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مسلمي  دور  حول  تقریرا  بوست«  »واشنطن  صحیفة  نشرت 
»أوكرانیا« يف احلرب اليت تشنها »روسیا« منذ هنایة شباط/ فربایر 

املاضي.
والتقت الصحیفة أبعضاء يف املركز اإلسالمي مبدینة »لفیف«، 
على  یقاتلون  هناك  املسلمني  إن  قائلة  سليمانوف،  مراد  بینهم 
مع  ویتعاملون  اإلنسانیة،  املساعدات  ویوفرون  القتال  خطوط 

املشاركة يف اجلهود احلربیة كواجب دیين.
ورأت أن املسلمني یؤدون هذا الدور أتكیدا هلویتهم األوكرانیة يف 

بلد مل یرحب هبم دائما.
ویقول سلیمانوف: نعم حنن أقلية ولكننا جزء من البلد” و”علينا 
من  فقط  ابملئة  أوكرانیا حنو 1  يف  املسلمون  وميثل  عمل شيء. 

إمجايل السكان.
وحبسب سلیمانوف فإن املسلمني يف أوكرانیا ال زالوا یواجهون 

عقبات برغم كل الدعم الذي قدموه خالل صد الغزو الروسي.
وأضاف: ال حنظى بدعم اجلميع وعلينا العمل لكي يرى الناس أن 

املسلمني جزء من اجملتمع.
فیما قال خطیب اجلمعة يف لفیف حسني كوتشك، إن الكثري من 
غري املسلمني الذين يشاهدون هذا أيخذون انطباعا أن كل املسلمني 
أن  إال  بوتني.  بل  املسلمني  ميثلون  ال  أهنم  مثل قديروف، مضیفا 
ميليشيات قديروف لیست وحدها اليت تقاتل يف املعركة، فهناك 

وحداتن من الشیشان ظهرات بعد ضم القرم وتقاتل على اجلانب 
األوكراين، حسب الصحايف نیل هور مبوقع »نیوالینز«.

وحیذر احملللون من أن یؤدي طول أمد احلرب إىل أتجیج النزاعات 
بني املسلمني الروس ويف الشتات مبناطق وسط آسیا.

التاریخ جبامعة ستانفورد والذي  ویرى روبرت دي كروز، أستاذ 
یهتم مبوضوع اإلسالم وروسیا أن هناك عدة عوامل قد تشعل 
ووفاة  ابلعقوابت  الفقرية  املسلمة  العمالة  أتثر  مثل  التوترات. 
تستخدم  أبهنا  روسیا  الهتام  قاد  بشكل  أوكرانیا  يف  مسلمني 

املسلمني كوقود حرب.

املصدر: شفقنا العريب

كشف احلاخام األكرب يف »اإلمارات« عن خطط لتطویر أول 
على كلیات  حیتوي  التعاون،  جملس  يف  خمصص  یهودي  حي 
ومؤسسات آلالف الیهود الذین ستكون اإلمارات »وطنًا« هلم، 

حبسب تعبريه.
إن حماداثت جاریة إلنشاء احلي يف  إيلي عبادي  احلاخام  وقال 
اإلمارات، لكنه مل یوضح مع أي اجلهات جيري حماداثته، ومل تعلن 
اإلمارات من قبل عن خطط إلنشاء حي یهودي، لكن احلاخام 
قال إنه حتدث مع عدد قلیل من مطوري العقارات حول هذا 

املوضوع.
ویقود إیلي عبادي احلاخام األكرب للمجلس الیهودي اإلمارايت، 
 ،)AGJC( حالیا ما تسمى رابطة اجملتمعات الیهودیة اخللیجیة
»البحرین«،  یهود  لتجمع  2021م.  عام  أتسست  اليت 

»الكویت«، »ُعمان«، »قطر«، و»السعودیة«، واإلمارات.
ویقول عبادي إن هناك حوايل 2000 یهودي مقیم يف اإلمارات، 
وميارس 500 یهودي شعائرهم الدینیة. وقد تضاعف هذا الرقم 
منذ توقیع اتفاقیات التطبیع مع »أبوظيب« و»املنامة« يف سبتمرب 

2020م.، على حد قوله.
ومنذ توقیع اتفاق التطبیع فتحت اإلمارات أبواهبا لإلسرائیلیني. 
وأكدت تقاریر انتقال عصاابت إسرائیلیة منظمة للعمل يف ديب، 

ابعتبارها منطقة خصبة لغسیل األموال واجلرائم املالیة.

أييت ذلك فیما أدانت الرابطة اإلماراتیة ملقاومة التطبیع، االنتهاكات 
اإلسرائیلیة حبق املسجد األقصى والضفة الغربیة، مؤكدة أن تلك 
االنتهاكات تؤكد زیف ادعاءات فریق املطبعني حول أن التطبيع 

سيمنح الفلسطينيني حقوقهم املسلوبة.
وقالت الرابطة يف بیان هلا، إن اقتحام املستوطنني جرمية ال تغتفر، 
على  السیطرة  من  ملزید  اإلسرائیلي  االحتالل  من  قذرة  وحماولة 

مقدسات فلسطني ومناطقها الطاهرة.
فريق  يروجها  اليت  األكاذيب  النظرية من فضح  هذه  أن  وأضافت 
املطبعني واليت تقول إن بناء عالقات مع االحتالل اإلسرائيلي ستنتهي 

بنشر السالم ومنح الفلسطينيني حقوقهم املسلوبة.
التفاقيات  العربية  الدول  مواصلة  أن  اإلماراتیة  الرابطة  وأكدت 
تالحق  اليت  االنتهاكات  ظل  يف  اإلسرائيلي  االحتالل  مع  التطبيع 

املسجد األقصى متثل خيانة كربى ال مربر هلا.
العربیة  الشعوب  أبناء  التطبیع  ملقاومة  اإلماراتیة  الرابطة  ودعت 
واإلسالمیة، إىل مناصرة املرابطني نصرة للمسجد األقصى ضد 
هلم  الداعمة  واحلمالت  الفعالیات  إقامة  عرب  االقتحامات  هذه 

والنهضة واملطبعني يف خمتلف الدول العربیة واإلسالمیة.
وذّكر بعض املراقبني اإلمارات أبن حكایة فلسطني بدأت كذلك، 
أبحیاء یهودیة یعیش سكاهنا بسالم إىل جانب أهلهم الفلسطینیني 
إال ان الصهیونیة واالستعمار العاملي وخاصة »بریطانیا« جیشوا 

الحي اليهودي في اإلمارات.. الحي اليهودي في اإلمارات.. 
بداية قصة احتالل؟!بداية قصة احتالل؟!

هل غيرت الحرب هل غيرت الحرب 
الصورة النمطية عن الصورة النمطية عن 

المسلمين في أوكرانيا؟المسلمين في أوكرانيا؟
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حتت العنوان »العراق یبدأ مرحلة جدیدة من احلرب ضد داعش« 
كتب راويل مصطفني، يف »نیزافیسیماای غازیتا«، مستبعدا قدرة 

بغداد على التخلص من اإلرهاب حىت على املدى الطویل.
وجاء يف املقال: بعد فرتة الشتاء والربیع اهلادئة نسبیا، اليت سجل 
فیها 120 هجوما من تنظیم داعش، يف أربعة أشهر تقریبا من 
العام 2022م.، مقارنة بـ 1211 هجمة يف الفرتة نفسها من 
العام 2020 و 1079 يف العام 2021م.، تتصاعد األعمال 
القتالیة مرة أخرى يف »العراق« بني اإلرهابیني والقوات احلكومیة.
یعود االخنفاض امللحوظ يف اهلجمات اإلرهابیة يف األشهر األوىل 
من العام 2022م.، مقارنة ابلعامني املاضیني، إىل عاملني: أواًل، 
اخلربة اليت اكتسبتها القوات احلكومیة يف مكافحة اإلرهاب. فقد 
ابتت تتصرف بشكل أكثر حزما، وفقا خلطط معینة، مستبقة 
األول  الزعیم  تصفیة  بعد  واثنیاً،  شامل؛  ابستطالع  عملیاهتم 
لتنظیم داعش أبو بكر البغدادي، مث خلیفته أبو إبراهيم القرشي، 
مث أداء ميني الوالء للخلیفة اجلدید حسن اهلامشي القريشي، يف 11 

مارس، كان على اإلرهابیني إعادة توزیع السلطة واملهام، والقیام 
بعدد من التدابري التنظیمیة.

على املدى القصري وحىت املتوسط، یبدو القضاء على داعش يف 
العراق بعید املنال. أما احلد من هذا التهدید على املدى الطویل، 
من حیث التوظیف والدعم املايل، فأمر ممكن متاما. ولكن هذا 
التوزیع  وحتقیق  السیاسیة  الطائفیة  إهناء  من خالل  فقط  ممكن 
من  بد  ال  ذلك،  إىل  املادیة. ابإلضافة  واملوارد  للسلطة  العادل 
املهجرین  مشكلة  وحل  احلرب  مزقتها  اليت  املدن  إعمار  إعادة 

واملشردین قسرای.

املصدر: شفقنا العريب

هؤالء وجلبوا الیهود من مجیع أصقاع االرض وسلحوهم ودربوهم 
وعلموهم القتل والعنصریة وهاهو الیوم الكیان االسرائیلي شاهد 
على العنصریة وهاهو الیوم املسجد االقصى قبلة املسلمني االوىل 
یدنس بقطعان املستوطنني واملتطرفني الصهاینة، فالسالم شيء 

وتدنیس  واغتصاهبا  االراضي  واالحتالل وسلب  والتطبیع شيء 
مقدسات املسلمني شيء آخر.

املصدر: قناة العامل
القدس ليست القدس ليست 
يتيمةيتيمة

العربیة  االمتني  عن  ابلنیابة  االعزل،  الفلسطیين  الشعب  أفشل 
املسجد  یستهدف  اخلطورة، كان  غایة  يف  خمططا  واالسالمیة، 
االقصى، عكف علیه الكیان االسرائیلي، منذ فرتة، اعتقادا منه 
ان الوقت قد حان لتنفیذه، إعتمادا على مجلة من العناصر، ظن 
من خمططات  اكرب  املقدسیني كانت  إرادة  ان  إال  توفرت،  اهنا 

الكیان. 
االعرتاف االمریكي ابلقدس احملتلة عاصمة للكیان االسرائیلي، 
على  شجعه  الكیان،  هذا  مع  التطبیع  يف  الردة  عرب  وتسابق 
االسراع بكل ما ميلك من قوة لتنفیذ هذا املخطط واملتمثل بتهوید 
الفلسطینیة والعربیة واالسالمیة  املسجد االقصى، وحتویل رموزه 
اىل رموز توراتیة، لتثبیت إكذوبة، ان هلم يف هذا املكان ماض 

قدمی.
بلغت جرأة الكیان االسرائیلي حدا يف تنفیذ هذا املخطط، ويف 
سیاق حماوالته فرض اهلویة الدینیة الیهودیة على القدس احملتلة، 
أبن مسح لـ»مجاعات اهلیكل« الصهیونیة، مبمارسة طقوس ذبح 
ساحة  األقصى  إبعتبار  املبارك،  األقصى  ابملسجد  »القرابني« 
الفلسطینیني يف مجعة »محاة  الذي دفع  املزعوم، االمر  للهیكل 
األقصى« ابلتوجه اىل املسجد االقصى املبارك مهللني ومكربین، 
وأقسموا  أقصى«،  ای  نفدیك  ابلدم..  اهلتافات »ابلروح  ورددوا 
على محایته ونصرته والدفاع عنه، وأدى حنو 60 الف فلسطیين 

صالة الفجر يف رحابه.
اإلسرائیلي  االحتالل  قوات  اقتحمت  الفجر  صالة  أداء  بعد 
املسجد االقصى، واندلعت مواجهات بني املصلني وبني قوات 

القنابل  واطلقت  فیه،  املعتكفني  على  اعتدت  اليت  االحتالل 
الصوتیة والغاز واألعرية الناریة املغلفة ابملطاط حنوهم ، واصابت 

حنو 250 شخصا، واعتقلت حنو 1000 اخرین.
رغم حماوالت الكیان االسرائیلي الظهور مبظهر القوي، للتعویض 
عن االنتكاسات املتتالیة اليت تعرض هلا عقب العملیات الفدائیة 
يف خمتلف مناطق فلسطني احملتلة وخاصة يف قلب تل ابیب، عرب 
استخدام القوة املفرطة ضد املصلني العزل، إال ان صاحل العاروري 
انئب رئیس املكتب السیاسي حلركة »محاس«، كشف يف لقاء 
مع قناة األقصى: إن االحتالل أرسل رسالة عرب وسطاء أنه سيمنع 

جمموعات املستوطنني من ذبح القرابني يف األقصى.
املسجد  يف  القرابني  ذبح  عن  االسرائیلي  االحتالل  تراجع  ان 
لغة  هي  احملتل  یفهمها  اليت  الوحیدة  اللغة  ان  اثبت  األقصى، 
القوة، بعد ان جنحت املقاومة الفلسطینیة يف فرض معادلة الردع 
معركة  بفضل  تبلورت  معادلة  وهي  االسرائیلي،  االحتالل  على 
سیف القدس، فقد وىل زمن االستفراد االسرائیلي ابملقدسیني، 
احملتل  وابت  املقاومة،  جغرافیا  الفلسطیين  الوعي  وحد  او  بعد 
االسرائیلي حیسب الف حساب، قبل ان یتعرض للفلسطینیني 
يف القدس.. فالقدس لیست یتیمة، فهناك االالف من هم على 

إستعداد حلمایتها والدفاع عنها مبهجهم.

املصدر: قناة العامل

العراق يبدأ مرحلة جديدة العراق يبدأ مرحلة جديدة 
من الحرب ضد داعشمن الحرب ضد داعش

محيد حممدمحيد حممد
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املعايدة
قال جبري بن نفري:

»کان أصحاب رسول الَل إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: 
تقبل هللا منا ومنک.«3

وقد جرت العادة فی کثري من الدول العربیة ابلتهنئة بقول: عيدکم 
مبارک، أو کل عام وانتم خبري أو من العائدين الفائزين.

لقد متیزت أعیاد املسلمني عن غريها من أعیاد اجلاهلیة أبهنا قربة 
وطاعة هلل وفیها تعظیم هللا وذکره کالتکبري فی العیدین وحضور 
الصالة فی مجاعة وتوزیع زکاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور 

على نعمة العیدین ونعمة إمتام الصیام فی الفطر.
واملسلمون یتسامون أبعیادهم ویربطوهنا أبجمادهم، ویتحقق فی 
العموم  من  للعید  اإلسالمی ویکون  للدین  الروحی  البعد  العید 
والشمول ما جيعل الناس مجیعا یشارکون فی حتقیق هذه املعانی 
واستشعار آاثرها املبارکة ومعایشة أحداث العید کلما دار الزمن 
وجتدد العید. فالعید فی اإلسالم لیس ذکرایت مضت أو مواقف 
خاصة لکرباء وزعماء، بل کل مسلم له ابلعید صلة وواقع متجدد 

على مدى احلیاة.
االجتماعیة  اإلسالم  معانی  من  الکثري  تتجلى  العید  وفی 
واإلنسانیة، ففی العید تتقارب القلوب على الود، وجيتمع الناس 
بعد افرتاق، ویتصافون بعد کدر. وفی العید تذکري حبق الضعفاء 
فی اجملتمع اإلسالمی حىت تشمل الفرحة ابلعید کل بیت، وتعم 
النعمة کل أسرة، وهذا هو اهلدف من تشریع »صدقة الفطر« فی 

عید الفطر.
أما املعىن اإلنسانی فی العید، فهو أن یشرتک أعداد کبرية من 
املسلمني ابلفرح والسرور فی وقت واحد فیظهر احتادهم وتُعلم 
کثرهتم ابجتماعهم، فإذا ابألمة تلتقی على الشعور املشرتک، وفی 

ذلک تقویة للروابط الفکریة والروحیة واالجتماعیة.

زکاة الفطر
وهى  شهررمضان.  صوم  بعد  املسلمني  على  واجبة  زکاة  وهى 
الفطر  إىل  الزکاة  وأضیفت  علیها،  قادر  مسلم  على کل  واجبة 
مفروضة  األخرى أبهنا  الزکوات  ومتتاز عن  ألهنا سبب وجوهبا. 
على األشخاص ال على األموال. مبعىن اهنا فرضت لتطهري نفوس 

الصائمني ولیس لتطهري االموال کما فی زکاة املال مثال.

حکمتها ومشروعيتها
واالدلة على وجوب زکاة الفطر کثرية منها:

طهرة  الفطر  زکاة   رسول هللا فرض  قال:  عّباس  ابن  عن   .1
للطائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساکني من اداها قبل الصالة 
فهی زکاة مقبولة و من أداها بعد الصالة فهی صدقة من الصدقات.4
الفطر  زکاة   رسول هللا فرض  قال:  ما  عمر  ابن  2. حدیث 
من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على العبد احلر والذکر 
واألنثى والصغري والکبري من املسلمني وأمر هبا أن تؤدى قبل خروج 
الناس إىل الصالة. رواه البخاری ومسلم وأصحاب السنن ، أی : 

قبل خروج الناس إىل صالة العيد.
3. حدیث أبی سعيد اخلدری حیث قال:کنا خنرج صدقة الفطر 
صاعا من طعام أو صاعا من شعري أو صاعا من متر أو صاعا من 
أقط أو صاعا من زبيب. رواه البخاری ومسلم وأصحاب السنن.

4. وقیل هی املقصودة بقوله تعإىل فی سورة األْعَلى : »َقْد َأفـَْلَح 
َمْن تـَزََکى *َوذََکَر اْسَم رَِبِه َفَصَلى«5 

روی عن عمر بن عبدالعزیز و أبی العالیة قاال: أدی زکاة الفطر 
قم خرج الی الصالة أی صالة العید.6

حکمتها
ببعض  رمضان  شهر  فی  الصائم  یقع  قد  للصائم،  طهرة   -
وصخب  ورفث  لغو  من  الصوم  ختدش کمال  التی  املخالفات 
وسباب ونظر حمرم، فشرع هللا عز وجل هذه الصدقة لکی تصلح 
له ذلک اخللل الذی حصل فیه لیکون صیاما اتم األجر ولکی 

یفرح به فرحا اتما یوم القیامة.
- تعمیم الفرحة فی یوم العید لکل املسلمني والناس حىت الیبقى 
قال رسول  ولذلک  والطعام  القوت  إىل  العید حمتاجا  یوم  أحد 

يوم فرح و سرور 
ألهل الصيام

یوم العید هو یوم فرح وسرور، وأفراح املؤمنني فی دنیاهم وأخراهم 
َوِبَرمْحَِتِه  اللَِ  ِبَفْضِل  »ُقْل  هللا:  قال  موالهم کما  بفضل  هی  إمنا 

فَِبَذِلَک فـَْليـَْفَرُحوا ُهَو َخرْي ِمَا َیَْمُعوَن«1
ویتمیز عید الفطر أبنه آخر یوم ميکن قبله دفع زکاة الفطر الواجبة 
بعد شروق  العید  صباح  فی  املسلمون  ویؤدی  املسلمني.  على 
فی  املسلمون  ویلتقی  العید  تقریبا صالة  ساعة  بثلث  الشمس 
ما  وهذا  وأقرابءهم،  أهلیهم  ویزورون  التهانی  ویتبادلون  العید 
یعرف بصلة الرحم. کما یزور املسلم أصدقاءه ویستقبل أصحابه 
وجريانه، ویعطفون على الفقراء. وقد جرت العادة فی کثري من 
البلدان اإلسالمیة أبن أيکل املسلمون فی العید بعض التمرات 
أو کعک العید الطیب احملشو ابلتمر أو احملشو ابمللنب واملغطى 
وبسکویت  واحملوجة،   ، فور،الکلیجة  والبتی  والغریبة،  ابلسکر، 

النشادر، ورمبا املنني ابلعجوة.

التسمية
العید: هو کل یوم فیه مجع، وأصل الکلمة من عاد یعود، قال 

ابن األعرابی: مسی العيد عيدا ألنه يعود کل سنة بفرح جمدد.2
وعید الفطر مسی کذلک ألن املسلمني یفطرون فیه بعد صیام 
رمضان. صالة العید سنة مؤکدة، وهی رکعتان، ووقتها من طلوع 
الشمس إىل الزوال، ولکن اداؤها إىل أن ترتفع الشمس قدر رمح، 

أی حبسب رأی العني.
وتکون اجلماعة فیها، وتصح لو صالها الشخص منفردا رکعتني 
کرکعتی صالة الصبح. ویکون فی أول الرکعة األوىل بعد تکبرية 
بعد  تکبريات  الثانیة مخس  الرکعة  وفی  تکبريات،  اإلحرام سبع 
تکبرية القیام، ویقول بني کل تکبريتني: »سبحان هللا واحلمد هلل وال 

إله إال هللا وهللا أکرب« وهناک خطبتان بعد الصالة .
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هللا »أغنوهم عن املسألة فی هذا اليوم«، وفی روایة »أغنوهم 
عن طواف هذا اليوم« رواه البيهقی والدارقطنی، أی إغناء الفقري 
العید عن املسألة. ولذلک جاء فی حدیث ابن عباس ما  یوم 
قال »فرض رسول هللا صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 

وطعمة للمساکني.«
األبدان  عن  زکاة  الفطر  تعد صدقة  واألبدان،  للنفوس  زکاة   -
لبدنه،  زکاة  أو  املسلم،  نفس  عن  وجل  عز  هلل  وقربة  والنفوس 
وبعبارة أخرى تعرب عن شکر العبد هلل عز وجل على نعمة احلیاة 
املسلم.لذلک  عبده  على  هبا  وجل  عز  هللا  انعم  التی  والصحة 
شرعت على الکل مبا فیهم الصغري والعبد والصائم واملفطر سواء 

أکان مفطرا بسبب شرعی أم غري شرعی.

اهلوامش:
1. سورة یونس، اآلیة 58.

2. »لسان العرب«، ج 3، ص 319.
3. »فتح الباری«، ج 2، ص 446.

4. رواه أبو داود، حدیث رقم 1371.
5. سورة االعلی، اآلیتان 15-14.

6. »أحکام القرآن للجصاص«، ج3.
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و لكن روينا عن وصي حمّمد
و ما كان فيما قال ابملتكذب

أبن ويل األمر يفقد ال يرى
ستريا كفعل اخلائف املرتقب

فتقسم أموال الفقيد كأمنا
تغيبه بني الصفيح املنصب

فيمكث حينا مث يشرق شخصه
مضيئا بنور العدل اشراق كوكب

يسري بنصر هللا من بيت ربه
على سؤدد منه و أمر مسبب

يسري إىل أعدائه بلوائه
فيقتلهم قتال كحران مغضب

فلما روي أن ابن خولة غائب
صرفنا إليه قولنا مل نكذب

و قلنا هو املهدي و القائم الذي
يعيش به من عدله كل جمدب

فإن قلت ال فاحلق قولك و الذي
أمرت فحتم غري ما متعصب
و أشهد ريب أن قولك حجة

على الناس طرا من مطيع و مذنب 
أبن ويل األمر و القائم الذي

تطلع نفسي حنوه بتطرب
له غيبة ال بد من أن يغيبها
فصلى عليه هللا من متغيب
فيمكث حينا مث يظهر حينه

فميلك من يف شرقها و املغرب
بذاك أدين هللا سرا و جهرة

و لست و إن عوتبت فيه مبعتب10

الكشف عما يف قصيدة السيد احلمريي من دالالت
ال أبس مبتابعة قصیدته و الكشف - ابختصار- عما يف أبیاهتا 

من داللة كاآليت:
البیت الثاين و الثالث: فیهما تصریح ابعتقاد السید احلمريي أبن 
اإلمام الصادق هو ويل هللا يف زمانه و أمني هللا على وحیه 

و ابن أمینه.
الرابع و اخلامس: فیهما تصریح ابلتوبة من االعتقاد القدمی مبهدویة 

ابن احلنفیة.
تطبیق  هو  و  الفاسد  القدمی  اعتقاده  سبب  بیان  يف  السادس: 
الرواایت الواردة يف املهدي و غیبته عن الوصي و یعين به أمري 

املؤمنني على غري موردها احلقیقي و مصداقها الواقعي.
السابع: یدل على أن املروي عن الوصي بشأن املهدي)عج( 
هو غیبته )یفقد ال یرى( و أن سببها اخلوف )ستريا كفعل اخلائف 
 املرتقب( و هذا هو املؤید برواایت كثرية عن اإلمام الصادق

كما مر مفصال يف هذا البحث.
الثامن: یشري إىل أن املروي عن الوصي صریح بتقسیم أموال 
اإلمام املهدي و هو حي »فتقسم أموال الفقید« أي الغائب 
أزالم  املهدي من  املوجود، و هو ما حصل فعال إلمامنا  احلي 
السلطة العباسیة و أذانهبا يف حدیث طویل رواه الشیعة برمتهم و 

صح لدیهم من عدة طرق.
التاسع و العاشر و احلادي عشر: يف خصوص كون املروي عن 
من  حینا  یغیب  أن  و  بد  ال  أنه  هو   ،املهدي يف  الوصي 
الدهر، مث یكون ظهوره يف مكة املكرمة، و أن هللا تعاىل سیمكنه 
من أعدائه مجیعا، و هذا هو ما نقوله و نعتقده طبقا للمتواتر 

من األخبار.
الثاين عشر إىل اخلامس عشر: يف الكشف عن عقیدته السابقة 
و  عنها،  إعالن رجوعه  و  عنه،  احلنفیة رضى هللا  ابن  مبهدویة 
األخري  یتضمن  و   ،الصادق اإلمام  بفضل  احلق  اعتقاده 
 ،من هللا تعاىل و رسوله اعتقاده أبن إمامة اإلمام الصادق
و أنه معصوم من اخلطأ و الزلل، و إال فما معىن ان یشهد هللا 
تعاىل على أن الصادق حجة هللا على سائر اخللق؟و كیف 

خيتار هللا تعاىل حجته على عباده و ال یكون معصوما؟
و ما یقال أبن الشعر عامة لیس حجة، فهو كذلك، و لكن 
األمر خمتلف هاهنا، فاألبیات تتلى على مسامع اإلمام و لو 

.كان فیها أدىن زلل لنبه علیه اإلمام الصادق
السادس عشر إىل التاسع عشر: صرحیة بال بدیة غیبة ويل األمر 

 ،شاءت األقدار أن یلتقي السيد احلمريي ابإلمام الصادق
مما كان هلذا اللقاء أثره الفعال يف تغیري السید احلمريي عقیدته 
الكیسانیة و رجوعه من القول إبمامة و مهدویة حمّمد بن احلنفية 
رضى هللا عنه، إىل احلق و اعتقاده مذهب اإلمامیة، و هو ما 
أخبار  املرزابين يف  و  الشعراء،1  املعتز يف طبقات  ابن  به  صرح 
الشيخ  و  املفيد،4  الشيخ  و  الصدوق ،3  الشيخ  و  السید،2 
الطوسي5 و ابن شهر آشوب،6 و اإلربلي،7 و غريهم ممن ترجم 

للسید احلمريي رضى هللا عنه.
اإلمام  ید  على  هدایته  السید-بفضل  أصبح  هكذا  و 
الصادق-من شعراء أهل البیت اجملاهرین بوالیتهم من الطبقة 
األوىل، حىت وصفه علماء الشیعة ابملعظم ،8 و هلذا قال ابن عبد 
ربه األندلسي األموي: و من الروافض، السيد احلمريي، و كان يلقى 

له وسائد يف مسجد الكوفة یلس عليها، و كان يؤمن ابلرجعة.9

على  يتعرف  و  يودع كيسانيته  احلمريي  السيد 
هوية اإلمام املهدي

لقد اعرتف السید احلمريي بدور اإلمام الصادق و فضله يف 
إزاحة شبهة الكیسانیة عنه، و هو ما حكاه لنا الشیخ الصدوق 

بقوله:
فلم یزل السید ضاال يف أمر الغیبة یعتقدها يف حمّمد بن احلنفیة 
الصادق جعفر بن حمّمد، و رأى منه عالمات  حىت لقي 
اإلمامة، و شاهد فیه دالالت الوصیة، فسأله عن الغیبة، فذكر 
له أهنا حق، و لكنها تقع يف الثاين عشر من األئمة، و أخربه 
-الباقر أابه -یعين: اإلمام  إن  احلنفیة، و  مبوت حمّمد بن 
شاهد دفنه، فرجع السید عن مقالته و استغفر من اعتقاده، و 

رجع إىل احلق عند اتضاحه له، و دان ابإلمامة.
مث أخرج الصدوق-بعد كالمه هذا-بسنده عن السید احلمريي 
علي-ابن  بن  حمّمد  غیبة  أعتقد  و  ابلغلو  أقول  قوله: كنت 
احلنفیة-قد ضللت يف ذلك زماان، فمن هللا علي ابلصادق جعفر 
بن حمّمد و أنقذين به من النار، و هداين إىل سواء الصراط، 
فسألته بعد ما صح عندي ابلدالئل اليت شاهدهتا منه أنه حجة 
هللا علي و على مجیع أهل زمانه و أنه اإلمام الذي فرض هللا 
طاعته و أوجب االقتداء به، فقلت له: اي ابن رسول هللا قد روي 

لنا أخبار عن آابئك يف الغيبة و صحة كوهنا فأخربين مبن تقع؟
فقال: »إن الغيبة ستقع ابلسادس من ولدي و هو الثاين عشر 

من األئمة اهلداة بعد رسول هللا أوهلم أمري املؤمنني علي بن أيب 
و صاحب  األرض  يف  بقية هللا  ابحلق  القائم  آخرهم  و   طالب
الزمان، و هللا لو بقي يف غيبته ما بقي نوح يف قومه مل خيرج من الدنيا 
حىت يظهر فيمأل األرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و ظلما.« 

بن  جعفر  الصادق  موالي  من  ذلك  فلما مسعت  السید:  قال 
حمّمد تبت إىل هللا تعاىل ذكره على یدیه.

فيها  سجل  اليت  احلمريي  السيد  قصيدة  مع 
اعرتافه ابحلق

قال السید بعد كالمه السابق مباشرة و بال فصل-و هو من 
تتمة روایة الشیخ الصدوق-ما لفظه: 

و قلت قصیديت اليت أوهلا:
فلما رأيت الناس يف الدين قد غووا

جتعفرت ابسم هللا فيمن جتعفروا
قصیدة  ذلك  بعد  قلت  و  القصیدة،  آخر  إىل  قال-  أن  -إىل 

اخرى:
أاي راكبا حنو املدينة جسرة

عذافرة يطوي هبا كل سبسب
إذا ما هداك هللا عاينت جعفرا

فقل لويل هللا و ابن املهذب
أال اي أمني هللا و ابن أمينه
أتوب إىل الرمحن مث أتويب

إليك من األمر الذي كنت مطنبا
أحارب فيه جاهدا كل معرب

و ما كان قوىل يف ابن خولة مطنبا
معاندة مين لنسل املطيب
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اإلمام  القائم املهدي، و أنه ال بد من ظهوره بعد انتهاء 
أمد غیبته، و حینئذ سیتحقق حلم األنبیاء مجیعا إبقامة دولة 
احلق العظمى يف مجیع األرض على یده الشریفة، و يف األخري 
إعالن بتمسك السید احلمريي هبذا الدین احلق، و إنه ال خيشى 

فیه لومة الئم.
كما أن أجواء القصیدة و أبیاهتا تكشف عن أن أحادیث غیبة 
اإلمام املهدي الواصلة إلینا مل تكن قط من صنع أیة حركة أو 
طائفة، و ال هي من صنع متكلمي الشیعة يف القرنني الثالث و 
الرابع اهلجریني كما یفرتي بذلك بعض املهرجني، و إمنا هي-يف 
حدود أجواء القصیدة فقط-من أخبار أهل البیت منذ عهد 
 ،الصادق املؤمنني اإلمام علي وصوال إىل اإلمام  أمري 

فضال عما يف غريها و هو كثري.
 كما تكشف أجواء القصیدة أیضا عن دور اإلمام الصادق
يف التصدي احلازم ملزاعم املهدویة كالكیسانیة، و بثه الوعي الالزم 
جتاه العقیدة املهدویة الصحیحة، مع استغالل كل فرصة ساحنة 
لغرس مبادئ الدین النقیة اليت تقوم علیها نظریة احلكم يف اإلسالم 
كما یفهم من تقریر اإلمام ملفردات تلك القصیدة الرائعة اليت 

جاءت زاخرة بفكر اإلمامة و مفعمة بعقیدة النص و التعیني.
اإلمام  هبویة  التصریح  من  الشعریة  األبیات  خلو  عن  أما  و 
احلمريي  للسید  اهلویة  حتدید  عدم  على  یدل  فال   املهدي
من قبل اإلمام الصادق خصوصا و قد مر يف كالمه املنثور 
ما هو صریح هبذا التحدید. و رمبا قد یكون التحدید مذكورا يف 
رائیته املتقدمة حیث اقتصر على بعض  أبیاهتا، و لو وصلت إلینا 

كاملة فرمبا وجدان هبا أمساء أهل البیت مجیعا.
و املهم هو أن رجوع مثل السید احلمريي عن عقیدة الكیسانیة 
اإلمام  دور  یعرب عن  اإلثين عشري  اإلمامي  املذهب  اعتناق  و 
الصادق يف معاجلة دعاوى املهدویة يف زمانه مما كان له أكرب 
األثر يف هدم تلك الدعاوى الباطلة و تالشیها واحدة بعد أخرى.

اهلوامش:
1. ابن املعتز، »طبقات الشعراء«، ص 36-22.

2. املرزابين، »أخبار السید«، ص 164.
3. »إكمال الدین«، ج 1، ص 32-35 من املقدمة.

4. »الفصول املختارة«، ص 241، و »اإلرشاد«، ج 2، ص 206.
5. »أمايل« الشیخ الطوسي، ص 627 و 1293، اجمللس رقم 30.

6. ابن شهر آشوب، »املناقب«، ج 3، ص 528.
7. »كشف الغّمة«، ج 2، ص 40.

8. وصفه هبذا الوصف ابن داود احلّلي يف رجاله: ص 59 و 193، و قال 
العالّمة يف »اخلالصة«، ص 57 و50: »إمساعیل بن حمّمد احلمريي، ثقة، 

جلیل القدر، عظیم الشأن و املنزلة، رمحه الّل.«
9. ابن عبد ربّه األندلسي األموي، »العقد الفرید«، ج 4، ص 122.
10. »إكمال الدین و إمتام النعمة«، ج 1، ص 32-35 من املقدمة.

انواع من معرفة النفسانواع من معرفة النفس

۷. معرفة النفس العرفانية
إن معرفة النفس العرفانیة معرفة ابلذات يف صلتها بذات هللا وهذه 
الصلة من وجهة نظر أهل العرفان هي من نوع صلة موجودین 
یقوم كل منهما يف عرض موجودیة اآلخر ومل تكن كصلة اإلنسان 
ابحلقیقة  واجملاز  ابألصل  الفرع  صلة  نوع  من  بل  اجملتمع  أبفراد 

وحسب اصطالحهم من نوع صلة املقید ابلطلق.
لآلالم  انعكاسا  یكن  مل   - املتنور  أمل  بعكس   - العارف  فأمل 
أنه أمل  اخلارجیة يف معرفة نفس اإلنسان بل هو أمل ابطين، أي 
یظهر من حاجة فطریة وملا كان أمل املتنور أملا اجتماعیا، فان یطلع 
أوال، واطالعه جيعله متأملة، ولكن أمل العارف كان أملا ابطنیا فإن 
نفس األمل وعي له وإطالع، مثل أمل املریض الذي هو إعالن من 

الطبیعة على وجود حاجة. 
إن احلسرة والعويل الذي يرافق املرض

عند املرض كله يقظة 
كل من كان أكثر يقظة كانت آالمه أكثر

وكل من كان أكثر وعيا كان وجهه أكثر اصفرارا
إذا فاعرف هذه القاعدة أيها الباحث عن القاعدة

و من كان متأملا فقد شم الرائحة1
ومل یكن أمل العارف وأمل الفیلسوف واحدا، فالعارف والفیلسوف 
كالمها یتأملان للحقیقة ولكن أمل الفیلسوف هو أمل معرفة احلقیقة 
والعلم هبا. وأمل العارف وأمل الوصول واالحتاد والذوابن يف احلقیقة.
إن أمل الفیلسوف ميیزه عن سائر أبناء الطبیعة من مجیع اجلمادات 
والنبااتت واحلیواانت ومل یكن أمل العلم واملعرفة يف أي موجود يف 
الطبیعة، ولكن أمل العارف هو أمل احلب واجلاذبة هو الشيء الذي 
ال أنه مل یكن يف احلیوان فحسب، بل أنه مل یوجد حىت يف امللك 

الذي جوهر ذاته العلم ومعرفة النفس.

القسم الثالثالقسم الثالث

اإلنسـان في القرآن
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۸. معرفة النفس النبوية
ختتلف معرفة النفس النبویة عنها مجیعا، فإن النيب له معرفة إهلیة 
وبشریة ابلنفس، فإنه متأمل هلل وملخلوقات هللا، إال أنه ال بصورة 
القبلة، ال بصورة أن  القطبیة، وثنائیة  النوع وثنائیة  ثنویة وثنائیة 
الناس،  عند  اآلخر  ونصفه  هللا  عند  النيب  قلب  نصف  یكون 
حبه  وإن  الناس،  إىل  األخرى  والعني  هللا  إىل  عینیه  وإحدى 

وعطفه، أهدافه وأمنیاته موزعة بني هللا وخملوقات هللا، ال، أبدأ.
َجْوِفِه«2  قـَْلبـنَْيِ يف  ِمْن  ِلَرُجٍل   ُ َجَعَل اللَّ الكرمی: »َما  القرآن  یقول 
فاألنبیاء هم أبطال التوحید، ومل یوجد يف عملهم أقل شرك: ال 
التأمل.  شرك يف املبدأ وال شرك يف اهلدف واألمنیة وال شرك يف 
فاألنبیاء حیبون العامل ذرة ذرة بسبب أن اجلمیع منه ومظاهر أمسائه 

وصفاته. 
أنين فرح يف العامل من العامل فرح به 

واعشق مجيع العامل ألن مجيع العامل منه
إن حب أولیاء هللا للعامل حملة من حبهم هلل، ال حب يف مقابل 
و  جذر  من  ال  هللا،  أتملهم  من  انبع  للناس  فتأملهم  هللا،  حب 
منبع آخر. وإن أهدافهم وغاایهتم وأمانیهم هي درجات الصعود 

وتصعید الناس إىل غایة الغاایت، أي هللا.
ویبدأ عمل األنبیاء من األمل اإلهلي الذي یسوقهم حنو التقرب إىل 
هللا والوصول إلیه. إن هذا األمل بسوط تكاملهم وحمركهم يف هذا 
السفر والطریق الذي یعرب عنه بـ»السفر من اخللق إىل احلق«. ومل 
جيعلهم هذا األمل هادئني حلظة واحدة حىت یوصلهم إىل »قرار 

.آمن« على حد تعبري علي
إن هنایة هذا السري والسفر هو بدایة سفر آخر یعرب عنه بـ»السفر 
يف احلق إىل احلق« ويف هذا السفر ميتلی ظرفهم ویفیض، وینالون 

نوعا آخر من التكامل.
والنيب أیضا مل یتوقف يف هذه املرحلة، وبعد أن یفیض من احلقیقة 
ویطوي دائرة الوجود وعرف الطریق وآداب املنازل، یبعث ویبدأ 
سفره الثالث أي سفره من احلق إىل اخللق ویعطي الرجوع ولكن 
هذا الرجوع مل یكن مبعىن التقهقر إىل النقطة األوىل واالنفصال 
عما حصل علیه، وإمنا یرجع مع كل ما حصل علیه ووصل إلیه، 
وبناءا على االصطالح هو سفر من احلق إىل اخللق مع احلق ال 

بعیدا عنه، وهذه مرحلة تكامل النيب الثالثة.
إن البعثة والدافع اللذین یظهران يف هنایة السفر الثاين، یكوانن 
مبثابة والدة معرفة نفس الناس من معرفة نفس احلق والدة التأمل 

للناس من التأمل هللا.
أي  الرابع،  تکامله  ودور  الرابع  سفره  اخللق  إىل  ابلرجوع  ویبدأ 
الكمال  لدفعهم حنو  اخللق  السري يف  احلق  مع  اخللق  السري يف 
اإلهلي الالمتناهي عن طریق الشریعة أي عن طریق احلق والعدل 
الكامنة  الالمتناهیة  البشریة  القابلیات  وإیصال  اإلنسانیة  والقیم 

إىل الفعلیة.
ویتضح من هنا أن ما هو هدف للمتنور هو للنيب منزل من املنازل 
اليت مير ابلناس منها كما إن ما یدعیه العارف یقع يف بدایة طریق 

النيب.
النفس  ومعرفة  النبویة  النفس  معرفة  بني  الفرق  يف  اقبال  یقول 

العرفانیة:
من  واحد  املعراج ورجع،  السماء يف  إىل  النيب حممد ذهب  إن 
شيوخ أهل الطريقة ابسم عبد القدوس جنجهي کالم هبذا املضمون: 
أقسم ابهلل لو كنت أان الواصل إىل تلك النقطة مل أرجع إىل األرض 

أبدأ.
ویضیف اقبال :

معرفة  متيز  الصويف  األدب  مجيع  يف  توجد كلمات  أو  الميكن  رمبا 
النفس بني نوعي معرفة النفس النبوية والصوفية يف مجلة واحدة كهذه.
العامل من  العارف اليريد أن يرجع إىل حياة هذا  الباطين  الرجل  إن 
اهلدوء واالطمئنان الذي یدمها ابلتجربة االحتادية )الوصول إىل احلق 
يكن يف  مل  الضرورة  يرجع حبكم  وعندما  العرفانية(.  النفس  ومعرفة 
رجوعه نفع کثري جلميع البشرية. ولكن رجوع النيب له جانب إبداعي 
ومثمر، يرجع ورد يف جمرى الزمان لغرض أن يسيطر على جمرى التاريخ 

ويبدع عن هذا الطريق عالة جديدة من كمال املتطلبات.3
ما هو مسلم لدینا أن كل نيب حیمل أمل هللا، واألمل الذي یؤذي 
روحه هو أمل البحث عن هللا فیعرج إلیه، ویصعد، ویرتوي من ذلك 
النبع فعندئذ حیصل عنده أمل الناس. فإن أتمل الناس خيتلف عن 
أتمل شخص متنور للناس ألن أملم املتنور عاطفة بشریة ساذجة، 
انفعال وأتثر، ورمبا یعترب ضعفا بنظر بعض األشخاص من مثال 
نيتشة ولكن أمل النيب أل آخر ال یشبه أای من تلك اآلالم. كما 
إن معرفة نفس الناس عندهم ختتلف أیضا. فالنار اليت تلتهب يف 

روح النيب انر أخرى.
وصحیح أن النيب حیصل له نفوذ الشخصیة قبل كل شخص، ال 
أن روحه تتحد مع األرواح وتضم اجلمیع إلیها، فإنه یتحد مع 
العامل ویضم العامل إلیه، وصحیح أنه یتعذب من هّم الناس »َلَقد 

واإلنسان  املعرفة«  فطرة  »حاجة  عن  اإلعالن  الفیلسوف  أمل 
فطرة  اإلعالن عن »حاجة  العارف  وأمل  یعلم،  أن  یرید  ابلفطرة 
احلب« الذي یرید أن حیلق ومل یسرتح إاّل أن یلمس احلقیقة بكل 
وجوده، والعارف یعترب معرفة النفس التامة كامنة يف معرفة هللا وأن 
ما یعرفه الفیلسوف بصورة »أان« اإلنسان الواقعي، فمن وجهة 
نظر العارف مل یكن أان الواقعي، أنه روح، نفس، تعني وأان الواقعي 
هو هللا، وبكسر هذا التعني جيد اإلنسان نفسه الواقعیة. یقول حمي 

الدين العريب يف »فصوص احلكم« يف فص الشعیيب: 
إن احلكماء واملتكلمني قد أكثروا القول حول معرفة النفس، ولكن 
معرفة النفس مل حتصل عن هذا الطريق، وكل شخص ظن أن ما وجده 

احلكماء حول معرفة النفس هو احلقيقة، فهو قد ظن املتورم مسينا.
إن أحد األسئلة اليت وجهت إىل الشيخ حممود الشبسرتي حول 
راز«  »كلشن  منظومة  بسببها  وجدت  اليت  العرفانیة  املواضیع 
»الذات«  عن  السؤال  هو  علیها  نوعها كأجوبة  من  الفریدة 

و»أان« من أنه ما هو؟
مث سألت مين أن أان ما هو؟ 

أخربين عن نفسي من أان؟
ملا أصبح الوجود املطلق يف األسر 

يعربون عنه بلفظ أان 
وملا تعينت احلقيقة من التعني 

أنت قلتها يف عبارة أان 
أان وأنت عارضا ذات الوجود 

ومشبك ملشكاة الوجود 
فاعترب األرواح واألشباح نورا واحدا 

يظهر اترة من املرآة واترة من املصباح
مث ینتقد أقوال الفالسفة حول الروح وأان ومعرفة النفس كما یلي:

كأمنا لفظ أان يف كل عبارة 
إشارة حنو الروح 

وملا جعلت العقل أماما لنفسك 
مل تعرف نفسك جزء من نفسك 

فاذهب أيها السيد واعرف نفسك جيدا 
فان السمنة ليست كالتورم

أان وأنت جاءا افضل من الروح والبدن 
فان األثنني جاءا من أجزاء أان 

مل يكن يف لفظ أان إنساان خاصا 

لكي تقول هو الروح اخلاصة 
کن طريقا أفضل من الكون واملكان 

فاترك العامل وكن عاملا يف نفسك
یقول املولوي: 

اي من خسرت نفسك يف احلرب 
مل متيز اآلخرين من نفسك 

وأنت على أية صورة أتيت تقف 
ألن هذا أان ومل تكن وهللا أنت 

تبقى وحيدا من الناس مدة؟ 
تغرق إىل احللقوم يف اهلم والفكر 

مىت يكون هذا أنت؟ ألنك ذلك األوحد 
اجلميل الطيب الذي سكر بنفسه 

أنت طائر نفسك، صيد نفسك، شباك نفسك 
صدر نفسك، بساط نفسك، سطح نفسك 

إذا كنت ابن آدم فأجلس مثله 
وانظر مجيع اذرات يف: نفسك

إذا مل تكن الروح أان الواقعي من وجهة نظر العارف، ومل تكن 
النفس  مظاهر  من  مظهر  فالروح  النفس،  ومعرفة  الروح  معرفة 
وأان فأان الواقعي هو هللا وعندما یفين اإلنسان من نفسه وحطم 
التعینات وغض النظر عنها مل یبق للروح أثر، وعندما تعود هذه 
القطرة املنفصلة عن البحر إىل البحر وفنت فیه یصل اإلنسان إىل 
معرفة النفس الواقعیة، فعندئذ یرى اإلنسان نفسه يف مجیع األشیاء 
ویرى مجیع األشیاء يف نفسه. وعندئذ فقط یطلع اإلنسان على 

نفسه الواقعیة.

اإلنسـان في القرآن
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جاءَُكم َرسوٌل ِمن أَنُفِسُكم َعزيٌز َعَليِه ما َعِنتُّم َحريٌص َعَليُكم...«،4 
»فـََلَعلََّك اَبِخٌع نـَْفَسَك َعَلٰى آَثرِِهْم ِإْن مَلْ يـُْؤِمُنوا هِبََٰذا احْلَِديِث َأَسًفا«5 
وصحیح أنه یتلوع من جوع الناس وعریهم ومظلومیتهم وحرماهنم 
ومرضهم وفقرهم ویتأمل لذلك إىل حد حبیث ال یتمكن من أن 
البالد: ینام يف مضجعه شبعاان لكیال حیصل جائعا يف أقصى 

يغلبين هواي ويقودين جشعي إىل حتري األطعمة ولعل  أن  »هيهات 
ابحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له ابلشبع أو 

أبيت مبطاان وحويل بطون غرثى وأكباد حری.«6
والعطف  والرحم  القلب  رقة  على  هذه  حتمل  أال  جيب  ولكن 
الساذج يف مستوى مواساة الناس السذج. إن النيب من حیث إنه 
بشر له يف بدایة عمله وسلوکه مجیع املزاای البشریة )اللون والشكل( 
ابلشعلة  یلتهب مجیع وجوده  ما  بعد  ولكن  البشر،  عند مجیع 
اإلهلیة، أتخذ كل هذه األمور لوان و صبغة أخرى، صبغة إهلیة.

وبني  یصنعه  الذي  واجملتمع  النيب  یربیهم  من  بني  واالختالف 
السماء  اليت یصنعوها كما بني  املتنورون واجملتمعات  یربیهم  من 

واألرض.
واالختالف الرئیسي يف أن النيب جيهد إلیقاظ الطاقات البشریة 
الفطریة، لیلهب الشعور الغامض واحلب الكامن: يف وجود الناس 
ویدعو النيب نفسه مذکرا، یبدع يف اإلنسان حساسیة يف مقابل 
مجیع الوجود وینقل معرفته النفسیة ابلنسبة لكل الوجود إىل أمته 
ولكن املتنور یوقظ - على األكثر - الشعور االجتماعي عند 

األفراد ویطلعهم على مصاحلهم القومیة أو الطبق.

شرط النجاة 
يوم القيامة

السؤال:
 اذا كان شرط النجاة یوم القیامة هو طاعة األئمة املعصومني
مقرتنة بطاعة هللا والرسول، فلماذا مل أيت ذكر طاعتهم يف 

القرآن؟

اجلواب: 
إّن من أركان اإلسالم طاعة هللا وطاعة الرسول، واآلایت اليت 
ذكرها السائل لیست يف مقام بیان كّل أركان اإلميان ، والشاهد 
یقول  األمر حیث  أُويل  طاعة  توجب  ُأخرى  آایت  ذلك  على 

تعاىل: 
اأْلَْمِر  َوُأويل  الرَُّسوَل  َوَأِطيُعوا  اللََّ  َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيّـَُها  »اَي 

ِمْنُكْم...«1.

املقامني  إطاعة  ذكر  أن  بعد  األمر«  أُويل  »إطاعة  ذكر  فهنا 
السابقني.

ويف آیة ُأخرى أيمر هللا تعاىل بعدم إفشاء أسرار املسائل احلّساسة 
أمام اآلخرین، وإمّنا جيب إرجاعها إىل أويل األمر حیث قال عزَّ 

من قائل: 
»َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل 
َوِإىَلٰ ُأويل اأْلَْمِر ِمنـُْهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستـَْنِبُطونَُه ِمنـُْهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّ 

َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه اَلتّـَبـَْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ َقِلياًل«2
عدم  على  دلیالً   األئمة ذكر  عن  اآلیتني  خلّو  یكون  فال 
وجوب طاعتهم إذا دّلت األدّلة على وجوب طاعتهم وقد ثبت 
يف حمله أّن املراد بـ»أُْويل االَْْمِر« هم األئمة املعصومون فتكون 

طاعتهم مذكورة يف الذكر احلكیم.

األسئلة واألجـوبة

اهلوامش:
1. هذه ترمجة أبیات فارسیة ثالثة.

2. سورة األحزاب، اآلیة 4.
3. »احیاي فكر دیين در اسالم«، صص 144-143. 

4. سورة التوبة، اآلیة ۱۲۸.
5. سورة الكهف، اآلیة 4.

6. »هنج البالغة«، من كتاب اإلمام علي إىل وإلیه عثمان بن حنیف.

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

 ،الرسول بطاعة  أمران  وجّل  عّز  هللا  أّن  ذلك  إىل  نضف 
والرسول بدوره أمران بطاعة الثقلني.

مث أّن أهل السنة یرون وجوب إطاعة والهتم مع أهّنا غري مذكورة 
يف اآلیتني، یقول أمحد بن حنبل يف إحدى رسائله: 

ويّل  ومن  والفاجر،  الرّب  املؤمنني،  وأمري  لألئّمة،  والطاعة  السمع 
اخلالفة فاجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم ابلسيف ومّسي 

أمري املؤمنني،... ليس ألحد أن يطعن عليهم وينازعهم... .3
وقد جاء يف أحادیث یرویها أهل السّنة أنفسهم: »من مات ومل 

يكن يف عنقه بيعة إمام مات ميتًة جاهلّية.«5
ومن خالل هذا احلدیث نقول: إذا كان واقعاً أّن الطاعة منحصرة 
يف هللا والرسول فقط فما معىن أتكید النيّب  على بیعة 
كّل مسلم إلمام الزمان الذي یعیش فیه، بل یصل به األمر إىل 
حتذیر املسلمني من املوت قبل أخذ البیعة إلمام زماهنم، وإالّ فإّن 

موهتم سیكون مبثابة املوت على اجلاهلّیة.
جاء يف حدیث عن محزة بن حممد بن أمحد... عن احلسني بن خالد 
 ،آابئه عن   ...الرضا موسی  بن  علي  احلسن  أيب  عن 

:قال: »قال رسول هللا
»من أحّب أن يركب سفينة الّنجاة ويستمسك ابلعروة الوثقى ويعتصم 
حببل هللا املتني فليوال عليًّا بعدي، وليعاد عدّوه، وليأمّت ابألئّمة اهلداة 
بعدي  اخللق  على  هللا  وحجج  وأوصيائي  خلفائي  فإهّنم  ولده،  من 
وسادة اّميت وقادة األتقياء إىل اجلّنة، حزهبم حزيب وحزيب حزب هللا، 

وحزب أعدائهم حزب الّشيطان.«6
وجاء يف روایة أخری أنّه قال:

بيتی کمثل سفينة نوح من رکبها جنا و من ختلف عنها  »مثل أهل 
غرق.«7

البیت هم  أهل  أتباع  أن  الرواایت  النيب يف هذه  یذكر 
أهل النجاة.

لدخول  طاعة هللا كشرط  بعد  الرسول  طاعة  ذكر  وجب  فإمّنا 
أرسله  ملن  مبلغ عن هللا وألّن طاعته طاعة  الرسول  اجلّنة، ألّن 
أیضاً، وملا مل یثبت ألحد بعد رسول هللا جانب التبلیغ عن هللا، 

فاهلل عّلق الفالح بطاعة رسوله دون أمر اآلخرین.8
 وأّما »اإلمام« املنصوب من قبل هللا سبحانه بواسطة رسوله
فعنده ما عند النيب من العلم وأحكام هللا سبحانه وهو أحد 
الثقلني كما يف احلدیث املتواتر، وكسفینة نوح اّليت من ركبها جنا 

ومن ختلف عنها غرق، فطاعة هكذا إمام، شرط لدخول اجلنة، 
نبیه، ألنّه عیبة علم  ألنّه مبلغ عن هللا سبحانه عن طریق 

الرسول وابب علمه. 
وألجل هذه املكانة العظیمة واملقام الرفیع الذي حیظى به منصب 
 واألئّمة فقد عمد النيّب ،اإلمامة عند النيب األكرم
 ،من بعده إىل بیان هذا املقام الذي یتمّتع به اإلمام املعصوم

وكذا الوظائف املوكلة إلیه من ِقبل هللا تعاىل.
ولكي ال حیتار الناس يف شأن اإلمام املنصوص علیه من ِقبل هللا 
تعاىل، وال یلتبس علیهم األمر فیه، قام األئّمة بتفسري اآلایت 

اليت تتحّدث عن اإلمام وخصائصه.

اهلوامش:
1. سورة النساء، اآلیة .

2. سورة النساء، اآلیة 83.
3. »اتریخ املذاهب اإلسالمّیة«، حمّمد أبو زهرة، ج 2، ص 322.

4. »شرح العقیدة الطحاویّة«، صص 111-110.
5. »مسند أمحد«، ج 2، ص 96.

اخلامسة،  الطبعة  أعلمي،  بريوت،  الصدوق،  »االمايل«،   .6
1400ه.ق.، ص 26.

7. ابن شهر آشوب مازندرانی، »متشابه القرآن و خمتلفه«، قم، 
دار بیدار للنشر، الطبعة األولی، ج  2، ص 5۷.

8. »أسئلة قادت شباب الشیعة إىل احلق«، ص 54.

املصدر: مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.

26 شوال، ذکری استشهاد جعفر بن حممد الصادق
كان اإلمام الصادق على جانب كبري من مسو األخالق، 
فقد ملك القلوب، وجذب العواطف هبذه الظاهرة الكرمية اليت 
كانت امتدادا ألخالق جده رسول هللا الذي مسا على سائر 

النبیني مبعايل أخالقه.
وكان من مكارم أخالق اإلمام ومسو ذاته أنه كان حیسن إىل كل 
َمن أساء إلیه، وقد روي أن رجال من احلجاج توهم أن مهیانه قد 
ضاع منه، فخرج یفتش عنه فرأى اإلمام الصادق یصلي يف 
اجلامع النبوي فتعلق به، ومل یعرفه، وقال له : أنت أخذت مهياين؟

فقال له اإلمام بعطف ورفق: »ما كان فيه؟«
قال: ألف دينار. 

فأعطاه اإلمام ألف دینار، ومضى الرجل إىل مكانه فوجد مهیانه 
فعاد إىل اإلمام معتذراً منه، ومعه املال فأىب اإلمام قبوله وقال له: 

»شيء خرج من يدي فال يعود إيل.« 
فبهر الرجل وسأل عنه، فقیل له: هذا جعفر الصادق، وراح 

الرجل یقول إبعجاب: ال جرم هذا فعال أمثاله.

املصدر: »اإلمام جعفر الصادق«، ص 48.

سمو أخالقه

الحكــايات



الرقم 2291
شّوال 1443

23منّوعـــات الرقم 91
شّوال 1443

منّوعـــات تقديم الكتاب

فإن من املسلمات اليت تركت بصماهتا واضحة يف اتریخ الفكر 
مستقبله؛  معامل  برسم  فیه  أثرت  و  حاضره  بناء  و  اإلسالمي، 
اإلمام  عن  مجیعا   البیت أهل  إبخبار  الراسخ  االعتقاد  هو 
املهدي قبل والدته و غیبته، و على هذا فلیس البحث يف 
غیبة اإلمام املهدي قبل والدته تسجیال حرفیا لقضیة 
من قضاای املاضي، بقدر ما هو وصل بني جزء من اتریخ هذه 
العقیدة يف عصر اإلمام الصادق و التعرف على جذورها يف 
تلك الفرتة، و إدراك عمقها و امتدادها يف عصور اإلسالم؛ و 
بني اتریخ حتققها على صعید الواقع؛ ملا بینهما من ارتباط وثیق.

و ال شك أن من یكون حلیف القرآن و قرینه-و القرآن فیه تبیان 
لكل شي ء-قادر على أن یوقفنا على ما يف ظاهره و ابطنه، و 

 غيبه االمام المهدي
عند االمام الصادق

حیدثنا عن غیبة اإلمام املهدي قبل والدته، كما لو كان معه. 
»و من غرق يف حبر املعرفة مل يطمع يف شط، و من تعلى إىل ذروة 
احلقيقة مل خيف من حط«؛ و هلذا قال القاضي ابن أيب ليلى ملا سأله 

نوح بن دراج: أ كنت اتركا قوال قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟
قال: ال، إال رجل واحد!

قلت: من هو؟
 .قال: جعفر بن حمّمد

القیم و  الصادق، احلارس األمني ملنظومة  إمامنا  ذلك هو 
أن  ألحد  جماال  یدع  مل  حیث  الكل،  بنظر  اإلسالمیة  املفاهیم 
تكون  ال  احلقیقة،  يف كبد  عاش  من  و  حیرفها.  أو  یشوهها 
احلقیقة يف  املاضي؛ ألن  من  استضاءة جبزء  أبقواله  االستضاءة 

احلیاة لیس هلا عمر حمدد، بل حتمل عناصر اخللود و البقاء معها، 
و كلما دار علیها الزمان تتجدد؛ و هلذا كانت حركته و فعله 
و قوله و تقریره جتسیدا حیا حلركة الرسالة يف خطواهتا الفكریة 
و الروحیة و العملیة، يف مساحات الزمن املاضي و احلاضر و 

املستقبل.
تقتل  أن  من  أعجز  االفرتاء  و  الكذب  أسالیب  إذا كانت  و 
التضلیل أضعف من أن  فكرة أو ختنق مبدأ، و طرق الغش و 
حتجب نور احلقیقة و هتمش دور العقیدة، فإن من الغباء إذن 
جعل العقیدة ابإلمام املهدي اهنزاما عن الواقع و انعزاال عن 
احلیاة، أو هرواب و انسحااب عن مشاكل األمة!!هذا يف الوقت 
الذي یسمع فیه نداء أهل البیت من عمق التاریخ اإلسالمي 
بضرورة أن یكون انتظار اإلمام املهدي يف غیبته حمفزا إجيابیا 
و دافعا قوای لتحقیق ما أراده هللا و رسوله صلى هللا علیه و آله يف 

أن یكون بناء احلیاة بشكل أفضل.
و هكذا عاشت عقیدتنا ابإلمام املهدي و ال زالت يف قلب 
املعركة معركة احلق و الباطل، و لن یكون غریبا إذن أن یرى املتتبع 
هلذه العقیدة اجتاهات دخیلة علیها منت ضمن نطاق إسالمي 
من طراز خاص حیتضن تلك االجتاهات اترة، و یغذیها بتشجیع 
الزیف و اخلداع ألجل أن یتبوأ أنصاره مكاان واسعا خدمة لفكرة 
حمرفة و غایة مسمومة، و بدعایة كذوب على أهنا نتاج إسالمي 
و  خرافات  من  یعتقد  ملا  تربیرا  أخرى؛  اترة  خالص  موضوعي 
أوهام، و من هنا صار دعمها طریقا منتجا إلشاعتها و نشرها يف 
الوسط اإلسالمي حیث اتصاهلا ابحلس الدیين العمیق؛ و هكذا 
اخلرافات- تلك  من  جمهول-كواحدة  مبهدي  العقیدة  فقدت 

مربرات وجودها؛ إذ ال انسجام هلا مع الواقع، و ال مع احلیاة، 
و ال مع املبادي اإلسالمیة يف تلك العقیدة اليت أفاض هبا هذا 
الكتاب و حصرها بواحد من أهل البیت و هو مالذ الفقهاء 
.و أستاذ العلماء يف عصره، و إمام األمة يف زمانه الصادق

االمام  عند   املهدي االمام  »غیبه  الكتاب  فإن  أخريا  و 
بوجه  قویة  صفعة  هو  إمنا  العميدي  ثمر  لـسيد   »الصادق
بغیبته،  و كذبوا   املهدي اإلمام  والدة  أنكروا  الذین  أولئك 
و لبنة جدیدة تضاف إىل صرح الثقافة املهدویة احلقة، و دلیل 

على الطریق.

تقديم الكتاب

الف عمیدي الکتاب يف ثالثة ابواب:
الباب االول: يف معرفة االمام الغائب قبل والدته؛

الباب الثانی: غیبة اإلمام الثانی عشر قبل حدوثها؛
الباب الثالث: دور اإلمام الصادق فی رد الشبهات املثارة 

حول الغیبة و الغائب.

املصدر: »غيبه االمام املهدي عند االمام الصادق«؛ املقدمة 
املرکز.
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خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية
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الوجدان اإلسرائیلي، كما هو متوقع، منشغل إىل حد كبري مبا 
الفلسطینیة،  السلطة  املقاومة،  احملتلة:  »فلسطني«  يف  حیدث 
االستیطان واملستوطنون إخل، فهي قضاای متس وجوده. ومع هذا 
توجد مشاكل داخلیة تقّض مضجعه من أمهها انتشار النسبیة 
األخالقیة اليت تؤدي إىل غیاب املعایري والقیم العامة اليت تتجاوز 
رغبات األفراد ونزواهتم وشهواهتم، وهو غیاب یعرب عن نفسه يف 
ظواهر عدیدة من أمهها الفساد. وقد ورد يف إحدى الدراسات 
الصادرة يف إسرائیل1 بعض أشكال الفساد يف التجمع الصهیوين: 
- جتار نساء یتجولون بسبب هتاون احملاكم )ویبدو أن كثريا من 
اإلسرائیلیني یعملون يف جتارة الرقیق األبیض، حىت إن لغة القوادین 

يف أمسرتدام توجد فیها كلمات عربیة كثرية(؛
والساسة  النهار،  وضح  يف  تباع  للكنیست  املرشحني  لوائح   -

الذین یتم انتخاهبم هبذه الطریقة هم الذین یشرعون القوانني. 
- مسؤولون كبار یستغلون مناصبهم لتحسني وضعیتهم ووضعیة 
املقربني منهم وحیاولون الوصول إىل القمة، دون حسیب أو رقیب. 
- القضاء العسكري مينح حصانة للقادة الذین أهدروا إبمهاهلم 
اإلانث.  اجملندات  جنسیة  استغلوا  أو  جنودهم  حیاة  اإلجرامي 
)تستغل بعض اجملندات / احملظیات هذه املكانة فیتصرفن دون أي 
اكرتاث ابلقوانني العسكریة، حتی إن إحداهن كانت تطلب من 

الكوافري والبادیكري أن أيتوا هلا يف وحدهتا العسكریة!(.
الفساد  هلذا  وطریفة  واضحة  صورة  جودمان  هريش  أعطاان  وقد 
مایو   6 يف  ربورت«  وسالیم  »اجلري  جملة  يف  نشر  له  مقال  يف 

۲۰۰۵م. یقول الكاتب: 
عرفت أن إسرائيل تواجه مشاكل حقيقية حني رأيت جودي شالوم 

غياب المعايير غياب المعايير 
في التجمع الصهيونيفي التجمع الصهيوني

زوجة وزير اخلارجية سيلفان شالوم وقد صاحبت زوجها يف زايرة رمسية 
إىل »مصر« العام املاضي وقد ارتدت بنطلون جينز ضيقة إىل درجة 
أهنا  الطائرة، كما  اهلبوط على سلم  تنجح يف  لن  أهنا  أنين تصورت 
كانت ترتدي بلوزة مل تكشف كتفها وحسب، بل كشفت من جسدها 

أكثر ما ميكن ألي شخص أن حيب أن يراها!
ویالحظ أن السید وزیر اخلارجیة یعني يف كل وظیفة خالیة رجاال 
من أتباعه، مما یعين أهنم كلهم من رجال نعم، مثل هؤالء احلمقى 
الذین مسحوا لزوجته أن ترافقه إىل مصر وهي شبه عاریة. أو لعلهم 
بعض األشخاص الذین هلم نفوذ يف حزب اللیكود. ومن ضمن 
هؤالء ديفيد أدمون الذي عني سفريا إلسرائیل يف »اجملر«، حیث 
أمهل مهامه السیاسیة وكرس وقته متاما ألعمال »البیزنس« اخلاص 
به حىت ميكنه أن یدفع الدیون اليت تراكمت علیه! )وهناك بطبیعة 

احلال الفضیحة اخلاصة بزایرة املطربة مادوان إلسرائیل(.
وغیاب املعایري یظهر بشكل متبلور يف إشكالیة الشذوذ اجلنسي. 
على سبیل املثال حالة إيلي إيفني الذي کان ضابط متقاعد ویعمل 
أستاذا للكیمیاء يف إحدى اجلامعات. يف عام ۱۹۸۳م. فصل 
إیلي إیفني من اجلیش وجرد من رتبته ضابط احتیاط حینما عرف 
أنه یعیش مع صدیقه وأنه شاذ جنسیا، ولكن اإلعالم اإلسرائیلي 
اختذ موقفا مؤیدة له واهتم املؤسسة العسكریة ابلتمییز العنصري، 
وابلفعل رضخت املؤسسة وأصدرت تعلیمات بعدم التمییز ضد 
الشذاذ واملساحقات من اجلنود والضباط. ویوجد اآلن يف القوات 
یعلنون عن هویتهم،  املسلحة اإلسرائیلیة جنود وضباط شذاذ، 
یتحركون بدون أي حمظورات يف كل أسلحة اجلیش اإلسرائیلي. 

وقد كشفت صحیفة »نیویورك اتميز« عن زواج آرثر فنكلشتاين 
حیضره  ومل  فنكلشتاین،  منزل  يف  الزواج  مت  وقد  صدیقه،  من 
أبناء  )نعم  الرجلني  وأبناء  وأقارب  أصدقاء  من  قلیل  عدد  غري 
الرجلني!( من زواج سابق. وآرثر فنكلشتاین من أهم الشخصیات 
الدعایة  مستشار  فقد كان  اإلسرائیلیة،  السیاسیة  املؤسسة  يف 

االنتخابیة النتنياهو وشارون.
ويف حماولة تفسري هذه الظواهر کتب عوزي بنزميان يف »هآرتس« 
)۱۲ پونیة ۲۰۰۵م.( أن سببها احلقیقي هو أن األصولیني حولوا 
األرض إىل وثن یعبده اإلنسان وأهنم حیتكرون احلقیقة وأن هنجهم 
الشوفیين القومي الضیق هو سبب األزمة. وكاتب هذه السطور 

ال یعرف عالقة الفساد بتوثن األرض وعبادهتا!
ویرد األصولیون على العلمانیني بقوهلم إّن العلمانیني یربون أبناءهم 
على حیاة الضیاع والتفریط يف القیم، وأن أبناءهم متهربون من 
اخلدمة، یسعون وراء اللهو، وینزحون عن أرض املیعاد إىل اخلارج 

ویدمنون املخدرات، ویقلدون الغرب بشكل رخیص، ویتالعبون 
ابملال العام من أجل الربح اخلاص، وأن مثة أزمة روحیة يف اجملتمع 
الصهیوين العلماين الذي حرم الیهودي من البعد الروحي، وأعطاه 

ابملقابل بضاعة رخیصة.
إن القضیة أكثر تركیبا من ذلك، فالسبب احلقیقي لغیاب املعایري 
هو آتكل األیدیولوجیة الصهیونیة اليت أسست الدولة واليت كانت 
تزعم أهنا عمالیة واشرتاكیة، فقد آتكلت املؤسسات املختلفة اليت 
یقال هلا »اشرتاكیة«، واليت كانت هتیمن على احلیاة االقتصادیة 
والسیاسیة واالجتماعیة يف إسرائیل. وحتول االشرتاكیون القدامى 
إىل ما یشبه املدیرین ورجال األعمال. كما أن الطبیعة االستعماریة 
وضوحا  زاد  الغربیة،  اإلمربایلیة  مع  وحتالفها  الصهیونیة،  للدولة 
اليت  الصهیونیة  الدیباجات  آتكل  إىل  هذا  أّدى  وقد  وذیوعا. 
حتاول أن تربر وجود املستوطنني يف منطقة خارج أوربة ترفضهم 
وتقاومهم. كما أن مفهوم الشعب الیهودي الواحد، الذي یشكل 
اللبنة األساسیة يف األیدیولوجیة الصهیونیة، قد آتكل هو اآلخر 
مع إحجام یهود العامل عن اهلجرة إىل فلسطني احملتلة، ومع تفاقم 
الصراع الدیين العلماين، ومع العجز عن تعریف من هو الیهودي 
يف دولة تستمد شرعیتها من ادعائها أهنا یهودیة! ويف غیاب إطار 
أیدیولوجي ومشروع قومي، عادة ما ینغلق اإلنسان على نفسه 
ویبحث عن صاحله الشخصي وینتج عن ذلك انتشار النسبیة 
العام«،  بـ»الصاحل  اإلميان  وسقوط  املعایري  وغیاب  األخالقیة 

واستشراء الفساد.
هذا هو التجمع الذي نتعامل معه، جمتمع علماين تسیطر علیه 
النسبیة األخالقیة. وجيب أال نتصور أن هذه النسبیة تؤدي إىل 
املعایري  غیاب  تعين  النسبیة  أن  فنری  ابلعكس،  بل  التسامح، 
اإلنسانیة واألخالقیة اليت ميكن أن یهیب هبا اإلنسان، ويف غیاهبا 
ال یوجد سوى القوة الغامشة حلسم أي خالفات، وهذا هو حال 

الدولة الصهیونیة العلمانیة النسبیة الداروینیة معنا!

اهلامش:
1. »موشیه جنيب: أصبحنا مثل سدوم«، نقال عن مقال أنطوان 
شلحت، 5 أغسطس ۲۰۰۵م. يف املشهد اإلسرائیلي - مدار.

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

مع مّر التاریخ، یظهر أانس على وجه البسیطة، تسمو روحهم 
الرفیعة لتصل إىل املراتب الروحیة العلیا؛ إن هؤالء الناس األزكیاء، 
یرتكون بصماهتم وآاثرهم يف هذه املعمورة، تكون ما بقیت األرض 
والزمان، هادای ومرشدا للناس الباحثني عن احلقیقة. إن ایة هللا 
القاطنني يف  األانس  واحد من هؤالء  احلائري، هو  الكرمی  عبد 
العلیني، إذ حتول مع أتسیس احلوزة العلمیة يف قم ووضع القوانني 
الصلحاء  من  العدید  وتربیة  لتنشئة  عامل  إىل  فیها،  املختلفة 
األتقیاء، وأصبح مصدرا للكثري من األعمال واآلاثر الكبرية يف 

ایران والعامل. 
وقد أبصر عبد الكرمي احلائري اليزدي النور يف أسرة مل تكن من 
علماء الدین، يف »ِمهرِجرد میبد«. وكان أبوه، حممد جعفر انساان 
متدینا وورعا، یعمل يف جمال بیع وشراء اخلیش واخلراف ویتمهن 
الزراعة أحیاان. وبسبب موهبته الفذة، أصبح عبد الكرمی، حمط 
اهتمام زوج خالته مري أبو جعفر، الذي نقله إىل مدینة »أردكان« 
مبحافظة »یزد« ومهد له لتلقي التعلیم االبتدائي. لذلك فان احلائري 
كان یعترب نفسه دائما مدینا له. وبعد ختطیه املرحلة التمهیدیة، 
انتقل إىل »مدرسة حممد تقي خان« اليت كانت من أشهر مدارس 
یزد يف ذلك احلني، وتتلمذ على ید علمائها الكبار.۱ وملواصلة 

دراسته، ذهب إىل »العراق« مع أمه عندما كان يف الثامنة عشر 
العلمي  بدایة إىل »كربالء«، وتلقى حتصیله  من عمره. وتوجه 
لنحو عامني على ید فاضل أردكاين )العامل الكبري ورئیس احلوزة 
للفقه  الوسیطة  السطوح  دروس  هناك  وتعلم  بكربالء(،  العلمیة 
واألصول، ومن مث ذهب إىل سامراء ملواصلة الدراسة واالفادة من 

دروس املريزا الشريازي الذي استقبله حبفاوة. 
إن حتصیله العلمي يف »سامراء«، كن له أثر معمق يف تكوین 
شخصیته العلمیة. وقد تتلمذ يف سامراء على ید أساتذة مبن فیهم 
إبراهيم حماليت شريازي، كما درس  الشيخ فضل هللا نوري واملريزا 
لسنوات عدیدة عند السيد حممد فشاركي اصفهاين، وكان واحدا 

من أفضل وأقرب تالمذته.۲
وبعد فرتة، أييت احلائري إىل مدینة »أراك« ]اإلیرانیة[ لكنه یعود 
إىل العراق مع بدایة احلركة الدستوریة )املشروطة(، وینهمك يف 
عنهم،  لبعده  أتملوا  أراك  أهايل  أن  مبا  لكن  ابلتدریس؛  كربالء 
أراك،  إىل  قبل طلبهم وعاد  فقد  أراك،  إىل  وأصروا على عودته 
وتوىل هناك إدارة احلوزة العلمیة وتنشئة الطلبة، لدرجة أن عدد 
طلبة حوزة أراك جتاوز الـ 300 شخصا، وحتولت أراك إىل مركز 

علمي وحبثي ضخم.۳

أتسيس احلوزة العلمية يف قم
وقام ایة هللا احلائري بزایرة قم يف رجب 1340 للهجرة وذلك بناء 
على دعوة تلقاها من عدد من علماء قم ولزایرة ضریح السیدة 
»قم«.  وأهايل  علماء  من  واسعا  استقباال  ولقي   ،معصومة
وكان يف حرية يف البدایة، لكن وعلى إثر إحلاح عدد من العلماء ال 
سیما حممد تقي ابفقي، قام ابالستخارة ابلقرآن الكرمی فجاءت 

هذه اآلیة جوااب على االستخارة:
»اْذَهُبوا ِبَقِميِصي َهَذا فَأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأيب أيَِْت َبِصريًا َوْأُتوين أبَِْهِلُكْم 

َأمْجَِعنَي«4
لذلك قرر بعزمية راسخة وقلب مطمئن أن یبقى يف قم.5 القرار 
ولقب  املدینة،  الكبرية يف هذه  احلوزة  تلك  تبعه أتسیس  الذي 

احلائري، ابیة هللا املؤسس. 
لذلك ويف ظل مهة وجهود ایة هللا احلائري، والدعم واملساعدات 
وشوكتها  بقم  العلمیة  احلوزة  قوة  تنامت  للناس،  واملعنویة  املالیة 
وأمهیتها یوما بعد یوم، حبیث أن عدد الطلبة والعلماء بلغ ألفا 
يف بداایت هجرته إىل قم، وعلیه، فان احلائري أدار احلوزة جبدارة 

وأقدم على توفري راتب وأجر أهل العلم واملعرفة.
السيد أمحد خونساري  فیهم  احلائري مبن  العدید من تالمذة  إن 
والسيد روح هللا اخلميين والسيد حممد رضا كلبايكاين وحممد علي 
أراكي، انتقلوا إىل قم بعد قدوم احلائري إلیها. وعلى الرغم من أن 
قم كانت متلك يف املاضي ويف حقب زمنیة، حوزات علمیة متألقة، 
لكنها مل تبلغ يف أي وقت هذه الدرجة من التألق واالعتبار، ومل 
العامل  يف  املعتمدة  العلمیة  احلوزات  من  األول  الصف  يف  تكن 
االسالمي. وعلیه، فانه يف ظل ذیوع صیت احلوزة العلمیة بقم 
وقدوم عدد من العلماء واملدرسن والكثري من املتعلمني من سائر 

احلوزات واملتعلمني اجلدد، ختطى عدد الطالب األلف طالب. 
ونظرا إىل معرفته ابحلوزات الشیعیة الكربى يف سامراء و»النجف« 
وكربالء، واطالعه على طریقة اإلدارة ومواقع الضعف والقوة لدى 
أسالفه، وكذلك خرباته يف حوزة أراك، كان ایة هللا احلائري یفكر 
قبل أي شئ ابلتخطیط لرتسیخ احلوزة وتقدمها. وكان التطور يف 
الفقه ختصصیة وتطویر  التعلیم يف احلوزة وجعل أبواب  أسالیب 
تدریس  وحىت  احلوزة  يف  واملتعلمني  الباحثني  معلومات  نطاق 
اللغات األجنبیة، وخبالصة تنشئة وإعداد الباحث واجملتهد، من 

براجمه وخططه.6
ومع انتعاش حوزة قم العلمیة، استطاعت هذه احلوزة أن تتحول 
إىل منافس جاد حلوزة النجف العریقة. إن أتسیس احلوزة العلمیة 

بقم نفخ روحا جدیدة يف جسد التشیع يف »ایران« وشكل رافدا 
ایران؛ حبیث  البیت خاصة يف  أهل  لتدعیم مدرسة  مالئما 
للفقهاء  ایران وابلتايل توافرت  أن قاعدة االجتهاد تشكلت يف 
إمكانیة اختاذهم القرارات الصحیحة واملؤثرة مبدد تواصلهم الوثیق 

مع التطورات.7 

زهد آية هللا احلائري وورعه وأخالقه
عیشه  وبساطة  ورعه  احلائري،  هللا  الیة  البارزة  اخلصائص  ومن 

وحیاته الزهیدة - قبل املرجعیة وبعدها.
العلمیة وبتصرفه مبالغ طائلة كوجوه  أنه كان زعیم احلوزة  ورغم 
شرعیة، لكن قیمة جممل أاثث منزله أثناء وفاته مل تزد عن 1500 
تومان، وكان مدینا مببلغ ما، ومل یكن جاهزا لسداد دیونه من املال 
العام. وعندما اطلع الدائنون على ذلك، وهبوا كل مستحقاهتم 

له.8
وكان یشكر هللا دائما، لكونه قادرا بواسطة املبلغ الضئیل الذي 
ميتلكه، على رعایة الفقراء. وذات یوم، أهدى أحدهم عباءة مثینة 
لنجل أیة هللا احلائري، وما أن اطلع احلائري على ذلك، حتدث 
إىل جنله وأقنعه بقوله: ابين، إن هذه العباءة، كبرية لك أن یبیعها، 
واشرتى مببلغها ثالث عباءات متوسطة القیمة، إحداها له واثنتان 

إلثنني اخرین من الطلبة. 
ويف مقام زهده، یكفي أن اإلمام اخلمیين قال يف إشارته إىل 
الكرمي  عبد  الشيخ  احلاج  املرحوم  إن  احلائري:  ایة هللا  زهد وورع 
احلائري، عندما رحل عن هذه الدنيا، مل يكن أجناله ميلكون شيئا يف 
. وقال يف موضع  الليلة...  تلك  الليلة، مل ميلكوا عشاء يف  تلك 
عبد  الشيخ  احلاج  املكرم  والفقيه  املعظم  االستاذ  إن حضرة  اخر: 
الكرمي اليزدي احلائري الذي كانت له الرائسة التامة واملرجعة الكاملة 
للشيعة، كان یلس مع خادمه على مائدة واحدة وأيكل معه ویلس 

على األرض.
وكان الشیخ عبد الكرمی احلائري، انساان دمث األخالق وظریفا 
ومعتدال ویبتعد عن التظاهر والرایء. وكان یهتم اهتماما خاصا 
غرفهم  یزور  وكان  مشاكلهم،  ومعاجلة  الطلبة  ومعیشة  بوضع 
شخصیا ویطلع على مدى اهتمامهم ابلدروس والبحث، ویشجع 
األشخاص النشطني واجلادین. كما كان احلائري یبدي اهتماما 
كبريا ابستقرار الناس ورفاهیتهم وتقلیص مشاكلهم؛ مبا يف ذلك 
بقم  سهامیة  مستشفى  أتسیس  قبیل  من  العام  للنفع  أعماله 

والتشجیع على بناء مستشفى فاطمي يف قم أیضا.9
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الفاطمیة  أایم  يف  احلداد  مراسم  القامة  احلائري  هللا  ایة  وأسس 
ورّوج  ایران.  يف  الثانیة(  مجادي  من  الثالث  إىل  )األول  الثانیة 
والتشابیه،  العزاء  مراسم  بدال من  احلسیين  الذكر  القامة جمالس 
وسعى للحد من نقل املوضوعات اليت تفتقد إىل املصدر والدلیل 

يف جمالس أهل البیت واملناسبات الدینیة.10
ومن اخلصائص الروحیة االخرى الیة هللا احلائري، أخالقه احلسنة 
وحسن اختالطه ابلناس، وكان قلیل الكالم ویتعامل مع الناس 
الشبان خالل  الطلبة  ومعنوایت  أحوال  ویراعي  وطیبة،  بلطف 
ما  ودائما  بشوشا  وجهه  وكان  إلیهم،  والتحدث  معهم  تعامله 

ترتسم البسمة علي حمیاه.
وكان یزور املدارس أحیاان يف الفجر لیتعرف على الطلبة النشطني 
والذین یستیقظون ابكرا، ویسعى جاهدا لتسویة مشاكلهم املالیة 
والرفاهیة. وكان یراجع مرارا أصحاب احملالت احملیطة ابحلرم ویدفع 
مستحقات الطالب الذین كانوا قد اشرتوا منهم بضاعة ابلنسیئة.

تالمذته
وبرز من حوزة درس ایة هللا احلائري، أساتذة كبار بلغ بعضهم 
املرجعیة يف عصره. إذ كان مريزا هاشم آملي وحممد على  مقام 
أمحد  وسید  اخلمیىن  واإلمام  زجناين  حسيين  أمحد  وسيد  أراكي 
خونساري وسيد حممد تقي خونساري وسيد حممد داماد وسيد أبو 
احلسن رفيعي قزويين وسيد كاظم شريعتمداري وسيد صدر الدين 
صدر وسید كاظم كلبایكاين وسيد حممد رضا كلبايكاين وآخوند 
مال علي معصومي مهداين وسيد شهاب  الدين جنفي مرعشي ومري 

سيد علي يثريب مهداين، من تالمذته.  

مؤلفاته
وبسبب انشغاالته الكثیفة يف فرتة إقامته يف قم، قلما سنحت 
الفرصة الیة هللا احلائري للتألیف. ومع ذلك، ترك أعماال قیمة 

نشري فیما یلي إىل بعض منها: 
1. »ُدَررُالفوائد«، 

2. »كتاب النكاح«، 
3. »كتاب الرضاع«، 
4. »كتاب املواریث«،
5. »كتاب الصلوة«، 
6. »ذخرية املعاد«،  
7. »جَممع  االحكام«،

8. »جَممع املسائل«،
9. »ُمنتخب الرسائل«.

وفاته
وقد فارق ایة هللا احلائري احلیاة يف ذي القعدة 1355 للهجرة، 
بعد حنو 15 عاما من اإلقامة يف قم. ورغم القیود اليت فرضتها 
احلكومة، شیع جثمانه تشییعا رائعا، و ووري الثرى يف مسجد 

 .ابالسر، جبانب مرقد السیدة معصومة

اهلوامش:
1. کرميي جهرمي، »آیة هللا املؤسس...«، صص 21-20.

2. »موسوعة العامل االسالمي«، مؤسسة دائرة املعارف االسالمیة، مقالة آیة 
هللا  احلائري، حممد رئیس زادة، ص 5760.

3. ذکر هللا حممدي، »آیة هللا احلائري والتطورات السیاسیة واالجتماعیة 
للتاریخ املعاصر«، صص 47-46.

4. سورة یوسف، اآلیة 93.
5. آقابزرك طهراين، »طبقات أعالم الشیعة: نقباء البشر يف القرن الرابع 

عشر«، القسم الثالث، ص 1159.
6. زجناين، الکالم جيّر الکالم، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۲۴

7. »آیة هللا احلائري والتطورات السیاسیة واالجتماعیة للتاریخ املعاصر«، 
ص 52؛ جنف لک زائي ومنصور مري أمحدي، »أرضیات الثورة االسالمیة 

يف ایران«، ص 115.
8. رضا خمتاري، »سیماء احلكماء«، ص 420.

9. صحیفة اطالعات، الرقمان 30 و 31، فروردین 1310ش.
10. »آیة هللا املؤسس...«، صص 154-151. 
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عرف العامل منذ القدم النظام امللكى الوراثي الذي ساد نظم احلكم 
حىت يف القبائل والعشائر مع الفارق، وهو نظام قائم على وجود 
للحكم.  مؤهلني  منهم  أفضل  الناس  یعتربهم  البشر  من  ساللة 
وتظل تلك األسر املالكة حاكمة حتافظ على نقاء دمها امللكي. 
وظهرت نظم أخرى غري ملكیة ولكنها خرجت من رحم النظم 
امللكیة القدمية واليت أسست على نقاء الفرق والدم ومن مث التوارث 
يف احلكم فظهرت عائالت حتكم دوال حتت نظام احلكم الرائسي 

أو الربملاين القائم على الدميقراطیة واالنتخاابت احلرة.
ورغم كل ذلك ما زال النظام امللكي قائمة حىت اآلن يف بعض 
الدول الكربى والصغرى يف قارات العامل املختلفة بعضأ مبلك وال 

حبكم، واألخرى حبكم وال ميلك. 
واختلف شكل امللك أو اإلمرباطور احلاكم احلايل عن غريه يف 
الزمن القدمی من حیث الشكل واملضمون لكنه ال یزال حیتفظ 

ابملضمون القائم على نقاء الدم امللكي.

الدول اليت ما زلت حتتفظ ابلنظام امللکي حاليا 
واألسر احلاكمة يف العامل هي: 

1. اوراب
»اململكة  »السوید«،  »الدمنارك«،  »بلجیكا«،  »أسبانیا«، 

املتحدة )بریطانیا(«، »موانکو«، »النرویج«، »هولندا«. 

2. آسيا
»مالیزای«،  »عمان«،  »اتیالند«،  »برواني«،  »األردن«، 

»اململكة العربیة السعودیة«، »نیپال«، »الیاابن«.

3. إفريقيا
»سوازیالند«، »املغرب«. 

والعائالت املالكة هي األسر امللكیة احلاكمة من ملوك وملكات 
وأابطرة وإمرباطورات وسالطني وأمراء. وتتألف العائلة املالكة من 
ملك الدولة معینة وأقاربه األقربني من زوجة وأوالد وأحفاد وإخوة 
وأخوات وأبوین. والعائلة املالكة لیست ابلضرورة العائلة احلاكمة 
اليت تشرف على أعمال احلكومة، فمثال امللكة يف اململكة املتحدة 

)بریطانیا( هي رئیسة الدولة ولكنها ال تساهم يف أنشطة احلكومة 
انتخاب زعیم ألي  املمكن  التاریخ كان من  قبل  ويف عهود ما 
جمتمع صغري فتصبح الزعامة وراثیة يف األسرة، وتنتقل من جیل 
فراعنة  یعترب  القدمی  التاریخ  ويف  األسرة.  تلك  داخل  جیل  إىل 
»مصر« من أقدم األسر احلاكمة، وكان من بینهم ثالثون ملكة 
توارثوا امللك بعضهم عن بعض ابلتعاقب حسب التقالید إىل عهد 

اإلسكندر األكرب الذي غزا مصر يف القرن الرابع قبل املیالد 
ملكا  إن كان  امللك  منزلة  املالكة حسب  العائلة  ميكن وصف 
دستورای أو دینیا مقدسا أو ملكا ذا سلطان مطلق، إن معظم 
إذ أهنا ال  الدستوریني،  امللولك  العامل هي من  املالكة يف  األسر 
السیاسیة حمدودة.  وسلطتها  احلكومة،  أعمال  إدارة  يف  تساهم 
يف  موصوفة  وواجبات  سلطات  متلك  فإهنا  ذلك  من  وبدال 
ومالیزای  بلجیكا  من  تشمل كال  الدستوریة  وامللكیة  الدستور 

وهولندا واململكة املتحدة 
أما امللوك يف امللكیة املقدسة فإهنم یعتربون ممثلني للذات اإلهلیة 
واحد.  آن  يف  وسیاسیة  روحیة  زعامتهم  وتكون  شعوهبم،  أمام 
وهذه النوعیة من امللكیة املطلقة یقوم امللك إبدارة البالد مزودا 

بسلطات تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة
یفرتض أن متثل العائالت املالكة القیم اليت یعتنقها جمتمع معني 
أو ثقافة معینة إذ إن امللك وابقي أعضاء األسرة املالكة یصبحون 
رمزا لبلد ما، ویعكسون أنبل سجاایه، كما ميثلون اهلویة الدینیة 
والتارخيیة والثقافیة جملموعة من الناس ویعتقد الكثريون ممن یؤیدون 
وجود العائالت املالكة، أبهنا تقوم بواجب احلفاظ على املبادئ 

األخالقیة والتقالید وتقویتها.
لعل كل بلد مر يف اترخيه بفرتة تولت خالهلا إحدى األسر املالكة 
نظرة  يف  أثر  واالجتماعیة  السیاسیة  التغريات  وكان  فیه.  احلكم 

شعب بلد ما إىل العائلة املالكة. 
وأشهر العائالت احلاكمة يف العامل اآلن هي:
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حتکم  ومنظمات  وعائالت  »سالالت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.

اتريخ التأسيس امللك)ـة( احلايلاإلسرة احلاکمةالدولة
1831م. الربت الثاينساکس کوبريج، جواتبلجیکا
جیغما سینکي وانغ تشوكوانغ تشوك 1907م.بواتن
حسن البلیقهبلقیه...برواني
مارجریت )امللکة(... القرن العاشرالدمنارك
أکیهیتو )اإلمرباطور(... القرن السابعالیاابن
عبدهللا بن احلسنياهلامشیة 1946م.األردن

األمري هانز ادمخلتنشتاین 1806م.خلتنشتاین
الغراند دوق جنيانساو 1890م.لوکسمربج
سلطان توانکو جعفرنريیت...مالیزای
األمري رینیه الثالثجرميالدي 1297م.موانکو
حمّمد السادسعلوي القرن 17م.املغرب
بريندرا... 1766م.نیبال
بیاتریس )امللکة(أورانج 1544م.هولندا
هارالد... 1905م.النرویج
القرن 18م. السلطان قابوس بن سعید آل ترکي بن سعیدعمان

امللك عبدهللا بن عبد العزیزآل سعودالسعودیة
بوربون 1701م.أسبانیا
کارل السادس عشر جوستافبراندوت 1818م.السوید
هبومیبولتشاکري 1782م.اتیالند
توبو الرابعاتتوفا اهوا 1845م.توجنا

1917م. الیزابیث الثالثة )امللکة(وندسورامللکة املتحدة
مالیتوا اتنومافیلي الثاين--ساموا
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شكلت العبادة طیلة اتریخ البشریة، حاجة فطریة لالنسان. إن 
هذه احلاجة، كانت تلىب أحیاان عن طریق عبادة األواثن والشمس 
و..؛ لكن مىت ما بُعث رسول من جانب هللا عز وجل إىل الناس، 
كان هؤالء الناس یلبون حاجتهم هذه من خالل عبادة البارئ 
عز وجل. ومىت ما كان اجملتمع یتحول إىل موحد ومؤمن ابهلل، 
والقرب  ویعترب رضا هللا  والتحرر،  احلریة  كان یسري على طریق 
خيضع  مل  جمتمع،  هكذا  إن  حیاته.  يف  املنشودة  الغایة  اإلهلي، 
الفاسدین والطغاة، ومل ميتثل هلم.  البتة أمام الطواغیت واحلكام 
وابلتايل فان حكم هؤالء احلكام، الذین كانوا یلهثون وراء غرائزهم 
التافهة والشیطانیة، یشهد الزوال؛ حبیث أن التاریخ حافل مبشاهد 
الصراعات واحلروب اليت كانت تدور رحاها بني املوحدین واملؤمنني 
ابهلل وبني جنود وأتباع الشیطان؛ لكن عندما كان االنسان یبتعد 
عن خالقه ومعبوده احلقیقي، كان یصبح فریسة هلذه احلكومات 
الشیطانیة بسهولة. وابلتايل، كان یقع كحمل ودیع يف براثن قطیع 
من الذائب املفرتسة، ومل جيد سبیال للفرار، وابلتايل كان مرغما 

على طاعة أوامر الطغاة واملتغطرسني!
خيتاره  الذي  اجملتمع  ما  هو،  هنا،  نفسه  یطرح  الذي  والسؤال 
اجملتمع  هو  واملؤكد  البشر؟  أبناء  واخرتاق  الجتیاحه  الشیطان 

امللحد والبعید عن هللا. وهذا یعرفه جیدا العدو اللدود للبشریة. 
لذلك فانه ال یتواىن عن بذل أي جهد حلرف البشریة وحتویلها 

إىل جمتمع ملحد وغافل. 
إن العدو الدائم لالنسان، دخل الیوم ساحة املعركة بوجه جدید. 
الرئیسي  معبوده  عن  االنسان  إلبعاد  یعمل ابألمس،  وإن كان 
یسعى  فانه  و...،  والقمر  والشمس  األواثن  عبادة  طریق  عن 
الیوم إلضالل االنسان، ابسالیب حدیثة. ويف هذا اخلضم، فانه 
یستعني بعمالئه ومرتزقته ملساعدته على نیل مآربه الرئیسیة أال 
االستعمار  حكام  هم  هؤالء  إن  االنسان.  نسل  تضلیل  وهي 
واالستبداد. إهنم ويف ضوء امتالكهم مستوى من السلطة والقوة 
والثروة، یدیرون العامل ابلطریقة اليت یبتغیها الشیطان. لذلك ومن 
أجل السیطرة على البشریة والتحكم هبا، أخذوا یستهدفون شیئا 
واحدا: معتقدات البشریة وإمياهنا. إهنم یعرفون أن أتباع الدایانت 
بني  من  ميتلكون  املسلمني،  اخلصوص،  وجه  وعلى  اإلبراهیمیة 
اجملتمعات العصریة، أرفع وأقوى إميان ابهلل الواحد األحد؛ بید أن 
زایدة عدد السكان املسلمني يف العامل، ابت مبنزلة حجر خيرتق 
طریقهم؛ لذلك كان علیهم البحث عن سبیل خلفض أعداد هؤالء 

السكان...

الحرب العالمية الحرب العالمية 
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تزايد أعداد املسلمني، عقبة تعرتض طريق الغربيني
إن قلق احلكام الغربیني من تزاید أعداد املسملمني، حتول خالل 
السنوات األخرية إىل قضیة يف غایة األمهیة؛ على سبیل املثال، 
نشرت جملة غربیة على غالفها، رمسا ذا مغزى ومناهضا للسكان، 
املسلمني  السلكان ومنو اإلجناب بني  أعداد  تنامي  فیه  اعتربت 
املقیمني يف الدول الغربیة، ابنه مبنزلة القنبلة النوویة، وهذا یكشف 
واسرتاتیجیة  للمسلمني  السكاين  التفوق  من  القلق  مدى  عن 
احلرب السكانیة اليت ینتهجها نظام السلطة الدويل ضد املسلمني 

يف العامل. 
كما نشر موقع »دویتشة وله« األملاين مقاال حتت عنوان »هل 

یتجه املسلمون لفتح أورواب بصورة سلمیة؟« قال فیه: 
إن صحيفة »نويه تسوريشر تسايتونغ« األملانية نقلت عن بروفسور 
يف العالقات الدولية قلقه من تنامي أعداد املسلمني يف أورواب ومن 
هذا التحدي الضخم وأضافت: إن املسلمني، فتحوا طوال التاريخ 
أورواب مرة أخرى. ففي عام 711 »اسبانيا«، ويف عام 1453م. 
أيتون  لكنهم  البلقان؛  إىل  احلالية(  )اسطنبول  »القسطنطينية«  من 
اليوم بصورة سلمية إىل أورواب يف إطار »اهلجرة«، وعلى النقيض من 
السابق، فان »فتحواتهم« تتحقق اليوم من دون اللجوء إىل العنف بل 

عن طريق اعتماد حقوق األقلية والسياسات  السكانية.
أكثر  الغرب  قادة  تقلق  ابتت  واإلحصائیات،  األرقام  هذه  إن 
أمرا صعبا  املسلمني،  من أي وقت مضى، وجعل حتدید نسل 
ابلنسبة هلم؛ لكن ماذا كان علیهم أن یفعلوا؟ وماذا كان جيب 

فعله للسیطرة على املسلمني وإخضاعهم؟
احلدیث  والعلم  ابلتكنولوجیا  مستعینني  إجراء  على  وأقدموا 
إىل  أفضى  الذي  اإلجراء  الدینیة؛  املعتقدات  الستهداف 

و»فان  هللا«  »جینة  مها  جدیدین  مشروعني 
فاكس«. ونورد فیما یلي توضیحا حول هذین 

املشروعني. 

اهلجمات البيولوجية ضد جينة هللا
وقد أثريت يف اآلونة األخرية موضوعات حول 
الدینیة، وكان هلا  التوجهات  دور اجلینات يف 
انعكاسات متفاوتة يف األوساط العلمیة. وزعم 
 The« بعنوان  يف كتاب  هامر  دین  الدكتور 
عام  وصدر  هللا  جینة  أو   »God Gene
2004م.، إن اإلميان الدیين، مصدره جیين، 

وأورد أسبااب عدیدة يف هذا اجملال. 
وادعى الدكتور هامر وهو متخصص يف علم الوراثة اجلزیئي واستاذ 
أتباع  أن  ادعى يف كتابه  »أمریكا«،  للسرطان يف  الوطين  املركز 
الدایانت یوجدون يف كل اجملتمعات، الن الدین یشكل حاجة 
ابطنیة، وطبعا لیست مثة جینة خاصة مسؤولة عن ذلك، بل أن 
جمموعة من اجلینات، تستحدث هذه احلاجة لدى االنسان، مع 
اختالف أن بعض هذه اجلینات، أكثر نشاطا، لذلك فهي أكثر 
إمياان. إن نظریة حتدید نسل األانس اإلیدیولوجیني يف العامل عن 
طریق اهلجمات البیولوجیة اهلادفة، تنامت بقوة بعد صدور هذا 

الكتاب. 

اإلصالح العرقي اإليديولوجي
تعين  اجنلیزیة  عبارة  مصغر  هو   Fun vax فاكس   فان  إن 
»الفريوس املضاد لألصولیة الدینیة«، وهو مشروع للبنتاغون، إذ 
بعض  عن  اللثام  أماط  املشروع،  هذا  عن  قصري  فیلم  بث  أن 
األهداف واجملتمع املستهدف وكیفیة التأثري وأدائه على الضحاای 
و...؛ ویتم خالل هذا املشروع إدخال فريوس خمربي إىل جسم 
الضحیة، لريبك أداء قسم خاص من دماغ الضحیة، مع العلم 
أن مصممي هذا املشروع اخلطري یزعمون أن ظهور جینة خاصة 
واملتطرفني  الدینیني  األصولیني  لدى   »VMAT2« تدعى 
للغایة )ومن وجهة نظر مصممي هذا املشروع،  الدینیني، كبري 

فان عامة املسلمني هم أصولیون دینیون ومتطرفون تقریبا(.
وأتسیسا على الواثئق العلمیة ملشروع فان فاكس، فان الفريوس 
اليت ميكن أن  الضحیة  املصنع، وبعد دخوله إىل جسم  اخلاص 
جینة  على  یؤثر  املختلفة،  البلدان  يف  املسلمني  من  اي  تكون 
VMAT2 هؤالء األشخاص ویؤدي إىل أن 
یتحول من شخص متطرف )يف ظل التعریف 
اخلاص لواضعي هذا املشروع عن التطرف( إىل 
شخص عادي )غري دیين(، وبعبارة أبسط، فان 
مستوى معتقدات هؤالء األشخاص، یصاب 
املعتقدات  بعض  جذور  وتزول  ملموس  بتغري 
الدینیة أو بعض القدرات مبا فیها القدرة على 

اإلخصاب وإجناب األطفال. 

الحرب السكانية العالمية
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وأطلق على هذا العمل األخذ ابلصليب.
فرنسا،  وجنوب  وسط  على  البااب  طاف  جممع كلرمون،  ختام  ويف 
وشجع الناس على احلرب ووجه رسالة إىل عامة األساقفة دعاهم فيها 
اللقاء املواعظ من أجل احلرب ودفع االخرين العطاء املواعظ. كما 
وعد أن كل من يشارك يف التجنيد العسكري، فانه سيتم الصفح عن 
مجيع ذنوبه ومعاصيه وسيغفر له، وطاملا مل ينته احلشد العسكري، فان 
زوجته وابنائه ومتلكاته سيكونون يف مأمن وسيكون يف كنف وأمان 

الداينة.

پطرس الناسک
راهبا  فرنسا، كان  للبااب يف مشال  املتحمسني  األنصار  أحد  إن 
ینحدر أصال من انحیة »آمني« ویدعى بطرس ویكىن ابلناسك. 
وكان هذا الراهب یثري حیثما مير محاسة كربى وحیرض على احلرب 
أن  وصفه  أدركه، يف  الذي  نوجان«  »غیربدو  ویقول  الصلیبیة. 
بطرس كان رجال هزیل اجلسم وحنیفا وأمسر البشرة. وكان ميلك 
حلیة كثة وطویلة وعینني اثقبتني، وكان ميشي حافیا ویرتدي قمیصا 
معطفا طویال على كتفیه. ال أيكل سوى  ویلقي  الصوف  من 
الشراب  حیتس  ومل  فحسب.  السمك  من  قلیال  وأحیاان  اخلبز. 
إطالقا... وكانت اآلایت اإلهلیة ابدیة يف سلوكه وأقواله، وكانت 
اجلماهري تقطف شعر البغل الذي كان ميتطیه وحتتفظ به للربكة.3

معسكر العوام 
الثراء، دفعت هبم إىل  إن فقر األوروبیني وعوزهم وأحالمهم يف 
اإلمتثال ألوامر البااب والقاء أنفسهم يف می املخاطر. وهلذا السبب، 
فان الكثري منهم لقوا حتفهم يف هذه احلادثة قبل أن ینالوا مبتغاهم. 
وحسب غیربدو نوجان فان »احلكام والفرسان احلربیني كانوا مازالوا 
یفكرون يف التحضري للرحلة، إذ كان الفقراء یعملون بتشوق وحرص 
على إعداد وحتضري أمتعة السفر... وكان الكل یعرض منزله وما 
ميلكه أو یبیعه بثمن خبس لیتوجه بشعف وسرور... وكل ما كان 
ال یفید للرحلة والسفر، كانوا حیولونه بسرعة إىل نقود ... وكان 
الفقراء ینعلون أبقارهم كاجلیاد، ویربطوهنا ابلعرابت وحیملون مؤهنم 
وأطفاهلم علیها وجيروهنا معهم. وكان األطفال الصغار یتساءلون 

حیثما حلوا يف أي حمكمة أو بیت أهنا »بیت املقدس؟...«
ومل تكن متضي سوى ثالثة أشهر على الدعوة اليت أطلقها أورابن 
الثاين يف كلرمون، حىت انطلقت جمموعة من النساء والرجال تضم 

الناسك«  »بطروس  إرشادات  ضوء  يف  ألفا  أو مخسني  أربعني 
وفارس مقاتل یدعى »غوتیة املسكني«، ومبا أهنم عربوا هنر »رن« 
إنضمت إلیهم فئة أخرى مماثلة من زوار »املانیا«. وكان هؤالء 
ینهبون ویسلبون أي مكان حیلون فیه ویرتكبون أنواع الفظاعات. 
اليت كانت يف طریقهم مثل اجملر والصرب  العرقیات  فان  لذلك 
آلکسی  اإلمرباطور  وأرسلهم  بشدة  تذمرت  والیوانن،  والبلغار 
کمن4 بسرعة اتمة من »القسطنطینیة« إىل شاطئ »اسیا«، لكن 
ما أن وصلت هذه اجملموعة إىل حوايل »نیسة«، مل ميهلم األتراك 

فاابدوهم عن بكرة أبیهم.5
وقد لقي ألوف األحداث والشبان ممن كانوا یبحثون عن الشهرة 
واملال حتفهم يف هذا النزاع، حبیث أن ألف طفل استقلوا سفینة 
متجهني  »مارسي«  يف  بفرنسا  قروي  فىت  بقیادة  212م.  عام 
حنو »فلسطني« على أمل التعویض عن خیانة الكبار ألهداف 
القبطان عدمی الضمري ابعهم يف سوق  احلروب الصلیبیة، لكن 
العبید. كما أن فئة أخرى من األطفال األملان اجتهوا عرب الیابسة 

إىل الشرق، لكنهم لقوا مصرعهم على اثر اجلوع واملرض. 

معسكر متزعمي الفرسان 
ويف خضم هذه األوضاع، مت جتهیز جیش الصلیب. واعلن البااب 
أن یوم 15 أغسطس 1095 للمیالد هو یوم اإلنطالق وتقرر 
تقسیم جیش الصلیب إىل أربعة أقسام، وكل قسم یسري يف مسار 

حمدد على أن یلتقوا يف النهایة ابلقرب من »القسطنطینیة«...
ومل یشارك أي من السالطني يف هذا احلشد العسكري، الن البااب 
كان قد كفر »فیلیب األول« ملك فرنسا واإلمرباطور »هنري 
وأوفد  الصلیب  حلرب  العلیا  اهلیئة  یرتأس  البااب  وكان  الرابع«. 

»آدمار دو مونتی«6 »اسقف بوی«7 نیابة عنه.
أهايل  ارتعب  القسطنطینیة،  الصلیب من  اقرتب جیش  وعندما 
اإلمرباطور  إبنة  »آن كمن«  أن  عددهم حبیث  من كثرة  املدینة 

ألكسي كتبت تقول: وكأن أورواب هبت عن بكرة أبیها...
إن جیش الصلیب كان ميثل يف احلقیقة شعب انطلق عن بكرة 
أبیه، وكان یشبه إىل حد ما معسكر اإلثنیات اجلاهلیة اليت كانت 
الشبان  من  العدید  إن  الرومانیة.  اإلمرباطوریة  حنو  سابقا  تتجه 
وخدمهم  وأبناءهم  نساءهم  معهم  أحضروا  قد  احملاربني، كانوا 

وحشمهم وحىت كالهبم وطیورهم اجلارحة.8
وكما أسلفنا، فان هذه احلروب وقعت يف تسع دورات ويف الفرتة 

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

ویقول آلرب ماله حول مشعلي فتیل أوىل املعارك الصلیبیة: 
يف  جممعا  عقد  »فرنسيا«،  كان  الذي  الثاين1  أورابن  البااب  إن 
»»کلرمون«2 )أورين( إلصالح ذات البني بني أهل العلم يف فرنسا. 
ويف يوم 28 نوفمرب 1095 حيث كان على اجملمع أن ينهي أعماله، 
شرح يف حضور عدد غفري من رجال الدين وأمناء الدين وزعماء وسط 

وجنوب فرنسا، األضرار اليت حلقت بزوار األرض املقدسة ودعا أمة 
النصارى حلمل السالح وإنقاذ تربة عيسى، وجاء يف ختام كلمته على 
ذكر كالم عيسى هذا ابن جتاوز عن نفسك، وارفع صليبك واتبعين. 
وعلى الفور، صنع احلضور صليبا من القماش وخاطوه على أكتافهم 
وصرخوا »إن مشيئة هللا كانت هكذا! إن مشيئة هللا كانت هكذا!« 

إندالع الحروب إندالع الحروب 
الصليبية األولىالصليبية األولى
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الكائنة بني القرون 11 و 13 للمیالد. وعلى الرتتیب:
اندلعت منذ عام 1095م.  الصلیبیة األوىل قد  وكانت احلرب 
على  الصلیبیني  إستیالء  وكان  1099م.9  حىت  واستمرت 

»أورشلیم« یشكل أهم واقعة هلذه احلقبة. 
وقلصوا  أورواب  إىل  الصلیبیني  معظم  عاد  أورشلیم،  حتریر  ومع 
من سلطة نظام احلكم الذي كان معرضا للغزو. وكان زوار كثر 
والقتال  اإلقامة  یریدون  الذین  لكن كان عدد  أورشلیم،  یزورون 

فیها، ضئیل.10
وبعد إنتصار الصلیبیني، برزت ضرورة إجياد تنظیمات تسهم يف 
بقاء الوضع القائم، وجعل تربة عیسى مبأمن عن املسلمني. 
»غو  فیها  وتوجوا  مملكة  املقدس«  »بیت  يف  أسسوا  وبذلك، 

فروادوبویون« ملكا.

املذابح والنهب ختطا احلدود
وقبل أن یكتب املسلمون حول ما حل هبم على ید الصلیبیني، 

أسهب املؤرخون الغربیون يف هذا املضمار.
وقد تطرق أول ملك منصب على ید البااب، يف رسالة مسهبة إىل 
مسألة اإلستیالء على »بیت املقدس« وما حل ابملسلمني على 

إثر ذلك وكتب یقول: 
إن كنتم تريدون معرفة كيف مت التعامل مع األعداء الذين وقعوا أبيدينا 

يف بيت املقدس، يكفي أن تعلموا أن أفرادان كانوا يركبون جلة من دماء 
املسلمني يف »رواق سليمان« و »اهليكل« وكانت الدماء تصل إىل 

ركاب اخليول. وكانت عامة الرواايت تشهد حبدوث مذابح.
يتمشى  من كان  اهليكل وكل  أالف مسلم يف  قتل حنو عشرة  وقد 
هناك، كانت الدماء تصل إىل جزء من قدميه... ومل ينج أي أحد من 

الكفار ]املسلمني[ وحىت أن النساء واألطفال مل يرتكوا وشأهنم...
شبعوا  أفرادان  أن  ومبا  والسلب.  للنهب  الدور  جاء  املذابح  وبعد 
من سفك الدماء، إنتقلوا إىل البيوت واستولوا على كل ما كان يف 
متناوهلم. وكل شخص )أكان فقريا أو غنيا( كان يعترب كل مكان حيل 
فيه، ملكا له... وقد جرى هذا التقليد لدرجة أنه أعترب قانوان یب 

تنفيذه حبذافريه.11
وقد قدم ستيفن رونسيمان املؤرخ الشهري للحروب الصلیبیة تقریرا 

يف هذا اخلصوص وقال: 
بوجه  السيف  واشهرت  مسجدا،  اجلنود،  من  جمموعة  واقتحمت 
الالجئني إليه. وعلى مدى نصف يوم حيث قام »رميوند آو اغيلرز« 
بزايرة احلرم الشريف، كان ال بد له أن ميشي بني األجساد وهنر الدماء 

اليت كانت تصل إىل ركبتيه.
لكن  اجلامع،  إىل كنيسهم  مجاعية  بصورة  املدينة  يهود  جلأ  وقد 
الصليبيني، أحرقوهم مع مبىن الكنيس الذي احتموا به من دون أي 

رمحة وشفقة جبريرة مؤازرهتم ومساندهتم للمسلمني. 
إن املذحبة املروعة اليت تعرض هلا أهايل »اورشليم« أثرت على العامل 
برمته، وال يسع ألحد إحصاء عدد ضحااي هذه الكارثة الرهيبة، لكن 

املؤكد أن مسلما أو يهوداي واحدا حىت مل ينج من هذه املهلكة.12
إن التقریر الذي قدمه ألرب ماله یعرض صورة صادقة عن طریقة 
إىل  الصلیبیني  دخول  بشأن  ویقول  الصلیبیني.  وسلوك  عمل 

القسطنطینیة:
وسلب  هنب  يف  اجلاهلية  الصليب كاإلثنيات  جيش  تصرف  وقد 
القسطنطينية، على سبيل املثال، دمر الرخام وحطم اآلثر املستظرفة 
لكي ينهب ذهبها وفضتها وحجارهتا. وقام بصهر التماثيل املصنوعة 
من الربونز واليت كانت متثل روعة الفن القدمي، لكي يقوم بسك النقود 

هبا...13
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الكنيسة  وأرابب  البابوات  وحقد  عداء  بلغ  احلروب،  هذه  وخالل 
واملسلمني  اإلسالم  على  األوروبيني  املسيحيني  والسالطني  واألمراء 
أشده. واتسم سلوك الصليبيني يف احلروب الصليبية ابلقسوة والعنف 
فرنسا  ملك  نذر  إن  والذبح.14  القتل  إىل  إضافة  الرمحة  وعدم 
للمشاركة يف احلرب ضد املسلمني، يشكل مثاال على هذا التعصب 
واحلقد. لقد كان »لوئي التاسع« ملك فرنسا ملتزما ابملسيحية بقوة 
وملكا ورعا ومتدينا، ولذلك أطلقوا عليه إسم لوئي املقدس. ونذر 
يف عام 1244م. حينما مرض بشدة، إنه إن شفي، فانه سيذهب 
حملاربة املسلمني، لذلك عندما وجه البااب اينوسان الرابع دعوة يف عام 
1245م. ملسيحيي أورواب للمشاركة يف حرب صليبية أخرى، انضم 
لوئي للحرب اليت تلت هذه الدعوة وذلك أتدية للنذر الذي قطعه 

على نفسه.15
أیضا،  لوئي  طال  املعدي«  »اجلنون  فان  فولرت  یقول  وحسبما 

ویقول يف هذا اجملال: 
واشتد املرض بلوئي عام 1244م. وعندما كان طريح الفراش، مسع 
ذات يوم نداء من الغيب: إهنض وامحل الصليب وسارع إىل حماربة 
الكفار... وبذلك تسبب مبقتل مائة ألف مسيحي ومسلم يف حربني 

صليبيتني.16
البلدان  على  اإلستيالء  خالل  املسلمني  سلوك  مقارنة  متت  وإن 
املسيحية السيما بيت املقدس مع تعامل الصليبيني مع املسلمني أثناء 

دخوهلم بيت املقدس، فانه تتضح متاما روح النخوة واملروءة ومكارم 
األخالق عند املسلمني. وقد تناول ميشو بوضوح املذحبة اليت تعرض 
هلا الناس على يد الصليبيني يف بيت املقدس ويقول: لقد كانوا يقتلون 
أيضا يف  مأمن  الناس يف  يكن  ومل  ومنازهلم.  أزقتهم  العرب وهم يف 
املساجد. وقد أوجد الصليبيون مشاهد مروعة يف »مسجد عمر« 
املسجد،  هذا  على  استولوا  وعندما  »تيتوس«.  فتح  على  للحفاظ 
إنقض اجلنود الفرسان واملشاة بصورة عشوائية على الفارين املساكني. 
ومل يكن يسمع من هذا الزحام الرهيب والفظيع جدا سوى األنني 
واللعن وصراخ املوت. وكان الفاحتون يتحركون فوق اجلثث املكومة 

لتعقب الذين كانوا يفرون.17
ویقول رميوند اجيل الذي شاهد هذه الفجائع ابم عینیه: 

وكان عمق هنر الدم يف رواق هذا املسجد يصل إىل الركبة أو عنان 
خيوهلم.18 وأقلع الصليبيون عن القتل والذبح لفرتة وجيزة من أجل 
الشكر على الفتح الذي انلوه، لكنهم استأنفوا عملهم هذا فور أتدية 
الشكر. وقد قطعوا أعناق مجيع األسرى الذين بقوا على قيد احلياة 
أو طمعوا ابحلصول على فدية،  القتل  تعبوا من  الصليبيني  إما ألن 
من دون رمحة وشفقة. وكانوا حيرقون العرب الذين يرمون أبنفسهم 
أهنم كانوا  أو  األرض  على  والعمارات  األبراج  على  من  إضطرارا 
يسحبون األشخاص من مواقع حتت األرض ویمعوهنم يف امليادين 
العامة وينحروهنم كاخلرفان. إن حنيب وأنني النساء واألطفال وحىت 
املشهد احمللي الذي صفح فيه املسيح عن جالده، مل يشفع يف إمخاد 

انر غضب هؤالء الفاحتني.19
ویقول مؤلف اخر:

لقد قرر الصليبيون ابال يرمحوا أحدا من املسلمني. لذلك، كانوا أيتون 
وكانوا  أبيهم.  بكرة  عن  أعناقهم  ويضربون  العامة  األماكن  إىل  هبم 
يضربون أعناق مجيع النساء واألطفال والفتيات والصبيان أيضا ومل 
املواقع غري  وأزقة وشوارع وحىت  أحد. وكانت ساحات  أي  يرمحوا 
من  هناك  يكن  ومل  القتلى.  أبجساد  متتلئ  املقدس،  لبيت  املأهولة 

يتحلى ابلرمحة والشفقة.20
واخلالصة أهنم أابدوا سبعني ألف إنسان يف هذه املدینة.
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الفصیلة  إىل   )Allium porrum( الكراث  نبات  ینتمي 
تضّم  اليت  العائلة  وهي   ،)Amaryllidaceae( النرجسّیة 
البصل أیضا، وقد كان الكراث جزءا من النظام الغذائّي يف مصر 
القدمية منذ حوايل 3000 عاما قبل املیالد؛ حیث مّت العثور على 
األثریّة  املواقع  يف  الكرّاث  متّثل  ومنحواتت  منه،  جمّففة  عینات 
يف مصر، وقد ساعد الرومان على نقله إىل خمتلف البلدان اليت 
كانت حتت سیطرهتا، وميتلك هذا النبات ساقا طویلة هلا مذاق 
مشابه للبصل، لكّنه أقل حّدة منه، وله عّدة أنواع؛ منها: الكراث 
الذي یسّمى )Welsh Wonder( الذي یشیع استخدامه يف 
أسرتالیا، كما یتوّفر الكراث الصغري )Baby leeks( يف حمالت 
بیع اخلضروات الطازجة والذي یشبه البصل األخضر يف شكله، 
 15-10 حوايل  قطره  یبلغ  حیث  صغري؛  حجمه  أبّن  ویتمّیز 
ملیمرتا. وميكن متییز الكراث عن البصل األخضر بطریقٍة بسیطة؛ 
حیث إّن البصل األخضر هو نبات صغري یقطف قبل اكتمال 

منو البصیلة )Bulb( املوجودة يف هنایته، أّما الكراث فیشبه يف 
شكله البصل، لكّنه ال ميتلك بصیلة يف هنایته، كما أّن له حجما 
أكرب، وملمسا أكثر هشاشة مع مذاق أكثر حالوة من البصل.

طبيعة الکراث
ملا كان جوهر الكرّاث مشتمال على جوهر انريّ ، و كانت أرضّیته 
لیست ابردة. ألنّ  هذه األرضّیة لو كانت ابردة لكانت إّما عفصة 
أو قابضة، و لو كانت كذلك، لكان یظهر يف طعم الكراث أحد 

هذین الطعمني، و لیس كذلك.
و إنّ  مائّیة الكرّاث لیست بكثرية جّدا، ألنّ  الكرّاث إذا اعتصر 
فإنّ  عصارته ال تكون كثرية جّدا. و حرارة الكرّاث لیست بكثرية، 
و ذلك ألنّ  حرافته لیست بشدیدة، و ما فیه من األرضّیة فإهنا 

غري حارّة.

الطب والتغذية

الكراثالكراث
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1. Urbain II.
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سینا، الطبعة الثانیة، ۱۳۳۵ه.ش.، صص ۲۲۱-۲۲۰.

4. Alexis Commene.
5. ماله، آلرب، »اتریخ العصور الوسطى«، صص ۲۲۱-۲۲۰.

6. Adhemar de Monteil.
7. Puy.

8. ماله، آلرب، »اتریخ العصور الوسطى«، صص ۲۲۳-۲۲۲.
9. دیورانت، ویل، »قصة احلضارة، عصر اإلميان«، ج ۴، ص ۷۸۷.

10. املصدر السابق، ص 794.
11. ماله، آلرب، »اتریخ العصور الوسطى«، صص ۲۲۷-۲۲۶. 
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13. ماله، آلرب، »اتریخ العصور الوسطى«، صص ۲۳۵-۲۳۴.
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»اتریخ العرب واالسالم«، ترمجة حممد تقي فخر داعي جیالين، ص 321 
حممد  ترمجة  والعرب«،  االسالم  غوستاف، »حضارة  لوبون،  بعدها؛  وما 
تقي فخر داعي جیالين، ص 422. وقد أورد أمري علي، جانبا من جرائم 
وفظاعات الصلیبیني يف كتابه: وقد قضت جمموعة من الصلیبیني يف مدینة 
»ملویل« على سبعة االف شخص ابلسیف، ومن مث مارست أمناط الفجور 
وقام  الصحراء.  یشبه  ما  إىل  والبلغار  هنغارای  وحولوا  الشنیعة.  واألعمال 
هؤالء مبمارسات وحشیة يف اسیا. حبیث یقول میشو: إهنم ارتكبوا جرائم، 
أتىب الطبیعة ذكرها حىت. وكانوا یقطعون األطفال وهم يف أحضان أمهاهتم 
للصلیبیني  الثالث  الفوج  وأسس  اهلواء.  يف  أعضاءهم  وینثرون  إراب،  إراب 
للممارسات اهلمجیة والسطو والبغاء واحتساء اخلمر. وحسب میشو، فقد 
جتاوزوا احلد يف شرب النبیذ ونسوا يف خضم الفسق والفجور، القسطنطینیة 
وبیت املقدس. ومل یرتكوا يف طریقهم أي أثر سوى القتل والنهب واخلراب 
أو اإلعتداء على األعراض والنذالة. وكان قطع األعضاء وبرت الید والساق، 
جزء من رایضاهتم الرتفیهیة خالل احلرب الرابعة. وكان رفع رؤوس املسلمني 
على رؤوس الرماح من ضمن أعماهلم. وكانت اهلمجیة والقساوة، مصاحبة 
يف األغلب للفجور املتهور. ویقول مؤرخ: واندرا ما ميكن يف اتریخ احلروب 
امللذات  اإلنغماس يف  من  ومشاهد  مناظر  واملنحطة، رصد هكذا  القذرة 
والتطرف يف الثمالة والبغاء. وبعد أن استوىل الصلیبیون على »معرة النعمان« 
يف الشام، قتلوا مائة ألف انسان ابلسیف وحتولت األزقة إىل أهنر من الدماء. 
ومن مث ارتكبوا مذابح حبق الناس بعد اإلستیالء على بیت املقدس. وكانوا 
یقتلون ویذحبون املسلمني وهم يف منازهلم وأزقتهم. أمري علي، »اتریخ العرب 

واالسالم«، ترمجة حممد تقي فخر داعي جیالين، صص 327-324.
القاجاریة(«، ج  إىل  املغول  والعامل )من  »ایران  نوائی، عبداحلسني،   .15

۱، ص ۲۱.
الغرب  مواجهة  على  اترخيیة  »نظرة  جهانبخش،  الدکتور  ثواقب،   .16

لالسالم«، ص ۹۴.
17. میشو، »اتریخ حرب الصلیب«، ج ۱، ص ۲۳۶ نقال عن امري علی، 
»اتریخ العرب واالسالم«، ترمجة حمّمد تقی فخر داعی جیالنی، ص ۳۲۸.
18. راجع: میشو، »اتریخ حرب الصلیب«. وكذلك راجع کرین برینتون 
واخرون، »اتریخ حضارة الغرب وأسسها يف الشرق«، ترمجة برویز داریوش، 

ج ۱، ص ۳۲۵.
19. أمري علي، »اتریخ العرب واإلسالم«، املصدر السابق.

الغرب  مواجهة  على  اترخيیة  »نظرة  جهانبخش،  الدکتور  ثواقب،   .20
لإلسالم«، صص ۹۶-۹۷؛ نقال عن میشو، »اتریخ حرب الصلیب«، 

ج ۱، ص ۲۷۸. 

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

1397ش.
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و إنّ  أرضّیة الكرّاث غري حارّة، ألهنا لو كانت حارّة، لكانت 
إّما مرّة أو حلوة؛ و لو كانت كذلك، لظهر يف طعم الكرّاث إّما 
حالوة أو مرارة أو ملوحة، و لیس كذلك. فلذلك ، هذه األرضّیة 
ال جيوز أن كون حارّة. وأهنا ال جيوز أن تكون ابردة، فلذلك هي 
معتدلة يف احلرارة و الربودة، و لذلك فإنّ  طعمها تفه. و لو كانت 

ذات طعم آخر لظهر ذلك الطعم يف الكرّاث و لیس كذلك.
بكثرية؛  لیست  حرافته  و  حبارّة،  لیست  الكرّاث  أرضّیة  أّما  و 
فحرارته لیست حبارّة حرا شدیدا؛ فلذلك هو قریب من االعتدال 
األجرام  من  فلذلك كان  األعضاء،  شبیها جبواهر  فلذلك كان 

الغذائّیة.

فوائد الكراث
للكراث العدید من الفوائد لصحتك وجلمالك، إلیك أهم فوائد 

الكراث:

1. تعزيز صحة العيون
مركبات  تعد  اليت  الكاروتینات،  مركبات  على  الكراث  حیتوي 

ضروریة للحفاظ على صحة العني وحتسني النظر.
كما أهنا تساعد على التقلیل من خطر اإلصابة إبعتام عدسة 

العني والضمور البقعي املرتبط ابلعمر.

2. عالج فقر الدم
بسبب حمتوى الكراث من احلدید، فإن تناوله ابنتظام قد یساعد 
يف عملیة عالج فقر الدم والوقایة منه، وذلك ألن احلدید املوجود 

يف الكراث یساعد على إنتاج املزید من هیموغلوبني الدم.
على  اجلسم  یساعد  الذي  ج  فیتامني  على  حیتوي  أنه  كما 

امتصاص احلدید.

3. تعزيز صحة احلامل واجلنني
قد یساعد تناول الكراث ابنتظام خالل فرتة احلمل املرأة على 
احلصول على ما حتتاجه من محض الفولیك، وابلتايل محایة اجلنني 
اجلهاز  خلقیة يف  عیوب  اإلصابة أبي  من  الرحم  يف  منوه  أثناء 

العصيب.
4. تعزيز صحة العظام

املعادن  نسبیا من جمموعة من  الكراث على كمیة كبرية  حیتوي 
اهلامة لصحة العظام، مثل: الكالسیوم، املغنیسیوم.

املغنیسیوم ضروریني بشكل خاص لصحة  مع  الكالسیوم  ویعد 
العظام، حیث أهنما یساعدان على حتویل فیتامني د الداخل إىل 

اجلسم هلیئة یستطیع اجلسم االستفادة منها.
كما أن الكراث غين بفیتامني ك الذي یساهم يف تنشیط بروتني 
أوستیوكالسني، وهو بروتني مهم لصحة العظام، مما قد یقلل من 

خطر اإلصابة هبشاشة العظام.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

5. مقاومة السرطان
الثوم  من  منها كل  ینحدر  اليت  العائلة  لذات  الكراث  ینتمي 
والبصل، وهذ عائلة معروفة خبصائصها يف الوقایة من أنواع معینة 

من السرطان. 
الفالفونویدات اليت  الكراث على نسبة عالیة من  حیث حیتوي 

تساعد اجلسم على مقاومة السرطان ومقاومة الشوارد احلرة.
الربوستاات  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  أیضا  یقلل  أن  وميكن 

والقولون واملبیض.

6. حتسني البشرة
یعد الكراث أحد مدرات البول الطبیعیة، ما جيعله هاما بشكل 
خاص لتخلیص اجلسم والبشرة من السموم العالقة، واملساعدة 

على إخراجها من اجلسم.
كما إن من شأن تناول الكراث ابنتظام أن یساعد على تعزیز 
نضارة البشرة ومنحها مظهرا مشرقا ومحایتها من أشعة الشمس 

الضارة.

7. تعزيز منو الشعر
بشكل  یساهم  جيعله  مما  للحدید،  جیدا  مصدرا  الكراث  یعد 

خاص يف منو الشعر وتقویة البصیالت وحتفیزها على النمو.
 )C( فیتامني ج الكراث على نسبة عالیة من  كما أن احتواء 

جتعل قابلیة اجلسم المتصاص احلدید منه أعلى وأكثر كفاءة.

8. تقوية جهاز الدوران
حیتوي الكراث على مواد تساعد على:

• محایة اجلدران الداخلیة لألوعیة الدمویة من الشوارد احلرة.
مرونتها  على  واحلفاظ  التصلب،  من  الدمویة  األوعیة  محایة   •

وابلتايل التقلیل من فرص اإلصابة ابرتفاع ضغط الدم.
الدمویة يف اجلسم بسبب حمتوى الكراث  الدورة  • تعزیز تدفق 

من فیتامني ك.
• تقلیل فرص اإلصابة بتصلب الشرایني ومرض الشرایني التاجیة.

• احلفاظ على مستوایت الكولیسرتول صحیة وسلیمة.

9. تعزيز اهلضم واملساعدة على خسارة الوزن
حیتوي الكراث على منسوب عايل من الربیبیوتیك، الذي یعد هام 
من أجل هضم صحي وسریع، كما أنه یساعد على تقویة املعدة 

وتعزیز وظائف الكلى.
جيعله  األلیاف  من  عالیة  نسبة  على  الكراث  احتواء  أن  كما 
عامال  وجيعله  خاص، كما  بشكل  اهلضم  عملیة  يف  یساعد 
مساعدا للشعور ابلشبع لفرتات أطول وابلتايل تناول كمیات أقل 

من الطعام خالل الیوم.

10. تعزيز صحة اجلهاز العصيب
واملعادن  الغذائیة  العناصر  من  جملموعة  العصيب  اجلهاز  حیتاج 
للحفاظ على صحته، ومن أهم هذه العناصر الفسفور واملغنیسیوم 

ومحض الفولیك.
وبسبب احتواء الكراث على نسبة عالیة من العناصر املذكورة، 
فإن تناوله بشكل منتظم یساعد على زایدة الرتكیز وتعزیز االنتباه 

وحتسني قدرة الدماغ على حتلیل البیاانت.

حماذير وخماطر الكراث
اليت  العائلة  لذات  ینتمي  أنه  إال  عموما،  امن  الكراث  أن  مع 
ینحدر منها البصل والثوم، األمر الذي قد جيعل بعض األشخاص 

الذین لدیهم مشاكل مع هذه العائلة یفضلون جتنبه.
كما أن تناول الكراث بكمیات كبرية من قبل األشخاص الذین 
قرارا  یكون  ال  قد  الكلى  أو  املرارة  يف  صحیة  مشاكل  لدیهم 

حكیما.

املصدر: موقع ويب طب
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قال الشيخ الطوسي يف كتاب »الغیبة«:1 ذكر املذمومني الذین 
ادعوا البابیة لعنهم هللا:

ومنهم: أبو طاهر حمّمد بن علي بن بالل
وقصته معروفة فیما جرى بینه وبني أيب جعفر حمّمد بن عثمان 
العمري ومتسكه ابألموال اليت كانت عنده لإلمام وامتناعه من 
تسلیمها وادعاؤه أنه الوكیل حىت تربأت اجلماعة منه ولعنوه وخرج 

من صاحب الزمان ما هو معروف.
وحكى أبو غالب الزراري، قال: حدثين أبو احلسن حمّمد بن حمّمد 
بن حيىي املعاذي، قال: كان رجل من أصحابنا قد انضوى إىل أيب 
طاهر بن بالل بعدما وقعت الفرقة، مث إنه رجع عن ذلك وصار 

يف مجلتنا، فسألناه عن السبب؟ 
قال: كنت عند أيب طاهر یوما وعنده أخوه أبو الطیب وابن خزر 
ومجاعة من أصحابه إذ دخل الغالم فقال: أبو جعفر العمري على 
الباب، ففزعت اجلماعة لذلك وأنكرته للحال اليت كانت جرت 
وقال: یدخل، فدخل أبو جعفر فقام له أبو طاهر واجلماعة 
یدیه  بني  طاهر كاجلالس  أبو  اجمللس وجلس  وجلس يف صدر 

فأمهلهم إىل أن سكتوا.
مث قال: اي أاب طاهر! نشدتك هللا أو نشدتك ابهلل أمل أيمرك صاحب 

الزمان حبمل ما عندك من املال إيل؟ 

أبو طاهر 
محّمد بن 

علي بن بالل
فقال: اللهم نعم. 

فلما  القوم سكتة،  أبو جعفر منصرفا ووقعت على  فنهض 
صاحب  رأيت  أين  من  الطیب:  أبو  أخوه  له  قال  عنهم  جتلت 

الزمان؟ 
أبو طاهر: أدخلين أبو جعفر رضي هللا عنه إىل بعض دوره  فقال 

فأشرف علي من علو داره فأمرين حبمل ما عندي من املال إليه. 
الزمان؟  صاحب  أنه  علمت  أين  ومن  الطیب:  أبو  له  فقال 
قال: وقع علي2 من اهليبة له، ودخلين من الرعب منه ما علمت أنه 

صاحب الزمان عليه السالم فكان هذا سبب انقطاعي عنه.

اهلوامش:
1. الطوسي، حمّمد بن حسن، »الغیبة«، ص 397 - 414.

2. أقول: فلیتنبه املؤمنني )رعاهم هللا( إىل العربة من حال املبطل أيب طاهر 
ابن بالل فإنه مع رؤیته للصاحب علیه السالم فلم یرتدع عن كذبه وابطله.
وهكذا اخلوارج فإهنم شاهدوا أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وعاشوا 
يف عصره ومع ذلك مل یتبعوه ویطیعوه علیه السالم فالعربة ابإلميان ال ابلرؤیة 
فسأل  املعروفة  اخلطبة  يف  إخوانه  على   الرسول تلّهف  ولذا   ،هلم
أصحابه أَولسنا إخوانك؟ فقال: ال، بل هم قوم أيتون يف آخر الزمان یؤمنون 

بسواد على ورق وسیأيت يف األمر الثامن ما له صلة بذلك.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

منظرو اليوتوپيامنظرو اليوتوپيا
إمساعيل شفيعي سروستاين

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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إن الیوتوبیا1 هي يف احلقیقة مفردة یواننیة ومكونة من كلمتني مها 
»Ou« وتعين »ال« أو »العدم« و »Topos« مبعىن »املكان"؛ 

املكان الذي ال وجود له على أرض الواقع، الالمكان.
وقد صاغها للمرة األوىل توماس مور2 )1478-1535م.( وزیر 
هنري الثامن ملك بریطانیا، وجعلها عنواان لكتابه. وسعى يف هذا 
الكتاب لتقدمی صورة عن اجملتمع املثايل، الذي یفتقد إىل مشاكل 
اجملتمع االنساين. وذاع صیت كتاب مور يف القرن السادس عشر 
االجتماعیة  التطورات  يف  مهما  منعطفا  شكل  الذي  للمیالد 

والسیاسیة الوراب. 
ویوطوبیا مور، حسب املرتمجني االیرانیني هو: 

للعدید من األعمال يف أورواب  الذي حتول إىل مصدر  الكتاب 
حول اجملتمع املثايل وهیكلیته وبنیته ... وكذلك كتاب ینطوي 
يف حد ذاته على جوهر الكثري من الكالم الذي أثري الحقا يف 
احلضارة األوروبیة، ومن هذا املنطلق، كتاب على صلة وعالقة 

وثیقة ومعمقة مبصري ومآالت احلضارة األوروبیة...3
ویقول الدكتور رضا داوري أردكاين يف معرض تبیانه للبعد األرضي 

والدنیوي للیوتوبیا: 
ویعين  مور  لتوماس  إسم كتاب  هو  »الیوطوبیا«  ابن  قلنا  لقد 
»الال مكان«. وال جيب اخللط بینه وبني »الال مكان« الوارد يف 
رسالة »نداء جربئیل« للشیخ شهاب الدین سهروردي. فهذا الال 
مكان، هو بلدة الزعماء الروحیني ... »واإلقلیم الذي ال یصل 
الیوطوبیا، هي مدینة أرضیة، یشغل  إلیه إصبع السبابة.« لكن 
أهلها منصبا وموقعا معینني، وقرر ذلك قانون املدینة – الذي هو 

قانون بشري وأرضي- .4
للغرب، ومنذ  العصر اجلدید  الیوتوبیا من متطلبات  وتعد كتابة 
الدایانت  هبا  تعد  اليت  واجلنة  السماء  عن  االنسان  أعرض  أن 

السماویة، أخذ یبحث عن مدینة على غرار اجلنة يف األرض.
والعشق  واالستكمال  املوت  األرضیة،  اجلنة  هذه  یوجد يف  وال 
والفكر... ويف الیوتوبیا، فاهنم یشبهون الناس، ابملالئكة؛ بید أن 

صفاهتم املالئكیة ال عالقة هلا ابلدین.5
وقد أدار الغربیون، ظهورهم للسماء، وحبثوا عن جممل أحالمهم 
من  وذهاب كل  جمئ  واعتربوا  املنشودة،  الیوتوبیا  يف  وآماهلم 
الطریق  السیاسیة واالجتماعیة، منزال من منازل  اإلیدیولوجیات 
احلافل ابلتعرجات والتقلبات لذلك »الال مكان«؛ لكنه مل ميض 
وقت حىت أهنم ابتوا مطرودین من السماء ومنبوذین وحیارى يف 

األرض.
الثامن  القرن  الفرنسي يف  الفیلسوف والعامل  وكتب كوندورسيه6 
عشر للمیالد أن مجیع تطلعاتنا حول املستقبل، ختتزل يف هذه 

األحالم الثالثة:
األمم؛  بني  واملساواة  التكافؤ  وعدم  اخلالفات  تزول  أن  األول، 
والثاين أن تبلغ املساواة مرتبة الكمال يف حیاة كل أمة، وأخريا، 
احللم الثالث أن یتحقق »كمال البشریة« و »البشریة الكاملة". 
إن كالم كوندورسیة عذب ومبهج؛ لكن عذوبته تكمن يف أنه 
حلم واحللم جيب أن یكون مبهجا ولطیفا. ومير زهاء قرنني من 
الزمن على تبیان كوندورسیة حلمه وحلم األمم الغربیة، بید أن 
الثامن عشر  القرنني  الذي كان علیه يف  أثره  الكالم، فقد  هذا 
واحلبوب  »الفالیوم«  حب  حمله  وحل  للمیالد  عشر  والتاسع 

املهدئة واملخدرة االخرى.7
إن أتسیس الیوتوبیا يف األرض، بقي حبیس أعمال كتاب الیوتوبیا 
العصر احلدیث، وبقي  لبشریة  اليت مل تتحقق  وقرب مع األحالم 
وشیدت  والسماء.  األرض  بني  ما  مكان  يف  عالقا  االنسان 
حضارة تتنكر هلل وعلى أرضیة املنطقة الثقافیة والفكریة اخلاصة 
نظام  واإلابحیة؛  والدنیویة  االنساين  املذهب  إىل  واملستندة  هبا، 

حافل بدنس الرأمسالیة واألزمات القاسیة يف آخر الزمان.
زائفة،  حضارة  هي  املكیافیلي،  بوجهها  الغربیة«  »احلضارة  إن 
وأن الرائسة وهذه الصفة، تكمل سلطتها السیاسیة والعسكریة 
واالقتصادیة، وال یقتصر األمر طبعا على هذه السیاسة أو تلك 
اإلیدیولوجیة؛ الن اإلیدیولوجیات والسیاسات، هي مظهر واتبع 

للحضارة.8
مت  الذي  الفجر  ذلك  يف  وظهورها  احلدیث  الغرب  یوتوبیا  إن 

فیه االنفصال عن السماء وعقد اآلمال على األرض، على أمل 
أذن  يف  هبا  مهس  قد  الشیطان  األرض، كان  يف  جنة  أتسیس 
الیهود، على أمل حتقیق حیاة بال موت وعمر رغید وطویل یستمر 

إىل األبد!
يف  أمكنة  ال  برسم  یوتوبیا كثر،  قام كتاب  مور،  توماس  وبعد 

اآلفاق النائیة لسكان الغرب وأشاروا ابلبنان إلیها. 
فرانسيس  لـ  »أتالنتیس«9  إىل  اإلشارة  ميكن  هؤالء  بني  ومن 
و  كامپانال12  توماسو  لـ  الشمس«11  »شهر  بيكن10و 
لـ  الذهبیة«15  »املدینة  و  هارينغتون14  جيمز  لـ  »أوشیاان«13 

فرانسوا ماري16 امللّقب بـ فولتري17 و... .
وحىت أن أشخاصا مثل ماركس وأنصاره، أقامو الیوتوبیا الشیوعیة 
الثوریني ضد  العمال  على كاهل  الظاهر،  يف  الطبقات  وعدمية 
سجل كتابة  يف  سوداء  صفحات  وأضافوا  الرأمسايل،  النظام 

الیوتوبیا.
ورمبا مل یكن معلوما وواضحا ابلنسبة للذین خاضوا حتدای وأصروا 
على هدم الثقافة التقلیدیة ونبذ أسسها النظریة والفكریة )التفكري 
ابملوت وطلب الكمال والعشق والفكر(، أین یكمن املنزل األخري. 
البلشفیة واالشرتاكیة ابالحتاد  النازیة اهلتلریة يف أملانیا والثورة  إن 
تیارات  ثالثة  تكن  مل  أمریكا،  يف  الرأمسالیة  واللیربالیة  السوفیيت 
احنرافیة تلقي بظالهلا على یوتوبیا العصر احلدیث؛ بل مبنزلة األبناء 
املباشرین واملقابل اخلارجي والظهور املشهود واملادي للفكر املتبلور 

يف أعماق مؤسسیها يف اخلفاء والعلن.
رقي  یتجسد يف  البشریة، ال  أن كمال  إىل  الكالم  هذا  ویؤشر 
شأن  من  نقلل  ال  أننا  رغم  التكنولوجي؛  والتقدم  املادیة  احلیاة 
اجلهود املبذولة جلعل احلیاة يف العصر احلدیث، أكثر راحة، لكن 

ضالة البشریة لیست الراحة وال أن املنزل األخري لسري االنسان يف 
الكون والوجود، یتمثل يف نیل الرفاهیة والراحة، حىت یرید التخلي 
عن أمسى جوهر وجوده للوصول إلیها وینبذ الكمال احلقیقي من 
أجلها ویتحول كالرقیق إىل عبد عدمی اإلحساس والفكر، ألسیاد 

السلطة.
وال خيفى على أحد أن االنسان يف احلضارة الغربیة، حّر إن بقي 
والقیم  واملثل  التطبیق  وقواعد  النظریة  املبادئ واألسس  إطار  يف 
املعمول هبا يف هذه احلضارة، خاصة وأن حریة تصرفه متتد إىل 

تلك احلدود اليت تتناغم مع أغراض وغاایت احلضارة. 
ومن خالل إلقاء نظرة إمجالیة على احلقبة اجلدیدة لتاریخ الغرب، 
ميكن القول أن حریة التعبري عن الرأي واملعتقدات الدینیة موجودة 
وهذا  الردة،  جبرمية  االخر  یعاقب  أحد  وال  املثال.  سبیل  على 
صحیح طبعا. ومثة حریة يف اإلقالع عن الدین؛ الن هذه احلضارة 
هي حضارة غري دینیة أصال ومتأل اآلذان يف كل موقع ومكان 
من أن مجیع الناس وبغض النظر عن معتقداهتم الدینیة والعرقیة 
والقومیة و... بوسعهم العیش معا بصورة سلمیة )وأن یعملوا طبعا 
معا لتحقیق غاایت احلضارة(؛ لكن هذه املیول، قابلة لإلطاقة 
طاملا اختذت طابعا رمسیا وأال ترتتب علیها آاثر جادة؛ وبغري ذلك، 

فان الفكر الدیين غري قابل للتحمل يف احلضارة اجلدیدة.18
لالنسان  وأمشله  تعریف  أنسب  متثل  للسلطة،  املیالة  اإلرادة  إن 
أبناء  إن كال من  الغربیة.  والیوتوبیا  احلدیث  العصر  املعاصر يف 
البشر، وحسب موقعه وقدراته، قد حتول إىل »أان«؛ ومیال إىل 
السلطة وممارسة السلطة على غريه، وبذات القدر، استغرق يف 

الساحة املادیة للحیاة، وبعده احلیوي، ویصر علیه. 
وقد قدم جورج اورويل الربیطاين،19 يف روایة »1984« صورة 

وثیقة عن عصر القوة واإلستیالء وعصر اإلرادة املیالة للسلطة.
النظم  ودحض  نقد  يف  ابرزا  سیاسیا  بیاان  الروایة،  هذه  وتعد 
الشمولیة وعلى وجه التحدید »الشیوعیة«. وفضال عن ذلك، 
فان الشخصیة الرئیسیة يف روایة 1984، هو ونستون. إنه یعیش 
ویعمل يف جمتمع دیستوبیائي؛ الوطن الذي خيضع كل شئ فیه 

للرقابة واملراقبة. 
الرذائل واملفاسد،  فیه  الدیستوبیا20 هو جمتمع خیايل ترسم  إن 
هبدف اإلتعاظ واإلعتبار األخالقي أو السیاسي. وتقع الدیستوبیا 
»املدینة  الیوتوبیا  من  نقیض  طرف  على  الفاسدة«  »املدینة 

الفاضلة«.

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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اهلوامش:
1. Utopia.

2. السري توماس مور )Sir Thomas More؛ 7 فربایر 1478 - 6 
القرن  عاش يف  إجنلیزایً  وعاملاً  ومؤلفاً  سیاسیاً  قائداً  یولیو 1535م.( كان 
الیوتوبیا.  الفاضلة يف كتابه  املدینة  الیوطوبیا أو  16م. یتذكر عادة ملفهوم 
هنري  عارض طالق  الكاثولیكیة.  الرومانیة  الكنیسة  قدیس حسب  وهو 
الثامن لكاثرین من آراغون، ورفض االعرتاف به كرئیس للكنیسة الرومانیة 
الكاثولیكیة يف إجنلرتا، فحبس وقطع رأسه يف برج لندن. اعتربته الكنیسة 
الربیطانیة »شهید اإلصالحات«. وكان من معارضي ومنافسي اإلصالح 
والربوتستانتیة وعلى وجه التحدید مارتني لوثر وویلیام تیندل. ]من ویكیبیدای، 

املوسوعة احلرة[
3. مور، توماس، »املدینة الفاضلة«، ترمجة نسرین جمیدي ومرضیة خسروي، 

طهران، روزكار نو للنشر، الطبعة األوىل، 1393، مقّدمه.
4. داوري أردكاين، رضا، »الیوتوبیا وعصر النهضة«، طهران، ساقی للنشر، 

الطبعة األوىل، 1379، ص 33.
5. املصدر السابق، ص 34.

ومتخصص  فرنسي  وفیلسوف  رایضّي  وهو  دو كوندورسیة:  ماركیز   .6
ابلعلوم السیاسیة. یُعترب أحد أشهر دعاة اإلصالح الرتبوي يف عصره. لعب 
الیعاقبة عام 1793م. فاختفى عن  الفرنسیة. الحقه  الثورة  دوراً كبريا يف 
األنظار ملدة تسعة أشهر، حىت إذا اعتقلوه جترّع الّسّم ومات لكي ال یتحول 

فریسة للمقصلة. )ویكیبیدای، املوسوعة احلرة(
7. داوري أردكاين، رضا، »الیونوبیا وعصر النهضة«، ص 35.

8. املصدر السابق، ص 37.
9. New Atlantis.
10. Francis Bacon.
11. The City of the Sun.
12. Tommaso Campanella.
13. The Commonwealth of Oceana.
14. James Harrington.
15. The lost golden city
16. François-Marie.
17. Voltaire.

18. داوري أردكاين، رضا، »الیوتوبیا وعصر النهضة«، ص 39.
19. وكان إریك آرثر بلر وإمسه املستعار جورج أورویل )1903-1950م.( 

روائیا وصحفیا وانقدا أدبیا وشاعرا بریطانیا.
20. Dystopia.

املصدر: شفيعی سروستانی، إمساعيل، »اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة املهدوية 
الكرمية، طهران، هالل، الطبعة األولی، 2021م.، صص 18-13.

بعد التتبع عثرت على روایة واحدة، رواها بعض العامة، وهي ما 
رواه احلنفي القندوزي يف ینابیع املودة، نقال عن احلمویين يف فرائد 

السمطني.
الشيخ  املودة« ما نصه: وأخرج  القندوزي يف »ینابیع  فقد ذكر 
احلمويين يف »فرائد السمطني«: بسنده عن سليمان األعمش بن 
أبیه، عن جده علي بن  الصادق، عن  مهران، عن جعفر 
احلسني، قال: »حنن أئمة املسلمني، وحجج هللا على العاملني، 
وسادات املؤمنني، وقادة الغر احملجلني، وموايل املسلمني، وحنن أمان 
ألهل األرض كما أن النجوم أمان ألهل السماء، وبنا ميسك السماء 

الرمحة  الغيث وتنشـر  ينزل هللا  أن تقع على األرض إال إبذنه، وبنا 
وخترج بركات األرض، ولوال ما على األرض منا لساخت أبهلها.«

مث قال: »ومل ختل األرض منذ خلق هللا آدم من حجة هللا فيها، إما 
ظاهر مشهور أو غائب مستور، وال ختلو األرض إىل أن تقوم الساعة 

من حجة فيها، ولوال ذلك مل يعبد هللا.«
الناس  ينتفع  كيف   :الصادق جلعفر  فقلت  سلیمان:  قال 
إذا سرتها  ينتفعون ابلشمس  قال: »كما  املستور؟  الغائب  ابحلجة 

سحاب.«1
العامة،  وكتب  اخلاصة  نقله كتب  تشرتك يف  املضمون  هذا  إذا 

إن األرض إن األرض 
ال تبقى بغير إمام:ال تبقى بغير إمام:

روايات العامةروايات العامة

فوائد وجـود اإلمام الغائب
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فوائد وجـود اإلمام الغائب

غربة اإلمام
حممدتقی املوسوي االصبهاين

غربته إعلم أن للغربة معنیني:
أحدمها: البعد عن األهل و الوطن و الدایر، و الثاين: قلة األعوان 
و األنصار، و هو- روحي فداه- غریب بكال املعنیني، فیا عباد 
هللا أعینوه، و ای عباد هللا انصروه. و یدل على غربته ابملعىن األول 
 ما ذكرانه يف عزلته 1 و ابملعىن الثاين ما مر يف حدیث اجلواد
فإذا اجتمعت له هذه العدة، یعين ثالمثائة و ثالثة عشر رجال من 

أهل اإلخالص أظهر هللا أمره ...2
فانظر أیها العاقل، كیف طالت السنون، و مضت األعوام، و مل 
جتتمع هذه العدة لإلمام فهذا أقوى شاهد على قلة أنصاره 

و غربته.
و یدل على ذلك أیضا ما يف البحار، عن »غیبة« الشيخ الطوسي:

النفس الزكية غالم من آل حممد إمسه حممد بن احلسن، يقتل بال 
جرم و ال ذنب، فإذا قتلوه مل يبق هلم يف السماء عاذر، و ال يف األرض 
انصر، فعند ذلك يبعث هللا قائم آل حممد صلى هللا عليه و آله و 
سلم يف عصبة هلم، أدق يف أعني الناس من الكحل، فإذا خرجوا بكى 
هلم الناس، ال يرون إال أهنم خيتطفون، يفتح هللا هلم مشارق األرض و 
مغارهبا، أال و هم املؤمنون حقا، أال إن خري اجلهاد يف آخر الزمان.3

أقول: یدل على أن التشبیه ابلكحل من جهة القلة.
جهة  من  یستلبون  أي  خيتطفون،  أهنم  إال  یرون  ال   :قوله

قلتهم.
أمري  عن  البحار،  يف  ما  یؤیده  و  املعىن  هذا  على  یدل  و 

:املؤمنني
أصحاب املهدي شباب ال كهول فیهم، إال مثل كحل العني، و 

امللح يف الزاد، و أقل الزاد امللح.4
يف   املؤمنني أمري  قول  مجیعا:  ابملعنیني  غربته  على  یدل  و 
هذا  »صاحب   :قال الدین«:  »كمال  يف  املروي  احلدیث 

األمر الشريد، الطريد، الفريد، الوحيد.«5
و فیه: عن داود بن كثري الرقي قال: سألت أاب احلسن موسى بن 

:عن صاحب هذا األمر، قال جعفر
6».هو الطريد الوحيد الغريب، الغائب عن أهله، املوتور أببيه«

اهلوامش:
1. »البحار«، ج 52، ص 171.

2. تقدم، ص 178، ح 300.
3. »غیبة الطوسي«، ص 464، ح 480.

4. »غیبة الطوسي«، ص 476، ح 501؛ »غیبة النعماين«، ص 315، 
ح 10.

5. »كمال الدین«، ج 1، ص 303، ح 13؛ عنه »البحار«، ج 51، 
ص 120، ح 21، و »إثبات اهلداة«، ج 6، ص 394، ح 114.

6. »كمال الدین«، ج 2، ص 361، ح 4.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 192-191.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

يف  بینما  التواتر،  حد  بلغ  قد  يف كتبنا  أنه  الفارق  یبقى  ولكن 
كتب العامة مل نعثر سوى على روایة واحدة، ولكن املهم أن هذا 

املضمون مل تنفرد اإلمامیة بروایته، بل رواه اجلمهور أیضا.
التمسك أبهل  الدال على  الدلیل  أن  إلیه  االلتفات  ینبغي  ومما 
البیت وبقائهم إىل یوم القیامة قائم عند العامة، واثبت يف مروایهتم، 
كما اعرتف بذلك أمحد بن حجر اهلیتمي املكي يف الصواعق 
احملرقة، حیث قال ما نصه: »واحلاصل أن احلث وقع على التمسك 
ابلكتاب وابلسنة وابلعلماء هبما من أهل البيت، ويستفاد من جمموع 
ذلك بقاء األمور الثالثة إىل قيام الساعة. مث اعلم أن حلديث التمسك 

بذلك طرقا كثرية وردت عن نيف وعشرين صحابيا.«2
قال ابن األثري يف »النهایة«: یقال: »ساخ يف األرض يسوخ ويسيخ 

إذا دخل فيها.«3
وقال ابن منظور يف »لسان العرب«: 

ثوخ: ثخ الشـيء ثوخا: ساخ. وثخت قدمه يف الوحل تثوخ وتثيخ: 
خاضت وغابت فيه؛ قال املتنخل اهلذيل يصف سيفا:

ابألبيض  أراد  إذا  رسوب  أبيض كالرجع  خيتلي  حمتفل  يف  ثخ  ما 
السيف، والرجع: الغدير، شبه السيف به يف بياضه. والرسوب: الذي 
يرسب يف اللحم. واحملتفل: أعظم موضع يف اجلسد. وخيتلي: يقطع.

وثخ وساخ: ذهب يف األرض سفال.
وثخت اإلصبع يف الشيء الوارم: ساخت؛ قال أبو ذؤيب:
ابلين فهي تثوخ فيها اإلصبع قصر الصبوح هلا فشرج حلمها

وروي هذا البيت ابلتاء وقد تقدم، وهذه الكلمة ايئية وواوية.
ثيخ: ثخت رجله تثيخ مثل ساخت، والواو فيه لغة، وقد تقدم؛ وزعم 

يعقوب أن ثء ثخت بدل من سني ساخت، وهللا أعلم.4
وقال ابن منظور يف لسان العرب: نفض: النفض: مصدر نفضت 
ونفضته  لينتفض،  حركته  إذا  نفضا  أنفضه  وغريه  والشجر  الثوب 
الورق  من  تساقط  ما   :- ابلتحريك   - والنفض  للمبالغة.  شدد 
والثمر وهو فعل مبعىن مفعول كالقبض مبعىن املقبوض. والنفض: ما 
وقع من الشـيء إذا نفضته. والنفض: أن أتخذ بيدك شيئا فتنفضه 
تزعزعه وترتتره وتنفض الرتاب عنه. ابن سيدة: نفضه ينفضه نفضا 
فانتفض. والنفاضة والنفاض - ابلضم -: ما سقط من الشـيء إذا 
نفض وكذلك هو من الورق، وقالوا: نفاض من ورق كما قالوا: حال 
من ورق، وأكثر ذلك يف ورق السمر خاصة یمع وخيبط يف ثوب. 

والنفض: ما انتفض من الشيء.5

اهلوامش:
1. »ینابیع املودة«، ج 3، ص 361، نقال عن »فرائد السمطني«، ج 

1، ص 45.
2. »الصواعق احملرقة«، ص 150.

3. »النهایة«، ج 3، ص 65.
4. »لسان العرب«، ج 3، ص 11.

5. »القاموس احملیط«، ج 1، ص 262.

املصدر: مقالة »ضرورة وجود املعصوم«، الکاتب: الشيخ إسكندر 
اجلعفري.
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ولد األسعد بن علي عام 1964م. يف »صفاقس« بدولة »تونس«، 
ترعرع يف أسرة مالكیة املذهب، واصل دراسته األكادميیة حىت أمت 

الثانویة مث دخل اجلامعة يف فرع العلوم الطبیعیة.
مطالعة  جمال  يف  الرشد  سن  بلوغه  بعد  األسعد  اهتمام  تبلور 
املعاصرة  واألفكار  احلدیثة  ابلعلوم  املختصة  واملقاالت  الكتب 
املنظور االسالمي، وجعل  املهتمة بشأن طرح االیدیولوجیة من 
التاریخ  حول  یبحث  وجعل  اجملال،  هذا  يف  یُقال  ما  یتصّفح 
ونوامیسه وقوانني حركته لیصل إىل رؤیة مشولیة حول التاریخ الذي 
یندمج فیه االنسان من جدید يف الكون مع هللا وابهلل جل جالله.

البحث عن الوعي االسالمي
حاول األسعد أن یصل إىل الوعي االسالمي الذي یقود احلیاة إىل 
آفاق مستقبلیة رحبة وأن یُرقي مستوى معرفته من أجل اإلحاطة 

األسعد بن علي

ابلنظم الفكریة والثقافیة واحلضاریة الشاملة لالسالم، واليت ختّلص 
االنسان واجملتمع وتبّشر حبیاة سعیدة عادلة.

اجتهد األسعد يف رحلة حبثه هذه أن یتعّرف على الشخصیات 
املتبحرة يف هذا اجملال، فتعّرف خالل حبثه على كتب السيد حممد 
ابقر الصدر، فوجد انتاجه یشكل نسیجاً متماسكاً ملدرسة 
عطائه  يف  وذاب  بشخصیته  فانبهر  األبعاد.  متكاملة  إسالمیة 

الفكري.
وكانت من مجلة املواضیع اليت انلت اعجاب األسعد من كتب 
السید حممد ابقر الصدر هي مسألة التجدید الكالمي واملضامني 

واألفكار االعتقادیة اليت خاضها يف ضوء منهجه اجلدید.
ومن هذا املنطلق انفتح األسعد على الرتاث الشیعي، وبدأ یتعّرف 
ابلتدریج على اصول ومبادىء هذا املذهب، واملرتكزات الفكریة 

اليت یعتمد علیها اتباع هذا املذهب.

معرفة االمامة
تعّرف األسعد خالل مطالعته لكتب السید حممد ابقر ومراجعته 
لباقي الكتب الشیعیة على مسألة اإلمامة ومكانتها يف الدین، 
حركة  يف  متأصلة  حضاریة  حاجة  اإلمامة كالنبوة  أن  له  وتبنّي 
اجملتمع والتاریخ، وأن اإلمام كالنيب شهید وخلیفة هلل يف األرض 
من أجل أن یواصل احلفاظ على الثورة ضد اجلاهلیة واالحنراف 
بكل حمتواه الفكري والنفسي وبكل جذوره ومظاهره املختلفة من 
استبداد واستغالل، غري أن جزء من دور الرسول یكون قد اكتمل 
وهو إعطاء الرسالة والتبشري هبا والبدء ابلثورة االجتماعیة على 
أساسها، فالوصي لیس صاحب رسالة وال أييت بدین جدید بل 

هو املؤمتن على الرسالة والثورة اليت جاء هبا الرسول.

دراسته ملوقف الرسول ازاء اخلالفة من بعده
على  یتعّرف  أن  احّب  مث  اإلمامة،  حول  حبثه  األسعد  واصل 
موقف النيب من اخلالفة، فرأى أن األمر ال خيرج من ثالثة 

احتماالت:
االحتمال األول: الطریق السليب وإمهال أمر اخلالفة، وهذا ال ميكن 

قبوله يف حق رسول هللا، ألنّه انشىء من أحد أمرین: 
- األمر األّول: أن یعتقد الرسول أّن ذلك غري مؤثر يف مستقبل 

الرسالة، 
أن  إالّ  یهمه  نظرة مصلحیة وال  للدعوة  نظرته  الثاين:  األمر   -
حیافظ على الرسالة ما دام حیاً وال یعنیه مستقبلها ومحایتها من 

بعده.
االحتمال الثاين: املوقف اإلجيايب املتمثل يف نظام الشورى، ولكن 
األسعد خالل استقراء مجلة من الشواهد من اتریخ الرعیل األول 
له  بنّي  أو  األمر  هذا  طرح  قد   الرسول أن  جيد  مل  ومواقفه 
الطریقة اخلاصة لالتباع، ومل جيد سوى النصوص املصّرحة على 

خالفة اإلمام علي من بعده.
األمة،  یقود  من  اعداد  يف  املتمثّلة  االجيابیة  الثالث:  االحتمال 

ویقول األسعد: 
وجدت أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي ينسجم مع طبيعة 
 ،األشياء، ويعقل يف ضوء ظروف الدعوة والدعاة وسلوك النيب
وهو أن يقف النيب من مستقبل الدعوة بعد وفاته موقفاً ایابياً، 
يعّده اعداداً رسالياً وقيادايً  فيختار أبمر هللا سبحانه وتعاىل شخصاً 

خاصاً لتمّثل فيه املرجعية الفكرية والزعامة السياسية.
وكانت من مجلة الشواهد التارخيیة والنصوص املرویة عن رسول 

املسلك  هذا  من صحة  للتثبت  األسعد  دفعت  واليت   ،هللا
هي حدیث »الدار« وحدیث »الثقلني« و»املنزلة« و»الغدیر« 

وغريها.

صعوبة التحول الفكري
مل یكن من السهل لألسعد بعد اكتسابه القناعات اجلدیدة أن 
یتحّرر من اجلانب العاطفي الذي كان یشّده مبعتقداته السابقة، 
ولكنه وقف بكل صمود وحتدي ازاء كل التیارات اليت حاولت 
إلیها عرب األدلة والرباهني  اليت توّصل  القناعات  أن تسلب منه 

الساطعة.
واستعان األسعد ابهلل تعاىل، فشعر بعدها أنه ميتلك القدرة على 
عن  لتصرفه  بوجهه  وقفت  اليت  والعقبات  احلواجز  ختطي كافة 

السري ابجتاه احلقیقة.

اعالن االستبصار
القرار  اختاذه  خالل  األسعد  واجهها  اليت  النفسیة  املوانع  رغم 
احلق  حنو  سريه  واصل  لكنه  املذهيب،  االنتماء  بشأن  النهائي 
هادىء النفس، قوي احلجة، اثبت اجلنان، واعلن عام 1984م. 
يف تونس اعتناقه ملذهب أهل البیت، مث سافر إىل »سورای« 
 وأقام يف »دمشق« جبوار مرقد العقیلة زينب بنت اإلمام علي
علوم  تلقي  أجل  من  هناك  املوجودة  العلمیة  ابحلوزة  والتحق 
ومعارف أهل البیت واالملام بسريهتم ومنهجهم وتراثهم الذي 

جاؤوا به لیخرجوهم من الظلمات إىل النور.

مؤّلفاته
1. »التجدید الكالمي عند الشهید الصدر«،

2. »املنهج اجلدید يف تدریس العقائد«: خمطوط.
3. »فصول يف ثقافة االنتظار«: خمطوط.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين ، مركز األحباث العقائدية، ج ۲، 
صص 132-129.

المستبصـرون

المستبصـرون
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الجهاد بالنفس

صحيفة الّرضوية

جاء جربئيل فقال: 
ای رسول هللا! ان هللا أرسلين إلیك هبدیة مل یعطها أحدا قبلك. قال 

رسول هللا: »ما هي؟« 
- الصرب وأحسن منه.

- »وما هو؟« 
- الرضا وأحسن منه.

- »وما هو؟«
- الزهد وأحسن منه.

- »وما هو؟«
- االخالص وأحسن منه.

- »وما هو؟«
- الیقني وأحسن منه.

- »وما هو ای جربئیل؟«
- إن مدرجة ذلك التوكل على هللا عز وجل.

- »وما التوكل على هللا؟
مينع،  وال  یعطي  وال  ینفع  وال  یضر  ال  املخلوق  أبن  العلم   -
واستعمال الیأس من اخللق، فإذا كان العبد كذلك ال یعمل ألحد 
سوى هللا ومل یرج ومل خيف سوى هللا، ومل یطمع يف أحد سوى 

هللا، فهذا هو التوكل.
- »ای جربئیل فما تفسري الصرب؟«

الفاقة كما تصرب  السراء ويف  الضراء كما تصرب يف  - تصرب يف 
يف الغىن، ويف البالء كما تصرب يف العافیة، فال یشكو حاله عند 

املخلوق مبا یصیبه من البالء.
- »فما تفسري القناعة؟«

- یقنع مبا یصیب من الدنیا یقنع ابلقلیل، ویشكر الیسري.
- »فما تفسري الرضا؟« 

- الراضي ال یسخط على سیده أصاب من الدنیا أم ال یصیب 
منها، وال یرضى لنفسه ابلیسري من العمل.

- »ای جربئیل فما تفسري الزهد؟«
- حیب من حیب خالقه، ویبغض من یبغض خالقه، ویتحرج 
من حالل الدنیا، وال یلتفت إىل حرامها، فان حالهلا حساب، 
وحرامها عقاب ویرحم مجیع املسلمني كما یرحم نفسه، ویتحرج 
من الكالم كما یتحرج من املیتة اليت قد اشتد نتنها، ویتحرج عن 
النار أن یغشاها، وأن یقصر  حطام الدنیا وزینتها كما یتجنب 

أمله، وكان بني عینیه أجله.
»ای جربئیل فما تفسري االخالص؟«

- املخلص الذي ال یسأل الناس شیئا حىت جيد وإذا وجد رضي، 
وإذا بقي عنده شئ أعطاه يف هللا، فإن مل یسأل املخلوق فقد 
أقر هلل ابلعبودیة، وإذا وجد فرضي فهو عن هللا راض، وهللا تبارك 
وتعاىل عنه راض، وإذا أعطى هللا عز وجل فهو على حد الثقة 

بربه.
- »فما تفسري الیقني؟«

- املؤمن یعمل هلل كأنه یراه، فإن مل یكن یرى هللا فان هللا یراه، 
وأن یعلم یقینا أن ما أصابه مل یكن لیخطیه، وما أخطأه مل یكن 

لیصیبه، وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد.

املصدر: الشيخ أبو جعفر احلر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 11، 
ص 153.

 هدية لرسول اهلل
من اهلل تعالى

دعاؤه الرضا وقد غضب علیه املأمون، فسکن:
ْل  ِ َاْستـَْنِجُح َومبَُحمٍَّد اَتـََوجَُّه، اَلّل_ُهمَّ َسهِّ ِ َاْستـَْفِتُح، َواِبلّل  »اِبلّل 
ْر لی ُصُعوبـََتُه، ِانََّک مَتُْحو ما َتشاُء َوتـُْثِبُت  لی ُحُزونََه َاْمری ُکلِّه، َوَيسِّ

َوِعْنَدَک اُمُّ اْلِکتاِب.«
املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 

اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 177.

دعاء لطلب اإلحتراز 
من شّر عّدوه
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أبو جعفر حمّمد بن مسلم بن رايح الثقفی من املتقدمني فی الفقه 
جعفر  أبی  االمام  عند  سـنوات کثرية  درس  قد  و  واحلدیث 
العلمیة  املراتب  انل  و   الصادق عبدهللا  واإلمام   الباقر
هذا الرجل العظیم هو من موالی بنی ثقيف و مبا ان بنی ثقیف 
کانوا بـ»طائف« نسب الرجل أیضا إلی طـائف  فهو طائفی ثقفی. 
و مبا انه هجر الی »الکوفة« بعد واقام فیها نسب الی الکوفة 

ایضا کما قاله النجاشی.

الرتبية األخـالقية
کـان حمّمد بن مسلم رجال مثرای ذا مکانة وجاه عظیمتني عند 
قومه واقرابئه. ومبا أن کل إنسان موسر ذی جاه و مقام یوشک ان 
ینجر الی التبخرت روحیا فقد نصحه إمام املذهب ابلتواضع ، 
فالرجل إطاعة المر مـواله قام اوال ببیع التمر فی الشوارع مث قام 

اب لطحانة.
بن  عبدهللا حمّمد  قال: سألت  العیاشی،  بن مسعود  روی حمّمد 

خالد عن حمّمد بن مسلم قال: کان رجال شريفا موسرا.

فقال له أبوجعفر: تـواضع اي حمّمد. فلما انصرف الی الکوفة 
أخذ قوسرة من متر مع املیزان جلس علی ابب مسجد اجلامع و 
جعل ینادی علیه فأاته قومه فقالوا له: فضحتنا. فقال: إن موالی 
هذه  فی  ما  بيع  من  أفرغ  حـتی  أبـرح  ولن  أخالفه  فلن  أبمر  أمرنی 
القوسرة. فقال له قومه : أما اذا أبيت إال أن تشتغل ببيع و شراء 

فاقعد فی الطحانني فهيأ رحی و مجال و جعل يطحن.1

مرتبته فی العبادة
مسلم  کان  بن   حمّمد  انه  الربقی  خالد  بن  حمّمد  بـن  عبدهللا  ذکر 

مشهورا فی العبادة و کان من العباد فی زمانه.2
یعد االمامم مّحد بن مسلم احلواریني. روی أسباط بن سامل 
قال: قال: أبـواحلـسن مـوسی بن جعفر: »اذا کان يـوم القـيامة 
نـادی مناد  اين حواری حمّمد بن عبدهللا رسول هللا الذين مل ينقضوا 
العهد ومضوا عليه؟ فيقوم سلمان واملقداد وأبوذر.« قال: »مث 
ينادی اين حـواری احلـسني عـلی بن أبی طالب وصی حمّمد بن  عبدهللا 
رسـول هللا ؟ فيقوم عمرو بن احلمق اخلزاعی و حمّمد بن أبی بکر 

محّمد بن مسلم الثقفي

سيرة اإلخيـار

 :و ميثم بن حييی التمار مولی بنی أسد وأويس القـرنی.« قـال
»يـنادی املنادی أين حواری احلسن بن عليو ابن فاطمة بنت حمّمد 
ابن  ليلی اهلمدانی و حذيفة  أبی  رسول هللا؟ فيقوم سفيان بن 
أسيد الغفاری.« قال: »مث ينادی   أين حواری بـن علی؟ فـيقوم 

کـل من استشهد معه و مل يتخلف عنه.« 
 :مث قال

»مث ينادی أين حواری عـلی بـن احلسني فيقوم جبري بن مطعم و حييی 
بن ام الطويل وأبو خالد الکابلی و سعيد  بن املسيب. مث يـنادی أيـن 
حـواری حمّمد بن علی و حواری جعفر بن حمّمد؟ فيقوم عبدهللا بن 
شريک العامری وزرارة بـن اعـني وبـريد بن معاوية العجلی و حمّمد بن 
مسلم الثقفی و ليث بن البخرتی املرادی و عبدهللا بن أبـی يـعفور 
و عـامر بن عبدهللا بن حذاعة و حجر بن زائدة ومحران بن اعني. 
مث ينادی سائر الشيعة مـع سـائر األئمه يوم القيامة فهوالء اول 
الشيعة الذين يدخلون الفردوس وهؤالء اول السابقني واول املـقربني 

واول املـتحورة مـن التابعني.«3

مـکانته العلمية
املدینة  فی  سنوات  أربع  مدة  أسفاره   العظیم  الفقیه  هذا  أقام 
لیتمکن من التـشرف بـخدمة اإلمام أبی جعفر الباقر أکثر 
من ذی قبل و طرح ثالثني ألف مسألة شرعیة بـینه و بـني االمـام 
الباقر فتعلم مبانیه وقواعد  أحکامه . مث أدام املمارسة حتی 
مسع اجلواب لستة عشرألف مسألة عـن اإلمـام الصادق حتی 

حاز منزله الصدارة فی حلقة اصحاب االمجاع.
روی ابن أبـی عـمري هـشام بن سامل قال: أقام  حمّمد بن مسلم اربع 
سنني ابملدینة یدخل علی أبی جعفر یـسأله ثـم کان یدخل 
أبی عمري: سـمعت  ابن  قال  یسأله   أبی عبدهللا بعده علی 
عـبدالرمحن بن احلجاج. محاد  بن  عثمان یقوالن: ما کان أحد من  

الشيعة  أفقه  من حمّمد بن مـسلم.4
ألف  ثالثني   جعفر أبـی  مـن  سـمعت  مسلم:  بـن  حمّمد  فقال 
حديث، مث لقـيت جـعفرا ابنه فسمعت منه او قال سألته عن ستة 

عشر ألف حديث أو  قال مسألة.5
روی حـریز عـن حمّمد بن مسلم قال: ما شـجرنی فی  رأيی  شی ء قـط 
إال سـألت عنه أاب جعفر حـتی سـألته عن ثالثني ألف حديث و 

سألت أاب عبدهللا  عن ستة عشر ألف حديث.6

 حمّمد بـن مـسلم فی تعريف إمام  املذهب
أشـران فـی ما سبق إلی أن أبـا احلـسن موسی عده مـن حـواری 
حمّمد بن علی و جعفر بن حمّمدو صرح أبنه من اول الشیعة 
املقربني  أول  السابقني ومن  اول  ومـن  الفـردوس  یدخلون  الذین 
ومن أول املتحورة مـن التـابعني. وهنا نـورد أحـادیث أخـری حتکی  
موالان  من  جاللة شأنه  و  النبیل  الصحابی  هذا  قـدر  عظم  عن  
الصادق: روی عالء بن رزین عن  عدهللا  بن أبـی یـعفور قال: 
قلت: ألبی عبد هللا: انـه ليـس کـل سـاعة  ألقـاک . وال ميکن 
القدوم ويـجيی ءالرجل مـن أصحابنا فيسألنی و ليس عندی کل ما 

يسألنی عنه. 
قال: »فما مينعک من حمّمد بن مسلم الثقفی؟ فـانه قـد سـمع 

من أبی و کان عنده مرضيا وجيها.«7
روی جـميل بـن دراج قـال: سـمعت أبـا عبدهللا یقول: »أواتد 
االرض وأعالم الدين أربعة: حمّمد بن مسلم ، و بريد بن معاوية، وليث 

بن البخرتی، وزرارة بن اعني.«8
روی داود  بن  سرحان قال: مسعت أاب عبدهللا یقول: »إنـی 
ألحدث الرجل حبديث وأهناه عن اجلدال واملراء فی  دين هللا تعالی 
وأهناه عن القياس فيخرج من عندی فيتأول حديثی علی غري أتويله . 
يـريد  لنـفسه  يتأول  إنی أمرت قوما أن يتکلموا و هنيت قوما  فکل 
اودع  ما  وأطاعوا ألودعتهم  ولو مسعوا  ولرسوله،  تعالی  هلل  املعصية 
أبی أصحابه. إلن أصحاب أبی کانوا زينا أحياءا  وأمواات ، أعنی: 
زرارة، و حمّمد بن مسلم ، ومنهم : ليث املراديو  بريد  العجلی . هؤالء 
القوامون ابلقسط، هـؤالء القـوالون ابلصدق ، هؤالء السابقون أولئک 

املقربون.«9
 عبدهللا أبی  علی  دخلت  قال:  دراج،  بن  جـمیل  روی 
فاستقبلنی رجل خارج مـن عـند أبـی عبدهللا من  أهل لکوفة 
من أصحابنا. فلما دخلت علی أبی عبدهللا قال لی: »لقيت 
بلی، هو ورجل من أصحابنا  فقلت:  اخلـارج  مـن عندی؟«  الرجل 

ابلکوفة. 
فقال: »القدس هللا روحه وال قدس مثله ، إنـه  ذکـر أقـواما کان 
أبی ائتمنهم علی حالل هللا وحرامه و کانوا عيبة علمه ولذلک اليوم 
أبهل  هللا  أراد  إذا  حقا.  أبی  أصـحاب  سری،  مستودع  عندی  هم 
االرض سوءا صرف هبم عنهم السوء. هم جنوم شيعتی أحياءا وأمـواات، 
حيبون ذکر أبی بـهم يکشف هللا کل بدعة ينفون عن هذا الدين 

انتحال املبطلني و أتول الغالبني .« مث  بکی.

سيرة اإلخيـار
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1. »اختیار معرفة الرجال«، ص 164؛»االختصاص«، ص 51؛ »حبار 

االنـوار«، ج  47 ، ص 390-389.
2.نفس املصدر.

3. »االخـتصاص«، ص 61-62؛ »اختیار معرفة الرجال«، ص 9؛ »حبار 
االنوا«، ج 46 ، ص 343  344 ؛ »معجم رجال احلدیث«، ج 3، ص 

246-247؛ »جامع الرواة«، ج 1، ص 180.
394؛  ص   ، 47 ج   االنوار«،  »حبار   203؛  ص  »االختصاص«،   .4

»اختیار معرفة الرجال«، ص 167.
5. »اختیار معرفة الرجال«، ص 167؛ »االختصاص«، ص 203 .

6. »اختیار معرفة الرجال«، ص 163؛ »االختصاص«، ص 201؛ »حبار 
االنوار«، ج 46، ص 328؛ »أعیان الشیعة«، ج 1، ص 99.

7. »اخـتیار مـعرفة  الرجال «، ص 161؛ »االختصاص«، ص 201.
8. »اختیار  معرفة الرجال«، ص 238؛ »معجم رجال احلدیث«، ج 3، 

ص 287  .
9. »اختیار معرفة الرجال«، ص 170و 238؛ »معجم رجال احلدیث«، 

ج 3، ص 287.
10. سورة االنعام، اآلیة 124

11. »اختیار معرفة الرجال«، ص 138-137 .
12. »الکافی«، ج 5، ص 215 ؛ »التهذیب«، ج  7، ص 65 ؛ »حبار 

االنوار«، ج 47، ص 411؛ »اعیان الشیعة«، ج 1، ص 99 .
»االختصاص«، ص  162 -163؛  الرجال«، ص   معرفة   »اختیار    .13

.204-203
النجاشی(«، ص 248؛  )رجـال  الشـیعة   مصنفی   امساء  »فهرست   .14
»حبار االنوار«، ج 46، ص 329؛ »معجم رجال احلدیث«، ج 17، 

ص 248.
15. »ثواب االعمال«، ج 1، ص 73؛ »احملاسن«، ج 1، ص 65-64.

الثقفی  بن مسلم  السيد حممد حسني، »حممد  املصدر: مري صادقی، 
احلضارة  آفاق  األربعمئة«،  أصوله  و  ابلطايفی(  )املشهور  الکوفی 

االسالمية؛ ابلتلخيص.

سيرة اإلخيـار

فقلت: من هم؟ فقال: »من  عليهم صلواة هللا و رمحته أحياءا 
وأمواات، بريد العجلی وزرارة وأبو بصري وحمّمد بن مسلم. أما إنـه اي 

مجيل سيبني لک أمر هذا الرجل الی قريب .«
قال مجیل: فوهللا ما کان اال قلیال حتی رأیت ذلک الرجل ینسب 

ُ َأْعَلُم َحْيُث َیَْعُل ِرسالََتُه«10  الی آل ابی اخلطاب، قلت: »اللَّ
قال: »مجيل! و کنا نعرف أصحاب أبـی اخلـطاب ببغض هؤالء 

رمحة هللا عليهم.«11

اعرتاف أصحاب املذاهب بفضله و خربته
لقد أشار بعض الرواایت ابن علماء سایر املذاهب و رؤسـاءهم 
کـانوا یعرتفون بفضل هذا الصحابی اجللیل وال بـدهلم مـن الرجوع 
األحکام .  غـوامض  و  احلدیثیة  املسائل  عن  مـنه  والسـؤال  إلیـه 
أحیاان  یرشدون مراجعیهم و سائلیهم الی هذا اخلریت لیجیبهم 
عما یسألون و یعلمهم معال الدین. روی عن ابـن أبـی  لیلی  أنه 

قدم إلیه رجل خـصما له فـقال:
إن هـذا بـاعنی هـذه اجلاریة فلم أجـد  عـلی رکبها حني کشفتها 
شعرا  و زعمت  نه مل  یکن هلا قط. قال: فقال له ابن أبی لیلی إن 
النـاس لیـحتالون هلـذا ابحلیل حتی یذهبوا به فما الذی کرهت. 

قـال:أیـها القـاضی إن کـان عـیبا فـاقض لی  به.
بطنی  مث  دخل و  اذی فی  فإنی أجد  إلیک   قال: حتی أخرج  
خرج من ابب آخر فأتی حمّمد بن مسلم الثقفی فقال له: ای  
شی  تروون عن أبـی جعفر فی  امرأة ال يکون علی رکبها شعر، 

أيکون ذلک عيبا؟ 
فقال  له  حمّمد بن مسلم: أما هذا نصا فال أعرفه لکن حدثنی ابو 
ما  کان  قال کل  أنه   النـبی عن    آابئه  عن   أبيه   عن  جعفر 
فی أصل اخللقة فزاد أو  نقص فهو عيب، فقال له ابن أبی لیلی: 

حسبک؛ مث رجع إلی القوم فقضی هلم ابلعیب.12
روی حمّمد بن مسلم قال : إنی لنـائم  ذات لیلة علی السطح إذ  
طرق الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أشرف يرمحک هللا. فأشرفت 

فاذا امرأة فقالت لی: بنت عروس ضرهبا الطلق فما زالت تطلق 
حتی مـاتت والولد يـتحرک فی بطنها و يذهب  و یيیء فـما أصنع؟ 
فـقلت : اي  أمة هللا سئل حمّمد بن علی بن احلسني الباقر عن مثل 
ذلک فقال:يشق بطن امليت و يستخرج الولد، اي أمة هللا افعلی مثل 
ذلک. أان اي  أمـة هللا رجـل فی سرت، من وجـهک إلی؟ قـال: قالت لی: 
رمحک هللا جئت الی أبی حنيفة صاحب الرأی. فقال: ما عندی فيها 
شیء و ليکن عليک مبحّمد بن مسلم الثقفی فإنه  خيرب ، فمهما أفتاک 
به من شی ء فعودی إلی فاعلمينيه؛ فقلت هلا: امضی بـسالم. فـلما 
کان الغد خرجت الی املسجد وابو حنیفة یسأل عنها أصحابه 

فتنحنحت فقال: اللهم غفرا دعنا نعيش.13

سنة والدته و وفاته
مل یصرح العلماء الذین قاموا برتمجة  أحوال حمّمد بن مسلم إلی 
قیذوها بسنة مخسني ومأة عن عمر  فقد  سـنة والدتـه وما وفاته 
بلغ السبعني.14 فتکون والدته فی حدود الثمانني. و علی هذا 
یظهر انه أدرک فی سنتني من آخر عمره عصر اإلمام أبی احلسن 
مـوسی ولکن رواایته عن اإلمام السابع قلیلة جدا. و أنتی 

هنا بروایة مثاال لذلک فی ختام هذه املقدمة.
روی حمّمد بن مسلم عن أبی احلسن قـال: دخـل علیه رجل 

فقال له: »أقدمت حاجا؟« 
قـال له: نـعم. 

قال: »تدری ما للحاج من الثواب؟« 
قلت: ال أدری جعلت فداک. 

قال: »من قدم حاجا حتی اذا دخل مکة متواضعا فاذا دخل 
املسجد احلرام قصر خطاه خمافة هللا عـزو جـل فطاف ابلبيت طوافا 
وصـلی رکـعتني کتب هللا له سبعني ألف حسنة، وحط عنه سبعني   ألف 
سيئة، و رفع له سبعني ألف درجة و شفعه فی سبعني ألف حاجة، و 

حسب له  عتق سبعني رقبة، قيمة کل رقبة عشرة آالف درهم.«15
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ظهر مما نقلناه من مذهب مالك و الشافعي و امحد، و احلسن 
البصري و املرجئة ان مجهور السنة یوجبون طاعة احلاكم اجلائر، 
و الصرب على جوره و ظلمه، و ال جيیزون اخلروج علیه، و ان 
الشیعة یوجبون املعارضة و الثورة على الفساد و الظلم، فمذهب 
منهما  یقف كل  و  ذلك،  التسنن 1 يف  الشیعة خيالف مذهب 
موقف التضاد من اآلخر؛ فأكثر السنة یرون اخلروج على احلاكم 
اجلائر خروجا على الدین و االسالم؛ و الشیعة یرون اخلروج علیه 
من صمیم الدین و االسالم، و الصرب على اجلور خروجا عنه، و 
هبذا جند السر االول و التفسري الصحیح لقول امحد امني و غريه 
من السنة أبن )التشیع كان ملجأ لكل من أراد هدم االسالم( 
ألن االسالم يف منطق امحد امني و أسالفه یتمثل يف شخص 
احلاكم جائرا كان او عادال، فكل من عارضه او اثر علیه فقد 
خرج على االسالم. و اجلائر يف منطق الشیعة هو اخلارج على 
االسالم و شریعته؛ فمن اثر على هذا احلاكم فقد اخذ ابلدین، 
و عمل ابلقرآن و سنة الرسول. و على هذا السبیل فال نعجب 
اذا قال امحد امني ان الشیعة هدامون. أجل، اهنم هدامون، و 

الشيعة و احمد امينالشيعة و احمد امين

لكن للضالل و الفساد.
و كتب االستاذ جورج جرداق صفحات طواال يف كتابه )علي و 

القومیة العربیة( بعنوان )مع الثائرین( نقتطف منها ما یلي:
كان شيعة علي ميثلون املعارضة للحكومات االموية و العباسية، و 
هي حكومات ظاملة جائرة توجب على معارضيها ان ميشوا يف طريق 
تعادي الظلم و اجلور، و بذلك اكتسب التشيع لعلي صفة الدفاع 

عن املضطهدين و املستضعفني.
و لشيعة علي يف اترخينا مواقف ضد الظلم أبنواعه مجيعا، هي الشرف 
كله، و هي ارادة علي كلها .. اما موقفهم من الفساد فتنيب ء عنه 
و  اجلائرة،  النظم  و  الفاسدة،  احلكومات  معارضة  من  اجيال كثرية 

سلسلة طويلة من حلقات النظام الدامي.
و كان الشيعة يفسرون الدين تفسريا خيالف مصاحل الطغاة، و يالئم 
الشعب، فاذا املضطهدون من العرب و املوايل و املسلمني و اهل 
الذمة يسريون وراء زعماء الشيعة من ابناء علي .. و على هذا ايضا 
كان الشيعة يف تلك العصور اصحاب مذهب ثوري يفسح اجملال امام 
اجملتهدين لالنتقال به من حال اىل حال، و أيىب االنكماش و اجلمود. 

و انسجمت ثورة هذا املذهب مع اماين املستضعفني و املضطهدين، 
و مع تعاليم علي بن طالب، فاذا بعلي عنوان هؤالء املستضعفني.

و إن انت أحصيت الثائرين على املظامل يف العهد االموي و العباسي 
يف احلجاز و العراق و الشام و فارس و افريقيا و غريها ألقيت عليا 
امامهم .. و إن انت أحصيت غاابت هذه الثورات اليت زلزلت الشرق 
قروان طواال و قضت مضاجع الطغاة ألفيتها الغاايت االجتماعية اليت 
من اجلها كافح علي، و اليها دعا، و يف سبيلها استشهد. و هكذا 
التقي يف حب علي بعصور االضطهاد املسلم و املسيحي و الغريب و 

املوايل، و كل من هاله ان يكون رزقه منهواب و حقه مغصواب.
كان علي هو العلم الذي التقت حوله الثائرون، و كان دستور علي 
ابدا مع الثائرين، و كان اسم علي يرتدد على لسان كل مظلوم، و 
حصنا يفزع اليه كل  ضعيف؛ فما من طالب انصاف يف هذا التاريخ 
إال اسم علي مالذه، و ما من غاضب على ظامل إال اسم علي درعه؛ 
و ما من ساخط على رشوة او فساد او جور إال له من علي حافز 
على الثورة فاذا امسه يصبح مرادفا لالصالح الذي يريده الناس يف 
موطن الفساد، و للخري الذي يتوقون اليه يف معقل البغي. فالتشيع 
موئل يلوذ به كل مضطهد و حمروم، و ينضوي حتت لوائه كل ثئر يف 
سبيل احلق املهدور. ال ملجأ لكل من أراد هدم العروبة و االسالم، 

كما زعم امحد امني.
و ابلتايل، فان الدین هدموا الدین و االسالم هم الذین صرفوا 
احلق عن أهله، و أخرجوه من معدنه بیت الرسول االعظم، حىت 
طمع به االدعیاء و الطلقاء، الذین ركبوا أم املؤمنني على اجلمل 
و طافوا هبا الفیايف و القفار، و الذین حرضوا على قتل عثمان، 
مث طالبوا بدمه، و أعلنوا احلرب على الوصي يف البصرة و الصفني 
و الذین مسو احلسن و قتلوا احلسني؛ ان هؤالء و أشیاعهم هم 
الذین هدموا االسالم و العروبة ال الشیعة اتباع الصادق االمني 

و اهل بیته الطیبني.

اهلوامش:
1. انظر »املذاهب االسالمیة «اليب زهرة، ص 155 و 299.

مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، ص 32-29.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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لـّما نظر رسول الّل إىل الرمحة هابطة قال: 
»ادعوا يل ادعوا يل.« 

فقالت صفیة: من ای رسول الّل؟ قال: 
»أهل بیتی علیاً و فاطمة و احلسن و احلسني.« 

فجیء هبم، فألقى علیهم الّنيّب كساءه مثّ رفع یدیه ، مثّ قال: 
»الّلهّم هؤالء أهلى فصّل على حمّمد و على آل حمّمد و أنزل 

الّل عّز و جّل: 
رَُكْم َتْطِهريًا«1 ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َو يَُطهِّ ا يُرِيُد اللَّ »ِإمنَّ

اهلامش:
1. سورة احزاب، اآلیة 33.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
بريوت، الطبعة األولی، 1423ه.ق.، صص 328؛ »املستدرک علی 

الصحيحني«، ج 3، صص 148-147.
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نزول آية التطهير 
بعد دعاء الّنبي


