتقالت وحىت التصفية البشرية.
السعودي  املندوب  يف كانون االول/ ديسمرب 2021م.، أعلن 
الدائم لدى األمم املتحدة عبد هللا املعلمي، استعداد اململكة لتطبيع 
ملبادرة  أبيب  تل  تطبيق  االحتالل شرط  مع حكومة  العالقات 
التسوية اليت طرحتها الرايض عام 2002م.، مشريا اىل انه مبجرد 
ولكن  وحدها  السعودية  العربية  اململكة  ليست  فإنه  ذلك  حدوث 
العامل اإلسالمي أبكمله، واألعضاء الـ57 مبنظمة التعاون اإلسالمي 
سيتبعوننا يف ذلك، أي يف االعرتاف إبسرائيل وإقامة عالقات معها.

ال خيفى ان قمة بريوت عام 2002م.، تضّمنت التنازل العريب 
عن حق عودة الالجئني إىل دايرهم واالعرتاف بـإسرائيل وتطبيع 

العالقات معها، وأدخال تعديالت عربية خطرة عليها منها تبادل 
يف  اليهودية  املستعمرات  من كتل   %85 حوايل  لضم  األراضي 

الضفة الغربية إىل الكيان االسرائيلي.
اندماج  أبن  االسرائيلية  »معاريف«  لصحيفة  اكد  فرحان  إبن 
إسرائيل يف الشرق األوسط له فائدة كبرية ليس فقط إلسرائيل نفسها 
مع  العالقات  تطبع  لن  السعودية  لكن  أبسرها،  للمنطقة  ولكن 
إسرائيل إال بعد »حل عادل« للقضية الفلسطينية، مضيفا ان هذا 
ابلتأكيد سيسهل الطريق جلميع الدول العربية األخرى اليت مل تتوصل 
بعد إىل عالقات مع إسرائيل، ولكن لكي حيدث ذلك، جيب أن يكون 

الرتكيز على القضية الفلسطينية وإجياد حل عادل هلا.
تزعم السعودية إّن تسوية النزاع اإلسرائيلي الفلسطيين شرط مسبق 
ودوليا  اقليميا  موقف حيظى أبمهية كبرية  انه  العالقات،  لتطبيع 
العريب  العامل  قائدة  اهنا  على  نفسها  تقّدم  اململكة  أن  ابعتبار 
حتسنت  االسرائيلي  الكيان  مع  العالقات  ان  غرب  واالسالمي، 
ضمن هنج سياسي استحدثه ويل العهد األمري حممد بن سلمان 

الذي يُنظر إليه بوصفه احلاكم الفعلي إمنا من خلف الستارة.
الواضح الن السعودية والدول العربية املطبعة االخرى حتاول جعل 
التطبيع امرا واقعا معرتفا به عربيا واقليميا وهو مهمة حيوية عربية 
يسابقون هبا التطورات العسكرية للمقاومة الشرعية العاملة على 
الشرعي ابملنطقة،  االسرائيلي ووجوده غري  الكيان  تقويض هذا 

الدبلوماسية  العالقات  اقامة  مستوى  على  ليس  يسابقون  اهنم 
فحسب امنا يتسع االمر ليصل اىل حتالفات عسكرية خصوصا 
ببقاء  مرهون  الكانتونية  واحملميات  الدول  من  الكثري  بقاء  وان 
اسرائيل ابملنطقة، وقد كشفت وسائل إعالم عربية مؤخرا ومنها 

أوردت »القناة 12« االسرائيلية عن انشاء حتالف

املصدر: قناة العامل، ابلتلخيص
التطبيع والتحالفات العربية التطبيع والتحالفات العربية 

لن تنقذ اسرائيللن تنقذ اسرائيل
»نعم« لقصف أطفال اليمن »نعم« لقصف أطفال اليمن 
»ال« لقصف النفط السعودي»ال« لقصف النفط السعودي

السيد ابو اميان

ندد بيان صادر عن االحتاد االورويب بشدة ابهلجمات اليت نفذهتا 
القوات املسلحة اليمنية ضد صناعة النفط السعودية، وأكد البيان 
ان اهلجمات على املدن واملرافق املدنية، غري مقبولة وجيب وضع حد 
هلا، ودعا البيان مجيع األطراف اىل املشاركة يف املشاورات اليمنية 
اليمنية اليت من املقرر ان تستضيفها السعودية يف 29 مارس/ آذار 

اجلاري برعاية دول جملس تعاون اخلليج الفارسي.

دول  انتقمت  االورويب سوى ساعات، حىت  البيان  على  مير  مل 
العدوان من الشعب اليمين، عرب شن غارات على منزلني يسكن 
فيهما حراس اتبعني للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم يف العاصمة 
صنعاء، ما أدى اىل استشهاد مثانية من أسرة احلرازي، بينهم مخسة 

أطفال وامرأاتن.
الالفت ان االحتاد االورويب بلع لسانه حىت كتابة هذه السطور، 
فلم نسمع من اي مسؤول اورويب، تنديدا بقتل االطفال والنساء 
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قد أاثرت ردود فعل اجملتمع الدويل السريعة والصارمة مع األزمة 
الشعب  يف  ليس كرهاً  الفلسطيين  الشعب  غضب  األوكرانية 
األوكراين؛ بل كرهاً وكفراً ابلعدالة الدولية اليت تتجزأ عندما يتعلق 
على  احلرب  من  أايم  مخسة  أول  فخالل  بـ»فلسطني«،  األمر 
على  االقتصادية  العقوابت  فرض  على  العامل  هتافت  »أوكرانيا« 
»روسيا« وقياداهتا. أما فلسطني فلم تكفي مخسة وسبعني عاما 
من املعاانة حىت يُتخذ ضد قيادات االحتالل االسرائيلي أايً من 
انقاذ  حياول  الذين  الغريب  املعسكر  ذات  إن  بل  ال  العقوابت، 
أوكرانيا ويدعم حقها يف الدفاع عن نفسها وميدها بكل أشكال 
ابلسالح  والزال  االسرائيلي  الكيان  دعم  الذي  ذاته  هو  الدعم 

واملال واملواقف الرتكاب املزيد من اجلرائم حبق الفلسطينيني..
إن األزمة األوكرانية كشفت القناع عن الوجه احلقيقي للمجتمع 
الدويل الذي ينبذ العنصرية على الورق بينما هو ميارس األابرهتايد 
شعر  كبري  غضٌب  عقود..  منذ  الفلسطيين  الشعب  على 
الفلسطينيون به ومازالوا يشعرون، فمع كل يوم مير على حرب 
أوكرانيا يكتشفون كم أن هذا العامل ظامل حيث فتح أبوابه للشعب 
بينما  ومعنوايً وحىت عسكرايً  األوكراين وهتافت الحتضانه مادايً 
حياصر اثنني مليون مواطن يف قطاع غزة منذ 15 عاما يف مساحة 
ضيقة بدون مقومات للحياة.. بل إن جو ابيدن رئيس الوالايت 
املتحدة ذهب بعيداً حينما وصف الرئيس الروسي فالدميري بوتني 
تناسى أبن هناك عائالت  أو  أنه نسي  يبدو  أبنه جمرم حرب! 
فلسطينية ُشطبت من السجل املدين ومل يعد هلا وجود بعد أن 
اجملازر  مئات  منازهلم..  أنقاض  سبقه حتت  ومن  نتنياهو  دفنها 
والدمار والتشريد واهلدم وسرقة األراضي وهتويد املقدسات وإقامة 
والشيوخ  والفتيات  للشباب  ميدانية  وإعدامات  املستوطنات 
أن  رغم  ابيدن  يراه  ال  ذلك  احملتلة.. كل  الضفة  يف  واألطفال 
حكاية فلسطينية واحدة كفيلة أبن جتعل قادة الكيان االسرائيلي 
جمرمي حرب!.. ولو حنّينا ابيدن جانباً على اعتبار أن الكونغرس 
والكينيست وجهان لكيان واحد، ماذا عن األمم املتحدة؟.. ماذا 
عن اجملتمع الدويل؟ فخالل العدوان العسكري اإلسرائيلي األخري 
اجتماعات  ثالثة  بعد  األمن  جملس  ينجح  مل  غزة،  قطاع  على 
العدوان ، وخالل  أبيب« بوقف  قرار يطالب »تل  من إصدار 
العامة لألمم املتحدة، مل يصف أي  االجتماع الوحيد للجمعية 
متحدث قتل اجليش ألطفال غزة ابإلرهاب أو أي كلمة إدانة 

أخرى..
وصفق  العامة  واجلميعة  األمن  جملس  اجتمع  أايم  خالل  لكن 
املدعية  ان  بل  روسيا  على  العقوابت  واهنالت  ألوكرانيا  اجلميع 

العامة لالمم املتحدة قررت فتح التحقيق يف جرائم روسيا ضد 
أوكرانيا!.. رغم أن فلسطني كانت ومازالت تعيش جرائم حرب 
فقد  للشهود  اسرائيلية موثقة ابلصوت والصورة وال حتتاج حىت 
اهلواء  على  الفلسطينيني  ضد  متارس  اجلماعية  اإلابدة  كانت 
أن  به وأرادوا  أوكرانيا اتجروا  املسجد يف  مباشرة.. حىت قصف 
يكسبوا املزيد من تعاطف العامل وتناسوا أن هناك 400 مسجد يف 
قطاع غزة دمرهم اجليش االسرائيلي وقتل املصلني يف املساجد وكل 
ذلك على مرأى ومسمع من العامل.. لكنه عامل ال يريد أن يرى 
أو يسمع إال ما يريده بعيداً عن أي أخالق أو قوانني ، ووسط 
تلك الظالمية جاء مقطع فيديو مصوَّر انتشر للنائب اإليرلندي 
ريتشارد بويد، ليذكر العامل بظلمه وليحرج ضمائرهم ، فقد انتقد 
النائب االيرلندي ازدواجية املعايري اليت يتعامل هبا اجملتمع الدويل 
وهيئات األمم املتحدة اليت تتجاهل معاانة الفلسطينيني على مدار 
سبعني عاما وقال بويد إن اجملتمع الدويل يتعامل مع الفلسطينيني 
كعرق أدىن شأانً، والحظت أن قادة العامل استخدموا لغة قوية عندما 
وصفوا أفعال فالدميري بوتني، ولكن هؤالء القادة مل يستخدموا اللغة 
ترتكبها  اليت  اإلنسانية  حبق  اجلرائم  وصف  يف  حذرين  وكانوا  ذاهتا 

إسرائيل ضد الفلسطينيني ومت توثيقها من جملس حقوق اإلنسان..
اذاً ال عدالة بعد اليوم وال ثقة يف اجملتمع الدويل ، فاحلق ُيسحق 
اليوم ، والقوي َيستبد ، وزمن العبودية يعيد نفسه بثوب خمتلف.. 
فالعرق واللون والدين الزال هو من حيكم تصرف أولئك املزيفون 

خلف مقاعد األمم املتحدة..

املصدر: قناة العامل

يف »اليمن«، رغم ان الغارات كانت تستهدف املدنيني مع سبق 
االصرار والرتصد.

غريب جدا هذ النفاق االورويب الفاضح، فبيان االحتاد االورويب 
اكد على ان االهداف السعودية اليت تعرضت للهجمات اليمنية 
مواطن  اي  جيرح  او  يُقتل  مل  انه  رغم  مدنية«،  »اهداف  هي 
سعودي يف هذه اهلجمات، ولكن يف املقابل اعرتفت وزارة الطاقة 
يف  السعودية  قدرة  على  ستؤثر  اليمنية  اهلجمات  ان  السعودية 

انتاج النفط!!.
ختتارها  اليت  االهداف  ان  االوروبيني،  نفاق  رغم  واضحا  ابت 
القوت املسلحة اليمنية داخل السعودية، هي اهداف تعترب شرايان 
تستخدمه السلطات السعودية إلطالة عمر عدواهنا على الشعب 
السعودية،  النفطية  الصناعة  االهداف  راس هذه  اليمين، وعلى 
يف املقابل نرى السعودية ودول العدوان، ازهقت ارواح اكثر من 

370 الف مواطن ميين، عرب القصف واحلصار.

أما دعوة االحتاد االورويب مجيع األطراف اليمنية اىل املشاركة يف 
املشاورات اليمنية اليمنية اليت من املقرر ان تستضيفها السعودية يف 
29 مارس/ آذار اجلاري برعاية دول جملس تعاون اخلليج الفارسي، 
فهي دعوة أشبه ما تكون ابملزحة السمجة، تُرى كيف لدول تعترب 
العدوان  هذا  تقود  اليت  هي  بل  العدوان،  هذا  يف  رئيسيا  طرفا 
مشاورات  تستضيف  ان  سنوات،  منذ 8  اليمين  الشعب  على 
الفارسي،  اخلليج  تعاون  لدول جملس  مينية؟! وكيف ميكن  مينية 
املتورطة اغلبها يف العدوان على اليمن اىل جانب السعودية، ان 
ترعى مشاورات مينية مينية؟! انه قمة النفاق االورويب، وهو نفاق 
ال حاجة لنا لفضحه فهو مفضوح منذ البداية، منذ ان اعلن وزير 
اخلارجية السعودي عدوان بالده على اليمن يف مثل هذه االايم يف 

عام 2015م. من العاصمة االمريكية »واشنطن«.

املصدر: قناة العامل

من أوكرانيا إلى فلسطين.. من أوكرانيا إلى فلسطين.. 
طريق ضلت فيه أخالق األمم طريق ضلت فيه أخالق األمم 

إسراء البحيصي
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وقف أمري املؤمنني يف حمرابه قائما يصلي، وكان يطيل 
الركوع والسجود يف الصالة كعادته يف الفرائض والنوافل حاضرا 
قلبه، فلما أحس به ابن ملجم هنض مسرعا، وأقبل ميشي حىت 
وقف إبزاء األسطوانة اليت كان اإلمام يصلي عليها، فأمهله 
حىت صلى الركعة األوىل وركع وسجد السجدة األوىل منها ورفع 
رأسه، فعند ذلك أخذ السيف وهزَه، مث ضربه على رأسه املكرم 
الشريف، فوقعت الضربة على الضربة اليت ضربه عمرو بن عبد 

ود العامري.1
مث أخذت الضربة إىل مفرق رأسه إىل موضع السجود، فلما أحس 
اإلمام ابلضربة مل يتأوه وصرب واحتسب، ووقع على وجهه.. قائال:

»بسم هللا وابهلل وعلى ملة رسول هللا... فزت ورّب الكعبة.«2
»قتلين ابن ملجم، قتلين اللعني ابن اليهودية ورب الكعبة، أيها الناس 

ال يفوتنكم الرجل.«3
واصطفقت أبواب اجلامع، وضجت املالئكة يف السماء ابلدعاء، 
بني   جربائيل واندى  مظلمة،  سوداء  عاصف  ريح  وهبت 

السماء واألرض بصوت يسمعه كل مستيقظ:
»هتدَّمت وهللا أركان اهلدِى

وانطمست وهللا جنوم السماء وأعالم التقى
وانفصمت وهللا العروة الوثقى

قتل ابن عم حمّمد املصطفى
قتل الوصي اجملتىب
قتل علي املرتضى

قتل وهللا سيد األوصياء
قَتله أشقى األشقياء.«

فلما مسعت أم كلثوم نعي جربائيل لطمت على وجهها 
وخدها.. وصاحت: »وا أبتاه! وا علياه! وا حمّمداه! وا سيداه...«

 ختربمها.... فخرجا مث أقبلت إىل أخويها احلسن واحلسني
فإذا الناس ينوحون وينادون: »وا إماماه! وا أمري املؤمنيناه! قتل وهللا 
».إمام عابد جماهد مل يسجد لصنم، كان أشبه الناس برسول هللا

فلما مسع احلسن واحلسني صرخات الناس اندا: »وا أبتاه! وا 
علياه! ليت املوت أعدمنا احلياة.«

وسار السم يف رأس اإلمام وبدنه، واثر مجيع من يف املسجد يف 
طلب امللعون، وماجوا ابلسالح فما كان يرى إال صفق األيدي 
ملجم ضربه ضربة  ابن  وكان  الصرخات،  وعلوا  اهلامات،  على 

خائفا مرعواب، مث وىل هاراب وخرج من املسجد...
الضربة  يشد  حمرابه  يف  وهو   املؤمنني أبمري  الناس  وأحاط 

وأيخذ الرتاب ويضعه عليها، مث تال قوله تعاىل: 

»ِمنـَْها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـَْها ُنْرُِجُكْم َترًَة ُأْخَرى«،3 
».جاء أمر هللا وصدق رسول هللا« :مث قال

فلما مسع الناس الضجة اثر إليه كل من كان يف املسجد، وصاروا 
يدورون وال يدرون أين يذهبون من شدة الصدمة والدهشة، مث 
أحاطوا أبمري املؤمنني وهو يشد رأسه مبئزره، والدم جيري على 
وجهه وحليته، وقد خضبت بدمائه، وهو يقول: هذا ما وعد هللا 

ورسوله وصدق هللا ورسوله.
فلما وصل احلسن واحلسني اجلامع ودخال وجدا مجاعة من 
ليصلي  اإلمام يف احملراب  يقيموا  أن  الناس، وهم جيتهدون 
وتقدم  الصف،  عن  وأتخر  النهوض  على  يطق  فلم  ابلناس، 
احلسن، فصلى ابلناس وأمري املؤمنني يصلي إمياء من 
الدم عن وجهه وحليته، مييل اترة ويسكن  جلوس، وهو ميسح 

أخرى، واحلسن ينادي: 
»وا انقطاع ظهراه! يعز وهللا علي أن أراك هكذا، ففتح عينيهب.« 

وقال: »اي بين! ال جزع على أبيك بعد اليوم، هذا جدك 
الزهراء  فاطمة  وأمك  الكربى  خدجية  وجدتك  املصطفى  حمّمد 
وقر  نفسا  فطب  بيك،  قدوم  منتظرون  حمدقون  العني  واحلور 
إىل  أصواهتم  ارتفعت  قد  املالئكة  فإن  البكاء،  عن  وكف  عينا 

السماء.«4
 إىل الدار، وكانت زينب وأم كلثوم مث محلوا أمري املؤمنني

وابقي العلوايت واقفات على ابب الدار ينتظرنه.
فلما رأينه هبذه احلالة بكني وقلن: »وا أبتاه، وامصيبتاه.«5

اهلوامش:
1. أنظر: ابن أعثم الكويف، »كتاب الفتوح«، ج 4، ص 278.

2. أنظر: ابن شهرآشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج 3، ص 312.
3. سورة طه، اآلية 55.

4. هذا النص نقلناه - بتصرف - عن اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 42، 
ص 281-276.

املؤمنني«، ص  أمري  ومقتل  الشيخ حممود، »ظالمات  الشريفي،   .5
.58

 http://www.ahl-ul-،البيت اهل  شبکة  موقع  املصدر: 
bayt.org

أميرالمؤمنين
في محراب 

الشهادة



الرقم 1090
رمضان كريم 1443

11منّوعـــات الرقم 90
رمضان كريم 1443

منّوعـــات

أسماء شهر رمضان

أبمساء  رمضان  شهر  اإلسالمية  واألدعية  األحاديث  وصفت 
متعددة، تدل أبمجعها على عظمة هذا الشهر، ومن هذه األمساء:

1ـ شهر هللا؛ 
2ـ شهر هللا األكرب؛ 
3ـ شهر ضيافة هللا؛ 

4ـ شهر نزول القرآن؛ 
5ـ شهر تالوة القرآن؛ 

6ـ شهر الصيام؛ 
7ـ شهر اإلسالم؛ 
8ـ شهر الطهور؛ 

9ـ شهر التمحيص؛ 
10ـ شهر القيام؛ 
11ـ شهر العتق؛ 
12ـ شهر الصرب؛ 

13ـ شهر املواساة؛ 
14ـ شهر الربكة؛ 

15ـ شهر املغفرة؛ 
16ـ شهر الرمحة؛ 
17ـ شهر التوبة؛ 
18ـ شهر اإلانبة؛ 

19ـ شهر االستغفار؛ 
20ـ شهر الدعاء؛ 
21ـ شهر العبادة؛ 
22ـ شهر الطاعة؛ 
23ـ شهر املبارك؛ 
24ـ شهر العظيم؛ 
25ـ سيد الشهور؛ 

26ـ عيد أولياء هللا؛ 
27ـ ربيع القرآن؛ 
28ـ ربيع الفقراء؛ 
29ـ ربيع املؤمنني؛ 

30ـ املرزوق.

ونقف قليال عند بعض هذه األمساء:

أوال: شهر هللا
جاء عن الرسول يف خطبته اليت استقبل هبا شهر رمضان، يف 

:آخر مجعة من شهر شعبان قوله
»أيها الناس! إنه قد أقبل إليكم شهر هللا ابلربكة والرمحة واملغفرة، 
شهر هو عند هللا أفضل الشهور، وأايمه أفضل األايم، ولياليه أفضل 
الليايل، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إىل ضيافة 
هللا، وجعلتم فيه من أهل كرامة هللا، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم 
فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا1هللا 
ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، أن يوفقكم هللا لصيامه وتالوة 

كتابه، فإن الشقي من حرم غفران هللا يف هذا الشهر العظيم...«2
فقد منح هللا شهر رمضان شرف االنتماء إليه؛ ألنـه طريق يوصل 
إليه تعاىل، ففي هذا الشهر قد حول فيه نوم الصائم إىل عبادة، 

وأنفاسه إىل تسبيح، ويقبل فيه عمله ويستجيب فيه دعاءه. 
 :ويقول النيب

»فإن الشقي من حرم غفران هللا يف هذا الشهر العظيم«، وهذا معناه 
لو أن أحدا، أمهل بناء نفسه يف هذا الشهر املبارك وقصر حىت مر 

عليه ومل ينل تلك املغفرة اإلهلية، كان شقيا.
  

اثنيا: شهر القيام
املراد هنا من القيام هو القيام إىل الصالة يف الليل والتهجد يف 
شهر رمضان وقد ورد استحباب صالة ألف ركعة يف ليايل هذا 
يعيش  أن  العنوان يوحي إبن هللا اليريد لإلنسان  الشهر، وهذا 
تسيطر  اخلبيثة  النوازع  فيرتك  الشهر،  هذا  يف  نفسه  عن  الغفلة 
عليه، بل البد أن يالحق نفسه ابحملاسبة واجملاهدة بكل الوسائل 
املمكنة اليت تصل ابإلنسان إىل إخراج كل األفكار السيئة واخلبيثة 

من ذهنه.
 

اثلثا: غرة الشهور
عن أيب عبدهللا قال: »إن عدة الشهور عند هللا إثنا عشر شهرا 
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يف كتاب هللا يوم خلق السماوات واألرض«3 
»فغرة الشهور شهر هللا عز ذكره وهو شهر رمضان«4

 
رابعا: ربيع القرآن

إن القرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة لنبينا األكرم، وهو عهد 
الكتاب  وهو  املتني  وحبله  إلينا  هللا  رسالة  وهو  خلقه،  إىل  هللا 
السماء  الكرمي من  القرآن  املبارك نزل  الشهر  األعظم. ويف هذا 

حيث نزل مجلة واحدة على قلب نيب الرمحة، يف ليلة مباركة.
قال تعاىل: »َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيَِّناٍت 

ِمَن اهْلَُدٰى َواْلُفْرقَاِن«5 
وقال تعاىل: »ِإانَّ أَنـَْزْلَناُه يف لَيـَْلٍة ُمَبارََكٍة ۚ ِإانَّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن«6

فالقرآن هدى للناس الشتماله على البِينات الواضحة لكل فرد، 
فمن جعله أمامه قاده إىل اجلنة وهو شفيع له يوم القيامة، ومن 
يستثمر  أن  للصائم  ينبغي  ولذلك  النار؛  إىل  وراءه ساقه  جعله 
أوقات هذا الشهر بتالوة القرآن الكرمي، والبد له أن يتدبر معاين 
القرآن، وأن يتلو آايته إبمعان وتوجه، كي يزيده بصرية ويفهمه 

احلياة على أفضل وجه.
قراءته  فإن  القرآن،  بقراءة  قال رسول هللا: »ايسلمان عليك 
كفارة للذنوب، وسرت من النار، وأمان من العذاب، ويكتب ملن يقرأه 
بكل آية ثواب مائة شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نيب، وينزل على 

صاحبه الرمحة...«7
وخصوصا يف شهر رمضان الذي ورد عن الرسول يف خطبته 
يف آخر مجعة من شعبان، أنه قال: »ومن تال فيه آية من القرآن 

كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه من الشهور.«
القرآن شهر  وربيع  ربيع  الصادق: »لكل شيء  اإلمام  وعن 

رمضان.«8
 

خامسا: شهر التوبة
ورد عن رسول هللا: »شهر رمضان شهر هللا عزوجل، وهو شهر 
يضاعف هللا فيه احلسنات وميحو فيه السيئات، وهو شهر الربكة، 

وهو شهر اإلانبة، وهو شهر التوبة«9
وعن االمام الرضا: »من كان تئبا من ذنب فليتب إىل هللا تبارك 
و تعاىل منه يف شهر رمضان، فإنه شهر التوبة و اإلانبة و شهر املغفرة 
و الرمحة، و ما ليلة من لياليه )إال( وهلل تبارك و تعاىل فيها عنقاء من 

النار كلهم قد استوجبوا بذنوهبم النار.«10
إن أبواب رمحة هللا تعاىل مفتوحة للتائبني العائدين إىل رهبم بعد 

خروجهم عن تعاليمه، فالبد لإلنسان أن يتوب إىل هللا تعاىل، 
وقد خص هذا الشهر أبنه شهر التوبة على الرغم من أن التوبة 

الختتص بوقت إال أن يف هذا الشهر التوبة تقبل أسرع.
والتوبة: هي الرجوع إىل هللا تعاىل والندم على ما صدر من العبد، 
وإبداهلا  الذنوب  حملو  سبب  وهي  هللا،  جنب  يف  اإلساءة  من 
ابحلسنات، وسبب لرفع الدرجات، فإنه تعاىل حيب التائبني من 
عباده، وحيب الذين يكثرون التوبة، واالستغفار يف كل يوم، حيث 
بتوبة  إنه قال: »إن هللا تعاىل أشد فرحا   روي عن أيب جعفر

عبده من رجل أضل راحلته وزاده يف ليلة ظلماء فوجدها.«11
والتائب إذا كان عاملا بذنوبه على التفصيل وجب عليه التوبة عن 
كل واحدة مفصال، وإن كان اليعلمها على اإلمجال، وجب عليه 

التوبة عن املفصل ابلتفصيل وعن اجململ ابإلمجال.
فشهر رمضان يشبه إىل حد كبري هنر ماء جار طاهر أمامنا وحنن 
الذنوب، فالبد علينا أن نعجل ابلتوبة  بنا أوساخ  قد أحاطت 
ونغسل نفوسنا وقلوبنا مباء النهر املمتد أمامنا وهو شهر رمضان 

املبارك.
»التائب  يقول:  مسعته  قال:   جعفر أيب  عن  جابر،  وعن 
من الذنب كمن الذنب له، واملقيم على الذنب وهو مستغفر منه 

كاملستهزئ.«12

اهلوامش:
1. يف »البحار«، ج 93، ص 356، ح25.

2. »إقبال األعمال«، ج 1، ص 26؛ »عيون أخبار الرضا«، ج 2، 
ص 265؛ عنه »حبار األنوار«، ج 93، ص 356.

3. سورة التوبة، اآلية 36.
4. »الكايف«، ج 4، ص65-66، ح 1.

5. سورة البقرة، اآلية 185.
6. سورة الدخان، اآلية 3.

7. »حبار األنوار«، ج 89، ص 17-18، و»مستدرك الوسائل«، ج 4، 
ص 257، ح 3 ابختالف يسري جدا.

8. »ثواب األعمال«، ص 103 .
9. »فضائل األشهر الثالثة«، ص 95.

10. نفس املصدر، ص 106.
11. »الكايف«، ج 2، ص 435، ح 8 ، عنه: »حبار األنوار«، ج 6، 

ص 40؛ »وسائل الشيعة«، ج 16، ص 73، ح 6.
12. »الكايف«، ج 2، ص 435، ح 10، والحظ: »اخلصال«،  ص 
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انواع من معرفة النفسانواع من معرفة النفس

6. معرفة النفس اإلنسانية
النفس  ومعرفة  الناس،  مجيع  مع  صلتها  يف  النفس  معرفة  أي 
اإلنسانية ترتكز على هذه القاعدة والفلسفة وهي أن الناس يعتربون 
مشرتك«  إنساين  بـ»وجدان  ويتمتعون  واقعية  وحدة  مبجموعهم 
واحد. إن الشعور حبب اإلنسان والنزعة اإلنسانية موجود لدى 

مجيع أفراد اإلنسان كما قال سعدي:1 
إن بين آدم أعضاء جسم واحد 
وهم يف احللقة من جوهر واحد 

فإذا أمل الزمان عضوا 

التستقر سائر األعضاء 
فإذا كنت ال هتتم هبموم اآلخرين 

ال ينبغي أن تسمي آدميا
دين  عن  يبحثون  الذين كانوا  أغوست کنت  مثل  أشخاصا  إن 
اإلنسانية والزالوا يربون يف أدمغتهم هذه الفكرة و»اهليومانسيم« 
املتنورون  الشائعة إىل حدما، ويدعيها  العصر  فلسفة  تعترب  اليت 

غالبا هي هذه.
تری فلسفة اهليومانسيم )النزعة اإلنسانية( اإلنسان فوق الطبقات، 
والدماء،  والعناصر  واأللوان،  واألداين،  والثقافات  والقوميات، 

القسم الثانيالقسم الثاني

اإلنسـان في القرآن
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واآلن وبعد ما عرفنا هذه املقدمة نتمكن من درك معرفة النفس 
اإلنسانية بصورة أذن.

ان معرفة النفس اإلنسانية ترتكز على هذه القاعدة وهي إن الناس 
مبجموعهم يعتربون »وحدة« واقعية، ويتمتعون بوجدان انسانی 
مشرتك واحد، فوق الوجدان الطبقي الديين والقومي والعنصري.

إن الناس هلم »ذات« واحدة مبجموعهم وتسودهم روح واحدة؟ 
وبني أي أانس تنمو معرفة نفس اإلنسان وتوجد فيهم التكاتف 
والتعاطف؟ هل يتم ذلك فقط بني الناس الواصلني إىل اإلنسانية 
فيهم  حتققت  احلقيقة  ويف  اإلنسانية  القيم  فيهم  حتققت  الذي 
املاهية اإلنسانية الواقعية ووصلت إىل الفعلية؟ أوالناس الباقني يف 
حد كوهنم ابلقوة، أو الناس املمسوخني واملتغرية ماهيتهم وحتولوا 

إىل أسوء احليواانت؟ أي الناس؟ هل هؤالء مجيعا معا؟
يكون  املتقابل  التأمل  عن  احلديث  عندما جيري  أنه  الواضح  من 
الكالم يف أهنم مجيعا أعضاء جسم واحد يتأملون لبعضهم، وال 
ميكن أن يكون اجلميع هكذا، فاإلنسان البدوي الوحشي الذي 
مل يزل يف حد الطفولة، ومل تزل فطرته اإلنسانية يف حالة سبات 
ومل تتحرك، مىت يكون له مثل هذه العاطفة والتأمل؟ وميت تسوده 
مثل هذه الروح املشرتكة؟ وتكليف اإلنسان املمسوخ واضح متاما.
إذا فالناس الواصلون لإلنسانية، الناس الذين حصلوا على املاهية 
اإلنسانية، الناس املتلقحون ابلفطرة اإلنسانية هم يف الواقع أعضاء 

جسم واحد، وتسودهم روح واحدة.
وعندما يؤمل الدهر عضوا 

التستقر سائر األعضاء
فإن مثل هؤالء الناس الذين نبتت فيهم مجيع القيم الفطرية هم 
الفطرايت  رأس  يف  واقع  اإلميان  ألن  »املؤمنون«  الناس  أولئك 

والقيم اإلنسانية األصيلة.
إذن، فإن ما جيعل الناس يف الواقع على صورة »حنن« هو ينفخ 
فيهم روحا واحدة وإن ما ينبثق عنه مثل هذه املعجزة األخالقية 
وحدة  وال  اجلوهر  وحدة  وال  اإلميان«  »وحدة  هو  واإلنسانية 

األصل ووحدة الوالدة، اليت وردت يف شعر سعدي املذكور.
وإن ما قاله سعدي أمنية ال واقعية، بل مل يكن أمنية أيضا، وأي 

وجهة جتعل موسى وفرعون من جسم واحد.
وإن ما هو واقعية وأمنية بنفس الوقت هو وحدة الناس ابلفعل، 
الرسول  فإن  ولذا  املتقيمني،  اإلنسانية  إىل  الواصلني  الناس  أي 
هللا يف حديثه الذي أخذه سعدي وحرفه ابلتعميم قال: »مثل 

املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتکی بعض تداعى له 
سائر أعضائه ابلسهر واحلمى.« بدال من أن يقول: بنو آدم أعضاء 

جسد واحد.
مجيع  بل  الناس  مجيع  حيب  اإلنساين  اإلنسان  أن  يف  والريب 
فإن هللا  ولذا  ماهيتهم،  املتغرية  املمسوخني  الناس  األشياء حىت 
يدعو النيب رمحة للعاملني، ومثل هؤالء الناس يعطفون على 
أعدائهم أيضأ، وكان علي يقول ابلنسبة لـابن ملجم املرادي: 

»أريد حياته ويريد قتلي 
عذيرك من خليلك من مراد«

ولكن احلديث جيري حول »احلب املتبادل«، و»التأملم املتبادل«، 
واحلب املتبادل اليتحقق إال يف جمتمع املؤمنني فحسب.

الناس  جلميع  ابلنسبة  العام  احلب  الزم  يكن  مل  الواضح  ومن 
العام« وعدم املسؤولية وترك الضال والظامل يعمل  هو »الصاحل 
كما يريد، بل العكس فالنزعة اإلنسانية الواقعية توجب أصعب 

املسؤوليات يف هذه اجملاالت.
الفيلسوف  بريتراندرسل  إنسانيان مها  ويف عصران وجهان ابرزان 
الفيلسوف  سارتر  بول  وجان  املعروف،  الربيطاين  والرايضي 
الوجودي الفرنسي. ومن الصدف أن يكون رسل قد أقام فلسفة 
أخالقه على أساس متضاد مع سلوکه اإلنساين، وتقوم فلسفة 
أخالق رسل على أساس النظرة البعيدة يف املصاحل الشخصية، 
أي أنه يعترب الربح األكثر واألفضل يف ظل األصول األخالقية 
أساسا لألخالق، واليعرتف لألخالق بفلسفة أخرى، بناء على 

هذا فنزعة السيد رسل اإلنسانية تنبع من حب الربح.
أحد  تعبري  على حد  اإلنسانية هي -  سارتر  بول  ونزعة جان 
الكتاب املعاصرين - : إن مظهر اضطراب عامل الغرب انتج من 
جتويف ما حتت قدمه. يقول هذا الكاتب حتت عنوان »وجهان من 

وبصورة وحدة واحدة وتنكر كل متيز واختالف.
فالبياانت الصادرة يف العامل ابسم »حقوق اإلنسان« تستند على 

هذه الفلسفة، وتدعو إىل هذا النوع من معرفة النفس يف العامل.
فإذا ظهر هذا النوع من معرفة النفس يف شخص ما، يكون أمله 
أمل اإلنسان وأمنياته أمنيات اإلنسان، وحتيزه وسعيه إىل جهة حتيز 
فيكون صديق  إنسانية  بصبغة  اإلنسان، ويصطبغ حبه وعداؤه 
العلم والثقافة، والصحة، والرفاه، واحلرية  أصدقاء اإلنسان، أي 
والفقر،  اجلهل،  أي  اإلنسان  أعداء  وعدو  واحلب،  والعدالة، 

والظلم، واملرض، وخنق احلرايت والتمييز.
وإذا حصل هذا النوع من معرفة النفس يكون له جانب أخالقي 

بعكس معرفة النفس القومية أو الطبقية.
ولكن معرفة النفس هذه مع العلم أبن هلا صورة منطقية أكثر من 

اجلميع، وأحدث ضجيجا كبريا فواقعيتها أقل من اجلميع، ملاذا؟
وسر املوضوع كامن يف كيفية اإلنسان وواقعيته وخيتلف اإلنسان 
يف كيفية وجوده وواقعيته عن مجيع املوجودات من اجلماد والنبات 
واحليوان، من حيث أن كل موجود عندما يضع قدمه يف العامل 
وخيتلف هو ذلك املخلوق نفسه، أي أن ماهيته وواقعيته وكيفياته 
هي اليت صنعت بيد عوامل اخللقة ولكن اإلنسان بعد اخللقة يبدأ 
ذلك  اإلنسان  وليس  يكون،  يكون وكيف  ماذا  مرحلة جديدة 
الشيء املخلوق، بل هو ما يريد أن يكون، هو ذلك الشيء، 

الذي تصنعه العوامل الرتبوية ومنها إرادته واختياره.
ما  املاهية:  حيث  من  له  يقال  شيء  فإن كل  أخرى:  وبعبارة 
اما  »ابلفعل«  خلق  قد  الكيفية: كيف؟!  حيث  ومن  هو؟ 
اإلنسان من هذه الناحية خلق »ابلقوة«. أي أن بذرة اإلنسانية 
موجودة فيه ابلقوة حبيث لو مل جتاهبها آفة تثبت تدرجيا من أرض 
وجود اإلنسان، وهذه هي فطرايت اإلنسان اليت تبين بعد ذلك 

»وجدانه« الفطري.
شخصا   - واحليوان  والنبات  اجلماد  بعكس   - لإلنسان  إن 
وشخصية. وشخص اإلنسان يعين جمموع أجهزته اجلسمية، اليت 
تولد ابلفعل يف الدنيا، فاإلنسان يف بداية والدته يكون ابلفعل من 
انحية أجهزته اجلسمية كسائر احليواانت ولكنه موجود ابلقوة من 
انحية األجهزة الروحية، ومن انحية ما يصنع بعد ذلك شخصيته 
اإلنسانية، وقيمة اإلنسانية موجودة ابلقوة يف جمال وجوده وهي 

مستعدة لإلنبات والنمو.
إن اإلنسان متأخر من املرحلة اجلسمية مبرحلة واحدة من الناحية 
الرحم  يف  وتنظم  ختلق  اجلسمية  أجهزته  فإن  واملعنوية  النفسية 
النفسية واملعنوية، وأركان  بواسطة عوامل اخللقة، ولكن أجهزته 
شخصيته جيب أن تؤسس وتنمي يف مرحلة ما بعد الرحم. نقول 
أن كل إنسان هو ابين شخصيته ومهندسها ومعمارها فقد أعطى 

قلم تصوير خلقه شخصية اإلنسان بيده بعكس شخصية.
وال ميكن تصوير االنفصال بني كل موجود وماهيته غري اإلنسان، 
فمثال بني احلجر واحلجرية بني الشجر والشجرية، بني الكلب 
والكلبية، بني القط والقطية، فاإلنسان هو املوجود الوحيد الذي 
واإلنسانية،  اإلنسان  بني  أي  ماهيته،  وبني  بينه  الفصل  ميكن 
وما أكثر الناس الذين مل يصلوا إىل اإلنسانية والزالوا يف املرحلة 
احليوانية، كبعض األشخاص البدويني املتوحشني، وما أكثر الناس 
الذين مسخوا وحتولوا إىل عدو اإلنسان كأكثر املتظاهرين ابملدينة.

وكيف ميكن أن يقع الفصل بني الشيء وماهيته؟ ومن الواضح أن 
املاهية االزمة الوجود فإذا كان وجود ابلفعل تکوين ماهيته ابلفعل 

تبعا له. والوجود ابلقوة هو الذي يفقد ماهيته الالئقة به.
أن ما يسميه الوجوديون أبصالة الوجود ويدعون أن اإلنسان وجود 
بال ماهية وهو الذي يهب لنفسه املاهية. ابختيار طريقه، وهذا 
االسالميون  الفالسفة  ويستند  الصحيح،  الفلسفي  تربيرهم  هو 
السيما صدر املتاهني كثريا على هذا املوضوع، ولذا فإنه يقول: 
ليس اإلنسان نوعة، وامنا هو أنواع، بل ان كل فرد هو نوع يف كل 

يوم غري نوع اليوم اآلخر.
ومن هنا يتضح أن إنسان علم احلياة، اإلنسان البيولوجي مل يكن 
الواقعي  اإلنسان  احلياة هو جمال  علم  فإنسان  لإلنسانية  مالكا 
فقط، وبناء على تفسري الفالسفة هو حامل قابلية اإلنسانية ال 
اإلنسانية نفسها، ويتضح أيضا أن التفوه ابإلنسانية بدون اصالة 

الروح ال معىن له وال مفهوم.

اإلنسـان في القرآن
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اإلنسـان في القرآن

وجوه النزعة التافهة يف الغرب اليوم«.
ذلك الربجوازي املتحمس الذي فتح الباستيل ونشر لواء القومية 
اجليل  إن  التفكري!  عدم  سوى  به  يفكر  شيئا  اليوم  ميلك  مل 
اليوم  الغرب  إن  جوفاء،  نقطة  على  وقف  قد  الشاب  األوريب 
يستلم صادراته: االضطراب االجتماعي، اخليبة، احلرية - الشعور 
إنه كان قد فرض كل هذه األمور على  والتفاهة -  ابالحتقار 
الشعوب واملدنيات األخرى... هكذا يفكر التافه: ان ما مل يكن 

يل، فذره اال يكون ألي أحد... وهبذا مييل حنو اهندام ذاته.
فلسفة »حب  من  نوع  اآلخر يف ظهور  الفعل  رد  نرى  ولكننا 
اإلنسان الرومانطيقي« اليت أشغلت متنوري الغرب يف املستوايت 
املختلفة، وعلى أحد طرفيها رسل بنظرة عملية بسيطة، وعلى 
طرفها اآلخر سارتر بنظرة فلسفية معقدة صعبة، ومضطربة وحياول 
يف هذا الوسط متنورو السياسة واالقتصاد مثل تيبورمند أن جيدوا 

طرقا عملية ملشاكلهم ومشاكل اآلخرين.
ولكن سارتر... مبسلكه العرفاين املتحرر من كل ما يقبل صبغة الصلة 
ونظرية مسؤوليته والتزامه املعقدة، وجه آخر من الروح الغربية، الذي 
 - سارتر  ويعتقد  فات  ما  يعوض  إن   - ابلذنب  ابلشعور   - يريد 
واحلرية  العاملية،  وابحلكومة  ومساواهتم  البشر  أبخوة   - کالرواقيني 
واالختيار والتقوى واالستقامة، وميثل سارتر تلك الرغبة املتنورة يف 
الغرب اليوم اليت تريد أن تنقذ نفسها من اضطراب جتويف ما حتت 
قدمها ابرمتائها يف حجر البشرية العامة ويطلب لنفسه وللغرب مجيعا 

العفو واملغفرة من إله البشرية العامة الذي حل حمل اإلله القدمي.
فالنتيجة البارزة لنزعة سارتر اإلنسانية هي تلك اليت نراها يف أنه 
يف كل مدة ينثر دموع التماسيح من أجل مظلومية اسرائيل، ويئن 

من ظلم العرب السيما املشردين الفلسطينيني.
جلميع  العملية  املظاهر  مستمرة  بصورة  ويرى  رأى  قد  العامل  إن 
الغربيني من أصحاب النزعة اإلنسانية الذين وقعوا بياانت حقوق 

اإلنسان الطويلة العريضة، والحيتاج إىل شرح وتعليق.
قد  وإنسانية  وقومية  طبقية،  من  االجتماعية،  النفس  معرفة  إن 
أخذت لنفسها يف عصران اسم معرفة النفس املتنورة، واملتنور هو 
الذي قد وصل إىل احدى هذه املعارف وأحس ابألمل الطبقي أو 
القومي أو اإلنساين، وحياول إنقاذ طبقته أو قومه أو مجيع الناس، 
الذايت، ويثريهم للحركة والسعي من  إليهم وعيه  ينقل  ويريد أن 

أجل التحرر من القيود األجتماعية. 

اهلامش:
1. سعدي من الشعراء اإليرانيني البارزين يف األدب اإليراين، مضمون أبياته 
كما تری قد ضمن فيها حديث الرسول هللا املشهور: »مثل املؤمنني يف 
تراحم كمثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء 

ابلسهر واحلمى«. الرتمجان .

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

مراتب التوحيد

السؤال:
ما هي مراتب التوحيد؟

اجلواب:
يف  ابلتوحيد  املرتبطة  البحوث  اإلسالميون  احملققون  خلص  لقد 

أربعة أقسام نذكرها فيما أييت ابختصار:

1. التوحيد يف الذات
واملقصود به أن هللا واحد أحد ال شريك له وال نظري وال يتصور 

له شبيه وال مثيل.
بل ان ذاته املقدسة بسيطة غري مركبة، من أجزاء كما هو شأن 

األجسام.

األسئلة واألجـوبة
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وبتعبري آخر نقول: إن التوحيد األفعايل يعين أنه ال مؤثر ابلذات 
- يف هذا الوجود - إال هللا، فهو وحده الذي ال حيتاج إىل معونة 

أحد أو شيء يف اإلجياد والتأثري واإلبداع واالبتكار.
وأما أتثري ما عداه من العلل، فجميعه يكون ابالعتماد على قدرته 

وقوته سبحانه.
هبذا البيان يتضح الفرق بني مدرستني يف هذا اجملال:

مدرسة األشاعرة القائلني بعدم دخالة العلل يف اآلاثر مطلقا.
واملدرسة القائلة ابلتوحيد االفعايل.

فتذهب املدرسة اأُلوىل إىل أن الشمس والنار والسيف غري مؤثرة 
إطالقا، وغري دخيلة مطلقا يف وجود النور واحلرارة والقطع، بل 
ان عادة هللا هي اليت جرت على أن يوجد هللا النور بعد طلوع 
الشمس، واحلرارة عند حضور النار، والقطع عند حضور السيف، 
أية   ] والسيف  والنار  الشمس  ]أي  األشياء  هلذه  تكن  مل  وإن 

مشاركة يف إجياد هذه اآلاثر ووقوعها.
وال شك أن هذه النظرية مرفوضة يف نظر العقل ومنطق القرآن.1 
فبينما تنفي مدرسة األشاعرة دور العلل ومشاركتها رأسا، تذهب 
املدرسة الثانية )القائلة ابلتوحيد االفعايل( إىل االعرتاف أبنه ال 
إىل   - االعرتاف  مع  ولكن  هللا2  إال  الوجود  يف  حقيقي  مؤثر 
هذه  مستمدة  اآلاثر،  إجياد  يف  العلل  بدخالة   - ذلك  جانب 
ونعين هللا  الواحد،  احلقيقي  املؤثر  ذلك  من  التأثري  على  القدرة 

سبحانه وتعاىل.
وهلذا يغدو أي اعتقاد ابلثنوية أو التثليث مرفوضا يف منطق هذه 

املدرسة.
وهبذا يتبني أن القائلني أبن اإلنسان حمتاج إىل هللا يف أصل وجوده، 
ولكنه مستغن عنه تعاىل يف أفعاله ومستقل يف أتثريه، قد سقطوا 
يف الشرك من حيث ال يعلمون، ذلك ألهنم مبثل هذا االعتقاد 
مستقلني  أصيلني  مبؤثرين   - احلقيقة  يف   - اعرتفوا  قد  يكونون 

غنيني وخرجوا بذلك عن إطار التوحيد االفعايل!!
كما أن الذين اعتقدوا بوجود مبدأين هلذا العامل، وتصوروا أبن 
خالق اخلري هو غري خالق الشر هم أيضا خرجوا عن دائرة التوحيد 

االفعايل وارتطموا يف الشرك والثنوية يف الفاعلية والتأثري.

4. التوحيد يف العبادة
و نعين أن العبادة ال تكون إال هلل وحده، وأنه ال يستحق أحد 
أن يتخذ معبودا مهما بلغ من الكمال واجلالل وحاز من الشرف 

والعالء.
ذلك ألن اخلضوع العبودي أمام أحد ال جيوز إال ألحد سببني، 

ال يتوفران إال يف هللا جل جالله:
أي عيب  معه عن  الكمال خيلو  من  املعبود حدا  يبلغ  أن   .1
منصف  له كل  خيضع  أن  الكمال  ذلك  فيستوجب  ونقص، 

ويعبده كل من يعرف قيمة ذلك الكمال املطلق.
و أما الذي نقوله حنن فهو أن كل فاعل إمنا يعتمد - يف فعله وأثر 
هـ على هللا من حيث إنه فقري حمتاج إىل الغين ابلذات يف مجيع 
شؤونه وأطواره. وأن للفاعل - مريدا كان أو غري مريد - دورا 
يف حدوث األثر و بروزه و أن األثر ال ميكن أن يتحقق على 
صعيد الوجود إال عن طريق هذا الفاعل. وكم فرق بني أن ننسب 
أفعال الفاعل كلها إىل هللا مع نفي مشاركته فيها، وبني أن نعزي 
إمكانية التأثري إىل هللا مع االعرتاف مبشاركة الفاعل يف فعله. و 
سوف يظهر لك الفرق بني املدرستني - بنحو أكثر تفصيال - يف 

البحوث اآلتية.
ونعين ببلوغ أقصى درجات الكمال ومراتبه أن يتحلى - مثال - 
ابلوجود الالمتناهي الذي ال يشوبه عدم، والعلم الالحمدود الذي 

ال خيالطه جهل، والقدرة املطلقة اليت ال ميازجها عجز أو عي.
فهذه األُمور هي اليت تدفع كل ذي وجدان سليم وضمري حي إىل 
التعظيم واخلضوع لصاحبها وإظهار العبودية أمام ذلك الكمال 

املطلق.
حياته  ومنشأ  اإلنسان  مبدأ  بيده  املعبود  ذلك  يكون  أن   .2
فيكون خالقه وواهب اجلسم والروح له ومانح األنعم والربكات 
إايه ومسبغها عليه حبيث لو قطع عنه فيضه حلظة من اللحظات 

عاد عدما واستحال خربا بعد أثر.
هذا واجلدير ابلذكر أن عبادة األنبياء واألئمة واألولياء الصاحلني 
هلل سبحانه مل تكن إال ل - )كمال( ذلك املعبود املطلق. فهم 
ملعرفتهم األفضل، واطالعهم األعمق على عامل الغيب عبدوا هللا 
سبحانه ملا وجودوا فيه من اجلمال املطلق، والكمال الالحمدود، 
وألجل أهنم وجدوه أهال للعبادة، والتقديس واخلضوع والتعظيم 

فعبدوه وقدسوه وخضعوا له وعظموه.
أجل لذلك فحسب وليس لسواه عبدوه، وأعطوه بالءهم ووالءهم، 
حىت أهنم كانوا سيعبدون هـ حتما - حىت ولو مل يك هناك العامل 
واملالك اآلخر للعبادة، يف حني أن اآلخرين إمنا يعبدون هللا لكونه 
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2. التوحيد يف الصفات
ويراد منه أن هللا تعاىل وإن كان متصفا بصفات عديدة كالعلم 
والقدرة واحلياة، إال أن هذا التعدد إمنا هو ابعتبار املفهوم الذهين 
وليس ابعتبار الوجود والواقع اخلارجي، مبعىن أن كل واحدة من 
هذه الصفات هي عني اأُلخرى وليست غري اأُلخرى، وهي أمجع 

- عني الذات وليست غري الذات.
فعلم هللا - مثال - هو عني ذاته، فذاته كلها علم، يف حني تكون 
ذاته كلها عني القدرة، ال أن حقيقة العلم يف الذات اإلهلية شيء، 
وحقيقة القدرة شيء آخر، بل كل واحدة منهما عني اأُلخرى، 

وكلتامها عني الذات املقدسة.
ولتقريب املعىن املذكور نلفت نظر القارئ الكرمي إىل املثال التايل 

فنقول:
من الواضح أن كل واحد منا معلوم هلل، كما أنه خملوق هلل يف 

نفس الوقت.
صحيح أن مفهوم املعلومية غري مفهوم املخلوقية يف مقام االعتبار 
الذهين وعند التحليل العقلي البحت، ولكنهما يف مقام التطبيق 
أن وجودان  فإن وجودان أبسره معلوم هلل، كما  اخلارجي واحد، 
أبسره خملوق هلل يف نفس الوقت.. هكذا وجود واحد ابعتبارين.

فهما )أي املعلومية واملخلوقية( املتصف هبما وجودان ليسا يف مقام 
املصداق اخلارجي إال عني اأُلخرى، ومها عني ذاتنا، ال أن قسما 
من ذاتنا هو املعلوم هلل والقسم اآلخر هو املخلوق له تعاىل، بل 

كل ذاتنا أبسره خملوق ومعلوم هلل يف آن واحد.

3. التوحيد يف األفعال
حنن نعلم أن هناك يف عامل الطبيعة سلسلة من العلل واألسباب 

الطبيعية هلا آاثر خاصة ك ـ:
الشمس واإلشراق الذي هو أثرها ومعلوهلا، والنار واإلحراق الذي 

هو أثرها ومعلوهلا، والسيف والقطع الذي هو أثره ومعلوله.
والتوحيد االفعايل هو أن نعتقد أبن هذه اآلاثر خملوقة هي أيضا 

هلل تعاىل كما أن عللها خملوقة له سبحانه.
الذي منحها تلك  املذكورة هو  العلل  الذي خلق  مبعىن أن هللا 

اآلاثر.
فخلق الشمس وأعطاها خاصية اإلشراق، وخلق النار وأعطاها 
خاصية اإلحراق، وخلق السيف وأعطاه خاصية القطع، إىل آخر 
ما هنالك من العلل واملعلوالت، واألسباب واملسببات واملؤثرات 

وآاثرها.
وبعبارة ُأخرى: ان التوحيد االفعايل هو أن نعرتف أبن العامل مبا 

فيه من العلل واملعاليل، واألسباب واملسببات، ما هو إال فعل هللا 
سبحانه، وأن اآلاثر صادرة عن مؤثراهتا إبرادته ومشيئته.

به  قائمة  هي  بل  ذواهتا  يف  مستقلة  غري  املوجودات  أن  فكما 
سبحانه، فكذا هي غري مستقلة يف أتثريها وعليتها وسببيتها.

ذاته،  له يف  أن هللا سبحانه كما ال شريك  ذلك  فيستنتج من 
كذلك ال شريك له يف فاعليته وسببيته، وأن كل سبب وفاعل - 
بذاهتما وحقيقتهما وبتأثريمها وفاعليتهما - قائم به سبحانه وأنه 

ال حول وال قوة إال به.
ويندرج يف ذلك اإلنسان، فبما أنه موجود من موجودات العامل 
وواحد من أجزائه فإن له فاعلية، وعلية ابلنسبة ألفعاله، كما أن له 
حرية اتمة يف مصريه وعاقبة حياته، ولكنه ليس موجودا مفوضا1 

إليه ذلك، بل هو حبول هللا وقوته يقوم ويقعد ويتسبب ويؤثر.

املراد من التفويض
املراد من التفويض هو أن هللا أعطاه الفاعلية مث هو يفعل ما يريد 
دون مشيئة هللا وعلى حنو االستقالل، وسيأيت شرح التفويض يف 

الفصول القادمة مسهبا.
إنكار  أو  الطبيعية  العلل  إنكار  يعين  ال  االفعايل  التوحيد  إن   
مشاركتها يف التأثري ويف حدوث معلوالهتا، بل يعين مع االعرتاف 
أبن للعلل متام املشاركة يف ظهور اآلاثر، وأن هذه اآلاثر هي من 

خواص هذه العلل.
أقول: يعين مع االعرتاف هبذا، االعرتاف أبنه ال مؤثر حقيقي يف 
صفحة الوجود إال هللا وأن أتثري ما سواه من املؤثرات إمنا هو يف 
ظل قدرة هللا، ذلكاملؤثر احلقيقي األصيل، وأن هذه العلل ما هي 

إال وسائط للفيض اإلهلي.
فمنه تعاىل تكتسب الشمس القدرة على اإلشراق واإلضاءة كما 

استمدت منه أصل وجودها.
ومنه تعاىل تكتسب النار خاصية اإلحراق واحلرارة كما استمدت 
منه أصل وجودها، وأنه تعاىل هو الذي منح هذه العلل واألسباب 
هذه اخلواص، وأعطاها هذه اآلاثر كمامنحها: وجودها أساسا 

وأصال.
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خالقهم، ومصدر وجودهم وسابغ األنعم عليهم، وواهب القدرة 
والطول هلم، وألن بيده مفتاح كل شيء وانصية كل موجود.3

على كل حال سواء كان األوىل هو األخذ ابملالك األول للعبادة 
ابهلل  خمصوصة  املذكورين  املالكني  بكال  العبادة  فإن  الثاين،  أم 

وليس معه يف ذلك شريك، لعدم وجودمها يف غريه تعاىل.
وبذلك تكون عبادة غري هللا أمرا مرفوضا بشدة يف منطق العقل 

والشرع على السواء.
كان هذا هو مقصود علماء اإلسالم من مراتب وأقسام التوحيد 
األربعة، اليت ذكرانها ابختصار وسنذكرها مفصلة، كما سنذكر 
القادمة مع استعراض  التوحيد يف الصفحات  غريها من مراتب 

اآلايت الدالة عليها إن شاء هللا.
غري أننا مع تقديران ملا قام به أُولئك العلماء واحملققون املسلمون 
من خدمات علمية جليلة على هذا الصعيد نقول: إن مراتب 
التوحيد - حسب نظر القرآن - ال تنحصر يف ما ذكروه من 
أن هناك مراتب  العزيز  الكتاب  بل يستفاد من آايت  املراتب، 
من  القرآن،  من  واستفادهتا  استنباطها  ميكن  ُأخرى  توحيدية 

الصعب، ادراجها حتت املراتب األربع املذكورة.
وإليك فيما يلي هذه املفاهيم ابختصار:

 

5. التوحيد يف الوالية
وال نعين من الوالية الوالية التكوينية أي الربوبية والتدبري، بل املراد 
الفرد واجملتمع يف عامة جماالت  التشريعية وتنظيم شؤون  الوالية 

احلياة.
والوالية هبذا املعىن تعين األمارة، وهلا مظاهر ثالثة:

أ. التوحيد يف احلاكمية
التوحيد يف احلاكمية  ولقد وجه القرآن الكرمي عناية خاصة إىل 
حبيث يتبني بوضوح أن احلكم والوالية يف منطق القرآن ليس إال 
هلل تعاىل وحده، وانه ال حيق ألحد أن حيكم العباد دونه، وأنه 
الوالية  من  إذا كانت مستمدة  إال  اآلخرين  ال شرعية حلاكمية 
لن  الصورة  تعاىل، ويف غري هذه  اإلهلية وقائمة أبمره  واحلاكمية 
يكون ذلك احلكم إال حكما طاغوتيا ال يتصف ابلشرعية مطلقا 

وال يقره القرآن أبدا.
حمض  احلكم  أبن  ونقول:  الكالم  هذا  نطرح  حينما  أننا  على 
حق هلل وأن احلاكمية منحصرة فيه دون سواه فليس يعين ذلك 
أن على هللا أن يباشر هذه احلاكمية بنفسه، وحيكم بني الناس 
ويدير شؤون البالد دومنا واسطة، ليقال إن ذلك حمال غري ممكن، 
 أو يقال إن ذلك يشبه مقالة اخلوارج إذ قالوا لإلمام علي
رافضني حكمه و إمارته: »أن احلكم إال هلل، ال لك اي علي، وال 

ألصحابك.«4
البالد  حيكم  أن  يريد  أِي شخص  حاكمية  أن  هو:  مرادان  بل 
والعباد ال بد أن تستمد مشروعيتها من: اإلذن اإلهلي له مبمارسة 

احلاكمية.
فما مل تكن مستندة إىل هذا اإلذن مل تكن مشروعة ومل يكن هلا 

أي وزن، وال أي قيمة مطلقا.
ونفس هذا الكالم جار يف مسألة الشفاعة أيضا.

فعندما يصرح القرآن بوضوح قائال: »ُقْل هلِل الشفاعُة مِجيعا«5 ال 
يعين أنه ال يشفع إال هللا، إذ ال معىن ألن يشفع هللا ألحد. بل 
املفاد واملراد من هذه اآلية هو أنه ليس ألحد أن يشفع إال إبذن 
هللا، وأنه ال تنفع الشفاعة إذا مل تكن برضاه ومشيئته. وإن شئت 
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قلت: إن أمر الشفاعة بيد هللا تعاىل من حيث الشافع واملشفع 
أمر  أن  وهو  اختصاص خاص  على  يدل  )هلِل(  قوله  يف  والالم 
التصرف ابختياره تعاىل كقوله: »وهلِل غْيُب السمواِت واألْرِض وِإلْيِه 

يـُْرجُع األْمُر ُكُلُه.«6

ب. التوحيد يف الطاعة
كما أن احلاكمية على العباد خمتصة ابهلل سبحانه، كذلك ال جيوز 
ألحد أن يطيع أحدا غري هللا، فالطاعة هي أيضا حق منحصر 
ابهلل سبحانه ال يشاركه فيها وال ينازعه أحد. وأما لو شاهدان 
القرآن أيمران - يف بعض املوارد - بطاعة غري هللا، مثل األنبياء 
واألولياء، فليس ألن طاعة هؤالء واجبة ابلذات، بل ألن وجوب 

طاعتهم من جهة أهنا عني طاعته سبحانه، وأبمره.

ج. التوحيد يف التقنني
نظر  اآلخر - خمتص ابهلل يف  والتشريع - هو  التقنني  إن حق 
القرآن الكرمي، متاما مثل األُمور السالفة الذكر. فليس ألحد سوى 
هللا حق التقنني والتشريع وجعل األحكام وسن القوانني للحياة 
البشرية. ولذلك فإن الذين أعطوا مثل هذا احلق لألحبار والرهبان 

خرجوا من دائرة التوحيد يف التقنني، ودخلوا يف زمرة املشركني.

اهلوامش:
1. فالقرآن يصرح بتأثري العلل الطبيعية يف معاليلها حيث يقول: »يُنِبُت لُكْم 
ِبِه الزرْع والزيـُْتون والنِخيل واألْعناب« )سورة النحل، اآلية 11( فإن قوله ِبِه 
صريح يف أتثري املاء يف إنبات هذه الثمار، وسيوافيك تفصيل القول يف ذلك 

عند البحث يف التوحيد الربويب.
2. االعرتاف بوحدانية املؤثر يف صفحة الوجود ال ينايف القول بتأثري العلل 

الطبيعية يف معاليلها.
3. هناك عوامل ُأخرى للعبادة سيوافيك بياهنا يف موضعه.

4. كان هذا شعار اخلوارج يرددونه يف املسجد وغريه.
5. سورة الزمر، اآلية 44.

6. سورة هود، اآلية 123.

األسئلة واألجـوبة
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الحكــايات

الحكــايات

10 رمضان کرمي، ذکری وفاة خدجية بنت خويلد
ملا اشتد مرض خدجية قالت: »اي رسول هللا! امسع وصاايي! 

أوالً فإين قاصرة يف حقك فاعفين اي رسول هللا! 
قال: »حاشا و كال! ما رأيت منك تقصرياً، فقد بلغت جهدك 
و تعبت يف داري غاية التعب و لقد بذلت أموالك و و صرفت يف 

سبيل هللا مالك.«
قالت: »اي رسول هللا! الوصية الثانية أوصيك هبذه« - و أشارت 
إىل فاطمة - »فإهنا غريبة من بعدي فال يؤذيها أحد من نساء قريش 

و ال يلطمن خدها و ال يصحن يف وجهها و ال يرينها مكروهاً.
و أما الوصية الثالثة، فإين أقوهلا البنيت فاطمة و هي تقول لك 

فإين مستحية منك اي رسول هللا.
فقام النيب و خرج من احلجرة فدعت بفاطمة و قالت: 
»اي حبيبيت و قرة عيين قويل ألبيك: إن أمي تقول: أان خائفة من القرب 

أريد منك ردائك الذي تلبسه حني نزول الوحي تكفنين فيه.«
فخرجت فاطمة و قالت ألبيها ما قالت أمها خدجية فقام 
الرداء إىل فاطمة و جاءت به إىل أمها  النيب و أعطى 

فسرت به سروراً عظيماً.
و روي أنه ملا توفيت خدجية أخذ رسول هللا يف جتهيزها و 

أمك في رضوان اهلل!
 غسلها و حنطها فلما أراد أن يكفنها هبط األمني جربائيل
و قال: »اي رسول هللا إن هللا يقرئك السالم و خيصك ابلتحية و 
اإلكرام و يقول لك: اي حممد إن كفن خدجية من و هو من أكفان 

اجلنة أهداه هللا إليها.« 
فكفنها رسول هللا بردائه الشريف أوالً و مبا جاء به جربائيل 
اثنياً، فكان هلا كفنان كفن من هللا و كفن من رسوله. مث صلى 

عليها و نزل يف قربها - و مل يكن يومئذ سنة اجلنائز -.
و حزن النيب عليها حزانً شديداً و حزنت فاطمة لفراقها 
فجعلت تلوذ أببيها و تقول: »أين أمي؟« و أحلت عليه ابلقول 

أين أمي أين أمي!
فاطمة  تقرأ على  أن  قال: »إن ربك أيمرك  و   فنزل جربائيل
السالم و تقول هلا: أمك يف بيت من قصب كعابه من ذهب و عمده 

من ايقوت أمحر بني آسية امرأة فرعون و مرمي بنت عمران.«
إليه  و  السالم  منه  و  السالم  هو  هللا  »إن   :فاطمة فقالت 

السالم.«

.املصدر: الزبيدي، الشيخ ماجد انصر، كتاب قصص فاطمة الزهرا

15 رمضان کرمي، ذکری والدة أبو حممد احلسن بن علي
أبو السعادات يف الفضائل أنه أمأل الشيخ أبو الفتوح يف مدرسة 
 كان حيضر جملس رسول هللا الناجية أن احلسن بن علي
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 فقال: »ال تعجبني اي أماه فإن كبريا 

يسمعين و استماعه قد أوقفين.« 
فخرج علي فقبله و يف رواية: »اي أماه  قل  بياين  و كل لساين لعل 

سيدا يرعاين!« 

املصدر: ابن شهر آشوب املازندراين، حممد بن على، »مناقب آل أيب 
طالب«، قم، الطبعة االولی، 1379ق. ج 4، ص 7.

قل  بياني !
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منّوعـــات تقديم الكتاب

الف العالمة الفقيد الشيخ حممد مهدي اآلصفي كتاب »مريااثن 
يف كتاب هللا« و قال يف مقدمة کتابه:

يف كتاب هللا جند ثالثة أنواع من املواريث لعباد هللا الصاحلني: مرياثني 
يف الدنيا، ومريااث يف اآلخرة.

أما املرياث يف اآلخرة فهو اجلنة، يورثها عباده الصاحلني واملتقني من 
عباده مبا عملوا. وإمنا يسميه القرآن »إراث« ألن هللا تعاىل خلق اجلنة 

لعباده مجيعا إذا آمنوا وعملوا صاحلا.
وملا حرم الكفار واملشركون من اجلنة؛ بكفرهم وإفسادهم يف األرض، 
املشركني،  الكفار  دون  ابجلنة،  فقط  املؤمنني  خص  تعاىل  هللا  فإن 
ويعملون  يؤمنون  لو كانوا  أولئك  يستحقها  اليت كان  اجلنة  وأورثهم 

صاحلا.
وقد روي عن رسول هللا : »ما منكم من أحد إال وله منزالن: 
النار، ورث أهل  النار، فإن مات ودخل  منزل يف اجلنة، ومنزل يف 
اجلنة منزله«، واإلرث هو اجلنة، والوارثون هم املؤمنون الذي يرثون 

ميراثان 
في كتاب اهلل

الفردوس.
حممد مهدي اآلصفي )1358- 1436 هـ.ق.( عامل إسالمي 
العلمية، تعود أصوله  وأحد اجملتهدين املعاصرين يف حوزة جنف 
إىل مدينة بروجرد اإليرانية، وهو من أبرز الشخصيات املؤثرة يف 
النضال ضد النظام البعثي الصدامي، وكان يشغل موقعاً قيادايً يف 

حزب الدعوة اإلسالمية. 
بسبب الضغوط الشديدة اليت قام هبا النظام العراقي على احلوزة يف 
مدينة النجف األشرف، وابإلضافة إىل محالت االعتقال والتهجري 
ضّد املؤمنني، اضطّر الشيخ اآلصفي إىل السفر إىل إيران، وبعد 
وصوله إىل مدينة قم املقّدسة أخذ إبلقاء دروسه يف البحث اخلارج 
املوضوعي  التفسري  قيِّمة يف  العلمية، ولديه حماضرات  يف احلوزة 

للقرآن الكرمي، يلقيها على طاّلب احلوزة بشكل حلقات.
تويف الشيخ اآلصفي يف 16 شعبان سنة 1436 هـ عن عمر انهز 
76 سنة، يف مدينة قم اإليرانية.1 وبعد أن مّت تشييعه فيها صّلى 

عليه آية هللا مكارم الشريازي، مثّ نقل جثمانه إىل مدينة النجف، 
حيث صّلى عليه آية هللا حممد إسحاق الفياض، ودفن يف مقربة 

وادي السالم.
قال الشيخ يف كتابه املذکور:

املرياث األّول: هو مرياث الصاحلني من املستكربين، وهذا املرياث هو 
السلطان واملال واألرض؛

وأّما مرياث املؤمنني من سلفهم؛ من األنبياء، والصّديقني، والصاحلني، 
فهو: العبودية، ومنطلقاهتا، وأحكامها، وقيمها، وأخالقها.

اهلامش:
1. رحيل املفكر اإلسالمي الشيخ اآلصفي

املصادر: 
1. املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت ويكي شيعة.

http://ijtihadnet.net/ 2. موقع االجتهاد

تقديم الكتاب
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خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

)العقائدي(  األيديولوجي  الدافع  أن  إىل  سبق  فيما  أشران 
لالستيطان يف »فلسطني« قد تراجع وتالشی وحل حمله الرغبة 
يف احلَراك االجتماعي. وهذا واضح يف حالة أغلبية املهاجرين من 
االحتاد السوفيييت السابق؛ فهؤالء املهاجرون ال يؤمنون ابلصهيونية 
أو أبية عقيدة أخرى، كما ال توجد عندهم هوية يهودية واضحة 
فهم مجاعة بشرية فقدت اهلوية والقيم، بعد عشرات السنوات من 
هدفها  وأصبح  السابق،  السوفيييت  االحتاد  اإلحلادية يف  الدعاية 
األساسي هو البحث عن املنفعة واللذة يف احلياة بشكل إجرائي 
يف  فكروا  وإن  يومهم  يف  إال  يفكرون  ال  هؤالء  ومثل  كفء. 
مستقبلهم فهم يفعلون ذلك بنفس املعايري الكمية اإلجرائية، وهم 
عادة ال يفكرون يف املاضي أو الرتاث أو اهلوية. وال حيملون أي 
أعباء أيديولوجية أو أخالقية، فاملعايري اليت يستخدموهنا معايري 
)عادة  واللذة  الكمية(  )املادية  املنفعة  تعظيم  إىل  هتدف  مادية 
املباشرة(؛ وتطلعاهتم االستهالكية شرهة ال ختفف حدهتا أي قيم 
إرجاء. وذلك  أي  تقبل  تطلعات ال  التجاوز وهي  أو رغبة يف 
بسبب غياب أية مثل عليا. وهم يتسمون حبركية غري عادية ورغبة 

املعيشي  املستوى  وحتسني  االجتماعي  احلراك  حتقيق  يف  عارمة 
دون اكرتاث أبية قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو 
أي مطلقات معرفية أو أخالقية تسبب الصداع للرؤوس املادية 

النفعية االستهالكية.
لتحقيق  املتحدة«  إىل »الوالايت  اهلجرة  منهم  وقد حاول كثري 
املادية االستهالكية، ولكن إسرائيل واللويب الصهيوين  طموحاته 
أبواهبا دوهنم. ومن  املتحدة أبن ترصد  الوالايت  اقناع  جنحا يف 
مث أصبحت إسرائيل ابلنسبة إليهم هي السبيل الوحيد للخروج 
من االحتاد السوفيييت. ولذا، فإن كثرية من هؤالء املهاجرين ذهبوا 
صاغرين إىل أرض امليعاد ال حيملون يف قلوهبم أي تطلع لصهيون 
إن  بل  عنها،1  يريدون مساع أي شيء  فهم ال  هلا.  أو أي حب 
بعضهم اّدعى اليهودية، ومل ميانع يف أن خُينت يف سبيل احلصول 
على الدعم املايل على أمل أن تُتاح له فيما بعد فرصة الفرار من 
امليعاد  أرض  إىل  احملتلة  »فلسطني«  الصهيونية يف  امليعاد  أرض 
من  الصهيونية  الدولة  وحتاول  املتحدة.  الوالايت  يف  احلقيقية 
جانبها أن تكبلهم ابملساعدات املالية اليت يصعب عليهم سدادها 

صهيونية المرتزقة

حينما حتني حلظة الفرار.
أمامي  يكن  مل  بقوله:  املوقف  املرتزقة  املهاجرين  أحد  وقد خلص 
من خيار إال أن أذهب إىل إسرائيل بعد أن قضينا سبعة شهور يف 
بدأت  وقد  البقاء.  عدم  على  تصميمه  أعلن عن  ولكنه  رومة. 
مساحة  بتخصيص  إسرائيل  يف  بـ»الروسية«  الصادرة  الصحف 
تطمح  اليت  ابلسلعة  القراء  تزويد  يعرضون  معلنون  حيتلها  كبرية 
هلا غالبية املهاجرين اجلدد: أتشريات دخول إىل »كندة« )أرض 
ميعاد أخرى جماورة للوالايت املتحدة(. وقد وصف أرييه ديري، 
وزير الداخلية السابق، املهاجرين املرتزقة وصفة دقيقة حني قال: 
وقال  السفر.  حقائب  على  جالسني  ستجدهم  وصوهلم  بعد  إهنم 
مسؤول إسرائيلي آخر: بعض ممن ال ميكنهم الذهاب إىل الوالايت 
املتحدة سيأتون إىل إسرائيل هبدف استخدامها حمطة على الطريق، 
وسيقومون ابستغاللنا ايضا، وسيأخذون أية خربات قد نقدمها هلم، 
وقد ينتهي بنا األمر إىل أن يتجمع عندان عدد كبري من الناس الذين 
إسرائيل،  لينزحوا عن  أول فرصة  ينتظرون  والذين  يشعرون ابلبؤس 
فهم يعرفون متاما أن إسرائيل بلد صعب وان الوالايت املتحدة بلد 
سهل ابملقارنة. والسهولة قيمة أساسية عند هؤالء الباحثني عن 

»الراحة والرتف«.
اليهودي  املهاجر  اليهودية  املؤسسات  إحدى  وصفت  وقد 
السوفيييت األمنوذجي )يف السبعينيات( أبنه شخص مل يهرب من 
االضطهاد وإمنا هاجر إبرادته ولدوافع غري عقائدية أصال. وذكر 
بعض املهاجرين األسباب اليت دعتهم إىل ترك االحتاد السوفيييت، 
فقال أحدهم: إن احلياة هناك أصبحت مملة. فاهلجرة إىل إسرائيل 
ابلنسبة إليهم هي جمرد حبث عن اإلاثرة. وقال أحد أساتذة علم 
اجلرب إنه ترك االحتاد السوفيييت ألنه أدرك أن الوقت قد حان ألن 
يفعل ذلك، وأشار مهاجر اثلث إىل أنه ترك االحتاد السوفيييت 
ألنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحيت يؤكد مدى عمق التزامه 
ليكون  ولكن  سيارة  ليشرتي  ال  جاء  أنه  ذكر  الفلسفة،  هبذه 
لديه سيارة مبحرك أكرب. ومن املستحيل أن نعرف كم مهاجرا 
)سوفييتيا( يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة يف 
الكيبوتس، ألنه يكره التعصب الديين والطقس احلار، وكانه كان 
يتوقع أن تكون أرض امليعاد يف القطب الشمايل أو على مسافة 
صغرية من روسيا، أو أن احلركة الصهيونية قد وعدته أبرض ميعاد 

مكيفة اهلواء.
وقد وصف أحد الكتاب اإلسرائيليني هؤالء املهاجرين من االحتاد 
السوفيييت )السابق( أبهنم مهاجرون اقتصاديون، كما وصفهم آخر 
أبهنم هاربون من االحتاد السوفيييت وليسوا مهاجرين إىل إسرائيل. أما 

مهاجرين.  وليسوا  الجئون  أبهنم  فقد وصفتهم  جوليا مريسكي،2 
ووصفهم کارل شراج3 أبهنم مستوطنون ابإلكراه أو رغم أنفهم.

واملهاجرون السوفييت ليسوا وحدهم من الصهاينة النفعيني الباحثني 
عن فوائد االستيطان يف أرض امليعاد، والذين يريدون توظيفها ال 
لتحقيق اآلمال القومية، وإمنا لتحقيق مصاحلهم الشخصية. على 
سبيل املثال اليهود املسنني األمريكيني الذين يقررون اهلجرة إىل 
إسرائيل واالستيطان فيها حينما يصلون إىل سن التقاعد ألهنم 
)فكان  الصغرية  معاشاهتم  على  مرتفة  حياة  يعيشوا  أن  ميكنهم 
إسرائيل هي بيت املسنني أو فلوريدة الصهيونية(. وهناك، كذلك، 
اليهود الذين يرسلون جسماهنم ليدفن يف إسرائيل. فهم يرفضون 
العيش يف إسرائيل، ولكنهم ال يرفضون املوت فيها. وعلى حد 
قول أحد الكّتاب اإلسرائيليني، فإهنم يعهدون ابجلانب التارخيي 
يف حياهتم إىل أوطاهنم، أما اجلانب الكوين الذي يتعلق ابملوت 
فهم يعهدون به إلسرائيل! والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا 
فهي تقوم مبحاولة جذب اعضاء اجلماعات اليهودية لالستيطان 
يف إسرائيل على أسس نفعية حمضة فال هتيب اإلعالانت حبسهم 
الديين أو ابرتباطهم ابألسالف، وإمنا تتحدث بشكل صريح عن 
البيت املريح، أو اإلمكانيات االستثمارية للمستثمرين وإمكانيات 

البحث العلمي للعلماء.
وتسمية ظاهرة ما هي اخلطوة األوىل حنو فهمها وتفكيكها وإعادة 
املرتزقة« يصف  »الصهيونية  أن مصطلح  وقد وجدت  تركيبها. 
هذه الظاهرة وصفا له قيمة تفسريية عالية. فاجلندي املرتزق ال 
يؤمن أبي مثاليات، وهو على استعداد للحرب والقتل والقتال 
ابلنيابة عمن جيزل له العطاء، فهدفه هو النفع املادي، متاما مثل 
هذا املواطن اليهودي الذي يقتلع نفسه من وطنه واييت لبالدان 
ليحتلها طمعا يف العائد املادي الذي تزوده به الدولة. أوليس هذا 
هو دور الدولة الصهيونية أيضا، اليت يصب فيها الدعم املادي 
الغربية  للمصاحل  قاعدة  بدورها  تقوم  بال حساب، حىت  الغريب 

بوجه عام، واألمريكية على وجه اخلصوص؟

اهلوامش:
1. على حد قول يوري جوردون رئيس قسم االستيعاب يف الوكالة اليهودية 

الذي كان مسؤوال عن توطني اليهود السوفييت.
2. عاملة نفس يف اجلامعة العربية.

3. يف اجلريوساليم بوست.

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

نماذج اإلسالم

وكان من أوائل علماء الدين يف عصر احلركة الدستورية )املشروطة(، 
إلحماء  العاملي  لالستكبار  واخلطرية  الواسعة  اخلطة  أدرك  والذي 
"املشروطة"  غطاء  حتت  »علماين«  جمتمع  وبناء  اإلسالم 
يهيمن  أن  التشهريية،  محالته  ظل  يف  يسمح  ومل  و"الدستور"، 
على  األجنيب  الفكري  والنهج  الغريب  اخللقي  والتفسخ  التحلل 
اجملتمع االسالمي خلف ايفطة احلرية والقانون. وعلى الرغم من 
أن األعداء املغرضني الذين كانوا قد ختفوا يف زي التحرريني، قاموا 
ملواجهة هذا الداعم الكبري لإلسالم ونعتوه مبواالة االستبداد وأدوا 
إىل استشهاده يف النهاية؛ لكن ومع الزمن، تبدت حقائق التاريخ 
وعندما شاهد الشعب املسلم أن التشريع يف جملس الشورى الوطين، 
مل يتم على قاعدة االسالم، وأخذ عمالء األجانب ميسكون بزمام 

البالد، عرفوا أن ذلك الشهيد العظيم كان على حق. 

وقد أبصر السيد حسن املدرس، النور عام 1278 للهجرة، يف قرية 
تدعى »سرابه كجو« من توابع أردستان مبحافظة »اصفهان«، 
يتوىل  الطباطبائي  إمساعيل  السيد  والده  وكان  دينية.1  أسرة  يف 
الشؤون الشرعية ألهايل تلك القرية. ويقول السيد حسن حول 
والده:  كان يطالبنا أن نتخذ من أجدادان الطاهرين، قدوة وأسوة لنا، 
كان يقول أن تعّلموا الصرب واحللم من النيب األكرم والشجاعة 
والقناعة من اإلمام علي بن أيب طالب وعدم الرضوخ للظلم، من 

 .سيد الشهداء اإلمام احلسني
ومنذ نعومة أظفاري، كان أيب يعلمنا أن نتعود على القليل من الطعام 
ونتذوق طعم اجلوع املرير؛ النه ميكن من خالل إفراغ الداخل تلقي 

نور املعرفة بشكل أفضل. 
على  احلصول  عناء  أنفسنا  نكلف  وأال  نظيفة،  مبالبسنا  حنتفظ  أن 

مالبس جديدة. كان والدي يقول لنا دائما، أبال نسرف يف املأكل 
واملنام، الن االنسان القنوع ال يستسلم للقوة، وال تغره زخارف الدنيا 

وهبرجتها.2
وكان السيد عبد الباقي جد السيد حسن، والذي هاجر من زواره 
إىل »قمشه«، قد اضطلع أبكرب دور يف تعليم وتنشئة حفيده، 
ووجهه على طريق تلقي العلم والتقوى. وتكفل السيد عبد الباقي 
تربية السيد حسن منذ كان يف السادسة وحىت بلوغه الرابعة عشر 
من العمر، وبعد مضي سنتني على وفاة جده، نزل السيد حسن 
ابصفهان إلكمال دراسة العلوم الدينية، وتتلمذ على مدى 13 
واملريزا  حممد كاشي  املال  فيهم  مبن  أساتذة كبار  يد  على  عاما 
جهانغري خان قشقائي والسيد حممد ابقر درجئي والشيخ مرتضى، 

وانل درجة االجتهاد. 
 1309 عام  األشرف«  »النجف  إىل  املدرس  هللا  اية  وهاجر 
وحضر  األشرف،  النجف  حبوزة  العليا  دراسته  ملواصلة  للهجرة 
دروس أساتذة أجالء مبن فيهم اية هللا املريزا حممد حسن الشريازي 
النجف  يف  دراسته  أايم  وتزامنت  اخلراساين.  األخوند  هللا  واية 
األشرف مع احلركة الدستورية )املشروطة( ونضال الشعب االيراين 
ضد االستبداد، وكان يراقب ويتابع هذه األحداث بدقة وحيللها 
ويدرسها برؤية اثقبة. وبعد سبع سنوات من مكوثه يف »العراق« 
وأتييد نيله االجتهاد من قبل علماء النجف، عاد السيد حسن 

املدرس إىل اصفهان عام 1324 هجري.3

التدريس
الفقه  بتدريس  املدرس  هللا  اية  بدأ  اصفهان،  من  عودته  وبعد 
وشرح  واملنطق  الصغرية،  اجلدة  مدرسة  يف  صباحا  واألصول 
املنظومة، عصرا يف مدرسة اجلدة الكبرية، وهنج البالغة يف أايم 
اخلميس. وبلغت إجادته وإحاطته ابلتدريس حدا اشتهر مذاك 

بـاملدرس. 
واعتمد جبانب التدريس، أداة املنطق واالستدالل ملقارعة عوامل 
الطغاة.  وتصرفات  ممارسات  وعارض  وإجحافهم،  الناس  ظلم 
وبعد أن هزمت القوات احلكومية أمام القوى الشعبية ابلكامل، 
خولت مجعية الوالية ابدارة شؤون مدينة اصفهان. وتوىل صمصام 
دورا  البختيارية،  لعشائر  املسلحة  القوات  قائد  بصفته  السلطنة 
السلطة يف اصفهان. وبداية  املشروطة، وتسلم  مهما يف قضااي 
طالب أهايل اصفهان بنفقات القوات واخلسائر اليت حلقت هبا 
من جراء احلرب مع االستبداد القاجاري، كتعويضات، وحىت أنه 
جلأ إىل جلدهم ابلسياط. ومع مساعه هذا اخلرب، اغتاظ مدرس 
الذي كان حاضرا يف جلسة جلمعية الوالية ابصفهان وكان يتوىل 
فيها نيابة رائستها، بشدة وقال إن احلاكم ال ميلك هكذا حق، 
صالحيات  من  فهو  لذلك  شرعيا،  حدا  يعد  اجللد  وإن كان 
الناس ابألمس  القاجار( يضربون  الديين، وكانوا )حكام  املرجع 

حتت طائلة االستبداد واليوم حتت مسمى املشروطة. 
بتوقيف  السلطنة  صمصام  أوعز  الوضع،  هذا  مشاهدته  ومع 
هذا  نفي  بنبأ  اصفهان  أهايل  مسع  عندما  لكن  ونفيه،  املدرس 
الفقيه، أغلقوا متاجرهم وعطلوا أعماهلم وساروا خلف املدرس. 
وقد أاثر هذا املوقف، قلق عمال ومنتسيب صمصام بشدة، كما 
وإعادة  االستسالم،  على  اصفهان  الناس، حاكم  أرغم غضب 
النظر مرغما يف سياسة جباية الضرائب وتغيري سلوكياته االخرى. 
فيما عاد املدرس إىل اصفهان وسط هتافات اجلماهري اليت كانت 
املدرس أول من  اية هللا  املدرس«. وكان  هتتف حبماسة »عاش 
أضفى طابعا رمسيا على تدرس هنج البالغة يف احلوزات العلمية، 
املناهج  ضمن  الكتاب  هذا  أدرج  ديين  مرجع  أول  كما كان 
الدراسية للطلبة. وقد تعلمت شخصيات مثل احلاج مريزا علي 
آقا الشريازي - أستاذ الشهيد مطهري - واية هللا الربوجردي، هنج 

البالغة لدى الشهيد املدرس.4
دهكردي  نورخبش  الدين  السيد كمال  هم  تالمذته  أشهر  ومن 
علي  واملريزا  احلسن شعراين  أبو  واملريزا  وحممد شريعت سنكلجي 
آقا الشريازي ومهدي إهلي قمشئي وبديع الزمان فروزانفر والسيد 
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مرتضى بسنديده وجالل الدين مهائي. 
وبعد استقراره يف طهران، بدأ املدرس، إعطاء الدروس واحملاضرات 
يف الردهة الواقعة أسفل الساعة يف »مدرسة سبهساالر«. وبعد 
فرتة، توىل إدارة املدرسة، ونفذ للمرة األوىل مشروع اختبار طلبة 
العلوم الدينية يف خطوة حلثهم على املزيد من االفادة من أوقاهتم 
إدارة  حسن  أجل  ومن  جبدية،  والبحث  ابلدراسة  واالنشغال 
الدراسية  الشؤون  يف  البت  يكفل  داخلي  نظام  املدرسة، وضع 
التجارية  واحملال  القرى  وإعمار  إلحياء  جاهدا  وحاول  للطلبة، 

املوقوفة للمدرسة. 
غمرة  ويف  اخلميس  أايم  مساء  يذهب  املدرس  الشهيد  وكان 
»ورامني«،  مبدينة  احمليطة  القرى  إىل  الشديدة  الصيف  سخونة 
أحياان  اآلابر  داخل  إىل  ينزل  املنطقة، وكان  قرى  قنوات  لتفقد 
ويتعاون يف إصالحها وترميمها، ومل يكن يستنكف سحب الطني 

ابلدلو من قعر البئر.6

الشهيد املدرس والسياسة
حضور املدرس يف الربملان

أن  االيراين  الدستور  متمم  من  الثانية  املادة  يف  جاء  قد  وكان 
التصديق على القوانني يف جملس الشورى الوطين، جيب أن يتم 
حتت إشراف هيئة من العلماء ومراجع الدين من الطراز األول. 
ومبوجب هذه املادة، فانه كان يتعني يف كل دفعة، وجود مخسة 
مراجع دين على األقل يف الربملان لإلشراف على قرارات اجمللس 
جلهة عدم تعارضها مع أحكام الشرع. ويف الدورة الثانية للربملان، 
انتخب الشهيد املدرس بوصفه جمتهدا من الطراز األول، ليدخل 
الربملان مع أربعة جمتهدين اخرين، لإلشراف على القوانني املصادق 

عليها. 

املدرس يعارض اإلنذار الذي وجهه الروس واالجنليز
ويف ظل مصادقة الربملان الثاين، توىل خبري يدعى مورغان شوسرت، 
للبالد واهنمك  العامة  إدارة شؤون اخلزانة  وملدة ثالث سنوات، 
يف البت يف الشؤون املالية اليران، لكن ومبا أن أنشطته، كانت 
تتعارض مع املصاحل واالمتيازات وكذلك النفوذ السياسي للروس 
واالجنليز، أصدرت احلكومة الروسية ومعها احلكومة الربيطانية، 
دخلت  ذلك،  أعقاب  ويف  و...،  شوسرت  مورغان  بعزل  إنذارا 
القوات العسكرية الروسية إىل ميناء أنزيل، وتقدمت حىت مدينة 
قزوين. وألقى الشهيد املدرس كلمة انرية يف الربملان، ما كان هلا 

األثر يف تصويت الربملان ضد هذا اإلنذار.7

انئب ابلربملان
ألهايل  انئبا  انتخب  الوطين،  الشورى  جمللس  الثالثة  الدورة  ويف 

طهران، جبانب وظيفته لإلشراف على القوانني. 

معارضة رضا خان
وأحد األحداث املؤسفة إابن الربملان الرابع، هو غطرسة رضا خان 
يف منصب وزير احلرب. وكان يسعى لإلمساك ابلشؤون املتعلقة 

بقوى األمن الداخلي واملوازنة والقوات العسكرية. 
ومن دون خوف من سلطة رضا خان، ألقى املدرس كلمة حتت 
قبة الربملان ضد رضا خان، قال فيها: يف الوضع احلايل، فان أمن 
البالد هو بيد شخص لسنا راضني حنن عنه يف الغالب، وجيب أن 
أقول من دون خوف ووجل، ابننا أصحاب قوة وسلطة لعزله وتنحيته 

من منصبه!8
الربيطاين  االستعمار  وتنفيذ خمططات  الناس  خلداع  ويف خطوة 
لوضع السلطة بتصرف رضا خان شخصيا، أاثر رضا خان قضية 
قبل  شعر  املدرس  الشهيد  أن  بيد  اجلمهورية،  لتشكيل  الدعوة 

االخرين خبطر هذا االضطراب وأصبح بصدد إجياد حل. 
أبقوا على  النواب،  اليت اعتمدها بعض  لكن ويف ضوء اخلدعة 
الشهيد املدرس يف بيت قوام السلطنة حتت ذريعة أن رضا خان 
بـ 92 صوات عن أتييده  الربملان  يريد املصاحلة، ويف غيابه، عرب 

لرضا خان. 
اخلامس مدعوما من  الربملان  انتخاابت  واستطاع رضا خان يف 

العسكريني، إدخال أنصاره إىل الربملان، ويف أول خطوة، وضع 
جدول  على  مجهوري،  نظام  إىل  االيراين  امللكي  النظام  تغيري 
عديدة  رسائل  املدرس  وجه  الدين،  علماء  وإلطالع  االعمال. 
حول طبيعة اجلمهورية اليت ينادي هبا رضا خان، وأرسلها إىل قم. 
ويف أعقاب زايرة رضا خان قائد اجليش إىل قم، أعلن بطلب من 
انسحابه من فكرة تشكيل اجلمهورية بصورة  الدين عن  علماء 
رمسية. واستمرت التحدايت، ورأى املدرس أن السبيل الوحيد، 
يكمن يف استجواب رئيس الوزراء. ويف 29 متوز/ يوليو 1924م.، 
قدم برفقة ستة نواب آخرين، طلبا ابستجواب رضا خان بسبب 
واحلكم  الدستور  والعمل ضد  واخلارجية  الداخلية  سوء سياسته 
الدستوري )املشروطة( وعدم تسليم أموال املذنبني إىل احلكومة، 
لكن هذا االجراء مل يكتب له النجاح، وحصل رضا خان على 

ثقة الربملان.9
وحبلول الدورة السابعة جمللس الشورى الوطين عام 1928م.، قرر 
رضا خان، احلد ابي طريقة كانت، من دخول املدرس وأنصاره 
إىل الربملان، وهلذا السبب، أقام انتخاابت صورية ابلكامل. حبيث 
مل خيرج حىت صوت واحد لصاحل املدرس من صناديق االقرتاع، 

ولذلك، قال املدرس يف حماضرته: 
إن كان العشرون ألف شخص ممن صوتوا لصاحلي يف الدورة السابقة، 
قد توفوا مجيعا، أو أن مل يصوتوا أصال، إذن أين ذلك الصوت الواحد 

الذي أدليت به أان لصاحلي!

استشهاده
حيمل  والذي كان  طهران  شرطة  رئيس  دركاهي  العميد  وتوجه 
األول/  تشرين  االثنني 8  ليل  للمدرس، يف  دفينا  عداء وحقدا 
إىل  املسلحني،  الشرطة  أفراد  من  عدد  برفقة  أكتوبر 1929م. 

منزل املدرس، وبعد اعتدائهم ابلضرب على الشهيد املدرس وأفراد 
أسرته وإصابتهم، ألقوا القبض عليه من دون عباءة وعمامة ونفوه 
نفيه  فرتة  السعيد،  الشهيد  ذلك  قضى  وقد  خواف.  قلعة  إىل 
النفي.10  العصيبة يف  واألوضاع  الصعاب  رغم  عالية  مبعنوايت 
وبعد 9 سنوات من األسر والنفي يف قلعة خواف، أرسل يف إطار 
تنفيذ خمطط رضا شاه إىل كامشر، ويف حوايل غروب يوم 1 كانون 
األول/ ديسمرب 1937، حضر ثالثة جمرمني عند املدرس وأجربوه 
على احتساء شاي دس فيه الُسم، وملا رأوا إن السم مل يكن له 
مفعوله، رفعوا عمامة السيد من على رأسه أثناء الصالة ولفوها 
حول عنقه، وأدوا إىل استشهاد هذا الفقيه الكبري. وقد ووري هذا 

الفقيه الكبري الثرى مبدينة »كامشر«. 
ويقول اإلمام اخلميين حول الشهيد املدرس: 

... إن شهيدان الكبري املرحوم املدرس الذي تعجز األلقاب والكلمات 
عن وصفه، كان يف احلقيقة جنما المعا يف مساء البالد اليت اظلمت من 
جراء جور وظلم رضا شاه، وطاملا مل يكن أحد يدرك ذلك العصر، 

فانه ال ميكن له معرفة قيمة هذه الشخصية الرفيعة.
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جاءت البعثة احملمدية يف زمان يعج ابلعنصرية والظلم وسيطرة 
القوى على حقوق الضعفاء من الناس، وظهرت العنصرية بكل 

أشكاهلا وألواهنا، فكان التميز على أساس اللون والدين.
السيد  بني  البشر  بني  املساواة  وأعلن   النيب اندی  وهلذا 
والعبد والغين والفقري والعريب والعجمي والرجل واملرأة مساواة يف 
احلقوق والواجبات، فكانت احلرب الشرسة من الكفار لإلسالم 

واملسلمني.
فاإلسالم يؤمن إبله واحد، وهذا التوحيد هو الذي تصدر عنه 
فيها  يتحمل  ال  وحدة  البشر،  احلتمية جلميع  الضرورية  الوحدة 
اإلنسان إال مسئولية عمله. ومن هذه الزاوية، أتيت نظرة اإلسالم 
إىل خلق اإلنسان وما يرتبط هبذا اخللق من مسئوليات وتبعات.

فـآدم أبو البشر قال هللا تعاىل عنه: »ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَماَلِئَكِة 
ِإينّ َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنٍي ٭ فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا 

َلُه َساِجِديَن«1
هذا األب األول علمه هللا األمساء وأعطاه علمأ مل يعطه ملالئكته 
وسأل ربنا آدم فيما علمه إايه فأجاب أمام املالئكة وسجدوا له 
أبمر هللا. ويف هذا نقرأ قول هللا: »َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها ثَّ َعَرَضُهْم 
ُؤاَلِء ِإْن ُكنـُْتْم َصاِدِقنَي ٭ قَاُلوا  َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوين أبَِمْسَاِء هَٰ
ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـََنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احْلَِكيُم ٭ قَاَل اَي 
آَدُم أَنِْبئـُْهْم أبَِمْسَائِِهْم  فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم أبَِمْسَائِِهْم قَاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم ِإينّ َأْعَلُم 

َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـُْتْم َتْكُتُموَن«2
جتربة آدم األوىل كما يصورها القرآن الكرمي كانت جناحا جاء من 

مفهوم العنصرية والتميز في مفهوم العنصرية والتميز في 
اإلسالم والمناداة بالمساواةاإلسالم والمناداة بالمساواة

بين البشربين البشر

العالم بين السادة والعبيد: اإلسالم والعنصرية

بعده ُسكىن اجلنة على أساس من االلتزام أبوامر هللا والبعد عن 
نواهيه.

مث جاء أكله من الشجرة اليت حرمها هللا عليه، وتصوير القرآن 
يكن  مل  اإلهلي  األمر  أن  منها  نستخلص  التجربة  هلذه  الكرمي 

موجهة إىل آدم وحده وإمنا إىل آدم وزوجه معا.
وأن الشيطان مل يقنع حواء، وهي بدورها أقنعت آدم ابألكل 
من الشجرة وإمنا كان اإلقناع لالثنني معا فهما يتحمالن مسئولية 
َو  أَْنَت  اْسُکْن  آَدُم  اي  »َو  تعاىل:  هللا  يقول  هذا  ويف  عملهما، 
َزْوُجَک اجْلَنََّة َفُکال ِمْن َحْيُث ِشئـُْتما َو التـَْقَراب هِذِه الشََّجَرَة فـََتُکوان 
ِمَن الظّاِلمنَي ٭ فـََوْسَوَس هَلَُما الشَّْيطاُن لِيـُْبِدَی هَلُما ما ُووِرَی َعنـُْهما 
ِمْن َسْوآهِتِما َو قاَل ما هَناُکما رَبُُّکما َعْن هِذِه الشََّجَرِة ِإالّ َأْن َتُکوان 
َمَلَکنْيِ َأْو َتُکوان ِمَن اخْلاِلديَن ٭ َو قامَسَُهما ِإنِّی َلُکما َلِمَن الّناِصحنَي 

٭ َفَداّلمُها ِبُغُرور...«3
وإن الدافع القوي الذي دفعهما إىل األكل كان الطموح الذي 
يتعدی به اإلنسان حدود األمر اإلهلي، فقد رغبة يف أن يكوان 

ملكني أو يكوان من اخلالدين.
وبني  األمر،  صريح  بني  نفسيهما  يف  صراعا  املوقف  لقد كان 
الطموح الذي يتعدى ذلك األمر، فقد أكرمهما هللا معنواي ابلعلم 

وماداي ابجلنة فتطلعت األنفس إىل ما ليس من طبيعة اإلنسان.
وجوهر العنصرية أن يتنكر اإلنسان جلوهر اإلنسان يف نفسه أو 

غريه، وحياول أن يكون هو شيئا آخر.
ومن هنا كان استخدام القرآن الكرمي هلذا التعبري الرابنی »َفَداّلمُها 
ِبُغُرور« ذلك الغرور اإلنساين الذي حاوال به الصعود إىل أعلى 
كان طريقه إىل اهلبوط إىل أسفل، وهذا هو حال اإلنسان يف 

كل العصور.
لكن آدم وزوجه عادا سريعا إىل مرضاة رهبما واعرتفا مبا اقرتفاه 
من اخلطأ فكانت التوبة كما قال تعاىل: »قاال رَبَّنا ظََلْمنا أَنـُْفَسنا َو 

ِإْن مَلْ تـَْغِفْر لَنا َو تـَْرمَحْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلاِسرِيَن«4 
لقد كانت هذه هي املدرسة األوىل لإلنسانية، فيها اخلطأ والتوبة 
قال تعاىل: »... َوَعَصٰى آَدُم رَبَُّه فـََغَوٰى ٭ ثَّ اْجتـََباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه 

َوَهَدٰى«5
مرة:  من  أكثر  آدم  توبة  قبول  الكرمي  القرآن  يف  هللا  ذكر  وقد 
»فـَتـََلقَّٰى آَدُم ِمْن رَِبِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ۚ ِإنَُّه ُهَو التَـّوَّاُب الرَِّحيُم«6 

وكثري من اآلايت اليت تؤكد املسئولية الفردية، واليت تضع الناس 
مستوى  على  مجيعا  تضعهم  تعاصروا  أو  تعاقبوا  سواء  مجيعا 
املسئولية املوحد أمام هللا وأمام اجملتمع. ولنقرأ يف هذا قول هللا وهو 

يدعو إىل الرب ابلناس:
»َأفـََرأَْيَت الَِّذی تـََوىلَّ ٭ َوَأْعَطى َقِليال َوَأْکَدى ٭ َأِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب 

فـَُهَو يـََرى ٭ َأْم مَلْ يـُنـَبَّْأ مبَا ِفی ُصُحِف ُموَسى ٭ َوِإبـَْراِهيَم الَِّذی َوفَّ ٭ 
َأال َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ٭ َوَأْن لَْيَس ِلإلْنَساِن ِإال َما َسَعى ٭ َوَأنَّ َسْعَيُه 

َسْوَف يـَُرى ٭ ثَّ جُيَْزاُه اجْلََزاَء األْوَف ٭ َوَأنَّ ِإىَل رَبَِّک اْلُمنـْتـََهى«7
وقال أيضا:

»وَُکلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِفی ُعُنِقِه َوُنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِکَتااًب يـَْلَقاُه 
َمْنُشورًا ٭ اقـَْرْأ ِکَتاَبَک َکَفى بِنـَْفِسَک اْليـَْوَم َعَلْيَک َحِسيًبا«8 

وعقيدة التوحيد يف اإلسالم هي جوهر هذا الدين وكذلك من أن 
املساواة بني البشر قال تعاىل: 

»اَي أَيّـَُها النَّاُس اتَـُّقوا رَبَُّکُم الَِّذی َخَلَقُکْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـَْها 
َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهَما رَِجاال َکِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اللََّ الَِّذی َتَساَءُلوَن ِبِه 

َواألْرَحاَم ِإنَّ اللََّ َکاَن َعَلْيُکْم رَِقيًبا«9
مهما  األسباب،  من  سبب  ألي  آخر  على  إنسان  يتميز  فال 
واأللوان،  األلسنة  واختلفت  العصور،  وتعاقبت  الداير،  تناءت 
وتباين الوضع االقتصادي واالجتماعي. حنن مأمورون أبن نتقي 
هللا يف أوامره، والتطبيق األوىل لتقوى هللا هو رعاية اإلخاء اإلنساين 

الكبري، الذي يعقب هللا عليه بقوله: »ِإنَّ اللََّ كاَن َعَليُكم رَقيًبا«
وحنن كمجتمع إنساين كبري مل حنضر بدء اخللق، ومل نر النفس 
الواحدة وإمنا رأينا ألسنة خمتلفة وألواان متعددة، وهذا  اإلنسانية 
اخلالق  عظمة  من  البشر  بني  واأللوان  األلسنة  يف  االختالف 

وقدرته. ويف هذا قال تعاىل: 
ِفی  احْلَْمُد  َوَلُه  ٭  ُتْصِبُحوَن  َوِحنَي  متُُْسوَن  ِحنَي  اللَِّ  »َفُسْبَحاَن 
السََّماَواِت َواألْرِض َوَعِشيًّا َوِحنَي ُتْظِهُروَن ٭ خُيْرُِج احْلَیَّ ِمَن اْلَميِِّت 
َوخُيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احْلَیِّ َوحُيِْيی األْرَض بـَْعَد َمْوهِتَا وََکَذِلَک ُتَْرُجوَن ٭ 
َوِمْن آاَيتِِه َأْن َخَلَقُکْم ِمْن تـَُراٍب ثَّ ِإَذا أَنـُْتْم َبَشٌر تـَنـَْتِشُروَن ٭ َوِمْن 
آاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أَنـُْفِسُکْم َأْزَواًجا لَِتْسُکُنوا ِإلَيـَْها َوَجَعَل بـَيـَْنُکْم 
َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ ِفی َذِلَک آلاَيٍت ِلَقْوٍم يـَتـََفکَُّروَن ٭ َوِمْن آاَيتِِه َخْلُق 
السََّماَواِت َواألْرِض َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُکْم َوأَْلَواِنُکْم ِإنَّ ِفی َذِلَک آلاَيٍت 
َفْضِلِه  ِمْن  َوابِْتَغاؤُُکْم  َوالنَـَّهاِر  اِبللَّْيِل  َمَناُمُکْم  آاَيتِِه  َوِمْن  ٭  ِلْلَعاِلِمنَي 
ِإنَّ ِفی َذِلَک آلاَيٍت ِلَقْوٍم َيْسَمُعوَن ٭ َوِمْن آاَيتِِه يُرِيُکُم اْلبـَْرَق َخْوفًا 
ِإنَّ ِفی  َمْوهِتَا  بـَْعَد  ِبِه األْرَض  فـَُيْحِيی  َماًء  ِمَن السََّماِء  َويـَُنزُِّل  َوَطَمًعا 

َذِلَک آلاَيٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن«10 
وحديث القرآن الكرمي عن اختالف األلسنة واأللوان بني الناس، 
البيئة الطبيعية، هو  مياثل حديثه عن اختالف األلوان يف آفاق 
النفوس قداسة واحرتام، وواجبنا حياله  مظهر لقدرة هللا، له يف 
أن نعمل وفق أوامر هللا ما استطعنا إىل ذلك سبيال وأال يستعلى 

بعضنا على بعض. ويف هذا يقول هللا تعاىل: 
َ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َثََراٍت ُمَْتِلًفا أَْلَوانـَُها  »َأمَلْ تـََر َأنَّ اللَّ
َوِمَن اجْلَِباِل ُجَدٌد بِيٌض َومُحٌْر ُمَْتِلٌف أَْلَوانـَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد ٭ َوِمَن 
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أساسيا من التكوين العقلى للمجتمع.
وكان على اإلسالم أن يبدأ بتصحيح املفاهيم وينقل هذه املفاهيم 
أساس  على  اجلديد  اجملتمع  أبعاد  ليحدد  احلياة  إىل  النفس  من 
وكانت  الصاحل،  والعمل  اإلنسانية  واألخوة  اإلميان  من  عريض 

.القدوة من نيب اإلسالم
الكرمي  القرآن  التاريخ، نرى  وأتكيدا ملعىن اإلخاء اإلنساين عرب 
أيمر املسلم أبن يؤمن جبميع األنبياء السابقني دون تفرقة بينهم 

فيقول هللا: 
»آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَِبِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن اِبللَِّ َوَمالِئَکِتِه 
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَک  وَُکُتِبِه َوُرُسِلِه ال نـَُفرُِّق بـنَْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

رَبَـَّنا َوِإلَْيَک اْلَمِصرُي«14
والقرآن الكرمي ال ينص على أن هللا قد ذكر كل الرسل يف القرآن، 
وإمنا هو يقول عن األنبياء: »... ِمنـُْهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَک َوِمنـُْهْم 

َمْن مَلْ نـَْقُصْص َعَلْيَک...«15
واإلنسان يف نظرته إىل الدين إمنا يلتمس فيه املبادئ السليمة اليت 
أنه أحاط حىت أبمساء  تقوم هبا احلياة اإلنسانية، دون أن يظن 
األنبياء، فضال عن تفاصيل قصصهم. فهو حني يرى أمامه عمال 

صاحلا فعليه أن يقدره وحيرتمه. قال تعاىل: 
»ُقوُلوا آَمنَّا اِبللَِّ َوَما أُْنِزَل ِإلَيـَْنا َوَما أُْنِزَل ِإىَل ِإبـَْراِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق 
َويـَْعُقوَب َواألْسَباِط َوَما ُأوِتَی ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَی النَِّبيُّوَن ِمْن َرهِبِّْم 

ال نـَُفرُِّق بـنَْيَ َأَحٍد ِمنـُْهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن«16
ويف القرآن سور كثرية متجد األنبياء السابقني وتذكر ما هلم من 

فضل، وجهادهم يف سبيل احلق.
وبرغم ما حدث بني أتباع األداين من صراع عرب التاريخ، فإن 

مكانة األنبياء مجيعا ظلت هلا قداستها يف أرض اإلسالم.
ويصور النيب اجلهد املشرتك بني األنبياء مجيعا، وأهنم يعملون 

من أجل هدف واحد يف مثال حسي فيقول: 
»إن مثلي ومثل األنبياء من قبلى كمثل رجل بين بيتاً فأحسنه وأمجله، 
إال موضع لبنة يف الزاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويثولون: 

هال وضعت هذه اللبنة؟ فأان اللبنة وأان خامت النبيني.«17
هكذا هو حال األنبياء مجيعا، وكذلك حال البشر أيضا، إال أن 

اجلهل أدى ابإلنسان يف كثري من العصور إىل العنصرية.
عليه،  السابق  للمجتمع  »اجلاهلية«  لفظ  يستخدم  فاإلسالم 
واجلهل ليس ضد العلم وإمنا هو أساسا ضد العدل واجلهل هنا 
العلم واحلق  معناه األساسي الظلم بكل ما حيتمل من إخضاع 

َا خَيَْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدِه  النَّاِس َوالدََّوابِّ َواألنـَْعاِم ُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه َکَذِلَک ِإمنَّ
اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّ َعزِيٌز َغُفوٌر«11 

على أن الذي يستوقف النظر يف اآليتني: األوىل اليت ختربان عن 
يف  األلوان  اختالف  عن  والثانية  الناس،  بني  األلوان  اختالف 
األوىل  أن  واإلنسان،  احليوان  وعاملى  والنباتی  الصخري  الغطاء 
َا  تنتهي بقول هللا: »ِإنَّ ِفی َذِلَک آلاَيٍت ِلْلَعاِلِمنَي« والثانية بقوله »ِإمنَّ

خَيَْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء«
العلمي  البحث  وضرورة  الظاهرات  هذه  بني  ربطا  نلمس  وهنا 
فيها واطمئناان من القرآن الكرمي إىل أن ما يكشف عنه البحث 
العلمي املوضوعي يف هذا اجملال، لن يكون متعارضا مع األساس 
الذي تقوم احلياة عليه، وهو أن يكون الناس مجيعا إخوة، فهم 
أبناء أب واحد وأن يعملوا يف احلياة دون أن يكون لفروق اللون 
بشرية كانت أو طبيعية من األثر ما يعوق هذا التعاون اإلنساين 

من أجل حياة أفضل.
وانطالقا من هذا األساس والذي هو وحدة اإلنسان يعاجل القرآن 
ولكل  وقبائل،  شعواب  يعيشون  إهنم  الناس  بني  املكانية  الفروق 
شعب أو قبيلة موطن. وعليهم مجيعا أن يتعارفوا على أساس من 

تقوى هللا. ويف هذا يقول هللا تعاىل:
»اَي أَيّـَُها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُکْم ِمْن ذََکٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُکْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل 

لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَِّ أَتـَْقاُکْم ِإنَّ اللََّ َعِليٌم َخِبرٌي«12
ألوان  ختتلف  حديقة كبرية  اإلنسانية كأهنا  إىل  ينظر  فاإلسالم 

أزهارها، دون أن يكون للون فضل على آخر.
وإىل هذا ذهب الرسول يف حديثه الذي يقول فيه: »أان سابق 
العرب، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس، وبالل سابق 

احلبش.«13
فهؤالء هم السابقون من شعبهم إىل اإلسالم ضمهم مع نفسه 

يف الشريعة.
ولكن مل يكن من اليسري على النفس وقتئذ أن تقبل هذا اإلخاء 
الكبري الذي جاء به اإلسالم، بعد أن مزقها العصبيات اإلقليمية 
واللونية والطبقية، وتراكمت فيه رواسب اترخيية أصبحت جزءا 

خلدمة األهواء. التفرقة العنصرية بكل مظاهرها جاهلية.
 :ويف هذا يقول الرسول

وتعظمها  اجلاهلية  عبية  عنكم  أذهب  قد  هللا  إن  الناس!  أيها  »اي 
آبابئها، فالناس رجالن: رجل بّر تقی كرمي على هللا، وفاجر شقى هني 
على هللا، والناس بنو آدم، وخلق هللا آدم من تراب، قال هللا: »اَي أَيّـَُها 
النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل لِتـََعارَُفوا ِإنَّ 

َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـَْقاُكْم«18 
أيضا: »كلكم آلدم وآدم من تراب، ولينتهني قوم يفخرون  وقال 
من  وهي  اجلعالن...  من  تعاىل  على هللا  أهون  ليكونن  أو  آبابئهم، 

احلشرات الصغرية«19
وقال أيضا: »إن أنسابكم هذه ليست مبسبَّة على أحد، كلكم بنو 
آدم، طف الصاع مل متلؤوه ]أي أن افتخاركم آبابئكم خروج على ما 

علمكم ربكم[ ليس ألحد على أحد فضل إال بدين وتقوى«20
هكذا جاء اإلسالم وتعاليمه يف جمتمع جاهلى عنصری قبلی، 

فكانت دعوة الرسول للناس كافة كما قال تعاىل: 
ُمْلُک  َلُه  الَِّذی  يًعا  مجَِ ِإلَْيُکْم  اللَِّ  َرُسوُل  ِإنِّی  النَّاُس  أَيّـَُها  اَي  »ُقْل 
َوَرُسوِلِه  اِبللَِّ  َفآِمُنوا  َومُيِيُت  حُيِْيی  ُهَو  ِإال  ِإَلَه  َواألْرِض ال  السََّماَواِت 

النَِّبیِّ األمِّیِّ الَِّذی يـُْؤِمُن اِبللَِّ وََکِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّکْم تـَْهَتُدوَن«21
وقال: »بعثت إلی الناس کافة، األمحر، واألسود.«22

ومن طبيعة هذه الدعوة العاملية أال تعرف العصبية وهي من أهم 
أسباب اخللف بني الناس.

وکانت املساواة أيضاً يف األسرة املسلمة فلم جيعل اإلسالم اللون 
الوضع االجتماعي حائالً دون تکوين األسرة، وکل ما يشرتطه 
هو الرتاضی القدرة علی تکوين البيت والقيام أبعبائه علی أساس 

 :مستقر فهذا هو جوهر الکفاءة يف اإلسالم. قال
»إذا أتکم من ترضون دينه وخلقه فأنکحوه، إال تفعلوا تکن فتنة يف 

األرض وفساد کبري.«23
وکذلک يستوی الناس مجيعاً يف اإلسالم أمام القضاء والقاضي 
نفسه ال يشرتط فيه أي شرط عنصري أو لوين، وإمنا علمه وکفاءته 
وأخالقه وبني يديه جيلس اجلميع ليقضی بينهم دون متييز، فاحلاکم 

واحملکوم أمام سواء.
واإلسالم يعطی کل فرد احلق فأن ميارس من العمل املشروع ما 

يروق له، وتکون لديه الکفاية للقيام به.
واألمثلة يف تطبيق املساواة وعدم التميز يف اإلسالم کثرية شهدهتا 

العصور اإلولی لإلسالم وسجلتها کتب السرية والتاريخ.

اهلوامش:
1. سورة ص، اآليتان 71 و72.
2. سورة البقرة، اآلايت 33-31

3. سورة األعراف، اآلايت ۲۲-۱۹.
4. األعراف، اآلية ۲۳.

5. سورة طه، اآليتان ۱۲۱ و۱۲۲.
6. سورة البقرة، اآلية ۳۷.

7. سورة النجم، اآلايت 42-۲۳.
8. سورة اإلسراء، اآليتان ۱۳ و14.

9. سورة النساء، اآلية ۱.
10. سورة الروم، اآلايت 24-۱۷.

11. سورة فاطر، اآليتان ۲۷ و۲۸. 
12. سورة احلجرات، اآلية ۱۳.

13. أخرجه احلاكم يف »املستدرك« عن أنس؛ ابن عبد الرب، »االستيعاب 
يف معرفة األصحاب«.

14. سورة البقرة، اآلية 285.
15. سورة غافر، اآلية 78.

16. سورة البقرة، اآلية 136.
17. متفق عليه ورواه أمحد يف »املسند« أيضا.

18. رواه الرتمذي عن ابن عمر، وعبية اجلاهلية معناها خنوهتا. 
19. رواه البزار يف مسنده عن حذيفة

20. رواه أمحد يف »املسند« عن عقبة بن عامر .
21. سورة األعراف، اآلية 158.

22. رواه أمحد يف »املسند«.
23. رواه الرتمذي وابن ماجه.
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الدراسات الثقافية

على النقيض مما يتصوره عامة الناس يف اجملتمع من أن املشاكل 
االقتصادية تشكل أهم وأول العقبات اليت تعرتض طريق اإلجناب، 
فان مجيع القرائن والشواهد اإلحصائية تشري إىل أنه على الرغم من 
أمهية العامل االقتصادي املتغري يف منوذج اإلخصاب واإلجناب، 
بيد أن أهم وأول عقبة تعرتض يف الظروف احلالية، االجناب يف 

األسر، هو منط احلياة والثقافة ونوع الرؤية جتاه اإلجناب. 
الشرائح  يف  سيما  ال  االقتصادية  الظروف  أن  من  الرغم  وعلى 
الدنيا من ذوي الدخل املتدين يف اجملتمع، تؤثر على قرار إجناب 
االطفال، لكن املعطيات اإلحصائية والشواهد السائدة تظهر أن 
العام الغلبية اجلماهري يف اجملتمع، عن احلياة املنشودة  التعريف 
منوذج  حيدد  الذي  هو  لألبناء  املروجو  والعدد  املثالية  واألسرة 
اإلجناب وأن الظروف االقتصادية حتل يف املركز الثاين من حيث 
أسباب  لتسويغ  ملموسة  أداة  مستوى  غالبا يف  وتبقى  األمهية، 

العزوف عن اإلجناب وضىآلة عدد األبناء. 
وحتاول الدول دائما، ويف ظل حتديد سياسيات، امتالك جمتمع 

يتميز ابلشبابية والفعالية. إن ما هو سائد اليوم يف بعض اجملتمعات 
الدول  هذه  يف  اإلجناب  نسبة  تراجع  هو  حوله(  خالف  )وال 
وابلتايل حترك اجملتمع حنو »شيخوخة السكان« وإن ما يثار قبل 
كل شئ كـ»سبب« خلفض اإلجناب ويتم االصرار عليه بقوة، هو 

»العامل االقتصادي«. 
بعبارة أخرى، فان الكثري من الناس وحىت النخبة السياسية، يعلنون 
إنه إن مت معاجلة املشكلة االقتصادية، فان الناس سيتحركون تلقائيا 
وتسوى  أبناء«،  »عدة  وامتالك  اإلجناب  وابلتايل  الزواج  ابجتاه 
بذلك مشكلة شيخوخة السكان. إن هذا اجلواب صحيح إىل 
حد ما، لكنه غري دقيق وكامل، ونظرا إىل أمهية السكان الشبان 
واحللول  ابلردود  هنا  االكتفاء  ميكن  ال  فانه  للبلدان،  ابلنسبة 
الناقصة. فضال عن أن النمو االقتصادي اتبع بشكل مباشر وغري 

مباشر، المتالك جمتمع شاب. 
أن  إىل  االنسانية  العلوم  وسائر  االجتماع  علم  خرباء  ويذهب 
وشيخوخة  الواحد  االبن  امتالك  )وهنا  ما  مشكلة  حدوث 

أهم عقبات اإلنجاب؛ 
االقتصاد أم نمط الحياة؟

الحرب السكانية العالمية

السكان( غري انجتة عن سبب »واحد«. فهل أن تراجع نسبة 
اإلجناب، انتج عن املشاكل االقتصادية البحتة؟ إن الذين يؤمنون 

هبكذا رؤية، من املستحسن أن يفكروا قليال هبذه األسئلة: 
1. ملاذا تعاين معظم الدول الصناعية والثرية، من مشكلة شيخوخة 
السكان؟ أال تعتمد احلكومات يف هذه الدول، احملفزات والدوافع 

اليت تشجع الناس على إجناب االطفال؟
2. كم عائلة غنية تعرفون لديها أكثر من ابن واحد أو ابنني على 
أكثر تقدير؟ بعبارة أخرى، ملاذا متلك معظم العوائل الثرية واملرفهة، 

ابناء قليلني؟
إن اهلدف من إاثرة هذه التساؤالت، هو جمرد التأكيد على أنه 
جيب أخذ مجيع اجلوانب بنظر االعتبار، والتعرف على العوامل 
والدعاية  الثقافة  املثال،  على سبيل  إىل حل.  للتوصل  املختلفة 
من خالل وسائل االعالم والسياسات احلكومية واالسباب علم 
النفسية وبعض القضااي يف جمال العائلة واحلياة الزوجية ويف هذه 
األايم، تغري منط احلياة! تعد من األسباب اليت ميكن أن تسهم 
املشكلة. واالقتصاد هو واحد من هذه  بدورها يف ظهور هذه 
االسباب. و)أوكد( طبعا أنه قد ميثل تغري منط احلياة، أمهل سبب 

لربوز هكذا معضلة. 
العامل  وقبل  الثقايف  العامل  أن  واملتخصصون  اخلرباء  ويرى 
االقتصادي يشكل يف الوقت احلاضر العائق الرئيسي الذي يعرقل 
االجناب ومنو السكان يف بعض البلدان. وإن كان مقررا اعتماد 
سياسة ما لتغيري مسار منو السكان، فال بد أن يكون يف سياق 
إصالح منط احلياة. وإن مت تنفيذ السياسات االقتصادية احملفزة من 
دون تغيري منط احلياة، فان النمو احملدود الذي سيحصل للسكان، 
إي  فحسب.  الدول  يف  والعشوائيات  الضواحي  يف  سيحدث 
اجملموعات السكانية اليت يعد العامل االقتصادي، السبب الوحيد 

ملشكلة تناقص املواليد لديها. 
واألول  الرئيسي  العائق  أن  من  العامة  الرؤية  هبذه  سّلمنا  وإن 
إلجناب األبناء من قبل الزوجني يف الوقت احلاضر هو االقتصاد، 
لذلك جيب تقبل أنه إن مل ميلك أحد مشكلة اقتصادية، فيجب 

أن ميلك عددا أكرب من األبناء. فهل األمر هو كذلك؟
إن الدول االسكندانفية اليت تتمتع ابعلى معدالت الدخل الفردي 
وإجناب  اإلخصاب  معدالت  أدىن  متلك  الدويل،  الصعيد  على 
األطفال يف العامل، وتندرج ضمن اكثر دول العامل شيخوخة من 

حيث السكان. 
كما نشهد يف بعض مدن العامل، أنه كلما حتركنا ابجتاه املناطق 
وتشري  اإلجناب.  معدل  تناقص  كلما  ونعمة،  رفاها  األكثر 

مجيع القرائن واإلحصاءات إىل أنه على الرغم من أمهية العامل 
االقتصادي يف منوذج االجناب، لكن العامل الرئيسي واألول الذي 
حيول يف الوقت احلاضر، دون إجناب العوائل األطفال، هو منط 

العيش والثقافة. 
وعلى هذا األساس، فانه يتعني على املسؤولني واملعنيني يف قضية 
نوع  بداية ابصالح  التفكري  األسر،  اإلجناب بني  تعديل منوذج 
الرؤية والثقافة العامة جتاه اإلجناب، واإلفادة من اخلربات العاملية، 
لتقدمي خطة شاملة تنطوي على احملفزات  االقتصادية لإلجناب. 

* صاحل قامسي يف مقابلة مع وكالة فارس لألنباء.

الحرب السكانية العالمية
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ابليواننية(  الناطقة  الشرقية  الرومان  مقابل  )يف  الالتينيني  هيمنة 
على الشام، كان بوسعه دعم مزاعم البااب يف التفوق على عظيم 
أساقفة »القسطنطينية«، املزاعم اليت أسفرت عن إنفصال شرق 
وغرب الكنيسة بعام 1054م. ومن أجل بلوغ هذا اهلدف، كان 

البااب حباجة إىل القوات العسكرية لفرانك...1
حراب  فان  غرغوري،  البااب  خليفة  الثاين«  اورابن  »البااب  منظور  ويف 
وتعزيز  املسيحيني  امللوك  إحتاد  يف  تسهم  أن  هلا  ميكن  صليبية كان 
منصبه البابوي، وأن تضع على األرجح املناطق الشرقية لسلطته. 
الرئيسي  السبب  ابهنم  والنارمن  األملان  إعتبار  جيب  ال  ]لذلك[ 
الندالع احلروب الصليبية، بل جيب البحث عن السبب الرئيسي يف 

أفكار ورؤى البااب أورابن الثاين.2
... ومتثل السبب املباشر الندالع احلرب الصليبية األوىل، يف طلب 
إمرباطور الرومان الشرقية الكسيوس االول، املساعدة من البااب أورابن 
الثاين ملواجهة زحف وتقدم املسلمني يف أراضي اإلمرباطورية الرومانية 
الشرقية. ويف عام 1071 للميالد هزمت االمرباطورية الشرقية أمام 
املسلمني يف معركة »مالزغرد« ما أدى إىل خسارة جممل األانضول ما 

عدا املناطق الساحلية.3
املختلفة الندالع هذه احلرب  وقد أورد ويل ديورانت األسباب 

ويقول:
»منازغرد«  يف  الشرقية[  ]الرومانية  البيزنطية  اجليوش  تالشت  وقد 
]مالزغرد[. واستوىل األتراك السلجوقيون لـ»ادسا«، على »انطاكية« 
)1085م.( و »طرطوس« وحىت »نيقية« وطمعوا من اجلانب االخر 
من البوسفور مبدينة »قسطنطينية«. وإن كانت القسطنطينية تسقط 
بيد األتراك، فان كل أورواب الشرقية كانت ستفتح على يد جيوشهم، 
وكان فتح »تور« سيبقى عقيما ودون جدوى. ونسى »الكسوس« 
جملس  و  الثاين«  »اوابنوس  البااب  إىل  سفراء  وأوفد  الديين  الكربايء 
»بياخبتسا« وشجع أورواب الالتينية على مساندته لدحر األتراك من 
أورواب. وكان الكسيوس يقول أن مواجهة هذه اجلماعة الكافرة من 
أراضي اسيا سيكون أكثر عقالنية من إتاذ موقف املتفرج وانتظار 
جزيرة  شبة  طريق  عن  األوروبية  العواصم  على  العارم  هجومهم 

البلقان.4
سلطتها  لتوسيع  اإليطالية  املدن  طموح  ديورانت  ويل  ويعترب 
التجارية، ابنه ميثل أحد األسباب االخرى ألندالع هذه احلرب 

الكربى مع الشرق اإلسالمي.5

حرب  خلوض  البسطاء  املسيحيني  دعوة  فان  حال  أي  وعلى 
ضارية يف الشرق، كان ممكنا من خالل اإلتيان أبسباب ودوافع 
دينية ومقدسة فحسب، لذلك، فانه مت إخفاء األسباب الرئيسية 

عنهم لكي يتحركوا بدافع حماربة الكفار، وبناء على ذلك،
وقد عقد البااب أورابن الثاين العزم على توجيه الدعوة لألمة النصرانية 
بذريعة إنقاذ تربة عيسى واحلد من هجوم املسلمني يف عام 1905 

للميالد، ليحملوا السالح وخيوضوا قتاال مع املسلمني.6
إن ما بقي خافيا على أعني مجع من ابحثي ومؤرخي احلروب 
الرئيسي  الدافع  هو  متعمدة،  بصورة  جتوهل  أنه  أو  الصليبية، 
للصليبيني من احلشد العسكري ومهامجة العامل االسالمي يف تلك 
السنني. وبصورة عامة فان السبب الرئيسي للحادثة الصليبية اليت 
دامت مائيت عام يعود إىل حرص وحماوالت الكنيسة املسيحية 
واجياد  أورشليم  يف  الدينية  املقدسة  األماكن  لتحرير  والبابوات 
التسهيالت اخلاصة ابلذهاب واإلايب للزوار املسيحيني - أثناء 
السفر إىل البلدان االسالمية - األمر الذي أتينا على ذكره يف 

مستهل هذا القسم. 
إن هذه الفئة من املؤرخني املسيحيني، ترى أن هيمنة املسلمني 
الزوار  وعتب  املقدس(  وبيت  )أورشليم  املقدسة  األراضي  على 
على اإليذاء الذي كان ميارسه بعض األتراك السلجوقيني احلكام 
ميثل السبب والدافع لبدء هذا احلشد العسكري الكبري، يف حني 
أن عامة الباحثني واملؤرخني يقرون على امتداد كافة القرون أن 
األقليات اليهودية واملسيحية يف البلدان االسالمية كانت تتمتع 
أبكرب قدر من اإلمكاانت االمنية والرفاهية ومساحة من احلياة 

االجتماعية جبانب املسلمني. 
ويف السنوات األخرية من القرن احلادي عشر امليالدي حيث بداية 
)1095م.(، كانت  الشرق  على  الصليبيني  وهجمات  حروب 
أورواب املسيحية تتخبط يف مي من اجلمود والصراع على الدنيا بني 

األمراء والفقر العام والشيفاليات التائهني.
وفيما كانوا يقرعون طبول احلرب كان يتعني عليهم حسب التعاليم 
املسيحية، أن يعيشوا يف وائم وسالم وحمبة مع أنفسهم واالخرين.
إن التناسي املتعمد للتعاليم املسيحية والتصرف على النقيض منها 
- الدعوة إىل احلرب - شكل حبد ذاته مؤشرا على الذات املتمردة 
الفقراء  من  جيش  بغتة  أرسلوا  الذين  واألمراء  الكنيسة  ألرابب 

والشيفاليات إىل الشرق. 

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

وقد أورد الباحثون الغربيون، أسبااب خمتلفة بشأن الدوافع الرئيسية 
ويف  الكنيسة  فان  شك!  وبال  الكبري.  احلدث  هلذا  والفرعية 
مع  الصراع  وخالل  النظري  ومنقطعة  املتزايدة  األطماع  أعقاب 
األمراء والشيفاليات املسببني للمشاكل، كانت تبحث عن سبيل 
الالزمة  الذريعة  املأزق، وكان هلذه احلادثة أن توفر  للخروج من 

للنظام البابوي للكنيسة. 
وطوال فرتة تويل »البابوية« إهنمك البااب غرغوري السابع بتثبيت 
نظرية أنه ميكن من الناحية الدينية سفك دماء الناس يف سبيل هللا. 
وكان مهما ابلنسبة للبااب أن يتعرض الزوار املسيحيون يف األراضي 
املقدسة إىل اإليذاء واإلزعاج. وقد شرح القديس أغوستني، القدوة 

الفكرية للبااب غرغوري، يف كتابه »مدينة هللا« اإلفادة من الزوار 
لتقدمي اخلدمة هلل، فيما كان يرى غرغوري الذي كان يعترب نفسه 
قائدا الورواب ابن الرؤية املسيحية للحرب الشرعية أتيت يف نطاق 

زايدة سلطته.
وكانت دول مشال أورواب التابعة لـ»روما« و»شيفالياهتا« املثريين 
للمشاكل، منهمكني يف احلرب، وهو العمل الذي كان يليق هبم. 
ومل تثمر اجلهود السابقة للكنيسة إلاثرة هكذا عنف من خالل 
االستفادة من مفهوم صلح هللا، كما كان يتوقع. وكان النورمان 
خيوضون احلرب يف صقلية حبماسة ابلغة ضد العرب يف جنوب 
روما، فيما كانوا يقاتلون إمرباطور الرومان الشرقية يف صقلية. إن 

سبب إندالع الحروب الصليبيةسبب إندالع الحروب الصليبية
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بدافع  جاءت  الثاين  أورابن  البااب  خطوة  أن  إىل  املؤرخون  ويذهب 
إفشال أحد منافسه الساعني لتويل البابوية، فضال عن أن ملوك أورواب 
واألمراء واالرستقراطيني واالخرين الذين لبوا دعوة البااب حبماسة، مل 

يكن هدفهم سوى حتقيق مآرهبم الدنيوية.7
ويواجه مسيحي ما دائما هذا السؤال أال وهو هل حيق له اإلمساك 
ابلسيف ليخوض معركة ويسفك الدماء رغم أن دينه يدعو إىل 

الصداقة واملصاحلة واحملبة؟
وكان سنت أغوستني جييز احلرب يف حالة أن تبدأ ابمر من الّل. 
إن جتمعات احملاربني اليت حصلت يف أعقاب هجوم املتوحشني 
يف شرق األرض، كانت تبحث شئنا أم أبينا عن وسيلة إلضفاء 

الطابع القانوين على تسليتهم هذه.
ومل تكن الكنيسة قادرة على فعل شئ ضد هذا اإلقبال على التجنيد 
مبا خيدم مصاحلها.  لتوظيفها  تسعى  بل كانت  العسكرية،  واحلشود 
فكانت احلرب املقدسة أو ابألحرى احلرب يف سبيل حتقيق مصاحل 
الكنيسة، جائزة وحىت أهنا كانت عمال حمبذا. وأعلن البااب ليو الرابع 
يف منتصف القرن التاسع أن الذين يقتلون يف سبيل الكنيسة، سينالون 
جزاء مساواي. وكان البااب جان الثامن يعترب ضحااي احلروب املقدسة 

ابهنم شهداء.8
وكما أشران، فان تبديد املخاوف النامجة عن تصرفات الشيفاليات 
التائهني يف أقاصي أورواب، كان رهنا ابقصائهم من تلك البالد 
وإهلائهم بعمل كانوا قد اعتادوا عليه: احلرب والصراعات الدامية.
مرحلة  املقدس  اجلهاد  فكرة  جتاوزت  عشر،  احلادي  القرن  وبنهاية 
حيفزون  الكنيسة  أولياء  وكان  الفعل.  ساحة  إىل  وانتقلت  األقوال 
املقاتلني واجلنود العيسويني على الكف عن نزاعاهتم عدمية القيمة وأن 
يتجهوا حنو العامل العيسوي حملارية الكفار. وكان جزاؤهم هو اإلستيالء 

على األراضي اليت يتم فتحها جبانب األجر السماوي.9
ويقول دوانلد كويلر من »جامعة ايلينوي«: 

إن الشيفاليات الفرنسيني كانوا يبحثون عن املزيد من األراضي، وكان 
التجار االيطاليون أيملون بتطوير جتارهتم يف موانئ الشرق األوسط 
احلشود  إىل  واملعوزين  املساكني  الناس  من  غفري  عدد  انضم  فيما 

املوفدة من أجل اهلروب من صعوبة احلياة اليومية فحسب.10

اهلوامش:
1. ويکيبيداي، املوسوعة احلرة.

2. املصدر السابق.

3. املصدر السابق.
4. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، عصر اإلميان، ج ۴، ص ۷۸۴.

5. املصدر السابق.
6. ماله، آلرب، »اتريخ العصور الوسطى«، ص ۲۲۰.

7. حييی، هارون، »فرسان املعبد«، طهران، موعود، ۱۳۹۱، ص ۱۴.
8. رانسيمان، ستيفن، »اتريخ احلروب الصليبية«، املصدر السابق، ج ۱، 

صص ۱۱۱-۱۱۰.
9. املصدر السابق، ص ۱۲۱.

10. حييی، هارون، »فرسان املعبد«، ص ۱۴.

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

1397ش.

ماهّية الكندر
إنّ  الكندر صمغ شجرة سائلة، تطول حنو ذراعني، و هلا ورق 
كورق اآلس و مثر مثل مثره و ينبت يف اجلبال، و يف طعمها مرارة. 
و الكندر يؤخذ منها، أبن تضرب ابلفأس، فيخرج الكندر من 

مواضع الضرابت.
و أجود الكندر ما كان أبيض مستديرا، و هذا هو الذكر. و قد 
حيتال يف تدوير اهلنديّ  من الكندر و ذلك أبن يقّطع قطعا ذات 
زوااي، و يوضع يف جرة ، مث يدحرج، فيزول بذلك ما يف الكندر 

من الزوااي، و يصري كاملستدير الكرى.
و قد يغش الكندر مع الصمغ العريب مع الراتينج و يفرق بني 
اجليد و املغشوش؛ أبن الكندر يستعمل و ال يدخر كثريا و ال 
كذلك املغشوش، فإن الصمغ العريب ال يستعمل كذلك ، أي 

يدخر كثريا.

طبيعة الكندر 
ملا كان جوهر هذا الّدواء كثري اهلوائّية، و فيه مع ذلك انريّة و 
مائّية قليلة جّدا؛ فمزاجه حارّا و ايبسا، و ذلك ألجل قّلة مائّيته. 
قّلة  يبوسته و  و كثرة انريّته. و يكون جمّففا، و ذلك ألنه مع 
مائّيته، حمّلل بقوة، و ذلك ألجل ما فيه من اهلوائّية و الناريّة. و 
يكون جاليا، ألجل ما فيه من األرضّية املرّة؛ فلذلك يكون منّقيا.
و قشره أشّد منه جتفيفا، و ذلك ألجل حتّلل كثري من مائّيته. و 
مع ذلك فإنّ  القشرة أقلّ  حرارة منه، و ذلك ألجل حتّلل كثري من 
انريته. و لذلك ليس يوجد يف طعم هذا القشر حّدة و ال حرافة. 
و دخانه أشّد جتفيفا و قبضا منه، و ذلك ألجل حتّلل كثري من 

مائّيته ابلناريّة املدخنة، و لذلك أشّد حرارة منه أيضا.

الطب والتغذية

الكندر
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فعل الكندر 
يف أعضاء الرأس

إن هذا الدواء ملا كانت أرضيته شديدة القبول لالشتعال، ال جرم 
كان ما يتصعد من هذا الدواء إذا تسخن يف املعدة كثريا. و ذلك 
ألن أرضيته مع شدة لطافتها، و شدة قبوهلا بذاهتا هلذا التصعد، 
هي - أيضا - شديدة املمازجة للمائية اليت يف هذا الدواء، و 
ذلك ملا وجد بعدها لزايدة قبول التصعد . فلذلك كان ما يتصعد 
من هذا الدواء إذا تسخن يف املعدة كثريا جدا؛ فلذلك كان أتثريه 
الدواء  هذا  من  استكثر  إذا  فلذلك  شديدا،  الرأس  أعضاء  يف 
الرأس يكون  الصداع؛ و ذلك ألن ما يتصعد منه إىل  أحدث 
حينئذ، مع كثرته حارا، حمرتقا ملهبا. فلذلك يكون ما حيدثه من 

الصداع، شديدا.
• و ملا كانت أرضية هذا الدواء شديدة اللطافة، فلذلك ليس 
حيدث عنه كدورة يف جوهر أرواح الدماغ. بل يكون هنا، شبيها 
جبوهرها، و مع ذلك فإنه يلطفها حبرارته، و يصفيها من الرطوابت 
و الفضول، و جيفف فضول الدماغ ؛ فلذلك كان تناول الكندر 

يصلح الذهن و يقويه.
• و إذا نقع الكندر كلّ  يوم وزن مثقال يف ماء، و شرب ذلك 
البلغم و أذهبه، و  املاء على الريق، و فعل ذلك أايما؛ خّفف 
أزال النسيان، و قوىّ  احلفظ جّدا. فإن أكثر منه، أحرق رطوابت 

الّدماغ و أحدث جنوان؛ خاصة فيمن كان دماغه ليس ببارد.
• و أّما إذا شرب الكندر ابعتدال، فإنّه مع تصحيحه للذهن، 
يقطع  و  البصرىّ .  للروح  تلطيفه  ألجل  ذلك  و  البصر؛  حيّد 
الرعاف الكائن من عروق حجب الّدماغ، و سيله، و هو رعاف 
ردئ. و سبب ذلك، ما فيه من اإلزالق و التغرية و التجفيف، 

و إحلام اجلراحات الطريّة، على ما تعرفه بعد.
• و من شأن الكندر أنه يدمل قروح العني و ميلؤها، و ينضج 
ما يكون يف العني بسبب القروح من األورام. و دخان الكندر 
ينفع السرطان الكائن يف العني؛ و ذلك ألجل حتليله مع تليينه 
و خلّوه عن اللذع املؤمل. و ينفع جّدا من سيالن رطوابت العني 
بتجفيفه، و يدمل ما يكون يف العني من القروح الرديئة؛ و ذلك 
ألجل جتفيفه و تنقيته مع خلّوه عن اللذع الشديد، و ينفع من 

األورام الكائنة يف العني.
• و إذا مضغ الكندر مع الصعرت الفارسيّ  أو مع زبيب اجلبل كان 
نفعه يف ذلك أزيد، و كان خمّففا لثقل اللسان؛ و ذلك ألجل 

إذابته البلغم و الرطوابت من اللسان و حيّللها.

يف أعضاء الّصدر
إنّ  الكندر يكثر ما حيدث منه يف داخل الصدر، أّما من التصّعد 
إىل الرأس فذلك ظاهر، و ذلك ألجل حصول فضاء الصدر يف 

طريق هذا املتصّعد.
الرئة،  املرئ و قصبة  الفاصل بني  أّما من مسامّ  احلجاب  • و 
فألجل شّدة لطافة أرضّية الكندر و قبوهلا للنفوذ يف مسامّ  هذا 
احلجاب، و ذلك مبا يف الكندر من قّوة النفوذ، ألجل ما فيه من 
الناريّة. و إذا كان كذلك، فأنّ  فعل الكندر يف أعضاء الصدر 
يكون شديدا؛ و لذلك فإنّه يشتّد نفعه للسعال، خاصة البارد 
و البلغميّ ، و جيّفف البلغم من الصدر؛ فلذلك جيّفف النفس و 

يسّهله، و يسّهل النفث ألجل تلطيفه البلغم و جتفيفه له.
• و إذا شرب الكندر خاصة قشره، قطع نفث الّدم. و ذلك 
مبا فيه من التغذية و التسديد مع القبض، و ألجل إحلامه التفّرق 
ذلك  و  النفث،  هلذا  قبضا  أشّد  قشره  و  النفث.  هلذا  احملدث 

ألجل زايدة قبضه و جتفيفه.
و الكندر مع لطافة جوهره، و شّدة لطافة أرضّيته، هو ذو عطريّة 

فلذلك هو يقّوى الروح احليواينّ  و النفساينّ  أيضا.
• و يدخل الكندر كثريا يف أدوية قصبة الرئة، ألنّه يكثر نفوذه 

إليها.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

يف أعضاء الغذاء
• إنّ  هذا الّدواء ملا كان حارّا، فهو يعني على اهلضم و يسّخن 
املعدة. و ملا كان ال خيلو عن قبض و عطرية، فهو يقّوي املعدة 
و يشّدها، خاصة فم املعدة و مينع القئ، و ذلك ألجل تقويته 
فم املعدة و جتفيفه إاّيها. و كذلك أيضا يزيل الغثيان و التهوّع. 
و قشاره أشّد تقّوية للمعدة، ألنّه أشّد قبضا منه و أشّد جتفيفا.

• و إذا مضغ الكندر أعان ذلك على اهلضم مبا جيلب إىل املعدة 
الكندر نفسه  الريق. و  اليت تنحلّ  منه و تصحب  من األجزاء 
أعون على اهلضم من قشاره، ألنّه أسخن من هذا القشار. و 
كذلك ينّقي املعدة من الرطوابت و البلغم، و هذا إبنضاجه هلذه 

الرطوابت فتتهيأ لالندفاع - و بتجفيفه هلا.
الرطوابت، خاصة  بكثرة  نفعه ملن معدته مسرتخية  يشتّد  • و 
قشاره. و كذلك هو انفع للكبد، ينضج فضوهلا و يفتح سددها. 
و إذا كانت املعدة أو الكبد ابردة، كان نفع الكندر هلا أشّد و 

أكثر.
الّدم إذا أكثر منه، و جيّففه، و يوّلد من ذلك  • و هو حيرق 
السوداء. فلذلك كان اإلكثار من الكندر يوّلد اجلذام و البهق 
من  جتفيفا  أشّد  ألنّه  أكثر،  الّدم  جيّفف  قشاره  و  األسودين. 

الكندر نفسه.
داء  الشعر يف  أنبت  برماده،  تضّمد  و  الكندر  أحرق  إذا  و   •

الثعلب.
• و الكندر يطرد الرايح من املعدة و األمعاء و حنوها، و حيّلل 
للرايح جيّفف  القراقر؛ ألنّه مع حتليله  ينفع جّدا من  و  النفخ، 
املعدة و  الكائنة يف  القروح  ينفع من  الرطوابت و ينضجها. و 

األمعاء، و ذلك ألجل جتفيفه هلا و تنقيته إاّيها.

يف أعضاء الّنفض
البطن،  • إنّ  الكندر ملا كان قابضا جمّففا هاضما؛ فهو يعقل 
أو  أو ضعف  الرطوابت،  من كثرة  استطالقه  يكون  ما  خاصة 
زلق، و كذلك ما يكون من قروح األمعاء. و حيبس اخللفة القدمية 
الّدم،  قيام  و  دوسنطاراي  من  ينفع  و  و هضمه.  ألجل جتفيفه 

ألجل تغريته و حبسه الّدم.
• و كذلك هو يقطع النزف من أيّ  موضع كان، حىت من الرحم 
و من األنف، و من املقعدة. و ينفع جّدا من قروح األمعاء و 
قروح املقعدة. و مينع من انتشار قروح املقعدة، و ذلك مبا فيه من 
التجفيف و التحليل و التقويّة. و كذلك يستعمل كثريا يف منع 
انتشار القروح اخلبيثة. و قد يّتخذ منه فتيلة ألجل قروح املقعدة، 

و للزحري.
• و ينفع كثريا من قيام األضراس، ألجل تغريته. و يسّكن وجع 
املعدة و األمعاء؛ أّما إن كان ذلك عن ريح فألجل حتليله هلا، و 
أّما إن كان ذلك عن سجح و قروح ، فألجل تغريته و جتفيفه 
القروح. و إذا سقى الكندر مع شئ من الناخواة نفع ذلك من 

الزحري.

بقّية أحكام الكندر
و  للداحس،  جّيدا  عالجا  ابلعسل، كان  الكندر  خلط  إذا   •
قّوة جالء هذه  القروح؛ و ذلك ألجل  قشاره جّيد جّدا آلاثر 

القشور ألجل شّدة جتفيفها.
• و إذا خلط ابلزيت و اخللّ  نفع جّدا من الثآليل اليت حيسّ  فيها 

مبا يشبه دبيب النمل.
احملّللة ألورام األحشاء،  الكندر كثريا يف األضمدة  • و يدخل 
ألجل  و  األحشاء.  يقّوي  عطر  حتليله،  قّوة  مع  ألنّه  ذلك  و 
جتفيفه و تغريته، هو يدمل اجلراحات خاصة الطريّة منها، و مينع 
القروح الرديئة و اخلبيثة عن االنتشار، و ميأل القروح العميقة، ألنه 

بتجفيفه يزيل املائع من نبات اللحم يف القروح.

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

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

ومنهم: أمحد بن هالل الكرخي
أيب  أصحاب  من  هالل  بن  أمحد  مهام: كان  بن  علي  أبو  قال 
جعفر  أيب  وكالة  على  الشيعة  فاجتمعت   العسكري حمّمد 
مضى  ا 

ّ
ومل حياته،  يف   احلسن بنّص   عثمان بن  حمّمد 

احلسن قالت الشيعة اجلماعة له: أال تقبل أمر أيب جعفر حمّمد 
)أي  الطاعة  املفرتض  اإلمام  عليه  نصَّ  وقد  إليه  وترجع  عثمان  بن 

اإلمام العسكري(؟ 
يعين   - أابه  أنكر  وليس  ابلوكالة،  عليه  ينص  أمسعه  مل  هلم:  فقال 
عثمان بن سعيد - فأما أن أقطع أن أاب جعفر وكيل صاحب الزمان 

أحمد بن هالل 
الكرخي

فال أجسر عليه.
فقالوا: قد مسعه غريك.
فقال: أنتم وما مسعتم! 

ووقف على أيب جعفر فلعنوه وتربؤا منه مث ظهر التوقيع على يد 
أيب القاسم بن روح بلعنه والرباءة منه يف مجلة من لعن.

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

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

ويعترب اللغويون أن جذر وأصل مفردة اإلمام، هو أّم وتعين القصد 
أو القصد ابهتمام خاص، واإلمام هو من أيمت به الناس ويكون 

دائما هدفا ومقصودا حلركة وسعي االخرين. 
ويرى معظم املفسرين أن اإلمامة يف »القرآن الكرمي« متناغمة مع 
معناها اللغوي، وأن اإلمام هو من أيمت به الناس ويتخذونه قدوة 

وأسوة هلم.1
أبعضائه  ويشارك  ابإلمام،  املأموم  يقتدي  اجلماعة،  ويف صالة 
وجوارحه الظاهرة معه وابلتناسق معه يف الركوع والسجود. فيقم 
الصالة؛  إقامة صورة  يف  يتحقق  األمر  وهذا  معه.  وجيلس  معه 
لكن حقيقة الصالة، تتجسد يف تبعية الساحات الثانية لوجود 

االنسان، أي النفس والروح، لإلمام. 
واإلقامة،  األذان  يف  الصالة«  على  »حي  السماوي  النداء  إن 

طلب اإلمام، طلب اإلمام، 
يعني أن تصبح منهيعني أن تصبح منه
إمساعيل شفيعي سروستاين

يتمثل يف الدعوة للذهاب واإلسراع حنو اإلمام؛ الن اإلمام هو 
الصورة  هي  الصالة  بينما  الصالة،  وحقيقة  موضوعية  ظهور 

اخلارجية لإلمام، حبيث أن اإلمام علي يقول: 
»أان صالة املؤمن أان حی علی الّصالة أان حی علی الفالح أان حی 

علی خري العمل...«2
وقال اإلمام علي أمري املؤمنني يف مكان اخر: 

»... أان صاحب الصالة فی احلضر والسفر، بل حنن الصالة والصيام 
والليالی واألايم والشهور واألعوام...«3

وقال اإلمام الصادق متوجها إىل داوود بن كثري: 
»اي داود حنن الّصالة فی كتاب هللا عّز وجّل وحنن الزّكاة وحنن الّصيام 
وحنن احلّج وحنن الّشهر احلرام وحنن البلد احلرام وحنن كعبة هللا وحنن 

قبلة هللا...«4

تكـاليف المنتظرين
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تكـاليف المنتظرين

إن حقيقة وابطن صالة املؤمن، هي التبعية اخلالصة لوالية اإلمام 
وقبوله، وابألحرى، التوحد مع اإلمام يف مجيع الصفات الكمالية، 
حبيث أن ظاهر املؤمن وابطنه، يظهران تبعيته واحتاده مع إمامه 
لدرجة أن احملب يصبح احملبوب ذاته على إثر هذا القرب والتقرب. 
فالقرب هو نقيض للـبعد، أكان ماداي أو معنواي، والتقرب يعين 

الطلب واإلقرتاب والتوحد يف ظل القيام ابألعمال. 
من  اإلقرتاب  إثر  وعلى  واألسود  البارد  احلديد  فان  املثل،  ويف 
الفرن، يتحول تدرجييا إىل ساخن وحارق ومنصهر وابلتايل يصبح 

النار ذاهتا؛ حبيث أن الناظر ال مييز بني احلديد والنار. 
اإلمام  لون  يتخذ  اآلدمي،  لوجود  واألسود  البارد  احلديد  إن 
ورائحته وصفاته على إثر التبعية ومواكبة اإلمام، ويتصف بصفة 
أهل اإلميان، لذلك يطلق عليه اسم املؤمن ومبا أن وجود اإلمام يف 
ظل العناية االهلية التامة، هو مبنأى عن أي عيب ونقص ظاهري 
وابطين، فان املؤمن ابإلمام، ويف ظل هذا اإلمام، يكون مصوان 

من أي عيب ونقص ويف أمان من العذاب االخروي. 
الصالة هو تالوة اآلايت واألذكار  أداء  الظاهر أن  ويظن أهل 

وركوع وسجود األعضاء واجلوارح يف الفجر والظهر والعشاء. 
 :ويقول اإلمام علي أمري املؤمنني

»... ما أمروا إاّل بنبّوة حمّمد وهو الّدين احلنيفّية احملّمديّة الّسمحة 
وقوله يقيمون الّصالة فمن أقام واليتی فقد أقام الّصالة وإقامة واليتی 
صعب مستصعب ال حيتمله إاّل ملك مقّرب أو نبّی مرسل أو عبد 

مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان...«5
طريق  عن  اإلمام  والية  إقامة  احلقيقة  يف  هي  الصالة  إقامة  إن 
ذاته،  اإلمام  أصبح  املصلي،  وكأن  اإلمام،  بصفات  االتصاف 
النه يعيش ويفكر ويعمل وابلتايل النه هو، فان مجيع أعضائه 
وجوارحه ونفسه وعقله وفؤاده ينادي اإلمام؛ رغم أنه ليس اإلمام 

يف احلقيقة. 
ومت تبيان هذه الداللة، يف حديث »قرب النوافل« بشكل خاص. 
إن حديث قرب النوافل، هو حديث قدسي قاله هللا تعاىل يف 
املعراج للنيب األكرم. ويتحدث هذا احلديث عن مكانة املؤمن 
الفرائض  أتدية  طريق  عن  إليه  املؤمن  االنسان  وتقرب  عند هللا 

والنوافل )املستحبات(.
»وما يتقّرب إلّی عبد من عبادی بشیء أحّب إلّی ممّا افرتضت عليه 
وإنّه ليتقّرب إلّی ابلّنافلة حّتی أحّبه فإذا أحببته كنت إذا مسعه اّلذی 
الّتی  به ويده  ينطق  اّلذی  به ولسانه  يبصر  اّلذی  به وبصره  يسمع 

يبطش هبا إن دعانی أجبته وإن سألنی أعطيته.«6

ذاته  احملبوب  تصبح  للمحب،  الوجودية  اآلاثر  فان  وابألحرى، 
على إثر التقرب إىل احملبوب والتبعية له، وكل ما يقوم به مواله، 
يقوم به هو، مثله مثل احلديد األسود والبارد املوضوع جبوار النار، 

يتحول إىل انر وحيوز كل صفات النار. 
ويقول الشاعر موالان: 

تل عن احليلة أيها العاشق، واصبح جمنوان جمنوان
واقتحم قلب النار، وكن فراشة فراشة
اجعل نفسك غريبا، ودمر البيت أيضا

وعندها تعال مع العشاق وامكث يف بيت واحد يف بيت واحد
اذهب واغسل الصدور سبع مرات من األحقاد والضغينة

ومن ث احتسي شراب العشق كأسا كأسا
جيب أن تصبح الروح كلها لكي تكون جديرا ابحملبوب
وإن توجهت حنو الوهلان، جيب ان تصبح وهلاان وهلاان7

إن العيش يف بيت واحد والتوحد واحتاد العاشق مع املعشوق، 
لكى تتحول كل الغربة إىل كل القرابة والرتابط.

الطري«  النيشابوري، يف كتاب »منطق  الدين عطار  فريد  وأورد 
ويف معرض تبيانه ملراتب معرفة احملبوب، قصة متثيلية للفراشات 

وتوجهها صوب النار، ويقول: 
التقت الفراشات ذات ليلة

وحلت يف مضيف حبثا عن الشمعة
وكانت تقول كلها جيب أن نتوحد

فمن أييت ابخلرب اليقني من املطلوب
وذهبت فراشة حنو القصر بعيدا

ويف فضاء القصر عثرت على نور يسطع من الشمعة
فعادت وفتحت دفرتها

وبدأت وصفه بقدر فهمها
البعض  الشمعة، حول بعضها  الباحثة عن  الفراشات  وجتمعت 
وأرسلت من طرفها، رسوال الكتساب اخلرب من الشمعة. وتوجهت 
فراشة من على بعد للتفرج على الشمعة، وأبلغت ابقي الفراشات 

عن نورانية الشمعة، وشرعت بوصف الشمعة قدر فهمها هلا. 
تعترب هذا  ويف هذا االجتماع، كانت مثة فراشة انقدة، مل تكن 
القدر من املعرفة حول الشمعة، مرتبة من املعرفة احلقيقة للشمعة، 
ابالحرى، ال جتد أن العلم الظاهر الذي يبني الصفات الظاهرة 
أخبار  لتكتسب  أخرى  فراشة  أوفدت  لذلك  مقنعا،  للشمعة، 

الشمعة.

تكـاليف المنتظرين

وجاءت فراشة أخرى لتجتاز النور
وأقحمت نفسها ابلشمعة من بعيد

وأخذت تفق جناحيها يف ظل املطلوب
وتغلبت الشمعة وأصبحت هي املغلوبة

فعادت لتنقل جمموعة من األسرار
وأعطت شرحا عن وصال الشمعة

وقالت انقدهتا إن هذا ال يعد مؤشرا 
فانت أعطيت العالمة واملؤشر على غرار اليت سبقتك

حبرارهتا.  وأحست  أكثر  الشمعة  من  الثانية  الفراشة  واقرتبت 
ووجدت قدرا من حرارة الشمعة يف وجودها ومن مث عادت؛ بيد 
أن انقدة الفراشات، ال تعترب هذا القدر من املعرفة كافيا وال يعرب 
عن كمال االدراك عن احلقيقة. وعليه، أوفدت فراشة اثلثة حنو 

الشمعة: 
وحلقت أخرى لتصبح يف حالة وله هائل

وجلست وهي ترتاقص على النار
ومدت يد دركها إىل النار

وأضاعت نفسها وحشرت نفسها معها
ومبا أن النار اشتعلت فيها من الرأس حىت القدم

امحرت أعضاؤها كالنار
وتذوب الفراشة مبجملها يف املطلوب؛ وكأهنا أصبحت خاوية من 
كل حيثياهتا االعتبارية وامنحت وفنت يف وجود حضرة احملبوب.

احتضان  إىل  بعيد  من  تنظر  اليت كانت  الناقدة  الفراشة  وجتد 
الفراشة للشمع، أن الفراشة الثالثة، قد وصلت إىل حقيقة معرفة 
الشمعة  مثل  القدم؛  إىل  الرأس  من  نور  إىل  وحتولت  احملبوب، 

ابلضبط. 
والن شاهدهتا انقدهتا من بعد

ابن جعلتها الشمعة كلوهنا من النور
قالت إن هذه الفراشة هي اليت وحدها اقتحمت امليدان

ومن يدري، فإهنا متلك اخلرب اليقني فحسب
ومن كان ال ميلك اخلرب وال األثر
فهي متلك اخلرب من بني اجلميع8

وأصيبت ابالنشداه،  اليت خرجت عن طورها  الفراشة  تلك  إن 
اكتسبت اخلرب وبلغت علني القني حول احملبوب؛ وكما جاء يف 
النوافل، فان احملبوب األزيل واألبدي، يتقرب إىل  حديث قرب 

العبد املؤمن.

ويصبح احملّب كاحملبوب على إثر التقرب، وحيوز تلك الصفات 
والكماالت. 

االنتفاع  إىل  واملصداقية  االعتبار  الظاهر، كل  أهل  وينسب 
 واالئمة ابملواهب الدنيوية، وينفقون من هللا املتعال والنيب
الظاهرة  وجاهتهم  على  ابلدنيا،  الدين  بيع  من خالل  ليضيفوا 
يضعون  واملعرفة،  الباطن  أهل  أن  بيد  الراسخة؛  غري  والدنيوية 
ذاهتم وجل مصداقيتهم واعتبارهم بتصرف اإلمام، وينهضون من 

موقعهم بوجود اإلمام ومع اإلمام. 
يف  مريضة  لكنها  الظاهر،  يف  سليمة  تبدو  األوىل،  الطائفة  إن 
الباطن، ال بل ميتة، ويف املقابل، فان الطائفة الثانية، سليمة يف 
الباطن وراسخة؛ رغم أهنا تبدو خاوية وفاقدة لالعتبار الظاهري 
وإن  جبارا،  عمال  يعملون  ذاته،  الفقر  ويف  هؤالء،  إن  املادي. 
عزموا، فاهنم يتصرفون ابلقدرة الوالئية يف مجيع الشؤون الدنيوية 

املادية. 
إن كل هذه الرباعة، تتأتى من تساوق حيدث بني احملب واحملبوب. 
وجاء يف قصة »ليلى وجمنون« أن جمنون املسكني يصاب مبرض 

عضال؛ فيصف الطبيب له القيام ابلفصد.
قال جمنون إين ال أخشى املبضع

إن صربي أكثر جسامة وضخامة من اجلبل
لكين وجودي ملئ بليلى

إن هذا الصدف، ملئ بصفات تلك الدرة
أخشى أيها الفّصاد إن قمت بفصدي

أن تدخل املبضع يف ليلى
إن ذلك العقل املالك للقلب السليم، يعلم

أن ال فرق بني ليلى وبيين9
إن البالء الذي أصابنا، هو اإلقالع عن تقليد العشق. وحسبما 

 :يقول الشاعر قاآين الشريازي يف مدح اإلمام علي
ليس من تقليد العاشق، أن يعشق اثنني بقلب واحد

وجيب التخلي إما عن احملبوب أو عن الذات
ليس من املروءة التصرف كالقائدين جانوسيار وماهيار

أن تكون مناصرا ل دارا ومتنح القلب ل االسكندر
إما أن تكون أسريا حلكم احملبوب أو أسريا للنفس

ومن القبح مبكان أن يكون للعروس، زوجني
أيها األحقر من الكلب، إىل مىت تطلب هذا الغزال من احلمار

وأن يكون األسد جارا للثعلب النحيف
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إن رجال صاحب فتوة كعلي، يليق به تج امللك
وتلك النساء اللوايت ميلك ذراعني سروال وشعرية

وإن كانت النزل السماوية يف املتناول
فمن القبح أن ينظر املرء كاملرضى إىل األشياء املزورة

وإن كنت على الصراط املستقيم، فاىل مىت البالهة
أن حتدق يف الفحشاء وتعشق البغي واملنكر10

الصراط  نرتك  أن  املريضة  وقلوبنا  وبالهتنا  طبعنا  دانءة  من  إن 
املستقيم، ونقع يف غرام الغدرة اجلبناء ونعشق التائهني والضالني 

عن السبيل، ونتخذ اخلرزة بدال من اللعل العقيق األمحر.
إن مجلة البالء واالبتالءات الطويلة اليت اهنالت على مدى السنني 
والقرون على احملبني والشيعة، معطوفة على القلب املريض الذي 
النعمات  مجيع  من  حمروما  وبقي  ذاته،  الوقت  يف  اثنني  حيب 

السماوية.
»ال جيتمع حّبنا وحّب عدّوان فی جوف إنسان - إّن هللا مل جيعل لرجل 
من قلبني فی جوفه - فيحّب هذا ويبغض هذا فأّما حمّبنا فيخلص 
احلّب لنا- كما خيلص الّذهب ابلّنار ال كدر فيه - فمن أراد أن يعلم 
حّبنا فليمتحن قلبه- فإن شاركه فی حّبنا حّب عدّوان - فليس مّنا 
ولسنا منه وهللا عدّوهم وجربئيل وميكائيل وهللا عدّو للكافرين.«11

اإلمام  املزمن، خرجنا من عهد  االبتالء واملرض  إثر هذا  وعلى 
واحلجة ودخلنا عهد أئمة الكفر والشرك والضالل، إىل أن 

اجتاحت القسوة جممل صفحات القلب.
ويرى إمام الزمان أن سر الغيبة واحتجاب الشيعة عن حضرة 
احملبوب، يكمن يف انفصام العهد، وابلتايل فان الطريق للخروج 
من كل هذا احلرمان يكمن يف العودة عن عهد األغيار والدخول 

إىل العهد اإلهلي الذي أخذ يف عامل الذّر.
وورد كالم مفصل يف هذا املضمار، يف كتاب »عامل الذّر، ميقات 
عهد اإلمام والعهد مع اإلمام«، وحنيل القارئ الكرمي ملطالعة هذا 

الكتاب. 
وقال إمام الزمان يف توقيعه الشريف للـشيخ املفيد: 

»ولو أّن أشياعنا - وّفقهم هللا لطاعته- علی اجتماع من القلوب 
فی الوفاء ابلعهد عليهم ملا أتّخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعّجلت هلم 
بنا فما حيبسنا  املعرفة وصدقها منهم  الّسعادة مبشاهدتنا علی حّق 
عنهم إاّل ما يّتصل بنا ممّا نكرهه وال نؤثره منهم وهللا املستعان وهو 
وآله  حمّمد  الّنذير  البشري  سّيدان  علی  الوكيل وصالته  ونعم  حسبنا 

الطّاهرين وسّلم...«12

اهلوامش:
عن  نقال  احلوزوية«  والعلوم  واألصول  الفقه  موسوعة  فقه؛  »ويکي   .1
»جامع البيان«، ج ۱، صص ۷۳۶-۷۳۷؛ »التبيان«، ج ۶، ص ۵۰۴؛ 

»التفسري الکبري«، ج ۲، ص ۴۴.
2. ابن شاذان القمي، أبو الفضل شاذان بن جربئيل، »الفضائل«، قم، 

رضي، الطبعة الثانية، 1363 ه .ش.، ص 84.
3. حافظ الربسي، رجب بن حمّمد، »مشارق أنوار اليقني فی أسرار أمري 
املؤمنني«، بريوت، أعلمي، الطبعة األوىل، 1422ه .ق.، ص 261.
4. االسرتآابدي، علي، »أتويل اآلايت الظاهرة فی فضائل العرتة الطاهرة«، 

قم، مؤّسسة النشر اإلسالمي، الطبعة األوىل، 1409ه .ق.، ص 21.
5. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار«، ج 26، ص 2.

6. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »الكايف«، ج 2، ص 352.
7. مولوي، »ديوان مشس«، الغزلّيات، الغزل رقم ۲۱۳۱.

8. عطّار، »منطق الطري«، تبيان وادي الفقر، قصة الفراشات اليت كانت 
تبحث عن خرب من مطلوهبا.

9. مولوي، »مثنوي معنوي«، الدفرت اخلامس، القسم 79.
10. قاآين، »قصائد«، القصيدة رقم ۲۸۴: يف مديح اإلمام علي بن أيب 

طالب
الثالثة،  الطبعة  قم،  القمي«،  »تفسري  إبراهيم،  بن  علي  القمي،   .11

1404ه .ق.، ج 2، ص 171.
12. الطربسي، أمحد بن علي، »اإلحتجاج علی أهل الّلجاج«، ج 2، 

ص 499.

احلديث عن ضرورة وجود املعصوم يدخل يف إطار التعرف على 
اإلمام الذي يلزم على األمة معرفته، إذ مبعرفته يهتدي اإلنسان 
إىل قوام دينه، وسالمة عقيدته، وهتذيبها من الضالل، وتنقيتها 

من شوائب االحنراف.
ويف احلديث عن اإلمام الصادق أنه قال لزرارة: »إذا أدركت 
هذا الزمان فادع هبذا الدعاء: اللهم عرفين نفسك، فإنك إن مل تعرفين 
تعرفين  مل  إن  فإنك  رسولك،  عرفين  اللهم  نبيك،  أعرف  مل  نفسك 
رسولك مل أعرف حجتك، اللهم عرفين حجتك، فإنك إن مل تعرفين 

حجتك ضللت عن ديين.«1
ومن هنا تربز أمهية هذا املوضوع الذي حنن بصدده، فإن احلديث 
عن وجود اإلمام املعصوم يف هذا الزمان الذي يشهد ألواانً من 
االحنرافات العقائدية اخلطرية، اليت يسعى أصحاهبا إىل تشويش 
الفكر الديين األصيل، كفيل مبعاجلة بعض الشبه، اليت تطرح بني 

احلني واآلخر.

وقد حتدث احملققون والباحثون يف الشؤون العقائدية واملهدوية عن 
هذا املوضوع كثرياً، وكتبوا يف ذلك الكتب واألحباث والدراسات 
واملقاالت الشـيء الكثري، ولكن إنطالقاً من إمياننا أبمهية املوضوع، 
وتدقيقاً، نغتنم هذه الفرصة للحديث عن  وضرورة إشباعه حبثاً 
ضرورة وجود املعصوم يف كل زمان من خالل عرض جمموعة من 
الرواايت تصلح إلثبات ذلك، وهذه الرواايت يتلخص مضموهنا 

مبا جاء يف بعضها: »أن األرض ال تبقى بغري إمام.«

رواايت اإلمامية
وهي على طوائف:

األرض  من  رفع  إذا  اإلمام  أن  على  دلت  ما  األوىل:  الطائفة 
لساخت؛

خلت  لو  فإهنا  اإلمام  من  ختلو  ال  األرض  أن  الثانية:  الطائفة 
ملاجت؛

إن األرض إن األرض 
ال تبقى بغير إمام:ال تبقى بغير إمام:
روايات اإلماميةروايات اإلمامية

تكـاليف المنتظرين

فوائد وجـود اإلمام الغائب



الرقم 5090
رمضان كريم 1443

51الدراسات المهدوية الرقم 90
رمضان كريم 1443

الدراسات المهدوية

فوائد وجـود اإلمام الغائب

عطاؤ اإلمام
حممدتقی املوسوي االصبهاين

 روی يف »البحار« و »غاية املرام« من طريق العامة: عن النيب
قال:

»يكون عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفنت رجل يقال له: 
املهدي  يكون عطاؤه هنيئا.«1

يف  ظهوره  قبل  املؤمنني  وقوع  بسبب  هنيئا  عطائه  أقول: كون 
املضيقة و ابتالئهم أبنواع الشدة و املصيبة:

لَنـَبـُْلَوَنُكْم ِبَشيْ ٍء ِمَن اخْلَْوِف َو  مما ورد يف تفسري قوله تعاىل: »َو 
اجْلُوِع َو نـَْقٍص ِمَن اأْلَْمواِل َو اأْلَنـُْفِس َو الثََّمراِت.«2

عن الصادق: »أهنا للمؤمنني قبل قيام القائم.«3
الدين«: عن  املروي يف »كمال  الكرخي  إبراهيم  و يف حديث 
أيب عبدهللا يف وصف القائم قال: »اي إبراهيم، هو مفرج 

الكرب عن شيعته بعد ضنك شديد، و بالء طويل...«4
و يف تفسري »حم، عسق«5 عن أيب جعفر قال: »حم، حتم 
و ع: عذاب، و س: سنون كسين يوسف و ق: قذف و 

خسف و مسخ يكون يف آخر الزمان...«6
و ال خيفى أن الفرج بعد الشدة، و العطاء بعد الضيق و املشقة، 
أهنأ من غريه، و إىل ذلك أشار يف صدر احلديث بقوله: 
»عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفنت« و ميكن أن يكون 
أكثر  دأب  هو  ابملن، كما  عطائه  عدم شوب  من جهة  ذلك 
الناس، فإهنم إن أعطوا أعطوا قليال، و منوا كثريا، و من جهة كونه 
أكرم الناس و أعظمهم شأان، و ال ريب أن عطاء الكرمي أهنأ من 

غريه، أو من جهة كثرة عطائه.
فقد ورد من طريق العامة، عن رسول هللا قال: »خيرج يف آخر 

الزمان خليفة يعطي املال بغري عدد.«7
280- و يف حديث آخر: عنه يف وصف القائم: »و 

املال يومئذ كثري، يقول الرجل: اي مهدي أعطين، فيقول: خذ.«8

اهلوامش:
األثر، ص 153، ح 37؛ »فنت  منتخب  عنه  »البيان«، ص 27،   .1
نعيم، ص 154، ح 130؛ »البحار«، ج 51، ص 82، س 11، و ص 

92، س 21.
2. سورة البقرة، اآلية 155.

3. »كمال الدين«، ج 2، ص 649 ح 3؛ عنه »البحار«، ج 52، 
»إلزام  و  »الربهان«، ج 1، ص 359 ،ح 3،  و  ص 202، ح 28، 

الناصب«، ج 1، ص 53.
4. »كمال الدين«، ج 2، ص 335 ضمن ح 5، عنه »البحار«، ج 

51، ص 144، ح 8.
5. سورة الشورى، اآليتان 1 و 2.

6. »أتويل اآلايت«، ج 2، ص 542، ح 3، عنه »البحار«، ج 24، ص 
804، ح 100، و »الربهان«، ج 4، ص 115 ح 4.

7. »البحار«، ج 51، ص 105، س 3.
8. »غاية املرام«، ج 7، ص 108.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 171-170.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

الطائفة الثالثة: ما دلت على أن األرض ال تبقى بغري إمام؛  
الطائفة الرابعة: ما دل على أن األرض ال ختلو من إمام يعرف 
إال يف  سابقتها  عن  ختتلف  الطائفة ال  وهذه  والنقصان  الزايدة 
وصف اإلمام أبنه يعرف الزايدة والنقيصة، معللًة ذلك أبن لواله 

الختلط على املسلمني أمرهم، فلم يعرفوا احلق من الباطل؛ 
الطائفة اخلامسة: ما دل على أن األرض ال تبقى بغري إمام حي 

ظاهر؛
الطائفة السادسة: ما دل على أن األرض ال ختلو من حجة؛

الطائفة السابعة: ما دل على أن األرض والناس ال يصلحهما إال 
وجود اإلمام؛

الطائفة الثامنة: ما دل على أن احلجة تكون قبل اخللق ومعهم 
وبعدهم.

وهي عدة رواايت:
- ما رواه الصفار يف »بصائر«ـه بسنده عن أمحد بن عمر، قال: 
قلت أليب احلسن: هل يبقى األرض بغري إمام فإان نروي عن أيب 
عبد هللا قال: »ال يبقى األرض إال أن يسخط هللا على العباد؟« 

قال: »ال تبقى إذاً لساخت.«2
عن  هراسة،  أيب  عن  بسنده  »الكايف«  يف  الكليين  رواه  ما   -
أيب جعفر، قال: »لو أن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت 

أبهلها، كما ميوج البحر أبهله.«3
- ما رواه الصفار يف بصائر الدرجات بسنده عن علي بن أيب 
محزة، عن، عن أيب عبد هللا، قال: »إن هللا )جل وعز( أجل 

وأعظم من أن يرتك األرض بغري إمام.«4
- ما رواه الصفار يف البصائر بسنده عن أيب محزة، قال: قال أبو 
عبدهللا: »لن تبقى األرض إال وفيها رجل منا يعرف احلق، فإذا 
زاد الناس فيه قال: قد زادوا، وإذا نقصوا منه قال: قد نقصوا، وإذا 

جاؤوا به صدقهم، ولو مل يكن كذلك مل يعرف احلق من الباطل.«5
- روى الصفار يف البصائر بسنده عن حمّمد بن مسلم، عن أيب 

جعفر، قال: »ال تبقى األرض بغري إمام ظاهر.«6
- روى الصدوق يف »علل الشرايع« بسنده عن كرام، قال: قال 
أبوعبدهللا: »لو كان الناس رجلني لكان أحدمها اإلمام« وقال: 
»إن آخر من ميوت اإلمام، لئال حيتج أحدهم على هللا عز وجل تركه 

بغري حجة هلل عليه.«7
- فقد روى القمي يف »اإلمامة والتبصـرة« بسنده عن احلسن بن 
زايد، عن أيب عبد هللا، قال: »األرض ال تكون إال وفيها عامل 

يصلحهم، وال يصلح الناس إال ذلك.«8
أبو  قال  قال:  تغلب،  بن  أابن  عن  بسنده  الصفار  روى  فقد 

عبدهللا: »احلجة قبل اخللق، ومع اخللق، وبعد اخللق.«9

اهلوامش:
1. الکليين، »الکايف«، طهران، دارالکتب االسالمية، ج ۱،  ص ۳۴۲ 

2. صّفار، »بصائر الدرجات«، ص 508.
3. الکليين، »الکايف«، ج 1، ص 179.

4. صّفار، »بصائر الدرجات«، ص 505.
5. نفس املصدر، ص 351.
6. نفس املصدر، ص 506.

7. الشيخ الصدوق، »علل الشرائع«، ج 1، ص 196.
8. القمی، »اإلمامة والتبصرة«ع ص 28.

9. صّفار، »بصائر الدرجات«، ص 507.

املصدر: مقالة »ضرورة وجود املعصوم«، الکاتب: الشيخ إسكندر 
اجلعفري.
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إدريس«  »موالى  مبدينة  ۱۹۶۷م.  عام  احلسينی  ادريس  ولد 
املغربية، وترعرع يف مدن »املغرب«: »القصر الكبري«، »مكناس«، 
»الرابط«، وذلك نتيجة الظروف اليت كانت حتددها وظيفة والده 

يف وزارة الفالحة.

األجواء اليت ترعرع فيها
نشأ السيد إدريس يف أوساط عائلية وبيئة اجتماعية منحته منذ 
البداية الثقة ابلنفس والعقلية املنفتحة والواعية نتيجة هيمنة قانون 
حرية الرأي وحرية الفكر فيها، فكان متحّرراً من كل فكر عقائدي 
يف بيئته ومل يواجه أي لون من ألوان األزمة يف احلرية. فيقول السيد 

إدريس يف هذا اجملال: 
إنين مل أنشأ يف أسرة تضرب أبناءها اطالقاً، ألّن املغاربة ال يعرفون 

إدريس الحسيني

كيف يضربون أبناءهم. وهذه احلرية العقائدية يف بييت ساعدتين على 
أن أدخل يف معرتك االختيارات الفكرية دون مسبقات.

كما أّن دولة املغرب بشكل عام كما يصفها السيد إدريس بلد 
يتمتع مبجتمع مدين، وفيه أن ختتار فكراً ال يعين أن املسألة أصبح 
هلا مدلوال طائفياً، كما هوالوضع يف بلدان أخرى، بل الكل حّر 
يف أن خيتار طريقته دون أن يذهب به ذلك إىل االخالل ابألمن 

العام.
املتفتحة  ابلعقلية  السيد إدريس متسماً  ويف هكذا أجواء ترعرع 
الفكر االنساين عموماً  البحث يف  والناقدة، فنمى لديه طموح 
والفكر االسالمي على وجه اخلصوص، وهذا هو الطموح الذي 
ظل يراوده منذ الصبا والذي دفعه ليجتاز كل العقبات اليت اعرتته 

من أجل حتققه.

بداية الرحلة اجلادة يف البحث:
أدرك السيد إدريس يف بداية توجهه للبحث أن ليس مثة شيء يف 
الدين إالّ وله عالقة ابلتاريخ، وأّن ما متلكه اليوم األمة اإلسالمية 
من عقائد وأحكام وثقافات كّلها جاءت عن طريق الرواية، فلهذا 
ينبغي أن يكون التاريخ هو أحد املصادر العلمية املهمة. فتوجه 
السيد إدريس إىل األحباث التارخيية بصورة موضوعية ومن دون 

حتّيز أو تعّصب الجتاه معني.

مرحلة اجتياز العقبات
أول عقبة واجهها السيد إدريس يف مسريته حتذير بعض العلماء 
له من البحث يف القضااي التارخيية القدمية، حمتجني لذلك أبن 
هذا األمر ابعث على الفتنة وأنه يورث الباحث شبهات توجب 

تزلزل بنيته العقائدية.
العقبة،  هذه  اجتياز  من  متّكن  ما  سرعان  إدريس  السيد  لكن 
فلم يتقبل هذه الفكرة فبهذه العقلية خاض السيد إدريس غمار 
أنقاض  بني  عاشها  طويلة  فرتة  حبثه  رحلة  واستغرقت  البحث، 

التاريخ املدفون.

بداية تعرفه على التشيع
يقول السيد إدريس: 

املؤمنني  أمري  وسرية  فاجعة كربالء  عن  يتحّداثن  بيدي كتاابن  وقع 
علّي بن أيب طالب، وكنت ألّول مّرة أجد كتاابً حيمل هلجة من 
نوع خاص مناقضه متاماً لتلك الكتب اليت عكفت على قراءهتا، مل 
أكن أعرف أّن صاحب الكتاب رجل شيعي، ألنين ما كنت أتصّور 
أّن الشيعة مسلمون! فكانت تتلط عندي املسألة الشيعية ابملسألة 

البوذية أو السيخية!!
ومن هنا تفتحت ذهنية السيد إدريس فتعرف على بعض أفكار 
ورؤى التشيع فتبادر إىل ذهنه: ملاذا هؤالء شيعة وحنن سنة. ويقول 

السيد إدريس:
حتّول هذا السؤال يف ذهين إىل شبح، يطاردين يف كل مكان، فتجاهلت 
األمر يف البداية وتناسيته حىت اخفف عن نفسي مضاضة البحث، 
بيد أن ثقل البحث كان أخف علّي من ثقل السؤال وأقل ضغطاً من 

احلرية والشك املريب.
التخلص من هذا  إدريس وألجل  السيد  قّرر  املنطلق  ومن هذا 
مسلماته  حيسم  حىت  ابجلديد  فكره  يزّود  أن  النفسي  الضغط 

املوروثة، ألنه أدرك عدم قيمة أفكار ترتاكم يف ذهنه من دون أن 
تبلور عنده أساس عقائدي متني.

فلهذا قّرر السيد إدريس أن يتوجه إىل معرفة الفكر الشيعي من 
أجل االملام ابلفوارق بينه وبني الفكر السين.

ثار االنغماس يف الرتاث الشيعي
منعطفات  يف  الضائع  احلق  عن  يبحث  أن  إدريس  السيد  قّرر 
التاريخ اإلسالمي، وكان من أكرب األحداث التارخيية اليت تركت 
األثر العميق يف وجدانه هي فاجعة الطف الدامية، ومنها عرف 
اليوم ليس جديداً على األمة،  أّن هذا الظلم الذي يشكو منه 
وأن الظاملني اليوم يسلكون طريقاً أسسه رجاالت كانوا يشّكلون 

.حجر عثرة أمام مسرية األئمة من آل البيت

عقبة أحقية األكثرية
يقول السيد إدريس:

كنت كلما طرحت سؤاال على نفسي، رأيت شيطاانً يعرتيين ويقول 
املسلمني  ماليني  من  أعظم  أنت  فهل  السؤال،  هذا  عنك  دع  يل: 
الذين وجدوا قبلك، وهل أنت أعلم من هؤالء املوجودين حىت حتسم 

يف هذه املسألة. 
ويضيف:

كنت أعلم أّن هؤالء املاليني مل يطرحوا هذا السؤال على أنفسهم 
هبذه القّوة واإلحلاح.

وعلى كل حال مل تكن هذه االعرتاضات بذلك املستوى الذي 
تردع السيد إدريس عن اندفاعه إىل كشف احلجاب عن احلقيقة 

املستورة. ويقول السيد إدريس: 
املظلوم،   ][احلسني قضية  أصدقائي  على  دائماً  أطرح  كنت 
وآل البيت... فأان ضمآن إىل تفسري شاف هلذه املآسي... كيف 
يستطيع هؤالء السلف الصاحل أن يقتلوا آل البيت تقتيال! لكن 
أصحايب، ضاقوا مين وعّز عليهم أن يروا فكري يسري حيث ال تشتهي 

سفينة اجلماعة.
ويضيف السيد إدريس:

من هنا بدأت قصة - احلركة حنو االستبصار - وجدت نفسي أمام 
قاعدة  على  أقف  حتماً  جعلتين  اليت  التساؤالت  من  عارمة  موجة 
اعتقادية صلبة. أنين لست من أولئك الذين حيبون أن خيدعوا أو أن 
أبداً، ال أرتح حىت أجدد منطلقايت، وأعاجل مسلمايت،  ينّوموا، ال، 

المستبصـرون

المستبصـرون
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فلتقف حركيت يف املواقف، ما دامت حركيت يف الفكر صائبة.
مهما  البحث  ملواصلة طريق  إدريس عزمه  السيد  هنا شّد  ومن 
كانت النتائج، كما أنّه أدرك أبن هذا الطريق وعر، تتجلى فيه 
أقوى معاين التضحية، وفيه يكون االستقرار واهلناء بدعاً. ألّن 
أئمة هذا الطريق ما اراتح هلم ابل وال قّر هلم جنان،حىت يـُّتموا، 

وذحبوا، وحوربوا عرب األجيال!

اتاذ املوقف النهائي
يقول السيد إدريس:

يف اللحظات اليت ظهرت يل األحداث على حقيقتها، قامت - فوراً 
اقتالع »ضرس«  عليها  عّز  فالنفس  ونفسي،  عقلي  بني  - حرب 
العقيدة السابقة، والعقل عّز عليه أن يتغاضى عن احلقائق الواضحة 
القناعة  مورواثً، وإما أن أسلك سبيل  أتبع طريقاً  أن  فإما  القطعية، 

ونور العقل.
ويضيف: 

كان هذا أخطر قرار اتذته يف حيايت، لكي انتقل بعدها إىل رحاب 
التحدايت الفكرية واالجتماعية.

ومن هنا استقر املقام ابلسيد إدريس يف هدى األئمة األطهار، 
فأعلن تشيعه يف املغرب مث هاجر إىل سوراي من أجل االلتحاق 
ابحلوزة العلمية يف دمشق. فتلقى دراسته احلوزوية على يد مجلة 
من املشايخ والعلماء، وال يزال متابعاً لدراسته إىل جانب مزاولة 
والكتابة  الصحافة  عمل  إىل  اضافة  العلمية،  ابحلوزة  التدريس 

االخرى.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية.

المستبصـرون

الجهاد بالنفس

عن أمري املؤمنني عليه السالم يف حديث أنه سأل رسول هللا صلى 
هللا عليه وآله وسلم :عن صفة املؤمن، فقال: عشرون خصلة يف 
املؤمن، فإن مل تكن فيه مل يكمل إميانه، إن من أخالق املؤمنني 
واملطعمون  الزكاة،  إىل  واملسارعون  الصالة،  احلاضرون  علي  اي 
اليتيم، املطهرون أطمارهم، املتزرون  للمسكني، املاسحون لرأس 
على أوساطهم، الذين إن حدثوا مل يكذبوا، وإن وعدوا مل خيلفوا، 
أسد  الليل،  رهبان  صدقوا،  تكلموا  وإن  خيونوا،  مل  ائتمنوا  وإن 

وال  جارا،  يؤذون  ال  الليل،  قائمون  النهار،  صائمون  ابلنهار، 
يتأذى هبم جار، الذين مشيهم على األرض هون، وخطاهم على 

بيوت األرامل وعلى أثر اجلنائز جعلنا هللا وإايكم من املتقني.

املصدر: »وسائل الشيعة«، الشيخ أبو جعفر احلر العاملي، ج 11، 
صص 146.

خصال 
إن لم تكن 
في المؤمن 
لم يكمل إيمانه
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:قال الرضا
»بِِنْعَمِتَک الّلُهمَّ تَِتمُّ الّصاحِلاِت اي َمْعُروفا اِبْلَمْعُروِف، اي َمْن ُهَو 
اِبْلَمْعُروِف َمْوُصوٌف، اَنِْلنی ِمْن مْعُروِفَک َمْعُروفا تـُْغنينی ِبه َعْن 

َمْعُروِف َمْن ِسواَک، ِبَرمْحَِتَک اَي اَْرَحَم الرّامِحنَي«
املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 

اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 177.

صحيفة الرضوية

دعاء 
للفزع من 

السلطان
 َعمرو بن احلَِمق اخلُزاعي )وفاة 50 ه.ق.(، من صحابة النيب
وكان  السالم،  احلسنعليهما  واإلمام  علي  اإلمام  أصحاب  ومن 
يف معسكر أمري املؤمنني يف معركة اجلمل وصفني وهنروان. 
كان عمرو من رواة احلديث من رسول هللا، ومما رواه حديث 

الغدير.
واإلمام   1علي لإلمام  املقربني  من  احلمق  بن  عمرو 
وقُتل  اخلالفة،3  من  عثمان  خلع  يف  دور  وله   2،احلسن
عمرو على يد عمال معاوية سنة 50 هـ.ق.4 فاحتج عليه اإلمام 

احلسني يف رسالة كتبها ملعاوية.5

السرية الذاتية
عمرو بن احلمق ابن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القني بن رزاح 
بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي، فهو من 
قبيلة اخلزاعة.6 مل يرد يف املصادر شيء عن حياته قبل اإلسالم، 
فعاش مثانني عاما،7 وقتل سنة 50 هـ.ق.،8 فتكون والدته حوايل 

ثالثني قبل اهلجرة.
بعد صلح  أسلم  فقال  عمرو،  إسالم  يف  قولني  األثري  ابن  ذكر 

احلديبية أو بعد حجة الوداع، لكنه اعترب األول أصح القولني.9 
أحاديث، وممن روي  عنه  النيب وروى  فكان من أصحاب 
عنه جبري بن نـَُفري ورفاعة بن شداد.10 كما أنه من رواة حديث 

الغدير.11
وذكر أن عمرو بن احلمق سقى يوماً رسول هللا، فدعا له 

قائال: 
يف  شعرة  تبيض  ومل  عاما  مثانني  فعاش  ِبَشباِبه«،  َمِتعُه  »اَللُهَم 

وجهه.12
وبعد وفاة رسول هللا أقام عمرو بن احلمق يف »الشام«13 
وعلى قول آخر يف »مصر«،14 مث ذهب إىل »الكوفة« وأقام 

هبا.15
وكان عمرو من املخالفني لعثمان اخلليفة الثالث، فذكر الطربي 
أن عمرو بن احلمق وبعض أشراف الكوفة اجتمعوا وشرعوا بذكر 
مثالب عثمان، فكتب سعيد بن العاص وايل الكوفة إىل عثمان 
خيربه ابألمر، فأمر عثمان بنفيهم إىل الشام.16 وذكر ابن عبد 
الرّب أن عمرو كان ممن توجهوا إىل املدينة لالعرتاض على عثمان، 
وكان من األربعة الذين هجموا على دار عثمان،17 كما اعترب 

البعض أنه قاتل عثمان، وطعنه تسع طعنات.18

َعمرو بن الحمق 
حواريى العلى

سيرة اإلخيـار
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سيرة اإلخيـار

صحبته لإلمام علي
قال عمرو بن احلمق لعلي يف صفني:

إين وهللا اي أمري املؤمنني ما أجبتك وال ابيعتك على قرابة بيين و بينك، 
ولكن  به،  ذكري  يرفع  سلطان  التماس  وال  تؤتينيه،  مال  إرادة  وال 

أحببتك خلصال مخس:
،إنك ابن عم رسول هللا

وأول من آمن به،
،وزوج سيدة نساء األمة فاطمة بنت حممد
،وأبو الذرية اليت بقيت فينا من رسول هللا

وأعظم رجل من املهاجرين سهما يف اجلهاد،
فلو أين كلفت نقل اجلبال الرواسي ونزح البحور الطوامي حىت أييت 
علي يومي يف أمر أقوي به وليك وأوهن به عدوك ما رأيت أين قد 

أديت فيه كل الذي حيق علي من حقك .
بناء على رواية عن اإلمام الكاظم كان عمرو من حواريي 
اإلمام علي،19 وقيل أنه كان من اإلمام علي مبنزلة سلمان من 
رسول هللا،20 واعتربه الربقي يف رجاله من شرطة اخلميس.21 
وقد شارك يف مجيع معارك اإلمام علي فرتة خالفته: اجلمل 
له يف صفني: »ليت  وصفني وهنروان.22 وروي أن اإلمام قال 
أن يف جندي مائة مثلك «، ودعا له: »اللهم نور قلبه، واهده إىل 

الصراط املستقيم.«23

مقتله
عندما وصل معاوية بن أيب سفيان إىل احلكم )وذلك بعد صلحه 
مع اإلمام احلسن( نصب زايد بن أبيه إلمارة الكوفة، فأخذ 
زايد يطارد رجال الشيعة ويقتلهم، فهرب عمرو بن احلمق من 
الكوفة، لكنه قتل أخريا سنة 50 هـ.ق. على يد عمال معاوية.24

وعن كيفية مقتله هناك خالف يف املصادر، فقال البعض قتله 
معاويه بعد أن أعطاه األمان، ويؤيد هذا القول ما ورد يف رسالة 

احتجاجية كتبها اإلمام احلسني ملعاوية، حيث قال فيها:
وجهه  وأبلت  أخلقت،  الذي  احلمق،  بن  عمرو  بقاتل  لست  »أو 

العبادة، فقتلته من بعدما أعطيته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت 
من شعف اجلبال.«25

إيل  شداد  بن  رفاعة  مع  عمرو  هرب  الطربي  رواية  على  وبناء 
»املوصل«، واختفيا يف جبل، لكن قُبض على عمرو -وهو شيخ 
هللا  عبد  بن  الرمحن  عبد  املوصل  حاكم  إىل  به  وبُعث  مريض- 
الثقفي، فكتب عبد الرمحن إىل معاوية خيربه ابألمر، فاهتم معاوية 
عمرًو بقتل عثمان بتسع طعنات، وأمر أبن يطعن عمرو بتسع 
أو  األوىل  الطعنة  يف  عمرو  فمات  عثمان،  طعن  طعنات كما 

الثانية.26
وورد يف رواية أخرى أن عمرو دخل غارا، فنهشته حية؛ فمات، 
فوجده عامل املوصل، فقطع رأسه، وبعث به إىل زايد، وبعث به 

زايد إىل معاوية.27

الطوف برأسه يف البالد
يف  محل  رأس  أول  احلمق  بن  عمرو  رأس  أن  املصادر  وذكرت 
اإلسالم من بلد إىل بلد،28 كما أنه أول رأس أهدى يف اإلسالم، 

بعث به زايد إىل معاوية.29
وبعدما وصل الرأس إىل معاوية بعث به إىل زوجة عمرو، وقد أمر 

حببسها من قبل يف سجن »دمشق«.30
ذكر ابن األثري )املتوىف سنة 630 هـ.ق.( أن قرب عمرو بن احلمق 
مشهور يف املوصل، وله مزار كبري، بناه سعيد بن احلمدان وهو ابن 

عم سيف الدولة احلمداين سنة 336 هـ.ق.31
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شروط االمام
على   النيب من  النص  بوجود  االميان  هو  التشيع  أن  قدمنا 
علي، و كان من نتيجة ذلك ان اختذ الشيعة من صفات 
علي شروطا أساسية لالمامة جيب أن يتصف هبا كل من 
يتوىل اخلالفة بعد الرسول؛ و علي مل يسجد لصنم قط، و مل 
يشرك ابهلل  طرفة عني، و مل تصدر عنه خطيئة يف حياته كلها ال 
عمدا و ال سهوا، فخليفة الرسول جيب ان يكون كذلك، 
و  الفواحش  مجيع  عن  العصمة  وجوب  يف   متاما كاألنبياء

القبائح من الصغر اىل املوت. 
و من أدلتهم ان األئمة هم حفظة الشرع و القوامون به كاألنبياء؛ 
فلو جازت عليهم املعصية انتفت الفوائد من وجودهم، و ان هللا 

سبحانه قال: 
»قَاَل ِإينّ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما ۖ قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت ۖ قَاَل اَل يـََناُل َعْهِدي 

الظَّاِلِمنَي«1 
فقد دلت اآلية ان عهد هللا، و هو االمامة، ال يكون ملن ظلم و 

عصى هللا يف حياته و لو مرة واحدة.
و ايضا علي افضل الصحابة فيجب ان يكون االمام افضل من 

شروط االمام و الحاكمشروط االمام و الحاكم

رعيته يف مجيع صفات الكمال و اجلالل، ألن األعلم األتقى ال 
جيوز ان ينقاد ملن هو دونه علما و تقى، و هبذا جاء »القرآن 

الكرمي«: 
»َأَفَمْن يـَْهِدي ِإىَل احْلَقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتَـَّبَع َأمَّْن اَل يَِهدِّي ِإالَّ َأْن يـُْهَدٰى ۖ 

َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن«2
و هذه الصفات اليت يشرتطها الشيعة يف االمام مل تتوافر يف واحد 
ممن توىل اخلالفة غري االمام علي و ولده احلسن خباصة من جاء 
بعدمها، فمن الطبيعي إذن ان ال يعرتفوا إبمامة اي حاكم غري 
علي و ابنائه3 و ان ينظروا اليه نظرهم اىل من غصب اهل 
البيت حقهم اإلهلي، و دفعهم عن مقامهم و مراتبهم اليت 
رتبهم هللا فيها؛ و كان احلاكم بدوره يرى يف الشيعة العدو اللدود، 
و احلزب املعارض حلكمه، حىت و لو التزموا السكوت و اهلدوء 
ما داموا يعتقدون أبن غريه أحق و أوىل. فمبدأ التشيع ال ينفصل 
حبال عن معارضة احلاكم اذا مل تتوافر فيه الشروط، و هي النص 
و احلكمة و االفضلية، و من هنا القي الشيعة من احلاكمني يف 
كل دور صنوف االضطهاد و التنكيل و احلرمان. و من هنا كانوا 

ميثلون احلزب املعارض دينا و امياان.

طاعة احلاكم اجلائر
ذكر علماء السنة يف كتب الفقه و العقائد هذه املسألة: هل جتب 

طاعة احلاكم الفاسق اجلائر او ال؟
قال ابن حنبل و الشافعي و مالك: جيب الصرب عند جور احلاكم .4 

و جاء يف آخر اجلزء الثامن من كتاب املواقف و شرحه: 
ينفع مع  قالوا: ال يضر مع االميان معصية، كما ال  املرجئة  ان 
املعرفة  االميان هو  ان  اىل  فرقهم  بعض  الكفر طاعة؛ و ذهبت 
هذه  فيه  اجتمعت  فمن  ابلقلب،  احملبة  و  له،  اخلضوع  و  ابهلل 
الصفات فهو مؤمن ال يضره ترك الطاعات و ارتكاب املعاصي 

و ال يعاقب عليها.
و زعموا ان اخلروج على احلاكم املستخف بدين هللا اجلائر على 
عباد هللا حرام مستدلني أبن يف اخلروج تفريقا لكلمة املسلمني، 
 :و استبدال اخلوف ابألمن؛ و مبا رواه ابو بكر عن الرسول
فيها خري من  املاشي  املاشي، و  فيها خري من  القاعد  ستكون فنت 
الساعي أال فاذا نزلت او وقعت، فمن كان له ابل فليلحق اببله، و 
من كان له غنم فليلحق بغنمه، و من كان له ارض فليلحق ابرضه. 
فقال رجل: اي رسول هللا من مل يكن له ابل و ال غنم و ال ارض؟ 

قال: »يعمد اىل سيفه فيدق على حده حبجر.«
امثاهلا  و  االقوال  تلك  و  اليه،  ما  و  احلديث  هذا  جاء  قد  و 
كما يشاء احلاكمون الذين وجدوا قدميا و حديثا فقهاء يفتوهنم 
مبا يريدون، و يضعون االحاديث، و يفسرون القرآن مبا يصون 
مصاحل الظامل الغاشم. و نقل ابو زهرة5 ان رسول هللا قال: 
»من وىل عليه و ال فرآه أييت شيئا من معصية هللا فليكره ما أييت من 
معصية و ال ينزعن  يدا من طاعة«. هذا اىل ان االشاعرة يقولون 
أبن االنسان مسري غري خمري و ان مجيع افعاله بقضاء هللا و قدره.
اما علماء االمامية فقد جاءت اقواهلم و احاديثهم على العكس 
حيث اعتربوا االنسان خمريا غري مسري، و محلوه مسؤولية اعماله و 
افعاله؛ و على الرغم من ان الشيعة اعتربوا اخلالفة حقا إهليا لعلي 
و ألوالده، فقد تساهلوا اىل اقصى احلدود مع احلاكم العادل، و 

فضلوا غري املسلم اذا كان عادال على املسلم اذا كان ظاملا.
فقد اشتهر عن ابن طاووس انه قال: الكافر العادل خري من املسلم 

اجلائر. 
و قال العالمة اجمللسي يف »البحار«: امللك يبقى مع الكفر و ال 

يبقى مع الظلم. 
و قال الشريف الرضي: 

اي ابن عبد العزيز لو بكت الع

ين فىت من امية لبكيتك 
و جاء عن االمام الصادق: »من ارضى سلطاان جائرا بسخط 
هللا خرج من دين هللا« و قال اإلمام الباقر: »ال دين ملن دان 
بطاعة من عصى هللا« و قال االمام علي: »ال طاعة ملخلوق 

يف معصية اخلالق.«
فيه معونة لظامل جبهة من  الشيعة أبن اي عمل،  و أفىت فقهاء 
اجلهات فهو حرام، و كبرية من الكبائر؛ و كان يف عهد الرشيد 
رجل من الشيعة يدعى صفوان، و كانت له مجال يكريها هلارون 
الرشيد حني يذهب اىل »مكة« للحج، فدخل يوما على االمام 
منك  شي ء  »اي صفوان كل  له:  فقال  بن جعفر،  موسى 

حسن مجيل ما خال شيئا واحدا.« 
قال: جعلت فداك أي شي ء؟ 

قال: »كراء مجالك من هارون.« 
قال: و هللا ما أكريته اشرا و ال بطرا و ال للصيد و ال للهو، و لكن 
أكريته لطريق مكة، و ال اتواله بنفسي، و لكن ابعث معه غلماين. 

فقال: »اي صفوان أيقع كراؤك عليهم؟« 
قال: نعم جعلت فداك. 

قال: »أحتب بقاؤهم حىت خيرج كراؤك؟« 
قال: نعم. 

قال: »فمن أحب بقاءهم فهو منهم، و من كان  منهم فهو يف 
النار.«

الرشيد،  ذلك  فبلغ  آخرها،  فذهب صفوان، و ابع مجاله عن 
فدعاه، و قال له: اي صفوان بلغين انك بعت مجالك. قال: نعم. 
قال:  ابالعمال.  يفون  ال  الغلمان  و  شيخ،  اان  قال:  مل؟  و  قال: 
هيهات هيهات .. اين ألعلم من اشار عليك بذلك، اشار عليك 
موسى بن جعفر. قال: ما يل، و ملوسى بن جعفر؟ قال: دع عنك 

هذا، و هللا لو ال حسن صحبتك لقتلتك.
و كتب املنصور اىل االمام الصادق: مل ال تغشاان كما يغشاان 

الناس؟ 
ال  و  عليه،  نافك  ما  الدنيا  من  لنا  »ليس   :االمام فأجابه 
عندك من اآلخرة ما نرجوك به، و ال انت يف نعمة فنهنيك، و ال 
املنصور اثنية: تصحبنا لتنصحنا.  اليه  يف نقمة فنعزيك.« فكتب 
فأجابه االمام: من اراد الدنيا ال ينصحك، و من اراد اآلخرة 
ال يصحبك. فقال املنصور: و هللا لقد ميز عندي منازل الناس من 

يريد الدنيا ممن يريد اآلخرة ال الدنيا.
و أحاديث االمامية يف هذا الباب ال يبلغها االحصاء، و فيها 
جند السر البتعاد كبار العلماء و مراجع الدين يف النجف عن 

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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عن عبدهللا ْبن عّباس قال: 
أخذ الّنيّب و بيدي و يد علّي بن أبی طالب و خال 
بنا على ثبري مثّ صّلى بنا ركعات مثّ رفع يديه إىل الّسماء فقال: 

»الّلهّم إّن موسى ْبن عْمران سألك و أان حمّمد نبّيك أْسألك أْن تْشرح 
يل صْدري و تيّسر يل أْمري و حتّلل عْقدة مْن لساين ليْفقه قْويل و 
اْجعْل يل وزيرا مْن أْهلي علّي ْبن أيب طالب اْشدْد به أْزري و أْشرْكه 

يف أْمري.« 
قال اْبن عّباس: مسْعت مناداي ينادي: 

»اي أمْحد قْد أوتيت ما سأْلت.« 
 :لعلّی فقال الّنبی

»اي أاب احلسن إرفع يدک إلی الّسماء فادع رّبک و سل يعطک.« 

فرفع علّی يده إلی الّسماء و هو يقول: 
»اللهّم اجعل لی عندک عهدا. و اجعل لی عندک وّدا.«

فأنزل هللا علی نبّيه: 
»ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاحِلاِت َسَيْجَعُل هَلُُم الرَّمْحُن ُودًّا«1

فتالها الّنبی علی أصحابه.

اهلامش:
1. سورة مرمي، اآلية 96.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
بريوت، الطبعة األولی، 1423ه.ق.، صص 321؛ »املستدرک علی 

الصحيحني«، ج 3، صص 57-56.

خيـر البـرّية

السياسة و رجال احلكم، فلقد توارثوا ذلك خلفا عن سلف عن 
االئمة االطهار.

بتحرمي  أفتوا  االمامية احلاكمني، و  املخلصون من علماء  قاطع 
دفع  و  للمؤمنني،  نفع  فيه  ما  اال  يستثنوا  مل  و  عندهم،  العمل 
أفتوا  بل  بذلك،  يكتفوا  مل  و  املظلومني،  عن  الظلم  و  احليف 
أبشياء تتصل مباشرة أبعمال احلاكم، فلقد اشرتطوا العدالة يف 
امام اجلمعة و اجلماعة، و كان احلاكم - يف الغالب- يؤم الناس 
ال  به ابطلة  املؤمتني  ان صالة  الشرط  هذا  و الزم  الصالة،  يف 
يتقبلها هللا، مع علمهم بفسق االمام و جوره، هذا اىل ان شرط 
العدالة يشعر أبن القيادة يف كل شي ء ال تصلح مع األمانة و 
االخالص. و أفتوا ايضا بتحرمي الغناء و استعمال آالت الطرب، 
و الصيد للهو، و ما اىل ذلك مما كان يتعاطاه احلاكمون. و هبذا 
يتبني  ان مبدأ التشيع يالزم الثورة على الفساد و الظلم، فال بدع 

اذا كان اضطهاد الشيعة من الشغل الشاغل لكل حاكم جائر.

الوالة و شيوخ السوء
ميلؤن  و  االحرار،  يستعبدون  و  االموال،  ينهبون  الوالة  كان 
يف  و كانوا  الرقاب،  يف  السيف  يعملون  و  ابألبرايء،  السجون 
و  اعماهلم،  يربر  من  السوء  شيوخ  من  جيدون  نفسه  الوقت 
خيرجها على قواعد الدين و اصول الشريعة؛ فلقد وجد معاوية، 
ااب هريرة ومسرة بن جندب يضعان االحاديث الكاذبة على لسان 
الرسول يف مدح معاوية، و الطعن على علي! كما وجد 
ولده يزيد شيخا يقول: »ان احلسني قتل بسيف جده!« ... و قال 
احلسن البصري )ت 110 ه.ق.(: »جتب طاعة ملوك بين امية، و 
ان جاروا، و ان ظلموا ... و هللا ملا يصلح هبم اكثر مما يفسدون.«

و كان ملوك بين العباس أغىن اجلميع هبذا النوع من الشيوخ.
اثر الشيعة أئمتهم و فقهاؤهم و أدابؤهم على حكام اجلور، و 
رفضوا التعاون معهم على االمث، ألن عقيدة التشيع ثورة بطبعها 
على الباطل، و تضحية ابحلياة من اجل احلق، و ليس ابملعقول 
ان يتجاهل احلاكمون هذه العقيدة فاضطهدوا الشيعة، و نكلوا 
هبم، و طاردوهم يف كل مكان، و ساوموا شيوخ السوء، و مت 
االتفاق بني الفريقني على ان يقتل اولئك املؤمنني املخلصني هلل 
و لرسوله و اهل البيت، و يبارك هؤالء التقتيل، و خيرجوه على 

اساس من الدين املزعوم.

الشيعة و الحاكمون

ان  و  للشيطان،  دينهم  السوء  شيوخ  يبيع  ان  غريبا  ليس  و 
فان  الشريعة،  من  مروقهم  و  الشيعة،  تكفري  يسطروا يف كتبهم 
اكثر اصحاب الصحف يف العصر، او الكثري منهم، يقبضون و 
ينشرون كما يشاء االقطاع و االستعمار، متاما كما كتب شيوخ 
السوء للحاكمني من قبل؛ ليس ذلك بغريب، و امنا غريبة الغرائب 
ان يثق كاتب أبقوال اولئك الشيوخ املأجورين، و يعتمد عليها، 
كأهنا آي الذكر احلكيم.. ان الكثري من املصادر القدمية اليت بني 
ايدينا حباجة اىل الدرس و التمحيص، خباصة اليت تتعرض للفرق 
و املذاهب، فلقد كان للقدماء غاايت و أهواء، كما ألصحاب 
من  وقت  يف  القدم  فما كان  أهواء،  و  غاايت  الصحف  هذه 
لبينة على  او مرجحا  االسانيد،  للثقة بسند من  االوقات سببا 
حاول  اذا  احلقيقة  هذه  يتجاهل  ال  ان  الكاتب  فعلى  اخرى؛ 
اقواهلا  الطوائف عليه ان يعتمد على  ان يكتب عن طائفة من 

ابلذات، و املصادر املعتربة عندها.

اهلوامش:
1. سورة البقره، اآلية 124.
2. سورة يونس، اآلية 35.

3. يعتقد االمامية ان ائمة احلق هم علي و اوالده من فاطمة، و ان كل 
امام نص على خلفه، و هبذا ينتهي النص اىل النيب الذي نص على وصيه 

و خليفته االول.
4. ابو زهرة، »املذاهب االسالمية«، املطبعة النموذجية، ص 155.

5. نفس املصدر، ص 158.

مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 29-23.

أّن النبّي دعا اهلل 
أن يشّد أزره 

 بعلّي


