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أخبار المسلمين في العالم

كشفت صحيفة »كومسومولسكااي برافدا«، نقال عن مصادر 
من  مقاتلني  نقل  »واشنطن«  قيام  »الروسية«،  لالستخبارات 
»تنظيم الدولة اإلسالمية« )داعش(، اغلبهم من اصول قوقازية 
ضد  للقتال  »اوكرنيا«،  إىل  »سوراي«  من  الوسطى،  اسيا  ومن 

روسيا.
وجاء يف جانب من البيان الصحفي جبهاز املخابرات اخلارجية 
الروسية، نقلته الصحيفة انه: وفقا للمعلومات اليت تلقتها املخابرات 
األجنبية، تعمل الوالايت املتحدة بنشاط على جتنيد أعضاء املنظمات 
اإلرهابية الدولية كمرتزقة للمشاركة يف األعمال القتالية يف أوكرانيا، 
مبا يف ذلك تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( احملظور يف روسيا. ففي 
أبريل / نيسان من هذا العام، ومبشاركة أجهزة املخابرات األمريكية، 
مت إطالق سراح حوايل 60 مقاتال من داعش ترتاوح أعمارهم بني 
20 و 25 عاما من سجون يسيطر عليها األكراد السوريون. مث مت 
نقلهم إىل القاعدة العسكرية األمريكية يف »التنف« يف سوراي، الواقعة 
ابلقرب من احلدود مع األردن والعراق، للتدريب القتايل متهيدا لنقلهم 

الحقا إىل األراضي األوكرانية.
وفقا لالستخبارات الروسية اخلارجية: حتولت هذه القاعدة العسكرية 
وحميطها منذ فرتة طويلة إىل مركز إرهايب، حيث جيري إعادة تدريب 

ما يصل إىل 500 من الداعشيني وغريهم من اجلهاديني يف الوقت 
نفسه. وتعطى األولوية للمقاتلني من دول القوقاز وآسيا الوسطى. 
هتدف املفارز اخلاصة اليت مت تشكيلها منهم بشكل أساسي إىل تنفيذ 
أعمال ختريبية وإرهابية ضد القوات املسلحة الروسية يف سوراي، واآلن 

أيضا يف أوكرانيا.
ما كشفته الصحيفة الروسية، مل يضف جديدا ملا هو معروف من 
العالقة اليت تربط امريكا واجهزة املخابرات يف الدول الغربية وبعض 
الدول العربية والكيان االسرائيلي، وبني اجلماعات التكفريية بدءا 
من القاعدة وانتهاء بـ داعش، فهذه العالقة كانت مكشوفة منذ 
احلرب يف افغانستان، وانكشفت وبشكل فاضح يف احلرب اليت 
فرضها الثالثي املشؤوم، الغريب االسرائيلي العريب الرجعي، على 

سوراي منذ عام 2011م.
أي  الستخدام  مستعدة  امريكا  ان  يؤكد  الصحيفة،  ذكرته  ما 
اجليوسياسية،  أهدافها  لتحقيق  داعش،  ذلك  يف  مبا  وسيلة، 
دون ادىن تفكري بعواقب مثل هذه السياسة الكارثية، على امن 

واستقرار حت حلفائها األوروبيني يف املستقبل املنظور.

املصدر: قناة العامل

حذرت الرائسة الفلسطينية من أن إسرائيل تلعب ابلنار بال مسؤولية 
املقدسات  بتدنيس  للمستوطنني  السماح  خالل  من  شديد  وبتهور 

ابلقدس احملتلة وتصعيد عمليات القتل.
ابسم  املتحدث  قال  فلسطني«،  »صوت  إلذاعة  حديث  ويف 
الرائسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل تستهرت ابجملتمع 
فوق  نفسها  وتعترب  الدولية،  الشرعية  قرارات  حترتم  وال  الدويل، 
حتمل  بـ  الدويل وخاصة اإلدارة األمريكية  مطالبا اجملتمع  القانون، 

مسؤولياهتا، جتاه ما جيري، وعدم التعامل ابزدواجية.
وأوضح أن كافة إجراءات االحتالل يف القدس احملتلة تتناقض مع 

قرارات جملس األمن الذي يعترب القدس ضمن األراضي احملتلة عام 
67 مشددا على أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة يف العامل جراء 

جرائمها، وعدم التزامها ابلقرارات الدولية.
وشدد أبو ردينة على أن طريق األمن والسالم يف املنطقة مير من 
خالل تلبية حقوق شعبنا، مؤكدا أن املقدسات اإلسالمية واملسيحية 

خط أمحر، ال ميكن أبدا القبول بتدنيسها.

RT :املصدر

إسرائيل تستهتر بالمجتمع 
الدولي وال يمكننا القبول 

بتدنيس المقدسات

أمريكا تنقل دواعش قوقازيين أمريكا تنقل دواعش قوقازيين 
من سوريا الى أوكرانيامن سوريا الى أوكرانيا
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ابلودان  رامسوس  املتطرف  الدمناركي  السويدي  السياسي  أحرق 
نسخة من القرآن جمدداً يف حديقة عامة مبدينة »الندسكروان« 

جنويب »السويد«، يف محاية الشرطة.
ونشر حزب »سرتامكروان« )اخلط املتشدد( الدمناركي - الذي 
مباشراً عرب صفحته الرمسية على فيسبوك،  يرأسه ابلودان - بثاً 

ليوّثق فيها فعلته االستفزازية للمسلمني.
املاضي  رمضان  طوال شهر  االستفزازية  أعماله  ابلودان  ومارس 
قرب أحياء املسلمني ومساجدهم يف السويد، وسط محاية من 

الشرطة.
وشهدت مدينة »أوبساال« السويدية أحداث شغب بعد أن أقدم 
ابلودان على حرق املصحف، وسط محاية أمنية مشددة، أمام 

جامع أوبساال.
ويف أبريل/ نيسان املاضي، أقدم ابلودان على إحراق نسخة من 

القرآن الكرمي يف مدينة »لينشوبينغ« جنويب السويد.
إحراق  إثر  الشرطة  وأفراد  حمتجني  بني  صدامات  وأسفرت 
املصحف الشريف عن إصابة 26 شرطّياً و14 متظاهراً وتدمري 

20 سيارة شرطة.
يقوم  والسويدية،  الدمناركية  اجلنسيتني  حيمل  الذي  وابلودان 
القرآن الكرمي يف خمتلف  أبعمال استفزازية عرب حرق نسخ من 

مدن الدمنارك منذ عام 2017م.

املصدر: اجلزيرة نت

االحتالل: االحتالل: 
التطبيع مع السعودية عملية التطبيع مع السعودية عملية 
طويلة لكن ممكنةطويلة لكن ممكنة

قال وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي ايئري البيد االثنني إن تطبيع 
العالقات مع السعودية سيكون »عملية طويلة وحذرة«، مشريا 

يف الوقت ذاته إىل أنه من املمكن إمتام ذلك.
ويف أول تعليق رمسي على مسألة التطبيع بني االحتالل والسعودية، 
قال البيد يف تصريح إلذاعة اجليش اإلسرائيلي: لن نستيقظ ذات 
صباح على مفاجأة، بل ستكون عملية طويلة وحذرة على اجلانبني. 

هناك مصاحل أمنية لكال البلدين. 
وأضاف أهنا ستكون عملية بطيئة من التفاصيل الصغرية، مشددا 
أبيب  تل  بني  اتفاق  إىل  التوصل  املمكن  من  أنه  يعتقد  أنه  على 

والرايض.
وبعض  األمريكيني  مع  األمر  على  نعمل  االحتالل:  وزير  واتبع 
أصدقائنا يف دول اخلليج وعلى مستوايت خمتلفة. مصر ابلطبع طرف 

مهم.
متطابقة  عربية  صحفية  تقارير  أعقاب  يف  التصريح  هذا  وأييت 
دولة  بني  السرية  والزايرات  االتصاالت  تصاعد  إىل  أشارت 
االحتالل والسعودية، دون اإلشارة مباشرة إىل قرب توقيع اتفاق 

تطبيع العالقات بينهما.
املسؤولني  من  جمموعة  أن:  اليوم«  »إسرائيل  صحيفة  وأكدت 
من  األخرية،  العشر  السنوات  خالل  السعودية  زارت  اإلسرائيليني 
بينهم وزير األمن احلايل بيين غانتس حني شغل منصب رئيس هيئة 

األركان اإلسرائيلية، ورئيسا »املوساد« السابقان اتمري فريدو ويوسي 
كوهني، ورئيس جملس األمن القومي السابق مائري بن شبات.

إىل  اإلسرائيليني  املسؤولني  زايرات  أن:  إىل  الصحيفة،  ونبهت 
السعودية حدثت حىت اآلن بشكل سري ابستثناء زايرة رئيس احلكومة 
السابق بنيامني نتنياهو يف تشرين الثاين/ نوفمرب 2020م. واليت رافقه 

خالهلا رئيس املوساد.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن مصادر مطلعة على االتصاالت 
اليت جتري خالل األسابيع األخرية بني الرايض وتل أبيب برعاية 
اتفاق  تغيري  على  املوافقة  تدرس  إسرائيل  أن:  املتحدة،  الوالايت 
اخلطوط العريضة املرتبط بقوة املراقبة الدولية يف جزيريت تريان وصنافري 

يف البحر األمحر، وذلك بعد طلب سعودي.
املوضوع،  حول  تفامهات  إىل  التوصل  مت  حال  يف:  أنه  وذكرت 
أن  إسرائيل  يف  ويُؤمل  بينهما،  علين  اتفاق  أول  هو  هذا  فسيكون 
يؤدي إىل مزيد من اللفتات، مع ذلك، فإنه يبدو حاليا أن السعوديني 

ال يرغبون بعالقات رمسية )تطبيع علين( مع إسرائيل.
مع  التطبيع  إىل  الطريق  أن:  »مطلع«  إسرائيلي  مصدر  وزعم 

السعودية ما زالت طويلة.

املصدر: شفقنا العريب

متطرف دنماركي يعاود متطرف دنماركي يعاود 
إحراق نسخة من القرآن في إحراق نسخة من القرآن في 

حماية الشرطة السويديةحماية الشرطة السويدية
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االمام يعلم...
تلك  يف  خصوصا  اإلمام،  على  يستحيل  أنه  يعلم  وقد كان 
هلا،  إعداد مسبق  دون  اخلالفة، من  يقبل عرض  أن  الظروف: 
ولسوف  اجملاالت،  خمتلف  ويف  القوى،  جلميع  شاملة  وتعبئة 
يكون قبوله هلا بدون ذلك عمال انتحاراي، ال مربر له، وال منطق 

يساعده.
إذ من البديهي أن اإلمام الذي كان يعلم كم كان للقائد احلقيقي، 
واملصلح الواعي، من أثر يف حياة األمة، ويف مستقبلها، وكيف 
ميكن أن تتحد يف ظله قدرات األمة - أفرادا ومجاعات وإمكاانهتا 

املادية، والفكرية وغريها يف طريق صالحها، وإصالحها..
حت  فاسدا،  القائد  لو كان  احلال،  يكون  أيضا: كيف  ويعلم 

ابلنسبة ملا يبدو من تصرفاته يف ظاهره صحيحا وسليما..
إن اإلمام الذي كان يعلم ذلك وسواه - وبصفته القائد احلقيقي 
لألمة، لو حكم، فال بد له أن يقيم دولة احلق والعدل، وحيمل 
 ،الناس على احملجة، وحيكم مبا أنزل هللا، كما حكم جده حمّمد
وأبوه علي من قبل.. وحكمه هذا سوف يكون مرفوضا مجلة 
وتفصيال، ألن الناس، وإن كانوا عاطفيا مع أهل البيت، إال 
أراد  إذا  وصاحلة،  إسالمية صحيحة،  تربية  يرتبوا  مل  أهنم حيث 
العلويون، أو غريهم محلهم على احملجة، فلسوف ال ينقادون هلم 
بسهولة، وال يطيعوهنم بيسر، ولسوف يكون احلكم مبا أنزل هللا 
غريبا على أمة اعتادت على حياة خلفاء بين العباس، ومن قبلهم 

بين أمية املليئة ابالحنرافات واملوبقات.
إن اإلمام، وإن كان ميتلك القدرة على اإلصالح، لكن األمة 
احلكام -  وأن  مثل هذا اإلصالح، خصوصا  لتتحمل  تكن  مل 
بوحي من مصاحلهم اخلاصة - كانوا قد أدخلوا يف أذهان الناس 
صورا خاطئة عن احلكم، وعن احلكام، الذين يفرتض فيهم أن 

يقودوا األمة يف مسريها إىل مصريها.
وإذا كان يستحيل على اإلمام، يف تلك الفرتة على األقل: 
أن يتسلم زمام السلطة إال أن يكون حاكما مطلقا كما قدمنا. 
فمن الواضح أن سؤاال من هذا النوع ال جمال له بعد. ولن يكون 

يف جتشم اإلجابة عليه كبري فائدة، أو جليل أثر.

اإلمام بني خيارين
اثنيا: إنه إذا كان املأمون يف تلك الفرتة هو الذي ميتلك القدرة 
لديه  متوفرة  واملنعة  القوة  أسباب  وإذا كانت كل  والسلطان.. 

 ابلفعل، فإنه سوف يسهل عليه - إذا مل يكن حكم اإلمام
ذلك  على  أيخذ  أن  يريد-:  وحسبما  يشتهي،  ما  وفق  على 
أقطار  للمأمون  مدين  أنه  الناس  ويرى  نفسه،  يرى  الذي  احلكم: 
األرض، وآفاق السماء. ولن يصعب عليه تصفيته، والتخلص منه 
من أهون سبيل، حيث إنه حكم ال يزال، ولسوف يسعى املأمون 
ألن يبقيه يف املهد، يستطيع املأمون أن ينزل به الضربة القاصمة 
القاضية مت شاء، دون أن تعطى له الفرصة حلشد قدراته، وجتميع 

قواه يف أي من الظروف واألحوال.
وهكذا.. فإن النتيجة تكون: أن اإلمام سوف يكون بني 
خيارين ال اثلث هلما: فإما أن حياول حتمل املسؤولية احلقيقية، 
ويقدم  لألمة،  احلقيقي  القائد  ابعتباره  وتبعاهتا،  أبعادها،  بكل 
على كل ما تقدمت اإلشارة إليه من إصالحات جذرية يف مجيع 
اجملاالت، وعلى خمتلف املستوايت، مما سوف يكون من نتائجه 
واملأمون  الناس،  يستطيع  ال  حيث  للهالك،  نفسه  يعرض  أن 
وأشياعه حتمل ذلك، والصرب عليه، ويكون له وهلم كل العذر يف 

تصفيته، والتخلص منه.
وإما أن ال يتحمل مسؤولية احلكم، وال أيخذ على عاتقه قيادة 
األمة، وإمنا تكون مهمته، وما أيخذه على عاتقه هو فقط تنفيذ 
إرادات املأمون، وأشياعه من املنحرفني. ويكون هو الواجهة اليت 

خيتفي وراءها احلكام احلقيقيون، املأمون ومن لف لفه..
وواضح: أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خطرا على اإلمام، 
نتيجة  من  فداحة  وأشد  أبسرها،  األمة  وعلى  العلويني،  وعلى 
اخليار السابق، حيث يكون قد قضى بذلك على كل آمال األمة، 
وكل توقعاهتا. وذلك هو كل ما يريده املأمون، ويسعى من أجل 

احلصول عليه، بكل ما أويت من قوة وحول.

تنازل اخلالفة
واثلثا: إن عرض املأمون التنازل عن اخلالفة لإلمام، ال يعين 
أبدا أن املأمون سوف ال حيتفظ لنفسه أبي من االمتيازات، اليت 
تضمن له  نصيبا من األمر. ولسوف يرى الناس كلهم أن له كل 

احلق يف ذلك.
كما أن ذلك ال يعين أنه سوف ال يعود له نفوذ يف األوساط ذات 
النفوذ والقوة. بل إنين أعتقد أنه سوف يكون يف تلك احلال أقوى 
يكون  قد   ،لإلمام املنصب  أن  منه يف غريها، حت  بكثري 

شكليا، ومركزه صوراي، ال حول له فيه وال قوة.

عرض الخالفة 
ورفض اإلمام الرضا

أن املأمون كان يرمي من وراء هذا العرض إىل أن يعرض حقيقة 
نوااي اإلمام، ويستظهر دخيلة نفسه، حت إذا ما رآه راغبا 
فيها رغبة حقيقية، سقاه الكأس، اليت سقاها من قبل لـحمّمد بن 
لـحمّمد بن  حمّمد بن حيىي بن زيد، صاحب أيب السرااي، ومن بعد 
جعفر، وطاهر بن احلسني، وغريهم، وغريهم.. وإنه كان يريد أن 
جيعل ذلك ذريعة لفرض والية العهد، ومتهيدا إلجباره على قبوهلا، 
ألن ما حيقق له مآربه، ويوصله إىل غاايته، اليت حتدثنا عن جانب 
منها يف فصل: ظروف البيعة.. هو قبول اإلمام لوالية العهد، ال 
اخلالفة.. كما أن هذا هو الذي ميكن أن يكون ممهدا لتنفيذ اجلزء 

التايل من خطته، أال وهو القضاء على العلويني ابلقضاء على 
أعظم شخصية فيهم.

ومن مث.. وبعد كل ما تقدم.. تكون النتيجة هي: أن املأمون مل 
يكن جادا يف عرضه للخالفة، وإمنا فقط كان جادا يف عرضه 

لوالية العهد.
ويبقى هنا سؤال: 

موقف  يكون  ترى سوف  فماذا  اخلالفة،  عرض  قبل  اإلمام  أن  لو 
املأمون؟!

جعفر مرتضى احلسيين العاملي
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وحينئٍذ.. وإذا كان املأمون سوف يبقى له نفوذ وقوة، وإذا كان 
سوف يشرتط لتنازله عن اخلالفة لإلمام، ما يضمن له استمرار 
تلك القوة، وذلك النفوذ، بل وعودة اخلالفة له يف هناية األمر. 
فلسوف ال يصعب عليه كثريا أن يدبر يف اإلمام مبا حيسم 

عنه مواد بالئه، على حد تعبري املأمون.
وليطمئن  خاطره، ويهدأ ابله، حيث يكون قد حقق كل ما كان 
يصبو ويطمح إىل حتقيقه. كما أنه يكون قد أصبح ميتلك اعرتافا 
من العلويني بشرعية خالفته.. بل يكون العلويون على يد أعظم 
أزمة  إليه  العرش وسلموا  رفعوه على  الذين  فيهم، هم  شخصية 

احلكم والسلطان..
إىل آخر ما هنالك مما قدمناه، وال نرى ضرورة إلعادته.

ال يرضى اإلمام وال يقتنع املأمون
اإلمام؛ أنه ذلك الرجل اجلامع لكن صفات الفضل والكمال: من 
العلم، والعقل، واحلكمة، والدراية، والتقى، شهد له بذلك أعداؤه 
عرضي  رفض كال  قد  اإلمام.  هذا   - سواء  حد  على  وحمبوه، 
املأمون: اخلالفة، ووالية العهد.. رفضهما رفضا ابات وقاطعا، ومل 
يقبل والية العهد إال على كره وإجبار منه، وإال وهو ابك حزين، 
وعاش بعد ذلك يف ضيق شديد، وحمنة عظيمة، حت إنه كان 

يدعو هللا ابلفرج ابملوت!
أن  نتصور  أن  ميكن  فهل  احلقيقة،  يعرف   اإلمام إذا كان 
لتحقيق  وآلة  ألغراضه،  وسيلة  املأمون  جيعله  أبن  راضيا  يكون 

مآربه وأهدافه؟! 
ال ميكن أن يرضى اإلمام بذلك، وخصوصا بعد أن تلقى العلم 
عن آابئه الصادقني، عن النيب الذي ال ينطق عن اهلوى: أبن 
ذلك شيء ال يتم، وأوضح ذلك مبا كتبه على وثيقة العهد اآلتية 
قال: »واجلفر واجلامعة يدالن على ضد ذلك،  خبط يده، حيث 

لكنين امتثلت أمر أمري املؤمنني.«

هي قضية مصري
إنه مل يكن امتناع اإلمام عن قبول والية العهد ابلذي يثين 
املأمون عما كان قد عقد العزم عليه، ألن األسباب اليت كانت 
تدعوه لذلك مل تكن تسمح له أبدا ابإلصغاء هلذا الرفض، فهي 
حتتم عليه أن يفعل ذلك، مهما كلفه األمر، ومهما كانت النتائج، 
أنه ال سبيل  علم  ولو  تنفيذ هتديداته،  من  مانع  لديه  يكن  ومل 
إىل تنفيذ ما يصبو إليه، واحلصول على ما يريد احلصول عليه، 

قضية  والسلطة  احلكم  إىل  املتعطش  هو  إليه  ابلنسبة  والقضية 
مصري ومستقبل، ال ميكن املساومة معها، وال جمال لغض النظر 

والتساهل فيها..
وإذا كان قد قتل أخاه من أجل امللك ويف سبيله، فأي مانع مينعه 
من قتل الرضا من أجل امللك أيضا، ويف سبيله.. أم يعقل 
أن يكون الرضا أعز عليه من أخيه، وسائر من قتل من وزرائه 

هو، وقواده، وأشياعه؟
املأمون اإلقدام على أي تصرف يف  ولسوف ال نستغرب على 
سبيل امللك، حت اإلقدام على قتل الرضا، بعد أن كان أبوه 
الرشيد قد أملى عليه درس، امللك عقيم، وقال له: وهللا، لو انزعتين 

أنت هذا األمر، ألخذت الذي فيه عيناك، فإن امللك عقيم..
أيضا قول موسى بن عيسى، عندما رأى  ومل يكن ليخفى عليه 
عبادة احلسني بن علي وأصحابه، يف »وقعة فخ«: هم وهللا، أكرم 
عند هللا، وأحق مبا يف أيدينا منا، ولكن امللك عقيم. ولو أن صاحب 
هذا القرب - يعين النيبـ ، انزعنا امللك ضربنا خيشومه ابلسيف.2

ومستقبل  مصري  قضية  املأمون  إىل  ابلنسبة  القضية  وإذا كانت 
وقضية ملك وسلطان، فطبيعي إذن أن نراه خياطر ابخلالفة )وإن 
التمهيد  أجل  من  ودهاء  منه سياسة  ذلك كان  أن  قدمنا  كنا 
لفرض والية العهد(، وأقدم على التخلي عن والية العهد، مع أن 
العباس ابنه وسائر ولده كانوا أحب إىل قلبه، وأجلى يف عينه من 

كل أحد، على حد تعبريه يف رسالته للعباسيني.
ولقد قدمنا الشرح الكايف والوايف حلقيقة الظروف واألسباب، اليت 
املأمون إىل ذلك، واليت هي دون شك كافية ألن جتعل  دعت 
املأمون يقدم على أي عمل - ولو كان انتحاراي - من أجل إنقاذ 
نفسه وخالفته، والعباسيني.. حت ولو كان ذلك الشيء هو قتل 
اإلمام.. ولقد أخرب اإلمام كرات، ومرات: أنه مل يقبل إال 

بعد أن أشرف من املأمون على اهلالك.

مربرات قبول اإلمام لوالية العهد
ولقد قبل اإلمام والية العهد. 

ولكن.. بعد أن عرف أن مثن رفضه هلا لن يكون غري نفسه اليت 
بني جنبيه. هذا عدا عما سوف يتبع ذلك من تعرض العلويني، 
وكل من يتشيع هلم إىل أخطار هم يف غىن عنها.. ولو فرض أنه 
كان له هو احلق - يف مثل هذه الظروف - يف أن يعرض 
أن يعرض غريه من  أبدا يف  له حق  فلن يكون  للهالك،  نفسه 

شيعته وحمبيه، والعلويني أمجع إىل اهلالك أيضا..

هذا.. عدا عن أنه كان عليه أن حيتفظ حبياته، وحياة شيعته 
وإدراكهم،  وعيهم  إىل  احلاجة  أبمس  األمة كانت  ألن  وحمبيه، 
حالكات  يف  به،  وتقتدي  هتتدي،  ومنارا،  قدوة  هلا  ليكونوا 

املشاكل، وظلم الشبهات.
نعم.. لقد كانت األمة أبمس احلاجة إىل اإلمام، وإىل من 
رابهم اإلمام، حيث كان قد غزاها يف ذلك الوقت تيار فكري، 
الفلسفات  فيها  وشاعت  واإلحلاد،  الزندقة  من  غريب،  وثقايف 
والتشكيكات ابملبادئ اإلهلية احلقة، فكان على اإلمام أن 
يقف. ويقوم بواجبه، وينقذ األمة، ولقد كان ذلك منه ابلفعل، 
فلقد قام بواجبه، وأدى ما عليه، على أكمل وجه، رغم قصر 
املدة اليت عاشها بعد البيعة نسبيا، وهلذا نقرأ يف الزايرة اجلوادية: 

»السالم على من كسرت له وسادة والده أمري املؤمنني، حىت خصم 
أهل الكتب، وثبت قواعد الدين..«3

.واملراد بذلك: اإلمام الرضا
ولو أنه رفض والية العهد، وعرض نفسه، وشيعته، وحمبيه 
للهالك فلسوف ال يكون ملوته، وموهتم أدىن أثر يف هذا السبيل، 

بل كان األثر عكسيا، وخطريا جدا..
أضف إىل ذلك: أن قبول اإلمام بوالية العهد، معناه اعرتاف من 
العباسيني عمال، مضافا إىل القول: أبن العلويني هلم حق يف هذا 
األمر، بل إهنم هم األحق فيه، وأن الناس قد ظلموهم حقهم هذا. 

وأن ظلم الناس هلم ليس معناه عدم ثبوت ذلك احلق هلم.
وقد رأينا ابن املعتز يهتم يف االستدالل على أن جعل املأمون 
 وليا للعهد، ال يعين أن احلق يف اخلالفة كان للرضا الرضا
والعلويني، دون املأمون والعباسيني. وأنه إمنا أعطاهم عن طريق 
التقوى والورع، وليثبت هلم أن اخلالفة اليت اثروا من أجل الوصول 
إليها وقتلوا أنفسهم يف سبيلها ال تساوي عنده جناح بعوضه، 

فهو يقول:
وأعـطاكم الـمأمون حـق خالفة

لـنا حـقها لـكنه جـاد بـالدنيا
لـيعلمكم أن الـذي قـد حرصتم

عليها وغودرمت على أثرها صرعى
يـسري عـليه فـقدها غري مكثر

كما ينبغي للصاحلني ذوي التقوى
فمات الرضا من بعد ما قد علمتم

والذت بنا من بعده مرة أخرى4
وحت  هبم،  آماهلم  ويقطعوا  الناس،  يتناساهم  ال  حت  وأيضا.. 

فقهاء،  علماء  جمرد  أهنم  من  عنهم  يشاع  ما  الناس  يصدق  ال 
ال يهمهم العمل ملا فيه خري األمة، وال يفكرون يف اخلروج إىل 
اجملتمع بصفتهم رواد صالح وإصالح ولعل إىل ذلك كله، يشري 
اإلمام يف قوله لـحمّمد ابن عرفة، عندما سأله عن قبوله بوالية 
العهد، فقال له: اي ابن رسول هللا، ما محلك على الدخول يف والية 

العهد؟
فأجابه اإلمام: »ما محل جدي على الدخول يف الشورى...«5

اهلوامش:
1. أيب فراس، »شرح ميمية«، ص 73، و»البحار«، ج 4٨، ص 131، 
 ،»و»قاموس الرجال«، ج 10، صرح 370، و»عيون أخبار الرضا

ج 1، ص ٩1.
2. »مقاتل الطالبيني«، ص 453، و»مثرات األعواد«، ص 1٩٩، 200، 

و»شرح ميمية«، ص 74.
3. »البحار«، ج 102، ص 53.

4. »مناقب ابن شهرآشوب«، ج 4، ص 365. و »ديوان ابن املعتز«، 
ص 22- 23.

5. راجع: »مناقب آل أبی طالب«، ج 4، ص 364، و »معادن احلکمه« 
ص 1٩2، و »عيون أخبار الرضا« ج 2، ص 140.

السياسية  احلياة  العاملي، کتاب  احلسيين  مرتضى  جعفر  املصدر: 
لإلمام الرضا، صص 264-253.
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األمانـةاألمانـة
وردت كلمة األمانة واألماانت يف مخسة مواضع من القرآن الكرمي، 
وكلها ابملعىن الذي يفيد التبعة والعهد واملسئولية، وخصصت هذا 
املعىن يف آية من »سورة البقرة« بوديعة املال وما إليه؛ إذ قال تعاىل 

يف سياق واثئق الديون: 
فَاْكتـُُبوُه  مَُّسمًّى  َأَجٍل  ِإىَلٰ  ِبَدْيٍن  َتَدايَنُتم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  »اَي 
َوْلَيْكُتب بَـّيـَْنُكْم َكاِتٌب اِبْلَعْدِل َواَل يََْب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه 

هللاُ...« 
إىل قوله تعاىل: 

َوْليـَتَِّق هللَا  َأَمانـََتُه  فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن  بـَْعًضا  بـَْعُضُكم  َأِمَن  »... فَِإْن 
رَبَُّه«1

ففي هذه اآلية خصصت األمانة مبا يؤمتن عليه املرء من الودائع 
والديون، ولكننا ال خنرج من اآلية بغري التذكري املؤكد مبعىن األمانة 
العامة، وهي احلق والفريضة، ومنها حق العلم وفريضته، فال جيوز 

ملن علم علًما أن ينسى حقه: 
»َواَل يََْب َكاِتٌب َأن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللُا«2

وكل ما ورد يف غري سياق الديون والودائع فاحلكم فيه عام وإن 
سراين  متنع  ال  النزول  مناسبات  ألن  خاص؛  سبب  على  ورد 

يف  جاء  الكتاب،  آبايت  املخاطبني  مجيع  إىل  والتبليغ  احلكم 
»سورة النساء«: 

»ِإنَّ هللَا يَُْمرُُكْم َأن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَلٰ َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـنَْيَ النَّاِس 
َأن حَتُْكُموا اِبْلَعْدِل«3

قال الزخمشري يف »الكشاف«: 
اخلطاب عام لكل أحد يف كل أمانة، وقيل: نزلت يف عثمان بن طلحة 
بن عبد الدار، وكان سادن الكعبة، وذلك أن رسول هللا حني 
دخل »مكة« يوم الفتح أغلق عثمان ابب الكعبة، وصعد السطح، 
وأىب أن يدفع املفتاح إليه وقال: لو علمت أنه رسول هللا مل أمنعه. 
 هللا رسول  ودخل  وفتح،  منه   طالب أيب  بن  علي  فأخذه 
وصلى ركعتني. فلما خرج، سأله العباس أن يعطيه املفتاح وجيمع له 
السقاية والسدانة، فنزلت اآلية، فأمر عليًّا أن يرّده إىل عثمان 
ترفق؟  جئت  مث  وآذيت  أكرهت  لعلّي:  عثمان  فقال  إليه،  ويعتذر 
اآلية،   قرآاًن.« وقرأ علّي أنزل هللا يف شأنك  فقال: »لقد 

فقال عثمان: أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممًدا رسول هللا.
ومضى اإلمام الزخمشري يف تفسري اآلية إىل أن قال: وقيل: هو 
على  األمانة  وقرئ  ابلعدل،  واحلكم  األماانت  أبداء  للوالة  خطاب 
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التوحيد.
طنطاوي  لـلشيخ  اجلواهر«  »تفسري  املتأخرين  تفسريات  ومن 
جوهري يقول: إن األمانة كل ما اؤمتنتم عليه من قول أو عمل، أو 
مال أو علم، وابجلملة كل ما يكون عند اإلنسان من النعم اليت تفيد 
الناس عامة، وإىل احلكام  نفسه وغريه، وإن اخلطاب موجه إىل 

ووالة األمور.
وكذلك األماانت والعهد فيما ورد يف سورة »املؤمنون«: 

»َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن«4
هو  وهذا  وذمة،  عهد  من  اإلنسان  يرعاه  ما  تشمل كل  فهي 
معىن األماانت يف سورة األنفال، وعلى هذا املعىن إمجاال يُفهم 
كل تبليغ خوطب به الناس عامة، وإن تنزّلت به اآلايت ملناسبة 

خاصة.
اإلنسان  فحملها  عامة  اخللق  على  ُعرضت  اليت  األمانة  أما 
اخلاصة  املناسبات  من  أعم  فهي  خلقه،  من  أحد  حيملها  ومل 
واملناسبات العامة ابلنسبة إىل أحكام التبليغ؛ ألن األمر فيها أمر 
التكوين واالستعداد ابلفطرة اليت ُفطر عليها العاقل وغري العاقل، 
واستعد له احلي وغري احلي، واملخاطب ابلتبليغ وغري املخاطب. 
مقرونة  الفطرة  هذه  ذُكرت  الكرمي  القرآن  من  املوضع  هذا  ويف 
بفطرة اخلليقة كلها، وذُكرت ومعها صفة اإلنسان اليت ختصه بني 
عامة املخلوقات حني يتقبل أعباءها وحيملها، وما كان ليحملها 

إال أن يتعرض لتبعاهتا؛ فهو ظلوم جهول.
ظلوم ألنه يتعدى احلدود وهو يعرفها، وجهول ألنه يتعدى تلك 
احلدود وهو ال يعلمها، وعنده أمانة العقل اليت هتديه إىل علمها. 
وما من كائن غري الكائن العاقل يوصف ابلظلم واجلهل؛ ألنه ال 
يعرف احلد الذي يتعداه، وال تُناط به معرفة احلدود، وإمنا يُوصف 
ابلظلم واجلهل من يصح أن يوصف ابلعدل واملعرفة، وَمن َيِصحُّ 

أن ُيسأل عن فعل يريده يف احلالني.
قال تعاىل: 

»ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأَبـنَْيَ َأن حَيِْمْلنـََها 
نَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل«5 َوَأْشَفْقَن ِمنـَْها َومَحََلَها اإْلِ

وذُكرت هذه الفطرة اإلنسانية يف موضع آخر من الكتاب، مع 
ذكر تكرمي اإلنسان وواليته زمام الكائنات ُمفضال على كثري من 

املخلوقات، فقال تعاىل: 
»َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقـَْناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت 

َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي مَِّّْن َخَلْقَنا تـَْفِضياًل«6
أهاًل  اآلية تشمل كل خملوق مل يكن  َخَلْقَنا« هذه  مَِّّْن  و»َكِثرٍي 
فطرة  من  فيه  أودع  مبا  التكليف  أو ألمانة  والشر،  اخلري  ألمانة 

التكوين.

ولقد وضح معىن »األمانة« يف هذا احلكم العام وضوًحا ال يقبل 
اللبس أو االحنراف ابلفهم عن جوهره املقصود، وهو التكليف، 
ه ذكره مبقتضياته ومتعلقاته، وهي  فمن مل يذكره من املفسرين بنصِّ

مالزمة له ال تنفك عنه.
وهذه أمثلة من أقوال املفسرين الذين تناقلوا الرواية ابملعىن الذي 
فهم من كلمة األمانة منذ صدر اإلسالم إىل القرن الرابع عشر 

للهجرة.
قال اإلمام الزخمشري: 

يريد ابألمانة الطاعة، فعّظم أمرها، وفخَّر شأهنا، ويراد هبا الطاعة ألهنا 
الزمة الوجود كما أن األمانة الزمة األداء، وعرضها على اجلمادات، 
وإابؤها وإشفاقها جماز، وأما محل األمانة فمن قولك: فالن حامل 
لألمانة أو ُمتحمِّل هلا، تريد أنه ال يؤديها إىل صاحبها حىت تزول عن 

ذمته، وخيرج من عهدهتا.
وقال الفيلسوف الفخر الرازي: 

»ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة« أي التكليف، وهو األمر خبالف ما يف الطبيعة، 
واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس يف السماوات وال يف األرض؛ 
ال  اجلبل  عليه:  ُخلقت  ما  على  والسماء كلها  واجلبل  األرض  ألن 
يُطلب منه السري، واألرض ال يُطلب منها الصعود، وال من السماء 
اهلبوط، وال يف املالئكة؛ ألن املالئكة وإن كانوا مأمورين منهيني عن 
أشياء، لكن ذلك هلم كاألكل والشرب لنا، فُيسّبحون الليل والنهار 

ال يفرتون كما يشتغل اإلنسان أبمر موافق لطبعه.
قال اإلمام الفيلسوف يف تفسري محل األمانة: 

َمَع  َيُكوَن  َأن  »َأىَبٰ  تعاىل:  قوله  يف  إبليس  إابؤهن كإابء  يكن  مل 
السَّاِجِديَن« من وجهني؛ أحدمها: أن هناك السجود كان فرضا، وها 
استكبارًا،  هناك  اإلابء كان  أن  واثنيهما:  عرًضا،  األمانة كانت  هنا 
وها هنا استصغارًا؛ استصغرن أنفسهن، بدليل قوله تعاىل: »َوَأْشَفْقَن 
قسمني:  على  املخلوق  إن  اآلية:  تفسري  يف  بعضهم  وقال  ِمنـَْها«، 
مدرك وغري مدرك، واملدرك منه من يُدرك الكلي واجلزئي مثل اآلدمي، 
ومنه من يُدرك اجلزئي كالبهائم ُتدرك الشعري الذي أتكله وال تُفكر 
يُدرك  الدالئل والرباهني، ومنه من  تنظر يف  يف عواقب األمور، وال 
الكلي وال يدرك اجلزئي؛ كاملََلك يُدرك الكليات وال يُدرك لذة اجلماع 

واألكل.
اْلَماَلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  بقوله: »مثَّ  تعاىل  أشار هللا  قالوا: وإىل هذا 
ُؤاَلِء«، فاعرتفوا بعدم علمهم بتلك اجلزئيات،  فـََقاَل أَنِبُئوين أبَِمْسَاِء هَٰ
والتكليف مل يكن إال على مدرك األمرين؛ إذ له لذات أبمور جزئية، 
فُمنع منها لتحصيل لذات حقيقية هي مثل لذة املالئكة بعبادة هللا 
ومعرفته، وأما غريه فإن كان مكلًفا يكون مكلًفا ال مبعىن األمر مبا فيه 
عليهم كلفة ومشقة، بل مبعىن اخلطاب؛ فإن املُخاَطب يسمى ُمكلًَّفا 
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كما أن املُكلَّف خُماَطب.
وقال ابن كثري: 

عن ابن عباس: يعين ابألمانة الطاعة، عرضها قبل أن يعرضها على 
آدم فلم يطقها، فقال آلدم: »إين قد عرضت األمانة على السماوات 
واألرض واجلبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ مبا فيها؟« قال: »اي 
رب، وما فيها؟« قال: »إن أحسنت ُجزيت، وإن أسأت ُعوقبت.« 
عباس:  ابن  عن  طلحة  أيب  بن  علي  وقال  فتحّملها،  آدم  فأخذها 
األمانة الفرائض، عرضها هللا على السماوات واألرض واجلبال؛ إن 
أدوها أاثهبم، وإن ضيعوها عذهبم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غري 
معصية، ولكن تعظيما لدين هللا أال يقوموا هبا، مث عرضها على آدم 

فقبلها مبا فيها.
قال جماهد وسعيد بن جبري واحلسن البصري وغري واحد: إن األمانة 
هي الفرائض، مث أورد اإلمام ابن كثري أقواال أخرى مروية أبمساء 

أصحاهبا، وعّقب عليها قائال: 
إهنا كلها ال تنايف بينها، بل هي متفقة وراجعة إىل أهنا التكليف وقبول 

األوامر والنواهي بشرطها.
وجاء يف تفسري السيوطي: 

»ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة« الصلوات وغريها، َمن فعلها له الثواب، وَمن 
تركها عليه العقاب.

وقال حممد مجال الدين القامسي:
تعاىل  هللا  أودعها  مرعية  حقوق  أهنا  على  تنبيًها  ابألمانة  عنها  عرب 
الطاعة  حبسن  تلقيها  عليهم  وأوجب  عليها،  وائتمنهم  املكلفني، 
إخالل  من غري  وأدائها  عليها  واحملافظة  مبراعاهتا  وأمرهم  واالنقياد، 
بشيء من حقوقها، ومعىن اآلية أن تلك األمانة يف عظم الشأن حبيث 
لو كلفت هاتيك األجرام العظام - اليت هي مثل يف القوة والشدة 

- مراعاهتا، وكانت ذات شعور وإدراك؛ ألَبنَي قبوهَلا وأشفقن منها.
نَساُن« أي عند عرضها عليه إما ابعتبارها  أما قوله تعاىل: »َومَحََلَها اإْلِ
تكلَّفها  أي  امليثاق؛  يوم  إايها  بتكليفه  أو  استعداده،  إىل  ابإلضافة 
إما عبارة  القوة، وهو  البنية ورخاوة  والتَزمها مع ما فيه من ضعف 
عن قبوله هلا مبوجب استعداده الفطري، أو من اعرتافه بقوله: بلى، 
وقوله تعاىل »ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل« اعرتاض وسط بني اجلمل، وغايته 
لإليذان من أول األمر بعدم وفائه مبا عهده وحتمله؛ أي أنه كان مفرطًا 
يف الظلم، مبالًغا يف اجلهل، أي حبسب غالب أفراده الذين مل يعملوا 

مبوجب فطرهتم السليمة.
ونقل صاحب »تفسري اجلواهر« زبدة هذه املعاين، مث نقل تفسري 
الفريوزآابدي ملعىن محل األمانة؛ إذ قال: فأَبنَي أن حيملنها ومحلها 
اإلنسان؛ أي أَبنَي أن خَينَّها وخاهنا اإلنسان. قال: واإلنسان هنا هو 

الكافر واملنافق.

الذي  االستدراك  إىل  نعود  أن  قبل  املقتبسات  هذه  خنتم  وال 
التكليف، وأن االختالف  بدأانها به، وهو االتفاق على معىن 
على املذام اليت ترتتب عليه إمنا هو الدليل على معىن االستعداد 
الفطري للمذام وما عداها، أو على معىن الوقوع يف املذمة مبجاوزة 
حدود التكليف ظلما مع العلم هبا، وجهاًل مع القدرة على التعلم 

واالسرتشاد يف أمرها.
إال أن معىن االستعداد الفطري ال خيفى إذا ُروجعت اآلايت اليت 
ورد فيها ذِْكر صفات »اإلنسان« مبعىن جنس اإلنسان؛ فإنه يُذكر 
التكوين واخللق  الصفات يف مواضع كثرية مع ذكر آايت  هبذه 
وتصريف قوى الطبيعة، فقد ذكر تكرمي بين آدم مع السلطان على 
الرب والبحر والزرع والضرع والتفضيل على كثري من خالئق هللا، 
وذكر ظلم اإلنسان وجهله مع انفراده ابلفطرة املستعدة للتكليف 
بني خلق السماوات واألرض، وذكر يف غري هاتني اآليتني بقوله 
والنهار،  الليل  خبلق  والتذكري  ابجلزاء،  اإلميان  مع  والشر  للخري 
وخريات األرض، وحساب األفالك، ومن ذاك - وفيه اإلشارة إىل 

أمثاله من اآلايت: 
ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم َأْجًرا َكِبريًا ٭ َوَأنَّ  »َويـَُبشِّ
نَساُن  اإْلِ َوَيدُْع  ٭  أَلِيًما  َعَذااًب  هَلُْم  َأْعَتْداَن  اِبآْلِخَرِة  يـُْؤِمُنوَن  اَل  الَِّذيَن 
َوالنَـَّهاَر  نَساُن َعُجواًل ٭ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل  ُدَعاَءُه اِبخْلَرْيِ وََكاَن اإْلِ اِبلشَّرِّ 
آيـَتـنَْيِ َفَمَحْواَن آيََة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النَـَّهاِر ُمْبِصَرًة لِّتـَبـْتـَُغوا َفْضاًل مِّن 
ِننَي َواحلَِْساَب وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصياًل«7 رَّبُِّكْم َولِتـَْعَلُموا َعَدَد السِّ

اإلميان  مع ذكر  والشر  للخري  االستعداد  فطرة  هنا  فقد ذكرت 
على حساب  اإلنسان  وعجلة  والنهار،  الليل  وتصريف  ابجلزاء 
والغائب،  الشاهد  حساب  للحساب،  أهل  وهو  العواقب، 

وحساب النور والظالم، وحساب السنني واألايم.

اهلوامش:
1. سورة البقرة، اآليتان 2٨2 و2٨3.

2. سورة البقرة، اآلية 2٨2.
3. سورة النساء، اآلية 5٨.
4. سورة املؤمنون، اآلية ٨.

5. سورة األحزاب، اآلية 72.
6. سورة اإلسراء، اآلية 70.

7. سورة اإلسراء، اآلايت ٩-12.

املصدر: عباس حممود العقاد، »اإلنسان يف القرآن«، شرکة هنضة مصر، 
الطبعة الرابعة، 2005م.
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السؤال: 
1. ان أقصى هدف لوجود اإلمام هو رفع االختالف ومع القول 

بوجود اإلمام احلي بني الشيعة فكيف يسوغ االختالف؟
2. قد ذكروا أن ثالثني رجالً من علماء الشيعة اتصلوا ابإلمام. 
ذكر اجمللسي أّن اإلمام الغائب ال يُرى، ومن اّدعى أنّه رأى اإلمام 
املهدي فقد كذب، فكيف جيتمع هذا مع رؤية ثالثني عاملاً 

.له

اجلواب:
السؤال األّول

أّما عن األمر األّول فهو مبين على أّن وجود احلجة اإلهلية قالع 
للخالف من رأس، ولكّنه ليس صحيحاً وإمّنا هو يقلل االختالف 
 بن مرمي املسيح عيسى  أّن  ذلك  والشاهد على  يقلعه،  وال 

االختالف  رفع  وظائفه  إحدى  وكانت  إسرائيل،  بين  إىل  بعث 
بينهم، قال تعاىل:

َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي خَتَْتِلُفوَن ِفيِه...«1 »... َقْد ِجئـُْتُكْم اِبحلِْْكَمِة َوأِلُبـنيِّ
اتّبعوا  فقد  واحلقيقة  احلّق  يعشقون  الذين كانوا  أُولئك  فأّما 
عيسى، وقِبلوا احلّق، وأّما أولئك الذين يّتبعون أهواءهم، فقد 

احتضنتهم االختالفات واتّبعوا طرق الضالل.
إذن: وجود احلّجة من قبل هللا تعاىل )سواء كان نبّياً أو إماماً( ال 

يالزم رفع االختالف.
 :ويشهد على ذلك قول رسول هللا

»النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، وأهل بييت أماٌن ألُّميت من 
حزب  فصاروا  اختلفوا  العرب  من  قبيلة  خالفتها  فإذا  االختالف 

إبليس.«2
النيب خيرب عن االختالف وهذا من  أّن  نرى  ومع وجود احلجة 
أوضح األّدلة على أّن وجود احلجة اإلهلية ال يالزم رفع االختالف 

األسئلة واألجـوبة

هدف لوجود اإلمام
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األسئلة واألجـوبة

من رأس، وإمّنا خيفف منه، فمن صلحت سريته تبع احلجة، وأّما 
من خبثت فيسلك سبيالً منحرفاً.

الكلية، وأّما وجود االختالف - رغم  الضابطة  هذا كله حول 
بعد  عصراً  الرسول  رحيل  بعد  املعصومني  األئمة  بوجود  القول 

عصر - فاجلواب عنه:
اّن وظيفة اإلمام هو بيان اأُلصول اّليت تناط هبا احلياة اأُلخروية، 
وأّما االختالف يف املسائل الكالمية املتداولة بني املتكلمني فليس 
رفع االختالف فيها من وظائفه، ولو سُئل اإلمام عنها رمّبا يقوم 

ببيان احلق فيها تفّضالً ال إجياابً.
فالرواايت الواردة يف »الكايف« و»توحيد الصدوق« حول األصول 
األصلية،  العقائدية  املسائل  يف  االختالف  لرفع  والعقائد كافية 
وحنن حنمد هللا سبحانه أّن الشيعة متفقة يف هذه اأُلصول بفضل 

هذه الرواايت.
وأّما االختالف يف املسائل العقلية كتجّزؤ اجلزء يف اجلسم الطبيعي 
وإمكانه وعدم إمكانه، أو الطفرة وعدمها، فهذا ال صلة له مبقام 

اإلمامة.
أهل  أئمة  ألّن  طبيعي،  أمر  فيها  فاالختالف  األحكام  وأّما 
»العراق«  يف  عليهم  مضيقاً  أو  »املدينة«  يف  البيت كانوا 
و»مرو«، ومل يكن إبمكان الفقهاء االتصال دوماً هبم، ولذا 
جلأوا إىل االجتهاد طبقاً ملا عندهم من رواايت، فصار االختالف 
عندهم عن  ملا  ابلنسبة  السنة  عند  احلال  هو  طبيعياً، كما  أمراً 

.النيب
مث إّن املتلّقني عن اإلمام خيتلفون يف قابلياهتم وملكاهتم الفكرية 
والعلمية.. ومن مث خيتلفون يف فهمهم ملا يُلقى إليهم.. وبذلك 

تتعدد آراؤهم يف املسائل واألحكام.

السؤال الثاين
 ، وقوله إنّه مع وجوده ،وأّما ما يرجع إىل اإلمام املهدي

ظّل االختالف قائماً، فاجلواب عنه بوجهني:

الوجه األول
أّن ما ذكره من أّن 30 عاملاً تشرّفوا بلقائه، أمر غري اثبت، ومل 
يذكر له مصدراً، ولو نقله شخص، فهو خرب واحد ال يُعتمد عليه 

يف جمال العقائد.

الوجه الثاين
أّن لقاء األماثل من الشيعة إلمام عصرهم، قد يتفق يف فرتات 
قصرية، ال يرتقب منه رفع االختالف يف املسائل الشرعية، اّليت 

ال تتناهى عدداً.
البحث  إمّنا صارت حيًة يف ظل  الشريعة  أّن  نضف إىل ذلك: 
والنقاش، واحلقيقة بنت البحث، فلو كان الغرض من وجود اإلمام 
هو إظهار احلقائق يف كل مسألة فرعية جزئية، فمعىن ذلك إقفال 
ابب البحث واالجتهاد، اّلذي هو رمز حيوية الشريعة وبقائها، 
أّن االختالف كان سائداً يف حياة األئمة  والشاهد على ذلك 

السابقني، كما تقّدم.

اهلوامش:
1. سورة الزخرف )43(، اآلية 63.

2. »مستدرك احلاكم«، ج ٩، ص 44٨ و ج 3، صص 14٩ و457؛ 
»ذخائر العقىب«، ص 17.

املصدر: املوقع االلكرتوين الرمسي لسماحة آية هللا العظمى الشيخ جعفر 
السبحاين؛ مرکز اإلشعاع اإلسالمي

1 ذو القعدة، ذکری والدة فاطمة بنت موسى الكاظم
قم  مدينة  يف  املشهورين  والوعاظ  االخالق  أساتذة  أحد  نقل 
املقدسة احلكاية التالية : ظهرت قبل سنني يف عني ابنيت الصغريه 
بقعة بيضاء، فراجعنا طبيب العني املشهور يف املدينة، وأوصى انه 
حيب اجراء عملية جراحية لعينها، وعني هلا موعداً خاصاً حبسب 

النوبة.
البنت ونعزز  نفسية  ان خنفف من أتثري اخلرب على  وكان علينا 
عندها الثقة ابلنفس، اال اهنا وحاملا مسعت بذلك بدأت ابلبكاء 
و أحست ابخلوف واالضطراب، االمر الذي جعلنا نعيش احلالة 

نفسها.
وملا حان موعد العملية اجلراحية توجهنا ابلبنت حنو عيادة الطبيب 
املعاجل، وأثناء مروران يف الطريق حانت التفاتة من البنت حنو القبة 
املنورة واملرقد املطهر للسيدة املعصومة فقالت: ابتاه! لنذهب 

اىل احلرم وسأانل الشفاء لعيين من هذه السيدة! 

العيون

الحكــايات

فأحسست بشعور غريب آنذاك واخذهتا اىل داخل احلرم، وما 
البنت على عجل حنو الضريح املطهر  إن دخلنا حت توجهت 

واخذت متسح عينها به، وكانت تقول ـ وهي ابكية:
اي سيديت اي معصومة! أان خائفة، يريدون اجراء عملية جراحية لعيين 

ورمبا يصيبين العمى!
وتعرفون ماذا يعين مثل هذا املوقف من بنت أمام أبيها، وعلى 
كل حال فبعد الزايرة احتضنتها وهي ابكية واخذهتا اىل الصحن 
الكبري جبانب قرب القطب الراوندي، ووضعتها على االرض ألُلبسها 
حذائها وبينما كنت امسح دموعها واذا يب ال ارى تلك البقعة 
البيضاء فيها! أخذهتا على عجل اىل الطبيب، فنظر اليها وصدق 
ماحصل وقال: ال حاجة إلجراء العملية اجلراحية فقد شفيت عينها 

واحلمد هلل.

.شبکة االمامني احلسنني ،املصدر: املقالة كرامات السيده معصومة

11 ذو القعدة، ذکری والدة علي بن موسی الرضا
مل يكن شيء يف الدنيا أحب إىل اإلمام الرضا من اإلحسان 
جوده  من  بوادر كثرية  ذكرت  وقد  ابلفقراء.  والرب  الناس  إىل 

وإحسانه، وكان منها ما يلي: 
وفد عليه رجل فسلم عليه، وقال له: أان رجل من حمبيك وحميب 
آابئك وأجدادك، ومصدري من احلج، وقد نفدت نفقيت، وما 
بلغت  فإذا  بلدي،  إىل  ترجعين  أن  رأيت  فإن  مرحلة،  أبلغ  ما  معي 

تصدقت ابلذي تعطيين عنك. 
فقال له: »اجلس رمحك هللا.« 

وأقبل على الناس حيدثهم حت تفرقوا، وبقي هو وسليمان اجلعفري، 
وخيثمة، فاستأذن اإلمام منهم ودخل الدار مث خرج ورد الباب 

وأخرج من أعلى الباب صرة، وقال: أين اخلراساين؟ 
فقام إليه فقال له: »خذ هذه املئيت دينار واستعن هبا يف مؤنتك 

ونفقتك، وال تتصدق هبا عين.« 
إليه  والتفت  اإلمام.  نعمة  غمرته  قد  مسروراً  الرجل  وانصرف 
سليمان فقال له: جعلت فداك لقد أجزلت ورمحت، فلماذا سرتت 

وجهك عنه؟
فأجابه اإلمام: »إمنا صنعت ذلك خمافة أن أرى ذل السؤال 
يف وجهه لقضائي حاجته، أَما مسعت حديث رسول هللا: املسترت 

ابحلسنة تعدل سبعني حجة، واملذيع ابلسيئة خمذول... 
أما مسعت قول الشاعر:

مىت آته يوماً ألطلب حاجيت
رجعت إىل أهلي ووجهي مبائه

املصدر: »الكايف«، ج 4، صص 23 و24.

رجعت إلى أهلي
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رغم احلمالت املسعورة اليت شنها احلكام اجلائرون والظلمة العتاة، 
الرجس  عنهم  وأذهب  الزلل،  من  عصمهم هللا  بيت  أهل  ضد 
وطهرهم تطهريا، مستهدفني أطفاء تلك األنوار اإلهلية والقبسات 

الرابنية، ولكن هللا متم نوره ولو كره الكافرون.
برهبم،  املؤمنني  الرساليني  واجهت  اليت  واملالحقة  الرتشيد  ورغم 
امللتزمني بعقيدهتم، األوفياء ملبادئهم، فقد كانوا كالبنيان املرصوص، 

مل هتزهم تلك الرايح اهلوجاء والعواصف العاتية.
أعالم  من  وغريمها  والثاين،  األول  الشهيدان  قاسى  وكم  كم 

الطائفة، من جهلة عصرهم و طواغيت زماهنم.
فكان أن تلف القسم الكثري من ذلك املوروث احلضاري العظيم، 
وسرق القسم األوفر مما تبقى منه وسلم من عوادي الزمان، ليستقر 
يف خزاانت املتاحف الربيطانية واألسبانية واإليطالية و..، أو يف 

خبااي املكتبات الشخصية أو املهجورة.
ولكن جهود الباحثني بعد التتبع الشاق العسري، توصلهم، إىل 
نسخة من تلك النسخ يف احدى املكتبات املطورة - بعد بقاء 
القسم األكرب منها رهينا بيد االقدار تتالعب به كيفما أرادت 
وشائت - وتكثر حينذاك حول هذه النسخة عالمات التساؤل 

فقه الرضا
الف  قرن  أي  يف  التشريح.  طاولة  على  وتوضع  واإلستفسار، 

الكتاب، وما هو موضوعه؟ وملن هذه الكتب؟ 
وتزداد بذلك عالمات احلرية واإلستفهام أكثر فأكثر.

ومن أهم تلك الكتب اليت كانت - وما تزال - عرضة للتساؤل 
واإلستفسار ومورداً للبحث و النقاش بني األعالم، الفقه املنسوب 
لسيدان وموالان اإلمام علي بن موسى الرضا املشتهر بـ»فقه 

»الرضا
والدراسة  ابلبحث  الكتاب  هذا  والعلماء  احملققون  تناول  لقد 
البعض منها بقوة  اتسم  املتعمقة وذهبوا يف ذلك مذاهب شت 

اإلستدالل وحجية املنطق وأصالة الرأي.
مل يكن الكتاب متداوالً بني االصحاب إىل زمان الفاضل التقي 
موالان حممد تقي اجمللسي، وهو أول من روج هلذا الكتاب ونبه 
عليه يف اللوامع - وهو شرحه الفارسي على الفقيه - وبعده ولده 
العالمة مروج الشريعة احملدث موالان حممد ابقر اجمللسي، فإنه 
واستند  بواب،  األ  عباراته على  أورده يف كتاب حبارالنوار ووزع 
إليها يف اآل داب و األحكام املشهورة اخلالية عن املستند ظاهراً.1

يقول العالمة اجمللسي. 

وكتاب الفقه الرضا أخربين به السيد الفاضل احملدث القاضي أمري 
حسني - طاب ثراه - بعد ما ورد أصفهان، قال. قد اتفق يف بعض 
سين جماوريت بيت هللا احلرام، أن أاتين مجاعة من أهل قم حاجني، وكان 
 ومسعت الوالد ،معهم كتاب قدمي يوافق اترخيه عصر الرضا
أنه قال. مسعت السيد يقول. كان عليه خطه، وكان عليه إجازات 
مجاعة كثرية من الفضالء وقال السيد. حصل يل العلم بتلك القرائن 
فأخذ  وصححته،  وكتبته  الكتاب  فأخذت   اإلمام أتليف  أنه 
وأكثر  وصححه،  واستنسخه  السيد  من  الكتاب  هذا   والدي
عباراته موافق ملا يذكره الصدوق أبو جعفر بن اببويه يف كتاب من 
ال حيضره الفقيهمن غري سند، وما يذكره والده يف رسالته إليه، وكثري 
من األحكام اليت ذكرها أصحابنا وال يعلم مستندها مذكورة فيه.«2

وقال صاحب »مفاتيح االصول« بصحة انتسابه إىل اإلمام علي 
 :بن موسى الرضا

اجلليلني  الشيخني  رواية  مطابقة  ذلك  على  الشواهد  أعظم  ومن 
الصدوقني لذلك، وشدة متسكهما به، حىت أهنما قدماه يف كثري من 
املسائل على الرواايت الصحيحة واألخبار املستفيضة. واتفقا ابختيار 
ما يف هذا الكتاب، وخالفا ألجله من تقدمهما من األصحاب، وعربا 
يف الغالب بنفس عباراته، وجعلها الصدوق يف الفقيه - وهو كتاب 
املفيد  الشيخ  من  ويلوح  الرواية،  اىل  يسندها  ومل  درايًة   - حديث 
أن هؤالء  املقنعة، ومعلوم  فيه يف مواضع من  به والعمل مبا  األخذ 
األعاظم الذين هم أساطني الشيعة وأركان الشريعة، ال يستندون إىل 
غري مستند، وال يعتمدون على غري معتمد، وقد سرت فتاواهم إىل 
من أتخر عنهم، حلسن ظنهم، وشدة اعتمادهم عليهم، وعلمهم أبهنم 
أرابب النصوص، وأن فتواهم عني النص الثابت عن احلجج، وقد 
يعملون بشرائع علي  أن األصحاب كانوا  الذكرى  الشهيد يف  ذكر 
بن اببويه، ومرجع كتاب الشرائع ومأخذه هو هذا الكتاب، كما هو 
معلوم ملن تتبعهما، وتفحص ما فيهما، وعرض أحدمها على اآلخر، 
ومن هذا يظهر عذر الصدوق يف عده لرسالة أبيه من الكتب اليت 
إليها املرجع وعليها املعول. فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي 
الذي هو حجة عنده، ومل يكن الصدوق ليقلد أابه فيما أفتاه حاشاه، 
ليس  فإنه  اببويه،  بن  علي  على كتاب  األصحاب  اعتماد  وكذلك 
تقليداً بل اجتهاداً، لوجود السبب املؤدي إليه، وهو العلم بكون ما 

تضمنه هو عني كالم احلجة.3

تقديم الكتاب

اهلوامش:
1. »مفاتيح االصول«، ص 352؛ و»عوائد االايم«، ص 24٨.

2. »حباراالنوار«، ج 1، ص 11.
3. »مفاتيح االصول«، صص 353 - 354.

الّرضا(،  )فقه  بـ  واملُشتِهر   الّرضا لإلمام  املنسوب  الفقه  املصدر: 
لإلمام  العاملي  املؤمتر  اث،  الرتُّ إلحياء   البيت آل  مؤسسة  حتقيق 

الرضا، املقّدمه، صص 9-71، ابلتلخيص.
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ميكن متييز نوعني أساسيني من العلمانية، فهناك العلمانية اجلزئية 
اليت تعين فصل الدين عن الدولة، على أن تظل هناك مرجعية ما 
للدولة وللفرد، أما العلمانية الشاملة فهي فصل القيم اإلنسانية 
واألخالقية والدينية عن الدولة واجملتمع، بل وعن احلياة يف جانبها 
استعمالية. وتتسم  العامل أبسره إىل مادة  فيتحول  العام واخلاص 
وأية  وأخالقية  فلسفية  مرجعية  أية  بغياب  الشاملة  العلمانية 
معيارية، ومن مث تصبح القوة الذاتية هي املعيار الوحيد، فاألقوى 

هو القادر على توظيف العامل واآلخرين حلسابه.
أية  ترفض  اليت  األخالقية  النسبية  هي  إذن  الشاملة  العلمانية 
معيارية والداروينية اليت ال تقبل سوى القوة. ومن هذا املنظور فإن 
البشرية  الكتلة  تتحرك  اإلمربايلية، حيث  الشاملة هي  العلمانية 
أبية  االلتزام  دون  حلساهبا،  وتوظفه  ابألضعف  لتبطش  األقوى 
قيم خارجة عن ذاهتا. والدولة الصهيونية دون شك دولة داروينية 
تستخدم ما عندها من قوة لالستيالء على األرض الفلسطينية 
وطرد سكاهنا أو توظفيهم واستغالل مصادرهم الطبيعية حلساهبا. 

فالدولة الصهيونية هبذا املعىن دولة علمانية شاملة، ال تتقيد أبية 
قيم إنسانية أو أخالقية.

فـهرتزل كان  الصهيونية،  ملؤسس  واضحا  األمر  هذا  وقد كان 
»القدس«  يعر  ومل  فيها،  اليهود  لتوطني  أرض  أي  عن  يبحث 
أي اهتمام، ألنه كان يريد »األرض العلمانية«، على حد قوله. 
الدينية  الشعائر  من  العديد  انتهاك  تعمد  القدس  زار  وعندما 
الصهيونية لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية علمانية ال دينية. 
وكذا كان الوضع مع ماکس نوردو الذي كان جيهر إبحلاده، ويؤكد 
دائما أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل حمل »التوراة« كتاب 

اليهود املقدس.
وهؤالء  الصهيوين،  املستوطن  العلمانيون  الصهاينة  أسس  وقد 
حائط  إىل  الذهاب  على  حيرصون  فكانوا  بشراسة.  ملحدون 
الديين  التقومي  يف  قداسة  األايم  )أكثر  الغفران  يوم  يف  املبكى 
رفضهم  عن  تعبريا  اخلنزير  من حلم  ويلتهمون شطائر  اليهودي( 
لليهودية. وال تزال الكيبوتسات مؤسسات علمانية متاما ترفض 

الشذوذ في الدولة الشذوذ في الدولة الصهيونيةالصهيونية
االحتفال ابألعياد الدينية وتغري كثريا من النصوص الدينية. فقد 
هو  هذا  التالية:  العبارة   )24/11٨( املزامري  إحدى  يف  جاء 
هذا هو  التالية:  العبارة  تغيريها إىل  فتم  الذي صنعه الرب،  اليوم 
الصهيونية  واملؤسسة  اإلسرائيلي.  الدفاع  الذي صنعه جيش  اليوم 
العلمانية تعد التوراة کتاب فلكلور، وليست كتااب مقدسا )على 
حد قول بن جوريون( واخلالق هو الشعب اليهودي )على حد قول 

جابوتنسكي( أو أرض إسرائيل )على حد قول داين(.
الدولة الصهيونية، بل  الدينية يف  وال يعين هذا تقلص املؤسسة 
إن نفوذها يتزايد، ولكنها مرت هي األخرى بعملية »صهينة« 
دينية،  أو  إنسانية  أو  أخالقية  قيم  أبي  تلتزم  تعد  ومل  وعلمنة، 
بل جتعل الشعب اليهودي مرجعية ذاته، ومن مث تؤيد اغتصاب 
األفعال  لتربير  دينية  ديباجات  األبرايء مستخدمة  وقتل  األرض 

الداروينية العلمانية.
وابإلضافة إىل علمنة العقيدة اليهودية فإن هناك أشكاال أخرى 
من العلمنة تفت يف عضد املشروع الصهيوين. ففي كتابه »إلفيس 
بريسلي يف القدس« )نيويورك ۲۰۰۲م.(، يذكر توم سجيف أنه 
لدى توقيع »اتفاقية أوسلو« عام 1٩٩3م. تظاهر حوايل 60 
ألفا من اإلسرائيليني أمام مكتب رئيس الوزراء يف القدس، ويف 
نفس الليلة أقيمت حفلة غنائية لـمايكل جاكسون يف »تل أبيب« 
النسبية  ألفا. وتبني ظاهرة داان انرتانشيوانل تغلغل  حضرها 60 
مغنية  انرتانشيوانل هذه  الصهيوين، وداان  التجمع  األخالقية يف 
مشهورة للغاية مثلت إسرائيل يف مهرجان غنائي يف أوربة وحازت 
اجلائزة األوىل. وعند عودهتا أرسل هلا بنيامني نتنياهو، خطاب هتنئة 
كما ُعينت سفرية شرفية اإلسرائيل. وكانت داان يف األصل رجال 
شاذا من أصل مياين يسمى ابرون کوهني مث أجرى عملية جراحية 
حتول بعدها إىل امرأة. وقد حتدث عمليات تغيري اجلنس هذه يف 
كل اجملتمعات بنسب خمتلفة، ولكن عندما يتحول الفعل الفردي 
إىل رمز قومي، فالبد من دراسة املسألة بتقديرها قضية اجتماعية 

وليست سلوكة فردية.
حيرم  القدمي  فالعهد  اجلنسي.  الشذوذ  على  أيضا  هذا  ويصدق 
بوضوح العالقات اجلنسية بني أفراد من نفس اجلنس، ولكن مع 
تزايد عملية علمنة اليهودية وأعضاء اجلماعات اليهودية يف العصر 
وهذه  طبيعيا،  شيئا  بعّده  اجلنسي  الشذوذ  قبول  تزايد  احلديث 
نتيجة حتمية لغياب اليقني املعريف واملرجعية األخالقية واإلنسانية 
واليهودية اإلصالحية واحملافظة )ومها أكرب  وإنكار أي معيارية. 
الفرق الدينية اليهودية يف الغرب( ال حترمان الشذوذ اجلنسي، بل 

بعض  للشواذ، ورسم  تلمودية  ومدارس  يهودية  معابد  وأسست 
الشواذ حاخامات.

الصهيونية قد  الدولة  لبناء  املرحلة األوىل  وإذا كان االهتمام يف 
انصب على بناء الشخصية اإلسرائيلية، القتالية واملنتجة، وسادت 
ابجلماعة،  واإلحساس  ابلذات  والتضحية  التقشف  مثل  معايري 
فقد تغري الوضع بعد عام 1٩67م.، فدخل اجملتمع الصهيوين 
وتبدلت  والفردية،  اللذة  التوجه حنو  وتزايد  االستهالكية  املرحلة 
املعايري السائدة. فبدال من إرجاء اإلشباع ظهرت ضرورة اإلشباع 
الفوري، وبدال من اإلحساس ابالنتماء للجماعة ظهرت عقلية 
األان، وبدال من اليقني الصهيوين سادت القيم النسبية. وعادة ما 
يصاحب مثل هذا التغري تقبل تدرجيي لكل شيء مبا يف ذلك 

الشذوذ اجلنسي
وقد أتسست مجاعة للشواذ جنسيا تسمى »مجاعة الدفاع عن 
احلقوق الشخصية« عام ۱۹۷5م. على يد بعض املهاجرين من 
»الوالايت املتحدة« و»إجنلرتة«. ورغم أن القانون اإلسرائيلي كان 
التنفيذية  السلطات  الشاذة، فقد ظلت  العالقات اجلنسية  جيرم 
اإلسرائيلية تتسامح مع مثل هذه العالقات. ويف عام ۱۹۸۸م.، 
ألغى الكنيست القانون الذي جيرم الشذوذ اجلنسي، ومنذ ذلك 
احلني، ظهرت عدة جمالت ابلعربية واإلجنليزية للشواذ يف إسرائيل. 
الدويل  املؤمتر  أبيب  يونيو/ حزيران ۱۹۹۱م.، ُعقد يف تل  ويف 
الثالث للشواذ جنسية من الذكور واإلانث واملتحولني إىل اجلنس 
اآلخر. ويف عام ۱۹۹۲م.، أصدر الكنيست قانوان حيرم التمييز 
على أساس امليول اجلنسية وإن كان ال يعفي الشواذ من اخلدمة 
العسكرية بل يكتفي بنقلهم إىل مواقع غري مهمة أمنيا. ويف العام 
التايل، ألغی اجليش اإلسرائيلي كل القوانني اليت متيز ضد الشواذ. 
ويف عام 1٩٩4م.، أصدرت احملكمة العليا قرارا يلزم شركة إلعال 
مبعاملة رفيق الشاذ جنسيا معاملة الزوج أو الزوجة العاديني. ويف 
هناية األمر اعرتفت احملاكم اإلسرائيلية حبق الشاذ يف العيش مع 

شريك من اجلنس نفسه، واالعرتاف به زوجا أمام القانون.
ومن املفارقات أن املعارضة الدينية كانت من أهم األسباب اليت 
أدت إىل تزايد تقبل اجملتمع اإلسرائيلي للشذوذ اجلنسي، فتصاعد 
االعرتاض الديين يقابله تصاعد رّد فعل أتييد العلمانيني، وهبذا 
املعىن فإن تزايد تقبل الشذوذ هو تعبري عن احتدام االستقطاب 

الديين العلماين.
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الدراسات الثقافية

املدينة املقدسة ومسرية الشذاذ
مبرور الوقت تتزايد علمنة اجملتمع اإلسرائيلي ويتزايد تقبل الشذوذ. 
وقد شهد عام ۱۹۹۸م. تعيني داان انرتانشيوانل، املغنية اإلسرائيلية 
ميشال  جناح  أيضا  وشهد  اإلسرائيل،  شرفية  سفرية  السحاقية، 
إيدن يف انتخاابت جملس مدينة تل أبيب، لتصبح أول سحاقية 
بشكل علين تشغل منصبة هامة من خالل االنتخاب. ويبدو 
الذين خيفون  الشواذ  من  الكنيست  أعضاء  هناك عدد من  أن 
اإلعالن  على  الشواذ  مجعيات  حتثهم  ولذلك  اجلنسية،  هويتهم 

عن هويتهم.
ومن أبرز األدلة على تقبل الشذوذ أن رئيس الوزراء، أرييل شارون، 
واملخنثني.  والسحاقيات  للشواذ  مجعيات  عدة  ميثل  وفدا  قابل 
وكان اإلرهايب العتيد يف غاية اللطف معهم، حت إنه ألقی بعض 
النكات، مث انقش معهم مشاكلهم املختلفة مثل اعرتاف القانون 
ابلزواج بني األشخاص من اجلنس نفسه، وقضااي تغيري اجلنس 
وتغيري األمساء، تبعا لذلك، يف الواثئق الرمسية. وأخربهم شارون أنه 
مل يكن يعرف كثريا عن مثل هذه القضااي وأنه جيب أن يدرسها 
بعناية، مث اختتم االجتماع قائال: جيب أن تستمروا يف كفاحكم. 
فالتغيري جيب أن ييت من اجلماهري نفسها، وهلذا عليكم أن تواصلوا 

السعي إلقناعهم، لكي تكسبوا اجلماهري لصفكم.
ويوجد يف القدس )عام 2002م.( وحدها حوايل 50 ألفا من 
الشواذ بني سكان املدينة اليهود البالغ عددهم حنو 600 ألف.1 
ومل تذكر أي من املصادر اليت اعتمدان عليها عدد الشواذ يف الدولة 
الصهيونية کاّل ولكنه البد وأن يكون ضعفي ذلك العدد، فتل 
أبيب هي عاصمة إسرائيل العلمانية وهي مركز الشذوذ واملخدرات 
وفيها مقاه ونواد وحاانت للشواذ )أما القدس فاملفروض فيها أهنا 
مدينة مقدسة تسكنها أغلبية من املتدينني(. ولذلك كانت تنظم 
يف تل أبيب مسريات الشواذ السنوية واليت يعلنون فيها اعتزازهم 

هبويتهم اجلنسية.
نفوذ  وتزايد  للشذوذ  الصهيوين  التجمع  تقبل  تزايد  مع  ولكن 
الشواذ، قرروا تنظيم مسريهتم السنوية يف املدينة املقدسة! واشرتك 
يف املسرية حوايل أربعة آالف، مع أنه كان من املتوقع أال يزيد 
العدد عن ثالثة آالف.2 وجاء هؤالء الشواذ من تل أبيب ومدن 
أخرى يف الدولة الصهيونية، أي إهنا كانت مسرية »قومية«، مبعىن 
الكلمة، خاصة وأن بعض املشاركني ليسوا شواذا بل علمانيون 
يعربون عن تضامنهم، وتولت الشرطة اإلسرائيلية حراسة املسرية.

وعشية املسرية زُينت الشوارع ابألعالم والشعارات الداعية لالعرتاف 
اإلصالحيني  احلاخامات  أن  ويُذكر  الشواذ.  بزجيات  القانوين 
أمام  اجلنس  نفس  من  األشخاص  زجيات  يعقدون  واحملافظني 
حائط املبكى، ولكن املؤسسة احلاخامية )األرثوذكسية( ال تعرتف 

هبا، وإن كانت بعض احملاكم اإلسرائيلية تقرها.
وبدأت املسرية بتالوة دعاء السفر اليهودي )تفيالت هاديريخ(، مث 
أُطلقت بعض البالوانت السوداء إحياء لذكرى من سقطوا صرعى 
بسبب »اهلجمات اإلرهابية« )أي العمليات االستشهادية(، مث 

تُليت أدعية ابلعربية والعربية واإلجنليزية.
اليت كان  االستقالل،  اجتماع يف حديقة  املسرية، عقد  وعقب 
الشواذ يلتقون فيها سرة يف املاضي. وألقى أحد منظمي املسرية 
خطابة جاء فيه: »كنت أجتول يف هذه احلديقة لعدة سنوات، 
واعرفها بقعة بقعة. كنت آيت يف السر، يف الظالم، األتواصل مع 
جزء أساسي من كياين: هوييت اجلنسية. ورغم اخلوف، واصلت 
احلياة حت بعد أن تعرضت لالضطهاد على أيدي رجال الشرطة، 

وللضرب على يد بعض الفتوات.
وقد تعالت أصوات مكربات الصوت أبغان عن احلرية، وُعلقت 
الفتات عليها شعارات مثل »حب بال حدود«.3 وقدم ممثلون 
ذکور، يرتدون مالبس النساء، بعض العروض، مث تتايل املتحدثون. 
فقال هاجاي إيالد، القائد احلقيقي للمسرية، إهنا تنبع من حب 
املدينة والرغبة يف جعلها أكثر انفتاحا. وأضاف متحدث يرتدي 
ليست  اليهود األرثوذكس، ولكنها  يرتديها  اليت  اليهودية  القبعة 
الشواذ، وهو شعار ذو  ألوان قوس قزح )شعار  سوداء وإمنا يف 
حمتوی علماين متاما( إن: املسرية حلظة مقدسة من األخوة والسالم، 
وقال جيل انفيه: حنن خنلع القداسة على احلياة، فنخرب الناس أن 
بيد  العيش كما يشاؤون. وإذا سار رجالن ميسكان واحد  بوسعهم 
آخر يف القدس فإن هذا لن ينقص من قداسة املدينة بل سيساهم 

فيها. فكل البشر ُخلقوا على صورة اإلله.
واملنطق الذي يستخدمه هؤالء الشواذ منطق أعوج، فاإلله خلقنا 
على صورته لكي نتجاوز ذواتنا املادية ورغباتنا اليت جتذبنا حنو 
أن  فريون  الشواذ  أما  الرابين.  اجلانب  عن  نعرب  وحت  الطني، 

اإلنسان جيب أن يعيش حسب أهوائه اجلسدية فحسب.
وتوجه أحد املتحدثني إىل اليهود املتدينني قائال: إن أابان واحد. 
فلتعبدوا اإلله بطريقتكم، ولترتكوان نعبده بطريقتنا. ولكن اجلماهري 
الدينية أبدت اعرتاضها الشديد على هذه املسرية، فرفعوا الفتات 

تطالبهم ابلعودة إىل أوطاهنم )ولكن معظم هؤالء يعّدون إسرائيل 
وطنهم مبقتضى قانون العودة، الذي مل يعرف من هو اليهودي(. 
وأبدى انئب حزب »شاس« الديين استنكاره الشديد هلذه املسرية، 
مبّينا أهنا إهانة ملكانة القدس وللمثل األخالقية املقدسة لـ»لشعب 
اإلسرائيلي« اليت ترتكز على األسرة. وعلق أحد املتدينني بقوله: 
إن هذا البلد آخذ يف التدهور. فكل جمتمع له معايريه، والبلد الذي 
ال توجد فيه معايري إمنا هو بلد يف طريقه إىل االنتحار. وما هو مقبول 
هنا  قبوله  واملخدرات[ ال ميكن  الشذوذ  »أمسرتدام« ]عاصمة  يف 
ابلضرورة. وعلق آخر بقوله: إن اهلجمات اإلرهابية ]االستشهادية[ 

هي عقاب من اإلله على مثل هذه املسريات وهذا االحنالل.
الدولة  انتشار الشذوذ يف  وميكننا أن حناول اآلن تفسري ظاهرة 

الصهيونية: 
• أشران من قبل إىل تزايد التوجه حنو اللذة واالستهالك والعلمنة. 
هو  )من  الصهيوين  التجمع  اهلوية يف  أزمة  القول أبن  ال ميكن 
اليهودي؟ من هو الصهيوين؟ من هو اإلسرائيلي؟( قد تسببت يف 

اهتزاز اهلوية اجلنسية للمستوطن اإلسرائيلي هي األخرى؛
املتقدمة،  اجملتمعات  معظم  شأن  شأنه  الصهيوين،  التجمع   •
يعاين من غياب اليقني املعريف بسبب تعدد املراكز واالجتاهات 
والفلسفات واأليديولوجيات. ومما يعمق هذا االجتاه أن التجمع 
الصهيوين جمتمع مهاجرين، جاء كل منهم هبوية ثقافية خمتلفة، مما 

يساهم يف تقويض أي يقني؛
اليت كانت تفسر  • الشك أن آتكل األيديولوجية الصهيونية، 
الواقع للمستوطنني وهتديهم سواء السبيل، ساهم هو اآلخر يف 

تقويض أي يقني وأية هوية؛
• إذا كان اإلسالم يطالب بتجاوز الرغبات اجلسدية يف اإلنسان 
فإنه ال ينكرها وإمنا يتيح التعبري عنها من خالل قنوات شرعية. 
أما اليهودية األرثوذكسية فكانت، مع هناية القرن الثامن عشر، 
حترم كل شيء تقريبا، مبا يف ذلك التعبري عن الرغبات من خالل 
القنوات الشرعية، حت إن أحد املفكرين اليهود قال: لقد أصبح 
الوقت.  ذات  يف  ويهوداي  إنساان  الفرد  يكون  أن  املستحيل  من 
وأدى ذلك إىل رد فعل معاكس ومتطرف كانت أحد أشكاله 
الشذوذ اجلنسي. ولعله ليس من قبيل املصادفة أن أول مجاعة 
عاملية للشواذ جنسيا كان يرتأسها ماجنوس هريشفيلد )۱۸6۸-

۱۹۳۵م.( ومساعده کورت هيلر ) 1٨٨5-1٩72م.( وكالمها 
كان أملانية يهودية، وكان هيلر هذا أول من طالب ابعتبار الشواذ 

أقلية جيب محاية حقوقها؛
بني  احللولية  معدالت  تصاعد  إىل  نشري  أن  البد  وأخريا   •
اجلماعات اليهودية حت تصل إىل مرحلة وحدة الوجود، حيث 
حيل اإلله يف الشعب اليهودي ويتوحد معه ويذوب فيه فيصبح 
من املستحيل التمييز بني اخلالق واملخلوق، فيتأله املخلوق، وهو 
تصبح كل  الذي  املختار«،  اليهودي  »الشعب  احلالة  هذه  يف 
أفعاله مقدسة: سواء كان ذلك اغتصاب األرض الفلسطينية أو 
طرد أهلها أو قتلهم. وهذا املوقف يصلح أساسا فلسفيا قواي لتربير 
أي فعل يقوم به الفرد اليهودي مبا يف ذلك اختيار اهلوية اجلنسية 
اليت تعجبه، سواء عن طريق التحول إىل جنس آخر أو اختيار 
رفيق من نفس اجلنس. أليست كل أفعال الفرد اليهودي مقدسة؟
إن العريب يف الغرب ميكنه توظيف ظاهرة انتشار الشذوذ اجلنسي 
يف التجمع الصهيوين وتقبله يف أتكيد أن إسرائيل ليست دولة 
يهودية، كما ميكن توظيف هذه الظاهرة يف احلوار مع اجلماعات 
األصولية املسيحية اليت تنظر إىل الدولة الصهيونية حتقيقا للرؤى 

اإلجنيلية.

٭ مصادر هذه الدراسة عديدة، من بينها »نيويورك اتميز« ٨ يونيو/ حزيران 
يونيو/   CNS7 املختلفة خاصة  األمريكية  التليفزيون  ۲۰۰۲م.، حمطات 
حزيران ۲۰۰۲م.، »جويش بولتني« ۳۱ أغسطس ۲۰۰۱م.، »هآرتس« 

۹ يونيو/ حزيران ۲۰۰۲م.، وغريها.

اهلوامش:
1. »اهلريالد تربيون« 7 يونيو/ حزيران ۲۰۰۲م.

2. »هآرتس« ۹ يونيو/ حزيران ۲۰۰۲م.
أيضا  تعين  ولكنها  حب،  تعين  ابإلجنليزية   )Love( »حب«  3. كلمة 
»جنس« كما هو احلال يف عبارة make love اليت يرتمجها البعض أبهنا 

يتعاطى احلب، مع أهنا يف الواقع تعين ميارس اجلنس.

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

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية
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الشيخ
أحمد 
القمي

أب الشيعة يف اتيالند
لقد كان الشيخ أمحد القمي، قد اكتسب معلومات حول البلدان 
األخرى، عن طريق أبيه ومعارفه وزمالئه يف العمل، وطمأنه عدد 
من رجال األعمال والتجار أن السفر ابلباخرة عن طريق موانئ 
»اخلليج الفارسي« و»حبر عمان« إىل مناطق جنويب شرق اسيا، 

ممتع وينطوي على أحداث ومغامرة. 
واألكثر ملفتا لالنتباه من هذا، األخبار اليت كانت ترد عن وصول 
اإلسالم إىل هذه املناطق عن طريق التجار املسلني وارتباطاهتم مع 
أمراء وقادة تلك البالد. وحرص على أن يقوم مع أخيه برحلة 

الظروف  إن كانت  يعمل  لكي  اسيا،  شرق  جنوب  إىل  جتارية 
رسالة  إيصال  على  مؤاتية  املناطق،  لتلك  والثقافية  االجتماعية 
التوحيد وكلمة احلق الطيبة إىل األانس املتعطشني لكسب احلقيقة. 
وكان واثقا أنه على الرغم من انتشار الشرك وعبادة األواثن يف 
بعض اجملتمعات، فان رائحة التوحيد والعدل واحلرية يف االسالم 
الفجر  ببزوغ  وتبشر  الظالم  ستزيح  الثرية،  تعاليمه  ضوء  ويف 
مبخزون  مزودا  أخيه،  مع  رحلة  بدأ  ولذلك،  لإلميان.  الصادق 
من العلم واإلميان،1 واستقل يف هناية القرن السادس عشر، ويف 
عصر سلطنة اترسون الكبري سفينة إيرانية مجيلة وضخمة، متوجها 
إىل »أيواتاي« عاصمة »اتيالند« القدمية يف رحلة كانت حمفوفة 

ويرافقه  السفينة  إدارة  يتوىل  القمي  أمحد  الشيخ  ابملخاطر. وكان 
عدد من التجار واملالحني. وقد وصل الشيخ القمي الذي كان 
جييد عددا من اللغات األجنبية، إىل اتيالند هبدف نشر رسالة 

التوحيد العطرة. 
وقد أبصر أمحد القمي، النور يف مدينة قم االيرانية عام 1543 
للميالد، يف أسرة متدينة، وأمضى فرتة طفولة حتت الرتبية والتنشئة 
األخالقية واإلميانية ألبيه الورع التقي الذي كانت متوج فيه املشاعر 
واملودة. إن الرعاية اخلاصة اليت أبدهتا العائلة وأتثره بثقافة القرآن 
العلوم الدينية منذ حداثته رغم أن  والعرتة، دفعا به إىل حتصيل 
أسرته كانت تعمل يف التجارة، وحقق يف هذا الطريق جناحا ابهرا 
وانل املراتب العلمية يف فرتة زمنية قصرية نسبيا. ولقب يف فرتة 
شبابه بلقب »الشيخ«.2 وعلى الرغم من أمهية وموقع مدينة قم 
وبينما كان مبقدوره مواصلة التحصيل العلمي لدى أساتذة احلوزة 
العلمية بسبب مواهبه وذكائه اخلارق ونيل املواقع العلمية العالية؛ 
غادر الوطن وهاجر إىل أقاصي العامل ليعمل على نشر وترويج 

املعارف االسالمية.
لكنهم  البوذية،  ابلداينة  يدينون  سيام، كانوا  حكام  أن  ورغم 
األخرى.  واألداين  املعتقدات  ونشر  بنمو  يسمحون  كانوا 
لذلك فقد اجتمعت األعراق املختلفة يف بالط احلكام. وكانت 
األجهزة احلكومية تشكل معقال مهما لوصول النخبة واحلكماء 
واألشخاص الكفوئني، إىل املواقع واملناصب اإلدارة. وكان بوسع 
األشخاص الكفوئني والضليعني، اإلقامة يف تلك البالد والتمتع 
التقارب  آنذاك سياسة  احلكم  نظام  اعتمد  وقد  احلكام.  بدعم 
بدال من احملاكاة، وأاتح هذا األسلوب املرجو للمسلمني العيش 
يف أيودا، هبدوء وراحة ابل، وأن يتولوا مواقع يف احلكومة أكثر من 
اجلنسيات األخرى وذلك بسبب إبراز قدراهتم اخلاصة، وأنيطت 
والبحرية  الشرطة  قوات  يف  احلساسة  املراكز  من  العديد  إليهم 
واخلدمات االجتماعية، واحلصول على الدرجات واأللقاب شأهنم 

شأن شعب سيام )اتيالند(.3
وساهم هذا يف متكني الشيخ أمحد املقيم هناك، من ممارسة نوع 
من النشاط املزدوج التجاري - الديين، وبعد عشر سنوات من 
اإلقامة يف أيوات، انل شهرة واسعة، حبيث حتول اللقاء والتعاون 
الكبرية  للعوائل  أمنية  إىل  والثقافية  التجارية  الشؤون  يف  معه 
فتاة شابة  الشيخ من  واملعروفة ابملدينة. ويف هذه األثناء، تزوج 
تدعى ابتشوان من أسرة متنفذة ورزق منها اببنة واحد وابنني، 
وتشكل بذلك الغصن األول لعائلة الشيخ أمحد القمي التايالندية 

األصل.4

عدد  قبل  من  انتخابه  يف  أمحد  للشيخ  التجاري  املركز  وأسهم 
التجار ورجال االعمال، كرئيس لنقابلة املهنة، ومكنه هذا  من 
على  واحلصول  والفينة  الفينة  بني  امللك  لقاء  من  االنتخاب 
عامي  وأصبح  زمالئه.  وأعمال  أعماله  النعاش  مهمة  امتيازات 
النافذة يف سيام  الشخصيات  160٩ و 1610م. واحدا من 

)اتيالند(.
وكلفه امللك شؤون وزارة الداخلية وإدارة التجارة اخلارجية وإدارة 
البالط،  الشيخ يف  نفوذ  توسع  ومع  األجنبية.  األقليات  شؤون 
األقليات  لعالقات  ومسؤوال  للجمارك  رئيسا  امللك  اختياره 
األجنبية وإدارة املوانئ، وبعبارة أخرى، أصبح الشخص الثاين بعد 

وزير الداخلية والتجارة.5

مؤسسة شيخ اإلسالم
القيام هبذه الرحلة املصريية، قد هذب  وكان الشيخ أمحد وقبل 
نفسه ابملبادئ األخالقية مبا تتطابق مع تعاليم وأحكام الشرع. 
يدافعون  الذين كانوا  البوذيني  فيه  حيث  بشكل  سلوكه  وكان 
بتطرف عن داينتهم، لالجنذاب إىل داينة الشيخ أمحد. إن بساطة 
واالبتعاد  الفقراء  مع  وتعاطفه  الناس  مع  احلسن  وتعامله  عيشه 
عن زخارف الدنيا واألهم التقيد ابلقيم املعنوية للدين االسالمي 
احلنيف، شكل رمز جناح الشيخ. وقد كرس حياته حبرص للوسط 
لكن  إىل سيام كتاجر،  أنه وصل  ورغم  اتيالند.  االسالمي يف 
هدفه الرئيسي كان يتمثل يف الدعوة للثقافة االسالمية واستطاع 
أتسيس مؤسسة شيخ اإلسالم يف اتيالند. وأتسيسا على اخللفية 
التارخيية، فان منصب شيخ اإلسالم الذي يساوي منصب وزير 
شؤون املسلمني، مل يكن موجودا قبل وصول الشيخ أمحد. إن 
أضاف  البوذية،  ابلداينة  تدين  بالد  يف  املؤسسة  هذه  أتسيس 
اعتبارا وامتيازا خاصني للمسلمني، ومؤشر على االهتمام اخلاص 
للعائلة املالكة واحلكومة جتاه املسلمني )الشيعة(، وشكلت هذه 
القضية منعطفا يف نفوذ وسلطة الشيعة يف البالط. وهذه املؤسسة 
ما تزال قائمة وتواصل مهامها، وامتلكت اتيالند حلد االن 17 

شيخ االسالم.6
والالفت أن شعب اتيالند وقبل وصول الشيخ أمحد، مل تكن لديه 
معلومات حول التشيع؛ لكن وبعد فرتة وجيزة من وصول الشيخ 
أمحد، ابتت مدينة أيواتاي متلك أقلية ملفتة من الشيعة. )املصدر 
السابق( حبيث أن ألف شخص من غري املسلمني اعتنقوا الدين 
تلك  ويف  16٨6م.  عام  وحدها  تناسرمي  مدينة  يف  االسالمي 

نماذج اإلسالم

نماذج اإلسالم
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الفرتة، كان حنو ألفي شيعي يشاركون يف عاصمة سيام يف مراسم 
عزاء اإلمام احلسن واإلمام احلسني، ويتمتعون مبكانة 
مرموقة لدى امللك. وعندما اعتلى امللك انراي العرش مبساعدة 
من اإليرانيني، تضاعف دور الشيعة يف البالط وحتول الشيعة إىل 

أقرب مستشاري امللك.7

منصب »تشوال راج مونرتي«
وكان الشيخ أمحد أول من انل منصب تشوال راج مونرتي خالل 
توليه رائسة الوسط املسلم يف سيام؛ املنصب الذي مسح له بتقدمي 
اليوم  نشهد  أننا  وحت  التايالندي؛  للمجتمع  الشيعي  املذهب 
مشاركة امللك يف مراسم حمرم والعزاء على اإلمام احلسني يف 
»ابنكوك«. ومن جهة أخرى، ما زال الشيعة القدماء )الشيعة 
الذين ينتمون إىل جيل الشيخ أمحد القمي( يتلون املراثي ابللغة 
الفارسية، وهذا مؤشر على حضور ودور الشيخ أمحد القمي يف 

إرساء ونشر املذهب الشيعي.٨
وكان الشيخ أمحد قد كرس حياته ابخالص للمجتمع االسالمي 
واألوامر  األحكام  تبيان  قائدهم ومرشدهم يف  يف اتيالند وكان 
الدينية. واستطاع بعد عقد من العمل والسعي الدؤوبني، تشكيل 
للدين  الدعوة  يف  لتساهم  )تشاومن(  تشاوسن«  »جمموعة 
االسالمي يف جنوب شرق اسيا، وأال تتوقف الدعوة يف اتيالند.٩

التقاليد االيرانية يف البالط التايالندي
الناس  أتثر  وأعقابه يف سيام، ساهم يف  الشيخ أمحد  إن وجود 
هناك ابلتقاليد االيرانية. ويف هذه احلقبة، خضعت تقاليد البالط 
وحاشية امللك حتت أثر تقاليد البالط اإليراين، حبيث أن امللك 
انراي أتثر ابلثقافة االيرانية يف جمال ارتداء املالبس وتناول الطعام 
واألمناط املعمارية، وكان يزور االيرانيني ابنتظام ويستمتع بتقاليدهم 

وعاداهتم ومأكوالهتم ومشروابهتم.10

خدمات الشيخ أمحد لشعب اتيالند
ومل تقتصر خدمات الشيخ أمحد على املسلمني؛ بل سعى جاهدا 
والثقايف  السياسي  االستقالل  لتحقيق  اتيالند  شعب  إلعداد 
الوحيد  البلد  اسيا،  شرق  جنوب  يف  اتيالند  وكانت  األصيل. 
الذي مل خيضع أبدا هليمنة االستعمار. ويرى احملللون السياسيون 
أن السبب الرئيسي لذلك يعود إىل وجود قادة وساسة كفوئني يف 
احلكم طيلة اتريخ اتيالند.11 ويف هذا اجملال، ال جيب نسيان دور 
الشيخ أمحد القمي واجليل الذي خلفه وأتباعه؛ كما أن النظام 
للشيخ  الصائبة  القرارات  وبسبب  احلقبة،  تلك  يف  االقتصادي 
أمحد كان أكثر جناعة من احلكومات االخرى، لدرجة أن سانغ 

هارم )امللك( قال لـتشاوفرايكالنغ: 
إن الشيخ أمحد معتمد عليه وصادق يف شؤون البالد. إن اقرتاحاته 
القيمة لرائسة الشؤون اخلارجية، أسهمت يف حتقيق الكثري من التقدم 
تقتضي  لذلك  للناس.  نفسه  والنظام واالنضباط. وأؤمن ابنه كرس 

املصلحة أن متنح له أحياان مكافأة التشرف إىل البالط.12
الذين كانوا  الياابنيون  التجار  تعرض  خاصة،  زمنية  فرتة  ويف 
أيتون إىل أيوداي ابلقوارب ويعرضون بضاعتهم خارج بوابة املدينة 
ملشاكل مالية، وراجعوا دائرة الشؤون اخلارجية؛ لكن وبسبب عدم 
كفاءة رئيس تلك املنطقة، مل يتم البت يف مطلبهم. وأاثر هذا 
حفيظة الياابنيني واعرتاضهم. ختوف الشاه الذي كان طاعنا يف 
السن، وتوارى عن األنظار، بيد أن الرئيس األعلى لشؤون البالد 
بصحبة الشيخ أمحد القمي، جندوا وسلحوا األلوف من الصينيني 
واخلائقيني والتايالنديني لقمع التمرد. وقتل بعض الياابنيني وفر 
على  القبض  وألقي  تشاوفراي،  مضيق  إىل  بزوارقهم  منهم  بعض 

البعض االخر منهم. 
من  حلمايته  اتيالند،  قيادة  مركز  إىل  قواته  أمحد  الشيخ  وأرسل 
مترد الياابنيني. وبعد هذه االجراءات الشجاعة اليت ترافقت مع 
ومنحه  للبالد  أعظما  وزيرا  أمحد  الشيخ  ساغهام،  عنّي  النصر، 

الوسام امللكي.13

وفاته
وال يتوافر مستند دقيق حول اتريخ وفاة الشيخ أمحد القمي على 
وجه الدقة. وتوجد مقربة الشيخ أمحد القمي يف الوقت احلاضر 
يف كلية إعداد املعلمني مبدينة »أيوداي«، الواقعة على بعد ٨0 
كيلومرتا من مدينة ابنكوك )عاصمة اتيالند(، وهي مبنزلة مزار 
وبنيت  لتايالند،  والثقافية  السياسية  الشخصيات  أهم  ألحد 

نماذج اإلسالم

وزينت على طريقة البناء االسالمي والعمارة املاليزية. ويف مقابل 
املقربة، مثة لوحة صخرية حفرت عليها خالصة عن حياة الشيخ 

أمحد ابللغتني االجنليزية والتايالندية وترمجتها هي كاآليت: 
أيوداي، مبدينة  الشيخ أمحد، رئيس وزراء حكومة سيام يف  لقد ولد 
قم - املركز الديين يف ايران - عام 1543 للميالد. وكان شيعيا اثنا 

عشراي، وهاجر إىل هذه البالد إابن عهد انرسوان الكبري.14
يف  االسالم  أب  اتيالند،  ملسلمي  ابلنسبة  أمحد  الشيخ  ويعد 
ابحرتام  ضرحيه  وحيظى  روحانيا،  قديسا  وللبوذيني،  اتيالند 

املسلمني والبوذيني التايالنديني على حد سواء. 

اهلوامش:
1. »التاريخ الديين لقم«، علي أصغر فقيهي، ص 153.

حسيين  مفيد  االسالمية«،  والعلوم  الثقافة  توسيع  يف  الشيعة  »دور   .2
کوهساري، صص 3٨1-3٨0.

3. »اتيالند البلد الذهيب«، حممد متهيدي، ص ۱۲۸.
4. »أربعون شهرا يف البالد الذهبية«، حمسن ابک آيني ، ص ۸۷.

5. املصدر السابق.
6. »دور الشيعة يف توسيع الثقافة والعلوم االسالمية«، ص 3٨2؛ املوسوعة 

االسالمية، مقالة الشيخ أمحد القمي.
۷. »أربعون شهرا يف البالد الذهبية«، ص ٨7.

۸. »أربعمائة عام من العالقات الودية بني ايران واتيالند«، وزارة اخلارجية 
التايالندية، ص 15.

۹. »قم يف العصر الصفوي«، نرجس أمحد زادكان، ص 175.
۱۰. »أربعون شهرا يف البالد الذهبية«، ص ۸۷.

۱۱. »السياسة واحلكم يف جنوب شرق اسيا«، هبزاد شاهندة، ص 56.
12. »اتيلند البلد الذهيب«، ص 161.

13. املصدر السابق، ص 163.
14. »املوسوعة االسالمية«.
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بودوان سنة 1٩٩3م. وللملك وزوجته امللكة ابنوال )1٩37م.( 
وهي من عائلة األمراء روفو دي كالرباي اإليطالية، ثالثة أوالد، هم 
األمري فيليب واألمرية اسرتيد واألمري لورنت. وامللكية يف بلجيكا 

دستورية، وشخصية امللك مصونة. 
الدمنارك  يف  امللكية  األسرة  اتريخ  يعود  »الدمنارك«،  يف  أما   •
إىل عهد امللك جورم يف القرن العاشر امليالدي، وقد وافق امللك 
للدمنارك، وأسس  السابع سنة 1٨4٨م. على دستور  فريدريك 
وفاة  بعد  امللك  تولت  )1٩40م.(  مارجريت  وامللكة  الربملان. 
أبيها امللك فريدريك التاسع سنة 1٩72م. ترأس العائلة املالكة 
الدمناركية امللكة مارجريت ألكسندرين تورهيلدور اجنريد. وزوجها 
هو الكونت السابق هنري دي البورد دي مونتبيزات، وحاليا األمري 
هنريك، وقد تزوجا سنة 1٩67م. ورزقا بولدين مها وىل العهد 

فريدريك أندريه کريستان واألمري يواكيم.
• أما يف »السويد«: تنحدر العائلة املالكة السويدية احلالية من 
الفرنسي  الضابط  )1763-1٨44م.(  براندوت  اببتست  حني 
سنة  ويف  انبليون.  عينه  البالد  على  وصيا  السويد  حكم  الذي 
1٨1٨م. انتخبه الربملان ملكا ابسم تشارلز الرابع عشر. ويرأس 
عشر  السادس  جوستاف  كارل  حاليا  السويدية  املالكة  العائلة 
أربع  وله  منة 1٩73م.  العرش  على  الذي جلس  )1٩46م.( 
اخوات اكرب منه سنا وهن مارجريتا وبرجيتا وديزيري وکريستينا، 
سنة 1٩76م.  )1٩43م.(  سيلفيا سومرالث  امللك  تزوج  وقد 
وأجنبا  »ستوکهلم«  يف كاتدرائية  ومرتمجة  مضيفة  تعمل  وكانت 
ثالثة أوالد، هم ويل العهد فكتوراي واألمري کارل فيليب واألمرية 
مادلني وامللك السويدي ملكا دستوراي ووظيفته نعترب رمزية بصورة 

رئيسية.
• أما يف اململكة املتحدة: ترأس امللكة اليزابيث الثانية - من أسرة 
املتحدة،  للمملكة  املالكة  العائلة  امللكية.  رمزية  امللك  وندسور 

ونظام احلكم يف بريطانيا برملاين ووظيفة.
املالكة  جرميالدي  عائلة  موانكو  حتكم  »موانكو«:  يف  أما   •
من   - جوميالدى  فرانسيس  أمري كان  حيكمها  إمارة  وموانكو 
جنوده يف »إيطاليا« - قد فوضه أهايل »جنوه« ببسط نفوذه 
على موانكو اليت كانت خاضعة هلم. وتتألف العائلة املالكة من 
األمري رينيه الثالث )1٩23م.( وثالثة من األوالد والبنات هم مثرة 
زواجه من النجمة السينمائية األمريكية جريس کيلي )1٩2٩-
كارولني  أمرية وهم األمرية  1٩٨1م.( وكانت قد منحت لقب 
لويس مارجوريت، األمري الربت ألكسندر لويس بيري واألمرية ستيفاين 

ماري إليزابيث. 
• أما يف »النرويج«، تعود بداية حكم األسرة املالكة احلالية يف 
النرويج إىل اتريخ حصول البالد على استقالهلا من السويد يف عام 
1٩05 م، إذ وافق الربملان نروجيي يف تلك السنة على تعيني األمري 
کارل الدمنارکي ملكة للرتويج واختذ لنفسه اسم هاكون السابع. 
وكان امللك احلايل هارالد )1٩37م.( أول أمري نروجيي مولود يف 
األرض النروجيية منذ 567 سنة، وهو ابن امللك أوالف اخلامس 
)1٩01-1٩5٩م.(.  ماراث  العهد  وويل  )1٩03-1٩٩1م.( 
من  وهي  )1٩37م.(  هارالدسن  هارالد سوجنا  امللك  تزوج  وقد 
عامة الشعب سنة 1٩6٨م.، وأخذت لقب وىل العهد سوجنا 
وقد أجنبت ولدا وبنتا مها: ويل العهد األمري هاكون )1٩73 م( 

واألمرية ماراث لويز )1٩71م.(.
• أما يف »هولندا«: يعود أصل األسرة اهلولندية احلاكمة إىل عائلة 
أورانج انساو. ويعترب وليم األول أمري أورانج - الذي حكم بني 
سنيت 1572 و 15٨4م.، ويعرف أيضا ابسم وليم الصامت 
- مؤسس الدولة اهلولندية. وقد حتولت هولندا من مجهورية إىل 
وامللكة  األول.  وليم  امللك  حكم  حتت  1٨13م.  سنة  ملكية 
احلالية هي بياتريس اليت جلست على العرش سنة 1٩٨0م. على 
إثر تنحى أمها امللكة جولياان )1٩0٩م.( عن احلكم، ووالدها هو 

األمري برهنارت )1٩11م.(. وهولندا ملكية دستورية 

اثنيا( آسيا 
• كانت »الصني« و»اهلند« ومها أكثر األقطار اآلسيوية ازدحام 

ابلسكان قد حتولتا إىل مجهوريتني منذ سنني عديدة. 
وقد  الصني  يف  حاكمة  ملكية  أسرة  آخر  مانشو  اسرة  وكانت 

صارت مجهور سنة 1٩12م.
وقبل أن تتحول اهلند إىل جزء من اإلمرباطورية الربيطانية يف القرن 
التاسع عشر كانت مقسمة إىل إمارات حيكمها املهراجات )أمراء 
هنود( وتعين الكلمة امللك العظيم. وقد كانوا أغنياء جدا، إال أهنم 
حتولوا إىل إداريني حمليني حتت احلكم الربيطاين. وبعد االستقالل 
سنة 1٩47م. حتولت اإلمارات السابقة إىل أجزاء من مجهورية 
اهلند املتحدة بصورة تدرجيية. ويف سنة 1٩71م. قامت احلكومة 
الوطنية يف اهلند بتعديل الدستور وجردت املهراجات من سلطاهتم 

ونفوذهم وثرواهتم. 
األردن يف  حسني عرش  الراحل  امللك  تبوأ  »األردن«  أما يف   •

أوال( أورواب
القرون  إىل  األوروبية  احلاكمة  السالالت  بعض  اتريخ  يعود 
الوسطى، وتعود جذور بعضها اآلخر إىل اتريخ أقرب. وتتكون 
األسر املالكة بسبب املصاهرة أو بسبب بعض األحداث السياسية 
بعض النبالء ممن جتري يف عروقهم دماء ملكية ينتمون إىل أكثر 
فيليب، دوق »إدنربة«،  من عائلة ملكية واحدة فمثال: األمري 
هو زوج امللكة اليزابيث الثانية ملكة »اململكة املتحدة«، وينحدر 
األمري فيليب من أحد فروع األسرة امللكية يف »الدمنارك« اليت 
يف  امللك  لتوىل  أعضاءها  رشحت  قد  املتحدة  اململكة  كانت 

»اليوانن« خالل القرن التاسع عشر.
وقد حتول كثري من البلدان إىل مجهورايت خالل القرن العشرين، 

ففي سنة 1٩17م. حيث قامت يف »روسيا« بثورة شيوعية. 

• أما يف »أسبانيا« ترتبط جذور العائلة املالكة احلالية بعائليت 
أراغون وقشتالة، وبعائليت هابسبريج وآل بوربون امللكيتني. 

بعد  أسبانيا  على عرش  خوان کارلوس )1٩3٨م.(  وقد جلس 
وفاة الدكتاتور اجلنرال فرانكو. ويرتأس امللك خوان کارلوس العائلة 
املالكة األسبانية. وامللكة صوفيا )1٩3٨م.( هي ابنة امللك بول 
وامللكة فردريكا اليواننيني، وقد تزوجا سنة 1٩62م. وأجنبا ثالثة 
أوالد هم انفانتا دوان إيلينا وإنفانتا دوان كريستينا وويل العهد األمري 

دون فيليب والنظام السياسي يف أسبانيا ملكي برملاين. 
توج  جواث   - ساكس كوبريج  ليوبولد  »بلجيكا« كان  يف  أما   •
کاول ملك على بلجيكا يف سنة 1٨31م.، بعد أن انل البلد 
استقالله من »هولندا«، واستمرت امللكية إىل الوقت احلاضر. 
وتوىل ألربت الثاين )1٩34م.( مقاليد امللك بعد وفاة أخيه امللك 
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وتزوج  بني 1372-1420ه.ق. )1٩52-1٩٩٩م.(  الفرتة 
امللكة نور احلسني سنة 1٩7٨م. ولدت امللكة نور يف الوالايت 
األمري  هم  أوالد  أربعة  منها  اجنب  وقد  فيها،  وتعلمت  املتحدة 
محزة واألمري هاشم واألمرياتن إميان وراي. وللملك حسني سبعة 
عبد هللا  )امللك(  األمري  أخرين من زجيات سابقة أكربهم  أوالد 
أيضا  وللملك  حميسن.  عبري  هي  متبناة  وبنت  مىن  زوجته  من 
أخوان وأخت هم األمري حممد وويل العهد السابق األمري احلسن 
واألمرية بسمة. ويف 25 بنابر 1٩٩٩م.، عني امللك حسني ابنه 
األمري عبد هللا وليا للعهد. توىل امللك عبد هللا عرش األردن بعد 
وفاة والده امللك احلسني يف فرباير 1444م. وللملك الشاب، 
ولد وبنتان، واألمري احلسني بن عبد هللا بن احلسني من مواليد 
1٩٩4م. واألردن مبوجب دستور عام 1٩46م.، مملكة دستورية 
وراثية مع نظام برملاين، ويرث العرش الذكور ويقوم امللك بتسمية 

وىل العهد وتعيينه.
السالطني  يقال إن جذور سالالت  أما سلطنة »برواني«،   •
املسلمني يف برواني ترتبط ابلسلطان أوانع أالك بيكااتر الذي عاش 
يف القرن التاسع اهلجري )اخلامس عشر امليالدي(، واألسرة املالكة 
احلالية كبرية جدا. وقد توىل مودا حسن البلقيه )1265ه.ق./ 
1٩46م.( السلطنة سنة 13٨7ه.ق. )1٩67م.(، وهو متزوج 
من اثنتني مها األمرية رجا استريي وله منها سنة أوالد، واألمرية مرمي 

وهلا ثالثة أوالد. وبرواني من امللكيات ذات الثراء الكبري.
منذ  اتيالند  تشاكري  أسرة  حكمت  »اتيالند«،  دولة  أما   •
التاسع(  )راما  أدوليادج  هبوميبول  احلايل  وامللك  17٨2م.  عام 
عام  وحت  األسرة.  هذه  التاسع ضمن  امللك  هو  )1٩27م.( 
عندما  مطلقأ  حكما  اتيالند  حبكمون  امللوك  1٩32م. كان 
أسس امللك يراجذبوك )راما السابع ملكية دستورية. تتألف العائلة 
سرييكيت  امللكة  وزوجته  هبوميبول  امللك  من  التايالندية  املالكة 
)1٩32م.( اليت تزوجها سنة 1٩50م. وأجنب منها أربعة أوالد 
من ضمنهم ويل العهد ماها فاجري الوجنكورن الذى سومسوايل وله 

منها بنت واحدة. 
• أما سلطنة »عمان«، يعود اتريخ السلطنة يف عمان إىل قبيليت 
»أزد« و»يعرب« اللتني استقرات يف »اإلقليم« سنة 100ق. م. 

تقريبا. 
وكان أحد أجداد السلطان احلايل قابوس بن سعيد قد حرر البالد 
من احلكم الفارسي يف القرن الثالث عشر اهلجري الثامن عشر 
1351ه.ق.  سنة  ويف  سعيد.  ابن  سلطنة  وأسس  امليالدي 

)1٩32م.( توج سعيد والد السلطان احلايل سلطاان للبالد، مث 
خلفه على السلطنة سنة 13٩0ه.ق. )1٩70م.( ابنه الوحيد 

قابوس 134٩ه.ق. )1٩40م.(.
ونظام احلكم يف سلطنة عمان سلطاين وراثي يف الذكور من ذرية 

ترکي بن سعيد بن سلطان. 
• أما دولة »ماليزاي«، فيوجد فيها نوع فريد من امللكية املنتخبة 
اليت بدأ تطبيقها منذ عام 1377ه.ق. )1٩57م.(، كأسلوب 
وحيكم  البالد،  حكم  توارثوا  حكام  تسعة  بني  السلطة  لتقاسم 
كل واحد منهم البالد لفرتة مخس سنوات. يصبح احلاكم ملكا 

دستوراي بسلطة حمدودة وأبسلوب دميقراطي.
وقد اصبح سلطان أزالن حمب الدين شاه ملكا سنة 140٩ه.ق.، 
)1٩٨٩م.( وهو أيضا احلاكم الشرعي لوالية برياق اليت حكمتها 

أسرته منذ القرون الوسطى. 
وهو احلاكم املتتابع التاسع ملاليزاي، وقد خلفه سنة 1414ه.ق. 
)1٩٩4م.( توانکو جعفر من أسرة جنرى احلاكمة حاكما عاشرا 

ملاليزاي. 
)1341ه.ق./  جعفر  توانکو  السلطان  احلاكمة  األسرة  يرأس 
1٩22م.( وزوجته هي تشكو أمبوان جنية وهلما ثالثة أبناء وثالث 

بنات. 
• أما اململكة »العربية السعودية«، يعود أول ذكر لألسرة املالكة 
السعودية إىل أواسط القرن التاسع اهلجري )منتصف القرن اخلامس 
عشر امليالدي(. ويتوىل امللك حالية خادم احلرمني الشريفني امللك 

عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود.
• أما يف »نيبال«، تعود جذور األسرة املالكة النيبالية إىل غزاة 
اجلورخا بقيادة امللك بريلوي انراابن شاه الذي استوىل على نيبال 
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و1٩51م.   1٨4٩ عامي  بني  الفرتة  وخالل  17٩٩م.  سنة 
تسلمت أسرة جونج هبادور املسماة راان نيبال، الزعامة السياسية 

للبالد. 
شاه  بربيکرام  تريبهوان  املنفى  امللك  قاد  1٩50م.  سنة  ويف 
)1٩01-1٩50م.( ثورة ضد زعماء راان السياسيني، تشكلت 
على إثرها ملكية دستورية ذات انتخاابت حزبية تعددية. مث جاء 
إىل احلكم امللك ماهندرا خلفا للملك تريبهوان بني عامي 1٩55 
سنة  البالد  إىل  املطلق  امللكي  احلكم  إبعادة  وقام  و1٩72م. 

1٩٩0م.
• أما يف »الياابن«، يقال عن امللكية الياابنية اليت يرمز هلا بعرش 
زهرة األقحوان، أبهنا أقدم العروش يف العامل وحتيط بداايهتا أساطري 
كثرية تعود إىل القرن السابع قبل امليالد. أي يف الفرتة اليت حكم 
فيها جيموتينو، الذي تتسبه تلك األساطري إىل آهلة الشمس. كما 
أن اإلمرباطور احلايل أكيهيتو هو العاهل رقم 120 ضمن هذه 

السلسلة. 
وكان والد اإلمرباطور احلايل هريوهيتو قد جلس على عرش الياابن 
سنة 1٩2٩م. وقد شهد عهده حتول الياابن من ملكية مقدسة 
إىل ملكية دستورية يف سنة 1٩47م. بعد هزمية الياابن يف احلرب 
منهم  أوالد  سبعة  له  وكان  )1٩3٩-1٩45م.(  الثانية  العاملية 

اإلمرباطور احلايل أكيهيتو األول. 
املالكة  العائلة  يف  فرد  أول  أكيهيتو  أصبح  عام 1٩5٩م.  ويف 
ميتشيكو  شودا  هي  الشعب  عامة  من  فتاة  بتزوج  الياابنية 
)1٩34م.( ابنة أحد رجال األعمال، ولإلمرباطور احلايل ثالثة 

أوالد وهم ويل العهد انروهيتو واألمري فوميهيتو واألمرية سياكو.

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

اثلثا( إفريقيا
احلكم  حتت  ظلت  اليت  اإلفريقية  األقطار  معظم  استقلت 
االستعماري قبل أو خالل القرن التاسع عشر يف أواسط القرن 
العشرين ويطبق احلكم الرائسي يف معظمها ابستثناء عدد قليل من 

الدول اليت حافظت على احلكم امللكي.
• يوجد يف »أوغندا« أربعة ملوك حبكم كل واحد منهم إحدى 
وأحد  أوغندا  سكان  مبجموعها  تؤلف  اليت  العرقية  اجلماعات 
هؤالء هو امللك روانلد مويندا مويتيب الثاين وهو الكاابكا السادس 
والثالثون للقبائل البوغندية يف أوغندا، وقد توج سنة 1٩٩3م. 

بعد أن قضى ثالثني عاما يف املنفى بـ»إجنلرتا«.
• وملك »الزولو« يف جنوب إفريقيا زوليثيين هو الزعيم التقليدي 
ألمة الزولو. ويف »ليسوتو«، لفى امللك موشوشو الثاين مصرعه يف 
حادث مروري عام 1٩٩6م. وخلفه ابنه امللك ليتسى الثالث. 
واجلدير ابلذكر أن امللك موشوشو الثالث كان حفيدة ملؤسس 

أوطان الباسوتو.
• ويف البالد اإلسالمية اإلفريقية كانت »مصر« قد أفصت ملكها 
فاروقة سنة 1371ه.ق. )1٩52م.( ومل يسمح له ابحلكم بعد 

أن أجربه ضباط اجليش على التنازل عن العرش.
أسرهتا  سبتمرب  من  الفاتح  ثورة  أجربت  »ليبيا«  يف  • كذلك 
املهدي احلسن  تلك األسرة  أفراد  البالد، ومن  ترك  املالكة على 
يف  حاليا  يعيش  الذي  1٩٩2م.(  )13٨2ه.ق./  السنوسي 

املنفى بـ»األردن«. 
• أما يف »سوازيالند« ميكن تتبع نسب ملوك سوازي حت القرن 
السابع عشر. وامللك احلايل مسواثي الثالث )1٩٩٨م.( هو ابن 
امللك سوبوزا الثاين )1٨٩٩-1٩٨2م.( وهو أصغر ملوك العامل 
سنا وله ست زوجات وأربعة أوالد وتلقى أمه امللكة إندلوفوکازي 
احرتاما كثريا وتسكن يف القصر امللكي خارج العاصمة »إمباابن«. 
• ويف »املغرب« ترجع بداية األسرة املالكة اإلسالمية يف املغرب 
إىل أسرة األدارسة يف القرن الثامن امليالدي، غري أن اتريخ العائلة 
القرن احلادي عشر اهلجري،  املالكة احلالية يرجع إىل منتصف 

السادس عشر امليالدي.
أهنا من  العلوية؛ أي  املغربية من األسرة  املالكة  العائلة  وتنحدر 
ساللة األشراف، وامللك احلسن الثاين )134٨-1420ه.ق./ 
-1327( اخلامس  حممد  امللك  ابن  1٩2٩-1٩٩٩م.( 

عشر  السابع  الوريث  هو  1٩0٩-1٩٩1م.(  13٨1ه.ق./ 
لألسرة العلوية املالكة 
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السادس )13٨3 ه،  امللك حممد  ابنه  العرش  تبوأ  وفاته  وبعد 
1٩٩3 م( وأصبح األمري رشيد بن احلسن وليا للعهد. 

***
ومن أشهر السالالت التارخيية اليت حكمت القرون املاضية ساللة 
العثمانيني آل عثمان األتراك وهي ساللة تركية حكمت »تركيا« 
الدول  مشلت  أخرى  واسعة  أراض  ويف  واألانضول(  )البلقان 
1٩22م.  حت   12٨0 من  شرقية  أوربية  دول  وبعض  العربية 
وكانت عاصمتها ابين سهري )12٨0-13٩1م.( أدرنة )إدرين( 
)13٩٩-1453م.( »اسطنبول« )القسطنطينية( منذ 1403م. 
وينحدر العثمانيون من قبائل الغز )أوغور( الرتكمانية، حتولوا مع 
موجة الفارات املغولية عن مواطنهم يف منغوليا إىل انحية الغرب 
أقاموا منذ 1237م. إمارة حربية يف »بيتيينيا« )مشال األانضول، 
ومقابل جزر القرم( متكنوا بعدها من إزاحة السالجقة عن منطقة 

األانضول 
والذي  األول )12٨0-1300م.(،  عثمان  السلطان  يف عهد 
محلت األسرة امسه، مث خلفاءه من بعده، توسعت اململكة على 
»إدرين«:  137٩م.،  »بورصة«:  )فتح  بيزنطة  مملكة  حساب 
13٩1م.( سنة 1354م. وضع العثمانيون أقدامهم ألول مرة 
على أرض البلقان. كانت مدينة »غاليبويل« )يف تركيا( قاعدهتم 

األوىل. 
شكل العثمانيون وحدات خاصة عرفت ابسم اإلنكشارية )كان 
القوات  هذه  بفضل  متكنوا  البلقان(  منطقة  من  أعضائها  أكثر 
)معركة  معا  واألانضول  البلقان  يف  سريعة  التوسع  من  اجلديدة 
»نيكبوليس«: 13٨٩م.( إال أهنم منوا هبزمية أمام قوات تيمورلنك 

يف أنقرة سنة 1402م.
تلت هذه اهلزمية فرتة اضطراابت وقالئل سياسية استعادت الدولة 
توازهنا وتواصلت سياسة التوسع يف عهد مراد الثاين )1421-

1451م.( مث حممد الفاتح )1451-14٨1م.( والذي استطاع 
قروان من  بذلك  القسطنطينية سنة 1453م. وينهى  يفتتح  أن 

التواجد البيزنطي املسيحي يف املنطقة. 
العامل اإلسالمي وحاولوا غزو  الرائدة يف  القوة  العثمانيون  أصبح 

جنوب »إيطاليا« سنوات ٨1/ 14٨0م. 
فتع  من  )1512-1520م.(  القانوين  سليم  السلطان  متكن 
كل بالد »الشام« و»فلسطني« 1٩1٩م.، مصر 1٩17م.، 
معركة  الصفويني يف  على  وانتصر  و»احلجاز«  العرب  جزيرة  مث 

»خلدران« واستوىل على »أذربيجان«.
بلغت الدولة أُوجهاً يف عهد ابنه سليم الثاين )1520-1566م.( 
الذي واصل فتوح »البلقان« )اجملر: 151٩م. مث حصار »فيينا«( 
واستطاع بناء أسطول حبري لبسط سيطرته على البحر املتوسط 
»اجلزائر«،  الثالث:  املغرب  دول  إخضاع  مت  1552م.  )بعد 

»تونس« مث »ليبيا«(.
بعد سنة 1566م. أصبح امللك يف أيدي سالطني عاجزين أو 
غري مؤهلني. مث منذ 1656م. أصبحت السلطة بني أيدي كبري 
مع  بدأت  اإلنكشاريني.  القادة  أو كبار  أعظم(  )وزيرى  الوزراء 

هذه الفرتة مرحلة االحنطاط السياسي والثقايف. 
العثمانيون يف صراع دائم مع اهلبسبورغ، ملوك »النمسا«  كان 
منذ  تفريت  القوي  مراكز  أن  إال  16٨3م.(،  فيينا:  )حصار 

1700م. حتول وضع العثمانيني من اهلجوم إىل الدفاع. 
مت إعادة هيكلة الدولة يف عهد السلطانني سليم الثالث )17٨٩-

1٨07م.( مث حممود الثاين )1٨0٨-1٨3٩م.( من بعده، رغم 
هذا استمر وضع الدولة يف االحنالل.

أعلنت التنظيمات سنة 1٨3٩م. وهي إصالحات على الطريقة 
األوروبية. أهنى السلطان عبد احلميد الثاين )1٨76-1٩0٩م.( 
استعدى  لذلك  نتيجة  استبدادية،  بطريقة  اإلصالحات  هذه 
السلطان عليه كل القوى الوطنية يف »تركيا« سنة 1٩22م. مت 
خلع آخر السالطني حممد السادس )1٩1٨-1٩22م.( وأخريا 
ألغى كمال أاتتورك اخلالفة هنائيا يف سنة 1٩24م. بعد أن ألغی 

حكم آل عثمان عام 1٩22م.

حتکم  ومنظمات  وعائالت  »سالالت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.

محفزات اإلنجاب في العالممحفزات اإلنجاب في العالم

روسيا
جائزة »روعة األبوين«

وبعد أن تفاقم وضع اإلجناب يف روسيا وابتت تعاين من أزمة 
السكان واحتمال أن تتحول إىل بلد ذي مساحة فارغة، وضعت 
احلكومة »الروسية« على جدول أعماهلا، تنفيذ خطة احملفزات 

املالية والثقافية من أجل اإلجناب.
األسر  لعدد من  األبوين  بتقدمي جائزة روعة  بوتني سنواي  ويقوم 

الروسية كبرية العدد.

روسيا؛ منوذج عاملي انجح
وقد أصبح معدل منو السكان يف روسيا سلبيا عام 1٩٩1م.، بيد 
أن السياسات الشاملة لرفع معدالت اخلصوبة واإلجناب يف هذا 
البلد أسهمت يف أن يصبح معدل النمو السكاين يف روسيا إجيابيا 
األمثلة إلصالح  أجنح  أحد  روسيا  وتعد  عام 2012م.  جمددا 

منوذج اإلجناب يف العامل. 

اجملر؛ اإلعفاء الضرييب إلجناب االطفال
ويف اجملر، يتم إعفاء األمهات اللوايت ينجنب أربعة أطفال أو أكثر، 

من دفع الضرائب مدى احلياة.
ويتم منح قرض متدين الفائدة بقيمة 10 ماليني فورينت )3150 
يورو( للنساء اللوايت تقل أعمارهن عن 40 عاما ويتزوجن للمرة 
األوىل ويرزقن ابطفال. وإضافة إىل ذلك، فانه مع والدة الطفل 
الثاين، يتم إعفاء ثلث أقساط القرض ومع والدة الطفل الثالث 
إعفاء جممل األقساط. إن هذا القرض، يصبح قرضا بال مقابل 

لألمهات اللوايت يرزقن بثالثة أوالد. 

کندا؛ مساعدة مالية لألطفال 
وقد شهدت »كندا« عام 2000م.، زايدة ملفتة يف مدة إجازة 
من  الفرتة  هذه  إن  أسبوعا.   35 إىل  أسابيع   10 من  الوضع 
اإلجازات ميكن توزيعها على األب واألم ابلتوافق بينهما، وكل 
هذه اخلطط وضعت من أجل أن يفكر األزواج إبجناب االطفال 

الحرب السكانية العالمية

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم
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من دون أي خوف من انقطاع الراتب الشهري أو احتمال فقدان 
الوظيفة. 

مشروع  إطار  ويف  احلاضر  الوقت  يف  الكندية  احلكومة  وتعتمد 
»CCTB« وهو مشروع حلماية األطفال، مزااي ضريبية للعوائل، 
للطفل األول و 270  مبلغ 2٩0 دوالرا  وتدفع مبوجبه شهراي 
دوالرا لألطفال الثاين والثالث والرابع كال على حدة كمساعدة 

معيشية.

كوراي اجلنوبية؛ محلة اإلجناب
ومتت  ودعائية  إعالمية  محلة  تنظيم  مت  اجلنوبية«،  »كوراي  ويف 

خالهلا كتابة عبارة »واحد ال يكفي!!« أسفل صورة لنباتني.

إسرائيل؛ عالج العقم 
وميلك الكيان احملتل للقدس أعلى نسبة لتقدمي خدمات عالج 
للنساء  ويقدم  ابلكامل  جماين  العقم  إن عالج  العامل.  يف  العقم 

اللوايت يتجاوزن سن الـ 45 عاما أيضا. 
وقد أنفق هذا الكيان أكثر من 110 ماليني دوالر عام 2011م. 
فقط لعالج العقم لدى الزوجني، فيما ولد أكثر من 4 ابملائة من 
جممل األطفال حديثي الوالدة يف هذا الكيان عام 2012م. عن 

طريق تكنيكات عالج العقم. 

الياابن؛ اإلجناب أو اجلامعة
واقدمت وزارة العلوم والبحوث الياابنية يف أحدث إجراء سكاين 
هلا، على زايدة احلد األدىن من عالمات القبول يف اجلامعة ابلنسبة 
اجلامعات  إىل  الفتيات  دخول  من  بذلك  لتصعب  للفتيات، 
وختفض من إمكانية قبوهلن. وتنوي الياابن يف ضوء هذا اإلجراء، 
الزواج واجناب األطفال بدال من االلتحاق  الفتيات على  حث 

ابجلامعات. 

ترکيا
وأقدمت احلكومة »الرتكية« ابتداء من عام 2015م. على تقدمي 
300 لرية لكل عائلة مقابل والدة الطفل األول، و 400 لرية 
للطفل الثاين و 600 لرية للطفل الثالث كهدية. وبعد االنتهاء 
الواحد  الطفل  صاحبات  لألمهات  تسمح  الوضع،  إجازة  من 
ابلعمل بنصف الدوام ملدة شهرين، ولصاحبات الطفلني 4 أشهر 
ولصاحبات الثالثة أطفال فاكثر 6 أشهر ابلعمل بنصف الدوام، 

على أن يتسلمن كامل راتبهن الشهري. 

إيطاليا؛ قطعة أرض زراعية لقاء الطفل الثالث
وقد أدرجت »إيطاليا« يف موازنتها اجلديدة، ملحقا ينص على 
منح قطعة أرض زراعية لألزواج الذين ينتظرون طفلهم الثالث. 
وهذا امللحق يتعلق بتدخل احلكومة للرتويج للتنمية االقتصادية 
دعم  طريق  عن  السكاين  والنمو  الزراعية  للمناطق  واالجتماعية 

األسرة. 
تتعلق  األراضي،  هذه  من  ابملائة   50 فان  ذلك،  على  وبناء 
قبل  من  استفادة  بال  بقيت  اليت  احلكومية  الزراعية  ابألراضي 
ابألراضي  تتعلق  األخرى،  ابملائة   50 والـ  األخرى  املؤسسات 
املهجورة يف جنوب إيطاليا، إذ مينح حق االفادة منها على مدى 
20 عاما لألسر اليت ولد طفلها الثالث خالل األعوام 201٩، 

2020 و 2021م.
إن تلك الفئة من العوائل اليت تنضم إىل هذا املشروع، ابمكاهنا 
التقدم بطلب للحصول على قرض سكين حت 200 ألف يورو 
ملدة 20 عاما من دون فوائد، لكي تتمكن من شراء أول منزل 

هلا جبوار األرض املمنوحة هلا. 
إيطاليا يرتاجع، وسينخفض  التقرير أن عدد سكان  ويفيد هذا 
بنسبة 44 مليون نسمة، يف ضوء املسار احلايل وحت 100 عام 

مقبلة ليصل إىل 16 مليون نسمة. 
أن سكان  ريتوزيل من مؤسسة »لومزا« حديثا من  متيو  وحذر 
ايطاليا سينخفض عددهم بنسبة ٨ ماليني نسمة يف ظل املسار 
احلايل وحت األعوام العشرين املقبلة، وهذا يتطلب اجراء لدعم 

األسرة واجناب األطفال لتغيري هذا املسار.  
وأكدت مؤسسة اإلحصاء الوطين اإليطالية )إيستات( يف تقرير 
أن االجناب يف البالد قد تراجع بشكل غري مسبوق، ما أدى إىل 

زايدة عدد املسنني وأضافت: 
إن 13.4 ابملائة من سكان إيطاليا فقط تقل أعمارهم عن 15 عاما، 
يف حني أن أكثر من 64 ابملائة من السكان هم يف الفئات العمرية 
من 15 إىل 64 عاما وأن 22.6 ابملائة من السكان تزيد أعمارهم 
عن 65 عاما. كما يصل عدد املسنني الذين يزيدون عن 80 عاما 
إىل أكثر من 7 ابملائة. وهناك 15 ألفا و 500 شخصا، جتاوزت 
أعمارهن املائة عام، والطريف أن ألفا قد بلغوا سن الـ 105 أعوام، 

فيما جتاوز 20 شخصا، سن الـ 110 أعوام. 
االخر  هو  اخنفض  قد  املتزوجني  عدد  فان  إيستات،  وحسب 
تبلغ أعمارهم بني 15 و 64  الذين  السكان  بشدة. إن عدد 
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عاما، يظهر أنه ابزاء اخنفاض 30٩ ألف شخص من السكان، 
فان عدد املتزوجني قد اخنفض بنسبة 3 ماليني و ٨43 ألف 
العازبني واملطلقني. إن تراجع  شخص، ويف املقابل، ازداد عدد 
التوايل  على  الثالث  للعام  استمر  إيطاليا  يف  االجناب  معدالت 
وبلغ عدد األطفال حديثي الوالدة 45٨ ألف شخص يف عام 
هم  الوالدين  من  ألفا   6٨ فان  العدد،  هذا  ومن  2017م.، 

أجانب. 
واوضحت ايستات إن عام 2017م. شهد والدة 16 ألف طفل 
حديث الوالدة أقل من عام 2016م. قائلة إن عدد األطفال 
حديثي الوالدة الذين ولدوا يف إيطاليا منذ عام 2015 وصل إىل 
أقل من 500 ألف. ويف عام 2017م.، ولد إمجاال 45٨ ألفا و 
151 طفال ما يشكل رقما قياسيا جديدا منذ وحدة إيطاليا. كما 
شهد عام 2017م.، والدة حنو 120 طفال أقل من السنوات 
التسع األخرية. إن اخنفاض عدد املولودين حديثا يف إيطاليا بدأ 

منذ عام 200٨م. وما زال مستمرا اىل االن. 
بنسبة  إيطاليا  سكان  عدد  اخنفض  2017م.،  عام  هناية  ويف 
ألف  مليوان و 4٨4  وبلغ 60  105 االف و 472 شخصا 
شخص، ومن بني هذا العدد هناك 5 ماليني )٨.5 ابملائة من 

السكان( هم من املهاجرين األجانب. 

روما القدمية!
وكان أغوست إمرباطور روما القدمية قد أمر ابعفاء الشخص الذي 
ميلك أطفاال كثر، من دفع الضرائب وأتدية اخلدمة العسكرية، 

كما كانت امتيازات اجتماعية وسياسية خاصة متنح له. 

***
حمفز ابسم مكافأة الطفل حديث الوالدة

اإلجناب،  معدالت  لزايدة  العامل  يف  املعتمدة  احملفزات  أكثر  إن 
املزيد  على  وتشتمل  املولود حديثا«  الطفل  يتمثل يف »مكافأة 
من األجر واحلقوق واإلعفاءات الضريبية وسائر االمتيازات املالية 
لالسرة اليت ترزق حديثا ابطفال، وتعتمد هذه احملفزات يف معظم 

البلدان اليت تعاين من شيخوخة السكان. 
إن االجراءات املتبعة يف البلدان املختلفة تذّكر هبذه احلقيقة أال 
وهي أن السكان واإلجناب يف أقاصي العامل، حيظى ابمهية ابلغة 

وأن احلكومات تنفق أمواال طائلة لتنظيم سكاهنا. 

االبن الذهيب
وعلى النقيض من االعتقاد العام وحت تصرحيات بعض األطباء 
اآلمن ترتاوح بني 25 و  أن سنني احلمل  يعلنون  ايران ممن  يف 
35 سنة، فان أحدث املعطيات العلمية للمراجع الطبية الدولية، 
تشري إىل أن أفضل السنني للحمل اآلمن وأعلى قدرة إلجناب 
النساء تقع ما بني 17 إىل 42 عاما. فضال عن أنه ال يتم يف 
أعمارهن عن 17  تقل  اللوايت  النساء  النهي عن إجناب  العامل، 
عاما وتزيد عن 42 عاما، بل أنه يتم تسمية أطفال النساء ما 
 Golden دون ال17 عاما وفوق الـ 42 عاما ابلطفل الذهيب

Baby وحيظى بقيمة كبرية. 

احلقل العمودي ودحض املالتوسية
وال بد من القول الولئك الذين يقولون انه مع زايدة السكان، فان 
األرض لن تكون قادرة على إنتاج املواد الغذائية، وتنتهي معها 

إمدادات املياه!
ففي القرن الثامن عشر للميالد، قال عامل اقتصادي يدعى توماس 
روبرت مالتوس إن سكان العامل يزدادون بصورة صعودية هندسية، 

بيد أن زايدة احملاصيل الزراعية حتصل بصورة صعودية حسابية!
وتكهن يف القرن الثامن عشر أن مصادر الغذاء ستنفد يف العامل 
األرض  عدد سكان  يتجاوز  وعندما  ذلك  من  عام  مائيت  بعد 
املليار نسمة، جتتاح العامل جماعة واسعة! ومت الحقا متابعة هذه 

األفكار من قبل املالتوسيني اجلدد. 
والطريف أن تقدم العلم والتكنولوجيا استمر على قدم وساق، وأن 
هذه النبوءة مل تتحقق اليوم حيث يبلغ عدد سكان العامل أكثر 

من 7 مليارات نسمة. 
وقامت شركة انشئة يف االونة األخرية بتصميم حقل عمودي تبلغ 
زراعية  حماصل  إنتاج  من  بواسطته  ومتكنت  هكتارين،  مساحته 
تعادل إنتاج حقل زراعي مساحته 720 هكتارا. ويتم التحكم 
وتنتج  والروبواتت.  الصناعي  الذكاء  بواسطة  العمليات  جبميع 
الضوء بطريقة إل أية دي وتعيد استخدام املياه املتوافرة يف البيئة 
مرة اثنية! ويتم من خالل هذه األساليب ترشيد األرض بنسبة 

٩٩ ابملائة وترشيد املياه بنسبة ٩5 ابملائة. 

الحرب السكانية العالمية
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صالح  الّدين األيوبی
وعلى مدى أربعني عاما واهلدوء الذي حل عقب احلرب الصليبية 
الثانية، كانت مملكة »أورشليم« الالتينية تعصف هبا اخلالفات 

الداخلية، بينما كان أعداؤها املسلمون، يتجهون حنو الوحدة.
من حلب حت »دمشق«  نطاق حكمه  الدين  نور  وقد وسع 
توثيق  على  الدين  صالح  أقدم  توىف،  وعندما  )۱۱۶۴م.(، 
وقد  )۱۱۷۵م.(.  و»سورية«.  »مصر«  مسلمني  بني  الوحدة 
أربك مساسرة »جنيف« و »فينيسيا« و »بيزا« النظام يف الشرق 
وذلك بسبب تنافسهم املهلك. وخاض الفرسان حراب فيما بينهم 
العرش  غي دو لوزينيان  اعتلى  السلطة، وعندما  لإلستيالء على 
ابألساليب املاكرة )۱۱۸۶م.(، تصاعد التذمر بني طبقة النبالء. 

وشكا شخص يدعى جوفروا قائال:
الكبرية  »الكرك«  قلعة  ملكا يف  نفسه  دوشايتون«  »رجينالد  ومسى 
يف اجلانب االخر من »االردن« وابلقرب من احلدود مع السعودية، 
وانتهك مرارا اهلدنة اليت عقدت بني »صالح الدين« وامللك الالتيين. 
وأعلن أن هدفه هو مهامجة السعودية والقضاء على مقابر »املدينة« 
الصغري مكوان  »الكعبة« يف »مكة« ابلرتاب. وكان جيشه  وتسوية 
من مغامرين على هيئة فرسان يستقلون سفنا شقت عباب »البحر 
األمحر« متجهة حنو اجلنوب. ووطأ هذا اجليش اليابسة يف »احلوراء« 
وحترك صوب املدينة. ومل يكن هؤالء احملاربون يسلكون مسافة من 
الطريق حىت أبيد مجيع املسيحيني يف احلرب اليت اندلعت هناك، إال 
عددا ضئيال هرب مع رجينالد ذاته. وقام العرب الذين أسروا عددا 
منهم بنقلهم إىل »مكة« وذحبوهم يف عيد األضحى لتلك السنة بدال 

من املاعز. )۱۲۸۳(.
وحىت هذا التاريخ، كان صالح الدين قد ارتضى لنفسه ابإلشتباكات 
احملدودة ضد سلطنة فلسطني، لكن اليوم حيث اتضحت اإلساءة اليت 
وجهت إىل أساس تدينه وتقواه، شكل جيشا جعل من فتح »دمشق« 
أمرا مسلما به يف ظل أفراده احملاربني ومن مث دخل يف )1186م.( 
حرب مع جنود ملكة أورشليم الالتينية مل تثمر عن نتيجة ابلنسبة 
للطرفني. وبعد أشهر، هاجم صالح الدين، رجينالد يف الكرك لكنه مل 
يفلح يف اخرتاق حصار املدينة. ويف عام 1185م. توصل إىل هدنة 
من أربع سنوات مع ملكة أورشليم الالتينية، لكن رجينالد انتهك 
وابغتها  املسلمني  من  لقافلة  ونصب كمينا  1186م.  عام  اهلدنة 
أحد هؤالء  منها،  أفراد  عدة  وأسر  غنائم كثرية  على  منها  واستوىل 

االسرى كانت أخت صالح الدين. وقال رجينالد: االن حيث توكل 
 هذا اجلمع على حممد، دع حممدا ييت إلنقاذهم. ومل يت حممد
إلنقاذهم، لكن صالح الدين الذي استشاط غضبا دعا املسلمني إىل 

اجلهاد ضد املسيحيني وأقسم أن يقتل رجينالد بيديه.4
وقد أطاح القائد الكردي صالح الدين الذي كان يعمل يف خدمة 
األاتبكة، خبالفة الفاطميني يف »مصر«، وامسك بسلطنة مصر 
وهاجم  األيوبيني،  ساللة  وأسس  النهرين«  و»بني  و»الشام« 
يف  الصليبيني  هزمية  بعد  »أورشليم«  على  واستوىل  املسيحيني. 

»طرباي«. 
ويعترب مؤلف كتاب »اتريخ احلروب الصليبية« صالح الدين ابنه 

قائد كردي ويقول بشأنه:
يف  متثل  الوسطى  العصور  يف  االسالمي  العامل  منعطف ضعف  لكن 
غياب تنظيم راسخ قادر على متابعة جهود قائد ما بعد موته. وكان 
جهاز اخلالفة املؤسسة الوحيدة اليت كانت تبقى بعد اخللفية، لكنها 
كانت عاجزة سياسيا. ومل حيظ صالح الدين مبنصب اخلالفة. لقد 
كان كرداي عاداي استطاع بفعل قوة شخصيته وكاريزماتيته جعل العامل 
االسالمي يطيعه. ومل يكن أبناؤه ميلكون هذه الكاريزما... ومع رحيل 

صالح الدين، حدث خلل يف أساس وحدة العامل االسالمي.5

اهلوامش:
1. ش. دوالندلن، »اتريخ العامل )قبل التاريخ وحت القرن السادس عشر(«، 

ترمجة أمحد هبمنش، اصدارات جامعة طهران، ص ۴۶۳.
2. املصدر السابق.

3. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة، عصر اإلميان«، ج ۴، ص ۷۹۷.
4. املصدر السابق، ج ۴، صص ۷۹۹-۷۹۸.

5. رونسيمان، ستيفن، »اتريخ احلروب الصليبية«، ج ۳، ص ۹۸.

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

1397ش.

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

وبعد فرتة من العيش اهلانئ وتعايش املسلمني واملسيحيني جبانب 
بعضهم البعض، وابلرغم من أن سلطة السالجقة تراجعت بشكل 
ملفت على إثر انتصار الصليبيني، إال أن مجعا من األمراء األتراك 
تسلموا السلطة وأطلقوا على أنفسهم إسم »أاتبك« كما استوىل 

أاتبك املوصل على مدينة »ادس«.
ابلشام  اإلحتفاظ  أن  خالهلا  من  اتضح  اليت  الواقعة  هذه  إن 
أصعب من فتحها، أاثرت الدهشة واحلرية يف أورواب1 ومهدت 

إلرسال الصليبيني عساكرهم جمددا.

الصليبيني  للصليبيني، الن  نتائج  احلرب عن  تتمخض هذه  ومل 
عربوا اسيا الصغرى وطوقوا دمشق مبجرد دخوهلم الشام، لكنهم مل 
ينجحوا يف اإلستيالء على هذه املدينة، وبذلك مل تتحصل نتيجة 

من احلرب الثانية.2
حرية  أاثرت  الثانية،  الصليبية  احلرب  يف  املسيحيني  هزمية  إن 
واندهاش أورواب. وكانت اجلماهري تتساءل يف كل موقع، كيف أن 

القادر املتعال مسح ابن يذل املدافعون عن سبيله هكذا.3

الحرب الصليبية الثانية الحرب الصليبية الثانية 
))۱۱۴۷۱۱۴۷--۱۱۴۹۱۱۴۹م.(م.(
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يُعّد العالج ابحلجامة )Cupping Therapy( أحد أشكال 
الطب البديل القدمي، والذي يعود إىل احلضارة املصرية القدمية، 
واحلضارة الصينّية، وحضارة الشرق األوسط، ويف احلقيقة حسب 
يساعد  ابحلجامة  العالج  أبّن  يُعتقد  التقليدي  الصيين  الطب 
على إزالة االنسداد املوجود يف مسارات الطاقة، والتخلص من 
االختالالت يف اجلسم عرب حتفيز التدّفق احلّر للطاقة احليوية ضمن 
مساراهتا، ويف احلقيقة يتشابه العالج ابحلجامة مع الوخز ابإلبر 
الصينية ابتّباع خطوط الزوال أو مسارات الطاقة يف اجلسم؛ حيث 
يوجد مخسة خطوط يف منطقة الظهر؛ وهي املنطقة اليت يتم فيها 
اليدين،  على  احلجامة  عمل  إمكانية  مع  الغالب،  يف  احلجامة 
والرسغني، والساقني، والكاحلني، وتقوم احلجامة بفتح القنوات 
اليت تتدّفق خالهلا طاقة احلياة حبريّة خالل أنسجة وأعضاء اجلسم 
األنسجة  عالجات  إحدى  احلجامة  تُعترب  وبذلك  املختلفة، 
العميقة املتوفرة؛ حيث تؤثر احلجامة يف األنسجة حت عمق 10 

سنتيمرتات من سطح اجللد.

أنواع احلجامة
الرطبة  واحلجامة  اجلافة،  احلجامة  مها؛  للحجامة  نوعان  هناك 
تتمّيز  ولكن  األوىل،  واخلطوات  األساسي  املبدأ  يف  ويشرتكان 
احلجامة الرطبة بوجود مرحلة إضافية بعد ترك الكؤوس ملّدة ثالث 
دقائق تقريباً على اجللد وإزالتها، تتمّثل بعمل جروح أو فتحات 
خفيفة وصغرية جداً على اجللد ابستخدام مشرط صغري، مثّ إعادة 
الفتحات،  الدم عرب  قليلة من  الكؤوس لسحب كميات  وضع 
ويتم إجراء بعض التدابري الوقائية ملنع اإلصابة ابلعدوى اجللدية 
على  وضمادة  حيوّي  مضاد  على  حيتوي  مرهم  وضع  وأمّهها؛ 
اجلروح الصغرية. ويف بعض األحيان يتم وضع زيت التدليك الطيب 
على اجللد قبل البدء ابحلجامة، وذلك لتسهيل حركة الكؤوس 
الزجاجية على اجللد، أما عن األسلوب اجلديد يف عمل احلجامة 
فيتمّثل ابستخدام مضّخة مصنوعة من املطاط بدالً من إشعال 
النار يف الكؤوس التقليديّة، كما ميكن استخدام كؤوس مصنوعة 
من السيليكون تسمح للُمعاجل بنقلها من مكان آلخر على اجللد 

هبدف احلصول على العالج ابلتدليك.

الطب والتغذية

الحجامة

فوائد احلجامة
تتعدد فوائد احلجامة لتشمل كل من االيت:

فوائد احلجامة عامة
لطاملا استخدمت احلجامة لعالج العديد من املشاكل الصحية 
هذا  تناولت  العلمية  الدراسات  من  القليل  أن  إال  املتنوعة، 
املوضوع، ومن أمهها الدراسة اليت نشرت عام 2015م. يف جملة 
الطب التقليدي والبديل وتلك اليت نشرت عام 2012م. يف جملة 

»بلوس ون«.
يكون  قد  احلجامة  استخدام  أن  إىل  الدراسات  وخلصت هذه 

مفيًدا يف احلاالت الصحية االتية:
• اهلربس النطاقي،
• حب الشباب،

• شلل نصف الوجه،
• داء الفقار الرقبية،

• مشاكل الدم مثل فقر الدم والناعور،
• التهاب املفاصل واألمل يف األنسجة الضامة،

• اخلصوبة وبعض اإلضطراابت واألمراض النسائية،
• ارتفاع ضغط الدم،
• الصداع النصفي،

• االكتئاب،
• احتقان الشعب اهلوائية بسبب احلساسية والربو.

فوائد احلجامة للرجال
اخلاصة  تلك  عن  ختتلف  وهل  للرجال  احلجامة  فوائد  هي  ما 
ابلنساء؟ فوائد احلجامة هي ذاهتا لكل من الرجال والنساء، واليت 

تشمل ما يلي:

1. عالج تشنج وأمل العضالت
وأمل  تشنج  عالج  أجل  من  القدم  منذ  احلجامة  استخدمت 

العضالت، وذلك من خالل زايدة تدفق الدم إليها.
هلذا السبب حتديًدا يلجأ العديد من الرايضيني إىل احلجامة، واليت 

أصبحت رائجة بينهم خالل السنوات األخرية املاضية.

2. التقليل من املشاكل اهلضمية
من  التقليل  يف  دورها  هو  والنساء  للرجال  احلجامة  فوائد  من 

املشاكل اهلضمية اليت قد يعاين منها الشخص.
حيث من املمكن أن تساعد احلجامة يف التقليل من األعراض 
املزعجة املرافقة لإلصابة مبتالزمة القولون العصيب، والذي قد يعود 
إىل التخفيف من ردة فعل اجلسم التوترية، األمر الذي ينعكس 

بشكل إجيايب على القولون واجلهاز اهلضمي بشكل عام.
من أجل احلصول على هذه الفوائد، البعض يقوم بتطبيق احلجامة 

على منطقة السرة واملثانة والكلى أو املعدة.

3. ختفيف أمل اجلسم
خيضع الكثري من األشخاص إىل العالج ابستخدام احلجامة من 
أجل التخلص من أمل اجلسم وخاصة املفاصل أو حت التخفيف 

منه.
ابإلضافة إىل ما ذكرانه سابًقا حول فائدة احلجامة يف التقليل من 

أمل وتشنج العضالت.

4. تعزيز صحة البشرة
تساعد احلجامة يف التقليل من الكثري من املشاكل اليت تصيب 

البشرة واجللد، ومن بينها نذكر:
• التهاب اجللد،
• حب الشباب،

• السليوليت.

الطب والتغِذية
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5. حتسني تدفق الدورة الدموية
وهي من أهم األمور اليت يعتمد عليها العالج ابستخدام احلجامة.

األمر  الدموية يف اجلسم،  الدورة  تدفق  يعمل على زايدة  حيث 
الذي يعود بفوائد متعددة على الصحة.

فوائد احلجامة عند النساء
وذلك  النساء  تصيب  اليت  األمراض  من  العديد  احلجامة  تعاجل 

حسب االيت:
• تساعد يف التقليل من النزيف املهبلي عند النساء؛

• تكون املرأة أكثر عرضة يف سن اليأس للتعرض إىل العديد من 
وتقي  الدم،  وضغط   ،)Diabetes( السكري  مثل؛  األمراض 

احلجامة من اإلصابة هبذه األمراض بشكل كبري؛
ابلقصور  اإلصابة  خطر  من  التقليل  على  احلجامة  تساعد   •

الكلوي، وضعف البصر؛
• معاجلة اضطراابت الدورة الشهرية؛

• عالج مشاكل تكيس املبايض وضعف التبويض؛
• تساعد يف حاالت الصداع النصفي؛

• عالج مشاكل الروماتيزم؛
• ختفف من تشنجات الكتف والرقبة؛

• تعاجل تنميل األطراف من خالل زايدة الدورة الدموية يف مجيع 
أحناء اجلسم.

فوائد احلجامة للحامل
ومثبتة  مؤكدة  غري  أهنا  إال  العديدة،  احلجامة  فوائد  من  ابلرغم 
للعالج  ابخلضوع  ينصح  ال  السبب  وهلذا  االن،  حت  مجيعها 
البديل يف احلجامة للمرأة احلامل حفاظًا على سالمتها وسالمة 

جنينها.
وإن كان ال بد من خضوع املرأة احلامل للحجامة، يتحتم عليها:

• استشارة طبيبها أواًل؛
• اختيار متمرس خمتص يف احلجامة كي يستطيع التعامل معها 

وال يضرها هي واجلنني؛
• التأكد من عدم وضع الكؤوس على منطقة البطن أو أسفل 

الظهر هنائًيا.
وعلى  عليها  خطري  يكون  قد  للحجامة  احلامل  املرأة  خضوع 

اجلنني، فقد يتسبب يف اإلجهاض أو حت الوالدة املبكرة، وذلك 
بناًءا على أسابيع احلمل.

يف  ويرغنب  حديثًا  للوالدة  خضعن  الاليت  للنساء  ابلنسبة  أما 
اخلضوع لعالج احلجامة، فيجب عليهم اإلنتظار ملدة ال تقل عن 
أربعني يوًما يف حال الوالدة الطبيعية وذلك ليستعيد اجلسم وضعه 
الطبيعي، يف حني أن النساء الاليت خضعن للوالدة القيصرية جيب 

اإلنتظار لفرتة أطول من ذلك.

أضرار احلجامة
يف احلقيقة إن احلجامة من العالجات االمنة بشكل عام يف حال 
إمتامها ابلشكل الصحيح و تقتصر أضرار احلجامة على بعض 

األعراض، نذكر منها:
• الشعور ابلدوار اخلفيف،

• التعرق أو الغثيان،
• الصداع،

• أمل بسيط يف أماكن احلجامة.
وقد ترتك احلجامة بعض العالمات أو اخلدوش مع أثر للكدمات 
يف أماكن وضع أكواب احلجامة، ولكنها سريًعا ما تبدأ ابلتالشي 
خالل بضعة أسابيع ما بعد احلجامة ولكن بشرط اتباع النصائح 

الطبية.
قد يكون هناك خطر من حدوث االلتهاابت والعدوى عند عمل 
احلجامة، ولكن غالًبا ما يكون اخلطر قلياًل وميكن جتنبه عند اتباع 
بتنظيف  والقيام  للحجامة  السليمة  الصحيحة  الطريقة  املختص 

اجللد قبل وبعد جلسة احلجامة.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

حتذيرات حول احلجامة
ال يفضل إجراء احلجامة لألطفال حتت سن 4 سنوات، واألكرب 
سًنا من األطفال ميكن إجرء احلجامة هلم ولكن لفرتة قصرية جًدا 

لتقليل خطر أضرار احلجامة عليهم.
• احلذر واجب عند إجراء احلجامة للمرضى الذين يتناولون أدوية 

مضادات التخثر، وذلك خوفا من مشاكل النزيف؛
• جيب أن يكون اجللد سليًما عند إجراء احلجامة، فال جيب 
إجراؤها يف حال احلروق أو حروق الشمس، اخلدوش أو اجلروح 

املفتوحة أوالكسور؛
• على املرأة احلامل جتنب إجراء احلجامة على منطقة البطن أو 

أسفل الظهر؛
للنساء واحلجامة فتجنيب إجراء احلجامة خالل فرتة  • ابلنسبة 

الدورة الشهرية؛
• اإلصابة ببعض األمراض مينع إجراء احلجامة، ومنها:

- اإلصابة أبمراض نزف الدم مثل اهليموفيليا أو اإلصابة بفقر 
الدم احلاد.

- اإلصابة ببعض أنواع السرطاانت،
- اإلصابة مبرض السل،

- اإلصابة بنوبة قلبية خالل 6 شهور ما قبل احلجامة.

املصادر:
webteb.com :1. موقع ويب طب

mawdoo3.com :2. موقع املوضوع
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قال الشيخ الطوسي يف كتاب »الغيبة«:1 ذكر املذمومني الذين 
ادعوا البابية لعنهم هللا:

ومنهم: احلسني بن منصور احلالج:
أخربان احلسني بن إبراهيم، عن أيب العباس أمحد بن علي بن نوح، 
عن أيب نصر هبة هللا بن حممد الكاتب ابن بنت اُم كلثوم بنت أيب 

جعفر العمري قال:
ملا أراد هللا تعاىل أن يكشف أمر احلالج ويظهر فضيحته وخيزيه، 
النوخبيت  علي  بن  إمساعيل  ابن  سهل  أاب  أن  اعتقد(  )أي  له  وقع 
- رضي هللا عنه - ممن جتوز عليه خمرقته أي ممن تنطلي عليه 
أكذوبته، وتتم عليه حيلته، فوجه إليه يستدعيه، وظن أن أاب سهل 
كغريه من الضعفاء يف هذا األمر بفرط جهله، وقدر )أي ظن( 

الحسين بن منصور الحسين بن منصور 
الحالجالحالج

أن يستجره إليه فيتمخرق ويتصوف ابنقياده على غريه )أي ظن 
أن جيره إليه فيتخذه عضداً وشاهداً على ادعائه(، فيستتب له 
ما قصد إليه من احليلة والبهرجة على الضعفة لقدر )أي ملكانة( 
أيب سهل يف أنفس الناس وحمله من العلم واألدب أيضاً عندهم، 
ويقول له يف مراسلته إايه: إين وكيل صاحب الزمان - وهبذا 
اُمرت  وقد   _ غريه  إىل  منه  يعلو  مث  اجلهال  يستجر  أوالً كان 
مبراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك، لتقوى نفسك، وال 

تراتب هبذا األمر.
فأرسل إليه أبو سهل يقول لك: إين أسألك أمراً يسرياً خيف 
مثله عليك يف جنب ما ظهر على يديك من الدالئل والرباهني، 
وهو أين رجل اُحب اجلواري وأصبو إليهن ويل منهن عدة أختطاهن 
والشيب يبعدين عنهن وأحتاج أن أخضبه يف كل مجعة وأحتمل 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

منه مشقة شديدة ألسرت عنهن ذلك وإال انكشف أمري عندهن، 
فصار القرب بعداً والوصال هجراً، واُريد أن تغنيين عن اخلضاب 
وتكفيىن مؤنته، وجتعل حلييت سوداء، فإنين طوع يديك وصائر 
إليك، وقائل بقولك، وداع إىل مذهبك، مع ما يل يف ذلك من 

البصرية، ولك من املعونة.
أخطأ يف  قد  أنه  علم  قوله وجوابه  من  احلالج  ذلك  فلما مسع 
إليه  إليه مبذهبه وأمسك عنه ومل يرد  مراسلته وجهل يف اخلروج 
جواابً ومل يرسل إليه رسواًل، وصريه أبو سهل رضي هللا عنه اُحدوثة 
وضحكة ويطنز به عند كل أحد، وشهر أمره عند الصغري والكبري، 

وكان هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتنفري اجلماعة عنه.
وأخربين مجاعة عن أيب عبد هللا احلسني بن علي بن احلسني بن موسى 
قرابة أيب احلسن  قم وكاتب  إىل  ابن احلالج صار  أن  بن اببويه 
)أخي الصدوق( يستدعيه ويستدعي أاب احلسن أيضاً ويقول: أان 

رسول اإلمام ووكيله. 
قال:

علي  بن  احلسن  أيب  )أي   أيب يد  يف  املكاتبة  وقعت  فلما 
بن اببويه القمي والذي كان وكيالً للعسكري( خرقها وقال 
ملوصلها إليه: ما أفرغك للجهاالت؟ فقال له الرجل - وأظن أنه 

قال: إنه ابن عمته أو ابن عمه؟ 
فإن الرجل قد استدعاان فِلَم خرقت مكاتبته؟ وضحكوا منه وهزؤوا 

به، مث هنض إىل دكانه ومعه مجاعة من أصحابه وغلمانه.
قال: فلما دخل إىل الدار اليت كان فيها دكانه هنض له من كان 
هناك جالساً غري رجل رآه جالساً يف املوضع فلم ينهض له ومل 
التجار  يعرفه أيب فلما جلس وأخرج حسابه ودواته كما تكون 
أقبل على بعض من كان حاضراً فسأله عنه فأخربه فسمعه الرجل 

يسأل عنه فأقبل عليه وقال له: تسأل عين وأان حاضر؟ 
فقال له أيب: أكربتك أيها الرجل وأعظمت قدرك أن أسألك. 

فقال له: خترق رقعيت وأان ُاشاهدك خترقها؟ 
فقال له أيب: فأنت الرجل إذاً.

مث قال: اي غالم برجله وبقفاه، فخرج من الدار العدو هلل ولرسوله. 
مث قال له: أتدعي املعجزات؟ عليك لعنة هللا، )أو كما قال(، فُاخرج 

بقفاه فما رأيناه بعدها بقم.

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

اهلامش:
1. الطوسي، حممد بن حسن، »الغيبة«، صص 3٩7 - 414.

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

إمساعيل شفيعي سروستاين

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

حيلمون  وهم  للميالد،  عشر  الثامن  القرن  سكان  دخل  وقد 
من  الساحة  والرقي،  التقدم  لنيل  الفاضلة(  )املدينة  ابليوتوبيا 
دون إسناد ورافد، وأغمضوا أعينهم على كل السوابق واللواحق 
العرقية والوطنية والدينية، ليتحركوا صوب العامل احلديث واحلداثة. 
وسكان اسيا وافريقيا، ساروا هم االخرون، لكن بتأخري دام مائيت 
عام، على خطى الغرب، وابلرغم من أهنم مبن فيهم »الياابن« مل 
يتحولوا غربيني، لكنهم انبهروا ابلغرب واملاكنة، وبقوا عالقني يف 

موقع ما بني األرض والسماء. 

وقد أزاح القرن العشرين، الستائر تدرجييا وكشف للبشرية زمحة 
بربيقها  احللم  يوتوبيا  أن  وأوضح  واألزمات،  املآزق  وأنقاض 

وهبرجتها، هي الديستوبيا وعامل الواقع املرير ليس إال.
والثقافية  واالجتماعية  الفردية  العالقات  جبميع  حل  ما  إن 
واحلضارية ألمم العامل طيلة القرون األخرية - ما بعد عصر النهضة 
- وتطابقه مع حمتوايت بروتوكوالت حكماء صهيون، ميثل دليال 
دامغا إلثبات صحة جزء ملحوظ من كل تلك اخلطط والربامج. 
التعليمات  من  جمموعة  هي  صهيون  حكماء  بروتوكوالت  إن 

لنسف  الصهاينة  اليهود  علماء  من  مجع  إىل  املنسوبة  والربامج 
الصرح األخالقي والعقائدي للناس والتمهيد للهيمنة على العامل.

وللمرة األوىل، وبفرتة وجيزة أعقبت احلرب العاملية األوىل، متت 
الروسية إىل االجنليزية وإصدارها.  اللغة  ترمجة هذه اجملموعة من 
وعلى مدى السنني املاضية، جرت حوارات ونقاشات كثرية يف 
دحض أو إثبات هذه الربوتوكوالت وعما إذا كانت منسوبة إىل 
حكماء اليهود. والبعض، اعترب كل ذلك، انجتا عن نظرية املؤامرة 

والتزوير، وسعى لدحضه.
وتعويال على املقولة املنطقية واملعقولة: 
لِيِل َعَلی ِامَكاِن الشَّیِء، ُوُقوُعه. َاَدلُّ الدَّ

فان مجعا من املفكرين الغربيني - وكما أسلفنا - ومن بعدهم، 
الفنانني وحت السينمائيني، اطلعوا على صحة ما كان جيري، أو 
أهنم حاولوا من خالل رصد العالقات والتعامالت السارية، لتقدمي 
صورة جلية عن األحداث عسى أن يذكروا الناس بشكل مباشر 
أو غري مباشر وعن طريق طرح انتقادات الذعة، للحؤول دون 
دميومة هذا التيار. متجاهلني من جهة أن السهم قد انطلق من 
النشاب وسيتقدم حت آخر مرحلة ومرتبة وطاقة كامنة، ومن جهة 
أخرى، فان مثة عوامل تتخفى يف الظل، وتستقر يف احملافل اخلفية، 
على  أدوارا  وتوزع  الدمى،  حترك  اليت  العوامل  غرار  على  تعمل 
الدمى املتحركة يف املشهد السياسي واالقتصادي والثقايف، وحتثها 

على احلركة، لكي تصاغ القصة مبا يتالءم ويتطابق مع مطلبهم.
ويف احلقيقة، فان حتريك الدمى، هو جتسيد ملموس لفكر وتدبري 
حمركيها؛ مثلما أن العالقات الثقافية واملناسبات احلضارية الفعلية، 
هي ابجململ، جتسيد ذايت للفكر والتوجهات العامة للبشر الذي 
يتابعها كلها علما أو من دون علم، متأثرا مبذاهب واسرتاتيجيات 
وراهب،  االن، كمؤمن  وأصبح  هبا،  يؤمن  وابت  مؤسسيها، 

يراعيها كلها، لكي يكون مقراب ومقبوال.
إن احلديث عن يوتوبيا اليهود، معطوف على احللم الذي جسد 
يف العيون؛ السحر الذي أخفى ببطانه، ديستوبيا وجمتمعا خميفا، 
لكي يتحصل اليهود على كاهله، إمكانية إقامة مدينتهم الفاضلة 

العاملية.

املدن الفاسدة على شاشة السينما
وبعد أن جّرب عامة سكان العامل العصري، من األعماق، »املدن 
الفاسدة العاملية«، كان السينمائيون األجنح يف إعطاء صورة عن 
مستقبل وحاضر منفيي الديستوبيا القائمة، وكل هؤالء استندوا 

طبعا إىل أعمال أدبية لكتاب الدراما والروائيني، مبن فيهم آلدوس 
-1٩03( اورويل  وجورج  )1٩٩4-1٩67م.(  هكسلي1 

1٩50م.( واخرين، ممن أرسوا أساس أدبيات »املدينة الفاضلة 
املضادة«.2

ويعد يفغيين زامياتني )1٨٨4-1٩37م.( مؤلف كتاب »حنن«، 
ابلقرن  املضادة3  الفاضلة  ابملدينة  متعلق  عمل  أول  صاحب 

العشرين.
و  أورويل(  )جورج  احليوان«4  »مزرعة  فيها  مبا  أعمال  وتندرج 
)جورج   »1٩٨4« و  هكسلي(  )ألدوس  الطريف«5  »العامل 
فور  »فی  و  برادبري(7  )راي   6»451 »فهرهنيات  و  أورويل( 
فندات«٨ )ألن مور(٩ و »اصطدام«10 )جيمز غراهام ابالرد(11 و 
»اجلبال البيضاء«12 )جون كريستوفر(13 و »مريا«14)كريستوفر 
فرانك(15 »حكاية اجلارية«16 )مارغرت اتوود(17 و... ضمن 
أدب املدينة الفاضلة املضادة. وقد أنتجت أفالم سينمائية وألعاب 
كومبيوترية وحت مقطوعات موسيقية كثرية أتسيسا على بعض 

هذه األعمال. 
املستقبل  حول  نبؤات  على  األعمال،  هذا  من  وينطوي كل 
هكذا  يف  الوجود  وكيفية  احلاضر  العصر  حول  وملحوظات 
جمتمعات. وبال شك، فان بعض هذه األعمال، ليست مبنأى عن 
أثر األنظمة واملذاهب السياسية واالجتماعية اخلاصة والشهرية، 
أدبياهتا، مستنسخة ومصورة عن  املرسومة يف  الديستوبيا  وتعترب 
اجملتمع القائم على إيديولوجيا بعينها مبا فيها االشرتاكية والشيوعية.
ويف عصر احلرب الباردة العصيب ويف عصر نشأة النظام االشرتاكي 
»اإلحتاد السوفييت«، فان بعض أدبيات املدينة الفاسدة، حاول 
رسم هكذا جمتمعات. إن العملني البارزين ومها »مزرعة احليوان« 
و »1٩٨4« ل جورج أورويل الربيطاين مها من هذا القبيل. ومع 
التكنولوجية  ابحلياة  املصاب  االنسان  وتعاسة  بؤس  فان  ذلك، 

للعصر احلديث، ابدية فيها بصورة جيدة. 
التجريدية  واملثاليات  اخليال  بعنصر  مليئة  اليوتوبيا،  أعمال  إن 
الذهنية، وال تكفل أي إجراء فعلي لبلوغ احلقائق امللموسة؛ أما 
أعمال الديستوبيا، فهي أكثر حمسوسية وواقعية؛ رغم أهنا ليست 
خاوية من التضخيم، يف سبيل ترسيخ املوضوع يف أذهان القراء.

وعلى الرغم من أنه ال ميكن مشاهدة مناذج عن أي من املدن 
الفاضلة الفلسفية مبا فيها »املدينة الفاضلة« لـأفالطون )427-
347 ق.م.( و »مدينة الشمس« لــتوماسو كامبانيال1٨)156٨-

163٩م.( و»املدينة الفاضلة« لـتوماس مور، على وجه املعمورة، 
وهي مبنزلة أحالم مل تتحقق وقيدت على الورق فحسب، بيد أنه 

انقلبت انقلبت 
إلى إلى 
ديستوبيا!ديستوبيا!

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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ميكن اإلشارة إىل مصاديق ومناذج متعددة من الديستوبيا. 
فيلم  ويشاهد  و »1٩٨4«  احليوان«  »مزرعة  يقرأ  قارئ،  وأي 
»مرتوبوليس«1٩ )1٩27م.( الذي يعود لعصر السينما الصامتة 
اليت ورد  والوقائع  لألبطال  امللموسة واخلارجية  املصاديق  سيجد 
وصفها يف األعمال األدبية والفنية، ويصنع منها مصداقا يف ذهنه.

املدن  وترسم  تؤشر  اليت  الديستوبيا  أعمال  معظم  أن  والالفت 
الفاسدة، متعلقة ابلقرن العشرين. ملاذا؟

إن التاريخ احلديث للغرب ومع جتاوزه القرن السادس عشر وهنضة 
الفكري  واملوطن  للمنشأ  وختطيه  »أملانيا«  يف  الديين  اإلصالح 
والقيمي للكاثوليكية، دخل عهدا وعصرا كان عليه إنصافه، من 

أجل جتاوزه.
إن عصري النهضة والتنوير، كاان مراتب، اجتازمها االنسان الغريب 
للولوج إىل امليادين الفكرية، ومّر يف القرن الثامن عشر، مبجال 
ثقايف شامل، ووطأت قدماه املنطقة احلضارية احلديثة من خالل 

اكتشاف القارة االمريكية والثورة الصناعية يف بريطانيا. 
معرضني كبريين  مبنزلة  والعشرين، كاان  عشر  التاسع  القرنني  إن 
للحضارة العصرية اليت بنيت على أكتاف الثقافة وعلم الوجود 
الفلسفي للقرون اليت سبقتهما، وابألحرى، جتسدت يف هذين 
هيئة  يف  والثقافية،  الفكرية  املنطقة  تلك  طاقات  القرنني، كل 
حضارة عصرية وحديثة وعالقات وتعامالت خاصة لسكان هذا 
العصر؛ الواقعة اليت مل يكن لسكان القرنني السادس عشر والسابع 
لكنها  عنها؛  تصورا جليا  أن حيملوا  الثامن عشر،  عشر وحت 
القرن  كانت على أي حال، طفال، ترعرع ومنا وبلغ أشده يف 
العشرين، وجتلت بذلك ساحاته اخلفية واجللية، للربية وانكشف 

للجميع كيف ستكون مآالته!
وهلذا السبب، فان كتاب الديستوبيا ابلقرن العشرين، كانوا يدونون 
الفضية، ما  الشاشة  أو يعرضونه على  على صفحاهتم وأوراقهم 

يشاهدونه ويتلموسنه.
وال جيب جتاهل أن الفنانني جيب أن يتقدموا خبطوة على االخرين. 
املبلغون الذين يذكرون متابعيهم وأانس عصرهم، ابلتحدايت اليت 

يواجهوهنا.
املبشرين  أيضا  املنظور، كانوا  األفق  رؤية  ظل  ويف  هؤالء  إن 
ابهنيار الديستوبيا الغربية؛ الهنم كانوا يعتربون تلك املدينة البائسة 
إىل  ومستندة  السماوي  السند  إىل  يفتقدون  التعساء،  وسكاهنا 
تعاريف غري حقيقية وأحادية األوجه عن العامل واالنسان، وكون 
من  بضرب  ومصابة  جائرة،  فيها  اجلارية  والتعامالت  العالقات 
الباطين  املنشأ  عن  البعد  بعيدة كل  وابلتايل  األخالقي  التقهقر 

لالنسان الباحث عن الكمال. 
وجه  على  البشرية  حياة  اتريخ  طوال  عوامل،  عدة  وأسهمت 
البسيطة، يف هدم وإابدة عامة الثقافات واحلضارات اليت صنعها 
البشر املنقطع عن السماء. وإىل هذه العوامل، جيب إضافة األمر 
املهم والسنة الثابتة املتمثلة مبجئ األجل جلميع األمم والشعوب: 
َوال  ساَعًة  َيْسَتْأِخُروَن  ال  َأَجُلُهْم  جاَء  فَِإذا  َأَجٌل  أُمٍَّة  »َوِلُكلِّ 

َيْستـَْقِدُمون «20

اهلوامش:
1. Aldous Huxley.
2. Dystopian literature.

3. إن املدينة الفاضلة املضادة أو املدينة الفاسدة، هي جمتمع أو جتمعات 
السلبية  الصفات  فيها  العلمية اخليالية، هتيمن  القصص  سكنية خيالية يف 
تظهر  اجملتمعات،  هذه  إن  فيها.  العيش  انسان  أي  يرجو  وال  ابلكامل، 
عادة، توقيت من جمتمع ما، يكون قد بلغ مرحلة الفوضى والفناء. إن هذه 
اجملتمعات، يتم ترمسيها يف توقيتات سيئة ومشؤومة، ميكن تسميتها ابلزمن 
الردئ. ويف ضوء هذا التعريف، فان جمتمعا فاضال مضادا، يقف على طرف 

نقيض من اجملتمع املثايل )املدينة الفاضلة(. 
4. Animal Farm.
5. Brave New World.
6. Fahrenheit 451.
7. Ray Bradbury.
8. V for Vendetta.
9. Alan Moore.
10. Crash.
11. James Graham Ballard.
12. The White Mountains.
13. John Christopher.
14. Mortelle.
15. Christopher Frank.
16. The Handmaid›s Tale.
17. Margaret Atwood.

1٨. توماسو كامبانيال (Tommaso Companella)، وكان فيلسوفا 
فيه  يرسم  الشمس«،  »مدينة  هو  أعماله  وأشهر  إيطاليا.  وراهبا  وشاعرا 

كجمهورية أفالطون، جمتمعا مثاليا حيكمه الفالسفة.
19. Metropolis.

20. سورة األعراف، اآلية 34.

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

صص 23-18.

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

الرواايت وجود عالقة تكوينية بني اإلمام واألرض، فمع  ظاهر 
زواله تزول األرض، وال يوجد ما مينع من األخذ هبذا الظاهر، 
خصوصا وأن هذا املعىن يتناسب مع السنن اإلهلية اجلارية على 
استحقت  أمة  فكل  الدنيوي،  العذاب  عليها  اليت كتب  األمم 
العذاب أخرج هللا تعاىل منها أنبياءه وصلحاءه مث أهلكهم، ودمر 

أرضهم ومساكنهم، وإليك بعض تلك الشواهد:

1. من ذلك ما جاء يف قصة نيب هللا لوط عليه السالم حيث 
أمره هللا تعاىل ابخلروج منها مع أهله إال امرأته، مث أهلك قريته 

وجعل عاليها سافلها.
قال تعاىل: 

»قاُلوا اَي ُلوُط ِإانَّ ُرُسُل رَبَِّك َلْن َيِصُلوا ِإلَْيَك فََأْسِر أبَِْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن 
اللَّْيِل َواَل يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك ِإنَُّه ُمِصيبـَُها َما َأَصابـَُهْم ِإنَّ 
َمْوِعَدُهُم الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب * فـََلمَّا َجاَء َأْمُراَن َجَعْلَنا َعالِيـََها 
يٍل َمْنُضوٍد * ُمَسوََّمًة ِعْنَد رَبَِّك  َساِفَلَها َوَأْمَطْراَن َعَليـَْها ِحَجارًَة ِمْن ِسجِّ

َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمنَي بَِبِعيٍد«1

2. ويف قصة نيب هللا شعيب قال عز من قائل: 
َوَأَخَذِت  ِمنَّا  ِبَرمْحٍَة  َمَعُه  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  ُشَعيـًْبا  جَنَّيـَْنا  َأْمُراَن  َجاَء  »َوَلمَّا 
الَِّذيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََأْصَبُحوا يف ِداَيرِِهْم َجاِثِنَي * َكَأْن مَلْ يـَْغنـَْوا ِفيَها 

َأاَل بـُْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َثُوُد«2

:3. وقال تعاىل يف قصة نبيه نوح
ْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اثـْنـنَْيِ  »َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأْمُراَن َوفَاَر التَـّنُّوُر قـُْلَنا امحِْ
َقِليٌل  ِإالَّ  َمَعُه  آَمَن  َوَما  آَمَن  َوَمْن  اْلَقْوُل  َعَلْيِه  َسَبَق  َمْن  ِإالَّ  َوَأْهَلَك 
 * رَِحيٌم  َلَغُفوٌر  َريبِّ  ِإنَّ  َوُمْرَساَها  جَمَْراَها  اللَِّ  ِبْسِم  ِفيَها  ارَْكُبوا  *َوقَاَل 
َوِهَي جَتِْري هِبِْم يف َمْوٍج َكاجْلَِباِل َواَنَدى نُوٌح ابـَْنُه وََكاَن يف َمْعِزٍل اَي بـيَُنَّ 
َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع اْلَكاِفرِيَن * قَاَل َسآِوي ِإىَل َجَبٍل يـَْعِصُميِن  ارَْكْب 
ِمَن اْلَماِء قَاَل اَل َعاِصَم اْليـَْوَم ِمْن َأْمِر اللَِّ ِإالَّ َمْن رَِحَم َوَحاَل بـَيـْنـَُهَما 
اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي * َوِقيَل اَي َأْرُض ابـَْلِعي َماَءِك َواَي مَسَاُء َأْقِلِعي 
َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْستـََوْت َعَلى اجْلُوِديِّ َوِقيَل بـُْعًدا ِلْلَقْوِم 

الظَّاِلِمنَي«3 
إىل غريها من الشواهد القرآنية الكثرية.

اهلوامش:
1. سورة هود، اآلايت ٨1-٨3.
2. سورة هود، اآليتان ٩4 و٩5.
3. سورة هود، اآلايت 44-40.

املصدر: مقالة »ضرورة وجود املعصوم«، الکاتب: الشيخ إسكندر 
اجلعفري.

عالقة تكوينية 
بين اإلمام واألرض

فوائد وجـود اإلمام الغائب
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فرج المؤمنين 
على يد اإلمام

حممدتقی املوسوي االصبهاين

»اي إبراهيم! هو مفرج الكرب عن شيعته بعد ضنك شديد، و بالء 
طويل و جزع و خوف، فطوىب ملن أدرك ذلك الزمان، حسبك اي 

إبراهيم .«
قال إبراهيم: فما رجعت بشي ء هو آنس  من هذا لقليب و ال أقر 

لعيين.3
و عن أمري املؤمنني - يف ذكر حال املؤمنني يف زمان اجلائرين:

الناس  »حىت ال يكون ألحدكم موضع قدمه، و حىت تكونوا على 
أهون من امليتة عند صاحبها، فبينا أنتم كذلك  »ِإذا جاَء َنْصُر اللَِ َو 

اْلَفْتُح.« 4
و هو قول ريب عز و جل يف كتابه: »َحىَت ِإَذا اْستـَْيَأَس الُرُسُل َو ظَُنوا 

أَنـَُهْم َقْد ُكِذبُوا جاَءُهْم َنْصُران.«5و6
عن  منبه،  بن  وهب  عن  الشيخ:  غيبة  عن  »البحار«،  يف  و 
ابن عّباس - يف حديث طويل - أنه قال: »اي وهب، مث خيرج 

املهدي.« قلت: من ولدك؟
 ،ال و هللا، ما هو من ولدي، و لكن من ولد علي« :قال
فطوىب ملن أدرك زمانه، و به يفرج هللا عن االمة حىت ميألها قسطا و 

عدال...«7
و يف دعاء الصادق يف اليوم احلادي و العشرين من شهر 

رمضان، املروي يف كتاب »اإلقبال«:
»و أن أتذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك و أصفيائك من خلقك - 

إىل آخر ما قال - و سيأيت إن شاء هللا تعاىل.«

اهلوامش:
1. الشيخ الطربسي، »اإلحتجاج«، ج 2، ص 2٨4.

2. اجمللسي، »حباراالنوار«، ج 102، ص 216.
عنه  5؛  ح   ،334 2، ص  ج  الدين«،  »كمال  الصدوق،  الشيخ   .3
»البحار«، ج 4٨، ص 15، ح 6، و ج 51، ص 144، ح ٨، و 

»منتخب األثر«، ص 40، ح 76؛ »إعالم الورى«، ص 430، ح 3.
4. سورة النصر، اآلية 1.

5. سورة يوسف، اآلية 110.
»الزام  و  »احملجة«، ص 107،  عنه  اإلمامة«، ص 251،  »دالئل   .6
الناصب«، ج 1، ص 6٨؛ »منتخب األثر«، ص 314، ح 2؛ »ينابيع 

املودة«، ص 424.
7. »غيبة الطوسي«، ص 114، عنه »البحار«، ج 51، ص 76، ح 31؛ 

»منتخب األثر«، ص 1٨٩، ح 3.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 197-195.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

يدل عليه قوله يف التوقيع املروي يف »اإلحتجاج«:
»و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم «،1 ألن الظاهر 
حيصل  فرجكم  أن  يعين  الفرج،  إىل  إشارة  اإلشارة  اسم  كون 

.بظهوره و فرجه
و يدل عليه أيضا »زايرة يوم اجلمعة«:

»و هذا يوم اجلمعة، و هو يومك املتوقع فيه ظهورك، و الفرج فيه 
للمؤمنني على يديك، و قتل الكافرين بسيفك...«2

و يدل عليه أيضا ما يف »كمال الدين«: إبسناده عن إبراهيم 
حممد  بن  جعفر  هللا  عبد  أيب  على  دخلت  قال:  الكرخي، 
الصادق و إين جلالس عنده إذ دخل أبو احلسن موسى بن 
جعفر و هو غالم، فقمت إليه فقبلته، و جلست معه، فقال 

:أبو عبد هللا
»اي إبراهيم! أما إنه ]لـ[صاحبك من بعدي، أما ليهلكن فيه أقوام، 

و يسعد آخرون، فلعن هللا قاتله، و ضاعف على روحه العذاب، أما 
ليخرجن هللا من صلبه خري أهل األرض يف زمانه، مسي جده و وارث 
علمه و أحكامه و فضائله، معدن اإلمامة و رأس احلكمة، يقتله جبار 
بين فالن بعد عجائب طريفة، حسدا له، و لكن هللا عز و جل ابلغ 

أمره و لو كره املشركون.
و خيرج هللا عز و جل من صلبه تكملة اثين عشر مهداي، اختصهم 
هللا بكرامته، و أحلهم دار قدسه، املنتظر للثاين عشر منهم، املقر 
به كالشاهر سيفه بني يدي رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم 

يذب عنه.«
قال: فدخل رجل من موايل بين امية، فانقطع كالمه، فعدت إىل 
أيب عبد هللا أحد عشر مرة، اريد منه أن يتم الكالم، فما 
قدرت على ذلك، فلما كان عام القابل من السنة الثانية، دخلت 

:عليه و هو جالس، فقال

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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الحياة اإليمانية

ولد أسعد وحيد القاسم يف فلسطني سنة 1٩65م. من أسرة حنفية 
املدنية  اهلندسة  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  املذهب، 

واملاجستري يف ادارة االنشاءات والدكتوراه يف االدارة العامة.

الصورة األوىل عن معرفته ابلتشيع
يقول الدكتور أسعد: 

دراسيت  أايم  عام 1٩٨7م.  املذهيب يف  اخلالف  بدراسة  بدأت 
اجلامعية يف »الفيليبني«، بعد ما بدأت االحظ تلك احلمالت 

التكفريية املسعورة الت كان يشنها البعض ضد الشيعة والتشيع.
ومل يكن عندي لغاية ذلك احلني أي اهتمام لالطالع على مثل 
هذه املسائل اخلالفية لعدم شعوري أبي حاجة ملعرفتها، وكل ما 
كنت أعرفه من الشيعة أهّنم مسلمون وإن كانوا خيتلفون عن أهل 
السنة يف بعض املسائل اليت ال تستوجب تكفريهم، كتفضيلهم 
الكبري بزايرة أضرحة  لعلّي على ابقي الصحابة واهتمامهم 

أسعد وحيد القاسمأسعد وحيد القاسم

األئمة. وكنت ال أرى أي داعي للبحث عن الفرق بني الشيعة 
والسنة، النين كنت اعترب هذه األحباث دخوال يف متاهات قد ال 

توصل إىل أي نتيجة.

االميان مببدأ التعامل املوضوعي بني املذاهب
كان الدكتور أسعد وحيد القاسم يعتقد أبن يتوجه أصحاب أي 
منطلق  املعتقد من  أو  الرأى  إىل من خيالفهم يف  انتماء مذهيب 
البحث عن احلق، وأن  العمل على حل مشكلة مشرتكة وهي 
بينهم حواراً  القائم  ليكون احلوار  الطرفني اآلخر،  حيرتم كل من 
موضوعياً وبعيداً عن التعصب واالاننية، وذلك لتتهيأ فيما بينهم 
أجواء هادئه فيتمكنوا يف ظالهلا أن حيصلوا على رؤية واضحة إىل 
احلقائق، ألن التمحور حول الذات والتعصب الناتج من التبعية 
العمياء ميّزق مجيع الصالت بني أصحاب املذاهب املختلفة ويدفع 
كل صاحب انتماء إىل التعصب األعمى ملا عنده، وهبذا تتحول 

هائلة وهتدر  إىل ساحة ممزقة متتص طاقات  االسالمية  الساحة 
قدرات كثرية يف الوقت الذي ميكن االنتفاع من هذه الطاقات 

والقدرات يف مسألة البناء والتطور والتقدم يف مجيع االصعدة.
الدكتور أسعد  أنكروا على  الوهايب  املذهب  أتباع  أن بعض  إالّ 
ذلك، مث حاولوا التضييق عليه من كل جانب من أجل أن يتخلى 

عن هذا النمط من التفكري املنفتح. فيقول الدكتور قاسم: 
وكان معىن ذلك أنّه جيب عليَّ إّما أن أكون سنياً مكفراً للشيعة، 
وهكذا كانوا  يعتقدون،  ما  بكل  معتقداً  شيعياً  أكون  أن  وإّما 
أو  مزج  فيه  ليس  واضحاً  طريقاً  اختار  أبن  دائماً  عليَّ  يلحون 
وسطية على رأيهم. وكانوا يوزعون دائماً كتباً على الطلبة، تكّفر 

الشيعة وجتعل منهم خطراً على األمة أسوأ من خطر اليهود.
جواابً  ألجد  والبحث،  للتقصي  حافز  داخلي  يف  توّلد  وهكذا 
للعديد من القضااي واملسائل اليت اُثريت حول اترخينا اإلسالمي، 
مقنعاً وخصوصاً يف ما يتعلق مبسألة اخلالفة  ومل أجد هلا جواابً 

ونظام احلكم يف اإلسالم.

اقتطاف ثار البحث حول التشيع
بعد ما قرأ الدكتور أسعد الكتب العديدة املضادة للشيعة، بدأ 
املسائل  تلك  على  جواهبم  لريى  الشيعية  الكتب  بعض  بقراءة 
وخصوصاً كتاب »املراجعات« الذي ينقل حواراً لكاتبه الشيعي 

مع عامل سين من األزهر. فيقول الدكتور أسعد يف هذا اجملال: 
وأشد ما لفت انتباهي يف هذا الكتاب وغريه من الكتب الشيعية 
هو استدالهلا على ما تدعي آبايت قرآنية وأحاديث موثقة عند 
قّوة  البخاري ومسلم. ولشدة  السنة السيما يف صحيحي  أهل 
وضوح بعض الرواايت اليت استدل عليها من صحيح البخاري، 
دفع ذلك بعض أصدقائي من دعاة الوهابية إىل القول أبنّه لو 
وجدت حبق مثل هذه الرواايت يف »صحيح البخاري« الستعدوا 
أن يكفروا هبذا الكتاب اجلامع الصحيح كله كما يعتربه العلماء 
منا  أحد  أي  لدى  متوفراً  يكن  مل  أنّه  وحيث  السنة،  أهل  من 
نسخة من هذا الكتاب، فبحثت حينها حت وجدت نسخاً منه 
يف معهد للدراسات اإلسالمية يف إحدى اجلامعات الفيليبينية، 
وعكفت على دراسته للتحقق من مصادر الرواايت اهلامة اليت 
استدل هبا، حيث وجدهتا مجيعاً كما اشري إليها. وحينئذ فقط 
تيقنت من صحة دعوى الشيعة القائلة خبالفة األئمة االثين عشر 

.وانتهاء ابملهدى ابتداءاً بعلّي من أهل البيت

اجتياز مرحلة التغيري املذهيب
وحول كيفية تغيري االنتماء إىل التشيع وترك املذهب السين يقول 

الدكتور اسعد: 
السين، وال  أترك مذهيب  أن  أنه كان عليَّ  البداية  منذ  أشعر  مل 
أبحقية  األمر  بداية  يف  إمياين  أّن  أقصد  وما  تركته،  أين  أعتقد 
أهل البيت خبالفة النيّب مل يعْن تركي ملذهيب السين، وإمنا 
اعتربته تعديال ملعلومايت التارخيية، وتصحيحاً ملساري اإلسالمي.

فإن  النبوية،  ابلسنة  األخذ  هو  يعىن  السين  املذهب  فإذا كان 
البيت، ألهّنم  أهل  بتعريف على طريق  أزداد  قد  متسكى هبا 

أقرب الناس إىل هذه السنة النبوية.
فلم أكرتث  ينادوين ابلشيعي،  أخذوا  أن من حويل  وعلى رغم 
لذلك، بل مل أجد أبساً فيه، ألنه مل يكن عندي عقدة مسبقة 

من هذه التسمية.
ألنين ال أرى تقسيم املسلمني على أساس املذاهب، وإمّنا على 
أساس صدق التوجه واصالة العمل واخالصه، فيكون عندان إما 
إسالم ظاهري موروث ليس فيه سوى الشعائر الفارغة من املعىن 

المستبصـرون

المستبصـرون
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الحياة اإليمانية الجهاد بالنفس - صحيفة الّرضوية

عن أيب عبد هللا قال: 
صبورا  مداراي  حليما  فقيها  فهما  عاقال  من كان  لنحب  »إان 
صدوقا وفيا إن هللا عز وجل خص األنبياء مبكارم األخالق فمن 
كانت فيه فليحمد هللا على ذلك، ومن مل تكن فيه فليتضرع إىل 

هللا عز وجل وليسأله إايها.«
سئل: جعلت فداك وما هن؟ قال: 

والسخاء  واحلياء  واحللم  والشكر  والصرب  والقناعة  الورع  »هن 
والشجاعة والغرية والرب وصدق احلديث وأداء األمانة.«

***
عن محاد بن عثمان قال: 

جاء رجل إىل الصادق فقال: اي بن رسول هللا أخربين عن 
 :مكارم األخالق. فقال

»العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، واعطاء من حرمك، 
وقول احلق ولو على نفسك.«

املصدر: الشيخ أبو جعفر احلر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 11، 
ص 155.

جملة من مكارم االخالق

:قال الرضا
عنه، وکانت  مدفوعاً  فی جيبه کان  أمسکها  من  »هذه عوذه 
له حرزاً من الشيطان الرجيم، ومن السلطان مث أملی علی محيد 

العوذه، وهی:
»ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَّحيِم

»َاُعوُذ اِبلرَّمْحاِن ِمْنَک ِاْن ُکْنَت َتِقّيا، اْخَسُؤا فيها َوال ُتَکلُِّموِن َاَخْذُت 
ِه  مَسَْعَک َوَبَصرََک ِبَسْمِع الّل َوَبَصرِه َوَاَخْذُت قـُوََّتَک َوُسْلطاَنَک ِبُقوَّ
َوُرُسَلُه،  اَنِْبياَءُه  ِبه  َحَجَز  مبا  َوبـَيـَْنَک  بـَْينی  احْلاِجِز  َوُسْلطاِن هللا  هللا 
َعْن  َوميکائيُل  مَيينی،  َعْن  َجبـَْرئيُل  َوَسَطواهِتِْم  اْلَفراِعَنِه  ِمَن  َوَستـََرُهْم 

بـَيـَْنَک  ُحُميٌط بی، حَيُْجزَُک َعّنی، َوحَيُوُل  َامامی َوالّل  َيساری، َوحُمَمٌَّد 
َوبـَْينی حبَْوِله َوقـُوَّتِه َوَحْسِبَی هللا َونِْعَم اْلوَکيُل، ما شاَء هللاُ کاَن، َوما مَلْ 

َيَشْأ مَلْ َيُکْن.
َه ِاالّ اِبهلل اْلَعِلیِّ  ويکتب آية الکرسی علی التنزيل1 »َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

اْلَعظيِم وحيملها.«
اهلامش:

۱. سورة البقره، اآلية 255.

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق مؤسسة االمام املهدی، صص 181-180.

حرزا من الشيطان الرجيم

واقعي  إسالم  وإّما  هلا،  األعمى  التعصب  وسوى  هبا  يقوم  ملن 
يكون أتباعه مستسلمني ابلروح والقلب لكل ما هو حق ويعملون 

به بكل حّب وإخالص ال يعرفون للتعصب طريقاً.

ردود فعل األسرة واجملتمع
يقول الدكتور أسعد حول ما القاه من ردود فعل أسرته وجمتمعه: 
مل أفكر حلظة كيف سيكون رد فعل أسريت وجمتمعي، ألن املسألة 
هنا شخصية جداً، وال اعتبار فيها سوى ما يراه العقل وعلى ذلك 
حياسبنا هللا سبحانه وتعاىل، فال األسرة وال القبيلة تشفع ألحد 
يوم احلساب وحلسن حظي على كل حال، فإّن أسريت وأقاريب 
اآلن  إىل  عندما عرفوا ابألمر وتربطين هبم  متفهمني جداً  كانوا 

عالقة محيمة.
يسيطر  جمتمعات  زلنا  ما  فنحن  اجملتمع،  فعل  لرد  ابلنسبة  وأما 
عن  والتحول  واملذهيب  الديين  والتعصب  القبلي  التفكري  عليها 
الدين أو املذهب ال يزال مرفوضاً من حيث املبدأ ويبغض غالباً 
من يفعله، فالدين واملذهب يف جمتمعاتنا من األمور اليت تورث، 
والقليل النادر جداً من يضعها حتت جمهر الدراسة والتمحيص، 
أنين كسبت آخرين، وفيهم  فلهذا خسرت بعض األصدقاء إالّ 
كثري من النخب املتعلمة مما يدعو إىل التفاؤل، فالثقافة والوعي 

جتاه هذه القضااي حيتاجان إىل بعض الوقت.

مؤلفاته
۱. »أزمة اخلالفة واالمامة وآاثرها املعاصرة«،

۲. »حقيقة الشيعة االثين عشرية«،
۳. »حتليل نظم االدارة يف االسالم« رسالته للدكتوراه.

العقائدية،  األحباث  مركز  املستبصرين«،  حياة  من  موسوعة  املصدر: 
ج 2، صص 151-147.

المستبصـرون
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الحياة اإليمانية

يف بيت اإلمام موسى الكاظم ولدت سليلة الطهر والعفاف 
 و حسب الكثري من الرواايت فإن والدهتا .فاطمة املعصومة
كانت يف غرة شهر ذي القعدة سنة 173 للهجرة. وقد فتحت 
هذه السيدة عينيها على الدنيا يف أايم حمنة أبيها اإلمام موسى 
فسجون  السجن  مرارة  من  يعاين  الذي كان   ،الكاظم
فارتسمت  اخلطوب،  به  أحاطت  وقد  طواغيتهم  و  العباسيني 
يوم  وإذا كان عمرها ست سنوات  واألسى،  حياهتا ابحلزن 
قبض على أبيها فهي يف سن تدرك فيه غياب األب عن البنت، 
وتعي ما جيري يف هذا البيت، وما يسوده من احلزن واألمل، وما 
يعانيه أهله من لوعة وعناء، مث ما يتناهى إىل مسعها من شهادة 
اإلمام موسى الكاظم، وما تالها من أحداث مروعة فيعتصر 
األمل قلبها الصغري، وهي ال ترجو ألبيها عودة إىل البيت، وترى أن 
هناك أخطارا حتدق أبهل هذا البيت، ورمبا أاثر ذلك يف نفسها 
كثريا من التساؤالت حول ما جيري، وملاذا قصد أبوها ابلذات، 
الناس،  سائر  دون  من  اإليذاء  أبنواع  ابخلصوص،  بيتها  وأهل 
ولكنها ما تلبث أن تدرك أن هلذه القضااي جذورا متتد إىل زمان 
 وما كانت السيدة فاطمة املعصومة .جدهتا فاطمة الزهراء

لتبقى مهملة بال كفيل، فإهنا وإن فقدت أابها وهي يف مقتبل 
 ،العمر إال أهنا عاشت يف كنف شقيقها اإلمام علي الرضا
أفضل  ورعايتها، حت غدت  تربيتها  اخلاصة يف  العناية  وأوالها 
بنات اإلمام موسى بن جعفر. ونشأت هذه السيدة تتلقى 
من أخيها العلم واحلكمة يف بيت العصمة والطهارة، فأصبحت 

ذات علم ورواية ومقام.

والدهتا ونسبها
السيدة  والدة  يوم  القدمية  التارخيية  الواثئق  لنا  تسجل  مل 
والدة  أن  لنا  سجلت  املتأخرة  املصادر  أن  إال   ،املعصومة
فاطمة بنت موسى كانت يف املدينة املنورة غرة ذي القعدة 
احلرام 173هـ.1 أبوها سابع أئمة الشيعة اإلمام موسى بن جعفر 
 وقد ذكر الشيخ املفيد ابنتني لإلمام الكاظم .الكاظم
فاطمة  واألخرى  الصغرى  فاطمة  األوىل  فاطمة  اسم  حيمالن 
واألخرى.3  الوسطى  فاطمة  اجلوزي  ابن  وأضاف  الكربى.2 
أمها السيدة جنمة خاتون، كما أن السيدة املعصومة شقيقة اإلمام 

الرضا أيضا.4

السيدة فاطمة المعصومة

سيرة اإلخيـار

أمساؤها وألقاهبا
وقد ذكرت هلا ألقاب من أشهرها: الطاهرة، واحلميدة، والربة، 
وأبخت  والسيدة.5  واملرضية،  والرضية،  والنقية،  والتقية، 

الرضا.6 واملعصومة، وكرمية أهل البيت.

املعصومة
وقد روي أبهنا كانت تلقب ابملعصومة، وأن هذا اللقب أشهر 
ألقاهبا، وهو كما ورد عن اإلمام الرضا : »من زار املعصومة 

يف قٍم فله اجلنة.«7
 

كرمية أهل البيت
وتشتهر اليوم بلقب كرمية أهل البيت أيضا، ويبدو أن هذه 
التسمية تعود إىل رؤاي السيد حممود املرعشي النجفي والد السيد 
يزور  أن  املنام  يف   املعصومني أحد  أوصاه  حيث  املرعشي، 

السيدة املعصومة واصفا إايها بـكرمية أهل البيت.٨
 

خصائصها وصفاهتا الشخصية
ورد يف املصادر والنصوص الدينية أنه مل يبلغ أحد من أبناء اإلمام 
بلغته  ما   -الرضا اإلمام  ابستثناء  مع كثرهتم.   الكاظم
السيدة املعصومة من منزلة ومكانة مرموقة.٩ وقد صرح الشيخ 
اجلليلة  السيدة   الكاظم اإلمام  بنات  أفضل  القمي أبن  عباس 

املعظمة فاطمة والشهرية ابملعصومة.10
 

مكانتها العلمية
يدل على مكانتها العلمية ما ورد يف بعض الواثئق التارخيية من 
أن مجاعة من الشيعة قصدوا املدينة يريدون اإلجابة عن بعض 
األسئلة اليت كانت معهم، وكان اإلمام الكاظم مسافرا خارج 
املدينة، فتصدت السيدة فاطمة لإلجابة، وكتبت هلم جواب 
 ،اإلمام صادفوا  املدينة  من  رجوعهم  طريق  ويف  أسئلتهم. 
فعرضوا عليه اإلجابة، وعندما اطلع اإلمام على جواهبا قال 

ثالث مرات: »فداها أبوها.«11

عدم زواجها
 الكاظم اإلمام  من  إىل وصية  يعود  ذلك  أن  اليعقويب  نقل 
من  بناته  تتزوج  ال  أبن  اليعقويب-  يقول  أوصى- كما  حيث 
الرأي مستندا إىل جهالة  الباحثني هذا  أحد.12 وقد رد بعض 
راويه، وأنه مما تفرد بنقله أمحد بن يعقوب )اليعقويب(، وهو غري 
كاٍف إلثباته وهو خمالف للسرية والتاريخ،13 يضاف إىل ذلك 
أن رواية الكايف تؤكد أن اإلمام الكاظم مل مينع من الزواج، 
وإمنا أرجع ذلك إىل ولده اإلمام الرضا، حيث قال: »و 
ال يزوج بنايت أحٌد من إخوهتن من أمهاهتن وال سلطاٌن وال عٌم إال 
برأيه- يعين اإلمام الرضا- ومشورته فإن فعلوا غري ذلك فقد 

خالفوا هللا ورسوله...«14
عاصرهتا  اليت  العصيبة  األوضاع  جممل  إىل  فاحصة  نظرة  إن  و 
السيدة املعصومة، والضغط الشديد واإلرهاب اللذين تعرض 
هلما العلويون والطالبيون يف عهد هارون الرشيد، انتهاء ابالعتقال 
والقتل الفجيع الذي تعرض له كبريهم اإلمام الكاظم، جيعلنا 
اإلمام  بنات  وأغلب  املعصومة  السيدة  زواج  عدم  سبب  ندرك 

.الكاظم
يالحقهم  مشردين،  مالحقني  والطالبيون  العلويون  لقد كان  و 
أما األكفاء من اآلخرين، فالظاهر  أينما حلوا.  الرشيد  جالوزة 
أن أحدا منهم مل جيرؤ وقد عرف عداء الرشيد للكاظم على 
 ،التعرض لسخط هارون من خالل مصاهرته لإلمام الكاظم
كما ندرك احلكمة اليت جعلت اإلمام الكاظم وهو العارف 
لتوزع عائداهتا على  العصيب خيصص أرضا معينة  الظرف  هبذا 

بناته إن فقدن املعيل الذي يعيلهن.
و يبقى أمر عدم زواج السيدة املعصومة، وأغلب أخواهتا األخرايت 
من بنات اإلمام الكاظم أحد الشواهد على الظلم واإلرهاب 
اللذين تعرض هلما أهل البيت عليهم السالم يف زمن العباسيني 

عامة، ويف عصر الرشيد على وجه اخلصوص.
 

األحاديث املروية عنها
الرواايت كـ»حديث  روي عن فاطمة املعصومة جمموعة من 
آل  حب  و»حديث  املنزلة«16  و»حديث  الغدير«15 
حمّمد«،17 ويف فضل اإلمام علي وشيعته1٨ وغري ذلك 

من األحاديث.
 

سيرة اإلخيـار
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سيرة اإلخيـار

هجرهتا اىل إيران ووصوهلا اىل مدينة قم
قال صاحب »اتريخ قم«: 

إنه ملا أتى املأمون بـالرضا من »املدينة« إىل »مرو« لوالية العهد 
يف سنة 200 من اهلجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده يف سنة 
201 هـ.ق.1٩ وروي أن فاطمة املعصومة ملا تلقت كتاب أخيها 
الرضا استعدت للسفر حنو »خراسان«.20 فخرجت مع قافلة 
إىل  وصلوا  وعندما  إخوهتا،  وأبناء  وأخواهتا  إخوهتا  من  عددا  تضم 
مدينة »ساوة« اإليرانية تعرضت القافلة هلجوم، فقتل على إثره إخوهتا 
وأبناء إخوهتا فمرضت السيدة فاطمة بعد مشاهدهتا هلذا املنظر 
املأساوي واجلثث املضرجة بدمائها.21 فأمرت خادمها ابلتوجه هبا 

إىل مدينة قم.22
استقبلها  قم،  إىل  مرضها  ملا وصل خرب  أنه  أخرى  رواية  و يف 
أشراف قم )آل سعد(، وتقدمهم موسى بن خزرج، فلما وصل 
إليها أخذ بزمام انقتها، وجرها إىل منزله.23 وقد أرخت بعض 
الثالث والعشرين من ربيع األول.24  املتأخرة ذلك يف  املصادر 
فكانت يف دار موسى بن خزرج سبعة عشر يوما أمضتها ابلعبادة 

واالبتهال إىل هللا تعاىل.25
 

مصلى السيدة املعصومة
دار  فيه يف  فاطمة تصلي  السيدة  الذي كانت  احملراب  يزال  ما 
موسى بن خزرج ماثال إىل اآلن، يقصده الناس لزايرته والصالة 
فيه. وقد جددت عمارته خالل السنوات األخرية، وشيدت إىل 
الستية«  »املدرسة  بـ  تعرف  الدينية  العلوم  لطلبة  مدرسة  جانبه 
للصحن  اجملاور  الشارع  يف  احملراب  يقع  النور«.26  »بيت  أو 
الشريف، ويعرف بشارع »جهار مردان« على يسار الذاهب من 
الروضة الفاطمية، وهو مزدان ابلقاشاين املعرف، وعلى مدخله 

أبيات ابلفارسية، تعريبه:
لقد شيد هذا البناء املنري إجالال لبنت موسى بن جعفر، حيث 
على  شرفا  »قم«  به  فزادت  املعصومة،  فاطمة  حمراب  فيه  مثل 

شرف.

وفاهتا
التارخيية القدمية اتريخ وفاهتا إال أن املصادر  مل تسجل املصادر 
املتأخرة سجلت ذلك يف العاشر من ربيع الثاين من سنة 201هـ 
عن عمر انهز الثامنة والعشرين.27 ومنهم من ذهب اىل أن وفاهتا 

كانت يف 12 من ربيع الثاين.2٨
و ملا توفيت فاطمة وغسلت وكفنت، محلوها إىل مقربة اببالن 
واليت تعود ملكيتها اىل موسى بن خزرج، ووضعوها على سرداب 
حفر هلا، فاختلف آل سعد يف من ينزهلا إىل السرداب، مث اتفقوا 
على خادم هلم صاحل كبري السن يقال له قادر، فلما بعثوا إليه 
قراب  فلما  اللثام،  الرملة وعليهما  رأوا راكبني مقبلني من جانب 
من اجلنازة نزال، وصليا عليها، مث نزال السرداب، وأنزال اجلنازة، 
ودفناها فيه، مث خرجا، ومل يكلما أحدا، وركبا، وذهبا، ومل يدر 
أحد من مها.2٩ وبىن عليها موسى بن خزرج سقيفة من البواري، 
فلما كانت سنة 256 هجرية جاءت زينب بنت حممد بن علي 

اجلواد لزايرة قرب عمتها فبنت عليها قبة.30
 

مزار السيدة املعصومة
سنة  إىل  املعصومة  السيدة  قرب  على  احلالية  القبة  اتريخ  يرجع 
بنت  بيكم  شاه  املرحومة  من  أبمر  بنيت  حيث  )52٩هـ.ق.(، 
عماد بيك. أما تذهيب القبة وبعض اجلواهر اليت رصع هبا القرب 
قرب  وفوق  القاجاري.  شاه  علي  فتح  آاثر  من  فهي  الشريف، 
السيدة فاطمة صخرة عليها نقش كهيئة احملراب، حتيط به آية 
الكرسي، وكتب يف وسطه توفيت فاطمة بنت موسى يف سنة إحدى 

ومائتني.
 

فضل زايرهتا
ورد عن املعصومني ما يدل على فضل زايرهتا، فقد روي 
عن اإلمام الصادق أنه قال: »إن هلل حرما وهو مكة، وإن 
املؤمنني حرما وهو  املدينة، وإن ألمري  للرسول حرما وهو 

الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم.«31
امرأٌة  قم-  أي: يف  فيه  –  عنه: »ستدفن  أخرى  رواية  ويف 
اجلنة  الشيعة  يدخل   موسى بنت  فاطمة  تسمى  ولدي  من 

بشفاعتها.«32
اإلمام  عن  وروي  اجلنة.33  تعادل  زايرهتا  أن  أخرى  رواية  ويف 

الرضا أنه قال: »من زارها كمن زارين.«34
وعنه أيضا: »من زارها فله اجلنة.«35

وروي عن اإلمام اجلواد أنه قال: »من زار قرب عميت بقم عارفا 
حبقها فله اجلنة.«36و37

 :املصدر: شبکة االمامني احلسنني
http://alhassanain.org
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معرفـة اإلمام

خص الّل نبيه و أهل بيته الكرام بقسم وافر من االموال، منها 
كل مال يؤخذ من غري املسلمني دون ان يوجف عليه خبيل او 

ركاب، و منها مخس الغنائم  
ِلِذي  َو  ِللرَُّسوِل  َو  ُخَُسُه  لِلَِّ  فََأنَّ  َشيْ ٍء  ِمْن  َغِنْمُتْم  ا  َأمنَّ اْعَلُموا  »َو 
السَِّبيِل«1 و منها ما خيتاره  اْبِن  َو  اْلَمساِكنِي  َو  اْلَيتامى   َو  اْلُقْرىب  
اىل  ما  و  الثوب،  و  الفرس  و  الغنيمة، كالسيف  النيب من 
ذلك، و لكنه كان يعطي الناس كل ما يقع حتت يده، حت 
ما افاء الّل به عليه و على اهل بيته، و يرتك حبيبته فاطمة، و 
رحيانتيه احلسن و احلسني و أخاه عليا يطوون الليايل و 
االايم جوعا، ال سقف لبيتهم و ال ابواب و ال ستور إال اجلرائد، 

و ما اشبه.
فلقد جرت فاطمة ابلرحى حت اثرت يف يدها، و محلت القربة 
حت اثرت يف حنر ها، فذهبت يوما اىل ابيها تطلب منه خادما، 
فقال هلا: اتق الّل اي فاطمة، و أدي فريضة ربك، و اعملي عمل 
اهلك، فاذا اخذت مضجعك فسّبحي ثالاث و ثالثني، و امحدي ثالاث 

 على
و قريش

و ثالثني، و كرّبي أربعا و ثالثني، فهي خري لك من خادم. 
هلا:  قال  و   الرسول فعادها  أصاهبا،  مرض  من  شكت  و 

»كيف انت اي بنية؟« 
فقالت: »اين لوجعة، و انه ليزيدين اين مايل طعام آكله.« 

فاستعرب النيب و قال: »اي بنية أما ترضني ان تكوين سيدة نساء 
العاملني. هذا، و هو ميلك كل ما عند املسلمني، و يسيطر على كل 

ما يف اجلزيرة العربية!«2
هكذا كان علي يف عهد ابن عمه حييا حياة الشظف 
و البؤس و الفاقة، و يف الوقت نفسه ينازل االبطال، و يقارع 
القتل عن  ليدفع  مرات  و  مرات  للموت  يتعرض  و  الشجعان، 
الرسول االعظم؛ اما غريه من االصحاب فكان يفر اذا محي 
الوطيس، او جيلس يف العريش، و مع ذلك يتنعم يف الشبع و الري 

و اللباس و الوطاء و الداثر..!
من  و القى خالهلا  البعثة،  بعد  عاما  مبكة 13   النيب اقام 
قاساه؛  ما  يف كل  االمام  شاركه  و  بالء،  و  عنث  قريش كل 

رأفة،  هبم  أتخذهم  ال  سنتني،  اقاربه  مع  الشعب  يف  حاصروه 
فقطعوا عنهم الطعام، و مل يدعوا احدا يكلمهم او يصل اليهم، 
حت اشتد البالء، و عظمت املصيبة، و زلزلوا زلزاال شديدا، و 
كان علي و ابوه و اخوته مع النيب و بعد ان خرج من 
الشعب انلوه ابنواع األذى، فاستهزأوا به، و نسبوه اىل الكذب 
ايب هلب، و عمة  ام مجيل زوجة  فكانت  اجلنون،  و  السحر  و 
معاوية تطرح الشوك يف طريق الرسول. و أاته يوما عقبة بن ايب 
معيط، و هو ساجد لّل، فوطأ عنقه برجله، و ما رفعها حت ظن 
الرسول ان عينيه قد سقطتا على االرض، و جاء يوما برحم 
شاة فألقاه على رأسه، و هو ساجد يف الصالة، و وجدوه يوما 
يطوف، فألقى عمامته يف عنقه و جره من املسجد.3 و كان اذا 
خرج من بيته أغروا به االطفال، فيتبعونه، و يرمونه ابحلجارة فكان 
خيرج عليا معه ليدفعهم عنه، و اخريا آتمروا على قتله، و هو انئم، 
فعلم النيب بذلك، و أمر عليا ان يلبس برده االخضر، 

:و ان ينام يف فراشه ليلة اهلجرة، فقال االمام
»أ تسلم انت اي رسول الّل اذا منت يف فراشك؟« 

قال: »نعم.« 
فقال االمام: »اذن ال اابيل ابملوت.« و امتثل امر الرسول، 

و الغبطة متأل نفسه.
يوم  الرسول  جانب  اىل   ابوطالب ابوه  و   علي وقف 
يوم مل يكن  قتله، و  الشرك عليه و صممت على  أتلبت قوى 
للدين اجلديد حول و ال قوة ميتنع هبا الرسول و من آمن معه. و 
حسبنا ان نعلم ماذا صنع املشركون بــــبالل و خباب و عمار و ابيه 
ايسر و امه مسيه، و غريهم من املعذبني يف االسالم، فقد اعطى 
املشركون بالال الطفاهلم و سفهائهم جيرونه ابحلبال، و يطوفون به 

يف شعب مكة، و يقولون له: قل: الالت و العزى. 
و ندعك فيقول: احد احد، و ألقوا على صدر ايسر و زوجته 
مسية  ماتت  الطعن، حت  و  ابلضرب  يعذبوهنما  الصخور  مسية 
بطعنة من ايب جهل، و كانت اول شهيد يف االسالم، و ألبسوا 
خبااب دروع احلديد و صهروه يف الشمس حت بلغ به اجلهد كل 

مبلغ.4
بكل  جاهد  و   ،ابوطالب انصره  يوم  االسالم  هكذا كان 
قواه، ليسلم ابن اخيه و يؤدي رسالة ربه كاملة، و لو ال ابوطالب 
الدنيا  فارق  و  املهد.  يف  هي  و  عليها  لقضي  و  النور،  تر  مل 
يف  سلطانه  ميتد  و   ،الرسول يقوى  ان  قبل   ابوطالب
النيب مبوت  اهنم متكنوا من  املشركون  االرض. و ظن  بقاع 

عمه، و عقدوا العزم على الفتك به، و لكن ولده عليا ما 
زال حيا و كفى بصاحب ذي الفقار قوة و حارسا لالسالم و 
نيب االسالم، فنام على فراش النيب ليلة اهلجرة؛ و بعدها كان 
لواؤه مع علي يف كل حرب، عليه تدور رحاها، و على يده 

يتم النصر، و تكون الغلبة لالسالم و املسلمني.
هذه حياة االمام يف عهد النيب حروب دامية، و جهاد بشت 
صوره و اشكاله، و تضحيات و مغامرات، و فقر و عوز، اما 
بعد الرسول فما ان لفظ نفسه االخري حت عقدت البيعة 
أليب بكر دون مشورة االمام و مناظرته، و ال مشاركة احد من 
بين عبد املطلب و آل الرسول، او من مناصري علي و 
حمبيه من الصحابة5دبر االمر، و علي مشغول بتجهيز رسول الّل، 
النه أحق ما يبدأ به، فكان ذلك قرحا على قلب االمام مع الذي 
هو فيه من عظيم الرزية، و فاجع املصيبة بفقد الرسول االعظم، 
فصرب على املصيبتني على تقارهبما و سرعة اتصاهلما، و مل ينازع 
ااب بكر رغبة يف قوة االسالم و اعالء كلمته. و كان مجاعة من 
خواص االصحاب عرفوا ابلنصح لّل و رسوله و كتابه أيتونه عودا 
و بدءا، و سرا و عالنية و يدعونه اىل اخذ حقة ابذلني انفسهم 

يف نصرته، فيأمرهم ابلصرب حقنا للدماء، و حبا ابلوائم.
و ملا علم القائمون ابالمر ان عليا ال يقاتل من اجل حقه، 
خرّيوه بني احلرب و املبايعة، فاختار ان يكظم غيظه، و يهضم 
حقه، و ان فعلوا ما فعلوا، تركهم االمام و شأهنم، و مل يعارضهم 
يف احلكم و السلطان، و مع ذلك مل يرتكوه و شأنه، فمنعوا عن 
الزهراء و سيدة النساء مرياثها من ابيها، و أخذوا منها فدكا، و مل 
يصدقوها فيما تقول، و هي اليت طّهرها الّل و زكاها، و استعان 

هبا النيب يف الدعاء على الكفار أبمر الّل سبحانه : 
»فـَُقْل َتعاَلْوا َندُْع أَبْناَءان َو أَبْناءَُكْم، َو ِنساَءان َو ِنساءَُكمْ  َو أَنـُْفَسنا َو 
أَنـُْفَسُكْم« و هجموا على بيت االمام، و حاولوا احراقه، و فيه 
علي و فاطمة و احلسن و احلسني و مجاعة من بين هاشم 7 

فأغضى الطرف عن هذا املنكر خوفا من منكر اعظم.
علي الذي قال عنه النيب: »علي مين و أان من علي .. النظر 
اىل وجه علي عبادة .. من آذاه فقد آذاين«، علي يساء اليه، مث 
يطلب منه الرضا ابالساءة، و ال ذنب له إال فضله و عظمته 
يف دينه و علمه و سابقته و لكن ماذا يصنع، و ال وسيلة إال 

الصرب؟!
و قام عمر بعد ايب بكر، و كان يشاور عليا، و يقضي عن 
رأيه يف امور ال يعلمها احد إال علي، و يعرتف له ابلفضل، و 

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية
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يكرر القول: لو ال علي هللك عمر.. 
لو وليها علي محلكم على احملجة البيضاء، و سلك بكم الطريق 
يرجع  و  اليه ابالمر،  انه سيعهد  احد  مل يشك  املستقيم، حت 
احلق اىل اهله؛ و لكن ما ان دان أجله، و أتته منيته؛ حت نسي 
عليا و مواقفه و سوابقه، و قرنه بنفر ليس ألحدهم قدمي 
مذكور، و ال يوم مشهور، و مسى معه مخسة، و قال: ان اجتمع 
علي  و عثمان فالقول ما قااله، و ان صاروا ثالثة و ثالثة 
فالقول للذين فيهم عبدالرمحن بن عوف، لعلمه ان عليا  و 
عثمان ال جيتمعان، و ان عبدالرمحن ال يعدل ابالمر عن عثمان، 
النه صهره و زوج اخته؛ مث أمر عليهم ابنه عبدالّل، و امره ان 

يضرب اعناق الستة ان مل ينفذا امره.
بينهم، و خاطب كل  و قد وصفهم عمر حني جعلها شورى 
 واحد بصفته، فقال لطلحة: أ لست القائل: ان قبض النيب
ببنات  أحق   حممدا الّل  جعل   فما  بعده،  من  أزواجه  لننكحن 
اعمامنا، فانزل الّل فيك، و ما كان لكم ان تؤذوا رسول الّل، و ال ان 
تنكحوا أزواجه من بعده ابدا. و اما انت اي زبري فو الّل ما الن قلبك 
يوما و ال ليلة، و ما زلت جلفا جافيا، مؤمن الرضا، كافر الغضب 
يوما شيطاان، و يوما رمحن. و اما انت اي عثمان لروثة خري منك، و 
الن وليتها لتحملن بين أيب معيط على رقاب الناس، و الن فعلتها 
اما انت اي عبد الرمحن فانك رجل عاجز، حتب قومك  لتقتلن. و 
مجيعا. و اما انت اي سعد فصاحب عصبية و فتنة و قتال ال تقوم 
بقربة لو محلت امرها. و اما انت اي علي! فو الّل لو وزن اميانك ابميان 

اهل االرض لرجحتهم.
ارأيت اىل هذه الشورى كيف مجعت بني املتناقضات و املنكرات؟! 

جاء يف كتاب »العقد الفريد«:٨
ان معاوية قال لـابن حصني: ما الذي شتت امر املسلمني، و فّرق 

اهوائهم، و خالف بينهم؟ 
قال: قتل الناس عثمان. 

قال: ما صنعت شيئا. 
قال: قتال علي إايك. 

قال: ما صنعت شيئا، قال: مسري طلحة و الزبري و عائشة، و قتال 
علي إايهم. 

قال: ما صنعت شيئا. 
قال: ما عندي غري هذا. 

قال: مل يشتت امر املسلمني و ال فرق اهواءهم و ال خالف بينهم 
إال الشورى اليت جعلها عمر اىل ستة نفر .. فلم يكن رجل منهم إال 

رجاها لنفسه، و رجاها له قومه، و تطلعت اىل ذلك نفسه، و لو ان 
عمر استخلف عليهم كما استخلف ابو بكر ما كان يف ذلك خالف.

و هكذا يشهد شاهد من اهله، و يعرتف املبطل ببطله؛ و كيفما 
البيعة لعثمان، و مل يكن عند االمام إال الصرب  كان فقد متت 
على هذه كما صرب من قبل على غريها، و كل واحدة أمضى و 
أبلغ من اختها. و مل يطل األمد حت ااته الذين ابيعوا عثمان و 
غريهم يسألونه خلع ابن عفان، و يبايعونه على املوت، فأمسك، 
و ترك عثمان للمسلمني خيلعونه او يقتلونه على ما غرّي و بّدل 
من سرية من مضى ابختيار الوالة الفسقة الفجرة، و ابيوائه طريد 
رسول الّل، و ايثار اهله ابموال املسلمني، و مبا محاه لنفسه 
من املاء و الكأل، و بضربه ابن مسعود، و نفيه ااب ذر، و تعطيله 
احلد الواجب على عبيد الّل بن عمر الذي قتل اهلرمزان، و هو 

مسلم؛ و غري ذلك مما ال يبلغه االحصاء.٩
و ملا قتل عثمان انثال املسلمون على االمام من كل جانب، حت 
وطي ء احلسنان و ظن ان بعضهم قاتل بعض، و هتفوا ال يصلح 

للخالفة إال علي، فقال هلم: »دعوين و التمسوا غريي.« 
فقالوا: ال جند غريك، و ال نرضى إال بك، و متت له البيعة، و تراكمت 
عليه املصاعب و املتاعب، و كلها من نوع جديد ال عهد له مبثلها.

ذهب عثمان بعد ان ترك خللفه الشدائد و األزمات، ترك والة 
يفسقون  و يستبيحون احملرمات، و حماسيب مينصون دم الشعب، 
و فوضى يف كل مكان، و طغاة أيملون ابحلكم، اغراهم به من 
تقدم، و شجعهم على طلبه سرية عثمان مع اهله و صحبه، هذا، 
اىل حساد حاقدين، و اعداء يرتقبون الفرص للوثوب و االنتقام! 
.. فما ذا يصنع االمام، و هو الذي ال يداهن و ال يساوم، و 
ال يعطي احلق اىل غري اهله. و ملا هّم ابالصالح ااته املستثمرون 
يسألونه البقاء على اسواءهم، او املهادنة اىل حني، و ملا مل جيدوا 
عنده إال احلق تعللوا االعاليل، و أركبوا ام املؤمنني على اجلمل 
يقطعون به الفيايف و القفار، و جتمع حول مجلها طلحة و الزبري 

و بنو امية، و من والهم على  معاندة احلق و العدل.
دافع علي، و ولداه احلسنان عن عثمان، و حرضت على 
قتله عائشة و طلحة و الزبري و معاوية و ابن العاص و ملا قتل 

عثمان طالبوا عليا بدمه!
وقف االمام مع اصحاب اجلمل بني اثنتني: ان سكت و مل ينكر 
املنكر انتشر البغي، و حتكم الطغاة يف الرعية، و ان قاتل جرت 
الدماء فقدم احلجة ابالعذار و االنذار، و دعا املرأة ابلرجوع اىل 
بيتها، و قومها ابلوفاء ببيعتهم، فلم يزدادوا إال متاداي و غيا، و 

ملا أبوا إال احلرب ركبها للتأديب، و استعمل العنف للقضاء على 
العنف، و دارت الدائرة على الناكثني. و لكن هل وقف االمر 
ابن  الطليق  ابن آكلة االكباد، بقي  عند هذا احلد؟ كال. بقي 
الطليق، بقي املعاند لّل و رسوله و للمؤمنني، بقي الذي خذل 
عثمان، مث انتحل دمه بعد ان ايقن بعزله عن واليه الشام، و مجع 
حوله اهلمج و الرعاع، و العاصي ابن العاصي الذي اشار ابظهار 
املصاحف و رفعها على االعالم، و انطلت احليلة على عسكر 
االمام، و قالوا له: أجب القوم. فقال هلم: اهنا مكر و خديعة، جلأوا 
اليها حني ايقنوا ابهلالك، و ليس القوم أبهل قرآن و ال سنة، فامهلوين 
ساعة و يتيكم النصر، فلم يستجيبوا له، فجهد جهده، و مل يرتك 
علة إال بلغها، و لكن على غري جدوى، و قال بعضهم لبعض: ان مل 
يفعل أحلقوه بعثمان، او ادفعوه اىل ابن هند يفعل به ما يشاء، و خاف 
االمام اذا مضى على عزمه ان يقتل احلسنان، و تنقطع ذرية الرسول.
و بعد ان استجاب هلم االمام مكرها اراد ان حيكم االشرت او ابن 
عباس، ليسد الطريق على حيل ابن العاص، فأبوا إال ااب موسى 
االشعري، و كان من امر احلكمني ما أشهر من ان يذكر، و ملا 
وقعوا فيما حذرهم منه االمام قالوا له: ما كان ينبغي ان تتابعنا 

على اخلطأ، و خرجوا راكبني رؤوسهم أيبون إال السيف.
ارأيت اىل هذا البالء! .. دعاهم االمام اىل طريقه، فلم يستجيبوا 
له، و ملا استجاب هلم طلبوا منه ان يعرتف على نفسه ابملروق 
من الدين، و إال حاربوه ال لشي ء إال ألنه استجاب هلم، هذا مع 
العلم أبنه لو مل يستجب حلاربوه ايضا! .. علي بعد تضحياته و 
جهاده الطويل من اجل الدين يعرتف ابخلروج من الدين و على 
الدين؛ علي الذي هو االميان كله، و احلق كله يدور معه حيثما 

دار يعرتف على نفسه أبنه خالف احلق و االميان..!
لقد اغتصبوا حقه فصرب، و خرّيوه بني القتال و الطاعة فصرب، و 
قرنوه يف الشورى مع من ال جيمعه و إايهم جامع فصرب، و قالوا 
علي و معاوية فصرب، و اخريا حاربوه النه صرب، و ال أحسب ان 
حياة نيب او ويل تعرضت هلذا النوع من البالء. و قسما ابلعظيم 
ان ما يوم احلسني يف كربالء أبشد من يوم ابيه يف النهروان. قاتل 
جيشه  و  االعداء  جيش  ابوه  قاتل  و  االعداء،  جيش  احلسني 
ابلذات، قاتل اصحاب اجلباه السود و ابلتايل، فان السبب االول 
و االخري آلالم االمام هم قريش الذين قطعوا رمحه، و أمجعوا على 
منازعته يف حقه و قالوا له ابلفعل ال ابلقول اصرب مغموما، او 
مت متأسفا، فكظم غيظه على أمّر من العلقم، و آمل لقلبه من 

حز الشفار، كما قال عليه افضل الصالة و الّسالم.

اهلوامش:
۱. سورة االنفال، اآلية 41.

2. ابن شهرآشوب، »مناقب آل أيب طالب«، ج 3، ص 105.
3. عقبة هذا من بين امية، و اسر يوم بدر مع من اسر، فلما ايت به اىل 
النيب امر بضرب عنقه. فقال: عالم اقتل دون غريي! فقال له النيب: 
لعدواتك لّل و رسوله. فقال: اي حممد منك افضل، من للصبية؟ فقال له: 
»النار.« و امر عليا فضرب عنقه، و مل يقتل النيب من اسرى بدر اال 
النضر يعذب املسلمني، و يقول يف  النضر بن احلارث. و كان  عقبة، و 

القرآن و النيب اقواال منكرة.
4. بالل ايب رايح، »موارد الظمآن لدروس الزمان«، ص 43.

للشريف  5. جاء يف كتاب »املواقف لالجيي« )ت 756 ه( و شرحه 
اجلرجاين، )ت ٨16(، ج ٨، ص 352: »ان البيعة ال تفتقر اىل االمجاع، 
الرمحن  لعمر، و عبد  ااب بكر عقد  االثنني، الن  الواحد و  بل تصح من 
لعثمان، و ال يشرتط امجاع من يف املدينة فضال عن امجاع االمة؛ و االكتفاء 
ابلواحد انطوت عليه االعصار اىل وقتنا هذا.« و معىن هذا القول ان صوات 
واحدا يقدم على مجيع اصوات االمة و يفرض عليها فرضا، و ان بيعة معاوية 
ليزيد صحيحة، و كذا كل حاكم جعل احلكم مريااث ألبنائه. و اذا اطلع على 

هذا القول اجنيب فال بد ان يتساءل اين احلرية و الدميقراطية يف االسالم!؟
6. سورة آل عمران، اآلية 61.

7.  انظر الطربي و كنز العمال، و ابن قتيبة يف كتاب »السياسة و االمامة« 
و ابن ايب احلديد، »دالئل الصدق«، ج 3، ص 51.

٨. ابن عبدربّه، »العقد الفريد«، الطبعة الثالثة، 1٩53 م.، ص 31.
و  املصادر  ذكر  مع  املآخذ  فيه  فان  للمظفر  الصدق«  انظر »دالئل   .٩

االرقام من كتب السنة.

املصدر: مغنيه، حممدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، 
الطبعة الثمانية، 1421ه.ق.، صص 42-32.

الشيعة و الحاكمون

الشيعة و الحاكمون
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معرفـة اإلمام

روی الّطربايّن يف »املعجم الکبري« إبسناده عن أمساء:
 عليًّا أرسل  مث  ابلصهباء  الظهر  صلى   هللا رسول  إن 
 العصر، فوضع النيّب يف حاجة، فرجع وقد صلَّى النيب
رأسه يف حجر علّي فنام، فلم حيركه حت غابت الشمس، فقال 

 :الّنيّب
»الّلهم إّن عبدك عليًّا احتبس نفسه على نبيه فُرّد عليه الشمس.« 

الشمس حت رفعت على اجلبال وعلى األرض،  فطلعت عليه 
وقام علي فتوضأ وصلَّى العصر مث غابت، وذلك ابلّصهباء.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
بريوت، الطبعة األولی، 1423ه.ق.، صص 325؛ »املعجم الکبري«، 

ج 34، صص 145-144.

خيـر البـرّية

 أّن الشمس ُرّدت على علي
بدعاء الّنبي


