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كشفت األزمة األوكرانية عن عنصريٍة غربيٍة مقيتٍة، وعن ازدواجية 
شذوذ  وفضحت  نفوسهم،  حقيقة  أظهرت  غريبة،  سياسية 
أخالقهم واحنراف قيمهم، وأظهرت معايريهم املنتقاة ومقاييسهم 

املعوجة. 
وقف الغرب كله موحداً إىل جانب األوكرانينی فما ختلوا عنهم، 
وال قصروا معهم، وال ترددوا يف دعمهم، وال أتخروا يف مساعدهتم، 
ففتحوا احلدود معهم رغم األخطار احملدقة، واحتماالت القصف 
من  الفارين  الالجئنی  آالف  مبئات  ورحبوا  املتوقعة،  الروسية 
احلرب، وأحسنوا استقباهلم، وابلغوا يف إكرامهم، وهيأوا هلم أكرم 
ضيافة وأفضل نـُُزٍل، وزاروا دعماً هلم عاصمتهم احملاصرة وقيادهتا، 

رغم كثافة النريان وشدة القصف.
مل حياول الغربيون أن خيفوا التناقض يف معايريهم، واالحنراف يف 
أخالقهم، خاصًة جتاه فلسطنی وشعبها، بل مضوا يف سياستهم 
جبرأٍة ووقاحٍة، وإصراٍر وعناٍد، ذلك أهنم يشعرون أن مصاحلهم يف 
خطر، وأن أمنهم مهدد، وأن روسيا تتوسع، ونفوذها يزداد، وقوهتا 
تتعاظم، وأحالمها تكرب، وحنينها إىل القيصرية القدمية واالحتاد 

السوفييت العظيم قد بدأ يتململ.
املوقف الغريب من »أوكرانيا« يستدعي بقوٍة املقارنة مع املوقف 
وسياسات  الرمسية  املواقف  هنا  واملقصود  فلسطنی،  من  العريب 
األنظمة واحلكومات، حيث تربز فروقاٌت كبريٌة، وتظهر عيوٌب 

املشرتكة  القواسم  أن  رغم  خمزيٌة،  عوراٌت  وتنكشف  فاضحة، 
مع فلسطنی كثرية جداً، وال تستطيع دولٌة عربية أن تنكرها أو 
عربية،  ولغتها  منها،  وابلقرب  حميطها  يف  تقع  فهي  تتجاهلها، 
معهم  واترخيها  ومسيحيون،  مسلمون  وأهلها  اإلسالم،  ودينها 
مشرتك، ومقدساهتم فيها كثرية، ومصاحلهم معها كبرية، وعدوها 
يف األصل عدوهم، يهددها مجيعها ويستهدف أمنها، ويطمع يف 

خرياهتا، وخيطط للنيل منها والسيطرة عليها.
ومن  وقضيتها،  »فلسطنی«  من  الرمسية  العربية  املواقف  أن  إال 
شعبها وأهلها، ختتلف كلياً عن املواقف الغربية وسياساهتا جتاه 
أوكرانيا وشعبها، ورمبا احلديث يدور أكثر عن هذه احلقبة الزمنية 
وليس عما مضى، الذي كان نوعاً ما خمتلفاً عما هو عليه اآلن، إذ 
كانت األنظمة العربية تؤيد ولو شكلياً، جمربًة أو طواعيًة، القضية 
الفلسطينية، وتقف معها وتساند أهلها يف نضاهلم وتؤيدهم يف 
مقاومتهم، وال تقوى على القيام مبا يضرهم أو خيالف مصاحلهم، 
الالجئون  وإن كان  قضيتهم،  إىل  ويسيئ  مواقفهم  يضعف  أو 
الفلسطينيون يف البالد العربية عانوا كثرياً يف خميماهتم وما زالوا، 
واملواطنون املسافرون إليها والعابرون فيها كانوا وال زالوا يقاسون 
الويالت بسبب جنسيتهم، أايً كانت وثيقة سفرهم أو جوازهم 

مرورهم وهويتهم اليت حيملون.
أما اليوم، ففي الوقت الذي يساند فيه الغرب كله الشعب األوكراين 

مصطفى يوسف اللداويمصطفى يوسف اللداوي

حظر ارتداء حظر ارتداء 
الحجاب الحجاب 
بالمدراس بالمدراس 
في الهندفي الهند

أوكرانيا والغرب أوكرانيا والغرب 
وفلسطين والعربوفلسطين والعرب

ويدعم مقاومته، ويقاطع من أجله، ويعاقب لصاحله، تقوم بعض 
الدول العربية وتسعى غريها ابالعرتاف ابلكيان الصهيوين، وتطبع 
العالقات معه، وتتبادل وإايه التمثيل الدبلوماسي، وتشرتك معه 

يف عالقات.
غريبٌة هي هذه املواقف العربية اإلسالمية، أال تتعلم من الغرب 
من  تستحي  أال  جتربته،  من  وتستفيد  منه  تغار  أال  املسيحي، 
صمتها وختجل من عجزها، أال تشعر أبنه جيب عليها أن تعيد 
النظر يف سياستها، وأن تراجع مواقفها، وأن تؤوب إىل رشدها 
خربته  وما  سياساهتا،  أفسدته  ما  وتصلح  أصلها،  إىل  وتعود 

اجتهاداهتا.
وليس  فلسطنی كأوكرانيا  فليست  ابئسة،  لألسف  معادلٌة  إهنا 

العرب كالغرب، وقد كنا نتمىن عكس ذلك أو مثلهم ال فرق، 
إذ ال نعيب على الغرب تكاثفهم وتعاضدهم، ولكننا نعيب على 
ِهم، وتعاطُِفِهْم، مثُل اجلَسِد إذا  قوِم »مثُل املؤمنني يف َتوادِّهم، وتـََراحُِ
اشتَكى مْنُه عضٌو تَداَعى َلُه سائُِر اجلَسِد ابلسََّهِر واْلُمَّى«، فلألسف 
قد أخذ الغرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم وهو ليس 
رسوهلم، بينما أعرض أتباعه عن سنته، وخالفوا أمره، ومل أيخذوا 
مبا أوصى به وحرص عليه، وما علم رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
وسلم، أهنم مل يعودوا أمته وإن انتسبوا إىل ملته، فقد غريوا وبدلوا 

بعده، فتربأ منهم قائالً »ُسْحًقا ُسْحًقا ِلَمن َبدََّل بـَْعِدي«.

املصدر: قناة العامل، ابلتلخيص.

انسحب مئات الطالبات املسلمات يف »اهلند« من االمتحاانت، 
التعليم، عقب فرض  وبدأن ابلبحث عن وسائل بديلة ملواصلة 
املباين  داخل  احلجاب  ارتداء  على  حظراً  اهلندية  السلطات 

التعليمية.
مارس،  آذار/   15 يف  احلظر  الثانوية  حمكمة كاراناتكا  وأيدت 
من  جزءا  يشكل  ال  للحجاب  املسلمات  ارتداء  أن  معتربة 

املمارسات الدينية األساسية يف العقيدة اإلسالمية.

وتنتظر الطالبات املسلمات قرار احملكمة العليا بوالية كاراناتكا، 
بعد تقدمي طلب استئناف قرار احملكمة الثانوية، على أمل مواصلة 

مشوارهم التعليمي.
يف  الطاليب  اجلناح  اإلسالمية«،  الطالب  »منظمة  وتفاعلت 
والدينية  االجتماعية  املنظمات  إحدى  اإلسالمية«  »اجلماعة 
املرافق  الطالبات احملجبات من دخول  اهلند، مع قضية منع  يف 

التعليمية.
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يقال ان تواجد الكيان الصهيوين يف املنطقة العربية كان وسيظل 
مشؤوما لعموم دوهلا وشعوهبا أكان ذلك يف االراضي الفلسطينية 
السوري  اجلوالن  او يف  اللبناين  العريب  اجلوار  دول  او يف  احملتلة 

احملتل.
آخر مستجد يف سلسلة االعتداءات الصهيونية سواء اليت تقوم 
هبا قوات االحتالل االسرائيلي او قطعان املستوطننی قيام دورية 
صهيونية ، قوامها حواىل 20 عسكراي بتمشيط »السياج التقين« 

اغتياالت واعتقاالت  به من  يقوم  ما  الصهيوين وللرّد على كّل 
ومالحقات واعتداءات.

ختاما.. القول ما قالته اجلبهة، ان تفعيل مشروع الوحدة الفلسطينية 
الداخلية وترتيب البيت الفلسطيين على قاعدة مواجهة احملتلنی 
الغاصبنی هو الذي حيقق األهداف املرجّوة ويتمكن الفلسطينيون 
من خالله التصدي لكل مشاريع ومؤامرات العدو احلاقد ويقضي 

على كل أحالمه التوسعّية.

املصدر: قناة العامل

الرد االمثل لكيان الرد االمثل لكيان 
متغطرس محتلمتغطرس محتل

السيد ابو اميانالسيد ابو اميان

تعّرض  القضية  أن  نيهال،  كديور  للمنظمة،  العام  األمنی  وأكد 
مستقبل آالف الطالبات للخطر، مشدداً على أن األجندة املتعمدة 

انتقامية وبغيضة وحترم الطالبات من التعليم.
الثقة يف  هي حالة كارثية من شأهنا أن تؤدي إىل فقدان  وأضاف: 
املؤسسات العامة، وهذا أمر ترتتب عليه عواقب بعيدة املدى، وفق 

األانضول.
« يف مرحلة مبكرة،  ورأى أنه كان من املمكن حل القضية »ودايًّ
إن توفرت نية »حقيقية« للقيام بذلك، موضحاً أن الوضع يف كل 
مرة كان مسّيسا سواء يف اجلامعة أو جمالس املقاطعات والوالية أو 
يف احملاكم. نشعر أن الوار والنقاشات هي حجر الزاوية يف جمتمعنا 

والدستور اهلندي.
وأعرب عن أمله يف أن حتقق احملكمة العليا العدالة، ما دام األمر 

يتعلق ابالستقاللية واحلرية الشخصية واالستقاللية، مضيفا: هذا 
أمر مهم ملؤسساتنا إلظهار دفاعها عن مواطين هذا البلد.

»هباراتيا  حزب  متحدث  غانيش كارنيك،  دافع  املقابل،  يف 
جاانات« احلاكم عن قرار حظر احلجاب، معتربا أن الطالب يتبعون 

الكثري من القواعد واللوائح اليت حتكم املؤسسات التعليمية.
وأضاف: أي طالب مسؤول جيب أن يفهم مسؤوليته ويتبع قواعد 

املؤسسات.
واتبع: جيب أن يفهم الطالب أن الواجب األول عليهم كمواطنني أن 

يتبعوا القواعد، وإذا مل يفعلوا ذلك، فهم غري مسؤولني.

املصدر: عريب 21.

يف حمور تلة العباد شرقي بلدة حوال قضاء مرجعيون يف جنوب 
لبنان دون ان خترق اخلط األزرق.

القوة االسرائيلية كانت حممية بداببة نوع مريكافا تركزت يف حميط 
تلة العباد وتزامن ذلك مع حتليق طائرة استطالع إسرائيلية دون 
طيار نوع »ام كا« يف مساء املنطقة، فيما متركزت داببة مريكافا 

خلف ساتر ترايب حلماية العناصر املتعدية.
االحتالل  جنود  خالهلا  يستنفر  اليت  االوىل  املرة  ليست  اهنا 

»لبنان«  يف  ذلك  أكان  احملتلة  العربية  األراضي  يف  االسرائيلي 
احلدودي يف  الشريط  امتداد  أو على  السوري،  اجلوالن  او عرب 
االراضي الفلسطينية احملتلة، ما يفصح عن رعب وقلق يراود هذا 

الكيان الذي حيسب كل صيحة عليه.
ويف اجلوالن السوري احملتل ورغما عن وجود قوات املراقبة األممية، 
أغلقت قوات االحتالل يف 27 آب 2014م.، معرب القنيطرة 
الذي يعد املعرب الوحيد لتواصل أهايل اجلوالن احملتل مع وطنهم 
سوراي وزايرة أهاليهم بعد أن فرقهم االحتالل منذ عام 1967م.

اهنا يف واقعها حماوالت ايئسة ابئسة للنيل من صمود الفلسطينينی 
واللبنانينی واجلوالنينی السورينی لسبب واحد هو قوة تشبث ابناء 

هذه املناطق أبراضيهم واالصرار على الدفاع عنها.
يف الذكرى الـ 48 لرفع علم سوراي يف القنيطرة احملررة، أكد أبناء 
اجلوالن احملتل يوم امس االثننی اصرارهم على مواصلتهم النضال 
واكدوا صمودهم  احملتل  اجلوالن  ارض  من  حىت حترير كل شرب 
السورية  العربية  مبواجهة االحتالل اإلسرائيلي ومتسُّكهم هبويتهم 
وانتماءهم الراسخ لوطنهم، وإصرارهم على مواصلة النضال حىت 
حترير كل ذرة من تراب الوطن، مشددين على أنَّ إرادة السورينی 

وحدها املنتصرة مهما جترب وتغطرس االحتالل الصهيوين.
يذكر ان كيان االحتالل وافق يف العام املاضي على إنشاء أكثر 
من 12 ألف وحدة استيطانية جديدة كما قام بتدمري أكثر من 
الضفة  انتهاكاته يف  تصعيد  إىل  إضافة  فلسطيين  منزل   1000
املمنهج  لالنتهاك  الدويل  اجملتمع  جتاهل  وان  والقدس،  الغربية 
حلقوق الفلسطينينی هو مثال واضح على ازدواجية املعايري اليت 

متارسها الدول الغربية جتاه حقوق اإلنسان.
انتهاكات  تقرير دويل يف 2006م. تضمن واثئق عن  جاء يف 
خطرية للقانون اإلنساين الدويل )قواننی احلرب( على يد جيش 
متوز  يوليو/  و27   12 بنی  لبنان  يف  اإلسرائيلي  االحتالل 
2006م.، إضافة إىل هجوم مت يف 30 يوليو/ متوز على قاان، 
الفرتة حواىل 500 شخص  ان قوات االحتالل قتلت يف هذه 
اإلسرائيلية غارات  القوات  املدنينی، حيث شنت  معظمهم من 
جوية وقصفا مدفعيا متواصلنی أداي إىل خسائر كبرية بنی املدنينی 

دون حتقيق كسب عسكري يذكر.
الكيان  هلذا  الشرعي  للوجود غري  املقاومة  فان هنج  املقابل،  يف 
اللقيط هو الرد االمثل اليقافه عند حده يف اجرامه ودمويته، وذلك 
ما أكدته جبهة العمل السالمي يف لبنان يوم امس االثننی، انه يف 
ظل كل تلك االعتداءات اإلرهابية الوحشية املتكررة فأّن املقاومة 
وهنجها وتعميم ثقافتها هي اخليار االسرتاتيجي للتعامل مع العدو 
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قال اإلمام علی: دخل علينا رسول هللا وفاطمة جالسة 
عند القدر وأان أنقی العدس، قال: »ای أاب السن!« قلت: »لبيک ای 
رسول هللا!« قال: »امسع، وما أقول إال ما أمر ربی، ما من رجل يعني 
امرأته فی بيتها إال کان له بکل شعرة على بدنه، عبادة سنة؛ صيام 
هنارها وقيام ليلها، وأعطاه هللا من الثواب ما أعطاه هللا الصابرين، 

».وداود النبی ويعقوب وعيسى
ای علی! من کان فی خدمة عياله فی البيت ومل أینف، کتب هللا امسه 
فی ديوان الشهداء، وکتب هللا له بکل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، 
وکتب له بکل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه هللا تعاىل بکل عرق 
فی جسده مدينة فی اجلنة. ای علی، ساعة فی خدمة البيت، خري 
من عبادة ألف سنة، وألف حج، وألف عمرة، وخري من عتق ألف 
رقبة، وألف غزوة، وألف مريض عاده، وألف مجعة، وألف جنازة، 
وألف جائع يشبعهم، وألف عار يکسوهم، وألف فرس يوجهه فی 
سبيل هللا، وخري له من ألف دينار يتصدق على املساکني، وخري له 
من أن يقرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسري اشرتاها 
فأعتقها، وخري له من ألف بدنة يعطی للمساکني، وال خیرج من الدنيا 

حىت يرى مکانه من اجلنة.
ای علی، من مل أینف من خدمة العيال دخل اجلنة بغري حساب.

ای علی خدمة العيال کفارة للکبائر، ويطفى ء غضب الرب، ومهور 
حور العني، ويزيد فی السنات والدرجات.

ای علی، ال خیدم العيال إال صديق أو شهيد أو رجل يريد هللا به خري 
الدنيا واآلخرة.«1

األبناء حمبة.. ومسؤولية
يقول هللا سبحانه تعاىل فی حمکم کتابه:

النَّاُس َو  َوُقوُدَها  َأْهليُكْم انراً  َو  أَنـُْفَسُكْم  أَيُـَّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا  »ای 
الِْجارَُة َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّ ما َأَمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن 

ما يـُْؤَمُرون «2
لقد حث هللا تعاىل ورسوله على الزواج واإلجناب ألن هذا 
يشکل ضمانة واستمرارية للبشرية. وقد ورد أنه من سعادة املرء 
أن يکون له ولد صاحل يبقى بعده، يفی عنه الدين ويقضی عنه 
الصالة واحلج، ويهدی إليه ثواب األعمال. وقد روی أن عيسى 
للمسيح معجزات  يعذب صاحبه وکان  بقرب  مر   ابن مرمي
کثرية، منها االطالع على ما فی القبور مث مر به بعد عام فإذا هو 
ال يعذب، فقال: »ای رب، مررت هبذا القرب عام أول وکان يعذب 

فأوحى هللا جل  يعذب،  ليس  العام، وهو  به هذا  صاحبه، ومررت 
جالله إليه: ای روح هللا، قد أدرک له ولد صاحل فأصلح طريقا وآوى 

يتيما، فغفرت له مبا عمل ابنه.«3
فإن  وابملقابل،  موته.  بعد  للمرء  ضمانة  هو  الصاحل  الولد  إذا 
ويشني  الشرف  يهدم  السوء  »ولد  إن  تقول  نفسها  الرواايت 

السلف.«4 
يقول  واآلخرة،  الدنيا  األوالد کبرية على صعيد  فاملسؤولية جتاه 
َوُقوُدَها  انراً  َأْهليُكْم  َو  أَنـُْفَسُكْم  ُقوا  آَمُنوا  الَّذيَن  أَيُـَّها  »ای  تعاىل: 
النَّاُس َو الِْجارَُة َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد ال يـَْعُصوَن اللََّ ما َأَمَرُهْم 

َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرون«5
فاإلنسان مسؤول عن دنيا أوالده وآخرهتم.

حب األطفال أفضل األعمال
لقد أکد اإلسالم على قوامية احلب فی العالقة بنی األهل واألوالد 
حبيث يربز الوالدان املودة والرمحة حنو أبنائهما، إىل حد التصابی، 

فقد ورد عن النبی: »من کان له صبی فليتصاب له.«6
وفی احلديث: قال موسى بن عمران: ای رب، أی األعمال 
أفضل عندک؟ فقال: حب األطفال.7 مع أن هذا شیء فطری 
لکن هللا تعاىل يصبغه بصبغة دينية، ويعطی عليه أجرا، وهذا من 

کرم هللا عز وجل.
وقد روی أنه فی يوم من األايم خرج على الصحابة عثمان بن 
»ابنک  له:  فقال   النبی فرآه  يقبله.  له  ومعه صبی  مظعون 

هذا؟« 
قال: نعم. 

قال: »أحتبه ای عثمان؟« 
قال: إی وهللا ای رسول هللا إنی أحبه. 

قال: »أفال أزيدک له حبا؟« 
قال: بلى، فداک أبی وأمی. 

يرضى،  نسله حىت  من  له صغريا  يرضی صبيا  من  قال: »إنه 
ترضاه هللا يوم القيامة حىت يرضى.«8 

وعن اإلمام الصادق: »إن هللا لريحم العبد لشدة حبه لولده.«9 
وعن الرسول: »من قبل ولده کتب هللا تعاىل له حسنة، ومن 
فرحه فرحه هللا يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعی ابألبوين فيأتيان 

حبلتني يضیء من نورمها وجوه أهل اجلنة.«10
 ،واحلسنی احلسن  يقبل  النبی کان  أن  أيضا  وروی 

األسوة فی بيت الزوجية
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فاستغرب أحد األشخاص، وامسه األقرع بن حبوة، تصرف النبی 
فغضب  قط.  منهم  واحدا  قبلت  ما  أبناء  لی عشرة  إن  قائال: 
الرسول حىت التمع تغري لونه، وقال للرجل: »إن کان هللا قد 
نزع الرحة من قلبک فما أصنع بک؟ من مل يرحم صغريان ويعزز کبريان 

ليس منا.«11 
هذا هو ديننا دين الرمحة ابلصغار، والتکرمي وتقدير الکبار.

 النبی على  دخلت  قال:  األنصاری  عبد هللا  بن  جابر  وعن 
واحلسن واحلسنی على ظهره، وهو جيثو هلما ويقول: »نعم 
احلادثة  هذه  تکررت  وقد  أنتما!«  العدالن  ونعم  اجلمل مجلکما، 
احلسن  رأيت  الصحابة:  أحد  فقال  اآلخرين،  الصحابة  أمام 
الفرس  نعم  فقلت:   ،رسول هللا عاتقی  على   واحلسنی

لکما! فقال رسول هللا: »ونعم الفارسان مها.«

عدم التمييز بني األبناء والبنات
کانت فکرة وأد البنات منتشرة قبل اإلسالم، وکان وجه اجلاهلی 

يسود إذا بشر ابألنثى، يقول تعاىل: 
َر َأَحُدُهْم اِبأْلُنْثى  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َو ُهَو َكظيٌم يـََتوارى   »َو ِإذا ُبشِّ
اِب  َر ِبِه َأ مُيِْسُكُه َعلى  ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه يف الرتُّ ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء ما ُبشِّ

َأال ساَء ما َيُْكُمون«12 
طاملا  للمرأة  حقوقا  وأظهر  األمر،  هذا  وحرم  اإلسالم  فأتى 
کانت حمرومة منها، ودعا إىل احرتامها کأم وأخت وبنت، فعن 

 :الرسول
»ال تکرهوا البنات، إهنن املؤنسات الغاليات.« 

والتجربة تقول إنه عندما يکرب الوالدان غالبا ما تکون الفتيات 
 :أکثر عطفا واهتماما وبرا هبما. وفی احلديث عن الرسول
»من ولدت له ابنة فلم يؤذها ومل يهنها ومل يؤثر ولده عليها أدخله 

هللا هبا اجلنة.« 
واحدة  عنده  من کان  املخدرات!  البنات  الولد  »نعم   :وعنه

جعلها هللا له سرتا من النار.« 
نعمة،  والبنون  حسنات،  »البنات   :الصادق اإلمام  وعن 

فالسنات يثاب عليها، والنعم مسؤول عنها.«13

مسؤولية الرتبية والعناية
وإصالح  وتعليمهم  األوالد  تربية  مسؤولية  اهلامة  األمور  ومن 
وليس  وإقناعهم  مبحادثتهم  وذلک  اعوجوا،  إذا  اعوجاجهم 
ابلضرب، بل ابإلفهام، وکذلک ابلقدوة احلسنة؛ أی أن يکون 
األب واألم قدوة فی البيت، فيتأثر الولد بسلوک أهله وعاداهتم، 
وکذلک أبخذ األوالد إىل املساجد وتعليمهم الصالة وتعويدهم 
على الصيام منذ صغرهم، وتعليمهم القرآن واصطحاهبم إىل جمالس 

العزاء؛ فإن هلذا کله أتثريا کبريا فی تنشئة األوالد ومستقبلهم.
مث ال بد من العناية ابألوالد صحيا وجسداي، فضال عن إطعامهم 
وإکسائهم، فيوم القيامة سنسأل عن هذه األمور کما نسأل عن 

صالتنا وصيامنا.

اعدلوا بني أوالدکم
ال بد من العدل بنی األوالد، فال جيوز تفضيل ولد على ولد فی 
املعاملة، فعن الرسول: »اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدکم.«14 

ستسألون عن التمييز بنی أوالدکم، وقد يؤدی ذلک إىل معاص 
واحنرافات وأحياان إىل جرائم، وميکن أن يتحول ذلک إىل حسد 
بنی اإلخوة فيکيد بعضهم لبعض. فعن النبی: »ساووا بني 

أوالدکم فی العطية، فلو کنت مفضال أحدا لفضلت النساء.« 
فی  حىت  أوالدکم  بني  تعدلوا  أن  يب  تعاىل  هللا  »إن   :وعنه

القبل.«15
هکذا نتصرف إذا أردان أن يکون لنا أوالد صاحلون ليکونوا عوان 

لنا فی الدنيا وذخرا فی اآلخرة.
وهناک أوالد هم ذخر ألهلهم فی اآلخرة حىت قبل موت األبوين، 
حق  يرزقون  الشهداء  أن  عندان  املعروف  فمن  الشهداء.  وهم 
الشفاعة، فعندما يوتى ابلشهيد إىل ابب اجلنة يقف ويقول: ال 
أدخلها إال وأبوای معی. فالشهداء فی ثقافتنا هم ذخر آلابئهم 
يوم القيامة، وعز وکرامة هلم فی الدنيا، فطوىب لرحم محل هبؤالء 
العظماء وهنيئا ألصل تفرع منه هذا الغصن املثمر إمياان وتضحية 

وعزا وشفاعة.

ملاذا هم فتنة؟
مثال  الناس،  أذهان  فی  موجودة  شبهة  عن  نتحدث  أن  يبقى 

هناک آايت ورواايت تعرب عن األبناء ابلفتنة کقوله تعاىل: 
ا َأْمواُلُكْم َو َأْوالدُُكْم ِفتـَْنٌة َو َأنَّ اللََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعظيم «16 »َو اْعَلُموا َأنَّ
منها. هذا شرح خاطئ. وفی  أن هنرب  أن علينا  تعنی  والفتنة 
بعض اآلايت والرواايت أن األزواج واألوالد أعداء لکم. وأيتی 
أحياان الشرح ليقول: ال جيوز أن جيتمع فی قلبک حبان: حب 
هللا وحب آخر. فإذا وجد فی قلبک حب لوالديک أو لزوجتک 

وأوالدک فهذا يتناىف مع وحدانية حب هللا.
وجوااب عن الشبهة األوىل نقول: الفتنة تعنی االختبار واالمتحان. 
يرى  تعاىل  فاهلل  واختبار،  ابتالء  مبعىن  لنا  فتنة  وأوالدان  فأموالنا 
التی أغدقها علينا، هل فی اخلريات  النعم  کيف نتصرف هبذه 
هل  األوالد،  شأن  فی  وکذلک  املوبقات؟  فی  أم  والطاعات؟ 

نربيهم تربية صاحلة؟ أم هنملهم؟
أما الشبهة الثانية . موضوع الّب . فإنه سبحانه أوجب على 
اإلنسان أن حيب والديه، فحب الوالدين من حب هللا، وکذلک 
حب الزوجة واألوالد. أما عندما يصغی األبوان لرغبات أوالدمها 
احملرمة فيعصيان هللا تعاىل بسبب حب األوالد، فهذا هو احلب 

الذی ينافی حب هللا. 
ومع  مجا،  حبا  بيته  أهل  حيب  وهو  يتيما،  ولد   فالرسول
ابن  إليه،  الناس  أحب  املعرکة  إىل  دفع  بدر  معرکة  ففی  ذلک 
عمه عليا وعمه احلمزة، وصحابة الرسول کانوا يقدمون 

 .أبناءهم أمامهم ليقتلوا بنی يدی الرسول
وکذلک کان أمري املؤمننی يقدم أوالده إىل املعرکة، ومل يبخل 
هبم. وأصحاب اإلمام کذلک، فهذا حجر بن عدی رصی هللا 
عنه رفض التربؤ من اإلمام علی. وملا هدد ابلقتل قدم ابنه 
أمامه لالستشهاد، ألنه خشی إن هو قتل أوال أن يضعف قلب 

!ابنه فيتربأ من أمري املؤمننی
:وختاما نسأل هللا سبحانه وتعاىل ما سأله إبراهيم اخلليل

»َربِّ اْجَعْلين  ُمقيَم الصَّالِة َو ِمْن ُذرِّيَّيت  رَبَّنا َو تـََقبَّْل ُدعاِء رَبَـَّنا اْغِفْر 
يل  َو ِلواِلَديَّ َو ِلْلُمْؤِمننَي يـَْوَم يـَُقوُم الِْساُب.«17
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العلم  ومعدن  املالئكة  وخمتلف  الرسالة  موضع  النبوة  شجرة  حممد 
وأهل بيت الوحى.«4

ال ريب أن فهم القرآن الكرمي ال ميكن أن يكون مرهوانً مبعرفة 
العرىب  ابألدب  اإلحاطة  خالل  من  أو  العربية  املفردات  معاىن 
فقط؛ ولو كان األمر يتطلب إتقان اللغة العربية وقواعد هذه اللغة 
مل يكن من الضرورى أن يقرن هللا سبحانه وتعاىل تفسري القرآن 
وأتويله أبهل الذكر ولقد تضافرت الرواايت لدى الفريقنی أبن 
أهل البيت هم من ميكنه تعليم القرآن وهم فقط من يستطيع 

تفسريه التفسري احلقيقى املطابق للحق وللحقيقة.
إىل  ونوه  احلقيقة  إىل هذه  الكرمي  القرآن  أشار  أجل ذلك  ومن 
وجود الذى يعلم القرآن فالقرآن الكرمي ليس كتاابً آدمياً بشرايً وإمنا 
كتاب إهلى مساوى وهو كما أشار اإلمام على: »ينطوى على 
والرخص  واملنسوخ،  والناسخ  والفضائل،  والفرائض  والرام  الالل 

والعزائم واخلاص والعام، واملقيد واملطلق واحملكم واملتشابه.«5
ومن هنا يتعنی على مجيع شرائح اجملتمع من حوزوينی وجامعينی 
علماء وعامة الناس، حكماء وعرفاء فقهاء وفالسفة أن يراجعوا 
أحاديث أهل البيت الصحيحة من أجل فهم القرآن الكرمي 
والغوص إىل دقائقه وسرب معانيه العميقة، وأن حماوالت فهم القرآن 
من   وما صح   البيت أهل  بعلوم  االستعانة  الكرمي من دون 
أخبارهم ورواايهتم هو خماطرة ىف التورط إبفهام خاطئة وتصورات 
بعيدة عن احلقيقة وسيؤدى ذلك إىل خسائر ال ميكن التعويض 

عنها: يقول ىف القرآن الكرمي:
»ظاهره أنيق وابطنه عميق ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه.«

التوفر  تتطلب  تفسريه  وحماوالت  الكرمي  القرآن  فهم  فإن  وهلذا 
على أعلى درجات التخصص ىف االطالع على أحاديث أهل 
البيت وآرائهم وسرب مكنوانت علومهم والتضلع بفنون وعلوم اللغة 
العربية، فهناك تصريح قرآىن يشري بوضوح أنه ال يعلم أتويل القرآن 

.وآل بيته األطهار إال الراسخون ىف العلم وهم النىب
 فاملتشابه ىف القرآن ال ميكن فهمه إال ابالستعانة أبهل البيت
فهم الراسخون ىف العلم وهم وحدهم من اطلع على مكنوانت 

القرآن وخزائنه وكنوزه.
وهكذا ابلنسبة للناسخ واملنسوخ واملطلق واملقيد والعام واخلاص ال 
ميكن التوصل إليه إال من خالل أهل البيت فهم أقرب الناس إىل 

رسول هللا الذى نزل عليه الوحى.
بشرية  إفهاماً  يعكس  بعضها  تفاسري عديدة كان  ولقد ظهرت 
انقصة خاضعة لتصورات انقصة ومشوهة وقد أتثر بعضها أبهواء 

.مادية وأتثريات وقتية فهى مرفوضة من أهل البيت

اهلوامش:
1. »املناقب«، ج 4، ص 362؛ »حبار األنوار«، ج 49، ص 99، ابب 

7، ح 16.
2. »الكاىف«، ج 1، ص 399 ح 3.

3. نفس املصدر، ص 192.
4. »نزهة الناظر«، ص 85.

5. انظر »هنج البالغة«، اخلطبة 1؛ »حبار األنوارب، ج 89، ص 32، 
ابب 1، ح 36.

قم،  إنصاراین،  طباعة  االرض«،  مالئكة   البيت »اهل  املصدر: 
صص 382-381.

ال تتقدموا عليهم ال تتقدموا عليهم 
وال تتأخرواوال تتأخروا

اإلمامة، عبارة عن منصب إهلي بعد النيب حممد، وقد يطلق 
عليها أيضا مفردة اخلالفة و الوصاية، ويعترب مبحث اإلمامة من 
أهم املباحث اليت تطرح يف الدراسات واملصنفات اإلسالمية، ولعل 
هذا راجع إىل مالمستها لقضية حفظ وصون الدين بعد النيب، 
من أكثر املواضيع احلساسة واليت بسببها سفكت  وتعترب أيضاً 
اإلسالمي، وابألخص  التاريخ  عرب  املسلمنی  من  اآلالف  دماء 
دماء الشيعة وأتباع أهل البيت بسبب متسكهم إبمامة أئمة أهل 

البيت، ورفضهم إمامة لغريهم.
أيب  بن  علي  اإلمام  هو  النيب  بعد  اإلمام  أبن  الشيعة  فقالت 
طالب ومن بعده األئمة اإلحدى عشر من ولده، وأن 
اإلمام جيب أن يتم اختياره من ِقَبل املوىل تعاىل، والبد من أن 
 ،يكون معصوما، ويكون أفضل اخللق بعد رسول هللا حمّمد

وألجل هذا فالبد من وجوب طاعته من ِقَبل األمة كلها.
ومن أجل اطالعهم على احلقائق الكربى وامتالكهم الرؤية 
 :الواضحة وسريهم على الصراط املستقيم فقد أمران رسول هللا
ونتبعهم وخنطوا على خطاهم ونسري ىف طريقهم ألن  نواكبهم  »أن 

التأخر عنهم هالك والتقدم عليهم ضالل.«
قال: »فال تسبقوهم فتهلكوا وال تعلموهم فأهنم أعلم منكم.«1

لرجلنی من أصحابه: »شرقا وغراب فلن   الباقر اإلمام  وقال 
2».جتدان علماً صحيحاً إال شيئاً خرج من عندان أهل البيت

ينقم  ما  ندرى  »ما   :على بن  احلسنی  الشهداء  سيد  وقال 
الناس منا؟! إان لبيت الرحة وشجرة النبوة ومعدن العلم.«3

وعن اإلمام الصادق: »إن زين العابدين إذا زالت الشمس 
صلى مث دعا مث يصلى على النىب فيقول: اللهم صِل على حممد وآل 

شيخ حسني إنصاراین
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منّوعـــات

هذا أسرة واحدةأسرة واحدة يف  السريع  الرتاجع  إىل  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  وعادوا 
»التصنيف«، الذي ُخيِّل إىل أصحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة 
واقعة تستغين ابلنظر عن الربهان، وما كانوا ليسرعوا هذا اإلسراع 
»التصنيف«  ذلك  بعواقب  »اإلنسانية«  بالء  لوال  الرتاجع  يف 
الوبيل؛ ألنه التصنيف الذي سوَّغ لعنصر من العناصر أن يستبيح 
السيادة على األمم عنوة، وأن يستكثر حق اآلدمية على تلك 

األمم اليت مل يدخلها معه يف قرابة اإلنسان لإلنسان.
فمن كبار علماء األنواع يف العصر احلاضر من يقول، كما جاء يف 

كتاب »قرن من مذاهب دارون«: 
إن التفرقة بني عناصر النوع اإلنساين اعتساف أو توسع يف التعبري، 
يف  أحدمها  يسكن  عنصرين كبريين  إىل  اإلنساين  النوع  نُقّسم  فقد 
القارتني اآلسيوية واألوروبية واألمريكتني، ويسكن اآلخر يف أفريقية 
فقد  الصر،  من  املزيد  أردان  فإذا  األسرتالية،  والقارة  املالای  وبالد 
مها حسب األلوان إىل بيضاء وصفراء وحراء وسوداء ومسراء،  نُقسِّ
ونزيد حصًرا فنبلغ هبا ثالثني، وال مينعنا أن جنعلهم مائتني إال صعوبة 

التفاهم على هذا التقسيم.
وأن  وعناوين،  أمساء  فوارق  العناصر  فوراق  أن  هذا  فحوى 
أقسامها،  وتعدد  أبنائها،  تعدد  على  واحدة  أسرة  »اإلنسان« 

واختالف األلقاب اللغوية اليت ُتطلق على تلك األقسام.
اإلنسان - علما ودينا - يف  قد وضع  القرآن  أن  فحوى هذا 
موضعه الصحيح، حنی جعل تقسيمه الصحيح أنه »ابن ذكر 
اليت ال  البشرية  األسرة  إىل  وقبائله  بشعوبه  ينتمي  وأنه  وأنثى«، 

تفاضل بنی اإلْخوة فيها بغري العمل الصاحل، وبغري التقوى.
»اَی أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل 

لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد هللِا أَتـَْقاُكْم ِإنَّ هللَا َعِليٌم َخِبرٌي«1
وقد نسميهم ابصطالح األمساء »أممًا« كثرية كلما تباعدت بينهم 
املواطن، وحتيزت هبم احلدود، وتشعبت بينهم العقائد واللغات، 
ولكنهم قبل هذا االختالف أمة واحدة هلا إله واحد: هو رب 

العاملنی.
فإذا كانوا قد تعددوا شعواًب وقبائل كما جاء يف اآلية الشريفة، 
فإمنا كان هذا التعدد أقوى األسباب إلحكام صلة التعارف بينها، 
الشعوب  تعدد  فإن  وتعريف »اإلنسانية« كلها أبسرار خلقها؛ 
والقبائل يعدد املساعي واحليل الستخراج كنوز األرض، واستنباط 
حسب  وعلى  واألزمنة،  املواقع  حسب  على  الصناعة،  أدوات 
امللكات والعادات اليت تتفتق عنها ضرورات العيش والذود عن 
احلياة، فينجم عن هذا ما ال بد أن ينجم عنه من تعدد احلضارات، 
وأفاننی الثقافة، وتزداد »اإلنسانية« عرفااًن أبسرار خلقها، وعرفااًن 
ملا حتسه من  إليه اضطرارًا  بينها، وتضطر  فيما  خبالقها، واقرتااًب 

اشتباك منافعها، وسراين الضرر من قريبها إىل بعيدها: 
»َوِمْن آاَیتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ 

ِلَك آَلاَیٍت ِلّْلَعاِلِمنَي«2 يف ذَٰ
وهذا هو حكم القرآن يف وحدة بين اإلنسان، ويف تدعيم هذه 
الوحدة مبا حيسبه الناظر املتعجل اباًب من أبواب اإلفراق والتباين، 

وهو تعدد الشعوب والقبائل واختالف اللغات واأللوان: 
»َوَما َكاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة فَاْختـََلُفوا َوَلْواَل َكِلَمٌة َسبـََقْت ِمن رَّبَِّك 

َلُقِضَي بـَيـْنـَُهْم ِفيَما ِفيِه خَیَْتِلُفوَن«3 
»َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فـَبـََعَث هللاُ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن«4
»َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َواَل يـََزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي«5

»َوَلْو َشاَء هللاُ جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َولَِٰكن لِّيـَبـُْلوَُكْم يف َما آَتُكْم فَاْسَتِبُقوا 
اخْلَيـَْراِت«6

األزر ابلوحدة بنی  اإلنسان مشدودة  الوحدة يف صلة  إن هذه 
الناس كافة يف الصلة ابهلل - رهبم ورب العاملنی - الذي ُيسّوي 
فيما  بينهم  يقضي  ال  مث  واإلنصاف،  ابلرمحة  ويدينهم  بينهم، 
اختلفوا فيه إال بقسطاس العدل، أيهم أحسن عماًل وأقرب إىل 

التقوى واستباق اخلريات: 
ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد الَّ ِإلََٰه ِإالَّ ُهَو الرَّْحَُٰن الرَِّحيُم«7  »َوِإهلَٰ

ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو  َا ِإهلَٰ َا َأاَن َبَشٌر مِّثـُْلُكْم يُوَحٰى ِإيَلَّ َأنَّ »ُقْل ِإنَّ
ِلَقاَء رَِبِّه فـَْليـَْعَمْل َعَماًل َصاِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَِبِّه َأَحًدا«8

ِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوَأاَن رَبُُّكْم فَاْعُبُدوِن«9  »ِإنَّ هَٰ
ُُكْم ِإلٌَٰه َواِحٌد فـََهْل أَنُتم مُّْسِلُموَن«10 َا ِإهلَٰ َا يُوَحٰى ِإيَلَّ َأنَّ »ُقْل ِإنَّ

ولقد كان من احلق يف ذمة العلم أن يرتيث علماء املقابلة بنی 
األداين طوياًل عند هذه املرحلة العظمى يف اتريخ العقيدة، ويف 
احلياة  اتريخ  يف  بل  األخالقية،  القيم  اتريخ  ويف  الفكر،  اتريخ 
اإلنسانية من مطلعها، يف ظلمات املاضي اجملهول، إىل هذا األوج 
السامق الذي ارتفعت إليه بعد ألوف السننی، وما كانت لرتتفع 
إليه بعمل وال عقيدة غري العقيدة يف رب واحد هو رب العاملنی.

إهنا مل تكن كلمة يف موضع كلمة، ومل تكن صفة من صفات 
التقديس بدياًل من صفة مثلها، ومل تكن رمية من غري راٍم على 

لسان انسك ذاهل يقول يف تسبيح املعبود كيف يقول.
إهنا مل تكن لفتة من لفتات الساعة هتيم ابلنظر الشارد يف تيٍه من 
السحر والكهانة، مث ال تبايل أن تعود إىل خلفها كما تعود إىل 

أمامها على غري هدى.
لو كانت كذلك لذهبت يف غمار الكلمات واألوهام، ومل يباِل 

من لَفظ هبا أو استمع إليها أن يعيدها مرتنی.
ولكنها كانت قبلة يستقبلها اإلنسان على سواء مل يكن اَبِلَغُه لو 
مل يعتدل إليه يف مطلع الطريق، وهيهات - على غري هذه القبلة 

مطالبون  أهنم  الغربينی  من  السابع عشر  القرن  علماء  إىل  ُخّيل 
الياء، وأن تعريف شيء من  العلم من األلف إىل  بتغيري كتاب 
وإلعادة  لرفضه  الوسطى كاف  القرون  عقائد  من  أبنه  األشياء 

حبثه، مث إعادته إىل االصطالح مبدلول جديد.
وأول هذه التعريفات املتبدلة تعريف اإلنسان حسب موضعه من 
هذا العامل؛ ألن اإلنسان مل يزل يف كل عصر، ويف كل علم، ويف 
كل عقيدة مقياسا ملا عداه من خالئق هذا العامل، بل مقياسا 
للعامل أمجع، يتبدل النظر إليه كلما تبدل النظر إىل الوجود أبسره.

ومل يتبدل النظر إىل مركز الكرة األرضية من األجرام السماوية، 
حىت ُخّيل إىل كثري من الفلكينی واجلغرافينی أن حقائق السماوات 

واألرضنی قد تغريت؛ ألن الكرة األرضية مركز اإلنسان.
فوضعه  اخلليقة كلها،  من  اإلنسان  مكان  إىل  النظر  أعيد  وقد 
علماء احليوان مبوضع واحد مع طبقة األحياء اليت عرّفوها ابسم 
األوائل Primates وهي يف الذروة من طبقات احليوان اللبون.

بعيدا  بعضهم  فذهب  احليواين،  النوع  هذا  »تصنيف«  وأعيد 

يف تقسيمه إىل عناصر، وإىل الرجوع بكل عنصر منها إىل نوع 
من القردة األوائل، كما سيجيء يف الكالم على آراء النشوئينی 

القائلنی ابلتطور واالرتقاء.
والذين قالوا: إنه نوع واحد مل يراتبوا يف تقسيمه إىل »عناصر« 
أو سالالت تكاد - لوال التناسل فيما بينهما - أن تعترب أنواعا 
إن جتارب  بعضهم:  قال  بل  وعقوهلا،  أبداهنا  برتاكيب  مستقلة 
العلم مل تثبت إمكان التناسل بينها، ومل تنف إمكان التناسل بنی 
نتمهل  أن  للبشرية، وجيب  املشاهبة  القردة  أنواع  بعضها وبعض 
قلياًل قبل التحقق من أن السالالت اإلنسانية كلها قابلة للتوالد 
فيما بينها، كما يتوالد ذكور احليوان وإانثه من النوع الواحد بغري 

عائق للنمو يف دور احلمل ودور الطفولة.
والذين قنعوا ابختالف العناصر والسالالت مل يقنعوا ابلقليل من 
فوارق هذا االختالف؛ فمنهم من كاد جيعل الساللة »اآلرية« 
النوع »البيولوجي« يف االختالف،  نوًعا »سيكولوجّيا« يضارع 

ويف قابلية »التفاهم« والتعامل و»تناسل« العواطف واألفكار.

اإلنسـان في القرآن

اإلنسـان في القرآن
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- أن ينتظم لإلنسان مسلك معقول إىل الرشد والضمري.
إن قيم األعمال واألخالق ال قوام هلا مع اإلميان برب هو رب 
هذا القبيل أو هذا الشعب، بنی من خلق هللا من قبائل ال خيتارها 

وشعوب ال ينظر إليها.
وإن هذه القيم لغو عند أانس حييق هبم الذنب وما اقرتفوه، ويهبط 
عليهم الغفران وما صعدوا إليه، ويتقلبون بنی النقمة والنعمة بغري 
جريرة من إمث، وبغري شفاعة من توبة، وبغري نية لإلساءة وال نية 

للتكفري.
إن العامل اإلنساين كلمة غري مفهومة عند من يدين برب غري رب 
العاملنی، وإن قيم األخالق كيل جزاف حنی تنقطع األسباب بنی 
»اإلنسانية«  وإن  والعقاب،  الثواب  وبنی  والسيئات،  احلسنات 

اجلامعة شيء ال وجود له قبل أن يوجد »اإلنسان املسئول«.
وإمنا توجد »اإلنسانية الواحدة«، ويتساوى اإلنسان واإلنسان مع 
اإلله الواحد األحد، رب الناس ورب العاملنی أمجعنی، أفضلهم 

عنده أتقاهم وأصلحهم وأسبقهم إىل اخلريات.

وما التقوى؟
التقوى كلمة واحدة جتمع كل وازع يزع الضمري.

ابلتبعة،  النهوض  على  أقدرهم  التقوى  أمانة  على  الناس  وأقدر 
وأعرفهم مبواضع املعروف واملنكر، واملباح واحملظور.

واإلنسان التقي مرة أخرى هو اإلنسان »اإلنسان«.
ما هذه التقوى اليت يتعلق هبا كل فضل لإلنسان عن رب العاملنی؟

لو شاء فالسفة األخالق لعلموا ما هي هذه التقوى، وعلموا حّقا 
أن موازينهم مجيًعا ال حتسن الرتجيح بنی فضل وفضل، وبنی قدرة 
وقدرة كما حتسنه هذه »التقوى« اليت حيسبوهنا »تسبيحة« من 
تسابيح املعابد، وخُييَّل إليهم أهنا أفشل من أن تنفع العامل احملقق 
يف مقام املوازنة والتفضيل، فليس بنی فاضل ومفضول قط من 
رجحان غري رجحان األفضل يف القدرة على التبعة، مبا طاب هلم 

من ألوان التبعات.
هي موضع الرجحان للعامل على اجلاهل، وللرشيد على القاصر، 
وللذكي على الغيب، وللقادر على العاجز، وللمهذب على الفدم، 
وللمجدود على احملروم، وللغين على الفقري، وللسيد على العبد، 
املكنی على صاحب  اخللق  احملكوم، ولصاحب  وللحاكم على 
اخللق اهلزيل، ولكل فاضل - ابإلجياز - على كل مفضول، وما 

من ميزان آخر ينفع فالسفة األخالق يف طائفة من هذه اخلصال 
إال خذهلم يف طائفة غريها، بل يف أكثرها وأحوجها إىل املوازنة 

والتفضيل.
فليست »مجلة« اإلنسان ماثلة يف تفضيل العلماء على اجلُهالء، 
أو الراشدين على الُقصَّر، أو األذكياء على األغبياء، أو غري هؤالء 
على غري هؤالء من الفاضلنی على املفضولنی؛ فإن العامل يفضل 
املقابلة  عند  مفضواًل  يئوب  قد  ولكنه  مراء،  وال  ابلعلم  اجلاهل 

بينهما يف ابب من أبواب اخلربة، أو نزعة من نزعات الفطرة.
وهكذا كل راجح وكل مرجوح مبيزان املال أو النسب أو اخلالئق 
والعادات، ولكننا إذا حكمنا أبن إنساان يفضل إنساان ابلقدرة 
على حتمل التبعات، فهو الراجح ال مراء يف كل ميزان من موازين 
املفاضلة بنی بين اإلنسان، وكل قيمة حتسب لإلنسان فهي داخلة 
يف هذا احلساب، فإن جاز أن هتمل ويبقى اإلنسان بعدها أهاًل 
للرجحان ابلتبعات؛ فهي مهملة حّقا ولو كان هلا شأهنا يف غري 

هذا اإلنسان:
»ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد هللِا أَتـَْقاُكْم«11

إن هللا هلو القسطاس الذي ينشئ »لإلنسانية« حقوق املساواة 
بنی أبنائها دينا وعلما، وفلسفة وشريعة، وإهلاما من الوحي اإلهلي، 

ومتحيصا من البديهة اإلنسانية.
ومكان الوحي اإلهلي يف هذه املساواة أهنا قد شرعت لإلنسان 
شريعتها حقًّا من حقوق اخللق والتكوين، ومل تشرعها له وسيلة 
إابن  يف  السياسة  »إجراءات«  من  وإجراء  احلكم،  وسائل  من 
اخلطر املطبق خيفة من ثورة النفوس، وتنافًسا على عدد األصوات 
يف معارك االنتخاب؛ فإن أحدا ممن خوهلم القرآن تلك املساواة 
رب  وحي  من  عليه  تنزل  أن  قبل  ليناهلا  يكن  ومل  يطلبها،  مل 
العاملنی، ولكنها مل تنشأ يف حضارة من حضارات العامل القدمي 
أو احلديث إال كان وراءها حيلة، أو وسيلة سياسية، أو مراوغة 

متليق وتسكنی.
ولوال حروب أثينا وإسبارطة، وحروب رومة وفارس، وحروب األمم 
يف القرن العشرين، ملا مسع »دميوس« بشيء يسمى الدميقراطية، 
املعاول  لذوي  بشيء  املتأخرون  »الدميوقراطيون«  رضخ  وال 
واملناجل، أو لذوي األلوان اجملندين للمصانع واملعسكرات، وال 
مسع العامل مبساواة بنی بين آدم ال فضل فيها ألحد منهم على أحد 

بغري العمل الصاحل وتقوى هللا.

اإلنسـان في القرآن

اهلوامش:
1. سورة احلجرات، اآلية 13.

2. سورة الروم، اآلية 22.
3. سورة يونس، اآلية 19.

4. سورة البقرة، اآلية 213.
5. سورة هود، اآلية 118.
6. سورة املائدة، اآلية 48.

7. سورة البقرة، اآلية 163.
8. سورة الكهف، اآلية 110.

9. سورة األنبياء، اآلية 92.
10. سورة األنبياء، اآلية 108.
11. سورة احلجرات، اآلية 13.

املصدر: عباس حممود العقاد، »اإلنسان يف القرآن«، شرکة هنضة مصر، 
الطبعة الرابعة، 2005م.

اإلنسـان في القرآن
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الصراط المستقيمالصراط المستقيم
وقال: »ایعلي الصراط صراطك واملوقف موقفك.«8

قال احلسكاين: يعين به إىل والية علي بن ايب طالب.9

2. الثعليب الشافعي
روى الثعليب الشافعي يف تفسريه »كشف البيان يف تفسري القرآن« 
يف تفسري قوله تعاىل: »اْهِداَن الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم« قال مسلم بن 

حيان:
من  صراط  عن  والتعوذ  واله  حممد  صراط  يقول:  بريده  ااب  مسعت 

غضب هللا علية.10

3. وكيع بن اجلراح
واخرج وكيع بن اجلراح يف تفسريه ابسناده عن عبد هللا بن عباس 
يف قوله )اْهِداَن الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم( قال: قولوا معاشر العباد ارشدان 

إىل حب حممد واهل بيته.11

الصراط يف رواایت الشيعة
يف  وصراط  الدنيا  يف  صراط  صراطان:  الصراط  أّن  خيفى  وال 
اآلخرة، وأحدمها يعرّب عن اآلخر، وبينهما تالزم يف العلم والعمل.

عن املفّضل بن عمر قال: سألت أاب عبد هللا عن الصراط 
فقال: 

»هو الطريق إىل معرفة هللا عّز وجّل، ومها صراطان: صراط يف الدنيا 
وصراط يف اآلخرة، فأّما الصراط الذي يف الدنيا فهو اإلمام املفروض 
الطاعة، من عرفه يف الدنيا واقتدى هبداه مّر على الصراط الذي هو 
جسر جهّنم يف اآلخرة، ومن مل يعرفه يف الدنيا زّلت قدمه عن الصراط 

يف اآلخرة فرتّدى يف انر جهّنم.«12
واإلمام السّجاد يعّرف املصداق األمّت للصراط املستقيم يف 

 :قوله
»ليس بني هللا وحّجته سرت، حنن أبواب هللا، وحنن الصراط املستقيم، 
وموضع  توحيده،  وأركان  وحيه،  ترامجة  وحنن  علمه،  عيبة  وحنن 

سّره.«13
عن أيب حزة الثمايل، عن أيب عبد هللا، قال: سألته عن قول 
 :قال ُمْسَتِقيٌم«،14  َعَليَّ  ِصَراٌط  َهَذا  »قَاَل  وجّل:  عّز  هللا 

»وهللا علّي هو وهللا امليزان والصراط املستقيم.«15
 :يف حديث، قال: »قال أمري املؤمنني عن أيب عبد هللا

»إّن هللا تبارك وتعاىل لو شاء لعّرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه 
وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن واليتنا، أو 

فّضل علينا غريان فإهّنم عن الصراط لناكبون.«16
»َوإنََّك لَـَتْدُعوُهْم إىَل ِصَراط ُمْسَتِقيم ٭ َوإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة 

َراِط لَـَناِكُبوَن«17 َعِن الصِّ
وبئس  داخراً  جهّنم  يف  فإنّه  املستقيم  الصراط  عن  نكب  ومن 

املهاد.
عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا، قال: 

»الصراط الذي قال إبليس )أَلَقـُْعَدنَّ هَلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم(، فهو 
علّي.«18

فالشيطان منذ اليوم األّول أقسم بعزّة هللا سبحانه أنّه يغوي ويضّل 
الناس مجيعاً إالّ عباد هللا املخلصنی، وقد قال رسول هللا يف 

واليته وحّقه: 
»فَوعّزة ريّب وجالله إنّه لباب هللا الذي ال يؤتى إالّ منه، وإنّه الصراط 

املستقيم، وإنّه الذي يسأل هللا عن واليته يوم القيامة.«19
 :وقال

»أتين جربئيل فقال: اُبّشرك ای حمّمد مبا جتوز على الصراط؟ قال: 
قلت: بلى، قال: جتوز بنور هللا، وجيوز علّي بنورك، ونورك من نور 
هللا، وجتوز اُّمتك بنور علّي، ونور علّي من نورك »َوَمْن مَلْ جَيَْعْل هللاُ َلُه 

نُوراً َفَما َلُه ِمْن نُور«20
 :وقال

»إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهّنم مل جيز عليه إالّ من 
كان معه جواز فيه والية علّي بن أيب طالب، وذلك قوله تعاىل: 

»َوِقُفوُهْم إنَـُّهْم َمْسُؤوُلوَن«21 
22.يعين عن والية علّي بن أيب طالب

 :وقال
على  الصراط  ونصب  القيامة  يوم  واآلخرين  األّولني  »إذا مجع هللا 
جسر جهّنم مل جيز هبا أحد إالّ من كانت معه براءة بوالية علّي ابن 

23».أيب طالب
ويف حديث وكيع، قال أبو سعيد: 

ای رسول هللا، ما معىن براءة علّي؟ قال: »ال إله إالّ هللا، 
حمّمد رسول هللا، علّي ويّل هللا.«24

وقال يف حديث طويل: 
»... وإّن ريّب عّز وجّل أقسم بعّزته أ نّه ال جيوز عقبة الصراط إالّ من 

معه براءة بواليتك ووالية األئمة من ولدك.«
 :وعنه

»إذا كان يوم القيامة يقعد علّي بن أيب طالب على الفردوس - وهو 
جبل قد عال على اجلّنة فوقه عرش رّب العاملني، ومن سفحه تنفجر 

السؤال: من هو الصراط املستقيم وما هو تفسريه؟

اجلواب: 
-أّن  والشيعة1  السّنة   - الفريقنی  عند  الصحيح  يف  ورد  قد 
 . الصراط املستقيم هو والية أمري املؤمننی علّي بن أيب طالب
واملؤمن يف كّل صالة ويف فاحتة الكتاب يدعو ويطلب من ربّه أن 
يهديه الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبّينی 

والصّديقنی والشهداء والصاحلنی.
»َوَمْن يُِطِع هللَا َوالرَُّسوَل فَاُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أ نـَْعَم هللاُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي 

يِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِنَي َوَحُسَن اُْولَِئَك رَِفيقًا«2 دِّ َوالصِّ
والصراط يتمّثل يف عبادة هللا أيضاً فإنّه من مصاديقه:

»َوأِن اْعُبُدوين َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم«3

كما يطلق على الدين اإلسالمي احلنيف:
»إنَّيِن َهَداين َريبِّ إىَل ِصَراط ُمْسَتِقيم ِديناً ِقَيماً ِملََّة إبـَْراِهيَم َحِنيفًا«4

»َوَمْن يـَبـَْتِغ َغيـَْر اإلْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه«5
وابلصراط املستقيم يصل العبد إىل سعادة الدارين:

»َوأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه«6

الصراط يف رواایت أهل السنة
1. السكاين النفي

:لعلي قال السكاين النفي قال النيب
يعسو  وانت  املستقيم  الصراط  وانت  الواضح  الطريق  »أنت 

ابملؤمني.«7

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة
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أهنار اجلّنة وتتفّرق يف اجلنان - وهو جالس على كرسي من نور جيري 
بني يديه التسنيم، ال جيوز أحد الصراط إالّ ومعه براءة بواليته ووالية 
أهل بيته، يشرف على اجلّنة فيدخل حمّبيه اجلّنة ومبغضيه النار.«25

 :عن أيب عبد هللا
»ربّنا آمّنا واتّبعنا موالان وولّينا وهادينا وداعينا وداعي األانم وصراطك 
إليك على بصرية هو  الداعي  املستقيم السوّي، وحّجتك وسبيلك 
ابّتاذ  يلحدون  ومبا  بواليته  يشركون  عّما  هللا  سبحان  اتّبعه،  ومن 
الوالئج دونه، فاشهد ای إهلي أ نّه اإلمام اهلادي املرشد الرشيد علّي 
أمري املؤمنني الذي ذكرته يف كتابك وقلت: »َوإنَُّه يف اُمِّ الِكَتاِب َلَديـَْنا 

َلَعِليٌّ َحِكيٌم«26 ال ُاشركه إماماً وال أّتذ من دونه وليجة.«27
٭٭٭

 فحقيقة الصراط املستقيم وسرّه هو والية أمري املؤمننی علّي
وأوالده األئمة املعصومنی األحد عشر، وواليتهم متّثل والية 
الرسول األعظم خامت األنبياء حمّمد، وإّن واليتهم مجيعاً متّثل 
والية هللا العظمى جّل جالله، وهبذه الوالية وجتّلياهتا وظهوراهتا 

وشؤوهنا يصل اإلنسان إىل سعادة الدارين.
».الصراط املستقيم أمري املؤمنني« :قال اإلمام الصادق

 :وقال أمري املؤمننی موالان اإلمام علّي
»أان الصراط املمدود بني اجلّنة والنار، وأان امليزان.«

والية علي الّصراط املستقيم
وجاء يف بعض الرواايت تفسري ذلك أبمري املؤمننی كما أورده 
اخلوارزمي يف »املناقب« بسنده عن اإلمام الّصادق أنه قال:

»أوحى هللا تعاىل إىل نبّيه: »فَاْسَتْمِسْك اِبلَّذي ُأوِحَي ِإلَْيَك ِإنََّك َعلى 
ِصراط ُمْسَتقيم«، فقال: »إهلي، ما الصراط املستقيم؟»

قال: والية علي بن أيب طالب، فعليٌّ هو الصراط املستقيم.«28
وال يعرتي أّي مسلم شك يف أن اتّباع أمري املؤمننی ابملفهوم 
الّصحيح، يوجب الّسعادة يف الدنيا و النجاة والفوز يف اآلخرة، 
املستقيم  الصراط  هو   علّيًا اإلمام  ليقينه أبن  إالّ  ذلك  وما 

بعينه.
فإذا ما ُخريِّ العاقل بنی سلوك طريق يوصله إىل اهلدف والغاية 
قطعاً ويقيناً، وبنی سلوك طريق آخر مشكوك يف هنايته وبلوغه 
النيب  قال  وقد  األول،  الطريق  خيتار  ال  فكيف  املطلوبة،  غايته 

:األعظم
»علّي مع الق والق مع علّي ال يفرتقان.«29

و»علي مع القرآن والقرآن مع علّي.«30
:وقوله

»من أطاع علّياً فقد أطاعين ومن أطاعين فقد أطاع هللا.«31
وهل ينطق الرسول األعظم نقيض ما أيمر به هللا؟ فالباري 

يقول يف حمكم كتابه: »َمْن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع هللَا«32
فعلى هذا األساس الرصنی، أوصى النيب أُمته بقوله:

»إيّن ترك فيكم الثقلني، كتاب هللا وعرتيت أهل بييت، ما إن متسكتم 
هبما لن تضّلوا.«33

فالقرآن والعرتة متالزمان ولن ينفك أحدمها عن اآلخر البتة، وكالم 
 :القرآن، لذلك قال القرآن كالم العرتة، وكالم العرتة كالم 

»وإهنما لن يقرتقا حىت يردا علّي الوض وِاين سائلكم عنهما.«
واملتويّل  عليه  الواقف  لّلقاء؟ ألّن  احلوض موعداً  وملاذا خّصص 
ألمره والّساقي منه هو علي بن أيب طالب، إذ قال بال 

خفاء وبال غموض وبوضوح الرسالة:
»ای علي، أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي يف الدنيا واآلخرة، وأنت 

صاحب حوضي، ومن أحّبك أحّبين ومن أبغضك أبغضين.«34
بسفينة   املعصومنی األئّمة   النيب بتشبيه  انهيك  هذا، 
اليت دارت عليها  اخلفّية  النكات  إىل  األذهان  لَِلفت   ،نوح

األسئلة واألجـوبة

اليت  األسباب  للتدبّر يف  اإلنسان  وتدعو   ،نوح النيب  قّصة 
أّدت إىل افرتاق ابنه عنه ليكون من اهلالكنی، ومل تغنه شفاعة أبيه 
النيب عند هللا تعاىل النتشاله من الورطة اليت أحاطت به، فحال 
بينهما املاء وكان من املغرقنی، وعلى أثر ذلك جاء العتاب اإلهلي:

»قاَل ای نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـُْر صاِلح«35
وبناًء على هذه القاطعّية، مل ينج أحد من الغرق إالّ الذي سبق 
إىل ركوب السفينة، وخاب اآلخرون إىل اهلالك، حىت ولو كان 

ابناً للنيّب.

اهلوامش:
صص   ،7 ج  املرعشي،  النجفي  السّيد  وتعليقاته«،  احلّق  »إحقاق   .1

114-125؛ »حبار األنوار«، العالّمة اجمللسي، ج 24، صص 25-9.
2. سورة النساء، اآلية 69.

3. سورة يس، اآلية 61.
4. سورة األنعام، اآلية 161.

5. سورة آل عمران، اآلية 85.
6. سورة األنعام، اآلية 153.

7. »شواهد التنزيل«، احلسكاين احلنفي، ج 1، ص 58.
8. »املناقب املرتضويه«، طبعة مببئي، ص 133.

9. »شواهد التنزيل«، حتقيق احملمودي، 1990م.، وزاة االرشاد، طهران، 

ج 1، ص 346،؛ »غاية املراد«، الشهيد االول، ص 246؛ »املناقب«، 
ابن شهر اشوب، ج 2، ص 217.

10. »غاية املرام«، ص 246.
11. املصدر السابق.

12. »حبار األنوار«، ج 8، ص 66.
13. املصدر السابق، ص 70.
14. سورة احلجر، اآلية 41.

15. »تفسري الربهان«، ج 2، ص 344.
16. »الكايف«، ج 1، ص 184.

17. سورة املؤمنون، اآليتان 73 و74.
18. »شواهد التنزيل«، ج 1، ص 61.

19. املصدر السابق، ص 59.
20. سورة النور، اآلية 40.

21. سورة الصافّات، اآلية 24.
22. »حبار األنوار«، ج 8، ص 69.

23. »فرائد السمطنی«، ج 1، ص 298.
24. »مناقب آل أيب طالب«، ج 2، ص 156.

25. »فرائد السمطنی«، ج 1، ص 292.
26. سورة الزخرف، اآلية 4.

27. »حبار األنوار«، ج 24، ص 23.
28. »الروضة يف فضائل امري املؤمننی«، ص 102؛ »مناقب اخلوارزمي«، 
الثعليب«، ج 1،  التنزيل«، ج 1، ص 76؛ »تفسري  ص 62؛ »شواهد 

ص 120.
»اخلصال«،  منها:  والشيعية  السنية  املصادر  يف  احلديث  هذا  نقل   .29
ص 496؛ »األمايل للّصدوق«، ص 150؛ »كفاية األثر«، ص 200؛ 
»االحتجاج« ج 1، ص 97؛ »حبار األنوار« ج 10، ص 432؛ »شرح 
و 135؛  املختاره«، صص 97  »الفصول  األخبار«، ج 2، ص 60؛ 
»جممع الزوائد«، ج 7، ص 235؛ »اتريخ بغداد«، ج 14، ص 322؛ 
»اتريخ مدينة دمشق«، ج 42، ص 449؛ »ينابيع املوّدة«، ج 1، ص 
173؛ »املعيار واملوازنة«، ص 119؛ »شرح ابن أيب احلديد«، ج 2، ص 

.297
30. كذلك جاء هذا احلديث يف املصادر املعتربة للفريقنی منها: »أمايل 
الشيخ الطوسي«، ص 460؛ »الطرائف«، ص 103؛ »األربعون حديثًا«، 
ص 73؛ »الصراط املستقيم«، ج 3، ص 163؛ »حبار األنوار«، ج 22، 
»جممع  124؛  ص   ،2 ج  الصحيحنی«،  على  »املستدرك  476؛  ص 
الزوائد«، ج 9، ص 134؛ »املعجم االوسط«، ج 5، ص 135؛ »املعجم 
الصغري«، ج 1، ص 255؛ »كنز العمال«، ج 11، ص 603؛ »فيض 
القدير«، ج 4، ص 470؛ »املناقب للخوارزمي«، ص 177؛ »اجلامع 
الصغري«، ج 2، ص 177؛ »سبل اهلدى والرشاد«، ج 11، ص 297؛ 

األسئلة واألجـوبة
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»ينابيع املوّدة«، ج 1، ص 124.
31. »معاين األخبار«، ص 373؛ »حبار األنوار«، ج 38، ص 139؛ 
»املستدرك على الصحيحنی«، ج 3، ص 121؛ »كنز العّمال«، ج 11، 

ص 614.
32. سورة النساء، اآلية 80.

منها:  خمتلفة  أبلفاظ  احلديث  هذا  واخلاصة  العامة  مصادر  نقلت   .33
»بصائر الدرجات«، ص 433؛ »كمال الدين«، صث 236 و238؛ 
»العمدة«، ص 71؛ »الطرائف«، صص 114 و116؛ »كفاية األثر«، 
ص 137؛ »وسائل الشيعة«، صص 18 و 19؛ »حبار األنوار«، ج 36، 
ص 331؛ »فضائل الصحابة«، ص 15؛ »مسند أمحد بن حنبل«، ج 
3، ص 26؛ »املستدرك على الصحيحنی«، ج 3، ص 109؛ »جممع 
الزوائد«، ج 9، ص 163؛ »مسند أيب يعلى«، ج 2، ص 297؛ »سبل 
الكربى«، ج 5، ص 45؛  »السنن  والرشاد«، ج 11، ص 6؛  اهلدى 
»البداية والنهاية«، ج 5، ص 228؛ »ينابيع املوّدة«، ج 1، صص 105 

و115؛ »كنز العمال«، ج 1، ص 186.
34. »أمايل الّصدوق«، ص 116؛ »عيون أخبار الرضا«، ج 2، ص 264؛ 

»حبار األنوار«، ج 39، ص 211.
35. سورة هود، اآلية 46.

املصادر: 
1. haydarya.com
2. al-milani.com

3. موقع نصرة املذهب اجلعفري.
4. »مع األئّمة اهلداة يف شرح الزايرة اجلامعة الكبرية«، آية هللا السيد علي 

احلسيين امليالين.

15 ذو احلجة، ذکری والدة علي بن حممد اهلادي
حدث يىي بن هرمثة، قال: وّجهين املتوكل اىل »املدينة« إلشخاص 
علي بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر لشئ بلغه عنه، 
فلما صرت إليها ضج أهلها وعجوا ضجيجاً وعجيجاً ما مسعت 

مثله.
فجعلت أسكنهم وأحلف هلم أين مل أؤمر فيه مبكروه، وفتشت 
بيته فلم أجد فيه إال مصحفا ودعاء، وما أشبه ذلك، فأشخصته 

وتوليت خدمته وأحسنت عشرته. 
فبينا أان انئم يوماً من األايم والسماء صاحية والشمس طالعة، إذ 
ركب وعليه ممطر، وقد عقد ذنب دابته، فعجبت من فعله، فلم 
يكن بعد ذلك إال هنيهة حىت جاءت سحابة فأرخت عزَالَيها، 

وانلنا من املطر أمر عظيم جداً. 
فالتفت إيل، وقال: »أان أعلم أنك أنكرت ما رأيت، وتومهت 
تعلمه، وليس ذلك كما ظننت، ولكن  أين علمت من األمر ما ال 
نشأت ابلبادية، فأان أعرف الرایح اليت يكون يف عقبها املطر، فلما 

أنا أعرف الرياح!

الحكــايات

فتأهبت  املطر،  رائحة  منها  ومشمت  تلف  ال  ريح  هبت  اصبحت 
لذلك!«

فلما قدمت مدينة »السالم« بدأت بـإسحاق ابن إبراهيم الطاهري، 
الرجل قد ولده  إن هذا  ای يىي،  فقال يل:  وكان على »بغداد« 
رسول هللا، واملتوكل من تعلم، وإن حرضته على قتله كان رسول هللا 

خصمك! 
فقلت: وهللا ما وقفت له إال على كل أمر مجيل. 

فصرت اىل »سامرا«، فبدأت بوصيف الرتكي وكنت من أصحابه 
فقال: وهللا لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة ال يكون املطالب 

هبا غريي! 
فعجبت من قوهلما، وعرفت املتوكل ما وقفت عليه، وما مسعته من 

الثناء عليه فأحسن جائزته، وأظهر بره وتكرمته.

نقل عن   ،»اهلادي علي  »اإلمام  الكوراين،  علي  الشيخ  املصدر: 
املسعودي يف »مروج الذهب«، ج 4، ص 84.
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»ُغَرُر احِلكم و ُدَرُر الكِلم«، هو كتاب يشتمل على 10760 
من عيون كلمات وحكم ومواعظ أمري املؤمننی للشيخ أيب 
فيه كلمات  مجع  سنة 510هـ  املتوىف  اإلمامي،  اآلمدي  الفتح 
احلكم واملواعظ ألمري املؤمننی على ترتيب حروف املعجم. 
ويعد الكتاب من أشهر املصنفات احلديثية عند الشيعة اإلمامية 
وترجم اىل أكثر من لغة مع كثري من الشروح والتلخيصات وقد 

رتب له بعض املؤلفنی عدة فهارس موضوعية. 

املؤلف
أبوالفتح انصح الدين عبدالواحد بن حممد اآلمدي )تويف يف االنصف 
األول من القرن 6 هـ.ق.( حمدث و قاضي يف بلدة آمد يف تركيا، 

و هو صاحب كتاب غرر احلكم ودرر الكلم. 
ال تتوفر معلومات وافية عن حياته، كما مل تتحدد كتب الرجال 
اتريخ والدته ووفاته؛ وذكر اآلمدي يف مقدمة جواهر الكالم أن 
أمحد الغزايل )520هـ( كان من معاصريه. ويشري ابن شهر آشوب 

غرر الحكـم 
ودرر الكلـم

)588هـ( - ضمن سرد مسانيد الشيعة - إىل أن اآلمدي أجازه 
برواية غرر احلكم. واختلف يف اتريخ وفاته فقيل 510 و 520 و 
550هـ، إال احملدث األرموي رجح يف مقدمة غرر احلكم اعتماداً 

منه على القرائن والشواهد أن يكون اتريخ وفاته يف 500 هـ.
مجع الكتاب القاضي انصح الدين أبو الفتح عبد الواحد بن حممد 
بن عبد الواحد التميمي اآلمدي املتوىف سنة 510هـ.1 املنسوب 
اىل مدينة آِمد من توابع داير بكر.2 ومل يصلنا الكثري عن اتريخ 
الرجل وحياته وله كتاب آخر موجود حتت عنوان جواهر الكالم 

يف احلكم واالحكام من قصة سيد األانم.3

مذهب املؤلف
املذهب  أتباع  من  يكن  مل  الرجل  القول أبن  اىل  البعض  ذهب 
للكتاب ومدحه  مقدمة شرحه  ما ورد يف  اىل  اإلمامي مستنداً 
ألمري املؤمننی بقوله »كرم هللا وجهه«، إال أن املريزا عبد هللا 
األفندي4 وابن شهر آشوب5 والعالمة اجمللسي6 وصفوه ابحملدث 

بزرك  الـأقا  »الذريعة«،  فعل صاحب  وهكذا  الشيعي.  اإلمامي 
الطهراين.

ومحل املريزا عبد هللا األفندي قوله »كرم هللا وجهه« على التقية أو 
أنه انتج من تصرف النساخ والكتاب.7 وقد ساق احملدث النوري 

جمموعة من الشواهد واألدلة اليت تكشف عن تشيع الرجل.8

حمتوى الكتاب وهيكليته
يشتمل الكتاب على 10760 من قصار كلمات وحكم أمري 
اليت  املصنفات  من  جمموعة  من  املؤلف  استلها   املؤمننی
تعرضت لذكر كالمه منها كتاب هنج البالغة، وكتاب مئة 

كلمة للجاحظ، وحتف العقول ودستور معامل احلكم.
وقد رتب اآلمدي كتابه حسب احلروف األجبدية وفقاً للحرف 

األول للكلمات املوزعة على 91 ابابً.
روى اآلمدي الكلمات واحلكم جمردة عن األسانيد وقد اشار يف 
مقدمة كتابه اىل أنه تعمد حذف االسانيد.9 األمر الذي قلل من 
قيمة الكتاب يف الوسط العملي الذي يرى للسند قيمة كربى يف 

جمال البحث العلمي واالعتماد على الرواايت.10

اهلدف من وراء تصنيفه
ذكر املؤلف يف سبب أتليفه أن أاب عثمان اجلاحظ إقتصر على 
مجع مئة حكمة ألمري املؤمننی األمر الذي مل يرتضه املؤلف 

واعتربه جمافيا للحق فقرر مجع كلماته وحكمه قائال: 
ای هلل العجب ! من هذا الرجل وهوعالمة زمانه، ووحيد أقرانه، مع 
تقدمه يف العلم، وتسنمه ذروة الفهم، وقربه من الصدر األول، وضربه 
يف الفضل ابلقدح األفضل، والقسط األجزل، كيف غشى عن البدر 
املنري؟ ورضي من الكثري ابليسري؟ وهل ذلك إال بعض من كل؟ وقل 

من جل، وطل من وبل.
مث اضاف:

وإين- مع كسوف البال والقصورعن رتبة الكمال، واإلعرتاف ابلعجز 
عن إدراك شأن األفاضل من الصدور األوائل، وقصوري عن اجلري 
يف ميداهنم، ونقص وزين عن أوزاهنم- مجعت يسرياً من قصري حكمه، 
وقليالً من خطري كلمه، خیرس البلغاء عن مساحلته، ويبلس الكماء 

عن مشاكلته.11 

تقديم الكتاب

اهلوامش:
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تناولنا فيما سبق ظاهرة غياب املعايري وانتشار النسبية األخالقية يف 
التجمع الصهيوين مما أدى إىل انتشار الفساد والشذوذ اجلنسي، 
وحاولنا تفسري هذه الظاهرة، وهنا سنتناول ظاهرة أخرى تصاحب 
غياب املعايري وهي ظاهرة العنف. وقد ورد يف مقال ابرون لندن 
فوضى، موسيقى صاخبة...  اإلسرائيلي:  للشباب  التايل  الوصف 
القاتل  املزيج  وشرب مفرط وسكني يف اجليب - هذه هي عناصر 
الذي يفتك ابلشبان يف هناية كل أسبوع، ويقطع أجساد عدد آخر 
غريهم.1 كما ورد وصف آخر للوضع داخل التجمع الصهيوين 

يف كتاب اخلبري القضائي اإلسرائيلي موشيه جنيب: 
وأذرعها  إسرائيل،  العنف يف شوارع  تزرع  املنظم  اإلجرام  عصاابت 
الاكم وهتدد أبن متس ابلدميقراطية من  النظام  تتغلغل يف سلطات 
الداخل. قتلة، مغتصبون، أزواج عنيفون، مواطنون عاديون يسامون 
مر العذاب يف غياهب السجون واملعتقالت دونا ذنب اقرتفوه، بينما 
اإلعالم الباحث عن القيقة، الالسع، يفقد أنيابه وایخذ مكانه إعالم 
امتثايل وفاسق. وأفظع من كل هذا أن سلطات القانون مشلولة متاما 
حيال التحريض والعنف الديين - القومي، اللذين سبق هلما أن أدای 

هنا إىل اغتيال رئيس الوزراء.
وقد جاء يف مقال فراس خطيب، »املشهد اإلسرائيلي« يف ۳۰ 

مايو ۲۰۰۰م. ما يلي: 
تعاين إسرائيل يف الفرتة األخرية من حركة جرمية تستشري يف النوادي 
الليلية واألماكن الرتفيهية. وقد تفشت ظاهرة َحلة السكاكني حىت 

أصبح وضع السكني يف صفوف الشباب اإلسرائيلي عادای جدا. 
وقد كتب رايف جينات، أحد حمرری صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أنه خياف على ابنته، ابنة السابعة عشرة من عمرها من اخلروج 
وحدها، بل إنه يرجتف خوفا، وذلك ألن جرائم القتل أصبحت 
عادة يومية. وأضاف قائال: إهنم يتحدثون يف إسرائيل عن إفالس 
الرتبية والقانون وعن اهنيار القيم والنظام، فإهنم يتحدثون وال يفعلون 

شيئا. ولذا طلب جينات من ابنته أال ترج من البيت وحدها!
ابل  تشغل  أساسية  قضية  الصهيوين  التجمع  يف  العنف  أصبح 
املستوطننی الصهاينة )يف فلسطنی احملتلة قبل وبعد ۱۹6۷م.(. 
يف  الرئيسية  العناوين  يف  الصدارة  العنف  موضوع  احتل  وقد 
الصحف اإلسرائيلية. وورد يف مقال بعنوان »جلنة وزارية خاصة 

العنف في التجمع العنف في التجمع 
الصهيونيالصهيوني

حملاربة تصاعد العنف يف اجملتمع اإلسرائيلي« يف 6 مايو ۲۰۰5م. 
الرفاه  وزارة  إن  ]مدار[:  اإلسرائيلي«  »املشهد  يف  نشر  والذي 
دائرة  إىل  توجيههم  مت  الذين  األحداث  عدد  أن  بينت  االجتماعي 
تضاعف  عنف  جرائم  ارتكاهبم  أعقاب  يف  األحداث  سلوك  مراقبة 
خالل السنوات األربع املاضية. ويستشف من معطيات الشرطة أن 
العنف  أعمال  يف  عام 2005م.،  مطلع  منذ  قتلوا  إسرائيليا   ۷۱
األربع  السنوات  قتل يف  مقابل 49 جرمية  إسرائيل،  املستشرية يف 

املاضية. ويعين ذلك ارتفاع نسبة جرائم القتل بنحو %43.
ابلغة  مبوضوعية  تنشر  اإلسرائيلية  الصحف  أن  الغريب  ومن 
تقاريرها عن العنف املستشري واألخذ يف االزدايد، ولكنها حنی 
حتاول تفسري الظاهرة فإننا جند تفسرياهتا ساذجة وسطحية. فيورد 
فراس خطيب يف مقاله: ان املراقبني اإلسرائيليني يقولون إن انشغال 
تفشي  على  يساعد  الشباب  اهتمامات  عن  تبتعد  أمور  يف  الدولة 
العنف.3 وانتقدت صحيفة يديعوت أحرونوت تعامل املؤسسات 
املتخصصة مع اجلرمية، وانتهت النيابة العامة اإلسرائيلية ابنشغاهلا 
يف  امللحة  القضااي  وتتجاهل  الصحفية  العناوين  حتتل  بقضااي 

والقيم  األصولية  »الرؤية  مقاله  بنزميان يف  عوزي  الدولة. وحياول 
العلمانية«4 تفسري ظاهرة العنف و»املخالفات الشباب اجلنائية« 
بقوله إّن األزمة االجتماعية النفسية للمهاجرين اجلدد. وقد وافقه 
آخرون يذهبون إىل أن استقطاب إسرائيل حلضارات أخرى من 
»روسية« و»إثيوبية« أدى إىل وجود جمتمع يعاين من مشاكل 
من  اجملرمنی  من   %37( معاجلتها  املؤسسات  تستطع  مل  تربوية 
آخر  سببا  بنزميان  أضاف  وقد  إسرائيل(.  إىل  اجلدد  القادمنی 
البذخ كما  احلياة  منط  نتيجة  ليس  تصوره  فهو حسب  للعنف 

يدعي البعض، وإمنا نتيجة الضائقة االقتصادية.
ومن أطرف التفسريات ما ورد يف مقال ابرون لندن الذي يقول: 
مباشرة  نتيجة  الصهيوين  التجمع  يف  يستشري  الذي  العنف  إّن 
للضجيج واالزدحام، حنن متوترون ومتضايقون ونكثر التحدث بلغة 
الفلسطينية( هي  املقاومة  اجلسد.5 وكان اشارات املرور )وليس 

سبب توتر املستوطننی الصهاينة!
فإهنم  للمشكلة  حل  اقرتاح  الصهاينة  املستوطنون  حياول  وحنی 
أن  إىل  »هآرتس«  أشارت  فقد  األمين.  احلل  غري  جيدون  ال 
احلكومة  جلسة  يف  سيطلب  اإلسرائيلية،  للشرطة  العام  القائد 
املقررة جعل احلرب ضد العنف »غاية وطنية مفضلة«. ونشرت 
يف  األوىل  صفحتها  صدر  على  أحرونوت،  يديعوت  صحيفة 
الوزراء اإلسرائيلي  5 يونيه ۲۰۰5م.، رسالة موجهة إىل رئيس 
الذين  والشاابت  الشبان  أهايل  بتوقيعات  ممهورة  شارون،  أرييل 
قضوا حنبهم ضحااي جلرائم قتل مروعة يف اآلونة األخرية، وجاء 
فيها: نشعر أبنه لو كانت هناك قوة للقانون ولو كانت هناك شرطة 
قوية، ألدي ذلك إىل ردع اجملرمني وإىل عدم بلوغ العنف املستوایت 
الوحشية اليت بلغها.. نشعر أن هناك حاجة إىل تغيري كبري يف سلم 

األولوایت القومي.. سيدي رئيس الوزراء أعط قوة للشرطة..
ولكن كل هذه التفسريات واحللول، منها السطحي ومنها العميق، 
تتجاهل السبب الرئيسي الذي حياول الصهاينة نسيانه وعدم ذكره 
وهو أن اجملتمعات االستيطانية جمتمعات مبنية على العنف وأن 
ابملقاومة  ليبطش  قواته  جند  قد  االستيطاين  الصهيوين  التجمع 
الفلسطينية وإلذالل الشعب الفلسطيين، وأن هذا الوضع خيلق 
مناخا نفسيا جيعل العنف آلية مشروعة ومقبولة حلل كل املشاكل. 
للعنف  يلجأ  أن  اإلسرائيلي  اجلندي  من  يطلب  أن  ميكن  وال 
بعد 1967م.،  احملتلة  األراضي  يف  الفلسطينينی  ضد  والبطش 
وأن يلزم اهلدوء ويسلك سلوكا متحضرا يف األراضي احملتلة قبل 

ذلك التاريخ!
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وقد ملس عوزي بنزميان يف مقاله، التفسري احلقيقي يف إشارة عابرة 
حنی قال: يذر البعض من العنف املتفشي يف اجملتمع اإلسرائيلي 
وال يسألون أنفسهم عن حقيقة سلوك أبنائهم يف املناطق، أي سلوك 
دقة  بعد 1967م. ومع  احملتلة  األراضي  اإلسرائيلينی يف  اجلنود 
هذا التفسري إال أنه حمدود، فمعظم اإلسرائيلينی الذين ينتقدون 
االحتالل والعنف الصهيوين دائما ما يشريون إىل احتالل »الضفة« 
اإلشارة  دون  أهلها،  ضد  اإلسرائيلينی  اجلنود  واعنف  و»غزة« 
1967م.،  قبل  احتلت  اليت  األراضي  إىل  بعيد  أو  قريب  من 
وكأن الصهاينة استولوا على هذه األرض أبن أعطوا الفلسطينينی 
بعض الزهور واحللوى والشرابت وطلبوا منهم الرحيل، وكأن »دير 
ايسنی« وغريها من املذابح جمرد كوابيس ال يرد هلا ذكر إال يف 
الدعاية العربية، وكأن أعمال املؤرخنی اإلسرائيلينی اجلدد مل تقم 

بتوثيق هذه املذابح.

اهلوامش:
1. يديعوت أحرونوت، ۲ مايو ۲۰۰5م.

2. »املشهد اإلسرائيلي يف املنزلق إىل مجهورية موز«، أنطوان شلحت، 5 
أغسطس ۲۰۰5م.

3. »جرائم القتل توشك أن تكون عادة يف إسرائيل«، املشهد اإلسرائيلي، 
۳۰ مايو ۲۰۰5م.

4. هآرتس، ۱۲ يونيه ۲۰۰5م.
5. يديعوت أحرونوت، ۲ مايو ۲۰۰5م.

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

العالمة 
األميني 

لقد ولد عبد السني األميين عام 1320 للهجرة، مبدينة »تربيز« 
األميين  أحد  الشيخ  الفاضل،  أبوه  وكان  إيران[.  غرب  ]مشايل 
التربيزي، من فقهاء وجمتهدي زمانه، ومعروف ابلزهد والتقوى، 
عام 1304  هاجر  إذ  واحرتام،  تقدير  بنظرة  الناس  إليه  وينظر 
قلي  جنف  موىل  امسه  وكان  لألبد.  فيها  وأقام  تربيز  إىل  للهجرة 
من  األميين  لقب  استخرج  فقد  ولذلك  الشرع  بـأمني  املعروف 
األئمة  أخبار  احلرص على مجع  االسم. وكان حريصا كل  هذا 
األطهار، ووضع عدة جمموعات من الرواايت.1 ولذلك فقد 

تلقى عبد احلسنی، مقدمات العلوم عند والده.

وقد برزت عالمات النبوغ عند عبد احلسنی منذ نعومة أظفاره، 
ومل تكن أفعاله وتصرفاته تشبه سائر األطفال ممن هم يف عمره. 
وقد أظهر عبد احلسنی، منذ الطفولة ذكاء خارقا وغريبا، حبيث 
وسرعته  القوية  ذاكرته  من خالل  األنظار حنوه  استقطب مجيع 
الذكاء  هذا  وبسبب  الدينية،  املسائل  وفهم  تعلم  يف  الفائقة 
والعبقرية، مل تلب الدراسة التمهيدية، مطلبه، لذلك والستكمال 
املقدمات وسطوح  بتربيز، وتعلم  التحق مبدرسة طالبية  دروسه، 
الفقه واألصول، وتلقى حتصيله العلمي لدى أساتذة ابرعنی مبن 
فيهم آية هللا السّيد حمّمد موسوي وآية هللا السّيد مرتضى خسروشاهي 

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

نماذج اإلسالم
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وآية هللا الشيخ حسن توتوجني، وبعد االنتهاء من الدراسة التكميلية 
يف  للمشاركة  بـ»العراق«  املقدسة  العتبات  إىل  توجه  تربيز،  يف 
دروس خارج الفقه، وأقام مبدينة »النجف األشرف«، واستفاد 

من حمضر كبار علماء عصره. 
الناس  الدراسة عاد إىل تربيز وعكف على إرشاد  وبعد إكماله 
والقراءة والتأليف، وكان مثرة هذا العصر، هو كتابه النفيس »تفسري 
فاحتة الكتاب«. وبعد عامنی من اإلقامة يف الوطن والزواج، قرر 

العالمة إلعودة اثنية إىل النجف األشرف.2
وكان العالمة شغوفا جدا بتحصيل العلم وكسب الفضيلة والكمال 
لدرجة أنه ختلى عن اإلقامة يف تربيز رغم رغد العيش والرفاهية فيها 
تقريبا، وتوجه مرة أخرى إىل النجف األشرف، وانشغل هذه املرة، 
األعالم،  العلماء  لدى  واملعنوية  العلمية  الكماالت  ابستكمال 
وانل درجة االجتهاد يف الفقه واألصول، بينما بلغ درجات علمية 
العلم والكمال من أساتذة  الفلسفة والكالم، وقد هنَِل  عليا يف 
مبن فيهم آية هللا السّيد  مريزا علي الشريازي وآية هللا الشيخ مريزا 
حسن النائيين وآية هللا الشيخ عبد الكرمي اليزدي وآية هللا السّيد 
االصفهاين  حسني  حمّمد  الشيخ   هللا  وآية  االصفهاين  السن  أبو 

)املعروف ابلكمباين والذي كان جامع املعقول واملنقول(.

سجاایه األخالقية 
۱.تقوی العالمه

وكان العالمة مالزما للزهد والتقوى طيلة حياته، ومل يطمع مبال 
الدنيا وزخارفها وزينتها، وكان يدعو األسرة  أحد، وأعرض عن 

والطالب التباع هذا النهج.
وعلى الرغم من إقامته يف النجف األشرف ملدة أربعنی عاما، لكنه 
مل ميلك بيتا للسكن فيه، بينما ألف كتبا عديدة وكان مبقدوره أن 
يهيئ لنفسه حياة تسودها الراحة والرفاهية. والبيت الذي ابتاعه يف 
أواخر عمره، كان مشرتكا بينه ومكتبته )مقدمة »الغدير«، الطبعة 
عن  احلديث  هلذا  حقيقيا  مصداقا  أنه كان  واخلالصة  الرابعة(، 
اإلمام الباقر حيث قال لـاابن بن تغلب: إّن الفقيه حق الفقيه 

 3.الزاهد يف الدنيا والراغب يف االخرة،املتمسك  بسنه النيب

۲. العبادات
وكان العالمة ولوعا جدا ابلعبادة والتضرع واالبتهال إىل هللا تعاىل 
وأداء الصلوات املستحبة وتالوة القرآن الكرمي؛ وكان يصلي صالة 
الليل وينهمك ابلتهجد والعبادة إىل ما قبل موعد صالة الفجر 
وبعد صالة  الفجر،  بصالة  ذلك  يوصل  وكان  واحدة،  بساعة 

الفجر، يتلو جزء واحدا من »القرآن الكرمي« بتدبر وأتمل.4
وكان إذا حّل شهر رمضان املبارك عطل أعماله املهمة، ليتفرّغ 
للصيام والعبادة يف النجف األشرف، أو بكربالء املقدسة، الزماً 
نفسه ختم القرآن 15 مرة، وإهداء ثوابه إىل املعصومنی األربعة 
عشر وختمة واحدة إىل روح أبيه وأمه، وواصل هذا العمل حىت 

آخر عمره. 
 وإىل جانب هذه السرية اإلسالمية، واخللق احملمود مل ينَس فروضه 
االجتماعية جتاه ذوي احلاجات واملعوزين، فكان كثري الرب، مل يرّد 
سائاًل، حيّمل نفسه املتاعب والعناء حىت يُنهي مشكلة ابئس أو 

فقري.5

۳. الشجاعة
وإن مل تكن الشجاعة إحدى اخلصائص البارزة للعالمة، ملا كان 
بوسعه السفر إىل البلدان املختلفة والعمل على وضع كتاب يثبت 
حقيقة واقعة »الغدير«، وابلتحديد يف وقت أعرب فيه الكثريون 
نفسه،  العالمة  وينقل  احلقيقة.  معارضتهم الستجالء هذه  عن 

مذكرة عن شجاعته ويقول:
عندما تشرف لج بيت هللا الرام، حتركت يف ليلة الرتوية من مكة 
املكرمة إىل عرفات، ومكثت الليل يف صحراء مىن، وبعد صالة فجر 
يوم عرفة، حتركت صوب عرفات. وعندما وصلت إىل  الصحراء، 
أو  للسكن  مكان  يوجد  وال  ابلشود،  مكتظة  الصحراء  أن  رأيت 
نصب اخليمة من شدة الزحام، لكن يف زاوية من الصحراء، مثة مكان 
لذلك  قلت  السعودية،  وأمراء  مللوك  خمصص  أنه  وواضح  شاغر، 
املكان.  ذلك  إىل  األمتعة  أنقل  أمتعيت:  الذي كان يمل  الشخص 
وعندما وصلنا إىل ذلك املوقع، قلت هلذا الشخص أن يضع أمتعيت يف 
هذا املوقع، ودفعت له أجره وغادر. ومن مث شرعت بنصب اخليمة. 
اخليمة  الشرطة بصوت عال، ومنعين من نصب  أفراد  أحد  وصرخ 
يف ذلك املكان. لكين واصلت عملي من دون االهتمام به. وعندما 
رأى أين ال أهتم مبا يقوله، جاء إيّل وأمسك بيدي ليمنعين من نصب 
اخليمة. قلت: ماذا تريد؟ وملَ متنعين من نصب اخليمة؟ قال: ممنوع هنا. 

قلت: ملاذا؟ قال: أال تشاهد أن خيام األمري قد نصبت هنا. وعندما 
مسعت ذلك، صرخت بصوت عاٍل - حىت يسمع من كان داخل 
اخليمة - وقلت ابستغراب: أ قلت األمري؟ قل ألمريك: أن خیرج من 
أرضنا. إن هذه األرض هي للعباد، وال مكان فيها لألمراء والرؤساء. 
خاف الشرطي، وسقط ما كان يف يده وذهب لينقل كالمي ألمريه. 
وبذلك، يقوم العالمة بتأدية مناسك حجه من دون إزعاج. نعم، أن 
األمري كان قد عرف أن هذا الشخص ليس إنساان عادای، حبيث يبدي 
هكذا شجاعة، ومل يعرتض على العالمة الذي أقام يف ذلك املكان.6

إرادة صلبة يف كتابة الغدير
إن أشهر كتاب للعالمة األميين، هو كتاب الغدير الذي وضع 
استنادا   علي اإلمام  املؤمننی  أمري  إمامة وخالفة  إثبات  يف 
إىل واقعة الغدير ودراسة سند وداللة حديث الغدير.7 الكتاب 
انغلق  ينهيه،  أن  وقبل  معه،  وأايمه  لياليه  العالمة  أمضى  الذي 
اتريخ ودفرت أايم عمره الشريف. إن أتليف هذا الكتاب أسهم 
يف أن يقوم العالمة بقراءة عشرات األلوف من الكتب الطباعية 

واملخطوطات من البداية حىت النهاية، ودراستها بدقة.8
ومل يكن العالمة يُنهي بعد كتاب »شهداء الفضيلة« حىت انتبه إىل 
أن موسوعة الغدير اخلالدة، تتطلب وقتا أكرب. لذلك فقد بذل 
قصارى جهده إلكماله وعرضه. وهلذا السبب، أوقف التدريس 
واالجتماعات  األصدقاء  على  الزايرات  ابب  وأغلق  والبحث، 
الدين  مليدان  وقته  جل  وكرس  مكتبته،  يالزم  وابت  الرمسية. 
املقدس وانشغل لنحو 16 ساعة ليل هنار يف الكتابة واملطالعة، 
عن  الدفاع  يف  اخلالدة  لرسالته  حبه  بسبب  حصل  ذلك  وكل 
انموس االسالم، لريد هبذه الطريقة على مكر وكيد وتطاول مثريي 

الشبهات يف زمانه.9
ولتأليف هذا الكتاب وإعداد املوضوعات الصحيحة من املصادر 
إىل  عديدة  بزايرات  العالمة  قام  واألصلية،  املعتمدة  العلمية 
املكتبات يف املدن والبلدان املختلفة مبا فيها العراق )مدن النجف 
األشرف و»كربالء املقدسة« و»سامراء« و»بغداد« و»احللة« 
و»القسطنطينية«  و»سورية«  و»اهلند«  و»إيران«  و»البصرة«( 
و»تركيا«، وأمضى أربعنی عاما من عمره الكرمي على طريق أتليف 
غزارة  حيث  من  هلا  نظري  ال  هي  اليت  الغدير  الرائعة  موسوعته 

املصادر واملراجع ومراعاة األمانة يف البحث والدراسة. 

مکتبة اإلمام أمري املؤمنني العامة )النجف األشرف(
الغدير،  بتأليف كتاب  املتعلقة  والواثئق  األحاديث  وأثناء مجعه 
قام العالمة األميين بزايرة املكتبات املختلفة يف العامل االسالمي. 
وأضخم مكتبة يف عهده ابلنجف، كانت تضم 4 االف كتاب 
فقط، ما استحثه على أتسيس مكتبة عظيمة يف النجف األشرف. 
ويف  للهجرة  عام 1373  من  األوىل  مجادي  يف  انشغل  لذلك 
عمر ال53 عاما، إبعداد الكتب ومت ابلتايل افتتاح مكتبة أمري 
 1379 احلجة  ذي   18 يف  األشرف  ابلنجف  العامة  املؤمننی 
ألف  املكتبة 500  هذه  وتضم  الطهراين.  بزرك  أقا  هـ. حبضور 
عنوان كتاب ابللغات املختلفة وحنو 70 ألف عنوان خمطوطة.10 
وكانت هذه املخطوطات النفسية موزعة على مناطق خمتلفة من 
العامل والبلدان االسالمية، ومت هبمة العالمة، استنساخها وتصويرها 
وتوفريها. إن إخالص وثقة األشخاص به وكذلك اجلانب املعنوي 
لعمله البحثي، أسهم يف وضع العديد من النسخ النفيسة بتصرفه 
ليجمعها يف مكان واحد، إذ قام العالمة إبهداء هذه الكتب إىل 

هذه املكتبة.11

رحيله 
وأصبح العالمة يف السنوات األخرية من عمره طريح فراش املرض 
بسبب فرط دراساته املستمرة ومتابعاته ومثابرته، واستمر مرض 
العالمة ومالزمته لفراش املرض حنو سنتنی، ومل يؤثر العالج يف 
خارج البالد. فقد لىب نداء ربه يوم اجلمعة 28 ربيع الثاين أثناء 
أذان الظهر يف طهران. وعندما كان يسلم الروح لبارئها، كان يقرأ 

هذه الكلمات:12 
ِبَوْجِهَک اْلَکِرميِ   ِاَلیَّ  »اَللَُّهمَّ َهِذِه َسَکَراتُ  اْلَمْوتِ  َقدْ  َحلَّْت فَاْقِبْل 

َوَاِعنِّی  َعَلی نـَْفِسی مبَا تُِعنُي ِبِه الصَّاِلِنَي عـََلی اَنـُْفِسِهْم...«13
ومت نقل جثمانه الشريف من طهران إىل النجف األشرف، وشيع 
الكائن جبانب  الثرى يف السرداب اخلاص  تشييعا رائعا، وووري 
هو. ويف  أسسها  قد  اليت كان  العامة   املؤمننی أمري  مكتبة 
أعقاب رحيل العالمة، أقيمت جمالس الفاحتة واحلداد على روحه 
البلدان  وابقي  ايران  من  املختلفة  واألماكن  واملدن  النجف  يف 
اإلمام  فيهم  )مبن  الدين  ومراجع  العلماء  قبل  من  االسالمية 

14.)اخلميين

نماذج اإلسالم

نماذج اإلسالم
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نماذج اإلسالم

آل بوش أهم العائالت آل بوش أهم العائالت 
التي حكمت أمريكا التي حكمت أمريكا 
في العصر الحديثفي العصر الحديث

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

تالبيب  بكل  مبسك  العائالت  من  حمدودا  سراي  ان  سرا  ليس 
السلطة املالية واالقتصادية يف »أمريكا« وميارس من نوافذها نفوذا 

غري مباشر على السلطة السياسية.
أمريكي  املائة من إمجايل 250 مليون  هناك تشكل واحدة يف 
ومتتلك وحدها كل الثروة القومية يف الوالايت املتحدة األمريكية 
ومنها آل بوش واليت متكنت دون غريها من العائالت من الدمج 
مدى  على  وهذا  والسياسية  االقتصادية  السلطتنی  بنی  بنجاح 
حقبة غري قصرية من الزمن وأحدثت دمارا وخرااب يف دول عديدة 

من العامل اإلسالمي. 
وهي مثال دمج أو زواج السلطة ابملال واليت حذر منها الرئيس 
األسبق للوالايت املتحدة، أيزهناور فقال: وجوب الذر الشديد من 
هذا التحالف والتصدي له والعمل على تفكيك أوصاله يف كل أن، 
كي ال يتحول وحشا ضارای بزعزع املرتكزات الدميقراطية للوالایت 

املتحدة. 
مل تكن تلك املخاوف قادمة من فراغ، بل ال بد أن أيزهناور آنذاك 
والكاتب  املخيف.  التحالف  ذلك  بوادر  على  اطلع  قد  كان 
فكانت  السر.  هذا  طالسم  فك  قرر  فيليبس  كيفني  األمريكي 
احلصيلة دراسة هامة بعنوان »الساللة احلاكمة األمريكية«. يتعقب 
العائلة  هذه  ألفراد  التصاعدى  اخلط  الدراسة  هذه  يف  فيليبس 
استثمارية  من خنبة  التاسع عشر،  القرن  األوىل يف  بداايهتا  منذ 
استخدموا  السياسي،  النفوذ  لعبة  يف  وسطاء  إىل  املصارف  يف 
هيمنتهم املالية ومناوراهتم السياسية امللتبسة للوصول إىل »البيت 

األبيض« وإحداث هزة عنيفة يف املرتكزات الدميقراطية العريقة، 
على حد تعبريه ويؤكد الكاتب يف هذا اإلطار وابألمثلة املوثقة 
ذلك التحالف اخلطري بنی املصاحل املالية الواسعة آلل بوش املتمثلة 
من  »هاليبورتن«،  و  »أنرون«،  بينها  من  يف شركات عمالقة، 
جهة والتخطيط للسياسة القومية من جهة أخرى ويثبت أن ليس 
مثة عائلة سياسية أخرى من هذا الطراز، اخنرطت إىل هذه احلدود 
القصوى يف اإلعالء من شأن الصناعات العسكرية يف الوالايت 
السالم  حساب  على  ودائما  الثالثة  األلفية  مطلع  يف  املتحدة، 

العاملي واإلقليمي، وذلك محاية ملصاحلها الشخصية. 
وجيتهد املؤلف كثريا يف حماولة مل تكن بسرية على اإلطالق، لشرح 
مع  بوش  آل  نسجها  اليت  والشراكات  واالتصاالت  العالقات 

أصحاب السلطة واملال واالقتصاد يف الوالايت املتحدة.
ويتوصل إىل قناعة تبدو مذهلة لكثريين داخل اجملتمع األمريکي 
وخارجه، تفيد أبن عائلة بوش اليت تعاقبت على اجمللس الشيوخ 
قد  ذلك،  وسوى  اجلمهورية  ورائسة  املركزية  املخابرات  ووكالة 
استخدمت على حنو منهجي وهي حتقق تطلعاهتا وطموحاهتا يف 
عامل السياسة واملال، جنحت يف إعادة ابتكار نفسها يف توقيت 
يقرتب من العبقرية، وخصوصا أثناء التحول الذي طرأ عليها اخريا 
ابعتناقها املبادئ املسيحية اإلجنيلية اليت تتسع كثريا خلزعبالت ما 
يسمى ابملسيحية الصهيونية اليت تتخذ من »التوراة« مدخال إىل 
فهم مغلوط للمسيحية يربر قيام إسرائيل، واجملازر اليت تركتها حبق 

الفلسطينينی. 
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بوش  آل  العالقات  االستكشافية  القراءة  هذه  يف  والالفت 
يكتفي  ال  الكاتب  أن  الواسعة،  املالية  وشبكاهتم  وشخصياهتم 
إىل  يتوجه  بل  حاكمة،  »كساللة«  األسرة  هذه  بتشريح  فقط 
املتحدة،  الوالايت  السياسي يف  النظام  ليحاكم  ذلك  من  أبعد 
املؤسستنی  بنی  واملعقدة  املتشابكة  املصاحل  تلك  وخصوصا 
العسكرية والصناعية احلربية، على خلفية االرتباط احملكم الواثق 

بنی هاتنی، من جهة، ولعبة النفوذ السياسي، من جهة أخرى.
يف  األخطبوطية  وامتداداهتا  بوش  عائلة  شأن  من  يكن  ومهما 
السياسة األمريكية وخليفاهتا الراسخة يف عامل املال والسلطة، فإن 
دراسة فيليبس وثيقة مهمة جدا لفهم طبيعة العالقة الغربية بنی 
العائالت الكربى الغريبة السياسية يف أمريكا وغريها من الدول 

الكربى والصغرى أيضا. 
اجلد  فيها  أهم ثالث شخصيات  أن  بوش جند  عائلة  وبدراسة 
واألب واالبن فاجلد هو بريسكوت بوش واألب جورج بوش األب 

وجورج دبيلو بوش الصغري. 

1. اجلد األول
جورج بوش اجلد امللهم األكرب لألسرة البوشية وللرئيس األمريكي 
بوش االبن يف ثقافة الكراهية والتطرف، لقد كان ذلك اجلد واعظا 
لوثراي متزمتا وراعيا نشطا إلحدى كنائس والية »أندايان«، وأيضا 

أستاذا يف اللغة العربية واآلداب الشرقية يف »جامعة نيويورك«. 
وكان بوش اجلد قد أعد عددا من الدراسات عن الكتاب املقدس 
وأسفار العهد القدمي، ووضع الشروحات اليت يتوجب االلتزام هبا 
زال  وما  شكل  الذي  الرَؤى«،  »وادى  ومنها كتابه  وتطبيقها، 
يشكل مرجعا فكراي رئيسيا جلماعات الصهيونية األمريكية غري 

اليهودية. 
ومنذ ذلك التاريخ بدا بوش اجلد وأمثاله محلة التحريض الدينية 
على ضرورة جتمع يهود الدم يف »فلسطنی«، ومتكينهم من السيطرة 
على كامل ارض التوراة القدمية، ودعمهم يف تدمري »إمرباطورية 

السارازان« أي بالد العرب واملسلمنی.
مكتبة  يف  وحمفوظة  مصنفة  بوش  األكرب جورج  اجلد  ومؤلفات 
األمريكية  الدراسات  تعد  إليها  واستنادا  ميتشيغان«،  »جامعة 
املعاصرة اليت تشكل بناء عليها اجتاهات السياسة األمريكية ضد 

العرب واملسلمنی واإلسالم!
واحلفيد الرئيس جورج بوش، الوريث املتحمس للثقافة التلمودية 
العامل مبا يتفق مع هذا  اللوثرية يرى نفسه مسؤوال عن تشكيل 

اإلرث. 
للمكتب  اجلديد  التلمود  مبثابة  اجلد  بوش  يعترب کتب  كما 
البيضاوي يف اإلدارة األمريكية، كما تعترب سائر مؤلفاته من أهم 
الكتب االسرتاتيجية اليت ترسم اخلطوط العريضة لتوجهات اإلدارة 

األمريكية. 

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

2. )برسکوت بوش( اجلد الثاين
برسکوت بوش جد جورج بوش األب وهو لغز من األلغاز البوشية 
الكبرية. فقد كان مديرا ألحد البنوك األمريكية والذي كان يقوم 
بغسل أموال النازينی من صفوة رجال هتلر ويف عام 1942م. 
مت التحفظ عليه وعلى أمواله وعلى أموال البنك مبقتضى القانون 
ومت حل هذا البنك عام 1951م. وبلغت أسهم برسکوت اجلد 

األكرب لبوش 750 ألف دوالر.
كان من املفروض أن يلقى بريسكوت جزاءه املناسب ملا اقرتفه 
من اخليانة العظمى، إال أن النورانينی رأوا أنه من املناسب تعيينه 
عامي  بنی  وذلك  الفدرايل،  األمريكي  الشيوخ  عضوا يف جملس 

1952 و 1963م. مث عنی انئبا لوالية »كونيكتيكت«.
املؤسسنی  أحد  هو  االبن  بوش  الرئيس  جد  بوش  بريسكوت 
للجمعية املشهورة »اجلمجمة والعظام«، وهو الذي قام ابحتساء 
اخلمر جبمجمة زعيم قبيلة هنود األابتشي األمريكينی جريونيمو 

الذي مات عام 1909م.

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

3. جورج بوش األب
احلزب  بـ»ماساتشوستش« وعنی عضوا يف  عام 1924م.  ولد 
اجلمهوري مث عضوا يف الكونغرس 1966م. مث سفريا لدى األمم 

املتحدة من 1971 إىل 1972م.
حىت 1988م.  من 1981  رجيان  للرئيس  انئبا  منصب  شغل 
لـ»ايران«  اتو  ببيع صواريخ  األب  بوش  قام جورج  ذلك  وأثناء 
يف نفس الوقت الذي كان يبيع فيه لـ»لعراق« أسلحة بيولوجية 

وكيماوية. 
للوالايت  الـ41  الرئيس  ليصبح  عام 1989م.  الرائسة  توىل  مث 
املتحدة ولكنه مل حيظ بفرتة رائسية اثنية بعد سقوطه أمام املرشح 

الدميقراطي کلينتون.
»بنما«  إىل  األمريكية  القوات  نزول  1989م.  عام  بوش  قرر 
واعتقال رئيسها أنتونيو نورييغا بتهمة املتاجرة يف املخدرات ابدرت 
إدارة جورج بوش األب بعد غزو العراق لـ»لكويت« 1990م. 
القوات  لطرد  أدت  حراي  قاد  ضخم  دويل  حتالف  حشد  إىل 
العسكرية العراقية من الكويت 1991م. وانتهت بفرض عقوابت 
دولية صارمة وحصار اقتصادي و عسکري على العراق مدعوم 
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تعد اهلجرة املفردة اليت ابتت تتداول على نطاق واسع خالل هذه 
يعتربها جرس  واالخرون  يعتمدها كأمنية  من  فمنهم  السنوات، 
إنذار، الن الفئة األخرية ترى أن اهلجرة ال سيما النخبة يف خمتلف 

امليادين، ميكن أن ترتك تداعيات ونتائج سلبية للغاية. 
إن أحد تعاريف اهلجرة هو إطالقها على أي تغيري دائم ملكان 
اإلقامة والعيش، وتغطي التخلي عن األنشطة املنتظمة ملكان ما، 
ونقل نطاق النشاط إىل موقع آخر. لذلك، فان أهم أبعاد اهلجرة، 
يتمثل يف التناقل، وال ميكن للمرء أن يصبح مهاجرا إال إذا غادر 
موقعه بشكل دائم، وجيب االنتباه إىل أن مغادرة املوقع واملكان 
ال تعين اهلجرة ابلضرورة، النك قد تسافر أو تضطر للعيش يف 
مكان آخر بصورة مؤقتة، إذ ال  تطلق صفة اهلجرة على مثل هذه 

التناقالت، الن مكان اإلقامة مل يتغري لألبد. 
وتنقسم اهلجرة إىل داخلية ودولية، إذ ميكن القول خبصوص اهلجرة 
الداخلية أهنا حرة ويف الواقع، ميلك األشخاص حق االنتخاب، 
بيد أن اهلجرات الدولية أكثر إاثرة للتوتر والضغط النفسينی، الن 
املرء وفضال عن انتقاله من موقع إىل آخر، يتعنی عليه التناغم 
واالنسجام مع ثقافة ولغة وكذلك انتظارات والتزامات اجتماعية 
خمتلفة، ويشتمل ذلك على املهاجرين الشرعينی وغري الشرعينی 

والالجئنی واملشردين. 

اهلجرة وعالقتها بعدد السكان
معدل  فيها  مبا  السكان،  معدل  على  تؤثر  مؤشرات  ثالثة  مثة 
املواليد والوفيات واهلجرة، إذ أن كال منها يؤثر إجيااب أو سلبا على 

معدالت النمو السكاين. 
وعندما نشري إىل معدالت املواليد والوفيات واهلجرة، نقصد هل 
إىل  الداخل  من  أو  الداخل  إىل  اخلارج  من  اهلجرة  إمجايل  أن 

اخلارج، يتسم بطابع إجيايب أو سليب؟
ابلغة،  ابمهية  اهلجرة  موضوع  حيظى  الدول،  من  العديد  ففي 
ولذلك، فانه ال ميكن جتاهل أمهيته ابلنسبة لبالدان. لكن ونظرا 
إىل أن نسبة اهلجرة ليست مرتفعة كثريا عندان، فانه ميكن القول 
أن مؤشر اهلجرة، له األثر األدىن على منو السكان مقارنة مبؤشري 

املواليد والوفيات. 
واملوضوع االخر املتعلق ابهلجرة والذي يكتسي أمهية ابلنسبة لبلد 
ما، هو نوعية اهلجرة وما اذا كان ذلك البلد يستقبل املهاجرين 
فان  املهاجرين،  الستقبال  فالنسبة  غريه.  بلد  إىل  يرسلهم  أو 
من  معظمهم  بعينه  بلد  إىل  يهاجرون  الذين  املهاجرين  هؤالء 
العمالة البسيطة، لكن ابلنسبة للدول اليت ترسل املهاجرين، فهم 
الذين  والدارسنی  الطلبة  أي  والدارسنی.  النخبة  من  الغالب  يف 

الهجرة؛ مواجهة بين الهجرة؛ مواجهة بين 
األمنيات وأجراس اإلنذاراألمنيات وأجراس اإلنذار

بقرارات من األمم املتحدة.
قاد الوالايت املتحدة يف حرب اخلليج الثانية ضد العراق إىل جانب 
قوات من 27 دولة بينها العديد من الدول العربية واإلسالمية يف 

فرباير/ شباط 1991م.
بوشية  شخصية  األب كاقوى  بوش  جورج  وجود  ولذلك كان 
لصاحل  االسرتاتيجية  احلساابت  من  صياغة كثري  أعاد  وأمريكية 

هذه العائلة.

4. جورج بوش االبن
وهو الرئيس األمريكي الثالث واألربعون جورج ووكر بوش، ابن 
ابن  بوش، وهو اثين  الواحد واألربعنی جورج  األمريكي  الرئيس 
الرئيس  ذلك  إىل  سبقه  أن  بعد  األمريكية  الرائسة  بتقلد  رئيس 
أمريكا  رؤساء  اثين  ابن  آدمز  جون کوينسي  السادس  األمريكي 

جون آدمز. 
ولد جورج بوش االبن عام 1946م.، وعاش قريبا من أسرته حىت 
سن اخلامسة عشرة إذ انتقل بعدها إىل الدراسة بعيدا عن أسرته. 
أمت دراسته اجلامعية يف عام 1968م.، ويف هذا العام كان انضمام 

بوش االبن إىل مجعية اجلمجمة والعظام.

قائدا  fi 02 مث  البرتول  للتنقيب عن  أسس وترأس شركة بوش 
لطائرة مقاتلة من طراز والغاز ملدة 11 عاما الذي أكسبه خربة 

واتصاالت واسعة يف جمال البرتوكيماوايت.
ينتمي جورج دبليو بوش إىل أسرة عرفت ابلعمل السياسي فجده 
برسکوت بوش كان عضوا يف جملس الشيوخ الفدرايل بنی سنيت 
1952 و 1963م. وعمل والده انئبا يف الربملان الفيدرايل سنة 
1966م. مث انئبا للرئيس روانلد رجيان إضافة إىل أن أخاه جب 
بوش ال يزال يتقلد منصب حاكم والية »فلوريدا« انضم بوش 
الذين فازوا مبنصب  الوالايت األمريكية  قائمة حكام  االبن إىل 
لوالية  الذي كان حاكما  الدميقراطي جيمي کارتر  الرائسة مثل 
»جورجيا« واجلمهوري روانلد ريغان حاکم »كاليفورنيا« السابق 
وبيل كلينتون الذي كان على والية »أركنساس« أما بوش االبن 

فقد حكم والية »تكساس« لفرتتنی أوالمها عام 1994م.
رفع جورج بوش االبن شعار »أمريكا املزدهرة« و»فلسفة الرمحة 
احملافظة« بعد فوزه بتمثيل احلزب اجلمهوري خلوض سباق الرائسة.

وقد فسر بوش شعاره وفلسفته أبهنما يهدفان إىل إعطاء الفرصة 
لكل مواطن أمريكي لتحقيق كل أمانيه وأن الدولة ستسعى إىل 
ختفيف األعباء عنه بتخفيض الضرائب وتوفري الضمان االجتماعي 

واخلدمات الصحية للجميع.

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

الحرب السكانية العالمية
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اهلجرة والقضاای االقتصادية
إن القضااي االقتصادية تشكل أحد أهم أسباب هجرة شعب بلد 
ما، ويعين ذلك أن معظم طلبات شعب ذلك البلد للهجرة إىل 

البلدان االخرى، هلا جذور اقتصادية. 
وقد يكون شخص ما بصدد اهلجرة لكسب عائد مايل أكرب، 
والبعض االخر يفضلون اهلجرة من أجل املزيد من الرفاهية. أي 
ميلكونه،  الذي  املال  برأس  قادرين  أهنم سيكونون  أهنم حيسبون 

حتقيق رفاهية متوسطة فاكثر هلم يف بلد آخر غري بلدهم. 
اجلامعات،  التالمذة وطلبة  الغالب من  والبعض االخر وهم يف 
يبحثون عن نظام تعليمي وصحي وكذلك بيئة تتسم مبزيد من 
االستقرار واهلدوء. بينما تبحث فئة أخرى من الناس، عن ظروف 

مناخية مالئمة للعيش فيها. 
وتشكل الدعاية واإلنرتنت والفضاء االفرتاضي، األسباب الرئيسية 
اليت تدفع ابألشخاص للهجرة، إذ يرصدون الدعاية من خالل 
األفالم واملواقع اإللكرتونية واألخبار حول جودة احلياة يف البلدان 

االخرى. 
ال  ترتبص ابألشخاص  للهجرة،  الدعاية  أن  معرفة  االن  وجيب 
اليت  الوعود  أدىن  خالل  من  يريد  الذي  الصاعد  اجليل  سيما 
أن  وآماله، وهذا ميكن  أمنياته  االخرى، حتقيق  البلدان  تطلقها 
البلد،  الشبان يف  السكان  ابلنسبة خلفض  إنذار  يشكل جرس 

األمر الذي يتطلب اهتمام السلطات ذات الصلة ابألمر.

املصدر: تقرير، فاطمة مريزائي دخت، اندي املراسلني الشبان.
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ومن  والتخصص  واخلربة  املعرفة  على  بالدهم  داخل  حيصلون 
الرساميل  أصحاب  من  يكونوا  أو  أن  اخلارج.  إىل  يهاجرون  مث 
بلد آخر هبدف  إىل  بلداهنم  يغادرون  واملستثمرين ممن  واألثرايء 
اقتصادي وجتاري، إذ أن كلتا اجملموعتنی مها من النخبة. لذلك 
فان اهلجرة تشتمل على استقبال العمالة البسيطة وإرسال النخبة. 
واملوضوع املهم الذي جيب االنتباه إليه هو أن تداول النخبة سائد 
وطبيعي يف مجيع أرجاء العامل، لكن جيب النظر ما إذا كان التوازن 
بنی دخول وخروج النخبة من البالد إجيابيا أو سلبيا؟ واملؤسف أن 

األمر يف الوقت احلاضر ليس على ما يرام يف البالد. 
واملالحظ يف البالد، أنه ال توجد جهة خمتصة أو مؤسسة تعىن 
بنشر  اجملال  هذا  يف  لتقوم  السياسات،  ووضع  اهلجرة  ابدارة 
اإلحصاءات الدقيقة يف جمال اهلجرة وتضع السياسات اخلاصة 
هبا، إذ أن أجزاء من وزارة الداخلية أو بعض املؤسسات األخرى 
تعمل يف هذا اخلصوص، لكن ما هو جلي أن الرصد املرحلي أو 

اجلزئي ملؤسسة ما، ال يكفي.
إننا حباجة إىل مؤسسة تعىن بشؤون اهلجرة وهلذا السبب، فانه إن مت 
وضع السياسات بشكل صحيح ال سيما بشأن البلدان الصديقة 
واملتحالفة اليت تربطنا معها عالقات اسرتاتيجية وإيديولوجية، فانه 
للنخبة، وان نستحدث هذه  سيكون بوسعنا إجياد دورة جيدة 

الدورة يف البالد بدال من فقدان املزيد من أعداد النخبة. 

اهلجرة وإدارهتا
إن اهلجرة ال سيما اهلجرة الدولية، حتولت اليوم إىل ممارسة رائجة 
ومتداولة يف العامل، النه ال توجد دولة يف العامل تقريبا، ال تواجه 
ظاهرة هجرة القوى االنسانية منها وإليها، وأن مجيع الدول متر 
الظاهرة بدرجات متفاوتة، إذ أن ما مييز هذه الدول عن  هبذه 
غريها هو كون اهلجرة تشكل فرصة أو هتديدا هلا، ونوع التعاطي 

مع اهلجرة وكذلك وضع السياسات بشاهنا وإدارهتا. 
للسيطرة  منسجم  سياسي  توجه  غياب  حالة  يف  أنه  واحلقيقة 
على ظاهرة اهلجرة وإدارهتا من قبل نظام احلكم واجملتمع )الدول 
املستقبلة واملرسلة للمهاجرين(، فان اهلجرة سواء إىل الداخل أو 

اخلارج، يتحول كالمها إىل أزمة وحتد سياسي للبلدان. 
والالفت أن بعض الدول، أصبحت لعقود متتالية، معرضة لتيار 
اهلجرة واسع النطاق سواء إىل الداخل إو حنو اخلارج، وهي تفتقد 
وقاعدة  ومثبتة،  منتظمة  ومعطيات  وإحصاءات  أرقام  أي  إىل 
غياب  أن  إذ  اهلجرة،  منسجمةحول  سياسات  بياانت وكذلك 
املعطيات واملعلومات املسجلة حول اهلجرة يف البلدان، يؤدي إىل 
إجياد سوء فهم ومغالطات لدى املعنينی يف هذا اجملال، فيما خيص 
رتبة البالد يف املؤشرات املختلفة للهجرة وكذلك اجلذور  والتبعات 

االقتصادية واالجتماعية هلذه الظاهرة. 
الدويل  والبنك  املتحدة  األمم  إليها  تستند  اليت  األرقام  وتفيد 
و»امريكا«  املتحدة«  العربية  »اإلمارات  فان  )2020م.(، 
و»السويد«  و»تركيا«  و»بريطانيا«  و»أملانيا«  و»كندا« 
و»اسرتاليا« و»الكويت« كانت الدول األكثر استقباال لاليرانينی 
املوجودة  اإلحصاءات  آخر  البالد. وحسب  املقيمنی يف خارج 
لعام 2018م.، فان الذين ميلكون إقامة لالسرة، يبزيد عددهم  
عن 42 ألف شخص، ويليهم الذين ميلكون إقامة دراسية ويصل 

عددهم إىل 21 ألف وإقامة عمل ما يقارب 18 ألفا. 
إن إحدى احلقائق اليت تواجهها هذه اجملتمعات هي أن األرقام 
واإلحصاءات واملعطيات املنشورة عن اجلهات املختصة وكذلك 
املسح الذي أجنز، يشريان إىل أن القوة الدافعة الرئيسة للهجرة إىل 

خارج البالد تتمثل يف »القضااي والتحدايت االقتصادية«. 
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الحرب الصليبية الثالثة الحرب الصليبية الثالثة 
))۱۱۸۷۱۱۸۷--۱۱۹۳۱۱۹۳م.(م.(

إنتصار صالح الّدين األيوبی إنتصار صالح الّدين األيوبی 

ابلقرب  »حطنی«  يف  حصلت  الصليبية  احلروب  معارك  وأهم 
من »طرباي« يف الرابع من يناير 1787م. ونشر صالح الدين 
يف  جنوده  للمنطقة،  اجلغرايف  ابلوضع  دراية  على  الذي كان 
املسيحيون  احملاربون  وكان  املياه.  آابر  مجيع  على  حتتوي  مواقع 
املدججون ابلسالح قد عربوا السهل حتت الشمس احلارقة يف 
صميم الصيف، دخلوا معركة وهم يعانون من ظمأ شديد. وقد 

إبجتاه  هتب  اليت كانت  الرايح  من  املسلمنی  جيوش  استفادت 
أربك  دخاان  تنتج  نبااتت كانت  يف  النار  وأضرموا  أعدائهم، 
املسيحينی. ويف خضم الفوضى العارمة اليت حدثت، وقع شقاق 
الفرسان  وسقط  املشاة.  واضمحل  اإلفرجنة  وفرسان  مشاة  بنی 
الذين كانوا يقاسون من أسلحة العدو والظمأ والدخان أرضا من 
يلق  أو وقعوا يف األسر. ومل  قتلوا  فإما  شدة اإلرهاق واإلجهاد 

الدين  املعبد أي رمحة وشفقة وذلك ابيعاز من صالح  فرسان 
على الظاهر. وكان صالح الدين قد أمر بشكل مؤكد أن حيضروا 
غي ملك أورشليم ورجينالد لديه، وعندما أحضروا كالمها لديه، 
أعطى صالح الدين، غي إانء فيه ماء ما يدل على الصفح...1

املسلمون يشفقون على األعداء
إن ما أاثر دهشة املؤرخنی احملايدين، هو سلوك وتعامل املسلمنی 
الفاحتنی مع الصليبينی أثناء احلرب وخالل استعادة أورشليم من 

غاصبيها.
املدينة  وجهاء  جاء  أورشليم،  من  الدين  اقرتب صالح  وعندما 
قائال:  الدين  صالح  إليهم  وتوجه  السالم.  ولطلب  الستقباله 
بتقديري فان بيت املقدس هي بيت هللا، مثلما أنكم تؤمنون هبذه 
العقيدة. ولذلك فانين سامتنع ابراديت عن تطويقها ولن أهامجها.
وقال أنه جاهز ملنح احلرية لبيت املقدس لتحصنی قالعها وأن 
تزرع األراضي احمليطة هبا حىت مخسة وعشرين كيلومرتا من دون 
أي تعرض ووعد بتعويض نقص الغذاء واملبالغ الالزمة حبلول عيد 
الالزمة  املساعدات  احلنی،  ذلك  حىت  وصلت  وإن  اخلمسنی، 
ويكون مثة أمل ابلنجاة، فسيكون بوسع املسيحينی احلفاظ على 
املدينة والدفاع عنها بكرامة، وخبالف ذلك، تسليم بيت املقدس 
إليه من دون سفك دماء، كما وعد أنه يف هكذا ظروف، فان 
مال وارواح السكان املسيحينی لبيت املقدس ستكون يف أمان. 
وأحجم ممثلو املدينة عن قبول اقرتاح صالح الدين وقالوا أهنم غري 
جاهزين على اإلطالق لتسليم املدينة اليت ضحى منقذهم بنفسه 
يوما  إثين عشر  املدينة  واستمر حصار  البشرية.  أبناء  أجل  من 
فقط. وعندما استسلمت أورشليم، طالب صالح الدين بفدية 
امرأة  لكل  لريات  ومخس  رجل  لكل  ذهبية  لريات  عشر  قدرها 
ولرية واحدة لكل طفل، واشرتط حترير سبعة االف شخص ممن 
كانوا من األكثر فقرا بتسليمه ثالثنی ألف قرياط ذهب أي ما 
يساوي حنو 270.000 دوالر يف الوقت احلاضر، واليت كان قد 
أرسلها هنري الثاين ملك بريطانيا للفرسان. وكتب أحد املؤرخنی 
املسيحينی يقول ان هذه الشروط قبلت بتقدير وندبة. ورمبا كان 
بعض املسيحينی املطلعنی يقارنون أحداث 1187م. بوقائع عام 
1099م.2 كما طالب امللك عادل شقيق صالح الدين، الطبقة 
األكثر فقرا ممن مل تشملهم الفدية، إبعطاء الف غالم كتحفة. 
وطالب  سبيل هللا.  يف  مجيعهم  عادل  وحرر  الطلب  هذا  وقبل 
ابليان زعيم مجاعة املسيحينی املقاومنی وتقليدا لعادل، أبلف غالم 
وحصل عليهم ومن مث أخلى سبيلهم. وطالب خليفة مسيحيي 
أورشليم ابلف غالم آخر بنفس الطريقة ومن مث أخلى سبيلهم. 
وعندها قال صالح الدين: إن أخي قد أعطى صدقته كما أعطى 
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بطرس وابليان صدقتهما. واألن حان الدور يل.
وقد أخلى سبيل مجيع املسننی الذين مل يكونوا قادرين على الدفع. 
وبقي يف الظاهر مخسة عشر ألف شخص من أصل ستنی ألف 

أسري مسيحي من دون فدية وأصبحوا غلماان.3
إنتصارات صالح الّدين  أحد  شرح  يف  رونسيمان  ستيفن  ويقول 

األيويب: 
واستقبل صالح الدين، السلطان غي وأخيه أمالريك و وانلد شاتوين 
برفقة إبنه ابلتبين مهفري توروين وزعيم الراس و... وكان لطيفا معهم. 
مباء  مليئا  أعطاه كأسا  أنه شاهد عطشه  ومبا  جبانبه  امللك  وأجلس 
الزهر مربدا بثلوج »حرمون«... وأرسلوا األسرى إىل دمشق. وأسكنوا 

النبالء يف منازل مرية وأرسلوا اجلنود اجملهولني إىل سوق الرقيق...
وكان صالح الدين يتعامل بلطف وحنان مع األعداء الذين كان يكن 
هلم اإلحرتام. وليس أنه صفح عن ذنب »ابليان« فحسب بل أوفد 
جنودا لنقل ملكة »مارای« السابقة برفقة أطفاهلا وأهلها وأمواهلا إىل 

»صور« بسالم وأمان...
وهناك  مروءة.  وأصحاب  شرفاء  أانس  املنتصرون،  الرجال  وكان 
ابلضبط قبل مثانية ومثانني عاما حيث مر اإلفرجنة يف حبر من الدماء، مل 
يتم هنب حىت منزل واحد ومل يلحق األذى حبيوان واحد. وكان اجلنود 
مينعون  وكانوا  الدين  من صالح  إبيعاز  والبواابت  الشوارع  يرسون 
أي إعتداء وتعرض على أرواح الناس وأمواهلم. ويف هذه األثناء كال 
الكل يفكر بتوفري فديته. ]ووفقا للقاعدة اليت أعلنت، كان ابمكان 

كل مسيحي إنقاذ نفسه من األسر لقاء دفع عشرة داننري كفدية[.
دينار كفدية  ألف  ثالثني  توفري  أجل  من  اخلزينة  »ابليان«  وأفرغ 
موعودة وأقنع جبهد جهيد الراس والفرسان لكي يغضوا الطرف عن 

أمواهلم النقدية.
املسيحية[ وأصحابه  الكنيسة  منصب يف  البطريرك ]وهو  يكن  ومل 
يفكرون إال أبنفسهم. وقد أاثرت مشاهد البطريرك الذي دفع فديته 
بعشرة داننري وهو يمل الذهب والفضة ويسري أمام العرابت املليئة 
ابلسجاد واألواين الثمينة، مغادرا املدينة، دهشة واستغراب املسلمني. 
ومت بواسطة املتبقي من املبلغ الذي أرسله هنري الثاين، شراء أرواح 
سبعة أالف من الفقراء، لكن إن كانت الكنيسة والفريقني العسكريني 
]الفرسان[ يغدقون أكثر، لكان سيضاف ألوف االخرين إىل احملررين. 
األسر  من  حترر  فريق  وكان  طابورين.  يف  املدينة  الناس،  غادر  وقد 
لتمكنه من دفع الفدية بفضل جهود ابليان، وفريق اخر مل يتمكن 
من التحرر من األسر النه مل يكن قادرا على الدفع. وكانت أوضاع 
الفريق األخري مزرية لدرجة أن عادل توجه إىل أخيه وطلب منه أن 
يهبه ألف شخص من األسرى تكرميا خلدماته. وقد لىب صالح الدين 

طلب أخيه الذي حرر األسرى على الفور... وعندها أعلن صالح 
الدين أنه سيعفو عن مجيع النساء والرجال املسنني. وكانت النساء 
أين  إىل  له  وقلن  امللك ابكيات  لدى  أتني  فديتهن،  دفعت  اللوايت 
يستطعن الذهاب من دون أخ وزوج - ألن معظم هؤالء الرجال إما 
قتلوا أو وقعوا يف األسر - ووعد صالح الدين بتحرير مجيع األزواج 
األسرى ومنح هدية لكل أرملة وطفل يتيم من خزينته اخلاصة. إن 
عطف وشفقة هذا الرجل يقفان ابلتحديد على طرف نقيض من اللؤم 

والدانءة اللتني بدرت من أوائل حماريب الصليب الفاحتني.4

اهلوامش:
1. ديورانت، ويل، »قصة احلضارة«، عصر اإلميان، ج 4، صص 799-

.۸۰۰
2. إشارة إىل اإلستيالء على »اورشليم« يف احلرب الصليبية األوىل )يناير 

۱۰۹۹م.( من قبل الصليبينی.
 ،4 ج  اإلميان«،  عصر  احلضارة،  »قصة  ويل،  ديورانت،   .3

801-800 صص 
 ،۲ ج  الصليبية«،  احلروب  »اتريخ  ستيفن،  رونسيمان،   .4

.545-539 صص 

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

1397ش.
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أوراقه  وُتستخدم  الُقطيفيات،  عائلة  من  زهري  نبات  هو 
كخضراوات، ويف احلقيقة يُزرع على نطاق واسع يف مشال أورواب 
احلديد  من  العايل  مبحتواها  وتتميز  وآسيا،  املتحدة  والوالايت 
الواقع  ويف  والكلوروفيل،  وCوالفوسفور   B و   A والفيتامينات 
يتطلب نبات السبانخ طقًسا ابرًدا وتربة عميقة وغنية؛ إلعطاء 
منو سريع، وتتوفر أوراق السبانخ يف أوائل الربيع أو خالل الشتاء 

إذا مل يكن الطقس شديًدا. 

أنواع السبانخ 
يتواجد السبانخ بثالثة أنواع رئيسية: وهي سبانخ سافوي وسبانخ 
بعض  يلي  وفيما  املسطحة،  األوراق  وسبانخ  سافوي،  شبه 

التفصيل حول تلك األنواع:

سبانخ سافوي 
يسمى أيًضا السبانخ ذات األوراق اجملعدة، حيث أنّه أوراقه جمعدة 
وخضراء وداكنة جًدا، ونكهته ذات طعم مر قوية وابلتايل يُفضل 
استخدامه يف الطهي بدالً من تناوله نيًئا، ويباع عادة يف ابقات 

طازجة. 

سبانخ شبه سافوي 
حيتوي السبانخ شبه السافوي على أوراق شبه جمعدة مع نفس 
امللمس للسبانخ السافوي، كما أنّه أسهل يف الغسل من السبانخ 
السافوي، ومن اجلدير ابلذكر أنّه يتم تناوله يف الطهي وليس نيًئا، 

بسبب طعمه املر، ويف الواقع يباع عادة يف ابقات طازجة. 

السبانخالسبانخ
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سبانخ األوراق املسطحة 
السبانخ ذو األوراق املسطحة هو أكثر أنواع السبانخ شيوًعا يف 
الوالايت املتحدة، وتتميز األوراق املسطحة أبهّنا انعمة، وذات 
ملمس طري، ونكتها احللوة قلياًل، وقْد أصبحت تباع يف معظم 
حمالت السوبر ماركت، ومن األفضل تناول هذا النوع من السبانخ 
نيئة، ويف احلقيقة فإّن السبانخ الصغري هو نوع من أوراق السبانخ 
املسطحة اليت مّت قطفها يف املراحل األوىل من النمو، ذلك عندما 

تكون األوراق صغرية وطرية وطعمها حلو بشكل خاص.

فوائد السبانخ
من  وافية  على كميات  واحتوائه  العالية  السبانخ  لقيمة  نظراً 
الفيتامينات والعناصر الغذائة فإنه يعود على الصحة مبجموعة من 

الفوائد الرائعة، واليت سوف نذكرها يف ما أييت:

1. الوقاية من السرطان
مثل:  لألكسدة،  قوية  مضادات  على  السبانخ  حيتوي 
الفالفونويدات والكلوروفيل، وهي مواد قد يكون هلا دور يف حماربة 
السرطان ومنع منو اخلالاي السرطانية، وخاصة سرطاانت اجلهاز 

اهلضمي وسرطان اجللد.

2. دعم جهاز املناعة
من فوائد السبانخ أنه يساعد على تقوية جهاز املناعة عموًما، كما 
يساعد على حماربة االلتهاابت والعدوى ابحتوائه على فيتامنی أ، 
وفيتامنی ج، وفيتامنی ك، وفيتامنی هـ واليت تعد من مضادات 

األكسدة القوية اليت حتارب اجلذور احلرة.

3. تنظيم ضغط الدم
يساعد السبانخ على تنظيم ضغط الدم، إذ حيتوي على كميات 
جيدة من البواتسيوم والذي بدوره ينظم مستوايت الصوديوم يف 
الطبيعي، كما  الدم  الدم، وابلتايل احلفاظ على مستوى ضغط 

لبعض بروتينات السبانخ دور كبري يف منع تضيق الشراينی.

4. الفاظ على صحة جهاز الدوران
القلب  تعزيز صحة  يف  يساعد  أنه  العديدة  السبانخ  فوائد  من 
 )LDL( واألوعية الدموية، وخفض الكولسرتول الضار يف اجلسم
الحتوائه بشكل خاص على اللوتنی وكميات كبرية من األلياف 

ومضادات األكسدة.

5. حتسني اهلضم
ملا  وذلك  اهلضمي،  اجلهاز  صحة  تعزيز  على  السبانخ  يساعد 
الضرورية  والسوائل  األلياف  من  من كمية كبرية  عليه  حيتوي 

لتحسنی عملية اهلضم وحركة االمعاء، ومنع االمساك.

6. الفاظ على صحة العظام
منها،  والوقاية  العظام  هشاشة  مقاومة  على  السبانخ  يساعد 
وفيتامنی  والفوسفور،  للكالسيوم،  مهم  السبانخ مصدر  يعد  إذ 
العظام واحلفاظ على  ك، ومجيعها عناصر ضرورية ألجل تقوية 

كثافتها، والتقليل من فرصة حدوث الكسور.

7. الوقاية من فقر الدم
الدم وعالجه، وذلك  للوقاية من فقر  السبانخ خيار ممتاز  يعد 
نظرًا لكونه يعد غنًيا ابحلديد ومحض الفوليك املهمنی جًدا إلنتاج 

املهم  فيتامنی ج  الدم احلمراء، إضافة إىل احتوائه على  كرايت 
لتعزيز امتصاص احلديد.

8. املساعدة يف خسارة الوزن
يستخدم السبانخ يف احلميات اخلاصة خلفض الوزن، وذلك لكونه 
غنًيا ابأللياف واملاء ما يعمل على زايدة الشعور ابإلمتالء والشبع، 

انهيك عن أنه قليل يف السعرات احلرارية.

9. الفاظ على صحة اجللد والشعر
من فوائد السبانخ املهمة احلفاظ على صحة ومظهر اجللد والشعر، 
وذلك الحتوائه على كميات كبرية من فيتامنی أ، وفيتامنی ج، 
واحلديد، ما له أثر كبري يف احلفاظ على رطوبة البشرة، والتقليل 
من  والوقاية  اجلروح،  التئام  وتسريع  الشباب،  حب  ظهور  من 

تساقط الشعر.

10. الفاظ على صحة العيون
حيتوي السبانخ على الفالفونويدات املهمة يف احلفاظ على صحة 
العيون، والوقاية من حدوث أمراض خطرية، مثل: مرض الساد، 
إضافة إىل احتواء السبانخ على فيتامنی أ وفيتامنی ج املهمان يف 

احلفاظ على سالمة النظر.

القيمة الغذائية للسبانخ
يعد السبانخ من فئة اخلضروات الورقية داكنة اللون، ولونه األخضر 
الداكن يدل على أنه مصدر غين ابلعديد من العناصر الغذائية، 
واملغنييسيوم،  والبواتسيوم،  والكالسيوم،  والزنك،  احلديد،  منها: 
أ،  فيتامنی  من  العايل  حمتواه  إىل  إضافة  واملنغنيز،  والنحاس، 
وفيتامنی ك، وفيتامنی ج، ومحض الفوليك، ومضادات االكسدة 

القوية كالفالفينويد، مع كمية تكاد معدومة من الدهون.

أضرار السبانخ 
1. تثر الدم

الدم  مميعات  مبفعول  خيل  قد  أنه  احملتملة  السبانخ  أضرار  من 
السبانخ  يعد  إذ   ،)Warfarin( الوارفارين  دواء  مثل  الدوائية، 
من املصادر الطبيعية املمتازة لفيتامنی ك الذي يلعب دورًا هامًّا 
يف ختثر الدم، لذا فإن تناول السبانخ مع مميعات الدم قد يقلل 

مفعوهلا بشكل ملحوظ. 

2. مضاعفات صحية للكلى
من أضرار السبانخ احملتملة أن تناوله أحيااًن قد يؤدي لآليت:

تكّون حصى الكلى 
إذا كنت من األشخاص الذين أصيبوا مسبًقا حبصوات يف الكلى، 
عليك توخي احلذر عند استهالك السبانخ، إذ قد يؤدي تناوله ال 
سيما بكميات مفرطة على حتفيز تكون حصوات الكلى، وذلك 

.)Oxalates( نظرًا حملتوى السبانخ املرتفع من األكساالت
على  اجلسم  بقدرة  خيل  قد  نبايت  مركب  هي  واألكساالت 
امتصاص الكالسيوم، مما قد حيفز نشأة حصوات الكلى، وغالًبا 
ما تكون احلصوات الناشئة يف مثل هذه احلاالت مكونة من مادة 

أكساالت الكالسيوم.

تفاقم حاالت بعض أمراض الكلى 
إذا كنت من املرضى الذين خيضعون لغسيل الكلى، قد يكون 

الطب والتغِذية
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عليك التفكري مرتنی قبل تناول السبانخ إبفراط.
إذ حتتوي السبانخ على كميات جيدة من الفسفور والبواتسيوم، 
ومها معدانن ينصح ابلتقليل منهما ضمن محية مرضى الكلى، 
فعلى سبيل املثال وعندما يتعلق األمر ابلبواتسيوم، فإن الكلى 
املريضة تعجز عن التخلص من الكميات اإلضافية من البواتسيوم، 

وفرط البواتسيوم قد يكون قاتاًل.

3. سوء امتصاص املغذایت
على  اجلسم  بقدرة  لإلخالل  إبفراط  السبانخ  تناول  يؤدي  قد 
الكالسيوم،  مثل:  الغذاء،  من  اهلامة  املعادن  بعض  امتصاص 

واملغنيسيوم، والزنك. 
 )Oxalic acid( إذ حيتوي السبانخ على محض األكساليك
والذي قد يرتبط ابملعادن املذكورة، مما جيعل من الصعب على 
اجلسم امتصاص هذه املعادن، األمر الذي قد يؤدي مع الوقت 

لنقص يف املعادن املذكورة.

4. الساسية 
قد يؤدي تناول السبانخ لتحفيز اإلصابة برد فعل حتسسي، إذ 
حيتوي السبانخ على مادة اهليستامنی اليت قد حتفز ظهور أعراض 
حتسسية. قد تكون هذه الفئات أكثر عرضة من غريها للتحسس 

من السبانخ: 
املصابنی حبساسية جتاه بعض أنواع العفن. 

.)Latex( املصابنی حبساسية الالتكس

5. تفاقم بعض الاالت املرضية
أبمراض  للمصابنی  سديدة  فكرة  السبانخ  تناول  يكون  ال  قد 

ومشكالت صحية معينة، مثل:
ختل  قد  مركبات  على  السبانخ  حيتوي  الدرقية:  الغدة  أمراض 

بوظائف الغدة الدرقية.
مادة  من  مرتفعة  على كميات  السبانخ  حيتوي  النقرس:  مرض 
األكساالت ومادة البيورين )Purine(، واليت قد قد تزيد حالة 
املريض سوًءا مسببة مشكالت يف املفاصل، مثل: التورم، واألمل، 

وااللتهاب.

6. اضطراابت هضمية متنوعة
إحدى أضرار السبانخ احملتملة واليت ترتبط غالًبا بتناول السبانخ 
إبفراط، أن السبانخ قد يؤدي الضطراابت هضمية مزعجة، إذ 

حيتوي السبانخ على كميات وفرية من: 
احلديد: هو معدن جيب تناول كميات معتدلة منه وابلتدريج، إذ 
يعجز اجلسم عن استقالبه بكفاءة إن دخلت كمية مفرطة منه 

إىل اجلسم دفعة واحدة.
األلياف: هي مادة غذائية هامة، ولكن حتتاج القناة اهلضمية لفرتة 

طويلة نسبيًّا حىت تتمكن من التعامل معها. 
هذه بعض االضطراابت اهلضمية اليت قد يؤدي تناول السبانخ 
البطن،  وأمل  وتشنجات  والنفخة،  الغازات  لتحفيزها:  إبفراط 

واإلسهال. 

أضرار السبانخ األخرى
قد يؤدي السبانخ لظهور مشكالت صحية أخرى، مثل:

التسمم، فبعض أنواع السبانخ قد تكون ملوثة مبواد ضارة، مثل: 
البكترياي اإلشريكية القولونية )Escherichia coli(، واملبيدات 

احلشرية. 
 ،)Methemoglobinemia( الدَّم  ميتهيموغلوبينيَُّة  حالة 
وهو مرض يف الدم قد ينشأ عند الرضع عند إعطائهم السبانخ 

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

قبل بلوغهم عمر 4 أشهر. 
هبوط سكر الدم ملستوايت خطرية عند تناول السبانخ مع أدوية 
السكري، وصعوبة التحكم مبستوايت سكر الدم للمريض أثناء 

العمليات اجلراحية. 
مضاعفات صحية أخرى، مثل: هبوط يف ضغط الدم، ورعاش، 

وتقيؤ، وضعف يف النبض، ومحى. 
كيف ميكنك جتنبك أضرار السبانخ؟

لتاليف أضرار السبانخ قدر اإلمكان، يوصى مبا أييت:
استشارة الطبيب بشأن تناول السبانخ إذا كان الشخص قد سبق 

له اإلصابة حبصوات الكلى أو خيضع حاليًّا لغسيل الكلى. 
استشارة الطبيب بشأن الكمية املسموحة من السبانخ إذا كان 
الشخص مصااًب أبمراض معينة، مثل: النقرس، واضطراابت الغدة 

الدرقية أو تناول مميعات الدم. 
احلرص على تناول السبانخ ابعتدال ودون إفراط، وجتنب إعطاء 

السبانخ بشكل اتم للرضع دون عمر 4 أشهر.
احلصول على السبانخ من مصدر موثوق يلتزم بشروط النظافة 
تنظيف  على  واحلرص  السبانخ،  وقطاف  زراعة  أثناء  والصحة 

السبانخ جيًدا قبل طبخه وتناوله.
جتنب تناول السبانخ إبفراط ابلتزامن مع أدوية مرض السكري.

وجلين أقصى فائدة من السبانخ، يفضل طهيه على البخار ملدة 
زمنية قصرية.

املصادر:
webteb.com :1. موقع ويب طب

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

ومنهم ابن أيب العزاقر
وهو حمّمد بن علي الشلمغاين يكىن أبيب جعفر، أخربين احلسنی بن 
إبراهيم، عن أمحد بن علي بن نوح، عن أيب نصر هبة هللا بن حمّمد 
 ،بن أمحد الكاتب ابن بنت ام كلثوم بنت أيب جعفر العمري

.قال: حدثتين الكبرية ام كلثوم بنت أيب جعفر العمري
العزاقر وجيها عند بين بسطام،  ابن أيب  أبو جعفر  )قال(: كان 
عند  له  قد جعل  وأرضاه كان   القاسم أاب  الشيخ  أن  وذاك 
وبالء  ارتداده حيكي كل كذب  عند  فكان  منزلة وجاها  الناس 
منه  فيقبلونه  القاسم  أيب  الشيخ  لبين بسطام ويسنده عن  وكفر 
وأيخذونه عنه، حىت انكشف ذلك أليب القاسم فأنكره وأعظمه 

ابن أبي العزاقر

وهنى بين بسطام عن كالمه وأمرهم بلعنه والرباءة منه، فلم ينتهوا 
وأقاموا على توليه، وذاك أنه كان يقول هلم:

بعد  ابإلبعاد  فعوقبت  الكتمان  علي  اخذ  وقد  السر  أذعت  إنين 
االختصاص، ألن األمر عظيم ال يتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل 

أو مؤمن ممتحن، فيؤكد يف نفوسهم عظم األمر وجاللته. 
فبلغ ذلك أاب القاسم فكتب إىل بين بسطام بلعنه والرباءة منه 
وممن اتبعه على قوله، وأقام على توليه، فلما وصل إليهم أظهروه 

عليه فبكى بكاء عظيما.
مث قال: إن هلذا القول ابطنا عظيما، وهو أن اللعنة اإلبعاد، فمعىن 
قوله: لعنه هللا، أي ابعده هللا عن العذاب والنار، واآلن قد عرفت 
منزليت، ومرغ خديه على الرتاب وقال: عليكم ابلكتمان هلذا األمر.

أيب  ام  أن  القاسم  أاب  الشيخ  أخربت  وقد كنت  الكبرية:  قالت 
فاستقبلتين  إليها  دخلنا  وقد  يوما  يل  قالت  بسطام  بن  جعفر 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

وأعظمتين وزادت يف إعظامي حىت انكبت على رجلي تقبلها، 
فأنكرت ذلك وقلت هلا: مهال ای سيت فإن هذا أمر عظيم، وانكببت 

على يدها فبكت.
مث قالت: كيف ال أفعل بك هذا وأنت مواليت فاطمة؟ 

فقلت هلا: وكيف ذاك ای سيت؟ 
فقالت يل: إن الشيخ يعين أاب جعفر حمّمد بن علي خرج إلينا ابلسر. 

قالت: فقلت هلا: وما السر؟ 
قالت: قد أخذ علينا كتمانه وأفزع إن أان أذعته عوقبت. 

نفسي  يف  واعتقدت  ألحد  أكشفه  ال  أين  موثقا  وأعطيتها  قالت: 
االستثناء ابلشيخ يعين أاب القاسم السني بن روح.

قالت: إن الشيخ أاب جعفر )ابن أيب العزاقر( قال لنا: إن روح رسول 
هللا انتقلت إىل أبيك )تعين أاب جعفر حمّمد بن عثمان(، وروح 
القاسم السني  انتقلت إىل بدن الشيخ أيب   أمري املؤمنني علي
بن روح، وروح موالتنا فاطمة انتقلت إليك، فكيف ال اعظمك 

ای ستنا!
فقلت هلا: مهال ال تفعلي، فإن هذا كذب ای ستنا. 

فقالت يل: سر عظيم، وقد اخذ علينا أن ال نكشف هذا ألحد، فاهلل 
هللا يف، ال يل يب العذاب، وای سيت لوال أنك حلتين على كشفه ما 

كشفته لك وال ألحد غريك.
انصرفت من عندها دخلت  فلما  ام كلثوما:  الكبرية  قالت 
إىل الشيخ أيب القاسم بن روح فأخربته ابلقصة وكان يثق يب 
ويركن إىل قويل، فقال يل: اي بنية إايك أن متضي إىل هذه املرأة 
بعدما جرى منها، وال تقبلي هلا رقعة إن كاتبتك، وال رسوال إن 
أنفذته إليك، وال تلقيها بعد قوهلا، فهذا كفر ابهلل تعاىل وإحلاد قد 
أحكمه هذا الرجل امللعون يف قلوب هؤالء القوم ليجعله طريقا إىل 
أن يقول هلم: أبن هللا تعاىل احتد به، وحل فيه، كما تقول النصارى يف 

املسيح ويعدو إىل قول الالج )لعنه هللا(.
أقبل هلم  إليهم ومل  املضي  قالت: فهجرت بين بسطام، وتركت 
عذرا وال لقيت امهم بعدها، وشاع يف بين نوخبت احلديث فلم 
يبق أحد إال وتقدم إليه الشيخ أبو القاسم وكاتبه بلعن أيب جعفر 
أو كلمه فضال  بقوله  يتواله ورضي  منه ومن  والرباءة  الشلمغاين 

عن مواالته.
مث ظهر التوقيع من صاحب الزمان بلعن أيب جعفر حمّمد بن 
علي والرباءة منه وممن اتبعه وشايعه ورضي بقوله، وأقام على توليه 

بعد املعرفة هبذا التوقيع.
وله حكاايت قبيحة وأمور فظيعة ننزه كتابنا عن ذكرها، ذكرها 

ابن نوح وغريه.
)وكان( سبب قتله أنه ملا أظهر لعنه أبو القاسم بن روح واشتهر 
أمره وتربأ منه وأمر مجيع الشيعة بذلك، مل ميكنه التلبيس، فقال يف 
جملس حافل فيه رؤساء الشيعة وكل حيكي عن الشيخ أيب القاسم 
لعنه والرباءة منه: أمجعوا بيين وبينه حىت آخذ يده وأیخذ بيدي، فإن 
مل تنزل عليه انر من السماء حترقه وإال فجميع ما قاله يف حق، ورقي 
ذلك إىل الراضي ألنه كان ذلك يف دار ابن مقلة فأمر ابلقبض عليه 

وقتله، فقتل واسرتاحت الشيعة منه.
بن  حمّمد  كان  داود:  بن  أمحد  بن  حمّمد  احلسن  أبو  )وقال( 
القول حبمل  يعتقد  )لعنه هللا(  العزاقر  أيب  اببن  املعروف  الشلمغاين 
الضد، ومعناه أنه ال يتهيأ إظهار فضيلة للويل إال بطعن الضد فيه، 
ألنه يمل السامع طعنه على طلب فضيلته فإذن هو أفضل من الويل 
إذ ال يتهيأ إظهار الفضل إال به، وساقوا املذهب من وقت آدم األول 
إىل آدم السابع، ألهنم قالوا: سبع عوامل وسبع أوادم، ونزلوا إىل موسى 

وفرعون وحمّمد وعلي مع أيب بكر ومعاوية.
وأما يف الضد فقال بعضهم: الويل ينصب الضد وحيمله على ذلك 
 كما قال قوم من أصحاب الظاهر: إن علي بن أيب طالب
نصب أاب بكر يف ذلك املقام، وقال بعضهم: ال، ولكن هو قدمي 
معه مل يزل، قالوا: والقائم الذي ذكروا أصحاب الظاهر أنه من 
ولد احلادي عشر فإنه يقوم، معناه إبليس، ألنه قال: »َفَسَجَد 
اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن ِإالَّ ِإْبليس«2 ومل يسجد، مث قال: »أَلَقـُْعَدنَّ 
هَلُْم ِصراَطَك اْلُمْسَتقيم «3 فدل على أنه كان قائما يف وقت ما امر 
ابلسجود مث قعد بعد ذلك، وقوله: يقوم القائم إمنا هو ذلك القائم 

الذي امر ابلسجود فأىب وهو إبليس لعنه هللا.
وقال شاعرهم لعنهم هللا:
ای العنا ابلضد من عدي
ما الضد إال ظاهر الويل
والمد للمهيمن الويف

لست على حال كحمامي
وال حجامي وال جغدي

قد فقت من قول على الفهدي
نعم وجاوزت مدى العبدي
فوق عظيم ليس ابجملوسي

ألنه الفرد بال كيفي
متحد بكل أوحدي

خمالط للنوري والظلمي

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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وقد استخدمت مفردة الديستوبيا من قبل الفيلسوف الربيطاين 
جون ستيوارت مل،1  عام 1868 للميالد، بوصفها نقيضا ملفردة 

يوتوبيا )طوابوية(.
إن وقوع الثورة البلشفية »االحتاد السوفييت« وحتول العامل إىل ثنائي 
وتبلور  نشأة  إىل  أدى  واالشرتاكي،  الرأمسايل  الليربايل  القطب، 
العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ابلقرن العشرين، ويف 
الوقت ذاته، أسهم يف ظهور حتدايت يف عقلية االنسان املعاصر 
التيارين، كاان يستندان حبد ذاهتما إىل  أن  ولسانه وميوله؛ رغم 
االيديولوجيات الذهنية والنابعة من الفكر االنسانوي والعلماين.

إن تشكيل احلكم البوليسي، واحلط من قدر االنسان وحتويله إىل 
تبلور  إىل  أداي  الشيوعي،  احلزب  واحتكارات  لإلنتاج  أداة  جمرد 
االحتجاجات اخلفية لكن الطاغية وردات الفعل على مستوى 

األعمال األدبية: 

رواية »حنن«
إيفانوفيتش  يفغيين  الروسي  الكاتب  الظروف،  تلك  ودفعت 
اخليال  برواايت  اشتهر  الذي  )1884-1937م.(  زامياتني2  
 )1921( »حنن«  رواية  أتليف  إىل  السياسي،  والنقد  العلمي 
ديستويب  عمل  أول  صاحب  ويعتربونه  ديستويب.  عمل  وختليق 

كبري يف القرن العشرين للميالد. 
وقد وضع زامياتنی، رواية »حنن« عام 1920م.؛ لكن وبسبب 
احلقبة، مل  تلك  اليت كانت تسود روسية يف  ظروف االضطهاد 
يستطع إصدارها يف »االحتاد السوفييت«. وعليه فان هذه الرواية 
نيويورك ومن  االجنليزية يف  بداية عام 1926م. ابللغة  صدرت 
السوفييت،  االحتاد  التشيكية يف خارج  ابللغة  عام 1929م.  مث 
وحصلت على ترخيص االصدار يف االحتاد السوفييت عام 1988 

أي بعد عامنی من وفاة يفغيين زامياتنی. 

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

الديستوبيا، مدينة الديستوبيا، مدينة 
العصر الحديث الفاسدةالعصر الحديث الفاسدة
إمساعيل شفيعي سروستاين

ای طالبا من بيت هامشي
وجاحدا من بيت كسروي
قد غاب يف نسبة أعجمي

يف الفارسي السب الرضي
كما التوى يف العرب من لوي

وقال الصفواين: مسعت أاب علي بن مهام يقول: مسعت حمّمد بن 
علي العزاقري الشلمغاين يقول: الق واحد وإنا تتلف قمصه فيوم 
يكون يف أبيض ويوم يكون يف أحر، ويوم يكون يف أزرق، )قال ابن 

مهام(: فهذا أول ما أنكرته من قوله ألنه قول أصحاب اللول.
)وأخربان( مجاعة، عن أيب حمّمد هارون بن موسى، عن أيب علي 
حمّمد بن مهام، أن حمّمد بن علي الشلمغاين مل يكن قط اباب إىل 
أيب القاسم، وال طريقا له وال نصبه أبو القاسم بشيء من ذلك 
على وجه وال سبب ومن قال بذلك فقد أبطل وإمنا كان فقيها 
الكفر واإلحلاد  من فقهائنا فخلط وظهر عنه ما ظهر، وانتشر 
عنه، فخرج فيه التوقيع على يد أيب القاسم بلعنه والرباءة منه وممن 

اتبعه وشايعه وقال بقوله.
)وأخربين( احلسنی بن إبراهيم، عن أمحد بن علي بن نوح، عن أيب 
نصر هبة هللا بن حمّمد بن أمحد، قال: حدثين أبو عبد هللا السني 
بن أحد الامدي البزاز املعروف بغالم أيب علي بن جعفر املعروف 
بـابن رهومة النوخبيت - وكان شيخا مستورا - قال: مسعت روح بن 
أيب القاسم بن روح يقول: ملا عمل حمّمد بن علي الشلمغاين كتاب 
التكليف قال الشيخ _ يعين أاب القاسم _: اطلبوه إيل ألنظره، 
فجاؤا به فقرأه من أوله إىل آخره فقال: ما فيه شيء إال وقد روى عن 

األئمة إال موضعني أو ثالثة فإنه كذب عليهم يف روايتها )لعنه هللا(.
)وأخربين( مجاعة عن أيب احلسن حمّمد بن أمحد بن داود، وأيب 
عبد هللا احلسنی بن علي بن احلسنی بن موسى بن اببويه أهنما 
قاال: مما أخطأ حمّمد بن علي يف املذهب يف ابب الشهادة أنه 
روى عن العامل )الكاظم( أنه قال: إذا كان ألخيك املؤمن على 
رجل حق فدفعه عنه، ومل يكن له من البينة عليه إال شاهد واحد وكان 
الشاهد ثقة رجعت إىل الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك 
شهدت معه عند الاكم على مثل ما يشهد عنده لئال يتوى )يهلك( 
حق امرئ مسلم، )واللفظ البن اببويه( وقال: هذا كذب منه ولسنا 

نعرف ذلك، وقال يف موضع آخر: كذب فيه.

نسخة التوقيع اخلارج يف لعنه
قال حمّمد بن السن بن جعفر بن إمساعيل بن صاحل الصيمري: أنفذ 
الشيخ احلسنی بن روح من جملسه يف دار املقتدر إىل شيخنا 
أيب علي ابن مهام يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة وثالمثائة وأماله 
أبو علي علي وعرفين أن أاب القاسم راجع يف ترك إظهاره فإنه 
يف يد القوم وحبسهم فأمر إبظهاره وأن ال خيشى وأيمن فتخلص 

وخرج من احلبس بعد ذلك مبدة يسرية واحلمد هلل.
التوقيع:

»عرف عرفك هللا اخلري أطال هللا بقاءك وعرفك اخلري كله وختم به 
عملك من تثق بدينه وتسكن إىل نيته من إخواننا أسعدكم هللا أبن 
حمّمد بن علي املعروف ابلشلمغاين وهو ممن عجل هللا له النقمة وال 
أمهله قد ارتد عن اإلسالم وفارقه، وألد يف دين هللا وادعى ما كفر 
معه ابخلالق جل وتعاىل وافرتى كذاب وزورا وقال هبتاان وإمثا عظيما، 
كذب العادلون ابهلل وضلوا ضالال بعيدا وخسروا خسراان مبينا وإننا 
قد برئنا إىل هللا تعاىل وإىل رسوله وآله صلوات هللا وسالمه ورحته 
وبركاته عليهم مبنه ولعناه عليه لعائن هللا ترتى يف الظاهر منا والباطن 
يف السر واجلهر ويف كل وقت وعلى كل حال وعلى من شايعه وابيعه 

أو بلغه هذا القول منا وأقام على توليه بعده.
عليه  ما كنا  على  منه  واحملاذرة  التوقي  من  أان  توالكم هللا  وأعلمهم 
ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي والنمريي واهلاليل والباليل وغريهم 
وعادة هللا جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندان مجيلة وبه نثق وإایه 

نستعني وهو حسبنا يف كل أموران ونعم الوكيل.«
من  أحدا  يدع  ومل  التوقيع  هذا  علي  أبو  وأخذ  هارون(:  )قال 
الشيوخ إال وأقرأه إايه وكوتب من بعد منهم بنسخته يف سائر 
األمصار فاشتهر ذلك يف الطائفة فاجتمعت على لعنه والرباءة 
وعشرين  ثالث  سنة  يف  الشلمغاين  علي  بن  حمّمد  وقتل  منه، 

وثالمثائة.

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

2. سورة احلجر، اآليتان 30 و31.
3. سورة األعراف، اآلية 16.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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أن الغاية من خلق اإلنسان هي عبادة هللا تعاىل، وقد خلق هللا 
األرض وما عليها خلدمة هذا اإلنسان، الذي هو خليفة هللا يف 

األرض، حيقق إرادته تعاىل، وينفذ مشيئته، قال تعاىل: 
ْنَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدون «،1  »َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اإْلِ

وقال )عز من قائل(: 
»َو ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإيّنِ جاِعٌل يف اأْلَْرِض َخليَفًة قاُلوا َأ جَتَْعُل 
فيها َمْن يـُْفِسُد فيها َو َيْسِفُك الدِّماَء َو حَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َو نـَُقدُِّس 

َلَك قاَل ِإيّنِ َأْعَلُم ما ال تـَْعَلُمون «2
اثنيا: أن الذنوب واملعاصي اليت يرتكبها اإلنسان هلا آاثر تكوينية، 

من قبيل: منع املطر، وقلة الزرع، وانتشار األمراض واألوبئة، وحنو 
ذلك. 

وهكذا  آايت،  عدة  يف  ذلك  عن  الكرمي  القرآن  حتدث  وقد 
أحاديث أهل البيت، قال تعاىل: 

»َظَهَر اْلَفساُد يف اْلبـَرِّ َو اْلَبْحِر مبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيذيَقُهْم بـَْعَض 
الَّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعون «3

وقال تعاىل: 
»َكذََّبْت مَثُوُد ِبَطْغواها، ِإِذ انـْبـََعَث َأْشقاها، َفقاَل هَلُْم َرُسوُل اللَِّ انَقَة اللَِّ 
َو ُسْقياها، َفَكذَّبُوُه فـََعَقُروها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم رَبُـُّهْم ِبَذنِْبِهْم َفَسوَّاها«4 

خليفة اهلل في االرضخليفة اهلل في االرض

فوائد وجـود اإلمام الغائب

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

وكتبت الرواية يف هيئة يوميات مهندس، يدعى د-503. ويبدو 
أن زامياتنی، كان قلقا جدا على مستقبل االحتاد السوفييت، وهلذا 
السبب، قدم االحتاد السوفييت يف هذه الرواية ألف عام إىل األمام، 
احلقبة  تلك  استمرت ظروف  إن  أنه  من  متلقيه  بذلك  ليحذر 
هذا  مستقبل  إليه  سيؤول  فماذا  الوترية،  هبذه  السوفييت  لالحتاد 

البلد وشعبه. 
توحد  الرواية، شعار  يقصد من »حنن« يف هذه  زامياتنی  وكان 
بوصفه  الفرد  قيمة  تنحسر  البلشفي،  اجملتمع  ففي  البالشفة. 
شخصية مستقلة، إىل أدىن املستوايت وخيتزل كل شئ يف حنن... 
وال توجد أي شخصية يف هذه الرواية. فقد فقد الناس، أمساءهم 
وشخصياهتم الفردية، ويُنادى كل واحد منهم برقم؛ مثل د-503. 
ويصف د-503 هذه الظروف ويقول أن طريقة حياة مجيع أفراد 

اجملتمع، متاثل أحدهم االخر:
يستيقظون يوميا يف ساعة ودقيقة حمددة. ويبدأ مالينی األشخاص 
للرتفيه  ويذهبون  معا.  ابلتزامن  وينهونه  معا،  ابلتزامن  عملهم 
والتسلية يف ساعدة حمددة وخيلدون إىل النوم يف ساعة حمددة و...

إن د-503 هو مهندس وعامل رايضيات. ويصف يف يومياته، 
أوضاعه وظروف حياته. واملوضوع يدور حول أنه بعد احلروب 
الضارية اليت دارت رحاها ل300 عام بنی املدينة والقرية، بقي 
الناس على قيد احلياة فحسب، وشكل هؤالء  0.2 ابملائة من 
البلد، أتسيسا  الناجون، دولة موحدة. وجيري كل شئ يف هذا 
على أسس الرايضيات وعلى أساس العقل واملنطق. وحييط هذا 
البلد املوحد، من كل أطرافه، جدار زجاجي يفصله عن احلضارة 
القدمية. وال ُيسمح لشعب هذا البلد، اخلروج منه والذهاب إىل 
البلد،  هذا  يف  توجد  وال  الزجاجي.  اجلدار  من  االخر  اجلانب 
طبيعة حية، وال تغردالطيور فيه، وال تشرق فيه الشمس حىت، وكل 
شئ يسري بشكل مصطنع وخمتلق. وحىت أن طعام أهايل املدينة، 

حُيضر من املواد الكيميائية والنفط. 
إن مجيع أهايل املدينة، يدينون ابلوالء والطاعة للرئيس من دون 
االنتخاابت.  يف  دائما  الفائز  هو  املدينة  رئيس  إن  جدل.  أي 

وحسبما يقول د 503: 
)يوم  الرائع  اليوم  هذا  يف  أنه  يتذكر  ال  املوحد،  البلد  تريخ  إن 

االنتخاابت( جترأ شخص واحد حىت على معارضة رئيس املدينة. 
ويتعاون د- 503 يف تصنيع سفينة فضائية. إن هذه السفينة اليت 
تسمى انتغرال )التقارب( من املقرر، أن تقوم ابرغام أهايل كواكب 

لرئيس  التبعية  على  متوحشة«،  »بصورة  أحرار  أهنم  يرون  أخرى 
املدينة؛ لكن مثة أشخاصا يف هذا اخلضم، ممتعضون من الظروف اليت 

تسود البلد املوحد ويعتزمون مكافحتها.3 
إن رواية »حنن« بصدد إثبات أن اجملتمع الذي يغيب فيه الرأي 
والرأي االخر، وينعدم فيه اإلبداع والقيم الدينية والعشق، هو جنة 
زائفة ليس إال. اجملتمع الذي حيط من قدر االنسان وخيفضه إىل 
مستوى ماكنة ورقم، بدال من كل اهلوايت االنسانية، ال يستحق 

أن يتمتع ابلشأن االنساين.

اهلوامش:
1. John Stuart Mill.
2. Yevgeny Ivanovich Zamyatin.

روايتنا،  »الطوابوية يف  مقال  3. كرميي مطهر، جان هللا ورضائی، جميد، 
العلوم  وبرامج  النصوص  نقد  نشرة  إصدارات  زامياتنی«،  يفغيين  أتليف 

االنسانية، خريف 1393ه  .ش.، العدد 32، صص 112-101.

املصدر: شفيعی سروستانی، إمساعيل، »اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة 
املهدوية الكرمية، طهران، هالل، الطبعة األولی، 2021 م.، ص 25-
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فوائد وجـود اإلمام الغائب

حممدتقی املوسوي االصبهاين

نقل يف »كمال الدين« عن النيب قال: »األئمة ]من [ بعدي 
إثنا عشر أوهلم أنت ای علي، و آخرهم القائم الذي يفتح هللا عز و 

جل على يديه مشارق األرض و مغارهبا.«1
 و يف اتسع البحار، عن »أمايل« الشيخ الطوسي، عن النيب
به  ولد علي فختمت  و  النبوة،  »فختم هللا يب  جابر:  يف حديث 
الوصية، مث اجتمعت النطفتان مين و من علي فولدت اجلهر و اجلهري 
السنان  فختم هللا هبما أسباط النبوة، و جعل ذرييت منهما و الذي 
يفتح مدينة- أو قال: مدائن- الكفر، و ميأل أرض هللا عدال بعد ما 

ملئت جورا ...«2
أقول: اجلهر و اجلهري مبعىن اجلميل احلسن املنظر كما ذكره أهل 

اللغة.
و يف الثالث عشر من البحار، عن أيب جعفر قال:

»ميلك القائم ثالمثائة سنة و يزداد تسعا كما لبث أهل الكهف يف 
كهفهم، ميأل األرض عدال و قسطا كما ملئت ظلما و جورا، فيفتح 
الناس حىت ال يبقى إال دين  هللا له شرق األرض و غرهبا، و يقتل 
حممد يسري بسرية سليمان بن داود و يدعو الشمس و القمر 
أبمر  ابلوحي  فيعمل  إليه  يوحى  و  األرض،  له  تطوى  و  فيجيبانه، 

هللا.«3
و يف »غاية املرام« و غريه من طريق العامة، عن النيب، قال:

يف  دري،  وجهه كوكب  سنة، كأن  أربعني  ابن  ولدي  من  »املهدي 
خده األمين خال أسود، عليه عباءتن قطوانيتان كأنه من رجال بين 

إسرائيل، يستخرج الكنوز و يفتح مدائن الشرك.«4

و عنه أيضا قال: »ال تقوم الساعة حىت ميلك رجل من أهل بييت، 
يفتح هللا القسطنطنية، و ]جبل [ الديلم على يده، و لو مل يبق من 

الدنيا إال يوم واحد لطول هللا ذلك اليوم حىت يفتحها.«5
و يف »البحار«: عن الصادق قال: »إذا قام القائم بعث يف 
أقاليم األرض يف كل إقليم رجال يقول: عهدك يف كفك، فإذا ورد 
عليك ما ال تفهمه و ال تعرف القضاء فيه فانظر إىل كفك و اعمل 

مبا فيها.«
قال: و يبعث جندا إىل القسطنطينية، فإذا بلغوا إىل اخلليج، كتبوا 

على أقدامهم شيئا و مشوا على املاء.
ذلك  فعند  هو؟!  فكيف  املاء  على  ميشون  أصحابه  هؤالء  قالوا: 
يفتحون هلم ابب املدينة، فيدخلوهنا، فيحكمون فيها مبا يريدون.«6

اهلوامش:
عنه  الدين«، ج 1، ص 282 ح 35،  »كمال  الصدوق،  الشيخ   .1

»البحار«، ج 52، ص 378، ح 184.
2. »أمايل الطوسي«، ص 500، ضمن ح 2.
3. اجمللسي، »حبار االنوار« ج 52، ص 390.

4. »غاية املرام«، ج 7، ص 82، ح 9.

5. نفس الکصدر، ص 105، ح 107.
»البحار«، ج 52، ص  عنه  8؛  ح  النعماين«، ص 319،  »غيبة   .6

365، ح 144.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 199-198.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

وقال تعاىل: 
»َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى  آَمُنوا َو اتَـَّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء 

َو اأْلَْرِض َو لِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذانُهْم مبا كانُوا َيْكِسُبون «5
 :ونقرأ يف »دعاء كميل« املروي عن أمري املؤمننی

»اللهم اغفر يل الذنوب اليت هتتك العصم، اللهم اغفر يل الذنوب 
اليت تنزل النقم، اللهم اغفر يل الذنوب اليت تغري النعم، اللهم اغفر 
تنزل  اليت  الذنوب  يل  اغفر  اللهم  الدعاء،  حتبس  اليت  الذنوب  يل 

البالء.«6
والنصوص يف هذا اجملال كثرية، ومنها يتضح مبا ال يقبل الشك 
أن أفعال اإلنسان الصاحلة والطاحلة مما هلا أتثري إجيايب أو سليب 

يف عامل التكوين، أما كيف يكون هذا التأثري، وما هي طبيعته؟ 
فهو مما حيتاج لبحث ودراسة معمقة، ولعل ابالمكان أن نطرح 

هذه الفكرة، وهي: 
أن الكون كله خاضع لنظام وقانون ومعادالت اثبتة، ومبجرد أن 
حيصل اختالل يف بعض جزئياته يتأثر نظامه وقانونه، فاألرض 
تتوقف  أن  والنهار، ومبجرد  الليل  فيحصل  نفسها،  تدور حول 
عن الدوران تنعدم ظاهرة الليل والنهار، ويكون إما ليل وإما هنار، 
وقس على ذلك بقية األمثلة، وحيث إن فعل اإلنسان له حصة 
هذا  معنی ضمن  ونظام  لقانون  خيضع  أن  بد  فال  الوجود  من 
النظام الكوين العام املرتابط يف كل جزئياته ومفرداته، فإذا خالف 
هذا اإلنسان هذا القانون من خالل اخلروج عما رمسه هللا تعاىل 
له من نظام وقانون فال بد أن يكون هلذا اخلروج من أتثري على 
هذا النظام الكوين، وما مل يصحح املسري ويعود هذا اإلنسان إىل 
نظامه املرسوم له وفق اخلطة الكونية فال بد أن تتداعى التأثريات 
وتتالحق، ومن مث حيصل الدمار واخلراب، بسبب تعطل النظام 

الكوين العام.

اهلوامش:
1. سورة الذارايت، اآلية 56.

2. سورة البقرة، اآلية 30.
3. سورة الروم، اآلية 41.

4. سورة الشمس، اآلايت 11 - 14.
5. سورة األعراف، اآلية 96.

د«، ص 844. 6. »مصباح املتهجِّ

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

فتح مدائن الكفرة و 
بالدهم بيد اإلمام
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عام 1945م. يف »سوراي«، مبحافظة  الرجا  حسني  السيد  ولد 
املذهب  شافعية  عائلة  يف  ترعرع  »حطلة«،  قرية  »ديرالزور«، 
جعفر  بن  موسى  اإلمام  إىل  نسبها  ينتهي  املسلك  وصوفية 
القرآن  عنده  ودرس  املاليل  أحد  يد  على  تتلمذ   ،الكاظم
الكرمي والفقه الشافعي والعقيدة األشعرية، مث التحق مبعهد اهلداية 
مّدة مخس سنوات انتسب بعد ذلك إىل الطريقة القادرية الصوفية 

وعمل هبا كمجاز من نقيب االشراف يف »بغداد«.
ترك حسنی املذهب الشافعي حوايل عام 1984م. واعتنق مذهب 
أهل البيت، اثر البحث الذي اجراه يف كتب املذاهب طوال 

أربعة اعوام.

بداية التعّرف على التشيع
يقول السيد حسنی: 

كان أحد أبناء قرييت خيدم يف اجليش السوري برتبة مساعد، وقد 
أثر عليه بعض زمالئه الشيعة يف اجليش، وهو بدوره أيضاً أثر على 
بعض أفراد القرية فسمعت هبم وزرهتم طلباً للتعّرف على مذهبهم، 
فلم أجد عندهم يف البداية ما يقنعين. فابتعدت عنهم وأخذت 
أحّذر الناس من االلتحاق هبم و بقيت على هذه احلالة بضعة 
أعوام حىت توفرت يل األجواء املناسبة للبحث عن املذاهب نتيجة 

توفر الكتب عندي، فأخذت اقارن بنی العقائد واملذاهب ملدة 
تقارب األربع سنوات، ففي السنة األوىل حبثت شكل مركز عن 
العقائد، ويف الثانية قارنت بنی املذاهب ومذهب اإلمام جعفر 
الصادق، وقبل متام سنتنی من البحث شعرت بشكوك حاّدة 
ومل  طلباً  هلا  اتكلف  مل  استأذان،  بال  قليب  حرم  تدخل  وعنيفة 
النتيجة والتجأت إىل  استطع هلا رداً، فاستعذت ابهلل من هذه 
هللا ادعوه، وكنت أخرج من بييت ليال فيأخذين البكاء وكان الناس 
يسألوين واحتدث هلم يف اجملالس وكانوا يثقون يب ثقة عمياء، فأقول 
يف نفسي: لو تعلمون من الذي حيدثكم لطردمتوين من جمالسكم.

يف السنة الثالثة حاولت أن اكتشف مظلومية أهل البيت يف 
التواريخ املختلفة، ويف السنة الرابعة كنت حرياانً معذابً أقّدم رجاًل 
و أؤخر أخرى، كنت يف حالة شك كبرية، ابعتبار أنين شككت 
يف املذهب السين، ومل أكن أرى من رجوع اليه، وكنت أرى أحقية 

التشيع.

معاانة مرحلة التحول
يقول السيد حسنی: 

كانت دراسيت خالل املقارنة بعيدة عن اهلوى والتعصب والطائفية 
والعواطف، وكنت حذراً حاضر الذهن دقيق املالحظة غري متسرع 

يف احلكم، فآمنت أبهم املسائل العقيدية واملذهبية مسألة مسألة.
ويضيف السيد: 

و ابعتبار أن مثل هذا االنتقال صعب وشائك َجَعَلْت الرايح 
أمواجاً  وكأن  قليب  وترّدد  لساين  فتعثر  ومشااًل،  مييناً  تعصفين 
تشيعي  أبن  عامل  ألين  للدنيا،  وموجة  للدين  موجة  تتجاذفه، 
سيكون على حساب مصلحيت ومسعيت وكراميت عند بعض الناس 

وحجب ثقتهم عين وتفرقهم من حويل.
فأصبحت أسري االمتحان يف سجن االبتالء يف حلظات ال مناص 
ألجل اخلالص إالّ ابلفداء، ولكن ما نوع هذا الفداء، فهل أفدي 
أبيع  أيّهما  الدين، وبعبارة أخرى  الدنيا ألجل  أم  الدنيا ابلدين 
وأيهما اشرى، أحلى البيعنی مّر وأدفأمها أحّر من اجلمر، فكتمت 

أمري ما يقرب من شهرين.
ولقد استشرت رجاالً من أبناء قرييت وعموميت ممن أثق هبم فسكت 

بعضهم وعارض البعض اآلخر، وكل ذلك كان سرّاً.

اعالن التشيع وردود الفعل
بعدما تيقنت أبحقية مذهب األطهار من آل حممد، اختذت 
عام  ذلك  وكان  ثقة،  بكل  تشيعي  فأعلنت  فيه،  الرجعة  قراراً 
الناس من حويل وخلعوا  تفرق  اثر ذلك  ۱۹۸۴ه.ق. و على 
بيعة الطريقة واساؤا الظن وحكموا علّي أبحكام مل يرض هبا هللا 

تبارك وتعاىل.
فبعض الناس مشت وشتم، فاصبحت هدفاً للسهام وعربة ملن يعترب 
وال مشاحة هنا، فإن الناس أعداء ما جيهلون، وبعضهم أعذرين 
ولكن ابعتقاد أنين جمنون، و بعضهم يقول: إنه سياسي يسترت 
ابلدين، وبعضهم يقول: أنه ترك دينه ألجل األطماع، وبعضهم 
يقول أنه ال يستطيع أن يرجع إىل دينه فلو رجع فالشيعة يقتلونه، 
ولألسف الشديد أن مثل هذه اهلراءة يطلقها أحد السماحات، 
وبعضهم ظن أنين أحبرت يف العلم فاختلط أمري، وذلك انطالقاً 
من املقولة الشائعة بنی الناس: أن العامل عندما يبعد يف خوض العلم 

يدخل على عقله.

املضايقات بعد االستبصار
بعد  القاها  اليت  املضايقات  حول  حسنی  السيد  يتحدث 

االستبصار قائال:
وعلت  جذعها  وجتذر  التشيع  بذرة  انغرست  أن  أعقاب  على 

بدو  وكشف  أبوراقها   حممد آل  نسائم  ورفرفت  أغصاهنا 
يريدون  الناس حانقنی  الصالح عن طيب مثارها، جتمع أوابش 
على  ومحلهم  اصحاهبا  وإسكات  وامخاد  جذورها  من  اجتثاثها 
التعرج وجهالة املسار واحتمالية  أشواك طرق غري مأمونه لكثرة 
النتائج، فهم ال يلوون على شيء وال أيلون جهدا، فتارة ابلدعاية 

واالشاعات واخرى ابلتهويل والتخويف.

موقفه بعد االستبصار
أبناء  من  القاها  اليت  الضغوط  مجيع  ازاء  حسنی  السيد  صمد 
جمتمعه، مث حتمل مجيع االجواء اخلانقة اليت فرضها عليه املخالفنی، 
فلما هدأت األوضاع شرع السيد بعمله التوجيهي لنشر مذهب 

.أهل البيت
فيقول السيد يف هذا اجملال: 

الناس  ندعو  وبدأان  وعاشوراء،  رمضان  يف  ابملبلغنی  أنيت  بدأان 
ونصادقهم ونبث فيهم التوعية اإلمامية من خالل أخالق عالية 

وروح طيبة، فبدأ الوضع يتغري ومييل لصاحلنا.

مواصلة البحث والتعلم
مل يكتف السيد حسنی مبا تعلمة نتيجة الدراسة اليت تصدى هلا 
االستبصار  بعد  التحق  بل  الكتب،  مطالعة  من خالل  بنفسه 
ابحلوزة العلمية بدمشق وتلقى فيها دروساً حوزوية ملدة سنتنی، مث 
اتبع مسريته الدراسية يف اجلامعة العالية للعلوم اإلسالمية يف لندن.
مث اجنز الكثري من املشاريع اإلسالمية واخلريية، وهو ال يزال ساعياً 
حنو اجناز الكثري منها مثل: بناء العديد من املساجد واحلسينيات 
يف  الزينبية  العلمية  احلوزة  مع  ابلتنسيق  وذلك  املناطق  شىت  يف 

دمشق.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج ۲، 
صص 232-۲۲۹.

المستبصـرون

المستبصـرون

حسين الرجاحسين الرجا
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التذكارات اإلرشادية

صحيفة الّرضوية

 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني

»من الوالد الفان، املقّر للّزمان، املدبر العمر، املستسلم للّدهر، 
إىل  غدا،  عنها  الظّاعن  املوتى،  مساكن  الّساكن  للّدنيا،  الّذام 
املولود املؤّمل ما ال يدرك، الّسالك سبيل من قد هلك، غرض 
الّدنيا و اتجر  األسقام و رهينة األاّيم و رمّية املصائب و عبد 
الغرور و غرمي املنااي و أسري املوت و حليف اهلموم و قرين األحزان 

و نصب اآلفات و صريع الّشهوات و خليفة األموات. 
أّما بعد فإّن فيما تبّينت من إدابر الّدنيا عيّن و مجوح الّدهر علّي 
و إقبال اآلخرة إيّل ما يزعين عن ذكر من سواي و االهتمام مبا 
ورائي غري أيّن حيث تفّرد يب - دون مهوم الّناس - هّم نفسي 
أمري،  فصدقين رأيي، و صرفين عن هواي، و صرّح يل حمض 
فأفضى يب إىل جّد ال يكون فيه لعب، و صدق ال يشوبه كذب. 

لو أصابك  وجدتك بعضي، بل وجدتك كّلي حىّت كأّن شيئا 
أصابين، و كأّن املوت لو أاتك أاتين فعناين من أمرك ما يعنيين 
من أمر نفسي، فكتبت إليك كتايب مستظهرا به إن أان بقيت 

لك أو فنيت. 
فإيّن أوصيك بتقوى هللا - أي بيّن - و لزوم أمره و عمارة قلبك 
بذكره و االعتصام حببله؛ و أّي سبب أوثق من سبب بينك و 

بنی هللا إن أنت أخذت به؟ 
أحي قلبك ابملوعظة و أمته ابلّزهادة و قـَّوه ابليقنی و نّوره ابحلكمة 
و َذلِّ بذكر املوت و قّرره ابلفناء و بّصره فجائع الّدنيا و حّذره 

صولة الّدهر و ُفحش تقّلب الّليايل و األاّيم و...«

املصدر: »هنج البالغة«، السيد الرضي، خطبة ۳۱.

من الوالد الفان إلی 
المولود المؤّمل...

:قال الرضا
»اَلّلُهمَّ َکما َستـَْرَت َعَلیَّ ما مَلْ َاْعَلْم، فَاْغِفْر لی ما تـَْعَلُم، وََکما َوِسَعنی 
نِْعَمَتَک  فََامِتَّ  ْحساِن،  اِبالِْ َبَدْأتَنی  وََکما  َعْفوَُک،  فـَْلَيَسْعنی  ِعْلُمَک، 
َعرَّفـَْتنی  وََکما  مبَْغِفَرِتَک  فَاْشَفْعها  مبَْعرِفَِتَک  اَْکَرْمَتنی  وََکما  اِبْلُغْفراِن، 
َوْحدانِيَـَّتَک فَاَْکرِْمنی ِبطاَعِتَک، وََکما َعَصْمَتنی ما مَلْ اَ کْن َاْعَتِصُم ِمْنُه ِاالّ 
ِبِعْصَمِتَک، فَاْغِفْر لی ما َلْو ِشْئَت َعَصْمَتنی ِمْنُه ای َجواُد ای َکرميُ ای َذا 

اجلَْالِل َو االِْْکراِم.«
املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 

اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 192-191.

دعاء في يوم عرفة
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بن  علّی  أمرياملؤمننی  أصحاب  من  صوحان،  بن  صعصعة 
و»صفنی«  »اجلمل«  معركة  يف  معه  وشارك   أبی طالب
الفن  هذا  استخدم  كما  بليغا،  خطيبا  وكان  و»النهروان«، 
)اخلطابة( يف الدفاع عن اإلمام علي واالحتجاج على معاوية 
بن أيب سفيان. كان من كبار أصحاب اإلمام علي وقد مدحه 
وأثىن عليه، وعده اإلمام الصادق من األفراد املعدودين الذين 

يعرفون أمرياملؤمننی حق معرفته. 
ولد ابلقرب من  القيس،1  عبد  قبيلة  بن صوحان من  صعصعة 
ابلكويف  فسمي  »الكوفة«،2  إىل  انتقل  فرتة  وبعد  »القطيف« 
أيضا،3 وكنيته أبو طلحة،4 وله أخوان ابسم زيد وصيحان ومها 

5.من شيعة اإلمام علي

يف عهد اخللفاء
 6،لكنه مل ير النيب ،أسلم صعصعة على عهد النيب األكرم
ويف زمن عمر بن اخلطاب، أرسل أبو موسى األشعري مبلغا من 
املال إىل عمر، فقسمه وتبقى قسما منه، فسأل املسلمنی حكم 

ما تبقى من املال، فقال صعصعة:
إنا تشاور الناس فيما مل ينزل هللا فيه قرآان، أما ما أنزل هللا به من 
القرآن ووضعه مواضعه فضعه يف مواضعه اليت وضع هللا تعاىل فيها.7

فنفاه  الكوفة،  يف  عفان  بن  عثمان  معارضي  من  كان صعصعة 
بن صوحان  زيد  أخوه  ومنهم  »الشام«  إىل  آخرين  مع  عثمان 
فيه  انتقد  حوارا  التارخيية  املصادر  وذكرت  األشرت،8  ومالك 

صعصعة عثمان وسياسته يف إدارة شؤون املسلمنی.9

صحبته لإلمام علي
:قال اإلمام الصادق

صعصعة  إال  حقه  يعرف  من   أمرياملؤمنني مع  كان  »ما 
وأصحابه .«10

اإلمام  أصحاب  من كبار  أن صعصعة كان  املفيد  الشيخ  ذكر 
علي، وذكر ابن قتيبة - وهو من علماء القرن الثالث للهجرة 
- أن صعصعة من أشهر شخصيات الشيعة،11 وأورد املسعودي 
يف »مروج الذهب« أن اإلمام علي عد صعصعة من كبار 

الخطيب الشحشح
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الكليين  نقلها  رواية  وبناء على  العرب ويف مقدمة أصحابه،12 
وهي أن اإلمام علي اختاره شاهدا على وصيته.13

إىل  أتى  الدفن  وبعد   ،اإلمام علي تشييع جنازة  شارك يف 
قربه وحثى الرتاب على رأسه وهو يبكي، ويذكر فضائل اإلمام 
وأتباعه،14 وكان  أن جيعله من حمبيه  علي، وقد سأل هللا 
يعتقد أن اخلالفة ال تزان إال ابإلمام علي، معتربا إن اإلمام 
علي هو الذي زين اخلالفة وما زانته، ورفعها وما رفعته، وهي 

أحوج إليه من حاجته إليها.15

حضوره يف اجلمل وصفني والنهروان
شارك صعصعة يف مجيع املعارك اليت حدثت يف فرتة حكم اإلمام 
القيس  عبد  قبيلة  لواء  حامل  صيحان  أخوه  فكان   ،علي
يف معركة اجلمل، وبعد استشهاده محل اللواء أخوه اآلخر زيد، 

فاستشهد زيد فحمل اللواء من بعدمها صعصعة.16
كان يف معركة صفنی قائد قبيلة عبد القيس القاطنة يف الكوفة،17 
وقبل أن تبدأ احلرب سيطر معاوية على مشرعة املاء، ومنع جيش 
اإلمام علي منه، فأرسل اإلمام صعصعة للتفاوض مع معاوية 

يف هذا األمر.18
اخلوارج  إىل   علي اإلمام  بعثه  النهروان  معركة  بدء  وقبل 
للتفاوض وتقدمي النصح هلم، فأكد يف حواره معهم على االقتداء 
ابإلمام، وقد ذكر املفيد يف كتاب »االختصاص« تفاصيل 

حواره مع اخلوارج.19

شفاعته للمنذر بن اجلارود
ورد يف »حبار األنوار« للـجملسي أن اإلمام علي عنی املنذر بن 
اجلارود واليا على منطقة، فأخذ من بيت املال مبلغا، فسجنه اإلمام 
علي، لكن تشفع صعصعة له، فأطلق صراح منذر.20 وورد 
أخت  إن   :لإلمام قال  أن صعصعة  »الغارات«  يف كتاب 
منذر بن اجلاورد تبكي عليه كل يوم، فإطلق سراحه، وأان أضمن 
لك أن يعيد ما أخذه من املال، فأجاب اإلمام علي: »ال 

حاجة للضمانة، فليحلف أنه مل أیخذ ماال، فأطلق سراحه.«21

معارضته ملعاوية
أخذ  ممن  أنه: كان صعصعة  الرجال«  »معرفة  الكشي يف  ذكر 
فلقي  األمان هلم من معاوية يف صلحه،22   اإلمام احلسن
معاوية صعصعة بعد الصلح يف الكوفة، وقال له: وهللا كنت أبغض 
أن تكون يف أماين. فرد صعصعة عليه: وهللا، إين أيضا أبغض أن 
أمسيك هبذا االسم. مث سلم على معاوية ابخلالفة، وقال له معاوية: 
إن كنت صادقا فيما تقول فاصعد املنرب، والعن علي، فصعد 
صعصعة املنرب، وحد هللا، وأثىن عليه، فتحدث بكالم مكىن، وفيه 
إيهام وقال: أيها الناس أتيتكم من عند رجل قدم شره، وأخر خريه، 
وأنه أمرين أن ألعن عليا، فالعنوه لعنه هللا فضج أهل املسجد آبمني.23 
ذكر ابن أعثم الكويف أن معاوية قال ذات لكبار الكوفة: كيف 

ترون عفوي عنكم مع جهلكم، وأنتم تستحقون السجن؟ 
مث ترحم معاوية على أابه أيب سفيان، مادحا حلمه، وأنه لو ولد 
مجيع الناس كانوا حلماء، فرد عليه صعصعة، وفند قوله هذا.24

األحدي: ولصعصعة مواقف ساعية مع معاوية يف خالفة  قال 
عثمان، حينما نفي إىل الشام، ويف خالفة علي حينما أرسله 
منع معاوية  أرسله يف صفنی حنی  أو  الكتاب لالحتجاج،  مع 
معاوية   دخول بعد   ،أمرياملؤمننی شهادة  وبعد  املاء، 

الكوفة، وحينما قدم وفد »العراق« إىل الشام.۱۳
اجلمل،  يف  وجرح  علي كلها،۱۵  مشاهد  صعصعة  شهد 

وكان على عبد القيس يف صفنی.۱۶
قال املسعودي: ملا انصرف علي من اجلمل قال آلذنه: 

»من ابلباب من وجوه العرب؟« 
قيس،  بن  واألحنف  التيمي،  عطارد  بن  عمري  بن  حمّمد  قال: 
وصعصعة بن صوحان العبدي، يف رجال مساهم، فقال: »إئذن 

هلم، فدخلوا فسلموا عليه ابخلالفة.«
فقال هلم: »أنتم وجوه العرب عندي، ورؤساء أصحايب، فأشريوا علي 

يف أمر هذا الغالم املرتف يعين معاوية فافتنت هبم املشورة عليه.«
فقال صعصعة:

مصارع  عليه  فهانت  الدنيا،  إليه  وحببت  اهلوى،  أترفه  معاوية  إن 
الرجال، وابتاع آخرته بدنياهم، فإن تعمل فيه برأي ترشد وتصب، 
إن شاء هللا، والتوفيق ابهلل، وبرسوله، وبك ای أمرياملؤمنني، والرأي أن 
ترسل له عينا من عيونك، وثقة من ثقاتك بكتاب تدعوه إىل بيعتك، 
جاهدته  وإال  عليك،  ما  وعليه  مالك،  له  وأانب كان  أجاب  فإن 

وصربت لقضاء هللا، حىت أیتيك اليقني. 

سيرة اإلخيـار
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مهارته يف اخلطابة
وكتب  التارخيية  املصادر  ووصفته  مهارا،  خطيبا  صعصعة  كان 
احلديث أبنه كان فصيحا بليغا، ونعته اإلمام علي ابلـخطيب 
واملغرية  معاوية27  اعرتف  كما  البليغ(26  )أي  الشحشح، 
ابللسان  معاوية  خاطبه  وقد  وبالغته،  بفصاحته  شعبة28  بن 

احلديد.29
عن  للدفاع  اخلطابة  يف  مهارته  وظف  إن صعصعة  الكشي:  يقول 

30.اإلمام علي

وفاته
تويف صعصعة يف فرتة حكم معاوية يف الكوفة،31 وذكرت بعض 
املصادر أن املغرية نفى صعصعة أبمر من معاوية إىل جزيرة يف 

»البحرين« وتويف فيها حوايل سنة 70هـ.ق.32
البحرينية،  »عسكر«  مدينة  يف  لصعصعة  منسوب  قرب  ويوجد 
ويسمى مسجد صعصعة بن صوحان،33 وهناك مسجد أيضا 
ابسم مسجد صعصعة ابلقرب من »مسجد السهلة« يف الكوفة، 

وهو مقام كان يتعبد به.34
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:فقال علي
وتوجهت  بيديك،  الكتاب  إال كتبت  ای صعصعة!  عليك  »عزمت 
به إىل معاوية، واجعل صدر الكتاب حتذيرا وتويفا، وعجزه استتابة 
واستنابة، وليكن فاحتة الكتاب: بسم هللا الرحن الرحيم، من عبد هللا 
علي أمرياملؤمنني إىل معاوية، سالٌم عليك، أما بعد: مث اكتب ما أشرت 

به علي، واجعل عنوان الكتاب:» أال إىل هللا تصري األمور.«
قال: اعفين من ذلك.

قال: »عزمت عليك لتفعلن.«
قال: أفعل. فخرج ابلكتاب، وجتهز وسار حىت ورد »دمشق«، 
فأتى ابب معاوية، فقال الذنه: استأذن لرسول أمرياملؤمنني علي بن 
أيب طالب وابلباب أزفلة من بين أمية فأخذته األيدي والنعال 
لقوله، وهو يقول: أتقتلون رجال أن يقول ريب هللا؟، وكثرت اجللبة 
عنه،  الناس  يكشف  من  فوجه  مبعاوية،  ذلك  فاتصل  واللغط، 

فكشفوا، مث أذن هلم فدخلوا.
فقال هلم: من هذا الرجل؟

فقالوا: رجٌل من العرب، يقال له: صعصعة بن صوحان، معه كتاب 
من علي.

فقال: وهللا، لقد بلغين أمره، هذا أحد سهام علي، وخطباء العرب، 
ولقد كنت إىل لقائه شيقا، ائذن له ای غالم.

هذا كتاب  سفيان،  أيب  بن  ای  عليك  السالم  فقال:  عليه  فدخل 
أمرياملؤمنني.

إسالم  أو  تقتل يف جاهلية  الرسل  لو كانت  إنه  أما  معاوية:  فقال 
لقتلتك، مث اعرتضه معاوية يف الكالم، وأراد أن يستخرجه ليعرف 

قرحيته أطبعا أم تكلفا، فقال: ممن الرجل؟
قال: من نزار.

قال: وما كان نزار؟
قال: كان إذا غزا نكس، وإذا لقي افرتس، وإذا انصرف احرتس.

قال: فمن أي أوالده أنت؟
قال: من ربيعة.

قال: وما كان ربيعة؟
قال: كان يطيل النجاد، ويعول العباد، ويضرب ببقاع األرض العماد.

قال معاوية: فمن أي أوالده أنت؟
قال: من جديلة.

قال: وما كان جديلة؟
قال: كان يف الرب سيفا قاطعا، ويف املكرمات غيثا انفعا، ويف اللقاء 

هلبا ساطعا.

قال: فمن أي أوالده أنت؟
قال: من عبد القيس.

قال: وما كان عبد القيس؟
قال: كان خصيبا خضرما أبيض وهااب لضيفه ما جيد، وال يسأل عما 
فقد، كثري املرق، طيب العرق، يقوم للناس مقام الغيث من السماء.

قال: ويك ای بن صوحان! فما تركت هلذا الي من قريش جمدا وال 
فخرا.

قال: بلى وهللا، ای بن أيب سفيان، تركت هلم ما ال يصلح إال هبم، 
واملنرب،  والسرير  األبيض واألحر، واألصفر واألشقر،  تركت  وهلم، 
يف  هللا  منار  وهم  ذلك كذلك،  يكون  ال  وأىن  احملشر،  إىل  وامللك 

األرض، وجنومه يف السماء؟
ففرح معاوية، وظن أن كالمه يشتمل على قريش كلها، فقال: 

صدقت ای بن صوحان، إن ذلك لكذلك.
فعرف صعصعة ما أراد، فقال: ليس لك وال لقومك يف ذلك إصدار 

وال إيراد، بعدمت عن انف املرعى، وعلومت عن عذب املاء.
قال: فلم ذلك؟ ويلك ای بن صوحان؟

قال: الويل ألهل النار، ذلك لبين هاشم.
قال: قم، فأخرجوه.

أراد املشاجرة  الوعيد، من  ينبئ عنك ال  الصدق  فقال صعصعة: 
قبل احملاورة.

فقال معاوية: لشيء ما سوده قومه، وددت وهللا، أىن من صلبه، مث 
التفت إىل بين أمية، فقال: هكذا فلتكن الرجال...

بكتاب  عليه  قدم  وكان  صعصعة،  وعنده  يوما  معاوية  قال 
األرض هلل، وأان خليفة هللا، فما  الناس:  علي، وعنده وجوه 

آخذ من مال هللا فهو يل، وما تركت منه كان جائزا يل.
فقال صعصعة: متنيك نفسك ما ال يكون جهال معاوي ال أتمث.

فقال معاوية: ای صعصعة، تعلمت الكالم.
قال: العلم ابلتعلم، ومن ال يعلم جيهل.

قال معاوية: ما أحوجك إىل أن أذيقك وابل أمرك!
قال: ليس ذلك بيدك، ذلك بيد الذي ال يؤخر نفسا إذا جاء أجلها.

قال: ومن يول بيين وبينك؟
قال: الذي يول بني املرء وقلبه.

قال معاوية: اتسع بطنك للكالم كما اتسع بطن البعري للشعري.
قال: اتسع بطن من ال يشبع، ودعا عليه من ال جيمع.25
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ان ملعاوية »مآثر« ال حيصى عديدها، منها انه ملعون على لسان 
هللا و نبيه، فلقد فسر املفسرون الشجرة امللعونة يف القرآن بين 
أمية، و رآه النيب يوما يقود أخاه يزيد، فقال: لعن هللا القائد و 
املقود، و منها انه ميوت على غري االسالم برواية عبد هللا بن عمر 
الذي قال: مسعت رسول هللا يقول: »يطلع عليكم رجل ميوت 
على غري سنيت«، فطلع معاوية، و منها انه رأس الفئة الباغية اليت 
 قتلت عمارا، و منها انه ابن من قاد احلروب ضد الرسول
و انه ابن آكلة األكباد، و منها انه شرب اخلمر، و هو حيكم 
ابسم االسالم.1 و منها إحلاق ابن السفاح بغري ابيه، و منها دسه 
السم ابلعسل لقتل األولياء و الصلحاء و قوله: ان ّل جنودا من 
عسل، و منها مجعه اللصوص و قطاع الطرق، و مدهم ابلقوة و 
السالح، للسلب و النهب، و قتل النساء و االطفال، و إحراق 
البيوت على أهلها؛ و منها تفننه يف املكر و الكذب  و اخلداع؛ و 
منها كرهه الشديد ألهل احلق و العدل؛ و منها اعالنه السب و 

اللعن ألولياء هللا؛ و منها حتويله اخلالفة اىل وراثة.
هلذه االسباب و لغريها مل جيد معاوية ما يتذرع به لطلب اخلالفة 

الشيعة و معاوية في الشيعة و معاوية في 
عهد االمام عهد االمام 

القسم األّولالقسم األّول

من سابقة او منقبة او حديث إال قول الرسول االعظم: ال أشبع 
اصابع  مع  قميصه  نشر  و  عثمان،  دم  فانتحل  بطنا.2  له  هللا 
زوجته انئلة على  املنرب، و أسعفته عائشة و مجلها، و قطام و ابن 
ملجمها و اخلوارج و مروقهم، و اهل الشام و غباوهتم، و اهل 
العراق و ختاذهلم، و الطامعون و اساليبهم، و صالبة االمام يف 
دينه، و معاوية يف كفره، كل هذه، و ما اليها كانت عوامل هامة 
و فعالة يف وصول معاوية اىل اخلالفة، و تسميته بداهية العرب. 
املناسبات، و كان امهها قميص  انتفع معاوية ابلظروف و  لقد 

عثمان الذي اصبح مضرب االمثال.
الدولة  قال املستشرق االملاين يوليوس فلهوزن يف كتاب »اتريخ 

العربية«: 
كان الثأر ملقتل عثمان هو االساس الذي بىن عليه معاوية حقه يف 
وراثة اخلالفة؛ اما أبي معىن قام الثأر لعثمان فهو يتجلى يف انه من 
اجل ذلك احتد مع عمرو بن العاص الذي ألب على عثمان اخبث 

أتليب؛ و مل تكن التقوى و ال الرب بعثمان ابعثا ملعاوية.3
دافع علي عن عثمان، و حرض على قتله طلحة و الزبري و عائشة 

و معاوية و ابن العاص، و ملا قتل اثروا على االمام، و طالبوه 
آبت صاحبته  و  اجلمل،  عقر  و  الزبري،  و  طلحة  فقتل  بدمه، 
ابخلذالن، و سلم معاوية و ابن العاص بعد ان رفعا املصاحف  
و لوالها لوردا مورد اجلمل و اصحابه، و رجع معاوية من صفنی 

ليدبر االغتياالت و الغارات ضد علي و شيعته.

غارات التقتيل و التخريب
امري  طاعة  يف  اطرافها  بكامل  االسالمية  االمصار  كانت 
املؤمننی ما عدا »الشام«، حيث يوجد معاوية؛ فالـ»عراق« 
و »احلجاز« و »اليمن« و »مصر« و »فارس« و غريها كان 
عليها والة حيكموهنا و يديرون شؤوهنا من قبل االمام. فجمع 
و  الطرق  قطاع  من  البغاة  و  اجلالدين،  األشقياء  حوله  معاوية 
املخربنی، امثال النعمان بن بشري، و يزيد بن شجرة، و عبد الرحن 
بن قباث، و زهري بن مكحول، و مسلم ابن عقبة، و سفيان بن 
عوف، و بسر بن ارطأة، و الضحاك بن قيس، و غريهم و غريهم، 
و أمدهم ابخليل و الرجال، و السالح و املال، و امرهم ابلغارة 
على البالد اآلمنة التابعة لالمام، و اوصاهم ان ينشروا الفوضى و 

الفساد، و حيدثوا التخريب و الذعر.

سفيان بن عوف الغامدي
اين موجهك يف جيش  له:  قال  و  بن عوف،  سفيان  معاوية  دعا 
كثيف ذي اداة و جالدة، فالزم يل جانب الفرات، حىت متر هبيت 
فتقطعها فان وجدت هبا جندا فاغر عليها، و امض، حىت تغري على 
االنبار، فان مل جتد هبا جندا فامض حىت توغل املدائن، مث اقبل إيل، 
و اتق ان تقرب الكوفة، و اعلم انك ان أغرت على االنبار و اهل 
املدائن، فكأنك غرت على الكوفة، ان هذه الغارة ای سفيان على 
العراق ترعب قلوهبم، و تفرح كل من له فينا هوى منهم، و تدعو 
الينا كل من خاف الدوائر، فاقتل من لقيته ممن ليس على مثل رأيك، 
و اخرب كل ما مررت به من القرى، و احرب االموال فان حرب 

االموال- اي اسلبها- شبيهة ابلقتل، و هو اوجع للقلب.«4
اآلمننی، و مأل  أمر سيده؛ فحمل خبيله على  امتثل سفيان  و 
البيوت و األزقة جبثث القتلى، و محل ما وجد من االموال، و 
رجع اىل معاوية، و قال له فيما قال: و هللا ما غزوة أقر للعيون، 
و ال أسر للنفوس منها، و لقد ارعبت قلوب الناس. فقال له 

معاوية: كنت عند ظين بك.

فتثاقلوا،  العدوان عنهم،  لدفع  الكوفة  و ندب االمام اهل 
فخرج وحده ميشي راجال، فلحق به قوم، و قالوا: ارجع ای امري 

املؤمنني، و حنن نكفيك. 
فقال: »ما تكفوين، و ال تكفوا انفسكم.« فلم يزالوا به حىت 
صرفوه اىل منزله، و هو واجم كئيب. مث خاطبهم خبطبة جاء فيها:

»اال و اين قد دعوتكم اىل قتال هؤالء القوم ليال و هنارا، و سرا و 
اعالان، و قلت لكم: اغزوهم قبل ان يغزوكم، فو هللا ما غزي قوم 
قط يف عقر دارهم إال ذلوا، فتواكلتم و تاذلتم، حىت شنت عليكم 
الغارات، و ملكت عليكم االوطان، و هذا اخو غامد- أي سفيان- 
قد وردت خيله االنبار، و قد قتل حسان بن حسان البكري، و زال 
خيلكم عن مسالها، و لقد بلغين ان الرجل منهم كان يدخل على 
املرأة املسلمة، و االخرى املعاهدة، فينتزع حجلها، و قلبها- أي 
سوارها- و قالئدها و رعاثها- القرط- ما متتنع منه إال ابالسرتجاع 
و االسرتحام، مث انصرفوا وافرين .. فيا عجبا! و هللا مييت القلب، 
و جيلب اهلم من اجتماع هؤالء القوم على ابطلهم، و تفرقكم عن 
الرجال و ال رجال، حلوم االطفال، و عقول  أشباه  حقكم ... ای 
رابت الجال، لوددت اين مل أركم، و مل اعرفكم .. قاتلكم هللا لقد 
مألمت قليب قيحا، و شحنتم صدري غيظا .. و أفسدمت علّي رأيي 

ابلعصيان و اخلذالن ... و ال رأي ملن ال يطاع.«
و هكذا ابتلي االمام بعدو كمعاوية يغدر و يفجر، و يستبيح 
االعراض، و أبصحاب كأهل  االموال و هتك  الدماء و هنب 
و  فيذلون  دارهم  عقر  يف  يغزون  متخاذلنی،  متواكلنی  الكوفة 

يستكينون، و يفرون و ال يكرون!

الضحاك بن قيس الفهري 
سر حىت متر  له:  قال  الفهري، و  بن قيس  الضحاك  معاوية  دعا 
بناحية الكوفة، و ترتفع عنها ما استطعت، فمن وجدته من االعراب 
يف طاعة علي، فاغر عليه، و ان وجدت له مسلحة أو خيال، فاغر 
عليها، و اذا اصبحت يف بلد فأمسي يف اخرى، و ال تقيمن خليل 
بلغك اهنا قد سرحت اليك لتلقاها فتقاتلها. مث جهزه بثالثة آالف 

اىل اربعة.5
و  الفتك،  و  القتل  أسرف يف  و  أمر سيده،  الضحاك  أنفذ  و 
السلب و النهب، فكان يقتل كل من رآه يف طريقه، و أغار على 
قافلة احلجاج، فأخذ امتعتهم، مث قتل مجاعة، منهم العبد الصاحل 
عمرو بن عميس بن مسعود، و هو ابن اخ عبد هللا بن مسعود 

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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 .صاحب رسول هللا
 :صعد املنرب، و قال وملا علم االمام

»ای اهل الكوفة! اخرجوا فقاتلوا عدوكم، و امنعوا حرميكم ان كنتم 
فاعلني. فردوا عليه ردا خفيفا، و رأى منهم فشال، مث دعا حجر بن 
عدي الكندي، فعقد له على اربعة آالف، فخرج يتعقب الضحاك، 
حىت لقيه بناحية تدمر، فاقتتلوا ساعة، فقتل من اصحاب الضحاك 
تسعة عشر رجال، و من اصحاب حجر رجالن، فحجز الليل بينهم، 

فهرب الضحاك اىل الشام ال يلوي على شي ء.«6
و كانت عصاابت معاوية تغري على اطراف االمام، و متعن يف 
التخريب  و التدمري، و تنقض على اآلمننی تقتل و تنهب و حترق، 
و تنشر الرعب، حيث خيلو هلا اجلو، فاذا دامهها عسكر االمام 

اسرعت يف الفرار.

اهلوامش:
۱. »دالئل الصدق«، ج 3، ص 213؛ نقال عن مسند امحد.

2. ذهب النسأي اىل دمشق، و هو احد اصحاب الصحاح الستة عند 
السنة، فقيل له: حدثنا عن فضائل معاوية، فقال: أما يرضى معاوية رأسا 
له فضيلة اال ال اشبع هللا بطنه،  برأس، حىت يفضل؟! و قال: ال اعرف 

فداسوه ابالرجل، و مات بسبب ذلك.
3. يوليوس فلهوزن، »اتريخ الدولة العربية«، 1958م.، ص 129.

4. »شرح ابن ايب احلديد«، الطبعة القدمية، ج 1، ص 144.
5. نفس املصدر، ص 154.

 ،2 ج  1410ق.،  اإلسالمي ،  الكتاب  دار  »الغارات«،  الثقفي،   .6
ص 293.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و الاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 53-45.

الشيعة و الحاكمون

روی الّطرباين يف »املعجم االوسط« و الاکم السکاين يف »شواهد 
التنزيل« إبسنادمها عن زيد بن السن، عن جّده قال:

 مسعت عّمار بن ایسر يقول : وقف علی علّي بن أيب طالب
سائل و هو راكع يف التطوّع، فنزع خامته و أعطاه السائل، فأتى 
رسول اّل فأعلمه ذلك، فنزلت علی النيب هذه اآلية: 

ا َولِيُُّكُم هللاُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن  »ِإنَّ
الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعوَن«۱ 

فقرأها رسول هللا مث قال: »من کنت مواله فعلی مواله، الّلهم 

وال من وااله و عاد من عاداه.«

اهلامش:
1. سورة املائدة، اآلية 55.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
»املعجم  338؛  صص  1423ه.ق.،  األولی،  الطبعة  بريوت، 
 ،۱ ج  التنزيل«،  »شواهد  ۱۲۹-۱۳۰؛  صص   ،۶ ج  االوسط«، 

ص ۲۲۳.

نزول آيـة الواليةنزول آيـة الوالية

خيـر البـرّية


