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یتوقع حملل القضاای اإلقلیمیة ابن »روسیا« تزید من أنشطتها يف 
منطقة الشرق األوسط لكنها ال جتين أي إجنازات على صعید 
فان  هذا  على  والبعید،  املتوسط  املدى  على  اخلارجیة  السیاسة 
الغرب وخاصة الوالایت املتحدة  املنطقة تبقى إىل جانب  دول 

على ارض الواقع.
اجلغرافیا  وأستاذ  الباحث  أصل  تقوي  عطاء  سيد  الدكتور  وقال 
السیاسیة يف حوار خاص بـ»شفقنا« يف معرض رده على سؤال 
للمنطقة هل نشهد مستقبال حدوث  ابيدن وبوتني  حول زایرة 
تغیريات جیوسیاسیة على املستوى اإلقلیمي، ويف حال حدوثها 
فبأي اجتاه ستسري وما هو مستقبل مكانة روسیا و»أمریكا« بنی 
دول املنطقة؛ قال ابن التطورات اجلیوسیاسیة تشبه كتلة هوائیة 
لن  أرى أبنه  لكنين  التطورات،  لعمق  عابرة وترتك أتثرياهتا وفقا 
نشاهد حدوث تغیريات جذریة جتعلنا نواجه ظروفا جدیدة على 
الصعید اجلیوسیاسي حبیث تكون خمتلفة عن النظام السابق، لكن 
من املؤكد ابن أمریكا تتخذ احلیطة يف ردة فعلها على السیاسات 

الروسیة،
اندالع  یدعم  لن  العامل  ان  إىل  یعود  والسبب  قائال:  واستطرد 

حروب عاملیة، ذلك ان هذا األمر سیرتك أتثريه على حیاة كل 
اخلاطئ  التقییم  للنظر هو  امللفتة  القضیة  لكن  املعمورة،  سكان 
لتداعیات هذه التطورات، إذ یذهب بعض احملللنی أبنه ال دور 
لروسیا يف االقتصاد العاملي لكن التطورات األخرية يف جمال الطاقة 
العامل وبروز إمكانیات روسیا اخلفیة يف جمال  الغذائیة يف  واملواد 
العامل  على  روسیا  لتأثريات  التقلیدي  التقییم  اجلیوسیاسیة جعل 
یواجه حتدایت كثرية، واحلقیقة هي ان احملللنی مل یكونوا یتوقعون 
أتثريات هذه األزمة على العامل إذ تفاجئوا يف مواجهة هذه القضیة، 
ان أورواب وأمریكا واجها أزمة يف جمال الطاقة وارتفاع األسعار، إذ 

أتثر العامل كله يف جمال توفري املواد الغذائیة.
وأضاف: اعتاد الروس وجارهتم »أوكرانیا« على إنتاج جزء مهم 
بعد  أدى  الذي  األمر  العامل،  يف  الغذائیة  اإلمدادات  من  وكبري 
ظهور األزمة يف أوكرانیا، إىل جانب ارتفاع األسعار، إىل انتشار 
الفقر. ابإلضافة إىل ذلك، فإن صادرات الطاقة الروسیة إىل أورواب 
الشتاء أصبح غامضا، مما قد یتسبب يف مواجهة أورواب  ملوسم 

ألزمة أكثر خطورة ال ميكن للخرباء توقعها.
قال الدكتور تقوي أصل عند احلدث عن دور روسیا يف الشرق 

مظلومية معتقلي الرأي مظلومية معتقلي الرأي 
في سجون البحرينفي سجون البحرين

هل العالم يشهد هل العالم يشهد 
اندالع حروب كونية؟اندالع حروب كونية؟

يف  اخللیفي  النظام  قضاء  مهزلة  للعامل  تتكشف  یوم  كل 
»البحرین«، ومهزلة التهم اليت یلصقها حبق معتقلي الراي، الذین 
یزج هبم ابلسجون وینكل هبم دون ادىن حق فقط جملرد ممارستهم 
على  عبئا  النظام  هذا  انتهاكات  ابتت  حىت  الدینیة،  شعائرهم 
داعمیه الغربینی وعلى راسهم »بریطانیا«، اليت اخذت االصوات 
ترتفع فیها من اجل وقف مهازل حماكمه وقمعه وتنكیله مبعتقلي 

الراي، واليت فاقت كل تصور.

احلقوقیة والناشطة البحرینیة إبتسام الصائغ، كشفت عن انقطاع 
أكثر من 200 سجنی من املبىن 10 يف سجن جو عن أسرهم 
ألكثر من أسبوع، الفتة إىل ازداید الشكاوى وال سیما مع جلوء 
إدارة السجن إىل استخدام القمع والقوة يف التعامل مع املعتقلنی 

السیاسینی.
أبنائهم لالطمئنان  التواصل مع  بتمكینهم من  األهايل  ویطالب 
علیهم، وال سیما مع تقلیص أوقات الزایرة ومنعها أحیاان من دون 

األوسط وهل تزداد قوة؛ إن الغرب مل یتمكن من الوفاء بوعوده 
واحتمال  األزمة  انتشار  بسبب  ألوكرانیا  املكثف  الدعم  بشأن 
اندالع احلرب العاملیة الثالثة واشتداد أزمة الطاقة والغذاء يف العامل. 
مساعدة  جمال  يف  الشدید  احلذر  یتوخون  جعلهم  األمر  وهذا 
أوكرانیا، حبیث ال ختل مساعدهتم مبعادالت احلرب. عند رؤیة 
متیل  سوف  روسیا،  مواجهة  يف  آبخر  أو  بشكل  الغرب  عجز 
الدول العربیة تلقائیا حنو روسیا، لكن كما هو معلوم ابن الدول 
املتحدة من أجل  الوالایت  تعتمد على دعم  املنطقة  العربیة يف 

منطقة  يف  لروسیا  الدبلوماسیة  األنشطة  تتزاید  لذلك،  بقائها. 
الشرق األوسط، لكن على املدى املتوسط   والطویل، ال یؤدي 
ذلك إىل حتقیق إجنازات مهمة للسیاسة اخلارجیة لروسیا. على 
هذا، تظل دول املنطقة داعمة للغرب، وخاصة الوالایت املتحدة 

األمریكیة.

املصدر: شفقنا العريب.
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العنصریة والتمییز.
ويف وقت سابق، قال مرصد األزهر، إنه اتبع احتفاء تنظیم داعش 
اإلرهايب على مدار األایم القلیلة املاضیة ابنضمام 11 عنصرًا من 
تنظیم القاعدة اإلرهايب إلیه، وتبارت منصاته اإلعالمیة على مواقع 

التواصل يف نشر اخلرب والتعلیق علیه.
وأكد مرصد األزهر أن اخلالفات بنی التنظیمات اإلرهابیة بصفة 
الُبعد  واثنیهما  الدیين،  الُبعد  أوهلما  بُعدْین،  أحد  حتمل  عامة 
السیاسي، أو كلیهما مًعا، ولكل من البعدین لغة اخلطاب اخلاصة 

به، بل واجلمهور الذي یوجه له.
لقادة  ُتصدَّر  ما  عادة  للخالف  السیاسیة  األبعاد  أن  وأوضح 
التنظیم والدوائر الضیقة املقربة منهم، أما البعد الدیين فعادة ما 
بل  للتنظیم،  اإلعالمي  اجلانب  ویتصدر  الناس،  لعموم  یـُّقدم 
واألهم من ذلك أن اخلالف السیاسي نفسه عندما یشتد بنی 
تنظیمنی، ویصبح واضًحا ملحوظًا ال ميكن مداراته، حياول كال 
التنظیمنی صبغة هذا اخلالف السیاسي ابلصبغة الدینیة، وتصدیر 
صورة للقارئ، بل وألتباع كل فریق منهم أن فریقهم مل خيتلف مع 
التنظیم اآلخر ألهداف سیاسیة أو دنیویة، وإمنا اخلالف مرجعه 

إىل أسباب دینیة.

املصدر: الدستور

الحّد من جرائم العنصرية الحّد من جرائم العنصرية 
ضد المسلمينضد المسلمين

أسباب، إضافة إىل التضییق املمنهج الذي یعتمده مرتزقة السجون 
يف أثنائها حبق األهايل واملعتقلنی.

الظلم الذي ميارسه النظام اخللیفي ضد النخب السیاسیة والفكریة 
ومعتقلي الراي يف البحرین، واالحكام القرقوشیة اليت یصدها ضد 
املعارضة، أاثرت حفیظة وزیر بریطاين، يف حكومة احملافظنی، الذي 
اعرب عن دعمه ملطلب اإلفراج عن كافة السجناء السیاسینی يف 
البحرین ويف طلیعتهم األكادميي البحراين املضرب عن الطعام منذ 

أكثر من عام عبداجللیل السنكیس.
ضد  االعرتاض  اىل  ابلذات  بریطانیا  وخاصة  الغرب  دعا  ما 
االنتهاكات الوحشیة اليت ميارسها النظام اخللیفي يف البحرین ضد 
املعارضة والتهم الظاملة اليت یلفقها ویلصقها هبم، هو تعامل هذا 
النظام مع رمز كبري يف املعارضة البحرینیة السلمیة، وصوات معتدال 
جلمعیة  العام  األمنی  سلمان  علي  الشیخ  هو  اجلمیع،  بشهادة 
اخللیفي  القضاء  علیه  حكم  الذي  اإلسالمیة،  الوطين  الوفاق 

ابلسجن املؤبد بتهمة يف غایة الغربة وهي »التخابر مع قطر«.
اما وجه الغرابة يف التهمة، هو ان التخابر حصل بضوء أخضر من 
ملك البحرین نفسه، الذي مسح لقطر ابالتصال ابلشیخ سلمان، 
من اجل اجياد خمرج لالزمة السیاسیة اليت كانت تعصف ابلبالد 
قطر  وزیر خارجیة  عنها  احلقیقة كشف  وهذه  عام 2011م.، 
السابق محد بن جاسم آل اثين، بعد مرور حنو مثاين سنوات على 
احلكم الظامل على الشيخ سلمان، يف لقاء مع برانمج »الصندوق 
الكویتیة«.  »القبس  صحیفة  تطبیق  على  ُبث  الذي  األسود« 
حیث اكد محد بن جاسم، انه ذهب اىل البحرین بتنسیق مع 
فيلتمان، ووزیر  جيفري  السابق  مساعد وزیر اخلارجیة األمریكي 
اخلارجیة  ووزیر  الفيصل،  سعود  األسبق  »السعودي«  اخلارجیة 
البحریين السابق خالد آل خليفة، الذي أحیط علما بتواصل محد 

بن جاسم املسبق مع الشیخ علي سلمان.
خارجیة  ووزیر  لقائه  تفاصیل  بعض  عن  جاسم  بن  وكشف 
السعودیة االسبق سعود الفیصل مبلك البحرین يف املنامة وقال، 
أنه أثناء تواجده برفقة سعود الفیصل عند ملك البحرین، استأذن 
منه مباشرة التوجه للقاء الشیخ علي سلمان، مشريا اىل أن ملك 
البحرین حاول ثنیه لكن مل ميانع ذهابه، فاستأذن بن جاسم امللك 
للخروج من اجمللس إلجراء اتصال هاتفي ابلشیخ علي سلمان 
منه  بعد دقائق طلب  للمجلس  بقدومه، وحنی عودته  إلبالغه 

امللك البحریين عدم التوجه لذلك اللقاء.
ذلك  وبعد  جدوى،  دون  لكن  امللك  إقناع  حاول  إنه  واتبع 
اكتشف أن هناك قوات سعودیة قررت اجمليء إىل البحرین وأن 

األمر نوقش )بنی ملك البحرین ووزیر اخلارجیة السعودي سعود 
الفیصل( أثناء إجرائه املكاملة خارج االجتماع.

الشیخ  مثل  مع شخصیة  اخللیفي  القضاء  تعامل  هذا  اذا كان 
هتمة  الوقح  الشكل  هبذا  یلفق  القضاء  هذا  واذا كان  سلمان، 
ویلصقها ابلشیخ سلمان، وحيكم علیه بسببها ابملؤبد، ترى كیف 
حال معتقلي الراي االخرین، يف سجون النظام اخللیفي، والذین 
البقاء يف السجن  یتعرضون الحكام ظاملة، بینما ال یستحقون 

حىت لیوم واحد.

املصدر: قناة العامل.

نّدد مرصد األزهر ملكافحة التطرف واإلرهاب بتكرار العملیات 
العنصریة ضد املسلمنی يف إیطالیا، مشدداً على تغلیظ العقوابت 

للحّد من جرائم العنصریة والكراهیة ضد املسلمنی.
وانتزع مواطن إیطايل یبلغ من العمر 35 عاماً برقع امرأة مسلمة، 
ودفعها بعنف أمام أعنی ابنها البالغ من العمر 11 عاماً؛ ملنعها 
من صعود القطار مبدینة »كالینزانو« اإلیطالیة، رغم كوهنا حاماًل 
يف  لوجودها  رافضة  عنصریة  عبارات  مردًدا  السابع،  الشهر  يف 

البالد، وذلك استمرارًا ملسلسل االعتداءات العنصریة.
العنصریة  جرائم  فیه  تتصاعد  وقت  يف  االعتداء  ذلك  وأييت 
والكراهیة ضد املسلمنی يف »إیطالیا«، بفعل خطاابت الكراهیة 
اليت ینتهجها الیمنی املتطرف، ووفق ما أعلنته الشرطة اإلیطالیة 
فإنه مت إلقاء القبض على املعتدي الذي یواجه اآلن هتمة االعتداء 
وابنها  املرأة  والتسبب بضرر جسدي ومعنوي يف حق  املتعمد، 

القاصر.
ومع تكرار االعتداءات العنصریة ابتت الكراهیة ال تقل خطورة 
عن اإلرهاب فكالمها ميثالن عقبة أمام استقرار اجملتمعات وآتلف 
األزهر  مرصد  وفق  اآلمننی؛  حیاة  یهددان  أهنما  أبنائها، كما 
ملكافحة التطرف واإلرهاب، الذي قال إن تغلیظ العقوابت للحد 
من هذا النوع من اجلرائم خطوة مهمة يف سبیل إهناء كافة أشكال 
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علیهم  وخوفه  عنده   رسول هللا ودائع  إىل كوهنم  واألطفال 
فعل  یتورعون عن  یعلم أبهنم ال  یزید، ال سیما وهو  أزالم  من 
لثين  هؤالء كرهائن  یستخدمهم  أن  املستبعد  من  فلیس  شيء، 

احلسنی عن املسري إىل العراق. 
وهناك داللة عمیقة استنبطتها العقول الكبرية لتثبت من خالهلا 
جارلس  یقول  الدین،  أجل  من  بعیاله  احلسنی ضحى  أن 
قد  احلسني  اإلمام  إن كان  املعروف:  االنكلیزي  الكاتب  ديكنز، 
حارب من أجل أهداف دنيوية، فانين ال أدرك ملاذا اصطحب معه 
النساء والصبية واألطفال؟ إذن العقل حيكم انه ضحى فقط ألجل 

اإلسالم.3
إن احلسنی بعد أن استلم األمر اإلهلي أصبح شعلة من حركة 
علیه  اهنالت  اليت  والدعوات  النصائح  إىل  یلتفت  ومل  ال ختمد، 
ثنیه عن عزمه، وكانت ابحلساابت  والبعید، حماولة  القریب  من 
الدنیویة قد تتصف بشيء من الواقعیة، فهو یتحرك مع قلة العدد 
بلد  إىل  ویتجه  وعیاله،  أطفاله  معه  ذلك  مع  وأيخذ  والعدة، 
كالعراق متعدد األعراق والفرق، ویتكون من فسیفساء عجیبة من 
االجتاهات املتناقضة واملتنافرة، وأهله أهل »الكوفة« كانوا آنذاك 

خلیطا عجیبا متناثرا من البشر.
ومن مصادیق ذلك: أن حمّمد بن احلنفية ملا بلغه أن أخاه عازم 
 على اخلروج من مكة إىل العراق... صار إىل أخیه احلسنی
اللیلة اليت أراد احلسنی اخلروج يف صبیحتها عن مكة.  يف 
فقال له: اي أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم أببيك وأخيك، 
وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم، 

فانك أعز من يف احلرم وأمنعه. 
فقال احلسنی: »اي أخي، قد خفت أن يغتالين يزيد بن معاوية 
ابن  له  فقال  البيت.  به حرمة هذا  الذي ي ستباح  ابحلرم، فأكون 
احلنفية: فان خفت ذلك فصر اىل اليمن أو بعض نواحي الرب، فإنك 

أمنع الناس به، واليقدر عليك أحد«. فقال: »أنظر فيما قلت.«
فلما كان السحر ارحتل احلسنی فبلغ ذلك ابن احلنفیة فأاته، 
فأخذ بزمام انقته، وقد ركبها، فقال له: اي أخي، أمل تعدين النظر 
احلنفیة: فما حداك  ابن  قال  قال: »بلى.«  فيما سألتك؟ 
على اخلروج عاجال؟ قال: »أاتين رسول هللا بعدما فارقتك، 
فقال: اي حسني أخرج، فان هللا قد شاء أن يراك قتيال.« فقال ابن 
النسوة  هؤالء  معىن محلك  فما  راجعون،  اليه  وإان  هلل  إان  احلنفیة: 
معك، وأنت خترج على مثل هذا احلال؟ فقال احلسنی: »إن 

هللا قد شاء أن يراهن سبااي.« فسلم علیه ومضى.4
أن  ویعلم  رقیق،  سرت  وراء  من  للغیب  ینظر   احلسنی كان 

القدر قد رسم له دورا البد له من القیام به، ومواجهة احلقیقة املرة 
وهي املوت احملقق. 

»الرمة«،5  بطن  من   احلسنی سار  ملا  أنه  الدينوري  یروي 
على  فسلم  العراق،  من  منصرف  وهو  مطيع،  بن  عبدهللا  لقیه 
احلسنی، وقال له: أبيب أنت وأمي اي بن رسول هللا، ما أخرجك 

من حرم هللا وحرم جدك؟ 
فقال: »إن أهل الكوفة كتبوا إيل يسألوين أن أقدم عليهم ملا 

رجوا من إحياء معامل احلق، وإماتة البدع.« 
قال له ابن مطیع: أنشدك هللا أن ال أتيت الكوفة، فوهللا لئن أتيتها 

لتقتلن. 
ودعه  مث  لنا.«  هللا  ما كتب  إال  يصيبنا  »لن   :احلسنی فقال 

ومضى.6
وهذا املوقف ال یفسر مبعزل عن الظروف الواقعیة الصعبة احملیطه 
به، اليت تعصف مثل ریح السموم، وموقفه هذا لیس قفزا على 
الواقع والوقائع بل ینسجم معها متام اإلنسجام، فبنو أمیة الیرتكوه 
هنا  من  واالستسالم،  العبودیة  على صك  هلم  یوقع  حىت  حیا 
أدرك أنه البد من تقدمي نفسه كبش فداء خدمة للدین والقیم، 
لذلك اختذ موقفا هنائیا ابملواجهة مع علمه املسبق ابلنتیجة، ومن 
الشواهد على ذلك أنه قبل أن خيرج قام خطیبا يف الناس بعد أن 

:صلى بنی الركن واملقام ركعتنی فقال
 »احلمد هلل، وما شاء هللا، وال قوة إال ابهلل، وصلى هللا على رسوله. 
خ ط املوت على و لد آدم خمط القالدة على جيد الفتاة، وما أوهلين 
إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف، وخري يل مصرع أان القيه. كأين 
أبوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء فيمألن مين 
أكراشا جوفا، وأجربة سغبا ال حميص عن يوم خط ابلقلم. رضى هللا 
رضاان أهل البيت، نصرب على بالئه، وي وفينا أجور الصابرين، لن 
تشذ عن رسول هللا ل محت ه، وهي جمموعة له يف حظرية الق 
دس، تقر هبم عني ه، وي جنز هبم وعده. من كان ابذال فينا مهجته، 
وموطنا على لقاء هللا نفسه، فلريحل معنا، فإنين راحل مصبحا إن 

شاء هللا تعاىل.«7
واتبعت السماء اتصاهلا برجل الفداء، وكانت اإلشارات اليت ترد 
النهار، ال حتمل يف طیاهتا  بیضاء كوضح  بلجاء  علیه واضحة 

سوى النذر أبنه على موعد مع القدر. 
قال أبو خمنف: حدثين عبدالرمحن بن جندب، عن عقبة بن مسعان 
من  احلسنی ابالستسقاء  أمر  اللیل  آخر  ملا كان يف  قال: 
املاء، مث أمران ابلرحیل، ففعلنا. قال: فلما ارحتلنا من قصر بين 
مقاتل وسران ساعة خفق احلسنی برأسه خفقة، مث انتبه وهو 

البعد الغيبي للنهضة الحسينية
اإلمام احلسنی إنسان مساوي، متصل ابلغیب اتصاال وثیقا، 
فقد رسم له الغیب دورا رسالیا، وحدد له خطوات املسري فنفذها 

بدقة على الرغم من طابعها املأساوي. 
یقول الشهرستاين: تلوح من السرية احلسينية املثلى انه مسبوق العلم 
أبنباء من جده وأبيه وأمه وأخيه وحاشيته وذويه أبنه مقتول بسيف 
البغي خضع أو مل خيضع، وابيع أو مل يبايع فهال يرسم العقل الناضج 
ملثل هذا الفىت املستميت خطة غري اخلطة اليت مشى عليها حسني 

الفضيلة، قوامها الشرع وزمامها النبل.1
ومن أجل ذلك فقد رفض كل الدعوات والنصائح اليت تدعوه إىل 
عدم اخلروج من »مكة«، وحتذره من مغبة التوجه إىل »العراق«. 
اليت  الواقعیة  احلساابت  مع  احلال  بطبیعة  الیتناىف  الفهم  وهذا 
أن  بعد  املبادرة،  زمام  أيخذ  أبن   اإلمام على  حتتم  كانت 
مال  واختذوا  الدین،  معامل  وطمسوا  ابلسلطة،  األمویون  استأثر 

على ضوء   اإلمام حترك  لقد  اجل  وعباده خوال.  دوال  هللا 
املعطیات العملیة، ومنها: وصول یزید الفاسق إىل سدة احلكم، 
واكراهه احلسنی على لزوم البیعة له، ولكن كان هذا التحرك 

مع ذلك مبشیئة وارادة إهلیة.
وكشف عن هذه الرغبة اإلهلیة يف عدة مواقف، منها: جاء عبدهللا 
ابن عباس وعبدهللا بن الزبري فأشارا إلیه ابإلمساك. فقال هلما إن 
ابن  قال: فخرج  فیه.  وأان ماض  أمرين أبمر  قد   رسول هللا

عباس وهو یقول: »واحسيناه.«2
فهنا تتطابق احلقائق الواقعیة مع األوامر النبویة الصادرة عن عامل 
بنی  أنه  الشك  الیشوهبا  بصورة  یدرك   فاحلسنی الغیب، 
ولیس  حتما.  القتل  أو  قسرا،  البیعة  إما  مر:  أحالمها  خیارین 
أمامه إال املسري حسب أوامر الغیب، املتمثلة أبمر الرسول له 
ابلتحرك. وإذا كان احلسنی هنا یفسر املسري ابألهل والنساء 

عباس الذهيب
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العاملني.«  رب  هلل  واحلمد  راجعون،  إليه  وإان  هلل  »إان   :یقول
قال: ففعل ذلك مرتنی أو ثالاث، قال: فأقبل إلیه ابنه علي بن 
احلسنی على فرس له فقال: »إان هلل وإان إليه راجعون، واحلمد 
هلل رب العاملني. اي أبت، جعلت فداك! مما محدت هللا واسرتجعت؟« 
قال: »اي بين، إين خفقت برأسي خفقة، فعن يل فارس على 
فرس فقال: القوم يسريون واملنااي تسري إليهم، فعلمت أهنا أنفسنا 
نعيت إلينا.« قال له: »اي أبت، ال أراك هللا سوءا، ألسنا على احلق؟« 
قال: »بلى والذي إليه مرجع العباد.« قال: »اي أبت، إذا 
ال ن ابيل، منوت حمقني. فقال له: جزاك هللا من ولد خري ما جزى 

ولدا عن والده.«8
ومصرع  مصرعه  مكان  یعلم  أنه كان  ذلك  من كل  واألغرب 
أهل  وقبور  لقربه  حمال  سیكون  وأنه  »كربالء«،  يف  أصحابه، 
بیته وأصحابه، مع أن النتائج كانت يف رحم الغیب! كل ذلك 
بفضل أخبار الرسول له، ومن الشواهد التارخيیة على ذلك 
أنه»ملا سار واحلر یسایره وي مانعه، حىت إذا وصلوا كربالء، 

قال: »ما اسم هذه األرض؟«
فقیل: كربالء. 

 :اللهم إين أعوذ بك من الكرب والبالء.« مث قال« :فقال
»هذا موضع كرب وبالء، إنزلوا، هاهنا حمط رحالنا، ومسفك دمائنا، 

 9».وهنا حمل قبوران، هبذا حدثين جدي رسول هللا
ويف روایة أخرى اكتفى ابلقول: »هذا موضع الكرب والبالء، هذا 

مناخ ركابنا، وحمط رحالنا، ومقتل رجالنا، ومسفك دمائنا.«10
حله  يف   اإلمام على  تتوارد  الغیب  إشارات  أخذت  لقد 
یرتائى   الرسول یقظته ومنامه، فكثريا ما كان  وترحاله، ويف 
لسبطه، فمرة یصدر له األوامر ابلنهوض، وأخرى حيمل له بشائر 

الشهادة وقرب اللحاق به.
علما أبن احلسنی جاء قبل خروجه إىل مكة إىل قرب جده 
رسول هللا فصلى عند القرب ركعات، مث قال: »اللهم إن 
هذا قرب نبيك حمّمد، وأان ابن بنت نبيك، وقد حضرين من األمر ما 
قد علمت. اللهم، إين أ حب املعروف وأنكر املنكر، وأان أسألك اي 
ذا اجلالل واإلكرام حبق القرب ومن فيه إال اخرتت يل ما هو لك رضا 

ولرسولك رضا.«
وجعل یبكي حىت إذا كان قریب الصباح وضع رأسه على القرب، 
فأغفى، فاذا هو برسول هللا قد أقبل يف كتیبة من املالئكة 
عن ميینه ومشاله وبنی یدیه، فضم احلسنی إىل صدره، وقبل 
مابنی عینیه وقال: »حبييب اي حسني، كأين أراك عن قريب مرمال 
بدمائك مذبوحا أبرض كرب وبالء من عصابة من أ ميت، وأنت مع 

ذلك عطشان ال ت سقى، وظمآن ال ت روى، وهم مع ذلك يرج 
ون شفاعيت يوم القيامة، وما هلم عند هللا من خالق. حبييب اي حسني، 
إن أابك وأمك وأخاك قدموا علي، وهم مشتاقون إليك، وإن لك يف 

اجلنان لدرجات لن تناهلا إال ابلشهادة.«
فانتبه احلسنی من نومه فزعا مرعواب، وقص رؤایه على أهل 
بیته وبين عبد املطلب، فلم یكن يف ذلك الیوم ال يف شرق األرض 
وال يف غرهبا قوم أشد غما من أهل بیت رسول هللا، وال أكثر 

ابكیا وابكیة منهم.11
بن  وزرارة  الواقدي  حمّمد  بـأيب  ینتهي  إبسناد  طاووس  ابن  وروى 
خلج، قاال: لقینا احلسنی بن علي قبل أن خيرج إىل العراق 
فأخربانه ضعف الناس ابلكوفة وأن قلوهبم معه، وسیوفهم علیه... 
فقال: »أعلم يقينا أن هناك مصرعي ومصرع أصحايب ال ينجو 

منهم إال ولدي علي.«12
ضوء  على  حترك  فإنه  مسبقا،  ابلنتیجة   اإلمام علم  ومع 

األسباب الواقعیة، وأعد لكل شيء عدته.
مث جتدد االتصال بنی اإلمام وعامل الغیب، ولكن هذه املرة 
بتفاصیل أكثر وأغرب، ففي یوم العاشر من احملرم وقت السحر، 
املرهقة،  اآلالم  أعیته  بعدما  خفقة  برأسه   احلسنی خفق 
أراين  فقال هلم: »ما  بیته  فاستیقظ، والتفت إىل أصحابه وأهل 
إال مقتوال«، قالوا: وما ذاك اي أاب عبدهللا؟ قال: »رؤاي رأيتها 
يف املنام«، قالوا: وما هي؟ قال: »رأيت كالاب تنهشين أشد ها علي 

كلبا أبقع.«13
واألمر الذي یثري العجب واإلكبار، أن هذه االتصاالت ابلغیب 
مع أتكیدها للحسنی وألكثر من مرة أنه سوف ي قتل، جند 
أن اخلوف مل أيخذ طریقه إىل قلبه، بل ازداد اصرارا على املضي 
يف طریق ذات الشوكة حىت هنایة الشوط، إذ وقف صامدا صمودا 
اسطورای، وقف كالطود الشامخ مل تزعزعه اخلطوب، ومشى خبطى 

اثبتة على درب واضح املعامل.
یقول محيد بن مسلم: فوهللا ما رأیت مكثورا14 قط قد قتل ولده 
وأهل بیته وأصحابه أربط جأشا وال أمضى جناان منه، إن 
كانت الرجالة لتشد علیه فیشد علیها بسیفه، فتنكشف عن ميینه 

ومشاله انكشاف املعزى إذا شد فیها الذئب.15
وإن كان هذا یدل على شيء، فهو یشري إىل أن إشارات الغیب 

زادته قوة وصالبة، ومنحته شحنات معنویة عالیة.
وهناك مواقف أخرى أفصح اإلمام فیها عن مكنون الغیب، 
وقد اطلع أصحابه وأهل بیته عن ذلك مبنتهى الوضوح والصراحة، 
فمن املعلوم أنه خاطب بين هاشم قبل خروجه بقوله: »أما بعد، 

فإنه من حلق يب منكم است شهد، ومن ختلف عين مل يبلغ الفتح.«16
ویكشف  والدهشة،  االستغراب  یثري  الذي  هنا  اآلخر  واألمر 
النقاب عن حقیقة اطالع احلسنی على معامل الغیب، أنه 
كشف يف حیاته عن مالمح ومواصفات قاتله، فعن حمّمد بن 
عمرو بن حسنی، قال: كنا مع احلسنی بنهر كربالء فنظر إىل مشر 
بن اجلوشن، فقال: »صدق هللا ورسوله! قال رسول هللا: كأين 

أنظر إىل كلب أبقع يلغ يف دماء أهل بييت« وكان مشر أبرصا.17
 :وروى سامل بن أيب حفصة قال: قال عمر بن سعد للحسنی
اي أاب عبدهللا، إن قبلنا انسا سفهاء، يزعمون أين أقتلك، فقال له 

احلسنی: »إهنم ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء.«18
ضمن هذا السیاق حتقق ما أخرب به اإلمام عمر بن سعد 
 اإلمام وكان  املخزیة،  هنایته  ودنو  الري،  مبلك  آماله  بتبدد 
قد قال له قبل بدأ القتال: »اي عمر، أنت تقتلين وتزعم أن يوليك 
الدعي ابن الدعي بالد الري وجرجان، وهللا ال هتنأ بذلك أبدا، عهد 
معهود، فاصنع ما أنت صانع، فانك ال تفرح بعدي بدنيا وال آخرة، 
ابلكوفة  الصبيان  يرتاماه  ن صب،  قد  قصبة  على  برأسك  ولكأين 

ويتخذونه غرضا بينهم.«19
ابن سعد عندما واجه  الصالفة ذروهتا عند  بلغت  وبذلك فقد 

حتذیرات اإلمام علیهما السالم الصادقة ابلسخریة واالستهزاء.
روي أن احلسنی بن علي قال لعمر بن سعد: »إن مما يقر 
لعيين أنك ال أتكل من بر العراق بعدي إال قليال«، فقال مستهزائ: 
اي أاب عبدهللا، يف الشعري خلف. فكان كما قال، مل یصل إىل الري، 

وقتله املختار.20
هو  الشقي  هذا  اإلمام حبق  عن  تعنیف صدر  أبلغ  ولعل 
 بفلذة كبده علي األكرب، عند ذلك اجته عندما فجع
إىل السماء بقلب مفجوع، والدموع ترتقرق على حلیته الشریفة، 
وقال: »قطع هللا رمحك، وال ابرك لك يف أمرك، وسلط هللا عليك من 
يذحبك على فراشك، كما قطعت رمحي، ومل حتفظ قرابيت من رسول 

21».هللا
ودارت األایم دورهتا، وإذا اببن سعد قد ذ بح على فراشه كما 
قتلة  من  اقتص  الذي  الثقفي،  املختار  ید  على  اإلمام  أخرب 
ویتخذونه  برأسه  یعبثون  وهم  األطفال  وهد  احلسنی، وش 

غرضا بینهم!
زد على ذلك، فقد سرب أغوار الغیب وأخرب عن كیفیة شهادته، 
العراء وتصهره  إراب يف  إراب  الشریف سیتقطع  وكیف أن جسده 
الرمضاء، یروى أنه قبل أن یغادر مكة، قام خطیبا، فحمد هللا 
وأثىن علیه وبنی مدى اشتیاقه ألسالفه واستهانته ابملوت، كما 

 :كشف عن غطاء الغیب مرة أخرى، عندما قال
وكربال،  النواويس  بني  الفلوات  تقطعها عسالن  أبوصايل  ».. كأين 
خط  يوم  عن  حميص  ال  سغبا،  وأجربة  جوفا  أكراشا  مين  فيمألن 

ابلقلم.«22

اهلوامش:
1. الشهرستاين، »هنضة احلسنی«، ص 18.

الطبعة  أنوار اهلدی،  2. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، قم، 
االولی، صص 22-21.

3. جواد حمدثي، »موسوعة عاشوراء«، ص 290.
4. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، صص 40-39.

5. مكان قریب من »البصرة«.
6. »األخبار الطوال«، دار الفكر احلدیث، ص 185.
7. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، ص 38.

8. »اتریخ الطربي«، حوادث سنة إحدى وستنی، دار الفكر، الطبعة األوىل 
1418ه .ق./ 1998م.، ج 6، ص 217.

9. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف« ص 49.
10. ابن شهر آشوب، »مناقب آل أيب طالب«، بريوت، دار األضواء، 

ج 4، ص 97.
11. »حبار األنوار«، ج 44، ص 328 عن مقتل احلسنی حملّمد بن أيب 

طالب احلسیين احلائري.
12. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، صص 39-38.

13. ابن قولویه، »كامل الزایرات«، مؤسسة نشر الفقاهة، ص 157.
14. املكثور، ص الذي أحاط به الكثري. انظر: »اإلرشاد«، ج 2، ص 111، 

هامش 2.
15. »اإلرشاد«، ج 2، ص 111.

16. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، ص 41.
1415ه.ق.،  الفكر،  دار  دمشق«،  مدینة  »اتریخ  عساکر،  ابن   .17

ج 23، ص 190؛ املتقي اهلندي، »كنز العمال«، ج 12، ص 128.
18. »اإلرشاد«، ج 2، ص 132.

19. »مقتل اخلوارزمي«، ج 2، ص 8.
20. »مناقب آل أيب طالب«، دار األضواء، ج 4، ص 62.

21. »مقتل اخلوارزمي«، قم، منشورات مكتبة املفید، ج 2، ص 30.
22. ابن طاوس، »اللهوف يف قتلى الطفوف«، ص 38.

ستاره،  املطبعة  احلسينية«،  النهضة  »أبعاد  الذهيب،  عباس  املصدر: 
1425هـ.ق.، صص 24-10.
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مبكسب أو مغنم قائال: اي حسني هذا الفرات تلغ فيه الكالب، 
وتشرب فيه احلمري واخلنازير، وهللا ال تذوق منه جرعة حىت تذوق 

احلميم يف انر جهنم..3
اإلمام احلسنی ابلقدوم  األثیم ممن كاتب  الوغد  وكان هذا 

إىل »الكوفة«.
وانربى جلف آخر من أوغاد أهل الكوفة وهو عبد هللا بن احلصني 
األزدي فنادى أبعلى صوته لتسمعه خمابرات ابن مرجانة فینال منه 
جوائزه وهباته، قائال: اي حسني! أال تنظر إىل املاء كأنه كبد السماء، 

وهللا ال تذوق منه قطرة حىت متوت عطشا..
فرفع اإلمام یدیه ابلدعاء علیه قائال: »اللهم اقتله عطشا، وال 

تغفر له أبدا..«4
لقد متادى هؤالء املمسوخون ابلشر، وسقطوا يف هوة سحیقة من 

اجلرائم واآلاثم ما هلا من قرار.
 

سقاية العباس ألهل البيت
والتاع أبو الفضل العباس كأشد ما تكون اللوعة أملا وحمنة 
الظمأ  من  یستغیثون  وهم  بیته  وأهل  أخیه  أطفال  رأى  حینما 
القاتل، فانربى الشهم النبیل لتحصیل املاء، وأخذه ابلقوة، وقد 
صحب معه ثالثنی فارسا، وعشرین راجال، ومحلوا معهم عشرین 
تقدمهم انفع بن  الفرات وقد  قربة، وهجموا أبمجعهم على هنر 
 احلسنی االمام  أصحاب  أفذاذ  من  وهو  املرادي  هالل 
فاستقبله عمرو بن احلجاج الزبیدي وهو من جمرمي حرب كربالء 

وقد اعهد إلیه حراسة الفرات فقال لنافع:
»ما جاء بك؟..«

»جئنا لنشرب املاء الذي حألمتوان عنه..«
»اشرب هنيئا..«

»أفأشرب واحلسني عطشان، ومن ترى من أصحابه؟!«
»ال سبيل إىل سقي هؤالء، امنا وضعنا هبذا املكان ملنعهم عن املاء..«
ومل یعن به األبطال من أصحاب اإلمام، وسخروا من كالمه، 
فاقتحموا الفرات لیمألوا قرهبم منه، فثار يف وجوههم عمرو بن 
احلجاج ومعه مفرزة من جنوده، والتحم معهم بطل كربالء أبو 
الفضل، وانفع بن هالل، ودارت بینهم معركة إال انه مل یقتل 
فیها أحد من اجلانبنی، وعاد أصحاب االمام بقیادة أيب الفضل، 

وقد مألوا قرهبم من املاء.
لقد أروى أبو الفضل عطاشى أهل البیت، وانقذهم من 
الظمأ، وقد منح منذ ذلك الیوم لقب )السقاء( وهو من أشهر 
األلقاب  أحب  من  أنه  الناس كما  بنی  ذیوعا  وأكثرها  ألقابه، 

وأعزها عنده.5

اهلوامش:
1. »مرآة الزمان يف تواریخ األعیان«، ص 89.

2. »أنساب األشراف«، ج 3، ص 181.
3. نفس املصدر، ج 3، ص 182؛ »أتریخ ابن األثري«، ج 4، ص 236.

4. »الصراط السوي يف مناقب آل النيب«، ص 86.
5. »أنساب األشراف«، ج 3، ص 181.

www.erfan.ir/arabic  ،املصدر: شبکة شيخ حسني أنصاراين

 أبو الفضل العباس
أسد شط الفرات

وخبثهم  األرض  أهل  شرور  حتمل  اليت  اجملرمة  العصابة  قامت 
أو منفذ إال وقد وضع علیها  تبق شریعة  الفرات، ومل  ابحتالل 
احلرس، وقد صدرت إلیهم األوامر املشددة من قبل القیادة العامة 
 ابحلذر والیقظة كي ال تصل قطرة من املاء إىل عرتة رسول هللا

الذین هم من خرية ما خلق هللا.
بثالثة  قتله  قبل  واملاء   احلسنی بنی  حیل  املؤرخون:  ویقول 
أایم1 وكان ذلك من أعظم ما عاانه اإلمام من احملن واخلطوب، 
العطش،  العطش،  ینادون:  وهم  أطفاله،  صراخ  یسمع  فكان 
وذاب قلب اإلمام حناان ورمحة لذلك املشهد الرهیب، فقد ذبلت 
أنور  املراضع، وصور  لنب  عودهم، وجف  وذوي  أطفاله،  شفاه 

اجلندي هذا املنظر املفجع بقوله:
وذائب الشرور تنعم ابملاء

وأهـل النيب من غري ماء
ايلظلم األقدار يظمأ قلب الليث

والليث موثق األعضاء
وصغار احلسني يبكون يف الصحراء

اي رب أين غوث القضاء
لقد نزع هللا الرمحة من قلوهبم، فتنكروا إلنسانیتهم، وتنكروا جلمیع 
القیم واألعراف، فان مجیع الشرائع واملذاهب ال تبیح منع املاء 
عن النساء واألطفال فالناس فیه مجیعا شركاء، وقد أكدت ذلك 
ولكن  إنسان،  لكل  طبیعیا  حقا  واعتربته  اإلسالمیة،  الشریعة 
 النيب آل  على  املاء  فحرم  بذلك،  حيفل  مل  األموي  اجلیش 
وكان بعض املمسوخنی یتباهى ویفخر حلرماهنم احلسنی من 
املاء، فقد انربى الوغد اللئیم املهاجر بن أوس صوب االمام رافعا 

صوته قائال: 
اي حسني! أال ترى املاء يلوح كأنه بطون احليات، وهللا ال تذوقه أو 

متوت دونه...«2
واشتد عمرو بن احلجاج حنو احلسنی، وهو فرح كأمنا ظفر 
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آَدمآَدم

ُهْم حَيَْزنُوَن«4
هذه قصة »نشأة آدم« يف القرآن.

وهي إحدى قصص اخللق والتكوین، ويف هذه القصص مجیعا من 
أمر الغیب ما هو حق اإلميان، وفیها من أمر احلیاة اإلنسانیة ما 
یسعه خطاب العقل، ویتقبله بعلم منه یوافق اإلميان، وهو العلم 
وسائر  اإلنسان  حیاة  العلیا يف  »ابلقیم«  العلم  أو  احلیاة،  بقیم 

األحیاء.
ولباب القیم مجیعا أن الفضیلة العلیا إرادة وجتربة، ولیست منحة 

یبطل فیها التصرف، وميتنع فیها التمییز.
فإذا جردان من عامل التصور خملوقًا یعقل، ولكنه حيسن ویعجز عن 
اإلساءة ألنه مصروف عنها، وخملوقًا أتيت منه احلسنة كما أتيت منه 
السیئة ألنه ال ميیز بینهما وال یریدمها، وخملوقا تكلفه احلسنة جهدا 
ویریدها ألنه یعرف فضلها، ویصرب على املشقة يف سبیلها، فنحن 
قد ذهبنا ابلتصور غایة مذهبه لنقف عند قصة آدم واملالئكة، 
وما يف األرض والسماء من خلیقة ذات حیاة أو غري ذات حیاة.
املدى من اتریخ  أن منعن ابلتصور مدى آخر وراء هذا  وعلینا 
اإلنسان، وذلك هو املدى الذي نطلع منه على »سیاسة اخللق 
احتمال  يف  أخرى  مرة  الصور  من  صورة  على كل  والتكوین« 

العقل، أو يف احتمال الفرض والتقدیر.
إننا نعلم من سیاسة اخللق أن األجسام احلیة نشأت على الكرة 
األرضیة قبل نشأة اإلنسان، فكادت أن تبلغ مبلغ اجلبال الصغار، 
وثقل بعضها وزاًن حىت أرىب على مئات األطنان، مث فنیت ألهنا 
قصرت عن ملكة التدبري اليت تروض هبا هذه األجسام الضخام، 
اليت  العقل  خالئق  عن  واإلهلام  السماع  بغري  شیًئا  نعلم  ولسنا 

تفردت فیها العقول عن األبدان.
والعقل اإلنساين أيىب أن یصدق أن هذا الكون خلو من معدن 
العقل إال أن ینبت عرضا يف جزء من مادة األرض بعد نشوء 

اإلنسان.
أن   - وكفى  إميانه  إىل  أقرب  نقول  وال   - تصدیقه  إىل  أقرب 
سیاسة اخللق والتكوین تصرفت يف مقادیر العقول، كما تصرفت 
يف مقادیر األبدان إىل غایة ما تبلغه من الضخامة مبعزل عن العقل 

وعن فضائل التمییز.
تلك سیاسة اخللق اليت أذنت للكائنات العاقلة يف عامل الروح أن 
تعلم مداها من الرقي يف معارج احلیاة، وأن تتلقى األمر ابلسجود 
للقیمة اجلدیدة اليت تنفرج عنها أستار الغیب، ویودعها اخلالق هذا 

الكیان املوسوم ابإلنسان.
ومن بدیهة اإلميان أن تدع للدین حقه يف تبلیغ هذه النشأة إىل 

املؤمننی ابلغیب، وأن تدع للعقول حقها فیما وسعت من علم، 
وفیما وسعها من تعلیم. إن النشأة اآلدمیة يف القرآن هي طریق 
احلیاة من األرض إىل السماء، أو هي طریق الكائن احلي من املادة 

الصماء إىل اخلالق احلكیم.
وال أيىب القرآن على املؤمن به أن یرسم مسلك احلیاة من املبدأ 
إىل املصري على هذا الطریق اخلفي البنی، فإنه لعلى اجلادة يف كل 

مكان یردها إىل األرض وال یقطعها عن هللا.
كلنا یعرف أن هللا تعاىل قد رسم لالنسان مسارا ، لكي یتمكن 
خيطوها  خطوة  وأي  املراتب.  أعلى  بلوغ  سلوكه،  خالل  من 
االنسان على هذا الطریق وكل درجة یصعدها، جتعله یكون أقرب 
خبطوة واحدة إىل الوجهة النهائیة اليت قدرها هللا تعاىل له؛ الوجهة 
اليت يف أعلى مراتبها، كائن ميلك مجیع اخلصال احلمیدة اليت ميكن 

تصورها للبشریة؛ كائن ُیسمى »االنسان املتكامل«.

اهلوامش:
1. سورة املؤمنون، اآلیة 12.

2. سورة السجدة، اآلایت 9-6.
3. سورة احلجر، اآلایت 31-28.
4. سورة البقرة، اآلایت 38-30.

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

• قصة آدم يف القرآن هي قصة اإلنسان األول.
• ُخلق من تراب، وارتقى ابخللق السوي إىل منزلة العقل واإلرادة.

• وتعلم من األمساء فضاًل من العلم میزه على خالئق األرض من 
ذي حیاة وغري ذي حیاة.

• وقضي له أن یكسب فضله جبهده، وأن یكون جهده غلبة 
إلرادته، وانتصارًا لعقله على جسده.

وقصة هذه النشأة اآلدمیة یستوفیها القرآن يف هذه اآلایت: 
نَساَن ِمن ُساَلَلٍة مِّن ِطنٍي«1  »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ِلَك َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ٭ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء  »ذَٰ
نَساِن ِمن ِطنٍي ٭ ثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن ُساَلَلٍة مِّن مَّاٍء  َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اإْلِ

مَِّهنٍي ٭ ثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه«2 
»َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإينّ َخاِلٌق َبَشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّْن مَحٍَإ مَّْسُنوٍن 
٭ فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن ٭ َفَسَجَد 
اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَُعوَن ٭ ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبٰ َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِديَن«3

َأَتَْعُل  قَاُلوا  َخِليَفًة  اأْلَْرِض  َجاِعٌل يف  ِإينّ  ِلْلَماَلِئَكِة  رَبَُّك  قَاَل  »َوِإْذ 
َماَء َوَنُْن ُنَسبُِّح حبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك  ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
تـَْعَلُموَن ٭ َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها ثَّ َعَرَضُهْم  َأْعَلُم َما اَل  قَاَل ِإينّ 
ُؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي ٭ قَاُلوا  َعَلى اْلَماَلِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوين أبَِمْسَاِء هَٰ
ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتـََنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم احْلَِكيُم ٭ قَاَل اَي 
آَدُم أَنِبئـُْهم أبَِمْسَائِِهْم فـََلمَّا أَنَبَأُهم أبَِمْسَائِِهْم قَاَل َأمَلْ َأُقل لَُّكْم ِإينّ َأْعَلُم 
َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن ٭ َوِإْذ 
قـُْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا ِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبٰ َواْسَتْكبـََر وََكاَن 
ِمَن اْلَكاِفرِيَن ٭ َوقـُْلَنا اَي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة وَُكاَل ِمنـَْها 
ِمَن الظَّاِلِمنَي ٭  فـََتُكواَن  ِذِه الشََّجَرَة  تـَْقَراَب هَٰ َواَل  ِشئـُْتَما  َرَغًدا َحْيُث 
َُما الشَّْيطَاُن َعنـَْها فََأْخَرَجُهَما ممَّا َكااَن ِفيِه َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضُكْم  فََأَزهلَّ
لِبـَْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم يف اأْلَْرِض ُمْستـََقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَلٰ ِحنٍي ٭ فـَتـََلقَّٰى آَدُم 
ِمن رَِّبِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَـّوَّاُب الرَِّحيُم ٭ قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمنـَْها 
يًعا فَِإمَّا يَْتِيـَنَُّكم مِّينِّ ُهًدى َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  جَِ

اإلنسـان في القرآن

اإلنسـان في القرآن
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علم الكتاب عند من؟علم الكتاب عند من؟

عنده علم من الكتاب، أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: 
»ما كان علم الذي كان عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم 

الكتاب إال بقدر ما أتخذ البعوضة من ماء البحر...«2
2. وعن اإلمام الباقر يف تفسري اآلیة: »إايان عىن، وعلي أولنا، 

3».وأفضلنا، وخريان بعد النيب
3. وعن ابن بكري، عن أيب عبد هللا، قال: 

كنت عنده، فذكروا سلیمان وما أعطي من العلم، وما أويت من 
امللك. فقال يل: »وما أعطي سليمان بن داود؟ إمنا كان عنده حرف 
واحد من االسم األعظم، وصاحبكم الذي قال هللا تعاىل: »ُقْل َكَفٰى 
اِبللَِّ َشِهيًدا بـَْييِن َوبـَيـَْنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب« وكان وهللا عند 

علي، علم الكتاب.«
فقلت: صدقت وهللا جعلت فداك.4

منه  عدد كثري  وكان   ،عنهم املتواتر  الیقنی  اخلرب  جاء  فإذا 
صحیح السند، فال بد من الوقوف عنده واالنتهاء إلیه، ولیس 
ألحد بعد ثبوته احلق ابلتشكیك بكالمهم. استناداً إىل حدسیات 

وآراء الرجال.

مقصود الية
إن اآلیة نفسها تكاد تكون صرحية يف أن املقصود ال ميكن أن 
أهل  بن سالم، وال غريه من  عبد هللا  یكون غري علي، ال 

الكتاب.
وحیث إن هناك سعیاً حثیثاً من قبل البعض لصرف اآلیة عن 
أمري املؤمننی، وختصیصها بعبد هللا بن سالم الیهودي، فإننا 
ال بد لنا من توجیه الكالم حبیث حيسم مادة النزاع يف هذا األمر، 
فنقول: إن اآلیة اليت هي مورد البحث هي التالیة: »َويـَُقوُل الَِّذيَن 
َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفٰى اِبللَِّ َشِهيًدا بـَْييِن َوبـَيـَْنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم 

اْلِكَتاِب«
وحنن يف سیاق بیان ما نرمي إلیه سوف نشري إىل عدة نقاط ترتبط 

هبذه اآلیة الشریفة، فنقول:
الذین كفروا، إن كان من  النيب، وبنی  الشاهد بنی  1. إن 
أهل الكتاب الذین مل یؤمنوا ابلرسول، وینكرون نبوته، فإن 
شهادته ال جتعلهم یعرتفون ابحلق، بل هم سوف یغتنموهنا فرصة 

إلسقاط دعوته وتضعیف أمره.
إبطال دینهم، وإثبات  یبادروا إىل  نتوقع منهم أن  لنا أن  ولیس 

حقانیة هذا الدین اجلدید الذي یعارضه، ویناقضه، وینفیه.
وإن كان الشاهد هو عبد هللا بن سالم بعد إسالمه، فمن جهة، 
لیس مثة ما یطمئن حبسب العادة إىل أن ابن سالم سوف یقول 
الصدق، وال یكتم الشهادة، فقد تدفعه أهواؤه إىل ذلك، فإنه 
لیس مبعصوم، بل إن الوقائع اليت رافقت حیاته بعد إسالمه قد 
أثبتت أنه مل یكن وفیاً للحق، بل اتبع هواه، وعاند اإلمام احلق، 

واتبع سبیل الذین ال یعلمون.
 ،كما أن أهل الكتاب قد كتموا الشهادة ابحلق لرسول هللا
يف غري هذا املورد، وقد حتدث هللا عنهم يف ذلك، وأنبهم علیه، 
فراجعوا  الكلم عن مواضعه، وغري ذلك،  واهتمهم أبهنم حيرفون 
تفسري قوله تعاىل: »... ُقْل فَْأُتوا اِبلتَـّْورَاِة فَاتـُْلوَها ِإْن ُكنـُْتْم َصاِدِقنَي«5

وقال تعاىل: »ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا حُيَّرُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه...«6
فمن كان كذلك كیف جتعل شهادته عدالً لشهادة هللا وشهیدیته؟! 
وكیف یسجل ذلك يف القرآن لیقرأه الناس ولیستفیدوا منه خلفاً 
عن سلف؟! أال یعد هذا من اإلغراء للناس مبا ال یصح اإلغراء 

به؟
بل إن إصرار أهل الكتاب على البقاء على دینهم هلو من أعظم 

مظاهر كتمان الشهادة ابحلق، كما هو ظاهر ال خيفى.
مع أن سیاق اآلیة والتعبري بكفى، وجعل شهیدیة العامل ابلكتاب 

السؤال: هناك إشكال یورُدُه بعض الناس حاصله إنه ال یصح 
إن یكون املراد مبن عنده علم الكتاب يف اآلیة الواردة يف »القرآن 
ِعْلُم  ِعْنَدُه  َوَمْن  َوبـَيـَْنُكْم  بـَْييِن  َشِهيًدا  ُقْل َكَفٰى اِبللَِّ  الكرمي«: »... 
 ممن آمن ابلنيب ابعتبار إن علیًا اْلِكَتاِب«1 هو علي
وهو ابلتايل طرف يف النزاع بنی النيب واملشركنی. وحینئذ فإنه 
ال یعقل أن حيیل النيب املشركنی إىل علي وأن یستشهد به 
 ألهنم لن یقبلوا شهادته، فكیف جيعله على صدق نبوته
شهیداً حینئذ واحلال أهنم لن یقبلوا شهادته، والنيب یعلم ذلك 
أیضاً؟ ألیس ذلك من قبیل اإلحالة إىل حمال؟ ومع صحة هذا 
اإلشكال العقلي تسقط كل الرواایت اليت تفسر من عنده علم 

.الكتاب بعلي

اجلواب: 

الرواايت
إن الرواایت املتواترة، وكثري منها صحیح السند قد دلت على أن 
 املقصود بـ»... َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب« أمري املؤمننی علي
الثقلنی  وأحد  القرآن،  عدل   فإهنم ذریته.  من   واألئمة

اللذین أمران هللا ابلتمسك هبما.
الصحیحة،  الرواایت  من  الكبري  العدد  هذا  تكذیب  ميكن  وال 
وكانت متواترة من طرق الشیعة ومرویة من طرق أهل السنة ونذكر 

من هذه الرواایت ثالاثً فقط، هي التالیة:
1. عن أيب عبد هللا قال: 

»الذي عنده علم الكتاب هو أمري املؤمنني.« وسئل عن الذي 

األسئلة واألجـوبة
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مقرونة بشهیدیة هللا تعاىل یفید: أن هناك ضمانة حقیقیة، وطمأنینة 
شدیدة إىل أمانة وصدق الشاهد، وأنه لن یكتم الشهادة فضاًل 
عن أنه لن یشهد إال ابحلق والصدق ال على سبیل اإلعجاز يف 
اإلخبار عن الغیب، وال على سبیل اإلعجاز إبجبار ابن سالم 

على ذلك تكویناً.
بل األمر جيري وفق السنن، من حیث إنه یستند إىل أن الشاهد 
هو ذلك اإلنسان العامل مبواطن احلق والباطل، املعصوم عن أن 

ینقاد هلواه، وینساق مع تیار الباطل.
ال  وهم كما  والكفار،  املشركنی  مع  هو  إمنا  احلدیث  إن   .2
یعرتفون برسول هللا فإهنم ال یعرتفون أیضاً ابلیهود، وإال لكانوا 
اتبعوهم، ودخلوا معهم يف دینهم، فما معىن إلزامهم بشهادة من 
یرون أهنم خمطئون وضالون؟! وما معىن أن تقرن شهادة الیهود 

بشهادة هللا سبحانه، يف مقام التحدي؟!
3. إنه بعد أن دخل ابن سالم يف اإلسالم مل یعد هناك أي فرق 
بنظر الكفار بینه وبنی علي، فهذا خصم هلم مدع علیهم، 

وذلك أیضاً كذلك بنظرهم؛
4. إن اآلیة قد حتدثت عن الشهید، ال عن الشاهد، والتعبري 
الطبیعي عن الذي یؤدي الشهادة يف موارد الرتافع واالختالف 
هو كلمة »شاهد«، فیقال فالن شاهد، ال شهید، اليت هي من 

صیغ املبالغة؛
5. نضف إىل ما تقدم أنه ال یقال يف العادة: فالن شاهد بیين 
وبینكم، بل یقال فالن شاهد على فالن، أو شاهد على األمر.

بـَْييِن   ...« بكلمة  التعبري  یكون  أن  ميكن  البعض:  یقول  ورمّبا 
َوبـَيـَْنُكْم...« لإلشارة إىل توسط الشاهد بنی الطرفنی، وتساویهما 
عنده حبیث ال ميیل إىل أحدمها على حساب اآلخر. وهذا یعطیه 
الواثقة واألمانة والعدالة يف الشهادة، إىل حد أن تصبح شهادته 
للنزاع.  قاطعاً  حاكماً،  شاهداً  فیكون  األمر،  يف  الفیصل  هي 
والتعبري بكلمة شهید لإلملاح إىل شدة اطالعه وحضوره، األمر 

الذي حيتم إطاعته والقبول منه.
ونقول إننا نتفق مع هذا، على أن املراد ابلشهیدیة هو احلضور 
القوي، ولكننا ال نوافقه على أن املراد هبا الشهادة بنی متخاصمنی 
الشهادات األخرى. بل هو شهیدیة وحضور حاكم  على حد 
معرفة  ألن  شهادة،  هناك  یكون  أن  دون  من  لألمر  وفاصل 
الصدق، خصوصاً يف أمر یتعذر فیه اإلطالع إىل درجة احلضور، 

للبشر  میسور  غري  أمر   ،للرسول  جربئيل كمجيء 
العادینی وذلك معناه أن هذا الشهید ميلك وسائل عالیة جداً 
متكنه من احلضور حىت يف مثل هذه األمور اخلفیة جداً، وذلك 
ال یتناسب إال مع ما هو أرقى من هذا الذي نعیشه وأنلفه وهو 
شهیدیة اإلمام واإلمامة اليت ستظهر آاثرها يف یوم القیامة. وهذا 
یؤید ویؤكد املعىن الذي نسوق الكالم إلیه وهو أهنا شهیدیة مبعىن 

احلضور ال مبعىن أداء الشهادة؛
6. إن من الواضح أن التوجه حنو االكتفاء بشهیدیة هللا، ومن 
عنده علم الكتاب لیس معناه أن الذي عنده علم الكتاب سیكون 
قادراً مبا أويت من علم على إلزامهم ابحلجة، بعد أن عجز الرسول 
نفسه عن إلزامهم هبا. بل املراد أن ذلك العامل ابلكتاب سیكون 

هو حجة الرسول، علیهم؛
7. لیس يف اآلیة أیة إشارة إىل أن املقصود ابلكتاب فیها، هو 
كتاب »التوراة« أو »اإلجنیل«، فتطبیق اآلیة علیهما ما هو إال 
خترص، ورجم ابلغیب، ومن دون مربر. بل قد وجدان يف الرواایت 
الواردة عن املعصومنی ما یشري إىل أن املراد ابلكتاب هو ذلك 
الكتاب الذي یكون للعامل به القدرة على التأثري يف عامل التكوین، 
واهلیمنة على املوجودات، حیث ذكرت الرواایت: ما یدل على 
الذي كان آصف بن برخيا  الكتاب  الكتاب هو نفس  أن هذا 
یعلم بعضه، فتمكن به من اإلتیان بعرش بلقیس من »الیمن« 
إىل »بیت املقدس«: »قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأاَن آتِيَك 
َذا ِمْن  ِإلَْيَك َطْرُفَك فـََلمَّا رَآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدُه قَاَل هَٰ يـَْرَتدَّ  َأْن  ِبِه قـَْبَل 

7»... َفْضِل َريبِّ
واملراد ابلكتاب، القرآن الذي هو تبیان كل شيء، وقال تعاىل: 
»... َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء...«8 فمن كان عنده حقیقته، 
فإنه سیكون متمكناً ومهیمناً على األشیاء أبعظم هیمنة. وميّكن 
آصف بن برخیا واألنبیاء السابقنی ألهنم إمنا ميلكون بعضاً من 

علوم القرآن، وعلي، یعرف كل ما يف هذا القرآن.
فاملراد بعلم الكتاب إذن هو ذلك العلم القاهر هلم، الذي یعطي 
العامل به السلطة والقدرة على التصرف، وإراءة اخلوارق اليت تسقط 

األسئلة واألجـوبة

استكبارهم، وتعرفهم مبدى ضعفهم، وأبهنم ال ميلكون ألنفسهم 
ضراً وال نفعاً؛

بكلمة  عرب  قد  تعاىل  أنه  مالحظة  فإن  ذلك،  حتقق  وإذا  ـ   8
»شهید« مث نسبها هلل سبحانه، وللعامل ابلكتاب يف سیاق واحد 
تعطینا أن صیغة املبالغة »شهیداً« قد جاءت للتعبري عن الشهادة 
اليت تكون هي األشد حضوراً، واألكثر إحاطة وهیمنة وإشرافاً، 
على  وخفاایها،  األحوال  دقائق  على  لالطالع  متكیناً  واألشد 
كل خصوصیاهتا وحقائقها ومزاایها. حبیث تكون مبالحظة تعدد 
املنكشفات، مبثابة معاینات ومشاهدات متعددة، ومباشرة حسیة 

لذلك كله.
املبالغة  فیصح  والشهادات،  املشاهدات  تعدد  یوجب  فتعددها 
والتكثري بلحاظ ذلك، فقال: »شهیداً«. كما أن نیل حقائقها 
ووقائعها قد أوصلها إىل درجة احملسوس املشاهد، حىت لو كانت 
من األمور اليت ال تناهلا احلواس الظاهریة. فهل ألحد من أهل 
الكتاب هذه اإلحاطة، وهذا اإلشراف لیصح أن یقال عنه إنه 

شهید، وأن تقرن شهیدیته بشهیدیة هللا تعاىل؟!
9. إن الشهیدیة يف مورد اآلیة قد تعلقت أبمر ال تناله احلواس 
وبقضاء  اهلادیة،  العقلیة، وابلبصرية  یعرف ابألدلة  بل  الظاهرة، 
الفطرة، والوجدان املستند إىل الدلیل والربهان حىت لو كان هذا 
الدلیل هو املعجزة يف مقام التحدي. ونیل العلم ابلنبوة ال ینحصر 
أبهل الكتاب، وال بعبد هللا بن سالم، بل البشر مجیعاً یشاركوهنم 
يف ذلك؛ ولكن األمر الذي حتدثت عنه اآلیة هنا هو شهیدیة 
العلم  إىل  مستندة  ودقائقها،  حقائقها  على  وإشراف  ابلنبوة، 
املأخوذ من الكتاب، ال إىل العلم من خالل ظهور املعجزات؛ مما 
یعين أن دالئل هذه النبوة اليت یعاینها ذلك العامل ابلكتاب كثرية 
جداً. ومتعددة، فالشهادة ابلنبوة مبثابة شهادات بتلك الدالئل 

اليت انهلا ذلك العامل بعلمه؛
10. كما أن شهیدیته ال تكون مبجرد اإلعالن بنعم، أو بال، كما 
هو احلال يف أیة شهادة على أمر خمتلف فیه.. بل هي شهادة 
العلم ابلكتاب من إظهارها. وذلك  فیها إظهار خلفیات مّكن 

بطریقة إعجازیة..
رفضهم  وأعلنوا  األمر،  قد حسموا  الذین كفروا  وأن  خصوصاً: 
لنبوته، بصورة جازمة: »... َلْسَت ُمْرَساًل...« فلم یكن هناك 

جمال للحوار، ولألخذ والرد معهم.
فجاء هذا املوقف لیواجه هذا العناد منهم، ولیتحدى غطرستهم 
النجاة،  واستكبارهم، ولیكون مبثابة وعید هلم ابالنتقام، وبعدم 
ما دام أن األمور تعود إىل هللا سبحانه، وسیكون من عنده علم 

الكتاب هو اآلخذ بكظمهم، واملتويل ألمرهم.
هو  ابلشهیدیة  املقصود  أن  ذلك كله:  بعد  قلنا  إذا  غرو  فال 
مقام الشهادة على اخللق، واليت ختتزن معىن اإلحاطة واهلیمنة، 
قرنت  واليت  واخلصوصیات.  احلاالت  على كل  التام  واإلشراف 
بشاهدیة وشهیدیة هللا سبحانه الذي هو مصدر الفیض والعطاء 
والتمكنی هلذه الشهیدیة للعامل ابلكتاب املرتبطة به، واملنتهیة إلیه 

أیضاً، ألن علمه به إمنا هو بتعلیم منه تعاىل.
...« :فشهیدیة هذا العامل ابلكتاب مساوقة لشهیدیة الرسول

ُؤاَلِء  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا...«،9 »... َوِجئـَْنا ِبَك َعَلٰى هَٰ
َشِهيًدا«،10 »... لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم...«11

ویكون هذا الشهید معصوماً، ال جمال الحتمال أي إخالل يف 
حقه، وقوایً يف ذات هللا، ال یدعوه إىل كتم الشهادة رغب وال 
رهب. علیم ابحلقائق، مطلع على أسرار الكائنات، ميتلك بتملیك 

هللا سبحانه له القدرة على حسم األمور يف االجتاه الصحیح.
وتكون اآلیة تتجه إىل رّد التحدي، والتصدي لالستكبار حیث 
تواجههم ابلوعید احلازم، حیث یتوىل هللا، ومن عنده علم الكتاب، 
ومن موقع العلم والقوة والقدرة على التصرف مواجهتهم مبا یناسب 
عنادهم، وجحودهم، واستكبارهم، حیث سیكون علي هو 
الذي له مقام الشهیدیة، وهو املتويل ألمر الصراط، فال مير علیه 
إال من عنده جواز من علي، والذي یعطیه علي هذا 
اجلواز هو من التزم احلق، والصدق وجتنب اجلحود عن علم، ومسع 

كلمة احلق. ومل یتول مستكرباً عنها كأن مل یسمعها.
وستكون معاملة علي معهم معاملة العارف هبم عن مشاهدة 
ومعرفته  الكتاب وعلمه  على  وإشرافه  ملكان شهیدیته،  ومعاینة 
الدقیقة حبقائقه ودقائقه سواء يف جمال التشریع أو يف التكوین، 
واهلیمنة على السنن اإلهلیة، يف سیاق العمل على تطبیق السیاسة 

الرابنیة يف الكون كله، ويف احلیاة كلها.

األسئلة واألجـوبة
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األسئلة واألجـوبة

اهلوامش:
1. سورة الرعد، اآلیة 43.

2. »تفسري القمي«، ج 1، ص 368.
3. »بصائر الدرجات«، ص 236.

4. املصدر السابق، ص 233.

5. سورة آل عمران، اآلیة 93.
6. سورة النساء، اآلیة 46.
7. سورة النمل، اآلیة 40.

8. سورة األنعام، اآلیة 38.
9. سورة البقرة، اآلیة 143.

10. سورة النساء، اآلیة 41.
11. سورة احلج، اآلیة 78.

املصدر: مرکز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمية.

10 حمرم احلرام، ذکری وقعة الطف
عن رجاء بن ربيعة قال : كنت يف مسجد رسول هللا إذ مر 
احلسنی بن علي فسلم فرد علیه القوم السالم وسكت عبد 
هللا بن عمرو مث رفع ابن عمرو صوته بعد ما سكت القوم فقال: 

وعليك السالم ورمحة هللا وبركاته. 
مث أقبل على القوم فقال: أال ُأخربكم أبحب أهل األرض إىل أهل 

السماء؟ 
قالوا: بلى. 

قال: هو هذا املقفى - أي الذاهب املوىل - وهللا ما كلمته كلمة وال 
كلمين كلمة منذ ليايل صفني ووهللا ألن يرضى عين أحب إيل من أن 

حّب الحسين

الحكــايات

11 حمرم احلرام، ذکری استشهاد علي بن احلسنی السجاد
وأنداهم كفا،  الناس  أسخى  من  أنه كان  على  املؤرخون  أمجع 
وأبرهم ابلفقراء والضعفاء، وقد نقلوا نوادر كثرية من فیض جوده، 

منها:
اجمللس  به  استقر  وملا   ،اإلمام فعاده  ُاسامة  بن  حمّمد  مرض 

أجهش حمّمد ابلبكاء، فقال له اإلمام: »ما يبكيك؟« 
فقال: َعليَّ دين. 

فقال له اإلمام:»كم هو؟« 

يكون يل مثل ُأحد ... 
فقال  له  أذن  ما  بعد   ابحلسنی عمرو  ابن  اجتمع  فلما 
األرض  أهل  أحب  أين  أتعلم  عمرو؟  ايبن  »أكذاك   :احلسنی

إىل أهل السماء؟«
قال: إي ورب الكعبة إنك ألحب أهل األرض إىل أهل السماء. 

قال: »فما محلك على أن قاتلتين وأيب يوم صفني؟ وهللا أليب 
خري مين.«

املصدر: »جممع الزوائد«، ج 9، ص 189.

فأجاب: مخسة عشر ألف دينار. 
فقال له اإلمام: »هي علّي.« 

ومل یقم اإلمام من جملسه حىت دفعها له.

املصادر: مفيد، حمّمد بن حمّمد، »اإلرشاد«، ج 2، ص 149.

هي َعليَّ
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للباحث  »بغداد« كتاب  يف  »قنادیل«  دار  عن  حدیثا  صدر 
 »االسالمي عباس مشس الدين حتت عنوان »أطلس احلسنی

.»او »جواب األین يف منازل مسري احلسنی
الكتاب من حجم القطع الكبري وحيتوي على 442 صفحة.

رحلة يف طریق احلسنی الشهید، ترتقي معه عرب االماكن، 
خترتق معه فیايف احلجاز، وصحارى جند، وبوادي العراق، حىت 
تصل معه اىل مذحبه، مث تلحق بعیاله سباای تقاد هبم كل احزان 
العامل، فتطوي منازل الوجع والكربایء، منزال بعد منزل، ودارا بعد 

دار.
ال یشك مؤرخ او ابحث او مسلم، بل ال یشك اي منصف 
يف شرق االرض او غرهبا ابن الرحلة اليت قام هبا سید الشهداء 
يف  »العراق«  ارض  اىل  احلجاز  ارض  من   احلسنی االمام 
القرن السابع املیالدي هي واحدة من اعظم احلوادث التارخيیة اليت 
شكلت وجه االسالم واثرت يف جمرى حوادث العامل. وهلذا فان 
تلك الرحلة كسیاق اترخيي وجغرايف تستحق وینبغي هلا ان تدرس 

والوقائع  اجللیلة  احلوادث  ملا محلته يف طیاهتا من  وامعان،  بدقة 
املهمة واللقاءات واملراسالت والدورس والعرب.

تسجیلهم  سیاق  يف  سجلوا  الذین  املؤرخنی  من  العدید  لكن 
لنهضة احلسنی مل یعتمدوا يف توثیقها على مصادر جغرافیة 
او موثوق هبا، بل ان بعضهم مل یعتمد على ایة مصادر سوى 
اصل الرواایت لرتتیب سري الرحلة يف منازهلا: ما شاب تسلسل 
االضطراب  من  شيء  االحداث  مواقع  ومواضع  املراحل  تلك 
والتداخل والتقدمي والتأخري، فشوش العدید من السیاقات الزمنیة 

واالحداثیات املكانیة.
ويف هذا االطلس توضیح لتلك املسرية العظیمة، وحتقیق لتوارخيها، 
وحتدید الماكنها ووصفها، وفیه ضبط امسائها احلالیة، حىت ال 

یضیع هذا االرث احلضاري اجللیل.
ان من املؤسف حقا ان اي ابحث افىن عمره يف كتابة »التاریخ 
احلسیين« من مجیع جوانبه ال یعرف اىل الیوم موقع قصر مقاتل 
الذي لقي فیه االمام احلسنی عبيد هللا اجلعفي، ذلك اللقاء 

الذي  النادم  الثائر  فجعله  احلر  ابن  من  االبد  واىل  غري  الذي 
هذا  ان  رغم  الصاخب،  الغاضب  شعره  العراق  صحارى  تردد 
یعرف  اال مخسنی كیلومرت، وال  یبعد عن »كربالء«  القصر ال 
اي ابحث حسیين موضع جبل )حسم(، املوضع الذي لقي فیه 
االمام احلسنی احلر بن يزيد الرايحي، ذلك اللقاء الذي كان 
نقطة البدء يف االرتقاء اىل مذبح الشهادة يف كربالء، وهذا املوضع 
ال یبعد عن النجف اال مائة كلیومرت. هنایك عن مجیع مواضع 
سري االمام احلسنی، بل االدهى واالمر اهنم ال یعرفون اىل 

الیوم این تقع نینوى والغاضریة وكربله.
لقد استغرقت هذه الرحلة التارخيیة العظیمة شهرا كامال، من اثمن 
ذي احلجة احلرام، حىت الیوم الثامن من شهر حمرم احلرام. قطع 

فیها االمام احلسنی وركبه اكثر من 1300 كم.
 احلسنی االمام  هبا  مر  اليت  املنازل  جمموع  ان  یقال:  وكان 
املكرمة حىت  مكة  من  لدن خروجه  من  العظیمة  رحلته  خالل 
 وصوله اىل ارض الطف هي مثانیة وثالثون منزال، وقد ابت
يف اربع وعشرین منزال منها. لكن هذا هو ما قدر على ضبطه 
املؤرخون من اتریخ هذه الرحلة املباركة، ويف هذا الكتاب یشرح 
عن عدد هذه املنازل اليت مر هبا االمام احلسنی مارا او مقیما 

كان اكثر من ذلك بكثري.
ان هذا الكتاب یندرج يف ابب اندر من ابواب العلوم احلدیثة، 

وهو ما ميكن تسمیته ابجلغرافیة التارخيیة لسرية املعصومنی.
ان البحث يف اجلغرافیة التارخيیة واحد من اهم ركائز كتابة التاریخ 
بشكل موثوق، فان كان التاریخ هو حمرك العامل فان اجلغرافیة هي 
ام التاریخ وحاضنته، وعندما ال یعرف »أین« فمن الصعب ان 

تعرف االجاابت لبقیة االسئلة.
التفصیلیة احلدیثة، واعتماده  الكتاب بضمه للخرائط  تفرد هذا 
املعطیات العلمیة واحلساابت الدقیقة، وحتدید املسافات واملواقع 
بنظام حتدید املواقع GPS، ومقارنتها ببیاانت خمتلفة من مصادر 
الصناعیة  االقمار  صور  على  مركز  بشكل  واالعتماد  متنوعة، 
البلدانینی  اقوال  مع  ومطابقتها   ، Google Earthنظام يف 
واملؤرخنی من العرب واملستشرقنی، كما مت احلرص على التدقیق 
املتقدمنی  الكتاب  اقوال  التناقضات يف  وفع  التارخيي  والتحقیق 

واملعاصرین.
كما ان الكتاب قدم الدلیل على ان ما علیه املشهور من تواریخ 
االمام  شهادة  ان  فاثبت  صحیح،  غري  هو  احلسینیة  النهضة 
احلسنی قد حدثت يف سنة 62 هـ.ق.، ولیس يف سنة 61هـ 

تقديم الكتاب

.ق.كما علیه املشهور.
یتألف الكتاب من اربعة ابواب )بعد احملتوایت واالهداء ومقدمة 

الطبعة االوىل والثانیة والتمهید(.
الباب االول وحيتوي على اربعة فصول:
الفصل االول: يف املدینة وما حوهلا.

الفصل الثاين: يف هتامة.
الفصل الثالث: متید الطریق.

الفصل الرابع: أم القرى.
الباب الثاين وحيتوي على فصلني:

الفصل االول: مطالع جند.
الفصل الثاين: ذرى جند.

الباب الثالث وحيتوي على فصلني:
الفصل االول: يف العراق.

الفصل الثاين: عند الطفوف.
اما الباب الرابع واالخري فيحتوي على فصلني ايضا:

الفصل االول: السباای.
الفصل الثاين: عن رأس احلسنی.

وینتهي الكتاب ابملالحق واملصادر.

http://abraronline.net/ اإلسالمية  األبرار  مؤسسة  املصدر: 
arabic/

أطلس الحسينأطلس الحسين
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الدراسات الثقافية

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

إن اخلریطة اإلدراكیة هلا أمهیة کثرية. فما حيدد استجابة إنسان 
هو،  یراه  الواقع كما  وإمنا  ذاته  حد  يف  الواقع  لیس  للواقع،  ما 
الذي  ذاته هو  املثري يف حد  لیس  النفس  علماء  یقول  أو كما 
حيدد استجابة اإلنسان، وإمنا املثري بعد أن یسقط علیه املتلقي 
اخلریطة  هذه  إىل  نصل  وإدراکه. وحىت  وأفراحه  وأحزانه  أوهامه 
اإلدراكیة، أو على األقل بعض مالحمها، فلنحاول أن نرصد بعض 
القضاای اليت تنشر يف الصحافة اإلسرائیلیة واليت تشغل الوجدان 

اإلسرائیلي.
يف بلد یتزاید فیه الفقر یوما فیوما، قرأ املستوطن الصهیوين مقاال 

عن »جدول مريل لینتش«، بیت املال املشهور، جاء فیه: 
حوايل  ۲۰۰4م.  عام  بلغ  إسرائيل  يف  املاليني  أصحاب  عدد  أن 
6.600 مليونري، أي إن لدى كل واحد منهم سيولة نقدية دائمة 
مليار   ۲4 حوايل  ثروهتم  قيمة  وتبلغ  فأكثر.  دوالر  مليون  من 

دوالر، وكان عدد أصحاب املاليني يف إسرائيل يف عام ۲۰۰۳م.، 
عدد  ازداد  وقد  دوالر.  مليار  ثروهتم ۲۰  تبلغ  مليونري،  آالف   6
األثرايء يف العامل يف العام املاضي ۲۰۰4 بنسبة 7% )مقارنة مع عام 
۲۰۰۳م.(، أما يف إسرائيل فإن عدد األثرايء ارتفع بنسبة %۱۰، 
املتحدة«  العامل. ففي »الوالايت  أعلى نسب االرتفاع يف  وهي من 
مثال، كانت الزايدة بنسبة 9.7%، ويف القارة السيوية كان االرتفاع 
بنسبة 8.5%، والشرق األوسط 9.5%، أما يف أوربة فكان االرتفاع 
يوجد  العامل  يف  ثراء  شخص   500 أكثر  بني  ومن   .%4.1 بنسبة 
ستة إسرائيليني، وأكثر اإلسرائيليني ثراء هي شريي أريسون اليت تبلغ 

ثرواهتا حوايل أربعة مليارات دوالر.1
وكل هذه األرقام واإلحصاءات تدل على أن االستقطاب الطبقي 

)األثرایء يف مقابل الفقراء( تزداد حدة يف التجمع الصهیوين.
لـسيفر  مقاال  الصهیوين  املستوطن  قرأ  املقال  هذا  جوار  وإىل 

ستة آالف مليونير ستة آالف مليونير 
في الدولة الصهيونيةفي الدولة الصهيونية

بلوتسكر جاء فیه أن واحدا من كل أربعة إسرائیلینی یعیش حتت 
خط الفقر، وهذه تعد أعلى نسبة يف البالد الصناعیة املتقدمة 
)والدولة الصهیونیة تتباهی دائما أبهنا دولة صناعیة متقدمة(.2 
انطباعا  تعطي  اإلسرائیلیة  الصحافة  إن  ساخرا  الكاتب  ویقول 

أبنه: 
ال يوجد فردوس على وجه األرض يشبه إسرائيل، وأن الوفود األجنبية 
]اليت تود االستثمار يف أرض إسرائيل[ تقرع األبواب حىت يسمح هلا 
ابلدخول، مما يرتك انطباعة لدى املرء أن كل شيء هنا رائع، وأننا 
تقارير  على  ]بناء  يستنتج  أن  ميكن  املرء  إن  بل  الثروة.  يف  نسبح 
استثمارية  تقرير أي جمموعة  أن مشكلتنا األساسية هي  الصحافة[ 
ستنجح يف احلصول على هذا العقد احلكومي أو ذاك. أما مشكلتنا 
األساسية الثانية فهي عدم وجود خطوط طريان كافية لنقل كل هؤالء 
اإلسرائيليني الذين يودون قضاء أجازة عيد الفصح يف اخلارج. سوق 
األوراق املالية يف حالة ازدهار، وأرابح الشركات قد وصلت الذروة، 
ورواتب كبار املوظفني مل تتوقف عن الزايدة - حىت أصبحت أكرب من 
مرتبات نظرائهم يف »إجنلرتة«... ومل يعد الشيقل )العملة اإلسرائيلية( 
هو عملة التداول، فالعملة الن هي مليون شيقل. يف الواقع مل يعد 

من املالئم احلديث عن أقل من ذلك يف أي جمال من اجملاالت. 
ال شك أن املواطننی اإلسرائیلینی الذین یعیشون حتت خط الفقر 
أو قریبا منه قرؤوا هذه املقاالت أو مسعوا عنها، وأتملوا ملیا يف 

احلكم الصهیوين ويف أرض املیعاد، أرض السمن والعسل.
هناك خرب  إسرائیل،  والفقر يف  الثراء  احلدیث عن  وإىل جانب 
صدم القارئ اإلسرائیلي نشرته صحیفة »معاریفي« يف 6 یولیه 
الربیطانیة(  اإلذاعة  هلیئة  اإللكرتوين  املوقع  عن  نقال  2005م. 
من حنو  اكتشفت وجود جمموعة  اإلسرائیلیة  الشرطة  أن  مفاده 
تعرف ما هي  إسرائیل. ومل  النازینی اجلدد يف  ۲۰ شخصا من 
اإلجراءات اليت ستتخذ ضدهم لسبب بسیط، أنه ال یوجد قواننی 
تعاقب على اعتناق النازیة يف إسرائیل. وأشارت الصحیفة إىل أن 
اخلیط الذي قاد إىل هذه اجملموعة كان جندیة یبلغ من العمر ۲۰ 
عامة مت اعتقاله لالشتباه يف تعاطیه املخدرات وبعد التحقیق معه 
مت العثور على وشم للصلیب املعقوف على ذراعه. وقد اعرتف 
وتستخدم  انزیة سریة  احتفال  مراسم  أن مجاعته جتري  اجلندي 
وقد  املعقوف.  الصلیب  بینها  ومن  اجلدیدة  النازیة  شعارات 
صرح احملقق اإلسرائیلي أن هذه احلادثة أاثرت الذعر يف نفوس 
النیة إلابدة الیهود  اإلسرائیلینی ألهنم اكتشفوا أن مجاعة تضمر 
الیهودیة.  الدولة  يف  حبدوثه  حيلموا  مل  أمر  وهو  وسطهم  تعیش 
ومعظم النازینی اجلدد من املهاجرین من دول االحتاد السوفییيت 

السابق الذین حصلوا على املواطنة بسبب وجود أقارب بعیدین 
هلم من الیهود، وبعد حضورهم إىل إسرائیل شعروا أهنم مهمشون.
وقد قرأ املستوطن الصهیوين ما جاء يف جملة »اجلريوسالیم ربورت« 
يف ۹ أغسطس ۲۰۰4م. يف مقال بقلم جوتکاين ليما، »العامل 
الیهودي: قلق قبلي«، والذي یتناول قضیة اجلماعة الیهودیة يف 
»بريو« واليت ال یزید عدد أفرادها عن ثالثة آالف فرد. ومع هذا 
اهتم عدد كبري منهم يف االشرتاك يف شبكة الفساد اليت نشرها 
الرئیس السابق الربتو فيوجيموري )ایابين األصل( وزوجته الیهودیة 
ألني كارب. وال شك أن اخلرب صدم القارئ اإلسرائیلي، فرمّبا أن 
أم غري  یهودیة كانت  مثالیات،  أي  العامل، منصرفون عن  یهود 
یهودیة، وعن العقیدة الیهودیة، وهذا یعود إىل أهنم مندجمون متاما 
يف عامل األغیار، خبريه وبشره، وحبلوه ومره. ومن مث فمسألة التطلع 
األزيل للعودة إىل صهیون، اليت یفرتض الصهاینة أهنا متغللة يف 
من  له  أساس  ال  صهیوين  ادعاء  جمرد  هي  یهودي،  کیان كل 
الصحة. وابملناسبة لو نشرت أي جملة غري یهودیة هذا اخلرب هبذه 
الطریقة ال هتمت على الفور مبعاداة السامیة، ألهنا ركزت على 

اجلرمية بنی الیهود!
وال نتصور أن املستوطن الصهیوين قد فاته أن یقرأ مقال أمريام 
ابركات الذي ورد فیه أن أكثر من ربع ملیون إسرائیلي )۲۸۰ 
ینتمون إىل إحدى  الطالق ألهنم ال  أو  الزواج  ألفا( ال ميكنهم 
الطوائف الیهودیة املعرتف هبا يف إسرائیل. والقانون اإلسرائیلي ال 
یعرتف ابلزواج املدين، ویطلب من مواطين الدولة الصهیونیة أن 
یتزوجوا على ید رجل دین معرتف به من طائفتهم. وقد مت تعریف 
الطوائف الدینیة إابن الفرتة العثمانیة اليت انتهت عام ۱۹۱۷م. 
وكانت اجلماعات الیهودیة يف ذلك الوقت مستقرة من الناحیة 
الدینیة ولكن بعد احلرب العاملیة األوىل دخلت كثري من التغريات 
والتحوالت اليت مل أيخذها القانون اإلسرائیلي املوروث عن القانون 
العثماين يف احلسبان. وهذا الوضع یثري حبدة قضیة اهلویة الیهودیة 
واليت یشار إلیها بسؤال: من هو الیهودي؟ ومعظم الذین ال حيق 
هلم الزواج أو الطالق هم من املهاجرین من »روسیة« )٪۸۷( 
و»إثیوبیة« )3٪( و»رومانیة« )2٪(. ومل یذكر املقال نسبة ما 
یسمى يف الشرع الیهودي »العجونه« أو املرأة املربوطة، وهي املرأة 
اليت اختفى زوجها دون أن یرسل هلا بورقة الطالق، وابلتايل ال 
حيق هلا الزواج من آخر. وعدد النسوة الالئي یعاننی من عملیة 

الربط هذه یصل إىل بضع ألوف.
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الدراسات الثقافية

ماذا يقرأ اإلسرائيليون 
»املشهد  موقع  يف  ورد  ما  قرؤوا  قد  اإلسرائیلینی  أن  شك  ال 
تقریر  عن  اإلسرائیلیة  الصحف  عن  نقال  املتمیز«3  اإلسرائیلي 
مؤسسة التأمنی الوطين اإلسرائیلیة )مؤسسة الضمان االجتماعي 
احلكومیة(، الذي صدر رمسیة یوم االثننی 2005/8/8م.، أشار 
إىل ارتفاع عدد الفقراء يف إسرائیل يف عام ۲۰۰4م. إىل أكثر 
من سبعنی ألف شخص، مقارنة مع العام الذي سبقه ۲۰۰۳م. 
وهم یشكلون ارتفاعا بنسبة 5.2٪ يف عدد الفقراء، وهي نسبة 
تساوي أكثر من ضعفي نسبة تكاثر السكان يف إسرائیل اليت 
تبلغ حوايل 2.4٪. وقد ظهر هذا التقریر ابلتزامن مع ظهور ثالثة 
الفجوات االجتماعیة اآلخذة ابالتساع  تقاریر أخرى تشري إىل 

يف إسرائیل.
الئحة  يف  سابقة  عضو کنیست  متارغوجانسكي  أشارت  وقد 
۲۰۰5م.  أكتوبر   17 يف  واملساواة  للسالم  الدميقراطیة  اجلبهة 
بعنوان »اهلواجس يف  نقال عن املشهد اإلسرائیلي يف مقال هلا 
یوم الغفران« إىل أنه يف العامنی األخريین، على ضوء التطورات 
مداخیل  وازدادت  اقتصادای  منوا  إسرائیل  سجلت  السیاسیة، 
الرأمسالیة  الدول  الضرائب، ولكن كما هو احلال يف  الدولة من 
فإن مثار هذا األمر بغالبیتها وصلت إىل جیوب واحد ابأللف 
الوطين )مؤسسة  التأمنی  تؤكد معطیات مؤسسة  املواطننی.  من 
الضمان االجتماعي احلكومیة( يف تقریرها حول الفقر يف العام 
2006م. أن النشاط االقتصادي، وعملیات اخلصخصة وختفیض 
الضرائب لألغنیاء، زادت من غىن األغنیاء وزادت أعداد الفقراء 
وفقرهم أیضا. كما أن مشروع میزانیة الدولة للعام ۲۰۰6م. الذي 
أقرته احلكومة، ال یتطرق إىل التقلیصات املرتقبة يف خمصصات 

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية

لتآكل أجور  منذ عامنی، وال  املقررة  التقلیصات  األوالد، وهي 
العاملنی وخمصصات التأمنی الوطين على أشكاهلا، وهذا ما یعين 
إبقاء هذه الضرابت االقتصادیة على حاهلا. إىل جانب هذا فإن 
العام، فسرتفع  القطاع  تغیريات يف رواتب  إجراء  تعتزم  احلكومة 
نسبة اخلصم من الراتب لغرض أتمنی التقاعد، كما أهنا ستسمح 
إببقاء املوظف على أنه مؤقت ملدة مخسة أعوام ولیس ملدة عام 
ذلك ضربة  یعدُّ  احلالتنی  ويف كلتا  الیوم،  احلال  هو  واحد كما 

جدیة لرواتب مستخدمي القطاع العام.
وقد قرأ املستوطنون الصهاینة أن أكادميیة العلوم السویدیة أعلنت 
البالغ من العمر  عن منح الربوفسور اإلسرائیلي يسرائيل أومان، 
75 سنة، جائزة نوبل يف االقتصاد لعام ۲۰۰5م. مناصفة مع 
مريیالند« يف  »جامعة  من  شيلينج  توماس  األمریكي  الربوفسور 
للمواجهات  الفهم  تقديرا ملسامهتهما يف حتسني  املتحدة  الوالایت 
أفضل  شرحا  يوفر  الذي  األلعاب،  نظرية  حتليل  بواسطة  والتعاون 
للخالفات السياسية على خلفية اقتصادية. كما أن نظرية األلعاب 
ثروهتا  استغالل  من غريها يف  أكثر  الدول  بعض  تفسر سبب جناح 
االقتصادية. وقد طريت وكاالت األنباء اخلرب، على أنه خرب عاملي 
حماید البد أن یدخل البهجة على قلوب أعضاء اجلنس البشري.
ولكن موقع املشهد اإلسرائیلي )22 أكتوبر 2005م.( یعطینا 
معلومات مهمة إللقاء الضوء على هذا العامل ونظرایته، فقد ولد 
یسرائیل أومان يف مدینة »فرانکفورت« عام ۱۹۳۰م. مث هاجر 
إىل الوالایت املتحدة يف صباه حصل على شهادة الدكتوراه يف 
الرایضیات عام 1955م.، أي إنه نشأ وتعلم يف الوالایت املتحدة. 
مث هاجر إىل إسرائیل عام 1956م. وبدأ یعمل حماضرة يف كلیة 
املعروف  ومن  »القدس«.  يف  العربیة«  »اجلامعة  يف  الرایضیات 
أن كثريا ممن یسمون »العلماء اإلسرائیلینی« یتلقون تعلیمهم يف 
الوالایت املتحدة وجيرون أحباثهم فیها، مث ینشروهنا يف إسرائیل، 
لتحسب ضمن األحباث اإلسرائیلیة. فهل أومان من هؤالء؟ مل 

جند إجابة على هذا السؤال فیما نشره املشهد اإلسرائیلي.
ولكن هذا املوقع اإللكرتوين زودان مبعلومات أخرى يف غایة األمهیة 
فقد أجرى حوارا مع أستاذ جامعي إسرائیلي وانشط سیاسي هو 
سامي شطريت الذي بنّی أن أومان ميیين متطرف وأنه جيند نشاطه 
إسرائیل  أرض  أنصار  من  فهو  أیدیولوجیته  خدمة  يف  العلمي 
الكامل. فقد طور أمنوذجا علمیا یوضح أبن نزع سالح إسرائيل 
النووي حل غري مرغوب فيه. مث یضیف شطریت أن أومان هو أحد 
مؤسسي هذا اجملال اجلدید نسبیا، واحملبوب أساسا لدى رجال 

الكربى  السیاسیة  املنظومات  ورؤساء  واجلنراالت  االستخبارات 
اجملمعات  وأصحاب  سیاسیة  مفاوضات  إدارة  عن  واملسؤولنی 
الرأمسال  أسواق  احملللنی يف  الكربى وكذلك  التجاریة  والشركات 
ما جيمع  أن  فورا على  االستدالل  الصعب  وغريهم. ولیس من 
هؤالء مجیعا من قاسم مشرتك هو غیاب األخالق قیمة فاعلة 
يف احتساب خطواهتم. إن اإلسهام الرئیسي للربوفسور أومان هو 
جناحه يف تطبیق عمله على میدان سوق املال والبورصة - أي 
أسهم  وقد  معنی.  سوق  أو  ما  سهم  سلوك  توقع  على  القدرة 
يف شبابه أیضا يف تطویر منظومات توجیه اسرتاتیجیة لصواریخ 
عن  تكون  ما  أبعد  األمور  هذه  وكل  للقارات!  عابرة  ابلیستیة 

خدمة اإلنسانیة!
أما ابلنسبة إىل مواقفه السیاسیة فقد أكد شطریت أن الربوفسور 
اومان عدَّ مؤخرا أن اخلروج اإلسرائیلي من »قطاع غزة« هو عمل 
غري أخالقي، غري إنساين وأمحق. مل نربح من ذلك أي شيء وهناك 
احتمال كبري أبننا خسران كثرية. وأورد شطریت جزءا من إعالن 
نشر يف وسائل اإلعالم اإلسرائیلیة عشیة االنسحاب من غزة وقع 
علیه أعضاء ما یسمى بـطاقم األساتذة من أجل املناعة السياسية 
أومان  الربوفیسور  فیهم  مبن  متطرفة(  ميینیة  )مجاعة  واالقتصادية 
نفسه. وقد وصف البیان االنسحاب من غزة أبنه رايح ألشرعة 
اإلرهاب وللعداء للسامية، وأن هدم الكنس من قبل شارون - بتأييد 
جهاز القضاء - من شأنه أن يشجع املس ابليهود والكنس واملقابر 
اليهودية  ابهلجرة  يضر  أن  شأنه  من  العامل، كما  أرجاء  يف  اليهودية 
القضاء يف  ثقة اجلمهور جبهاز  إىل إسرائيل وأن يقّوض أكثر فأكثر 

إسرائيل.
وختم شطریت مقاله ابلقول: 

تبلغ  ينبغي أن هتمين رايضيات هذا الشخص ونظرايته، مهما  ملاذا 
عبقريته، إذا كان تفكريه يف القضااي اليت يوجد هلا أتثري على البشر 
الذين يعيشون يف هذه البالد هو تفكري رهيب ومدمر، يقّدس احلروب 
وتقدمي الضحااي البشرية إىل ما ال هناية. وميكننا نن أن نتساءل: ما 

مدى حيادية جائزة نوبل؟
اإلسرائیلیة  الصحف  يف  نشر  ما  اإلسرائیلیون  قرأ  وقد 
)2005/5/22م.( عن فیلم مّثل إسرائیل يف مهرجان »كان« 
بعنوان »ما عدا واحدة من عیيّن« ليف مغريب وهو فیلم تسجیلي، 
یستند أصال إىل حماداثت هاتفیة تدور، منذ ثالث سنوات، بینه 
وبنب صدیق له فلسطیين یعیش يف الضفة الغربیة، ویبدو لنا ایئسا 
متشائما من كل شيء. ومغريب یسجل كل هذا، يف إدانة واضحة 

وصرحية للسلطات القمعیة اإلسرائیلیة، من خالل دمج حدیثه 
مع صدیقه مبشاهد یومیة من حیاة الفلسطینینی يف ظل االحتالل 
والقمع: أطفال ال يستطيعون استكمال دراستهم، أمهات منحصرات 
يف البيوت، حواجز تنغِّص على الناس عيشهم ومتنعهم من احلركة· 
اقتصاد منهار وآفاق مستقبلية معتمة. فهل سیغري هذا من خریطة 

اإلسرائیلینی اإلدراكیة؟4

اهلوامش:
1. املشهد اإلسرائیلي، 27 یونیه ۲۰۰5م.

2. یدیعوت أحرونوت، 29 مارس ۲۰۰5م.
3. http://almashhad.madarcentre.org, 8/8/2005.

4. االحتاد االماراتیة، 19 تشرین الثاين 2005م.
العنکبوت«،  وخيوط  »الصهيونية  املسريي،  عبدالوهاب  د.  املصدر: 

دمشق، دارالفکر، الطبعة األولی، 2007م.، ابلتلخيص.

خيوط العنكبوت: خرافة الشخصية اليهودية
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ايسني، استجاب لوصیة السید عبد احلسنی شرف الدین الزعیم اإلمام موسى الصدر
الراحل للشیعة يف لبنان، وترك وطنه األم، »إیران« متوجها إىل 
الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة  الشؤون  لبنان هبدف إصالح 
من  واإلفادة  جهة،  من  اللبناين،  الشیعي  للوسط  والسیاسیة 
الطاقات اللبنانیة الفریدة إلظهار الوجه احلقیقي للشیعة للعامل من 

جهة أخرى.1
ففی الرابع من حزیران سنة ۱۹۲۸م.، أبصر طفل النور يف مدینة 
قم، أعترب الحقا يف مجیع أرجاء العامل، ابنه زعیم الشیعة يف لبنان. 
الطباطبائي  صفية  الصدر ووالدته  الدين  اية هللا صدر  والده  وكان 
القمي ابنة السيد حسني الطباطبائي القمي، الذي خلف السيد أبو 
احلسن االصفهاين وزعیم هنضة أهايل »مشهد« ضد رضا خان. وقد 
مساه أبوه ایة هللا صدر الدین الصدر رئیس »احلوزة العلمیة بقم«، 
 ،الكاظم موسى  اإلمام  األعلى  جّده  ابسم  تیّمناً  بـموسى؛ 
والذي تنحدر منه هذه اأُلسرة اليت أجنبت للمجتمع شخصیات 
كبرية خدمت الدین واجملتمع مبواقفها العلمیة والسیاسیة يف إیران 
واجلهاد  العلم  ملفاخر  رموزا  یعدون  ورجاهلا  ولبنان  و»العراق« 

واهلدایة.2
يف  والثانویّة  االبتدائّیة  دراسته  الصدر  موسى  السید  أهنى  وقد 
مدینة قم املقّدسة، وانتسب يف عام 1941م. إىل  احلوزة العلمّیة؛ 
لیكمل كعادة أبناء أُسرته ما تبّقى  من عمره بطلب العلم والعمل 
به. ويف عام 1942م. عندما كان يف الرابعة عشرة من عمره، 
نشر مقااًل حتت عنوان »إىل مىت العذاب« يف صحیفة »استوار« 

ابللغة الفارسیة شرح فیه آالم وآمال الشعب اإلیراين.3 
وبعد أن ختّطى  السید موسی مرحليت املقّدمات والسطوح بنجاح 
ابهر، شارك يف دروس البحث اخلارج يف الفقه واأُلصول ابإلضافة 
إىل  الفلسفة عند كبار أساتذة وفضالء احلوزة العلمّیة املشهورین 
حّجت  هللا  وآية  الداماد  احملّقق  هللا  آية  أبرزهم:  یومذاك، كان 

الكوهكمري والعاّلمة الطباطبائي و... .4 
السید موسى  اهتم  الفقه واألصول،  وإىل جانب دراسته خارج 
احلثیثة  مثابراته  ظل  يف  ومتكن  والسطح،  املقدمات  بتدریس 
وجهوده الدؤوبة من أن یكون خالل فرتة وجیزة يف صف أساتذة 
احلوزة العلمیة بقم، وبعدها، قام بتدریس الفقه واألصول واملنطقة 

والفلسفة أیضا. 
الشيء الالفت يف حیاة السید موسى  العلمّیة أنّه مل یكتف  مبا 
تلّقاه من الدروس الدینّیة يف احلوزة العلمّیة، بل قّرر اللحاق  بركب 
طهران  جامعة  يف  احلقوق  بكلّیة  التحق  إذ  األكادميّیة،  العلوم 

التمهیدي،  االمتحان  اجتیاز  يف  أن جنح  بعد  عام 1950م.، 
فكانت عمامته أّول عمامة  تدخل احلرم اجلامعي، فنال شهادة 

البكالوریوس يف احلقوق االقتصادیة عام 1953م.5 
استفاد السّید من قدراته الذاتیة ومهّته العالیة وتعّلم اللغتنی اإلنكلیزیّة 
والفرنسّیة، بعد ما أتقن الفارسّیة والعربّیة، واغتنم الفرصة الثمینة 
يف مرحلة شبابه، وحبث عن كلّ  علم ومهارة تساعده على  حلّ  
مشاكل الناس ومواجهة التخّلف الفكري والسلوكي عند الناس.6 
إىل  1954م.  عام  موسی  السید  سافر  والده،  رحیل  وبعد 
العلیا وحضر  الدینیة  العلوم  ملتابعة حتصیل  »النجف األشرف« 
على مدى مخس سنوات دروس كبار العلماء ابلنجف. وفی عام 
1955م. تزّوج من السیدة بروين خليلي وُرزَِق منها أربعة أوالد 

هم: السادة صدر الدين ومحيد وحوراء ومليحة.۷ 
موسى  للسید  الشمولیة  العاملیة  والنظرة  احلضاري  الفكر  إن 
الصدر، كانتا بصدد الرد على الشبهات واهلجمات اليت كانت 
العامل  مسلمي  وكذلك  املسلمنی  وطنه  شبان  أذهان  تستهدف 
وهدفها إدخال تغیريات على فكرهم االسالمي والسلیم، وعلیه؛ 
فعندما عاد إىل إیران عام 1958م.، أسس جملة »مكتب إسالم 
)مدرسة االسالم(« وتوىل رائسة هیئة حتریرها، ونشر العدید من 

مقاالته فیها. 
فی عام 1959م. شارك السید موسی مع آخرین مبن فیهم: اية 
هللا السيد حممد هبشيت واية هللا الشيخ أمحد آذري قمي واية هللا 
السيد انصر مكارم الشريازي يف صیاغة مشروع إصالح املناهج 
العلمیة يف احلوزة. وفضال عن ذلك، عندما شاهد ابن املدارس 
اليت تدار على ید النظام البهلوي تؤدي إىل نشر وإشاعة الفساد 
للخطر،  للناس  االیرانیة  االسالمیة  الثقافة  وتعریض  الشبان  بنی 
مل یتجاهل إشكالیة هذا الوضع ومدى  خطورته، فقّرر هو وثّلة 
تفادای  و  هبشيت  الدكتور  الشهید  أمثال  املؤمننی،  املفّكرین  من 
لعواقب تلك الظاهرة، إنشاء املدارس األهلیة يف مقابل املدارس 
إسالمي  وتربیة جیل  تعلیم  عاتقها  واليت حتمل على  احلكومّیة، 
متنّور. وأبصر مشروعهم النور يف مدینة »قم«، حیث استطاعوا 
احلصول على  رخصة أتسیس أّول مدرسة ابتدائیة، عرفت ابسم 
»ابتدائیة الصدر«، حتت إشرافه وإدارته، فكانت تلك البذرة اليت 
لتثمر الكثري من املدارس األهلیة يف قم. وبعد  منت فیما  بعد 
هجرة السید موسى إىل  لبنان، واصلت هذه االبتدائیة أنشطتها 

حتت إدارة السّید أمحد أوحدي.8 
واآلن، حیث حان موعد هجرة السید موسى الصدر إىل لبنان. 

نماذج اإلسالم

»ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّ َعَلْيِه َفِمنـُْهْم َمْن َقَضى َنَْبُه 
َوِمنـُْهْم َمْن يـَنـَْتِظُر َوَما َبدَُّلوا تـَْبِدياًل«

قد یسهم علو اهلمة واإلميان الراسخ والصمود منقطع النظري لدى 
انسان فّذ وكبري، يف تغیري قدر شعب ما وبلد ما، ویؤدي إىل 
إرساء السنن احلمیدة وإنقاذ األانس من بعده وعیش شعب تلك 
البالد، حبریة. إن الرجل العظیم الذي نسلط اتلیا، الضوء على 

حیاته، هو واحد من هؤالء الرجال النادرین يف الزمان: 
وقبل هذه املرة، كان قد سافر إىل »لبنان« مرتنی، وجنح يف تلك 

الزایرتنی، يف لقاء العامل اللبناين الكبري واجملاهد السيد عبد احلسني 
شرف الدين. وقد استمتع السید شرف الدین مبصاحبته ووجد 
یكون  ابن  ابنه جدیر  بصراحه  وصفه  ما  وجدارة،  لدیه كفاءة 
زعیما للشیعة يف لبنان، وأوصى أجناله به. ويف عام 1975م.، 
وصیة  على  بناء  أجناله  وجه  الدین،  شرف  السید  رحیل  ومع 

والدهم، دعوة إلیه لزایرة لبنان ویتوىل زعامة الشیعة هناك. 
ويف أواخر عام 1959م.، وعلى خلفیة وصاای أشخاص مبن فیهم 
السيد حسني الطباطبائي الربوجردي واحلكيم والشيخ مرتضى آل 

نماذج اإلسالم
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وكان السید شرف الدین قد رحل عن هذه الدنیا، ووجه أبناؤه 
تلبیة لوصیته، دعوة للسید موسى لتوىل زعامة الشیعة يف لبنان. 
وبطلب من املؤمننی وتشجیع من ایة هللا الربوجردي ومراجع الدین 
يف قم، قرر السید موسى الصدر اهلجرة إىل لبنان، وقبول هذه 
املهمة اجلسیمة. وأصبح االن زعیم الشیعة واملسلمنی اللبنانینی، 
موسى  اإلمام  لقد كان  الصدر.  موسى  ابإلمام  یعرف  وابت 
الصدر قد ذهب إىل لبنان إلعادة أتهیل هویة الشیعة اللبنانینی 
قام يف شتاء 1960م. ومع جتدید حیاة  وانسجامهم. لذلك، 
برانمج یسهم يف سد  مجعیة »الرب واإلحسان« اخلريیة، إبعداد 
االحتیاجات املالیة لألسر الفقرية، وإزالة ظاهرة التسول يف مدینة 

»صور« وضواحیها ابلكامل. 
اإلمام  قام  و 1969م.،  بنی 1961  ما  الزمنیة  الفرتة  وخالل 
واملؤسسات  اخلريیة  اجلمعیات  بتأسیس عشرات  الصدر  موسى 
وكانت  لبنان،  أرجاء  وقرى  مدن  يف  املهين  والتدریب  الثقافیة 
حصیلتها توفري فرص العمل واالكتفاء الذايت االقتصادي اللوف 
العام  الثقايف  النمو  األمیة وحتقیق  نسبة  الفقرية، وخفض  األسر 
وتنفیذ املئات من املشاریع اإلمنائیة الصغرية والكبرية يف املناطق 

احملرومة يف لبنان، مبا فیها:9
الفتاة.  بیت  تدعى  مدرسة  وهي  الفتاة«:  »بیت  أتسیس   •
وكان یتم فیها تدریب الفتیات فاقدة املعیل والفقرية، على الفنون 

واملشغوالت الیدویة.
معهد  بعنوان  للسیدات  اخر  مركزا  وأقام  التمریض:  معهد   •
شهادة  حيملن  اللوايت  الفتیات  قبول  فیه  یتم  وكان  التمریض. 
الثانویة لتعلیمهن مهنة التمریض على ید أساتذة متمرسنی، وبعد 
خترجهن، كن یوفدن إىل املراكز الصحیة والعالجیة واملستشفیات، 
ما كان یوفر هلن وألسرهن أمال وموردا للعیش، فضال عن تقدميهن 

اخلدمات للمحرومنی والفقراء. 
• املركز الطيب: واشتهر هذا املركز ابسم مدینة الطب، ویقوم حلد 
الشؤون الصحیة  االن ابسداء خدمات واسعة ومهمة يف جمال 

والعالجیة.
یعد  التدریيب،  املركز  هذا  السجاد«: وكان  • »مؤسسة حیاكة 
وبسبب  احملرومنی،  وابقي  للسیدات  املصريیة  املراكز  من  واحدا 
أمهیته، كان یدار على ید الشهید الدكتور مصطفى مجران، وكان 
التدریب  یتلقنی  عامل،  جبل  منطقة  من  فتاة  من 300  أكثر 

والتعلیم على حیاكة السجاد يف هذا املركز.

اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى
رمسي  بطلب  الصدر  موسى  اإلمام  تقدم  1966م.،  عام  ويف 
لدى احلكومة اللبنانیة، لتأسیس مركز یهتم بتنظیم شؤون الطائفة 
يف  الطوائف  سائر  غرار  على  وذلك  قضاایهم  ومتابعة  الشیعیة 
تعرتض  اليت كانت  والعقبات  العراقیل  من  الرغم  وعلى  البالد، 
تنفیذ هذا الطلب، بید أن جهوده املخلصة واحلثیثة أمثرت، وقام 
ممثلو الشیعة يف جملس الشورى اللبناين بتقدمي مشروع قانوين بناء 
على اقرتاح منه إىل اجمللس یتم مبوجبه السماح للشیعة بتأسیس 
األعلى  الشیعي  اإلسالمي  اجمللس  ویدعى  أبمورهم  یعىن  جملس 
الشیعي  اإلسالمي  اجمللس  فان  وابلتايل  حقوقهم،  عن  للدفاع 
األعلى، بدأ مهام عمله رمسیا وقانوای عام 1967م.، لیكون مبنزلة 
صفحة المعة أخرى تضاف على ید اإلمام موسى الصدر، إىل 

السجل احلافل للنضاالت التارخيیة للشیعة يف لبنان.10
وطبعا فان اإلمام موسى الصدر مل یكن یفكر إبنقاذ ورفد الشیعة 
يف لبنان وحدهم، بل ومبوازاة توعیتهم وإعدادهم معنوای وتقویتهم 
مادای، كان یفكر إبنقاذ ورفد مجیع مستضعفي لبنان، ومل ُیستثن 
يف  یعیشون  معظمهم  الذین كان   - الالجئون  الفلسطینیون 
خمیمات جنوب لبنان - من هذا األمر، ومل یتوان اإلمام موسى 

الصدر عن بذلك أي جهد ملساعدهتم.11

حركة أمل
وأوفد اإلمام موسى الصدر جمموعة من الشبان املؤمننی الشیعة 
لیتدربوا خالل دورة من ستة  إىل »مصر« يف ربیع 1965م.، 
والتصدي  الشیعة  عن  للدفاع  العسكریة  املهارات  على  أشهر، 
عسكرای السرائیل. ومع عودة هؤالء الشبان الذین كانوا ضمن 
اللبنانیة، بدأت عملیات اإلزعاج املشرتكة  املقاومة  أوائل كوادر 
وكان  »فلسطنی«.  مشال  يف  واللبنانینی  الفلسطینینی  للمقاتلنی 
القوات  من  األكرب  القسم  یشكلون  اللبنانیون  الشیعة  الشبان 

املقاتلة فیما یتوىل املقاتلون الفلسطینیون قیادة العملیات. 
العسكري  التدریب  ومنذ خریف عام 1972م. اختذت عملیة 
1975م.  عام  صیف  ويف  متسارعا.  منحى  الشیعة،  للشبان 
ويف أعقاب التفجري الذي وقع يف خمیم »عنی البنیة« العسكري 
الشباب  البقاع وأدى إىل استشهاد 27 شخصا من  يف جبال 
الشیعة، أعلن اإلمام موسى الصدر رمسیا والدة املقاومة اللبنانة 
یتوالها  تشكیلها  بدایة  منذ  احلركة  هذه  قیادة  وكانت  )أمل(. 

اإلمام موسى الصدر ومن بعده، مصطفى مجران.12

اإلمام موسی الصدر وحوار األداين
وبعد أن هاجر اإلمام موسى الصدر قم لإلقامة يف لبنان الذي 
كان یعد يف احلقیقة مركز املسیحیة يف الشرق األوسط، واستنادا 
منه إىل اآلیة الكرمية: »ُقل اي َأهَل الِكتاِب َتعاَلوا ِإىل َكِلَمٍة َسواٍء 
بَعُضنا  يـَتَِّخَذ  َوال  َشيًئا  ِبِه  ُنشِرَك  َوال  اللََّ  ِإالَّ  نَعُبَد  َأاّل  َوبَيَنُكم  بَيَننا 
بَعًضا َأراباًب ِمن دوِن اللَِّ فَِإن تـََولَّوا َفقوُلوا اشَهدوا أبَِاّن ُمسِلموَن«،13 
أقام عالقات وثیقة مع مجیع الطوائف املسیحیة الذین یعتربون 
الكتاب، ومنذ أواخر عام 1962م.،  الرئیسي ألهل  التجسید 
الدینیة  واجملامیع  واألدیرة  الكنائس  يف  واسع  حضور  له  كان 
والثقافیة املسیحیة، وألقى العدید من الكلمات ألهل السنة وأهل 

الكتاب. 
»كنیسة  يف  1973م.  شتاء  يف  ألقاها  اليت  وجاءت كلمته 
تلك  ويف  املذاهب.  تقریب  إطار  يف  بـ»بريوت«،  الكبوشینی« 
الدینیة  املستوایت  أعلى  يف  ابرزة  شخصیات  شاركت  السنة، 
موسى  اإلمام  وكرمت  املسیحینی،  مراسم صیام  والسیاسیة، يف 
الصدر بوصفه الرمز احلقیقي للحوار والتعایش. ومت تسجیل كلمة 
أو ما یصطلح علیه »املوعظة« يف ذلك   الصدر  اإلمام موسى 
الیوم حتت عنوان »األداین يف خدمة اإلنسان«، إذ محد اإلمام 

موسى الصدر يف مستهلها، هللا تعاىل وأعرب عن شكره للتمهید 
لوقوف املسلمنی وأهل الكتاب جنبا إىل جنب، يف إطار خدمة 
الناس والتعویل على »كلمة سواء« من أجل سعادة االنسان، 

ومن مث أورد مقدمة مقتضبه قال فیها: 
أجله  من  جاءت  الذي  اإلنسان  االنسان.  أجل  من  اجتمعنا  لقد 
األداين اليت كانت موحدة وقام كل واحد منها ابلبشارة بظهور االخر 
الناس  تعاىل،  هللا  أخرج  إذ  االخر،  أحدها  على  وصادقت  وأيدت 
بواسطة هذه األداين من الظلمات إىل النور... ويف األصل، كانت 
البداية لكلها، أي هللا املتعال، واحد،  الدايانت واحدة، الن نقطة 
وهدفها أي إنقاذ االنسان، واحد وأن حياهتا وتكاملها أي الكون، 
أنصارها  يكون  ال  ملاذا  الشاملة،  الوحدة  هذه  ومع  لذلك  واحدة. 

جبانب أحدهم االخر؟... 
لكن  التارخيیة.  املصادر  يف  الكلمة  هلذه  الكامل  النص  ویوجد 
اإلمام موسى الصدر مل یكتف هبذه الكلمة، وكان یتواصل مع 
التقى  أنه  مناسبة، وحىت  أي  موقع ويف  أي  الدایانت يف  أتباع 
البااب، وطال اللقاء الذي كان مقررا بدایة لنصف ساعة، إىل أكثر 
من ساعتنی بطلب من البااب نفسه. نعم لقد كان اإلمام موسى 
متدیين  مجیع  بنی  الوحدة  إلرساء  الطریقة  هبذه  یسعى  الصدر 

العامل.14

نماذج اإلسالم

نماذج اإلسالم
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اختطاف اإلمام موسی الصدر
وقد وصل اإلمام موسى الصدر يف آخر حمطة من جولته على 
إىل  1978م.  أغسطس  آب/   25 يف  العربیة،  البلدان  بعض 
»لیبیا« بدعوة رمسیة من معمر القذايف، واختطف هناك يف األول 
اللبناين  الشعب  أیلول/ سبتمرب. وعلى خلفیة احتجاجات  من 
اللیيب يف 18  النظام  أعلن  املنطقة،  العلمیة وصحافة  واحلوزات 
أیلول/ سبتمرب 1978م. يف بیان أن اإلمام موسى الصدر واثننی 
من مرافقیه، غادروا طرابلس متوجهنی إىل روما على منت الرحلة 
رقم 881 التابعة للخطوط اجلویة اإلیطالیة )ألیتالیا( يف األول من 
اللبنانیة  للحكومتنی  القضائیة  األجهزة  أن  بید  سبتمرب.  أیلول/ 
الفاتیكان، دحضت  أجنزها  اليت  التحقیقات  واإلیطالیة وكذلك 
لیبیا ووصوله إىل  الصدر من  اللیبیة بشأن خروج  املزاعم  رمسیا، 
على  حتصلت  اليت  والسریة،  العلنیة  املعلومات  جممل  إن  روما. 
مدى العقدین املاضینی، تؤكد متاما أن اإلمام موسى الصدر، مل 

یغادر األراضي اللیبیة بتاات.15  

اهلوامش:
۱. »التعرف على رواد الصحوة االسالمیة )2(«؛ اإلمام موسی الصدر، 
راهب عاريف میناآابد، بوراتل العلوم االنسانیة، نقال عن جملة احلبل املتنی، 

السنة األوىل، صیف 2012م.، العدد التجریيب الثاين.
2. »تكملة أمل اآلمال«، السید حسن الصدر، ص 54.

3. مرکز االمام موسی الصدر لألحباث والدراسات: 
www.imamsadr.net

۴. »اإلمام موسي الصدر«، عبدالرحیم أابذري، صص 25-24.
5. »لبنان كما یرویه اإلمام موسی الصدر والدکتور مجران«، املقدمة، ص 16.

6. »اإلمام موسي الصدر«، عبدالرحیم أابذري، ص 26.
7. مرکز االمام موسی صدر لألحباث والدراسات.

8. »اإلمام موسي الصدر«، ص 36.
9. املوسوعة اإلسالمیة، مادة اإلمام موسی الصدر

10. املصدر السابق.
هادي  الكبري(«،  االجتماعي  )املصلح  الصدر  موسی  »اإلمام   .11

خسروشاهي، ص 194.
12. www. fa.wikishia.net

13. سورة آل عمران، اآلیة 64.
14. »السرية الذاتیة واخلدمات الثقافیة واالجتماعیة والعلمیة لإلمام موسى 

الصدر«، مجعیة األعمال واملفاخر الثقافیة، ص 181. 
15. مركز اإلمام موسى الصدر لألحباث والدراسات.

نماذج اإلسالم

اتحاد السلطة والمال اتحاد السلطة والمال 
وأغنى العائالت في فرنساوأغنى العائالت في فرنسا

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

تريغييه،  واريك  منتون،  دو  هنري  بيري  الفرنسیان  الباحثان  ذكر 
واألول هو رئیس حتریر جملة »التحدي« وهو خمتص ابلصحافة 
االقتصادیة واألسواق املصرفیة أو املالیة يف كتاب عن أغنی مائيت 
عائلة يف »فرنسا«، وهي مرتبة ابلتدریج طبقا لغناها، ويف املقدمة 

العامة للكتاب.
بقول املؤلفان يف عام 1934م. ألقى رئیس وزراء فرنسا السابق 
أدوار داالدبيه خطااب شهريا يف مؤمتر احلزب الرادیكايل، وقد أدان 
فیه على املأل املائىت عائلة اليت حتكم فرنسا، وندد فیه ابلضغوط 

اليت متارسها األوساط املصرفیة واملالیة على احلكومة الفرنسیة 
ومنذ ذلك الوقت ما انفك الیسار واحلزب الشیوعي حتدیدا یدینان 
الغنی الفاحش لبعض العائالت القلیلة، ویدعوان إىل توزیعه على 

الشعب الفرنسي كله لکي ینتهى الفقر وتتحقق املساواة.
وقال داالدبیه أبن هذه العائالت الثریة هي اليت تتحكم مبعظم 

به  أیدیها تتصرف  أسهم بنك فرنسا وابلتايل فمصري فرنسا يف 
كما تشاء. وهذا األمر مناقض ألهداف الثورة الفرنسیة، فلماذا 
اندلعت الثورة الفرنسیة إذن؟ أمل یكن هدفها القضاء على حكم 
رقاب  يف  تتحكم  اليت كانت  الكربى  واإلقطاعیة  األرستقراطیة 

الشعب طیلة عهود ملوك فرنسا، أي طیلة قرون وقرون؟
ابلطبع فإن معظم العائالت اجلدیدة أصبحت بورجوازیة بعد أن 
انتقلت من  فرنسا  أرستقراطیة سابقا، وهذا مفهوم ألن  كانت 
الصناعي  االقتصاد  عهد  إىل  الریفي،  الزراعي  االقتصاد  عهد 
احلدیث. وكان ذلك یعين حلول الطبقة البورجوازیة حمل الطبقة 

اإلقطاعیة...
وقد استغل الكاتب الفرنسي سيلني املشهور مبعاداة السامیة وقوة 
إبداعه األديب هذا املوضوع بطریقة متطرفة عندما قال یتحدثون 
عن املائيت عائلة غنیة اليت تتحكم بفرنسا، وكان ینبغي علیهم أن 
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یتحدثوا عن اخلمسمائة ألف عائلة یهودیة اليت حتتل فرنسا.
وأول قرار اختذه میرتان واالشرتاكیون والشیوعیون عندما وصلوا 
إىل السلطة عام 1981م. هو فرض ضریبة على األغنیاء الكبار 
وتوزیعها على الشعب الفقري. وهلذا السبب فإن عائلة روتشليد 
الفنیة جدا حاولت احلفاظ على اسم البنك اخلاص هبا بعد أن 
أممه االشرتاكیون. ولكن هؤالء رفضوا وغريوا اسم البنك فأصبح 
یدعى »بنك ابریس أورلیان« فاحلكومة الیساریة مل تقبل إطالقا 
قمة  الذي جبسد  الشهري )روتشیلد(  االسم  ابحملافظة على هذا 
الرأمسالیة العائلیة بل والعاملیة، وابلتايل فإنه جيسد فیة االستغالل. 
ویبدو أن الطبقة التكنوقراطیة اجلدیدة خرجية مدرسة اإلدارة العلیا 
وغريمها هي اليت تسیطر اآلن على اإلدارة الفرنسیة وقد حلت حمل 
املائىت عائلة قدمية اليت كانت سائدة يف عهد داالدبیه يف الثلث 

األول من القرن العشرین.
والعائالت الكربى الفرنسیة مرتبة حسب غناها وثرواهتا يف هذا 

الكتاب هي:
1. عائلة بيتينكور: وهي أغىن عائلة فرنسیة يف الوقت الراهن. وتبلغ 
ثروهتا حىت عام 2003م. ثالثة عشر ألف ملیار یورو وأربعمائة 
ومخسة وثالثنی ملیوان. وهذا ما یقابل اخلمسة عشر ملیار دوالر! 

وهي خمتصة ابلصناعات التجمیلیة وصباغات الشعر.
2. عائلة مولييز: وهي تسیطر على خمازن البیع الكربى أو السوبر 
ماركیت املدعوة »أوشان« وتبلغ ثروهتا عام 2003م. 11 ملیار 
یورو )أحد عشر ملیارا( ویعود أصل العائلة إىل مدینة »روبیه« 
مث  الزراعة.  يف  وتشتغل  عشر  التاسع  القرن  يف  معروفة  وكانت 

انضمت إىل الطبقة البورجوازیة الصناعیة يف املدینة.
3. عائلة آرنو: ثروهتا عام 2003م. عشرة ملیارات یورو ومائتان 
الراقیة  والكمالیات  التحف  بصناعة  خمتصة  ملیوان  عشر  ومثانیة 

والغالیة. 
4.عائلة بينو: ثروهتا أربعة ملیارات یورو ومخسة وأربعون ملیوان، 
املواد االستهالكیة يف  الكمالیات، وتوزیع  وهي خمتصة بصناعة 

األسواق الكربى )السوبر ماركیت(.
5. ثالث عائالت )دوما، بوش، غريان(: ثروهتا ثالثة ملیارات یورو 
الكمالیات  جتارة  اختصاصها  ملیوان،  وثالثون  وأربعة  وستمائة 

الرتفیهیة.
یورو،  ملیون  وثالمثائة  ملیارات  ثالثة  ثروهتا  داسو:  عائلة   .6

والغریب أن هذه العائلة كانت يف السابق أغىن عائلة يف فرنسا.
7. عائلة هايل: ثروهتا ثالثة ملیارات ومائة وأربعة وعشرون ملیون 
یورو خمتصة ابلتسویق الكبري أو التوزیع الكبري للمواد االستهالكیة. 
أمثال  من  جتاریة ضخمة  عدة خمازن  أسهم  أغلبیة  متتلك  وهي 

»كارفور«. 

8. عائلة بيجو: ثروهتا ملیاران وستمائة وأربعة وستون ملیون یورو، 
اختصاصها صناعة سیارات بیجو الشهرية. فهي متتلك ٪26.5 

من أسهم أو رأمسال شركة بیجو للسیارات.
ملیون  ملیاران ومائتان وأربعون  ثروهتا  9. عائلة لويس دريفوس: 
یورو، اختصاصها صناعة األسلحة، البحریة كالزوارق والغواصات 

وسواها، ابإلضافة إىل التجارة الدولیة. 
10. عائلة روتشليد: ثروهتا ملیار وستمائة ومخسة وسبعون ملیون 
یورو. نشاطاهتا تتم أساسا يف جمال البنوك، وجتارة اخلمور. وهي 

العائلة األشهر يف اتریخ الیهود األوربینی. 
٭٭٭

بعدئذ سوف ینزل الرقم أكثر فأكثر حىت نصل يف هنایة الكتاب 
العائالت اليت ال متلك أكثر من ثالثنی ملیون یورو، وهي  إىل 

تعترب فقرية ابلطبع قیاسا إىل العائالت الكربى اليت ذكرانها. 
ولكننا ميكن التوقف عند عائلتنی اثننی: األوىل يف عائلة رئیس 
أرابب العمل الفرنسینی أرنست أنطوان سيليري الذي یلعب دورا 
مهما الیوم يف احلیاة االقتصادیة الفرنسیة، والثانیة هي عائلة ابئع 
العطور واأللبسة الباریسیة الفخمة بيري کاردان، ذي الشهرة الكبرية 

حىت يف العامل العريب. 
بدایة  يف  املذكورة  الكربى  العائالت  أبن  القول  ميكن  وأخريا 
الفرنسیة  السیاسة  هلا أتثري على  امللیارات  واليت متلك  الكتاب، 

بشكل مباشر أو غري مباشر. 
وكل ذلك من أجل احلصول على العقود التجاریة أو الصفقات 
املهمة مع دول العامل، فرجال األعمال الكبار هم يف حالة حبث 
دائم عن الصفقات يف أسواق العامل كله، بل وهم یتنافسون علیها. 
على  أو سواها  األمریكیة  الشركات  تنافس  الفرنسیة  فالشركات 
على  أیضا  تنافس  وهناك  الدول.  مجیع  يف  التجاریة  الصفقات 
أسواق التسلح يف العامل، وأحیاان تعقد صفقات أسلحة مبلیارات 

الدوالرات. 
له  فكلما كانت  قوة شركاته  من  الرأمسايل  العامل  قوة  أن  والواقع 
شركات ضخمة وذات كفاءة عالیة وشهرة عاملیة، كانت مكانته 

أكرب على الصعید الدويل.

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

العالم بين السادة والعبيد: عائالت ملكية تحكم

الغة يف الثقافة االسالمیة ملا هلما من آاثر فردیة واجتاعیة وقیمة 
واعتبار كبريین. وبسبب هذا املوقع احلصنی، أتيت املصادر الدینیة 
والدعم  ابلتأیید  وحيظى  مقدس  ابهنا كیان  االسرة  ذكر  على 
احلازمنی للشارع. ویتم من الناحیة التارخيیة وعلم االنسان وكذلك 
عرف العقالء وسرية املتشرعنی يف اجملتمعات املختلفة على محایة 
األرضیات  تعبید  على  واإلصرار  املقدسة  املؤسسة  هذه  وصون 
الثقافیة واهلیكلیة لدميومة هذه السنة العریقة. إن سنة الزواج شأهنا 
شأن سائر النماذج وأمناط احلیاة والعیش، خضعت خالل القرون 
األخرية حتت أثر املسار العاملي للعصرنة وشهدت تغريات هائلة 
من انحیة الشكل واملعين والقیمة والقاعدة واألداء. وعلى الرغم 
من أن اجملتمع االیراين بذل خالل العقود األخرية يف ضوء تراكم 
الثقافة الدینیة وتكثیفها حتت أثر الثورة االسالمیة، جهودا جبارة 
ابجتاه إحیاء وتعزیز وترسیخ وتعمیق القیم والسنن األصیلة النابعة 
من الفطرة واليت حتظى بتأیید الدین؛ لكن وبسبب النفوذ التدرجيي 
للثقافة األجنبیة من جهة، وحدوث بعض التطورات اهلیكلیة على 
فیها  مبا  النموذجیة  والقواعد  واألطر  املؤسسیة  املستوایت  كافة 
واترة  طارئة  مير أبوضاع  أخرى، ابت  من جهة  واألسرة  الزواج 
غري قابلة للتوقع وإىل حد ما غري متناغمة مع متطلبات والزامات 
اجملتمع احملافظ والثقافة الثوریة. ومن األضرار والتداعیات اليت تطال 
مؤسسة األسرة واليت تسعى هذه الدراسة لتسلیط الضوء علیها، 

ميكن اإلشارة إىل عنوسة الفتیات والنساء يف اجملتمع االسالمي 
املعاصر. إن عنوسة املرأة وبسبب تواتر حدوثها وظهور تداعیاهتا 
وتبعاهتا املضرة ومظاهرها غري املتوقعة، حتولت على مدى العقدین 
االجتماعینی يف  الباحثنی  األخريین إىل موضوع حيظى ابهتمام 
ضوء توجهات خمتلفة من وجهة نظر علم االجتماع وعلم النفس 
معظم  إن  الثقافیة.  السیاسات  ووضع  والباثولوجیا  االجتماعي 
الباحثنی، وعطفا على االهتمام ابملكانة القیمیة للزواج يف البلدان 
االسالمیة واإلصرار والرتكیز الثقايف االجتماعي على حصوله يف 
أوانه، أصبحوا یعتربون عنوسة املرأة خبصائصها الكمیة والنوعیة، 
أمرا حيتمل النقاش واجلدل وابثولوجي، وسعوا بعد حتلیل وتبیان 
العوامل املؤثرة يف تكوین الوضع القائم، لتقدمي اقرتاحات تسهم يف 

تعدیل وتصویب املسار اجلاري. 
النسبیة واملطلقة، ميكن أن حتصل  العنوسة  الرغم من أن  وعلى 
أن  یرى  العام،  االنطباع  أن  بید  السواء،  على  والرجل  للمرأة 
األسباب. وسبب  لبعض  الرجل  من  أكثر  املرأة  تطال  أضرارها 
هذا التباین یعود إىل أن العزوبیة عند الرجل، هي أمر اختیاري 
وانتخايب وعند املرأة أمر مفروض علیها يف الغالب؛ والسبب الثاين 
یتمثل يف أن العنوسة عند املرأة، تستتبعها املزید من اآلاثر الفردیة 
واالجتماعیة املدمرة. بعبارة أخرى، مبا أن الرجل يف اجملتمعات 
االسالمیة، یستطیع الزواج يف أي مرحلة سنیة وعند الرغبة بذلك، 

نظرة على 
عنوسة المرأة 
في البلدان 
االسالمية 
القسم االّول
السيد حسني شرف الدين
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ج. آتلف املتغريات الفاعلة واهليكلية
ووصفا للنماذج الرائجة للزواج والدور املزدوج للفاعلیة واهلیكلیة يف 
 )Dixon( كیفیة حصوله، یؤكد عامل النفس األمریكي ديكسون
الثالثة  املتغريات  هذه  إن  ویقول:  متغريات  ثالثة  أمهیة  على 
الزواج.  مناذج  االجتماعیة على  اهلیكلیة  أثر  تعدیل  على  تعمل 
 )Availability( املتاحیة  عن:  عبارة  الثالثة  املتغريات  وهذه 
 .)Desirability( والرغبة   )Feasibility( واإلمكانیة 
فاملتغري األول یتحدد عن طریق التوازن النسيب العمري - اجلنسي 
الزوجة  الزوج/  انتخاب  وأسالیب  الزواج  سن  يف  لألشخاص 

)املنظم أو االنتخاب احلر(. 
ووفقا هلذه النظریة، فانه عندما یكون هناك عدم توازن جاد يف 
النسبة السنیة – اجلنسیة لألشخاص يف سن الزواج، فان بعض 
حاالت الزواج تواجه شیئا من التأخري. وعندما یكون األشخاص 
الشبان أحرارا يف انتخاب الزوج/الزوجة، فان الزواج حيصل عادة 
األبوان.  ینتخبهم  الذین  ابألزواج  مقارنة  أتخريا  أكثر  بشكل 
واملتغري الثاين یشري إىل الوضع االجتماعي واالقتصادي الضروري 
ابلنسبة للزوجنی لتشكیل أسرة. واملتغري الثالث متعلق ابلضغوط 

االجتماعیة لتشجیع الشخص وإجياد الدافع لدیه للزواج. 

د. نظرية وصمة العار
وعلى الرغم من أن الزواج، ذو طرفنی وأن عزوبیة الفتیات والنساء 
لدن  من  رئیسي يف عدم وجود طلب  بشكل  تضرب جبذورها 
الفتیان والرجال، بید أن اجملتمع یعطي احلق لنفسه بشكل عام 
ابن ميارس ضراب من الضغط بطرق خمتلفة على النساء العازابت 
أو أن النساء حيملن على األقل هكذا تصور وانطباع عن كیفیة 
تعامل من هم يف حوالیهن معهن. إن النساء لن یكن حىت يف 
مأمن من هذه الضغوط الثقافیة واالنتقادات حىت وإن كن غري 

مقصرات يف هذا اجملال. 
وُیسمي ارفینغ غوفمان )Erving Goffman( عامل االجتماع 
الكندي، هذا الضغط والدمغة الرمزیة بـ»وصمة العار«. ومن وجهة 
یستخدم   )Stigma( العار«  فان مصطلح »وصمة  غوفمان، 
لإلشارة إىل خاصیة أو صفة مسببة للخزي والعار الشدیدین. إن 
هذه الوصمة تضرب جبذورها يف العالقات االجتماعیة وانجتة عن 

كیفیة تعامل اجملتمع مع الشخص. 
املصدر: فصلية الدراسات االسالمية لألعراض والتهديدات االجتماعية، 

العدد 1، صيف 1397ش.

أو أنه ال یواجه على األقل مشكلة خاصة يف هذا اخلصوص، فان 
العنوسة القسریة، تندرج ضمن اخلصائص النسویة.

للزواج  السنیة  ابلشروط  یتمتعون  الذین  األشخاص  أن  وجلي 
ووضعنی  موقعنی  دائما  یواجهون  الزوجیة،  احلیاة  يف  واالخنراط 
مزدوجنی: الزواج أم العزوبیة. والعزوبیة هلا حالتان حسب وضع 
األشخاص: العزوبیة االبتدائیة )ابلنسبة ألولئك الذین مل یفلحوا 
حلد االن يف الزواج، الفتیات اللوايت مل یتمكن ألي سبب كان، 
من الزواج يف أوانه ال سیما يف املرحلة العمریة الواقعة بنی 18 إىل 
29 سنة، وأن استمر هذا الوضع إىل عتبة 45 عاما وحسب 
بعض الرؤى، إىل 49 عاما، فان ذلك یعترب حسب عرف علماء 
الثانویة )ویتم  الدائمة( والعزوبیة  العزوبیة  أو  العنوسة  االجتماع، 
اختیارها أو فرضها ابلنسبة ألولئك الذین تزوجوا مرة واحدة على 
الناجتة  العزوبیة  الثانویة، هلا مصداقان عامان:  األقل(. والعزوبیة 
عن الطالق والعزوبیة الناجتة عن وفاة أو استشهاد الزوج. وهذه 
احلالة تدور حول حمور الزواج أیضا، أي أن املرأة تندرج ضمن 
یتمكن حلد االن من  اللوايت مل  الزوجیة:  احلیاة  أمناط من  ثالثة 
الزواج؛ واللوايت تزوجن وهن االن متزوجات، واللوايت تزوجن سابقا 
لكنهن انضممن جمددا إىل فئة العزاب بسبب وقوع الطالق أو 

وفاة الزوج.

اإلطار املفهومي
واالجتماعیة،  الفردیة  وآاثرها  وجوانبها  العنوسة،  لظاهرة  وتبیاان 
العلمیة  اجملاالت  يف  عدیدة  نظریة  رؤى  إىل  االستناد  ميكن 
املختلفة ال سیما توجهات علم النفس وعلم االجتماع واالتصال 

والدراسات الثقافیة.

أ. نظرية االنتخاب العقالين
خیاران  مها  والعزوبیة،  الزواج  فان  النظریة،  هذه  على  وأتسیسا 
وموقعه  الفردي  وضعه  خلفیة  على  الفرد  یعتمدمها  انتخابیان، 
العقالين.  والتخمنی  احلساب  من  نوع  وممارسة  االجتماعي 
وبدیهي، إن كانت العزوبیة االبتدائیة للفتیات والعزوبیة الثانویة 
النظریة  أمر اختیاري وانتخايب غري مفروض، فان هذه  للنساء، 

ستشكل تسویغا مالئما هلا. 
ویرى دانييل ليتل )Daniel litle( عامل االجتماع االمریكي أن 
الظواهر االجتماعیة هي حصیلة أفعال األانس، وهؤالء األانس 
هم فاعلون تسیطر على أفعاهلم، القیمة واملعتقد واهلدف واملعىن 

واألمر والنهي واحلیطة واحلذر والشك والرتدید.

ب. نظرية احلرمان النسيي
واستلهاما من النظریة علم النفسیة والسیاسیة واالجتماعیة لثورة 
تيد روبرت غر بعنوان »احلرمان النسيب«، فانه ميكن حتلیل ظاهرة 
على  واالجتماعیة  الفردیة  وانعكاساهتا  والنساء  الفتیات  عزوبیة 
افرتاض كوهنا ظاهرة مفروضة من قبل البیئة الثقافیة واالجتماعیة 

أو كوهنا ذا أثر، كالتايل:
ووفقا هلذه النظریة، فان شعور األشخاص ابحلرمان النسيب، انجم 
عن وجود هوة بنی انتظاراهتم القیمیة وقدراهتم القیمیة؛ وابألحرى، 
القیمي  املوقع  موقعنی:  عادیة،  بصورة  ميلكون  األشخاص  فان 

السائد فعال واملوقع القیمي املتوقع.
لذلك، فان اعتربان مبدأ الزواج أو الزواج ذا اجلودة املرجوة، مطلبا 
وتوقعا وهدفا مثالیا أو حقا اجتماعیا للمرأة، فاهنا إن مل تتمكن 
ألي سبب كان ال سیما السباب ثقافیة واجتماعیة، من استیفاء 
هذا احلق الطبیعي واملعرتف به رمسیا، فاهنا ستشعر ابحلرمان وهذا 
احلرمان وآاثره الرئیسیة واهلامشیة املرتتبة علیه أو جبانب سائر أنواع 
احلرمان، ميكن أن یعزز لدیها الشعور ابلیأس واإلحباط والعزلة 

وعدم الفاعلیة والكفاءة. 
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الثالثة  احلرب  يف  الصلیبیون  هبا  مين  اليت  النكراء  اهلزمية  وبعد 
وخسارهتم الورشلیم، مل یبق تشوق یذكر لدى األوروبینی خلوض 

حرب جدیدة.
إندلعت  الثالث1  اينوسنت  البااب  من  وبطلب  1202م.  عام  ويف 
املقدسة عن طريق  األراضي  مهاجة  بدافع  الرابعة  الصليبية  احلرب 

مصر.
ووعد عدد من أمراء أورواب وحشد غفري من أريستقراطيي وإقطاعيي 
فرنسا وهولندا وايطاليا بقيادة بونيفاس ماكري مونتفرات«2 ابملشاركة 

يف هذا اهلجوم.3
ومن أجل توفري السفن، أبرم الصلیبیون عقدا مع حاكم مجهوریة 
»فینیسیا« لكن الصلیبینی مل یكونوا قادرین على دفع أجور السفن 
... وبعد جتاذابت وصراعات قبل الفینیسیون بتوفري السفن اليت 

حيتاجها الصلیبیون شریطة أن یساعدهم الصلیبیون على استعادة 
میناء »زارا« الذي استوىل علیه اجملر، لكن هؤالء مل یصلوا إطالقا 

إىل أورشلیم.

نتائج احلرب الصليبية: إهنيار الغرب املسيحي
ورغم أن تردد الغربینی الصلیبینی على الشرق لقرابة مائيت عام مل یؤد 
إىل اهلیمنة التامة للمسیحینی على األراضي املقدسة واإلستیالء 
األبیض  البحر  شرق  يف  اإلسالمي  الشرق  من  مهم  جزء  على 
إقتصادیة  وتبعات  نتائج  على  ذاته  حبد  انطوى  لكنه  املتوسط، 
واجتماعیة وثقافیة خاصة. وبناء على ذلك، فاين اعتربت بدایة 
املادیة  التطورات  يف  مهما  منعطفا  شكلت  ابهنا  الواقعة  هذه 

والثقافیة للشرق والغرب على السواء. 

ویقول املؤرخ الربیطاين ج. م. تروليان يف هذا اخلصوص: 
لقد كانت احلروب الصليبية مظهرا عسكراي ودينيا حلاجة اجتماعية، 
تتذب القوى األوروبية الفتية واحملدثة نو الشرق. ومل تنجح أورواب 
مل  أنه  املقدس. كما  الضريح  حترير  الصليبية يف  احلروب  من خالل 
تتحقق وحدة املسيحيني يف ظل هذه احلرب. إن جممل اتريخ هذه 

احلروب يظهر هذه احلقيقة...
إن املكسب الرئيسي الذي حصلت عليه أورواب من احلروب الصليبية 
التعرف على حضارة الشرق. وبعد هذه احلروب، وجدت  متثل يف 
والعلوم وحب  والتزيني  البارعة  اليدوية  واملشغوالت  اجلميلة  الفنون 
اإلستطالع العلمي طريقها إىل أورواب، وكانت هذه هي األشياء اليت 

كان بطر الزاهد وقادة الكنسية حيتقروهنا وميقتوهنا.4
ويرى غوستاف لوبون الفرنسي أن الشرق وبفضل االسالم كان يتمتع 
إابن احلروب الصليبة أبرفع موقع من الرقي والتقدم، وعلى العكس، 
كانت أورواب منغمسة يف الظالم والرببرية. وكان الصليبيون عددا من 
اهلمج املتوحشني الذين قتلوا وهنبوا الصديق والعدو وحىت أهنم أابدوا 
املوروث العلمي والفين النفيس للقسطنطينية والذي كان قد تبقى من 
اليوانن وروما وقضوا عليه هنائيا، لذلك فان أهل الشرق مل يتوقعوا 
فائدة من هذا التوحش ومل جينوا حقيقة أي فائدة. والنتيجة غري النافعة 
الوحيدة اليت انهلا الشرق، كانت الكراهية اليت أبداها تاه الغرب. إن 
اجلهل والرذالة والتوحش واهلمجية املتالزمة مع اجلنون، ونكث العهد 
وينفرون  يكرهوهنم  املسلمني  جعل  الصليبيني،  لدى  القسم  ونقض 

منهم.5
إن إنتقال احلضارة االسیویة العریقة الواقعة يف شرق البحر األبیض 
املتوسط إىل الغرب بعد مئات السننی من التألق واإلزدهار وبدء 
أهم  من  یعد  األخرية،  القرون  اجلغرافیة حىت  الرقعة  تراجع هذه 

نتائج هذه الواقعة الصلیبیة اليت امتدت ملائيت عام. 
واالجتماعیة  والسیاسیة  االقتصادیة  النتائج  بفرز  ماله  ألرب  وقام 

للحروب الصلیبیة وكتب یقول: 
والنتيجة اليت كان البااب يتوخاها من حرب الصليب هي حترير أرض 
القدس األمر الذي مل يتحصل يف خامتة املطاف، وفضال عن ذلك، 
)مملكة  الشرق  يف  مملكتني  أساس  إرساء  عن  احلرب  هذه  أسفرت 
بيت املقدس واإلمرباطورية الالتينية يف القسطنطينية( واللتان مل يدوما 
كثريا، لكن هذه احلرب متخضت عن نتائج مهمة للغاية يف الغرب 
ذاته السيما يف فرنسا واملانيا وايطاليا، كان بعضها اقتصاداي واالخر 

سياسيا واجتماعيا.

املغرب  الصليب، تارة حبر  أفادت حرب  لقد  النتائج االقتصادية: 
بشكل رئيسي وزادت من التبادل التجاري بني الغرب والشرق عن 
حبارة  إثراء  يف  والزوار،  الصليب  جيوش  نقل  وساهم  البحر.  طريق 
مرتني  يتنقلون  أهنم كانوا  حبيث  »بييز«،6  و  »جني«  و  »مارسي« 
سنواي من املوانئ البحرية إىل األرض املقدسة. وطاملا كان النصارى 
أصحاب امتياز موانئ الشام، كان تار »فرنسا« و»ايطاليا« يتوجهون 

إىل هذه املنطقة لشراء األمتعة الثمينة يف الشرق. 
ومتثلت النتيجة غري املباشرة حلرب الصليب يف انتشار البذخ والرتف 
واحلضارة يف الغرب، الن نواحي الشرق اليت كانت يف تلك احلقبة 
موطن العرب والعنصر اليوانين، تتقدم على نواحي الغرب من حيث 
الولع  ينتهاهبا  الصليب كان  جيوش  أن  حبيث  واحلضارة،  التقدم 
واحلرص إثر مشاهدهتا عالئم الرتف والبذخ وانتشر استعمال وتداول 
السجاد واملرااي وأاثث البيت اجلميل واألسلحة املستظرفة واألقمشة 
الفاخرة واحلرير واملخمل وغريها إابن حرب الصليب. لكن إن أردان 
معرفة ما اكتسبه الغرب يف جمال العلم والفن والزراعة والصناعة من 
شعاع  الن  ابلغنا،  قد  نكون  فاننا  الصليب،  حرب  بفضل  الشرق 
حضارة العرب كان ينفذ من انحية اسبانيا وصقلية على غرار مصر 
والشام، وبناء على ذلك ال ميكن القول قطعا ويقينا أنه مىت وأبي 
طريق راجت وسادت بعض اخرتاعات الصني يف أورواب الغربية، مبا 
تداوله يف  القدمي ومت  القماش  الذي كان يصنع من  الورق  يف ذلك 
فرنسا منذ القرن الثاين عشر فصاعدا، والبوصلة اليت كانت تستخدم 

يف القرن احلادي عشر وقبل حرب الصليب األوىل يف حبر املغرب.
حلرب  اجتماعية  نتيجة  أهم  إن  واإلجتماعية:  السياسية  النتائج 
عددا  امللك، الن  أرابب  زوال  أهنا سامهت يف  متثلت يف  الصليب 
غفريا منهم لقوا حتفهم أثناء احلروب، والذين جنوا منها، إما أن حتولوا 

إىل ال شئ أو قاسوا من الفقر واملسكنة.
وكان على جيش الصليب أن ينفق من عنده، لذلك فكل قائد كان 
يريد أن يهيئ السالح واألدوات واألفراد والدواب، كان حباجة إىل كم 
كبري من املال، لذلك كان جيب أن يبيع جزء من ممتلكاته وعقاراته أو 
أن يرهنها. والكل ذهب على أمل الثراء، لكل كل من عاد كان معوزا 
ومل يكن بد أمامه سوى البيع والرهن جمددا. وهذه النكبة وزوال سلطة 
أرابب امللك، عادت ابلنفع كثريا على امللوك ورجاالت الدولة خاصة 

أهايل البالد والقصبات الذين كانوا يقايضون حريتهم لقاء املال.
وفضال عن ذلك، حاز أهايل »فرنسا« نتيجة حلرب الصليب، على 
نفوذ سياسي وتاري مهم يف الشرق وظل ابقيا لقرون متمادية، األمر 

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

أطـوار المسيحية: أطوار المسيحية والحروب الصليبية

الحرب الصليبية الرابعة الحرب الصليبية الرابعة 
))۱۲۰۲۱۲۰۲--۱۲۰۴۱۲۰۴م.(م.(
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والعرب«، ترمجة حمّمدتقي فخر داعي جیالنی، ص ۴۲۱.
6. Piese.

7. ماله، آلرب، »اتریخ العصور الوسطى«، صص ۲۳۹-۲۳۸.
8. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف الداینة املسیحیة«، ص ۴۲۱.

9. Guibort. 
10. Nabonne.

11. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف الداینة املسیحیة«، ص ۴۲۶.
12. Inquisition.

13. آشتیاين، جالاللّدین، »دراسة يف الداینة املسیحیة«، ص ۴۲۴.
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الشرق لدرجة  الفرنسيون على  يزال حلد االن. وقد تردد  الذي ال 
أن شعوب الشرق ماتزال تطلق على شعوب الغرب لقب اإلفرجنة 

املأخوذ من كلمة فرانك.
ومت تداول اللغة الفرنسية يف »الشام« و»قربص« و»ارمينيا« و»مرة«، 
وحىت أهنا أكثر شيوعا اليوم يف الشام مقارنة بباقي اللغات وهي حبكم 
اللغة الثانية لألهايل احملليني رغم حماوالت سائر الشعوب مبن فيهم 
بريطانيا وأملانيا وايطاليا وروسية. ويرى الكتاب واملؤلفون الفرنسيون 
أنه إن أقدم شعب فرنسا على إقامة وأتسيس عدة مدارس يف الشرق 
األدىن، فانه ييت من أجل احلفاظ على تفوقهم هناك، التفوق الذي 
بدأ منذ حرب الصليب وأن دوامه كان مفيدا لرواج صناعتهم وتارهتم 

واهليبة اخلارجية لبلدهم.7
السیاسي واالجتماعي املسحیي  النظام  إنزالق  ومع ذلك، فان 
القوي للكنیسة الكاثولیكیة يف منحدر السقوط والزوال، ميثل أهم 
تداعیات هذه احلرب الكربى واإلستبداد األكرب للنظام البابوي.

ومع ذلك، فان احلروب الصلیبیة زادت من فساد رجال الدین 
الكنیسة ومصداقیتها.  األخالقي وقلصت من مسعة  وسقوطهم 
كما انكشفت أاننیة ونرجسیة البابوات ومؤسسة رجال الدین، 
الدماء هذا  تنل مبتغاها من سفك  اليت مل  الكنیسة  لذلك فان 
املسلمنی وسعوا من نطاق  الذي دام مائيت عام فضال عن أن 
سلطتهم، جلأت إىل طریق اخر لفرض سلطتها وزادت من تعقب 
ومالحقة املعارضنی. ويف هذه الفرتات أدت التطورات االقتصادیة 
اليت طرأت على أورواب وتشكیل طبقة التجار واحلرفینی املتمكننی 
وفلسفة  أفكار  ونفوذ  االسالمیة  للثقافة  التصدي  مالیا وكذلك 
الشرق يف أورواب وإنتقال الثقافة الیواننیة جمددا إىل أورواب السیما 
اسبانیا عن طریق املسلمنی، إىل إجياد تطورات يف أفكار الشعوب 
األوروبیة، وأسهمت استمراریتها وتطورها قبل كل شئ يف املساس 

بسلطة الكنیسة.8
إن الفساد املايل والسیاسي واالجتماعي لقادة الكنیسة أسهم يف 
مفاقمة هذا الوضع أیضا. ويف هذه احلقبة اجتاح الفساد بذروته 
جهاز رجال الدین. وراجت عملیة بیع وشراء املناصب الكنسیة 
وانتشر بنی رجال الدین الفجور واإلغتصاب والقتل والقمار والزان 
وأصبح أمرا عادای لبعض الرهبان حىت. إن األساقفة الذین كانوا 
قد انلوا هذا املنصب منذ نعومة أظفارهم ونصبوا كنواب حلواریي 
عیسى، كانوا كثرا. وأصبح غيربت9 أسقفا عندما كان يف احلادیة 
عشر من عمره بفضل الرشوة اليت دفعتها أمه ويف »انربون«10 

أصبح ایفعا یبلغ من العمر ثالثة عشر عاما أسقفا أعظما بفضل 
الرشوة اليت دفعها.11

یتزعزع ومل یكن قادهتا  اليت كانت ترى أن موقعها  الكنیسة  إن 
أسلوب  إىل  وأخالقیة، جلأت  ببساطة  والعیش  للتنازل  جاهزین 

اخر وأقامت حماكم التفتیش.12
الیوم.  وإىل  الوسطى  العصور  حقبة  منذ  االسم  هذا  بقي  وقد 
التفتیش والتفحص اخلاص الذي كان یسعى مبختلف الطرق عبثا 
للتوصل إىل وحدة األسلوب بنی املسیحینی، لكن احملصلة النهائیة 

أدت إىل اإلضرار هبم يف هنایة املطاف.
وكانت حماكم التفتیش البابویة، جهازا حقوقیا یعمل حتت إشراف 

البااب مباشرة.
وانفضاح  یؤكد زوال مصداقیة  الذي  التعاطي  وإىل جانب هذا 
الكنیسة وكذلك محاقات وجرائم احلروب الصلیبیة اليت زعزعت 
املايل  الفساد  فان  الدین،  رجال  وسلطات  البابوات  قیمة 

واإلجتماعي للكنیسة زاد الطنی بلة أیضا.13
من  ضخمة  موجة  اندالع  يف  املمارسات  هذه  نتائج  ومتثلت 
اإلنتقادات ضد أداء الكنیسة الكاثولیكیة، التیار الذي أدى حبد 

ذاته إىل إنعقاد نطفة اإلعرتاض واإلحتجاج والتمرد.
القرن  »الربوتستانتیة« يف  أو  الدیين«  اإلصالح  وكانت »هنضة 

السادس عشر للمیالد، ولیدة هذا املوقع التارخيي اخلاص. 
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السماق هو نباٌت ینمو على شكل شجريات أو أشجار صغرية 
تتغري ألوان أوراقها غالباً يف بدایة فصل اخلریف إىل اللون األمحر 
حمّر، أو األمحر األرجوايّن، وتكون مثارها 

ُ
الالمع، أو الربتقايل امل

محراء دائریة وُمسّطحة الشكل، وتشبه مثرة التوت أحیاانً، وتغطیها 
ُشعرياٌت محراء اللون، وُتستخرج الثمرة الداخلیة بسهولة وذلك 
فقط ابلضغط على الطبقة اخلارجیة والطبقة الشمعیة الوسطى، 
ومن اجلدیر ابلذكر أنّه یوجد أربعُة أنواع شائعة من نبات السماق؛ 
األجرد،  والسماق  الالمع،  والسماق  العطرّي،  السماق  وهي 
طویل كتوابل  زمٍن  منذ  السماق  وُیستخَدم  القرين،  والسماق 
لألطعمة؛ فإّما أن ُیضاف وحده أو مع جمموعة توابل ُأخرى، كما 
أنّه ُیضیف طعماً حامضیاً للعصائر، واملقبالت، وبعض وصفات 
ُملوِّنٍة  ُیستخدم كماّدٍة  أنّه  إىل  أیضاً  اإلشارة  وجتدر  األطعمة، 
وحافظة لألطعمة، ويف صناعة مستحضرات التجمیل واألدویة، 

ويف تكنولوجیا معاجلة جلود احلیواانت.

فوائد السماق 
بعیًدا عن كون السماق هبارًا یعطي الطعم احلامض واملمیز للطعام، 

فإن للسماق العدید من الفوائد الصحیة، من أشهرها اآليت:

1. السماق مضاد لألكسدة وحيارب االلتهاابت 
للسماق العدید من الفوائد يف هذا الشأن منها:

• یعترب السماق أحد مصادر مضادات األكسدة القویة اليت:
- حتارب اجلذور احلرة،

- حتفظ احلمض النووي للخالای، وال سیما خالای الكبد والقولون.
• السماق مصدر غين لفیتامنی ج )C( الذي یُعد أحد أقوى 

مضادات األكسدة.
• یساعد السماق يف احلفاظ على اخلالای وتعزیز إنتاج الكوالجنی 

يف اجلسم.
يف  فعال  فهو  لاللتهاابت،  مضادة  خواص  للسماق  وجد   •

السماق السماق 

املفاصل والتهاب اجللد، وقد یعود ذلك اىل  التهاابت  مواجهة 
حمتوى أوراقه من مادة التاننی ابإلضافة إىل مضادات األكسدة 

والفالفینویدات واألمحاض كحمض الغالیك.
مضاد  السماق  اعتبار  ميكن  أنه  الدراسات  بعض  أثبتت   •

للبكتريای واملیكروابت، وبشكل خاص بكتريای الساملونیال.

2. تعزيز صحة القلب والشرايني
للسماق العدید من الفوائد يف هذا الشأن:

• یعترب مصدرًا رائًعا لألمحاض الدهنیة من نوع أومیغا ، اليت:
- تعترب ضروریة لعدة عملیات حیویة يف اجلسم.

- تساعد يف تعزیز صحة القلب والشراینی.
- تقلل فرص اإلصابة ابجللطات القلبیة والسكتات الدماغیة.

- تساعد يف رفع مستوایت الكولسرتول اجلید، وخفض مستوایت 
الكولسرتول السيء يف اجلسم.

- تقوم ابحلفاظ على معدل انتظام دقات القلب.
- هلا خواص مضادة لتخثر الدم وجعله أقل لزوجة.

• ابحتواء السماق على مضادات األكسدة القویة ابإلضافة اىل 
األومیغا، فإنه یساهم يف محایة جدران األوعیة الدمویة من التلف.

3. السماق واجلهاز التنفسي
یساعد السماق يف تقلیل فرص اإلصابة مبشاكل اجلهاز التنفسي 
كاحتقان الصدر، والسعال، ونزالت الربد، واإلنفلونزا، والتهاب 
القصبات، والشعب اهلوائیة، وذلك الحتوائه على زیوت طیارة 
من: جريانیول،  تتضمن كل  واليت  اخلواص،  هذه  وتعطیه  فعالة 

بورنیو، كارفاكول، والثیمول.
كما ووجدت بعض الدراسات صفات مضادة للفطرایت حيملها 

السماق، خاصة ضد الفطرایت اليت قد تصیب الرئتنی.

4. تعزيز صحة اجلهاز اهلضمي
یساعد السماق يف:

• تسهیل عملیة اهلضم.
• عالج اضطراابت اجلهاز اهلضمي.

• عالج التلبكات املعویة املختلفة واإلمساك واضطراابت املعدة 

فعل الّسّماق 
ىف أعضاء الّصدر وأعضاء الغذاء

ملا كانت أرضّیة الّسّماق أكثرها غلیظة، و كان مع ذلك شدید 
القبض مجّاعا ألجزاء األعضاء، مضّیقا ملساّمها؛ فإّن ما ینفذ إىل 
داخل الّصدر من مساّم احلجاب الفاصل بنی املّرئ و قصبة الرّئة، 
یكون قلیال؛ فلذلك یكون أتثريه ىف أعضاء الّصدر ضعیفا، اللهّم 
إالّ ما یلزم فعله ىف هذا احلجاب. و ذلك ألّن الّسّماق إذا مّر 
هبذا احلجاب فال بد و أن یكثّفه، و جيمع أجزاءه بقّوة فلذلك 
حيدث فیه خشونة و قبضا. فلذلك، یضّر الّسعال، و خشونة 

الّصوت و حنو ذلك.
و ملا كان ما یتصّعد من الّسّماق و ما ینفذ منه إىل داخل الّصدر، 
كّل ذلك یسريا؛ ال جرمتبقى أجزاؤه متوّفرة على أعضاء الغذاء؛ 

فلذلك یكون فعل الّسّماق ىف هذه األعضاء شدیدا قواّی.
فلذلك هو داّبغ للمعدة، خاصة فمها و ذلك ألّن الّسّماق من 
شأنه الّدبغ. و إمنا یكون دبغه لفم املعدة أكثر، ألنه أشبه بطبیعة 
اجللود، إذ أكثر جرمه عصىّب، و ال كذلك أسفل املعدة؛ فإّن 

أكثر جرمه حلمّى.
فلذلك الّسّماق تشتّد تقویته لفم املعدة، و شّده له، و تكثیفه 
إایه. و لذلك هو مينع انصبااب لفضول إىل فم املعدة. و لذلك هو 
یسّكن الغثیان و القئ - خاصة الّصفراوّى - و یقطع العطش، 
و یزیل التهوّع و تقّلب النفس و مينع من انصباب الفضول من 
الكبد إىل املعدة و إىل األمعاء. و قد تضّمد املعدة و الكبد و 

األمعاء ابلّسّماق، فتقوى و تشتّد.
و إذا أكل أو شرب ماؤه أو عصارته، أو احتقن بذلك، نفع جّدا 
من قروح األمعاء و سحجها. و هو یقّوى شهوة الطعام جّدا؛ 
تنصّب ابلطبع إىل  الىت  الّسوداء،  املعدة فعل  فم  یفعل ىف  ألنه 

هناك، و یقّوى الكبد احملرورة، و یعقل البطن.
و اإلكثار منه رمبا سّدد جمارى الكبد بقّوة قبضه، و یتوّلد عنه 
الّدم و الصفراء، و یضّر أصحاب  خلط ابرد قابض، و یقمع 
البلغم - خاصة احلامض - و كذلك أصحاب الّسوداء احملرتقة، 

و یقّویهم و یعّدل حرارهتم.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية
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الدراسات الثقافية الطب والتغذية

يف أعضاء الّنفض
یبوسة و جتفیف؛ فهو  القبض، مع  الّسّماق شدید  ملا كان   •
حابس للبطن. و ال بد و أن یكون حابسا أیضا لنزف الّدم، 
ألجل شّدة قبضه، مع برده و یبوسته. و من مجلة هذا النزف، 
أیضا  ویكون  احلیض.  لدم  حابس  هو  فلذلك  احلیض؛  نزف 
حابسا للبول، إذ كان قد حدث له سلس. و ذلك ألجل شّدة 
قبضه أیضا، مع خلّوه عن التفتیح القوّى، الذى یلزمه إدرار البول.

• و قد حيدث عن الّسّماق انطالق البطن، و ذلك إذا استعمل 
یسّیلها  الىت  الّرطوابت  من  األمعاء  و  املعدة  من  امتالء  على 
الّسّماق مبا فیه من التقطیع و التلطیف ابحلموضة. و ألجل شّدة 
قبضه، مع شّدة تقویته، مع جتفیفه، هو شدید النفع من قروح 

األمعاء، سواء شرب، أو أكل، أو حقن به.
أیضا، ألجل شّدة  للكبدى  لدوسنطارای، و  به  قد حيقن  و   •

تقویته للكبد مع شّدة مجعه ألجزائها.
• و ألجل حبسه الّرطوابت عن الّسیالن، مع جتفیفه؛ هو انفع 
من سیالن األرحام. و ینفع من البواسري أیضا، و ذلك ألجل 
و  هبا.  یّتصل  ما  و  األمعاء،  إىل جهة  الفضول  انصباب  منعه 
كذلك قد حيقن بطبیخ ورقه لقروح األمعاء، فیقوم ذلك، مقام 

االحتقان بطبیخ هذه الثمرة، ىف النفع ىف هذه القروح.
• و ذلك، ألجل مشاركة الورق هلذا الثمر ىف القبض القوّى، و 

التجفیف، و التقویة.
اإلسهال  أصحاب  نفع  الطعام  ىف  الّسّماق  أدخل  إذا  و   •
محوضته،  بقّوة  یؤهلم  مل  إن  األمعاء؛  قروح  أصحاب  و  املزمن، 
بل قد حيدث هبذه احلموضة الّسحج. و إذا طبخ الّسّماق مع 
الدسومات الكثرية و الّلحم الّسمنی فرمبا أسهل. و ذلك ألجل 
اجتماع التلینی ابلدسومة، و العصر بقّوة القبض؛ و ذلك مما یعنی 

على اإلسهال.
• و قد یوضع على البواسري خملوطا بدقیق البّلوط فینفع منها 
جّدا، و ینّشف ما یكون فیها من الّرطوابت. و إذا شرب الّسّماق 
بشراب قابض - خاصة األسود - حبس اإلسهال بقّوة، و قطع 

نزف الّدم من الّرحم و حنوه، و حبس البول، و منع كثرته.

املصادر:
webteb.com :1. موقع ویب طب
mawdoo.com :2. موقع املوضوع

ایران،  الطبیة«،  الصناعة  ابی حزم، »الشامل يف  بن  نفیس، علی  ابن   .3
مطالعات اتریخ  ایران - مؤسسه  پزشکی  علوم  دانشگاه  طباعة  طهران، 

پزشکی، 1387ش. 

الطب والتغِذية

• و یقال إنه إذا صّر الّسّماق ىف صوف مصبوغ إىل احلمرة، 
و عّلق على صاحب الّنزف، حبس نزفه بقّوة. و كذلك یشتّد 
حبسه للبطن إذا طبخ بلحم الّدرّاج و ما یشبهه ىف الیبوسة. و 
إذا مّرغت فیه األكارع أو طبخت معه كانت شدیدة النفع من 

حبس اإلسهال، و قروح األمعاء.
• و سویق الّسّماق شدید العقل للبطن جّدا، و إذا ضّمدت 

بطون الّصبیان ابلّسماق؛ أمسك بطوهنم.
• و إذا ضّمدت العانة، و اخلصیة، و أصل القضیب ابلّسّماق؛ 

نفع ذلك جّدا من سلس البول.

بقّية أحكام الّسّماق
• إّن قّوة ورق الّسّماق قوة قابضة و شبیهة بقّوة األقاقیا و إذا 
تضّمد هبذا الورق مع اخلّل و العسل أضمر الّداحس، و منع الورم 
اخلفیف - الذى یقال له غانرغاان - عن السعى و االنتشار ىف 

األعضاء. و ذلك، ألجل ما فیه من التقویة و التجفیف.
• و إذا صّب املاء الذى یطبخ فیه الّسّماق أو ورقه على األعضاء 
الىت عرض هلا ما یكثر حتّرك املواّد إىل العضو، كالضربة و الصدمة 
و اخلدش و حنو ذلك؛ منع حدوث األورام ىف هذه األعضاء، و 
ذلك إذا كّرر صّب هذا املاء كثريا. و إذا خلط هذا املاء ابلعسل 

قطع الّرطوبة البیضاء الىت تسیل من الّرحم.
• و صمغ الّسّماق إذا جعل ىف املواضع املأكولة من األسنان 
سّكن وجعها. و ذلك ألّن هذا الّصمغ، مع قبضه و تقویته، حمّلل 
مبا فیه من احلّدة و احلرارة الىت ال بد منها ىف التصّمغ. و إذا طبخ 
الّسّماق و صّب ماؤه على موضع الوشى أو اخلدش و حنوها مل 

یدم ذلك املوضع؛ ملا ىف هذا املاء من التقویة و الّردع.
• و إذا دّق الّسّماق و الكّمون و ورقهما دقّا جریشا و شرب 

ذلك مباء ابرد قطع القئ.
• و سویق الّسّماق شدید احلبس للبطن. و إذا قلى الّسّماق 
كان حبسه للبطن أشّد. و إذا اعتصر ورق الّسّماق و طبخت 
عصارته حىت تغلظ كانت مقّویة لألعضاء، مانعة من انصباب 

الفضول إلیها.
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الدراسات المهدوية

قال الشيخ الطوسي يف كتاب »الغیبة«:1 ذكر املذمومنی الذین 
ادعوا البابیة لعنهم هللا:

ومنهم أيب بكر البغدادي
عثمان  بن  حمّمد  أيب جعفر  الشیخ  أخي  ابن  البغدادي  بكر  أيب 

العمري وأيب دلف اجملنون:
عن  النعمان  بن  حمّمد  بن  حمّمد  هللا  عبد  أبو  الشيخ  )أخربين( 
أيب احلسن علي بن بالل املهليب قال: مسعت أاب القاسم جعفر بن 

حمّمد بن قولويه یقول: 
أما أبو دلف الكاتب )ال حاطه هللا( فكنا نعرفه ملحدا مث أظهر 
الغلو مث جن وسلسل مث صار مفوضا وما عرفناه قط - إذا حضر 
إال مدة یسرية  الشیعة  به وال عرفته  إال استخف  يف مشهد - 

واجلماعة تتربأ منه وممن یومي إلیه وینمس به.1
وقد كنا وجهنا إىل أيب بكر البغدادي - ملا ادعى له هذا ما ادعاه 
- فأنكر ذلك وحلف علیه فقبلنا ذلك منه فلما دخل »بغداد« 
مال إلیه وعدل من الطائفة وأوصى إلیه مل نشك أنه على مذهبه 
فلعناه وبرئنا منه ألن عندان أن كل من ادعى األمر بعد السمري 

فهو كافر منمس ضال مضل وابهلل التوفیق.
وذكر أبو عمرو حمّمد بن حمّمد بن نصر السكري قال: ملا قدم ابن 
حمّمد بن احلسن ابن الوليد القمي من قبل أبیه واجلماعة وسألوه 
عن األمر الذي حكي فیه من النیابة أنكر ذلك وقال: ليس إيل 
من هذا األمر شيء وال ادعيت شيئا من هذا وكنت حاضرا ملخاطبته 

إايه ابلبصرة.
یوما مع أيب دلف فأخذان يف  اجتمعت  قال:  ابن عّياش  وذكر 
ذكر أيب بكر البغدادي فقال يل: تعلم من أين كان فضل سيدان 

أبي بكر البغدادي
الشيخ - قدس هللا روحه وقدس به - على أيب القاسم احلسني بن 

روح وعلى غريه؟ 
فقلت له: ما أعرف. 

قال: ألن أاب جعفر حمّمد بن عثمان قدم امسه على امسه يف وصيته. 
قال: فقلت له: فاملنصور )أي اخلليفة العباسي( أفضل من موالان أيب 

 .احلسن موسى
قال: وكيف؟ 

قلت: ألن الصادق قدم امسه على امسه يف الوصية.
فقال يل: أنت تتعصب على سيدان وتعاديه. 

فقلت: اخللق كلهم تعادي أاب بكر البغدادي وتتعصب عليه، غريك 
وحدك، وكدان نتقاتل وأنخذ ابألزايق.

العلم واملروءة أشهر وجنون أيب  البغدادي يف قلة  وأمر أيب بكر 
دلف أكثر من أن حيصى ال نشغل كتابنا بذلك وال نطول بذكره 

وذكر ابن نوح طرفا من ذلك.
)وروى( أبو حمّمد هارون بن موسى عن أيب القاسم احلسني بن عبد 

الرحيم األبرارورى قال: 
 أنفذين أبو عبد الرحیم إىل أيب جعفر حمّمد بن عثمان العمري
يف شيء كان بیين وبینه فحضرت جملسه وفیه مجاعة من أصحابنا 
الصادقون حىت  قاله  وما  الرواایت  یتذاكرون شیئا من  وهم 
أقبل أبو بكر حمّمد بن أمحد بن عثمان املعروف ابلبغدادي ابن 
أخي جعفر العمري فلما بصر به أبو جعفر قال للجماعة: 
من  ليس  اجلائي  هذا  فإن  حمادثتكم(  عن  توقفوا  )أي  »أمسكوا 

أصحابكم.«
للیزیدي ابلبصرة فبقي يف خدمته مدة طویلة  أنه توكل  وحكى 
علیه وصادره  فقبض  الیزیدي  إىل  به  فسعي  عظیما  ماال  ومجع 
وضربه على اُم رأسه حىت نزل املاء يف عینیه فمات أبو بكر ضریرا.

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

وقال أبو نصر هبة هللا بن حمّمد بن أمحد الكاتب ابن بنت اُم كلثوم 
بنت أيب جعفر حمّمد بن عثمان العمري: إن أاب دلف حمّمد بن 
بذلك ألنه كان  أمره خممسا مشهورا  ابتداء  الكاتب كان يف  مظفر 
تربية الكرخيني وتلميذهم وصنيعتهم وكان الكرخيون خممسة ال يشك 
يف ذلك أحد من الشيعة، وقد كان أبو دلف يقول ذلك ويعرتف به 
ويقول: نقلين سيدان الشيخ الصاحل )قدس هللا روحه ونور ضرحيه( 
عن مذهب أيب جعفر الكرخي إىل املذهب الصحيح يعين أاب بكر 

البغدادي.
وجنون أيب دلف وحكاایت فساد مذهبه أكثر من أن حتصى فال 

نطول بذكره هاهنا، انتهى ما ذكره الشیخ الطوسي.
ونقلناه كله مع طوله ألن ما ذكره من قصص املدعنی للسفارة 
والوكالة والبابیة الكاذبنی على هللا وعلى حججه، تتكرر بنی 
فرتة وأخرى يف عصر الغیبة التامة الكربى. كما یقال التاریخ یعید 
نفسه، بل من أتمل بعربة فیما مر من الوقائع اليت ذكرها الشیخ 
حبذافريه  هو  البابیة  ادعاء  من  هذا  زمننا  ما حيدث يف  أن  جيد 
مسلسل الوقائع السابقة من نسبة األابطیل إىل األئمة ومن 
مسرحا  والنساء  أنصارا  واجلهلة  الضعفاء  واختاذ  األموال  سرقة 
للغوایة  واجهة  العلم  إىل  ینتسب  ومن  واخلزعبالت،  للخرافات 

و...
موسى  بن  هارون  حمّمد  أبو  زمانه  يف  الطائفة  شیخ  قال  وكما 
التلعكربي:2 وكل هؤالء املدعني إمنا يكون كذهبم أوال على اإلمام 
وأهنم وكالؤه فيدعون الضعفة هبذا القول إىل مواالهتم ث يرتقى األمر 
واإلحلاد( كما  الكفر  أي  ابحللول  )القائلني  احلالجية  قول  إىل  هبم 
اشتهر من أيب جعفر الشلمغاين ونظرائه عليهم جيعا لعائن هللا ترتى.

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

2. أحد مشایخ الشیخ املفید.

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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الدراسات المهدوية اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

الديستوبيا، الديستوبيا، 
مدينة العصر الحديث الفاسدةمدينة العصر الحديث الفاسدة

إمساعيل شفيعي سروستاينإمساعيل شفيعي سروستاين

رواية »عامل جديد شجاع«
ليوانرد  ألدوس  الربیطاين )1894-1967م.(  الكاتب  وحتدث 
هكسلي1 يف روایة »عامل جدید شجاع«2 بسخط وكراهیة، عن 
مریرة،  هو كنایة  الروایة،  عنوان  إن  الصناعي.  واهلوى  التسیس 

لنظام ینعته هكسلي، بـ»نظام بوخافسكي«.
إن هكسلي، مثله مثل بعض كتاب الدیستوبیا، یقدمون زمان 
خامتة  يف  لیعرضوا  األمام،  إىل  قرون  عدة  وروایتهم  حوادثهم 
املطاف، مصري ومآالت اجملتمع الذي وجهوا سهام نقدهم إلیه. 
وتدور أحداث هذه الروایة يف مدینة لندن عام 2540 للمیالد. 
تراقب كل  مركزیة  حكومة  فیها  توجد  اليت  الدنیا،  عن  صورة 
العالقات. ويف هذا العامل املرسوم، ینمو العلم والتكنولوجیا لدرجة، 
ميكنان إنتاج أانس على نطاق واسع وبطریقة خط اإلنتاج مبصنع 
ما. إن النظام احلاكم، یقوم يف ضوء التحكم بعملیة إنتاج األوالد، 
املواطن  ویبید كل  ینشدها،  اليت  االجتماعیة  اجملموعات  ابنتاج 
واملنابت االنسانیة الطبیعیة والفطریة فیها، لتتاح له إمكانیة محایة 

اجملتمع الطبقي والثابت من بدون تغري وتبدل.
من  ضرب  يف  واإلبسیلون،  والغاما  والبیتا  األلفا  إنتاج  ویتم 
التصنیف اهلابط وحسب متطلبات هذا النظام يف املصنع. ويف 
عامل بوخافسكي هكسلي هذا، یتم نسخ وإبطال التولید وامتالك 
واحملبة  والتدین  هللا  بعبادة  املتمثلة  الفطریة  واملعتقدات  األبوین 
والعطوفة والود، وإظهارها بشعیة وشنیعة يف األعنی. إن كل شئ 
وكل شخص يف هذا العامل البشع، خيضع لألوامر، وحيصل إلرضاء 
وإشباع رغبات حاكم واحد بال منازع یدعى »صاحب السیادة 
فورد". ویهدف صناع هذا النظام، إقامة جمتمع يف غایة االستقرار؛ 
وعاٍر عن أي عامل انساين قادر على زعزعة هذا االستقرار وإجياد 
خلل وتغیري فیه. إن جممل سكان هذا اجملتمع، هم كالروبواتت، 
أداة طیعة وخانعون وخاضعون، ومبنأى عن أي رجاء واحتجاج، 
لیضمحلوا وتستخرج  ینقلون إىل جهاز  وبعد أن حينی أجلهم، 

املواد املعدنیة من أجسامهم ویعاد أتهلیها. 
إن الواقعة الفریدة اليت تربك جمتمع بوخافسكي الثابت واملستقر 
إذ  للمدیر،  احلي  اإلبن  وصول  هي  وجیزة،  لفرتة  املهتاج  وغري 
أييت من رحلة طویلة قادته مع أمه إىل »اجملتمع املتوحش«، لتطأ 
قدماه نطاق هذه احلضارة اجلدیدة. إن جون الذي عرف االن 
العواطف واملیول االنسانیة  املتوحش، یُدخل بقاای من  السید  بـ 
وحب األم واالهتمام ابألعمال الثقافیة العریقة، يف دایر ال تتسق 
البتة مع هكذا مفاهیم، وغریبة علیها كلیا... إن جون الذي ال 

یطیق حضارة بوخافسكي، یبحث عن طریق تطهره من أعراض 
هذه احلضارة، ویلتجئ إىل قلعة مهجورة ویشنق نفسه يف خامتة 

املطاف.
ویبدأ اتریخ هذا العامل اخلیايل هلكسلي، مع والدة فورد3 مؤسس 
التلمیح إىل  السیارات«. ورمبا یرید بذلك  »شركة فورد لصناعة 
املاكنة وختلیق املاكنة، أي التجدید الصناعي واحلیاة التكنولوجیة.

إن سكان هذا العامل الرائع )ویسمى ابلرائع نكایة به(، تتم إدارهتم 
والتحكم هبم حتت رایة احلكومة العاملیة. إن املدراء التنفیذینی هلذا 
النظام التكنیكي، یقومون ابعقام البشر ابسالیب علمیة، للحد 
من الصراعات والنزاعات الفكریة والثقافیة واحلؤول دون اندالع 
والفطري  الفكري  التبادل  من  ذلك  والنابع كل  احتجاجات، 
مبدد  طبعا  والنفسي،  والذهين  الفكري  اإلعقام  ویتم  للبشریة؛ 

التالعب ابهلندسة اجلینیة يف مسار إنتاج األانس. 
الرقابیة  األسالیب  ممارسة  إىل  هكسلي  یتطرق  أخرى،  وبعبارة 
على كل سكان العامل وجعلهم یتماشون وجيارون منشأ ومنبت 
مصممي احلكومة العاملیة؛ وذلك من خالل إزاحة كل ما ميت 
بصلة إىل التدین والعشق واحلب والطهر والفن واألمر القدسي، 

من خاطر البشریة. 
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ويف العامل الرائع اجلدید، ال تتمتع أي من املفاهیم آنفة الذكر، 
مبوقع ومعىن، وإن وجدت، فاهنا تشكل مصدر خجل، ویتوجب 
األسالیب  طریق  عن  ولسانه  البشر  عقلیة  من  وإزالتها  إحمائها 

التكنیكیة أو آلیات التحلیل النفسي. 
أانس العامل اجلدید الشجاع، هم أشبه مبنتجات مصانع التفریخ 
اعتمدت كل  وقد  النطفة.  وتنشئة  اإلجناب  مركز  إنتاج  ومن 
اإلجراءات الالزمة واختذت كل اإلحتیاطات واخلصائص؛ لكي 
املنتجنی،  ملطلب  مطابقة  املنتجات،  من  جمموعة  تكون كل 
تتمتع  أن تكون  الثابتة واحملددة.  الصفات واخلصال  من حیث 
ابملواهب املعینة لالستقرار يف النقاط املنشودة، من حیث جغرافیا 

العامل اجلدید الشجاع. 
إن نظام احلكم الشمويل والشامل للمخدرات واجلماع واالتصال 
اجلنسي املنفلت من عقاله، ميثل إحدى املواصفات الرئیسیة هلذا 
العامل احلدیث. ويف احلقیقة، فانه یشري إىل العوامل املبهجة الزائفة 

واحلمقاء اليت یتلهى هبا االنسان يف هذا العامل. 
وحرصا كبريین  ولعا  الالحقة،  السنوات  يف  هكسلي  ویبدي 
جتاه احلیاة املعنویة ویفكر ال سیما ابلعالقة بنی االنسان واإلله. 
بدء  العامل  يف  العرفانیة  الكتاابت  من  عظیم  قسم  بقراءة  ویهتم 
تول4  إيكهارت  إىل  وصوال  أنصاري  عبدهللا  وخواجه  مولوي  من 
وسانت أوغسطنی، ومن مث یعكف على صیاغة مقتطفات من 
 The Perennial« مسمى  حتت  وأصدارها  األعمال  هذه 

Philosophy« أو »فلسفة العقل اخلالدة« عام 1945م. 
وجيب اعتبار ألدوس هكسلي، حقا ابنه واحد من أكثر الوجوه 
وتطرق  العشرین.  القرن  منتصف  يف  أتثريا  والفكریة  األدبیة 
العامل  تفقد  »إعادة  بعنوان  مقالة  يف  1948م.  عام  هكسلي 
الـ26  األعوام  وأحداث  تطورات  سلسلة  إىل  الشجاع«  اجلدید 
املنصرمة، وزعم ابن احلضارة البشریة، تتحرك صوب هذا العامل، 
بسرعة أكرب مما تنبأه؛ بید أنه أعرض عن هذا العامل »الصريورة« 

لیلتجئ إىل عامل اخر.5 
إن اهتمامه وعودته إىل املصادر العرفانیة للشرق الكبري، یظهران 
أن هكسلي یفكر يف سبیل إلنقاذ البشریة؛ العودة إىل الشرق، 
إىل التفكري الذوقي والعرفاين األصیل الذي مل یشم رائحته الغرب 

ومهندسو العامل اجلدید الشجاع، البتة.
عام 1961م.  مقابلة  ریفیو«6  جملة »ابریس  معه  أجرت  وقد 

أي قبل عامنی تقریبا من وفاته. وأعلن هكسلي يف هذه املقابلة: 
الغريبة إىل حد ما  الرواية،  إين أعكف على صياغة منط خاص من 
والبعيدة كل البعد عن األصناف املألوفة لكتابة القصة. ضرب من 
اخليال. شئ مقلوب تقريبا. العامل اجلديد الشجاع، حول جمتمع يتم فيه 
حقا، السعي لتجسيد قدرات وطاقات االنسان على أرض الواقع. 
أريد أن أظهر، أن البشرية قادرة على اإلفادة من منجزات الشرق 

والغرب، على السواء...7 
ویظهر هكسلي من خالل ختلیق هذا العمل، لیس ذكائه إزاء 
مصري ومآل هذا السري والسلوك )الزهد عن الدین وعن العشق 
العصري،  االنسان  إبحباط  الزاخر  والدهر  و...(  الطهر  وعن 
فحسب، بل یعترب كل ذلك انمجا عن غلبة التكنیك والتكنولوجیا 
القرون  الوضع، سیسود يف  هذا  أن  یرى  أنه كان  رغم  البحتة. 

اخلمسة أو الستة القادمة. 
والقامت  والبشع  الظاهر  يف  الشجاع  العامل  أن  ویرى  ولیت كان 
القرن  من  النهائیة  السنوات  يف  بسط  رمسه،  الذي  الباطن،  يف 

العشرین، هیمنته على العامل احلقیقي ال اخلیايل.
وأتسیسا على هذه الروایة، أنتج فیلم سینمائي ابلعنوان ذاته، عام 

1980م. 
إن أحد أهم األوجه املشرتكة هلذه املدن الفاسدة، هو إلغاء التاریخ 
واألخالق والفلسفة والدین وهللا. ويف احلقیقة، فان االنسان يف 
طرح  عن  بنفسه  وینأى  وجوده،  حقیقة  من  خيلو  عامل كهذا، 
عن  والبحث  واالنسان  العامل  عن  وسؤال كبريین  استفسار  إي 

كماالت الوجود. 
إن االستفسار عن سر الكون والوجود والبحث عن الكماالت، 
التكنیك  من  القدر  هبذا  عاملینی  وأدابء  لكتاب  ابلنسبة  یعد 
املیكانیكي  النظام  ارتباك  إىل  ویؤدي  تغتفر  ال  واحلداثة، جرمية 

الذي ینشده مصممو وصانعو هذا النظام.
إن كل أبناء البشر، الذي على شاكلة أحدهم االخر ومجیعهم، 
أشیاء لالستهالك وإفادة االخرین، لیس إال. ويف هذا العامل املروع، 
فان ال أحد یرغب ابلقراءة ومطالعة الكتب وذلك بسبب مقتل 
يف  تغري  حصل  وإن  والشموخ،  للسمو  املیالة  االستفسار  روح 
لن تكون مثة حاجة إلنشاء مؤسسات  فانه  البیولوجیة،  بنیتهم 

مهمتها التحكم واملراقبة. 

اهلوامش:
1. Aldous Leonard Huxley.
2. Brave New World.

وصدرت هذه الروایة اليت نقلها إىل الفارسیة سعید محیداین عن دار نیلوفر 
للنشر.

عام  الشركة  أسس هذه  وقد  موتور.  فورد  فورد، مؤسس شركة  هنري   .3
1903م.، واستطاع إجياد ثورة يف صناعة السیارات يف القرن العشرین. ویعد 
املتحدة وخامس أكرب منتج  الوالایت  للسیارات يف  منتج  فورد اثين أكرب 

للسیارات يف العامل.
4. Eckhart.

5. ویكیبیدای، املوسوعة احلرة.
6. The Paris Review.

7. مأخوذ من: »حوار مع ألدوس هكسلي«، ترمجة حممد رضا صاحل بور، 
معهد حبوث العلوم االنسانیة والدراسات الثقافیة« )البوراتل الشامل للعلوم 

االنسانیة(، العدد 11، صص 6-5.

املصدر: شفيعی سروستانی، إمساعيل، »اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة 
م.، صص  األولی، 2021  الطبعة  طهران، هالل،  الكرمية،  املهدوية 
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تعترب »آیة 41 من سورة احلج« املباركة من اآلایت الدالة علی 
قضیة املهدویة وعصر الظهور، جاء يف الذكر احلكیم:

َوَأَمُروا  الزََّكاَة  َوآتـَُوا  الصَّاَلَة  َأقَاُموا  اأْلَْرِض  يف  َمكَّنَّاُهْم  ِإْن  »الَِّذيَن 
اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر ۗ َولِلَِّ َعاِقَبُة اأْلُُموِر«

ملخص الية
إن هللا یقول أبن الذین مكناهم يف األرض یقومون أبربعة أعمال. 
و هي إقامة الصالة و إیتاء الزكاة و األمر ابملعروف و النهي عن 

املنكر.
اأْلَْرِض«  َمَكَناُهْم يف  على هذا هناك شرط ورد يف اآلیة: »ِإن 
و أربعة أمور أتيت بعده و ترتتب علیه كما ذكرانها يف السطر 

السابق.
یذهب جل املفسرین من أهل السنة ابن هذه اآلیة تتحدث عن 
اخللفاء الراشدین فقط وینسبون بعض النظرایت الومهیة إىل قدماء 

الشیعة و یشددون علیها.
یذهب أغلبیة أهل السنة يف تفسريهم اآلیة إىل أهنا ختتص اخللفاء 
النيب هم  الراشدین و یدعون أبن اخللفاء األربعة بعد وفاة 
املتمكنون يف األرض و أصبحوا أصحاب قوة و قاموا كلهم أبربعة 

أمور املذكورة يف اآلیة مث یشددون على أن القدماء من الشیعة 
 املؤمننی أمري  حكم  بفرتة  ختتص  اآلیة  هذه  أن  إىل  ذهبوا 
لكنهم یبدون عدم قبوهلم هذا األمر. و غين عن القول أبن مثل 
الشیعة. على هذا فإن أهل  أثر يف تفاسري  له  القول لیس  هذا 
السنة من أمثال فخر الرازي و ابن كثري و اآللوسي یریدون أبن 
یعتربوا هذه اآلیة كدلیل على أحقیة اخللفاء الراشدین و إمامتهم 
ویقول فخر الرازي: فدلت الية على إمامة األربعة.1 و حنن يف 

ضمن البحث عن اآلیة نثبت بطالن هذه الدعوی.
قد خيرج من طیات هذه اآلیة حبث فقهي حول وجوب األمر 

ابملعروف و النهي عن املنكر للوالة و احلكام:
هناك حبث فقهي أساسه يف هذه اآلیة مفاده أبن من یقول أبنه 
لو استنبطنا وجوب األمر ابملعروف و النهي عن املنكر من هذه 
اآلیة فإن هذا الوجوب خيتص ابحلكام و الوالة املتمكننی و لیس 
لكافة الناس. قد یصل شخص ما إىل نتیجة تفید أبنه لو استنبطنا 
من هذه اآلیة أبن األمر ابملعروف و النهي عن املنكر واجب فإنه 
واجب للحكام و لیس لعامة الناس و هذه هي نقطة هامة، و 

سنبحث عنها.

الذين
إن مّكناهم في األرض

)۱(

دراسة نقطتني حول مفردة »مكناهم«
»مكناهم«؛ فهناك نقاط عدة يف هذه املفردة، قد نستفید من 
من  بعض  نقاط،  من  تتضمنها  ما  و  »مكناهم«  املفردة  هذه 
األمر  و  املنكر  عن  النهي  وجوب  قضیة  على  املرتتبة  الشروط 
و  تعاىل عن »مكناهم«  و  فلماذا عرب هللا سبحانه  ابملعروف. 
ماذا یعين التمكنی؟ و هل تسمى امتالك القوة بكافة إشكاهلا 

التمكنی؟ ما هي مسات التمكنی؟
السلطان  عند  فالن  مكن  املنري«:  »مصباح  يف  الفيومي  یقول 
مكانة و زان ضخم ضخامة عظم عنده و ارتفع.2 مبعين إن من له 
مكانة عند السلطان فهو مكنی. و یضیف و مكنته من الشئ 
متكینا. و جعلت له علیه سلطاان و قدرة. النتیجة ال یطلق على 
القدرة بكافة إشكاهلا التمكنی بل تلك اليت یكون الشخص عند 

السلطان.
التمكن تعين احلضور املرافق ابالستقرار و الثبات؛ یقول اجلوهري 
يف »صحاح اللغة«: و املكن بيض الضب.3 فالضب حيفر جحراً 
له لیضع بیضه فیه و یغطیه ابلرتاب و كما قیل یراقبها ألربعنی 
یوما. السؤال ملاذا یقال لـ بیض الضب، مكن؟ ألنه استقر يف 

مكان ما مبعىن أن مكن فیها االستقرار و الثبات.
إذا درسنا مادة مكن يف اآلایت القرآنیة نرى أبن هناك معان مماثلة 

يف هذا اجملال على سبیل املثال:
»آیة 13 سورة املؤمنون«: مکان االستقرار: »ُثَ َجَعْلَناُه نُْطَفًة يف 
قـََراٍر َمِكنٍي«: أي مستقر يف قوة يف حفظها. و إن يف قرار مكنی 

یعين الرحم المتالكه القوة يف حفظ النطفة.
»آیة 54 سورة یوسف«: احلكم القوي و املستقر: »ِإَنَك اْليـَْوَم 
َلَديـَْنا َمِكنٌي َأِمنٌي«. قال ملك مصر للنيب یوسف انك لدینا مكنی 

أمنی یعين لدیك قوة اثبتة ففي التمكنی الثبات.
َلَقْوُل  و اثبت: »ِإنَُه  مستقر  مكان  التكویر«:  »آیة 20 سورة 
َرُسوٍل َكِرمٍي ِذي قـَُوٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي«. أي املكان املستقر 

و الثابت.
فإن  مكن.  مادة  و  مكنی  مفردة  أخرى  آایت  وردت يف  كما 
القاسم املشرتك بینها  وال سیما عندما تكون من ابب تفعیل أي 
للقوة، فضرورة االستقرار  املرافق  أو أمكنه أي االستقرار  مكنته 
القوة. فإذا كان لإلنسان االستقرار ال ميكن ألي خملوق أن خيل 

ابستقراره فله القوة يف حفظ االستقرار و هذه یعين السلطنة.

یعين  التمكنی  هلا:  القرآين  االستعمال  يف  مكن  مفردة  يف  رأینا 
االستقرار و القوة و ضرورة تكوینه السلطنة.

من هم »الذين إن مکناهم يف االرض«؟ )اهل السنة(
االحتماالت السبعة حول »اَلِذیَن ِإن َمَكَناُهْم يف اأَلْرِض« من 

منظار مفسرین أهل  السنة:

االحتمال األولی 
املقصود من املوصول اخللفاء األربعة فقط.

یقول القرطيب: أربعة من أصحاب رسول هللا مل يكن يف األرض 
غريهم. أي أنه حيصر الية ابألربعة ث إن هؤالء األربعة ذهبوا و ماتوا، 
و النتيجة أن الية ليس هلا مصداق يف زماننا هذا و انتهى مصداقه.

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  و يف »سورة النور آية 55«: »َوَعَد اللَّ
لََيْسَتْخِلَفنَـُّهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم  الصَّاحِلَاِت 
لَنَـُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا  َننَّ هَلُْم ِدينـَُهُم الَِّذي اْرَتَضٰى هَلُْم َولَيـَُبدِّ َولَُيَمكِّ

ۚ يـَْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب َشيـًْئا...« 
إن أهل السنة یصرون إصراراً كبرياً منهم فخر الرازي3 أبن املراد من 
قوله تعالی »اَلِذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الَصاحِلَاِت« هم األربعة! 
مبعىن أن هللا وعد يف هذه اآلیة اهلامة أربعة أشخاص أبن حيكموا، 
 لكن اإلشكال هنا أنه قتلوا عمر و عثمان و أمري املؤمننی

فما هو مفهوم: »َولَيـَُبِدلَنـَُهم ِمن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا«؟ 
 ،مل یتمتع أي منهم ابألمن و كلهم قتلوا واستشهد أمري املؤمننی
و من املدهش أبهنم یصرون على قوهلم يف هذه اآلیة كما كانوا 

یصرون على قوهلم يف تلك اآلیة. 

االحتمال الثاين 
املقصود من املوصول هم املهاجرین و األنصار و التابعنی.4

االحتمال الثالث
املراد منهم کافة أصحاب النيب. یقول هبا ابن عباس حیث قال 
 و لیس أمة النيب أبن املقصود هو كافة أصحاب النيب

5.كما قال قتادة أبن املقصود هو أصحاب النيب

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم
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االحتمال الرابع
هو أهل الصلوات اخلمس؛ قال هبا عكرمة.6 

االحتمال اخلامس
هو أمة الرسول عند قوهتم. نقل أبو العالية7 أن املقصود من 
املوصول هذه األمة بشرط القوة مبعنی أنه إذا فتح علیهم أي إذا 
انتصروا فإذا كانت امة ال حتقق النصر لیس هلا حكم، فتکون فتح 

هللا علیهم كنایة من حكومتهم و قدرهتم.

االحتمال السادس
املقصود هو مطلق حکام املسلمنی. قال ابن أيب جنيح: إن املراد 

هو الوالة،8 مبعىن أنه حيصرها يف حكام املسلمنی.

االحتمال السابع
املقصود هو حکام املسلمنی الذین هلم شرعیة؛ قال ضحاك: هو 
شرط شرطه هللا عز وجل على من آاته امللك.9 أي: »ِإن َمَكَناُهْم 

يف اأَلْرِض«. 
إن هذا االحتمال قریب إلی االحتمال السادس. مبعىن أن هذا 
االحتمال یقول من آاته هللا امللك كما قال ضحاك، ولكن وفقاً 
ملا قاله ابن جنیح تکون النتیجة أن املراد منهم هم الوالة سواء كان 

هللا آاتهم امللك أم هم استلموا احلكم ابلقوة.
بعبارة أجل، فإن ما یفرق االحتمال السادس و السابع هو أن 
األول عام إىل حد ما و یقصد من توىل األمر التويل ابلقوة أو 
ابحلق، أما يف السابع یتحدث ضحاك فقط عن الوالة ابحلق أي 

من هلم احلق و املشروعیة.

إيضاح نظرات مفسرين أهل السنة 
من الضروري أبن نرى هل هذه اآلیة تدل على اخللفاء األربعة 

طبقاً لکالم أهل السنة أم ال؟ و نرى ما هو الدلیل؟
قلت سابقاً أبنه يف بعض األحیان یتطلب ترتیب القضاای أبن یتم 
إیراد ما قاله مفسرون الشیعة مث یذكر کلمات مفسرین أهل السنة 
لكن و مبا أهنم لدیهم مطالب ال بد من االهتمام هبا، »فنحن 

غريان منهجیة البحث« 
إیضاح نظریة فخر الرازي الذي یقول: مكن هللا اخللفاء األربعة 

فكان من الواجب أبن یقوموا ابألعمال األربعة.
نبدأ مبا قاله فخر الرازي، یقول يف اجمللد 23 صفحة 231: إن هللا 
تعاىل وصف املهاجرين أبنه إن مكنهم من األرض و أعطاهم السلطنة، 
فإهنم أتوا ابألمور األربعة، و هي إقامة الصالة و إيتاء الزكاة و األمر 

ابملعروف و النهي عن املنكر.
هذا ما ال نقبل به و قلنا أبن »الذین« هي وصف للمقاتلنی و 

املدافعنی عن اإلسالم.
هناك إشكاالت يف هذا االستدالل ميكن ذكرها رداً على ادعاء 

أهل السنة وهي كالتايل:
اإلشكال األول: إن متكن اخللفاء األربعة يف األرض من انحیة هللا 

أول الكالم، ألن بعضاً منهم حكموا ابخلدعة و التزویر.
حنن ال نقبل أبن متکنهم يف األرض إمنا کان من انحیة هللا وظاهر 
على  تكون  أخری:  بعبارة  و  اجلهة،  هذه  من  الشرطیة  اآلیة 
حنو یقول كافة املسلمنی أبن هللا مكن هؤالء يف األرض، فهذا 
االستدالل یکون على حنو املصادرة على املطلوب، و مل یتضح 
إبمجاع  بل  هللا.  جانب  من  األرض  من  ممكنون  مجیعهم   أبن 

املسلمنی مل حيدث هذا األمر بل وقع زوراً و خدعة و تزویراً.
بـ»إْن مكناهم«  التعبري  اإلشكال الثاين وهو أهم من األول: إن 
هي توصیف جملموعة و لیس ألشخاص معیننی. توضیح ذلک: 
إن هللا تعاىل وصف جمموعة، فإن هللا تعاىل یقول »ِإْن َمَكَناُهْم« 
یعين هناك جمموعة. یقول هللا أبنه تعالی مكن جمموعة يف األرض 
و إنكم تقولون أبنه يف عهد اخللیفة األول كان أبو بكر متمكناً 

فهنا ال ميكن التعبري بـ»مكناهم«. 
اإلشكال الثالث:  كما أن االستخالف یكون يف جمموع األرض 
فإن التمكن ظاهر يف أن یكون يف كل األرض و لیس جزءاً من 
األرض. اإلشكال الرابع: كیف ميكن لآلیة تتحدث عن عصر 
اخللیفة األول حىت الثالث بینما قد ترك الكثري من املعروفات و 

حتقق الكثري من املنكرات يف زماهنم؟

النظرية الصحيحة حول الية يف النقاط األربعة
النقطة األوىل: إن التمكن یتم و یوجد على ید هللا و لیس ابلقوة 

أو التزویر و قد سبق ان حتدثنا عن مادة »مكن«.
أصبح  لو  أنه  مبعىن  األرض؛  مجیع  يف  التمكن  الثانية:  النقطة 
شخص يف مكان ما متمكناً فال یقال له إنه متمكن يف األرض.
النقطة الثالثة: إن إقامة الصالة و... تعين نشرها و تبلیغها بشكل 
صحیح و لیس جمرد القیام هبا. إن اجلماعة تقوم ابألمور األربعة 
بعد  الزكاة  وآتوا  الیوم  الصالة  أقیموا  تقول  فال  واحدة  فرتة  يف 

عشرین عام. 
فإذا افرتضنا أبن هناك مجاعة صلوا معاً صالة ابطلة هل ميكن 
بكافة  الصالة  الشخص  أقام  فإذا  الصالة؟.  أقاموا  القول أبهنم 
أقیمت الصالة، و بعد وفاة  القول أبنه  شروطها فعندها ميكن 
النيب مل تقام الصالة يف أغلبیة الناس مبعىن أن هذه اجلماعة 
ما أقاموا الصالة بكافة شروطها ومل أيمروا ابملعروف و مل ینهوا عن 
املنکر يف مجیع موارده،بل حتقق الصالة بکافة شروطها واملعروف 
جبمیع جوانبه ومصادیقه واالجتناب عن املنکر يف مجیع مراتبه و 
موارده إمنا یکون يف ذلک الزمان الذي متکن الناس يف األرض 
وهذا هو مفهوم القول أبن إمام العصر أييت بدین جدید. 
العبارة ال یقول أبن اإلمام أييت أبمور جدیدة خالفاً  فإن هذه 
و  معروفة.  أبهنا  نعرف  ال  أموراً  هناك  إن  بل  الفقهاء  یعرفه  ملا 
یصدق  احلال  و  معروفة،  أبهنا  یقول  و   الزمان اإلمام  أييت 
على املنكرات. فإن اإلمام املهدي یقول لنا: ما یصدق علیه 

املعروف يف العقل و ما یصدق علیه املنكر دیناً و عقاًل. 
فیأمر هبا و ینهى عنها عندئذ. فإذا قلنا أبن تلك اجلماعة تقوم 
مثالً بعشرین معروف من مائة أو أمروا هبا فهل هذا یعين أمروا 
ابملعروف أم یعين إن أمروا البد أن تكون بكافة املعروفات أم هنوا 

عن مجیع املنكرات أو ما یصدق علیه املنكر؟
على هذا فإن هناك مجاعة مكنهم هللا يف األرض و أهنم یقومون 

ابألمور األربعة يف زمان واحد وبشكل كامل وصحیح.
النقطة الرابعة: إن تنفیذ دین هللا بشكل كامل هو أحد أسباب 

فلسفة الظهور؛
إن إحدى النکات املوجودة يف عبارة »َو لَِِ عاِقَبُة اأْلُُمور« من 
اآلیة هو أن العاقبة هلل تعاىل مبعنی أن الدین اجلامع احلاکم علی 
جمموع الناس هو هلل و أن هللا أنزل الدین بغرض أن تنفذ 80 
أو 90 ابملائة منه، فإذا ال یتم هذا بینما أنزل هللا دیناً كامالً و 
من املمكن أن ال ینفذ الناس 40 ابملائة منه. فإن هذه القضیة 
تتعارض و حكمة هللا. يف الواقع فإن إحدى القضاای اليت تطرح 

يف فلسفة الظهور تتجلى يف أن الدین هو كامل والبد أن یظهر 
بكامل جوانبه يف مرحلة التنفیذ و عندها سیكون زمن الظهور 
ابلتأكید وميكن أن نستنبط هذا املوضوع من هذه اآلیة بسهولة.

اهلوامش:
1. »مفاتیح الغیب«، ج 23، ص 231.

2. »املصباح املنري«، ج 2، ص 577.
3. »مفاتیح الغیب«، ج 24، ص 413.

4. »اجلامع ألحکام القرآن«، ج 13، ص 73.
5. نفس املصدر.
6. نفس املصدر.

7. نفس املصدر: »قال احلسن و أبو العالیة: هم هذه االمة إذا فتح هللا 
علیهم أقاموا الصالة«.

العظیم«، ج 9، ص  القرآن  تفسري  يف  املعاين  »روح  املصدر؛  نفس   .8
.157

9. »اجلامع ألحکام القرآن«، ج 13، ص 73.

اللنکراين،  الفاضل  حمّمدجواد  الشيخ  هللا  آية  املوقع  املصدر: 
؛fazellankarani.com ابلتلخيص.
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حممدتقی املوسوي االصبهاين

یدل على ذلك أخبار مستفیضة أو متواترة، ففي »البحار« و 
غريه عن  كتاب »اإلختصاص« عن معاوية الدهين، عن أيب عبد 

هللا يف قول هللا تعاىل:
»يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فـَيـُْؤَخُذ اِبلنَـَّواِصي َواأْلَْقَدامِِ«1

فقال: »اي معاوية ما يقولون يف هذا؟« 
يف  بسيماهم  اجملرمني  يعرف  تعاىل  و  تبارك  هللا  أن  يزعمون  قلت: 

القيامة فيأمر هبم، فيؤخذ بنواصيهم و أقدامهم، فيلقون يف النار. 
فقال يل: »و كيف حيتاج اجلبار تبارك و تعاىل إىل )معرفة خلق 

أنشأهم، و هم خلقه!(«
فقلت: جعلت فداك، و ما ذلك؟ 

قال: »لو قام قائمنا أعطاه هللا السيماء، فيأمر ابلكافر، فيؤخذ 
بنواصيهم و أقدامهم، ث خيبط ابلسيف خبطا.«2

و يف كتاب »احملجة« عن أيب بصري، عن أيب عبد هللا: »هذه 
نزلت يف القائم و هو يعرفهم بسيماهم، فيخبطهم ابلسيف هو 

و أصحابه خبطا.«3
 و عن العياشي: إبسناده عن ابن بكري قال: سألت أاب احلسن
عن قوله ]تعاىل [: »َلُه َأْسَلَم َمْن ِفی السَّماواِت َو اأْلَْرِض َطْوعاً َو 

َکْرهًا«4
و  النصارى  و  ابليهود  إذا خرج   القائم قال: »انزلت يف 
الصابئني و الزاندقة و أهل الردة و الكفار يف شرق األرض و غرهبا، 

فعرض عليهم اإلسالم  فمن أسلم طوعا أمره ابلصالة و الزكاة و ما 
يؤمر به املسلم و جيب هلل، و من مل يسلم ضرب عنقه حىت ال يبقى 

يف املشارق و املغارب أحد إال وحد هللا.«
قلت: جعلت فداك، إن اخللق أكثر من ذلك!

فقال: »إن هللا إذا أراد أمرا قلل الكثري و كثر القليل.«5
و عن أيب بصري قال: سألت أاب عبد هللا عن قول هللا تعاىل 
يف كتابه: »ُهَو اَلِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه اِبهْلُدى  َو ِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى 
يِن ُكلِِّه َو َلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن«6 فقال: »و هللا ما انزل أتويلها  الدِّ

بعد.«
قلت: جعلت فداك، و مىت ينزل ]أتويلها[؟

 حىت يقوم القائم إن شاء هللا تعاىل فإذا خرج القائم« :قال
مل يبق كافر و ال مشرك إال كره خروجه، حىت لو كان كافر أو مشرك 
يف بطن صخرة لقالت الصخرة: اي مؤمن، يف بطين كافر، أو مشرك 

فاقتله، قال: فيجيئه فيقتله.«7
و عن مفضل بن عمر قال: سألت أاب عبد هللا عن قول هللا عز 

و جل:  »َو لَُنِذيَقنَـُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْدىن  ُدوَن اْلَعذاِب اأْلَْكرَبِ«8
قال: »األدىن، غالء السعر و األكرب: املهدي ابلسيف.«9
أن  اآلیة  معىن  يف   الصادق عن  البیان«  »كشف  عن  و 
 املهدي القائم  خروج  األكرب:  و  اجلدب،  و  »القحط  األدىن: 

ابلسيف يف آخر الزمان.«10

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

قتل الكافرين بسيف 
اإلمام

عن  مرفوع-  حدیث  يف  اإلختصاص-  عن  البحار،  يف  و 
فقال  الكوفة،  رحبة  أتى   القائم قام  »إذا  قال:   الصادق
برجله  هكذا« - و أومأ بیده إىل  موضع- مث قال: »احفروا هنا، 
فيحفرون، فيستخرجون إثين عشر ألف درع و إثين عشر ألف سيف، 
و إثين عشر ألف بيضة، لكل بيضة و جهان، ث يدعو إثين عشر ألف 
رجل من املوايل )من العرب( و العجم، فيلبسهم ذلك، ث يقول: من 

مل يكن عليه مثل ما عليكم فاقتلوه.«11
و عن النعماين إبسناده عن أيب جعفر قال: »لو يعلم الناس ما 
يصنع القائم إذا خرج، ألحب أكثرهم أن ال يروه، مما يقتل من الناس، 
أما إنه ال يبدأ إال بقريش، فال يخذ منها إال السيف، و ال يعطيها إال 
السيف، حىت يقول كثري من الناس: ليس هذا من آل حممد عليهم 

السالم لو كان من آل حممد لرحم.«12
 قال: »إذا قام القائم و عن إرشاد املفید: عن أيب جعفر
سار إىل الكوفة، فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون: البرتية 
عليهم السالح فيقولون له: إرجع من حيث جئت، فال حاجة لنا يف 
بين فاطمة، فيضع فيهم السيف، حىت ييت على آخرهم، ث يدخل 
الكوفة فيقتل هبا كل منافق مراتب و يهدم قصورها و يقتل مقاتليها 

حىت يرضى هللا عز و عال.«13
من  حذرا  تركناها  جدا،  الباب كثرية  هذا  يف  األخبار  أقول: 

اإلطالة، و فیما ذكرانه كفایة إن شاء هللا تعاىل.

اهلوامش:
1. سورة الرمحن، اآلیة 41.

2. »اإلختصاص«، ص 298، عنه »احملجة«، ص 218. 
3. »غیبة النعماين«، ص 242، ح 39؛ عنه »احملجة«، ص 218، و 

»البحار«، ج 51، ص 58 ح 54.
4. سورة آل عمران، اآلیة 83. 

5. »تفسري العیاشي«، ج 1، ص 320، ح 82، عنه »البحار«، ج 52، 
ص 340، ح 90.

6. سورة التوبة، اآلیة 33.
7. »أتویل اآلایت«، ج 2، ص 688؛ ح 7.

8. سورة السجدة، اآلیة 21.
9. »أتویل اآلایت«، ج 2، ص 444 ح 1، عنه »البحار«، ج 51، 

ص 59، ح 55.
10. »الربهان«، ج 4، ص 401، ح 7.

11. »اإلختصاص«، ص 329، عنه »البحار«، ج 52، ص 377 ح 
.179

12. »غیبة النعماين«، ص 233، ح 18، عنه »البحار«، ج 52، ص 
354، ح 113. 

13. »اإلرشاد«، ص 411، عنه »البحار«، ج 52، ص 338، ح 81.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حمّمد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«، مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 199- 201.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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أسرة  يف  نشأت  و  »الیمن«،  يف  الدريب  حسينة حسن  ولَدت 
متدینة تنتمي إىل املذهب الزیدي، لكنها بفعل األجواء املناسبة 
الدینیة  األمور  اجلاد حول  البحث  إىل  توّفرت هلا توجهت  اليت 
واملذهبیة، فكانت النتیجة أن عرفت أّن احلق مع املذهب الشیعي 
االمامي االثين عشري، فرتكت انتماءها السابق وتوّجهت بكل 

.شوق إىل اعتناق مذهب أهل البیت
تقول األخت حسینة:

للمذهب اجلعفري كان بعد زواجي برجل كان قد  اعتناقي  إن 
انتمیت  أنين  البعض  یظن  وقد  املذهب،  هذا  قبل  من  اعتنق 
للمذهب اجلعفري تقلیداً لزوجي فحسب، ولكن یشهد هللا أنين 
ابألدلة  معرفيت  وبعد  به  اقتناعي  بعد  إالّ  املذهب  هذا  اخرت  مل 

والرباهنی الدالة على أحّقیته وصوابیته.

حملة خمتصرة عن نشأهتا
تقول حسینة حول نشأهتا:

نشأت يف اسرة مدیتنة واحلمد هلل تعاىل، هي على املذهب الزیدي 
الشیعي، وكان والدي حفظه هللا تعاىل حيب هذا املذهب حباً 
شدیداً، وكان دائماً ومنذ صغران یعّلمنا الصالة واألحكام على 
الذي  واجملتمع  ابملعلومات  نتأثر  ال  لكي  الزیدي  املذهب  ضوء 
فكر  نتأثر أبي  مل  العظیمة  الوالد  بفضل هللا وجهود  و  حولنا، 
خمالف ألهل البیت - حسب عقیدة الزیدیة - وكنت أحب 
العلم واملتعلمنی وكنت ال أجد فرقاً بنی مذهب وآخر، وكان أكثر 
ما یهمين من األشخاص حسن خلقهم وحسن تعاملهم وصدقهم 

وأمانتهم والتزامهم األخالق الفاضلة.

موقفها من التيار الوهايب
تقول األخت حسینة:

ومرت األایم وبدأ الوهابیة ینتشرون بشكل كبري يف منطقتنا، وكان 
والدي حفظه هللا تعاىل حيّذران دائماً منهم ویبنّی لنا حقائقهم، 
ویغرس يف قلوبنا حب اخلمسة من أهل الكساء وأئمة الزیدیة 
واإلمام اخلمیين وثورته املباركة وخلیفته، فنشأان على ذلك، 
حىت دخلنا املدرسة فكنا فیها عندما یقول لنا االستاذ: معاوية 
رضي هللا عنه، فكنا نرفض الرتضي عنه ونقول له: ان والدان قال 

لنا انه حارب عليًا وأنه ال يستحق الرتضي.
ولشدة حيب للعلم ومیلي ألهل العلم واألخالق وجمالستهم كنت 
وكنت  منزلنا،  جبوار  وهابیة  استاذة  حماضرات  الستمع  احضر 
أالحظ يف حماضراهتا أشیاء كثرية وفق مذهب الوهابیة، فكنت 
اقف ضدها ولكن لألسف مل یكن عندي علم اانقشها به، وكنت 
اعتمد على حيب ألهل البیت وكره أعدائهم الذي غرسه والدي 
يف قليب، ومل یكن عندي علم للرد على الشبهات وحنوها، هلذا 
قلت لنفسي: ان كنت واثقة من نفسي انين ال أأتثر هبا، فسوف يتأثر 
هبا غريي، فقررت البحث عن حل هلذه املشكلة، فجمعت معي 
جمموعة مث طلبت بصورة غري مباشرة من االستاذ علي الداهوق 
الذي كان معلم الدین يف املذهب الزیدي يف منطقتنا آنذاك أن 

یقوم بتدریسنا يف جمال العلوم الدینیة.
لتدریسنا،  استعداده  وابدى  منزلنا  إىل  وأتى  لدعوتنا  فاستجاب 
فحّددان موعداً للدراسة وابلطبع بدأان الدراسة بكل مهه وجدیة، 
ولقد احببت الدراسة من اعماق قليب، ولشدة حيب هلا صرت 
حمل ثقة عند ذلك االستاذ، فما مرت سنة كاملة حىت طلب مين 
ومن اخيت واحدى زمیاليت أن نساعده يف تدریس بعض املسائل 

العقائدیة وغريها كالطهارة والصالة والتجوید...
مث واصلت التدریس بكل جهد واخالص ملدة أربع سنوات تقریباً، 
وكنا يف دراستنا نتعلم النحو والفقه والقرآن ونبحث يف التوحید 
والعدل واالمامة وغريها، كما كنا نبحث حول التشبیه والقضاء 
والقدر يف عقائد الوهابیة والرد علیهم، أما اجلعفریة فلم نتطرق 
إلیهم وكذلك أهل السنة من غري الوهابیة كنا نسمع عنهم ولكن 

ال نقرأ ادلتهم والرد علیها.

موقفها من املذهب اجلعفري
تقول االخت حسینه:

طبعاً يف خالل دراسيت مل أكن اسب اجلعفریة، وكنت ال أشعر 
بوجود فارق یفصل أحدان عن اآلخر. كنت احس ان املذهب 
اجلعفري أخو املذهب الزیدي، وال یصح أن نفرق بینهما )وهذا 
بینهما  والتفاهم  املذهبنی كالمها شیعي  اعتقده ألن  ما سأضل 

ممكن ومتحدان يف الوالء ألصحاب الكساء(.
وكانت ترد على ذهين بعض االسئلة، ومل أكن أجد هلا جواابً، بل 

مل یكن هناك من اتباحث معه يف هذا اجملال.
انين  وذكرت   ،البیت أهل  حول  مرة  أحدهم  مع  وحتدثت 
من شیعتهم فقال يل: أنتم أهل البيت، انتم سادة )اشراف( ونن 
شيعتكم. فتعجبت وتساءلت: أنن األمان ألهل األرض؟ أنن أهل 
السفينة؟ أنن..؟؟؟ فسكت يف حرية، لكين مل اانقش حىت نفسي 
الذهب هذه احلرية، وكأن هللا قد قّدر يل اين سأحبث يف املستقبل 
كل ما اخزنه يف نفسي، ومل أجد من اانقشه، أو على األقل مل 
اجد شخصاً یقول يل ان كالمي هذا مستحیل وینهي املوضوع.

ِإن  الذِّْكِر  َأْهَل  لآلیة »َفْسـَُلوْا  فتطرّقت  عزاء  ومرة كنا يف جملس 
ُكنُتْم الَ تـَْعَلُموَن«1 فقالت إحدى األخوات الداعیات من احلركة 
الزیدیة: نعم اسألوا أهل الذكر هذه هي أهل الذكر )تقصدين(، لقد 
هزين ذلك إذ مل یكن العلماء أهال لذلك فكیف يب؟ طبعاً اان مل 
أكن أشك يف املذهب امنا صرت متحرية ال أدري من هم أهل 

البیت؟ وأهل السفینة؟ 

زواجها من رجل جعفري
تقول حسینة: 

بعد أربع سنوات من درسي وتدریسي يف تلك الفرتة تقدم خلطبيت 
أحد أقاريب، وهو األخ حيىي طالب قد شاع اخلرب انه جعفري، 
وبعد فرتة تزوجنا يف 12 ذي احلجة سنة 1418ه، وبعد مخسة 
طاملا  اليت  الدولة  تلك  االسالمیة  ایران  إىل  سافران  تقریباً  أشهر 
حدثين والدي عنها، وطاملا اشتقت ان اشم رائحة تراهبا، وطاملا 
استمعت إىل اذاعتها وراسلتها ابلربید وكنت انتظر جواهبا فیأتیين 
فأراتح هلدیتهم البسیطه كمجله أو كتاب وحنومها، وقد احببت 
ایران حباً شدیداً ملا كان یبث يف اذاعتها من معارف وعلوم دینیة 

المستبصـرون

المستبصـرون

حسينة حسن الدريب
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ال توجد يف أي دولة اسالمیة اخرى وبراجمها كلها دینیة وثقافیة 
وعلمیة.

جئت إىل ایران وأان ال أصدق نفسي من الفرح صحیح اين حزنت 
لفراق أهلي ووطين، فالوطن عزیز وحمبوب، وتراب الوطن ذهب 
كما یقال أال انين تغربت يف بالد االهل من انحیة الدین والعقیدة 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«2 »ِإمنَّ
وبعد وصويل إىل »ایران« عرفت بوجود فارق بنی املذهب الزیدي 
واستأت من زواجي من شخص جعفري،  اجلعفري،  واملذهب 
تعامل معي بكل صرب وأتن وحلم وعقل وهدوء  ولكن زوجي 
مقابل انفعايل، وحلف يل ميیناً انه مل یتبع املذهب اجلعفري إالّ 
ألدلة وجدها أقنعته، وحلف يل أنين إذا رددت علیه أبدلة اثبتة 
صحیحة فسريجع إىل املذهب الزیدي فصرت على أمل أن أُرجعه 
الزیدیة الين عرفت انه جاد يف كالمه، وهو انسان مؤمن،  إىل 
ولیس من أهل الدنیا، وهذا ما جعلين أصدقه، ولكن ال أجد 
ما أقول له إالّ أن أوجه له اسئلة مثل: ملاذا اتبعتهم وما ادلتهم؟ 
فقال: إن اشد اخلالف بني البشر هو اخلالف على الوالية أو العلو يف 
األرض، وهذا كالم ذكره ابلتفصیل يف كتابه »يف ظالل االسالم، 
حقیقة النزاع« وقال يل: ان املسلمني جممعون على ان من صحت 
اصوله يتبع يف فروعه، واخلالف بني الزيدية واجلعفرية أكثره وامهه يف 

االمامة، اجلعفرية تقول ان االئمة اثنا عشر اماماً. 
- وما دليلهم؟ 

- احلديث املوجود يف كتب الزيدية والسنة واجلعفرية. 
- ائتين مبصدر واحد يذكر ذلك؟

البخاري  بصحيحي  فأتى  واحد.  مصدر  ال  مبصادر  آتيك  بل   -
ومسلم وغريه من الصحاح الستة. 

وعندما قرأهتا حتريت فألول مرة اعرف ان هذا احلدیث موجود يف 
صحاح أهل السنة، لكين كابرت يف البدایة وقلت ارید مصادر 
زیدیة الحاجة يل مبصادر أهل السنة، وما كان منه إالّ أن أتى 
بكتب أئمة الزیدیة وكبار علمائهم مثل »التحف شرف الزلف« 
و»لوامع االنوار« لـلسيد جمدالدين املؤيدي وسري بعض ائمة الزیدیة 
مثل »سرية االمام املرتضى« وكتاب »احلدائق الوردیة يف مناقب 

ائمة الزیدیة« و»الشايف« و»البحر الزخار« وغريها.

قناعتها أبحقية املذهب اجلعفري
تقول حسینة: 

واستمرت فرتة حبثي وحرييت مدة ثالث سنوات حىت وصلت إىل 
القناعة التامة أبحقیة املذهب اجلعفري.

وخالل عدة مرات واان اذهب وارجع إىل الیمن، التقیت ابستاذي 
وخايل ووالدي وحاولت أن استفید منهم، إالّ أهّنم كانوا یتعّصبون 

ویتهمونين أبين جعفریة فالتزمت امامهم الصمت.
وسألت استاذي بعض االسئلة حول اجلعفریة، ولكنه لألسف مل 

جيبين بصورة علمیة.
واذكر مرة يف »صنعاء« دعینا للغداء من قبل أحد علماء الزیدیة 
الكبار، وكان من خلف الباب یوصیين اال اأتثر ابجلعفریة، فقلت 
له: ما هو عيبهم؟ قال: وهللا اهنم احسن من الزيدية يف كل شيء، 
اال اهنم يقولون اي حسني واي علي واي فالن... وهذا شرك. فأجابه 
 السید وقال: إهنم يعتقدون أن علي أو احلسني أو حىت رسول هللا
ال حول هلم وال قوة إالّ إبذن هللا إمنا هو يتوسلون هبم إىل هللا، وال 
تد جعفري يقول أن أهل البيت هلم حول بدون اذن هللا، ومن 
قال هبذا فهو مشرك ابهلل عندهم وليس مبسلم؛ فقال: جيد، هذا 
جيد. مث ذهب ومل یقل شیئاً، مث سافران إىل ایران واستمریت يف 
الیمن  علمیة يف  استفد من شخصیات  الكتب ومل  البحث يف 
كنت أظن اهنا ستفیدين يف البحث والنقاش ومل حتن الفرصة إالّ 

والبحث  والتساؤالت  مقنعاً  جواابً  هلا  جتد  مل  تساؤالت  لبضعة 
سنوات حىت  استمر  وآخر  بنی كل حدیث  واملقارنة  والتحقیق 
اعلنت لزوجي حقیقة مذهبه وإمياين به رغم أنه مل یشدد علي بل 
كان یقول يل: ان كان عندك ما يفيدين فسأكون لك شاكرًا. لكين 
صرت يف حرب مع نفسي إذا انين مل أجد ما أفید نفسي به إالّ ان 
أصرح ابحلق، وال اخاف يف هللا لومة الئم رغم خويف الشدید من 
والدي الكرمي الذي أكن له جل االحرتام والتقدیر، وهو حيرتمين 
فوق ما استحق بكثري ويل يف قلبه مكانة عالیة وهلل احلمد، وهذا 
یعود إىل أين حینما كنت أدرس املذهب الزیدي كنت أعمل حبركة 

وجدیة وكان یشجعين وحيبين كثري وحىت قبل ذلك طبعاً.
وأیضاً  كنت افكر يف والديت وبقیة االقارب والصدیقات والزمیالت 
ما كنت  اين  ولو  الزیدیة -  عن  طاملا حدثتهم  الذین  وطالبايت 
اانقش املسائل مناقشة علمیة امنا كانت اطروحات، من قبیل ان 
عقیدتنا هي احلق لوجود األحادیث الواردة يف وجوب التمسك 
أبهل البیت ولكن من دون تطبیق األحادیث أو مطابقتها على 

مصادیقها، ومن قبیل ان الوهابیة جمسمة وجمربة و...
لقد فكرت يف هؤالء مجیعاً ماذا سیقولون عين، ولكن قلت لنفسي 
إن كنت انتقد الوهابیة وغريهم من أهل السنة إذ مل یتبعوا احلق 
ویبحثوا عنه، فها أنذا ارى احلق ولكين اخشى الناس وتذكرت 

ُ َأَحقُّ َأن خَتَْشاُه«3 اآلیة الكرمية »َو خَتَْشى النَّاَس َو اللَّ
للحق كما  فیصلوا  یهدیهم  هللا  ولعل  احلق  أعلن  ان  البد  نعم 

وصلت إلیه، وكامت احلق شیطان اخرس.

مؤلفاهتا
.»وعرفت من هم أهل البیت«

اهلوامش:
1. سورة النحل، اآلیة 43.

2. سورة احلجرات، اآلیة 10.
3. سورة احزاب، اآلیة 37.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج ۲، 
صص 263-256.

المستبصـرون

المستبصـرون
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التذكارات اإلرشادية

صحيفة الّرضوية

 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )2(

مبا  ذّكره  و  املاضنی  أخبار   - قلبک   - علیه  اعرض  »بيّن... 
األّولنی و سر يف دایرهم و آاثرهم  قبلك من  أصاب من كان 
فانظر فیما فعلوا و عّما انتقلوا و أین حّلوا و نزلوا فإّنك جتدهم 
قد انتقلوا عن األحّبة و حّلوا دار الغربة و كأّنك عن قلیل قد 

صرت كأحدهم. 
فأصلح مثواك و ال تبع آخرتك بدنیاك و دع القول فیما ال تعرف 
و اخلطاب فیما مل تكّلف و أمسك عن طریق إذا خفت ضاللته 

فإّن الكّف عند حرية الّضالل خري من ركوب األهوال. 
و أمر ابملعروف تكن من أهله و أنكر املنكر بیدك و لسانك و 
ابین من فعله جبهدك و جاهد يف اّل حّق جهاده و ال أتخذك 

يف اّل لومة الئم. 
عّود  و  الّدین  يف  تفّقه  و  للحّق حیث كان  الغمرات  و خض 

نفسك الّتصرّب على املكروه و نعم اخللق الّتصرب يف احلّق. 
و أجلئ نفسك يف األمور كّلها إىل إهلك فإّنك تلجئها إىل كهف 
حریز و مانع عزیز و أخلص يف املسألة لرّبك فإّن بیده العطاء 

و احلرمان. 
و أكثر االستخارة و تفّهم وصّیيت و ال تذهنّب عنها صفحا فإّن 
خري القول ما نفع و اعلم أنّه ال خري يف علم ال ینفع و ال ینتفع 

بعلم ال حيّق تعّلمه. 
ا رأیتين قد بلغت سّنا و رأیتين أزداد وهنا ابدرت 

ّ
أي بيّن إيّن مل

بوصّیيت إلیك و أوردت خصاال منها قبل أن یعجل يب أجلي دون 
أن أفضي إلیك مبا يف نفسي أو أن أنقص يف رأیي كما نقصت 
يف جسمي أو یسبقين إلیك بعض غلبات اهلوى أو فنت الّدنیا 

فتكون كالّصعب الّنفور...«

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

األخالق االجتماعية

:عن آابئه الطاهرین روی عن الرضا
»کان رسول الّل يصّلی أّول يوم من احملّرم رکعتني، فإذا فرغ رفع 

يديه ودعا هبذا الدعاء ثالث مّرات:
َلُه اْلَقِدميُ َو َهِذِه َسَنٌة َجِديَدٌة فََأْسأَُلَك ِفيَها اْلِعْصَمَة  ٍ»اللَُّهمَّ أَْنَت اإْلِ
َة َعَلى َهِذِه النَـّْفِس اأْلَمَّارَِة اِبلسُّوِء َو ااِلْشِتَغاَل  ِمَن الشَّْيطَاِن َو اْلُقوَّ
مبَا يـَُقّرُِبيِن ِإلَْيَك اَي َكِرميُ اَي َذا اجلَْاَلِل َو اإْلِْكَراِم اَي ِعَماَد َمْن اَل ِعَماَد 
َلُه اَي َذِخريََة َمْن اَل َذِخريََة َلُه اَي ِحْرَز َمْن اَل ِحْرَز َلُه اَي ِغَياَث َمْن اَل 
ِغَياَث َلُه اَي َسَنَد َمْن اَل َسَنَد َلُه اَي َكنـَْز َمْن اَل َكنـَْز َلُه اَي َحَسَن اْلَباَلِء 
اَي َعِظيَم الرََّجاِء اَي ِعزَّ الضَُّعَفاِء اَي ُمْنِقَذ اْلَغْرَقى اَي ُمْنِجَي اهْلَْلَكى اَي 
ُمْنِعُم اَي جُمِْمُل اَي ُمْفِضُل اَي حُمِْسُن أَْنَت الَِّذي َسَجَد َلَك َسَواُد اللَّْيِل 
َو نُوُر النَـَّهاِر َو َضْوُء اْلَقَمِر َو ُشَعاُع الشَّْمِس َو َدِويُّ اْلَماِء َو َحِفيُف 

ُ اَل َشرِيَك َلَك اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا َخرْياً ممَّا َيظُنُّوَن َو اْغِفْر لََنا  الشََّجِر اَي اللَّ
ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه  َما اَل يـَْعَلُموَن َو اَل تـَُؤاِخْذاَن مبَا يـَُقوُلوَن َحْسيبَ اللَّ
تـَوَكَّْلُت َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َو ما َيذَّكَُّر 
ِإالَّ ُأوُلوا اأْلَْلباِب رَبَّنا ال تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـَْتنا َو َهْب لَنا ِمْن َلُدْنَك 

َرمْحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب.«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حمّمدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 192.

دعاء فى أّول يوم 
من شهر المحّرم
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هو مسلم بن عوسجة1 بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 
خزمية، أبو حجل األسدي السعدي، كان رجال شریفا سرای عابدا 

متنسكا.
 ،قال ابن سعد يف طبقاته:2 وكان صحابیا ممن رأى رسول هللا
وروى عنه الشعيب. وكان فارسا شجاعا، له ذكر يف »املغازي« 

و»الفتوح اإلسالمیة«، وسیأيت قول شبث فیه.
وقال أهل السري: إنه ممن كاتب احلسنی من »الكوفة« ووىف 

له، وممن أخذ البیعة له عند جميء مسلم بن عقیل إىل الكوفة.
مسلم خرج  به  ومسع  الكوفة  زايد  بن  عبيد هللا  دخل  وملا  قالوا: 
إلیه لیحاربه، فعقد ملسلم بن عوسجة على ربع مذحج وأسد، 
وأليب مثامة على ربع متیم ومهدان، ولعبید هللا بن عمرو بن عزیز 
الكندي على ربع كندة وربیعة، وللعباس بن جعدة اجلديل على 
أهل املدینة، فنهدوا إلیه حىت حبسوه يف قصره، مث إنه فرق الناس 
ابلتخذیل عنه فخرج مسلم من دار املختار اليت كان نزهلا إىل دار 
هاين بن عروة، وكان فیها شريك بن األعور كما قدمنا ذلك، فأراد 
عبید هللا أن یعلم مبوضع مسلم فبعث معقال مواله وأعطاه ثالثة 
آالف درهم وأمره أن یستدل هبا على مسلم، فدخل اجلامع وأتى 

إىل مسلم بن عوسجة فرآه یصلي إىل زاویة فانتظره حىت انفتل 
من صالته فسلم علیه مث قال: ای عبد هللا إين امرؤ من أهل الشام 
موىل لذي الكالع وقد من هللا علي حبب هذا البیت وحب من 
أحبهم فهذه ثالثة آالف درهم أردت هبا لقاء رجل منهم بلغين 
أنه قدم الكوفة یبایع البن رسول هللا فلم یدلين أحد علیه، 
فإين جلالس آنفا يف املسجد إذ مسعت نفرا یقولون: هذا رجل له 
علم أبهل هذا البيت، فأتيتك لتقبض هذا املال وتدلين على صاحبك 
بن  له مسلم  فقال  لقائه،  قبل  له  البيعة  أخذت  وإن شئت  فأابيعه 
عوسجة: أمحد هللا على لقائك إايي فقد سرين ذلك لتنال ما حتب 
ولينصر هللا بك أهل بيت نبيه، ولقد ساءتين معرفتك إايي هبذا 

األمر من قبل أن ينمى خمافة هذا الطاغية وسطوته. 
مث إنه أخذ بیعته قبل أن یربح وحلفه ابألميان املغلظة لیناصحن 
ولیكتمن فأعطاه ما رضي، مث قال له: اختلف إيل أايما حىت أطلب 
على  هللا  عبيد  ودل  فدخل،  له  أذن  ث  إليه  فاختلف  اإلذن،  لك 

موضعه، وذلك بعد موت شريك.3
قالوا: مث إن مسلم بن عوسجة بعد أن قبض على مسلم وهاين 
وقتال اختفى مدة مث فر أبهله إىل احلسنی فوافاه بـ»كربالء« 

مسلم بن عوسجة األسدي

سيرة اإلخيـار

وفداه بنفسه.
أن  الضحاك بن عبد هللا اهلمداين املشرقي:  أبو خمنف عن  وروى 

احلسنی خطب أصحابه فقال يف خطبته: 
»إن القوم يطلبونين ولو أصابوين هلوا عن طلب غريي، وهذا الليل 
قد غشيكم فاختذوه جال، ث ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 
بييت « فقال له أهله وتقدمهم العباس ابلكالم: مل نفعل ذلك!؟ لنبقى 
بعدك، ال أراان هللا ذلك أبدا. ث قام مسلم بن عوسجة فقال: أنن 
خنلي عنك ومل نعذر إىل هللا يف أداء حقك!؟ أم وهللا ال أبرح حىت 
أكسر يف صدورهم رحمي وأضرهبم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي وال 
أفارقك، ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم به، لقذفتهم ابحلجارة دونك 

حىت أموت معك، ث تكلم أصحابه على هنجه.«4
قال الشيخ املفيد: 

الذي عمله خلف  اخلندق  القصب يف   وملا أضرم احلسنی
البیوت مر الشمر فنادى: اي حسني! أتعجلت ابلنار قبل يوم القيامة؟ 
فقال له احلسنی: »اي ابن راعية املعزى! أنت أوىل هبا صليا.«

فرام مسلم بن عوسجة أن یرمیه فمنعه احلسنی عن ذلك، 
الفاسق من أعداء هللا وعظماء اجلبارين، وقد  إن  له مسلم:  فقال 

أمكن هللا منه. 
فقال احلسنی: »ال ترمه فإين أكره أن أبدأهم يف القتال.«5

على  ابن سعد  میمنة  القتال محلت  التحم  ملا  أبو خمنف:  وقال 
میسرة احلسنی، ويف ميمنة بن سعد عمرو بن احلجاج الزبيدي، 
ويف میسرة احلسنی زهري بن القني، وكانت محلتهم من حنو 
املیسرة،  يف  عوسجة  بن  مسلم  وكان  ساعة،  فاضطربوا  الفرات 
فقاتل قتاال شدیدا مل یسمع مبثله، فكان حيمل على القوم وسیفه 

مصلت بیمینه فیقول:
إن تسألوا عين فإين ذو لبد
وإن بييت يف ذرى بين أسد
فمن بغاين حائد عن الرشد

وكافر بدين جبار صمد
ومل یزل یضرب فیهم بسیفه حىت عطف علیه مسلم بن عبد هللا 
الضبايب وعبد الرمحن بن أيب خشكارة البجلي، فاشرتكا يف قتله، 
ووقعت لشدة اجلالد غربة عظیمة، فلما اجنلت إذا هم مبسلم بن 
عوسجة صریعا، فمشى إلیه احلسنی فإذا به رمق، فقال له 

 :احلسنی
»رمحك هللا اي مسلم! 

»َفِمنـُْهْم َمْن َقضى َنَْبُه َوِمنـُْهْم َمْن يـَنـَْتِظُر َوما َبَدُلوا تـَْبِدياًل.«6

قال: فما كان أبسرع من أن فاظ بنی أیدیهم، فصاحت جاریة 
له: وا سيداه اي ابن عوسجتاه! 

فتباشر أصحاب عمر بذلك، فقال هلم شبث بن ربعي: ثكلتكم 
لغريكم،  أنفسكم  وتذلون  أبيديكم،  أنفسكم  تقتلون  إمنا  أمهاتكم 
أسلمت  والذي  أما  عوسجة؟  ابن  مسلم  مثل  يقتل  أن  أتفرحون 
له، لرب موقف له قد رأيته يف املسلمني كرمي، لقد رأيته يوم سلق 
آذرابجيان قتل ستة من املشركني قبل أن تتام خيول املسلمني، أفيقتل 

منكم مثله وتفرحون!؟
ويف مسلم بن عوسجة یقول الكميت بن زيد األسدي:

وإن أاب حجل قتيل جمحل
وأقول أان:

إن امرأ ميشي ملصرعه
سبط النيب لفاقد الرتب
أوصى حبيبا أن جيود له

ابلنفس من مقة ومن حب
أعزز علينا اي ابن عوسجة

من أن تفارق ساحة احلرب
عانقت بيضهم ومسرهم

ورجعت بعد معانق الرتب
أبكي عليك وما يفيد بكا

عيين وقد أكل األسى قليب

اهلوامش:
1. عّده الشیخ الطوسي يف أصحاب احلسنی. راجع »رجال الشیخ«، 

ص 105.
2. مل أعثر علیه يف الطبقات الكربى، وأورده اجلزري يف »أسد الغابة«، ج 
4، ص 264 بعنوان مسلم أبو عوسجة، وابن حجر يف »اإلصابة«، ج 6، 

ص 96، الرقم 7978.
»الكامل«، ج 4، ص 25؛  الطوال«، ص 235،  راجع »األخبار   .3

»اإلرشاد«، ج 2، ص 45؛ »مقاتل الطالبینی«، ص 100.
4. »اتریخ الطربي«، ج 3، ص 315؛ »الكامل«، ج 4، ص 58.

5. »اإلرشاد«، ج 2، ص 96 بتفاوت يف بعض الكلمات.
6. سورة األحزاب، اآلیة 23.

أنصار  يف  العني  »إبصار  السماوي،  طاهر  بن  حممد  الشيخ  املصدر: 
احلسني«، حرس الثورة اإلسالمية، الطبعة االولی، 1419 هـ.ق.، 

ص 110-107.

سيرة اإلخيـار
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النعمان بن بشري
ااب بكر  اول من ابیع  االنصاري  بن سعد  ابوه بشري  النعمان و 
من االنصار یوم السقیفة. مث توالت بعده االنصار على املبایعة؛ 
النعمان عثمانیا مقراب عند معاوية و ولده يزيد، و بقي  و كان 
حیا اىل خالفة مروان بن احلكم، و ملا بویع ملروان ابخلالفة كان 
النعمان والیا على محص، فدعا اهل محص اىل مبایعة ابن الزبري، 
فثاروا علیه و قتلوه، و ذلك سنة 65 ه.ق. و من اخالقه انه 
ملا قتل عثمان أخذ قمیصه و أصابع زوجته انئلة، و ابعهما اىل 
معاویة، و كان معاویة یعلق القمیص و فیه األصابع یستثري هبما 
اهل الشام؛ فكانوا اذا رأوا القمیص و األصابع یزدادون غیظا. 
مث ترك النعمان معاویة، و ذهب اىل علي، و لكن مل یطب له 
املقام يف بیئة التقوى و الصالح، فهرب اىل الشام حیث الضاللة 
و الفساد. و هكذا متوت اخلنافس من رائحة الزهور و العطور و 

حتیا يف املزابل و املراحص.
و ندب معاویة النعمان، و جهزه أبلفي رجل، و أمره ابلغارة على 
عنی التمر يف العراق، و أوصاه ان یقوم ابملناوشات و الغارات 
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العصاابت.  و  اللصوص  تفعل  اهلرب، كما  یعجل  و  املفاجئة، 
و اقبل النعمان على عنی التمر، و هبا مالك بن كعب من قبل 
االمام، و لیس معه سوى مئة رجل، فصمدوا لأللفنی، و قال 
اىل  اجلدر  اجعلوا  و  القریة،  داخل  قاتلوهم  ألصحابه:  مالك 
ظهوركم، و اعلموا ان هللا ینصر العشرة على املئة، و املئة على 
االلف، و القلیل على الكثري، و أجندهم قوم ابلقرب منهم من 
شیعة امري املؤمننی، فاهنزم النعمان و من معه و ولوا هاربنی 

اىل ارض الشام.
و بعد مقتل االمام عنی معاویة النعمان بن بشري امريا على 
الكوفة، و كان امريا علیها من قبل یزید، فعزله، و عنی مكانه 
عبيد هللا بن زايد حنی قدم الیها مسلم ابن عقيل، و رمبا أتینا على 

ذكر النعمان يف الصفحات اآلتیة.

بسر بن ارطأة
التل، و اندى  يف یوم من اایم »صفنی« صعد االمام اىل 

أبعلى صوته: »اي معاوية!«

فأجابه. فقال االمام: »عالم يقتتل الناس؟! ابرز ايل، و دع 
الناس، فيكون االمر ملن غلب.« 

فقال ابن العاص ملعاویة: أنصفك الرجل. فضحك معاویة و قال: 
طمعت فيها اي عمرو، اي يف اخلالفة. 

فقال عمرو: ما جيمل بك إال ان تبارزه. 
فقال معاویة: نلقاه جيمعنا. 

فقال ابن العاص: و هللا ألابرزن عليا، و لو مت ألف موتة. مث برز 
لالمام، و كان من امر عورته ما یغين عن ذكرها.

و كان يف جیش معاویة فارس یدعى ابو داود، فقال: اذا كره 
من  خرج  مث  له.  ابرز  فأان   علي احلسن  ايب  مبارزة  معاویة 
بنی الصفنی، و قال: اان ابو داود، ابرز إيل اي ااب احلسن. فتقدم 
ارجع اي امري املؤمنني! عن هذا الكلب،  الناس  فناداه   ،علي
فليس لك خبطر. فقال: »دعوين.« مث محل علیه، و ضربه 
ضربة قطعته قطعتنی سقطت احدامها مينة، و االخرى یسرى، 
فارتج العسكران هلول الضربة. و كان أليب داود ابن عم يف عسكر 
معاویة، فصاح: و اسوآه. قبح هللا البقاء بعدك اي ااب داود! و برز 

لالمام، فأحلقه اببن عمة.
كل هذا و معاویة على التل یبصر و یشاهد، فقال: تبا هلؤالء 
الرجال أما فيهم من يقتل عليا مبارزة، او غيلة، او يف اختالط الفيلق، 

و ثوران النقع. 
فقال له الوليد: ابرز اليه انت، فانك أوىل الناس مببارزته. 

فقال معاویة: و هللا لقد دعاين للرباز حىت استحييت من قريش. 
مث التفت معاویة اىل بسر بن أرطأة و قال له: أتقوم انت ملبارزته؟ 

فقال له بسر: ما احد أحق هبا منك، و مع ذلك فأان له. و كان 
عند بسر ابن عم له قدم من احلجاز خيطب ابنته، فقال له: اايك 

ان تبارز عليا، و ما الذي يدعوك اىل ذلك؟! 
قال: صدر مين وعد، و استحي ان ارجع عنه. 

فضحك ابن عمه منه، و قال ابیاات، منها:
كانك اي بسر بن ارطاة جاهل آباثره يف احلرب او متجاهل 

مىت تلقه فاملوت يف راس رحمه و يف سيفه شغل لنفسك شاغل 
فقال بسر: هل هو إال املوت؟! و برز بسر مقنعا ابحلدید، و اندى 
ابرز إيل ااب احلسن. فمشى االمام الیه غري مكرتث به، 
حىت اذا قاربه طعنه، فسقط على االرض، فكشف عورته، كما 
فعل ابن العاص من قبله، فانصرف عنه مدبرا، فقال االشرت: هذا 

بسر، أترتكه، و هو عدو هللا و عدوك؟ 

فقال: »دعه عليه لعنة هللا، أبعد ان فعلها!« 
و قال الشاعر يف عمرو و ابن ارطاة ابیاات1 منها:

أيف كل يوم فارس تندبونه له عورة حتت العجاجة ابدية
يكف هبا عنها علي سنانه و يضحك منها يف اخلالء معاوية

قال ابن ايب احلدید يف »شرح هنج البالغة«:
كان بسر بن ارطاة قاسي القلب فظا سفاكا للدماء، ال رأفة عنده و 
ال رمحة .. و قد جهزه معاوية يف ثالثة آالف، و قال له: سر حىت 
متر ابملدينة، فاطرد الناس، و اخف من مررت به، و اهنب اموال كل 
من احصيت له ماال، ممن مل يكن دخل يف طاعتنا، فاذا دخلت املدينة 
فأرهم انك تريد انفسهم، و اخربهم انه ال براءة هلم عندك و ال عذر.

هبذه النصائح كان معاوية يزود عصاابت االرهاب، قال لسفيان بن 
عوف- كما اسلفنا-: اقتل من لقيته، و اخرب كل ما مررت به، و 

اهنب االموال.
امر  ذلك  مبثل  و  اهنب،  و  اخف  و  الناس،  اطرد  لبسر:  قال  و 
امر  ينفذون  اللصوص  هؤالء  مضى  و  الضحاك؛  غري  و  الضحاك 
سيدهم و يضيفون اليه من لؤمهم و حقدهم على االنسانية الكثري 

من الفتك و السفك.
و وصل بسر اىل املدينة املنورة، فشتم اهلها و هتددهم و توعدهم، و 
أحرق دورا كثريا، منها دار زرارة بن حرون، و دار عمرو بن عوف، 
و دار رفاعة ابن رافع الرزقي، و دار ايب ايوب االنصاري صاحب 

2.منزل رسول هللا
و قال املسعودي: 

قتل بسر ابملدينة و بني املسجدين خلقا كثريا من خزاعة و غريها، 
و كذلك ابجلرف قتل خلقا كثريا من رجال مهدان، و قتل بصنعاء 

خلقا كثريا.3 
و قال املسعودي: و ملا بلغ اخلرب عليا انفذ جارية بن قدامة يف ألفني، 
و وهب بن مسعود يف ألفني، و حني علم بسر خبرب حارثة فر هاراب.

الفرار و  الغارات املفاجئة و اهلجوم اخلاطف، ث  اختذ معاوية خطة 
املواراة عن االنظار، و اختذ االمام خطة الدفاع، و لكنه دفاع بطي ء 

بطء املواصالت يومذاك.4
و قبل ان یغادر بسر مدینة الرسول استخلف على اهلها 
ااب هریرة، و اوصاهم بطاعته، و ابو هریرة هذا الذي نص علیه 
بسر »ابخلالفة« من بعده رأى و شاهد البدع و االحداث اليت 
احدثها بسر يف مدینة الرسول االعظم؛ و هو ابلذات الذي وثقه 
اصحاب الصحاح، و رووا عنه الكثري و قد یكون السبب لتوثیقه 
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و تصحیح حدیثه روایته عن نيب الرمحة: »ان لكلي نيب حرما، و 
ان حرمي ابملدينة، فمن احدث فيها حداث فعليه لعنة هللا و املالئكة 

و الناس اجعني، و اشهد ان عليا احدث فيها!«
و  للمدینة  بسر  غزوة  عن  متأخر  االفرتاء  هذا  روایة  اتریخ  و 
استخالفه ااب هریرة بعده! علي الذي قال عنه الرسول: »ال حيبه 
إال مؤمن، و ال يبغضه إال منافق«. علي يف منطق ايب هريرة قد 
احدث يف املدینة، اما معاویة الذي مات على غري سنة حممد- 
بشهادة عبد هللا بن عمر معاویة هذا صان مدینة الرسول، و منع 

عنها البدع و االحداث بشهادة بسر و خلیفته ايب هریرة.
ترك بسر املدینة، و توجه اىل مكة، و قتل يف طریقه بنی حرم هللا 
و حرم الرسول رجاال، و هنب امواله، و ملا بلغ خربه اهل مكة 
هرب اكثرهم خوفا من جوره و طغیانه، و مر بنجران فقتل مجاعة، 

و قام خطیبا يف اهلها، و قال:
ای اهل جنران، ای معشر النصارى، و اخوان القرود، اما و هللا ان 
بلغين عنكم ما اكره ألعودن علیكم ابليت تقطع النسل، و هتلك 
ااب  اىل صنعاء  ذاهب  هو  و  قتل،  و  الدایر،  و خترب  احلرث، 
كرب، و كان من رؤوس الشیعة، و سید من كان يف البادیة من 
محدان، و حنی دخل صنعاء أعمل يف اهلها القتل و السلب، 
و  رجاله،  فقتل  یسرتضیه،  و  یستعطفه  مأرب  من  وفد  أاته  و 
ذبح طفلنی صغريین لعبید هللا بن العباس، و كانت امهما تدور 

مذهولة انشرة شعرها، و تقول:
ها من احس اببين اللذين مها كالدرتني تشظى عنهما الصدف 

ها من احس اببين اللذين مها مسعي و قليب فقليب اليوم خمتطف 
ها من احس اببين اللذين مها مخ العظام فمخي اليوم مزدهف 

الذي  قتلهم و من االفك  نبئت بسرا و ما صدقت ما زعموا من 
اقرتفوا

انى على و دجى ابين مرهفة مشحوذة و كذا الاثم تقرتف 
من ذل و اهلة حرى مسلبة على صبيني ضال اذ مضى السلف 

و كتب املغرية بن شعبة اىل بسر كتااب یشكره على ما فعل، و 
یقول فیه:

جعلنا هللا و اايك من المرين ابملعروف، و القاصدين اىل احلق، و 
الذاكرين هللا كثريا 

آمنت ابهلل! حىت الذين يعصون اوامره يتكلمون ابسم هللا. و ما اقوى 
وجوه الشبه يف الطباع و اخلداع بني بسر و املغرية و بني الكثري ممن 
نعرف اليوم من  الذين يتكلمون ابسم هللا جل و عال علوا كبريا. و 

صدق الذي قال: ما اختلف الناس، و لكن اطرد القياس.
اشران اىل ان االمام أنفذ جارية بن قدامة اىل بسر، و أخذ جارية يسأل 
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روی احلاکم احلسکاينّ يف »شواهد التنزیل« عن حممد بن احلنفية و 
اخلوارزمي عن ابن عباس و قال: 

بینما أمري املؤمننی علّي بن اىب طالب قد أقبل من خارج 
املدینة و معه سلمان الفارسي و عّمار، و صهيب و املقداد، و 
أبوذر، إذ َبُصر هبم عبد هللا بن أيب بن سلول املنافق و معه أصحابه، 

فلما دىن أمري املؤمننی قال عبد هللا بن أيب: 
مرحبا بسيد بين هاشم وصي رسول هللا و أخيه و ختنه و أيب السبطني، 
الباذل له ماله و نفسه. فقال: »و يلك اي ابن أيّب أنت منافق أشهد 
عليك بنفاقك.« فقال ابن أيّب: و تقول مثل هذا يل؟ و هللا إين ملؤمن 

مثلك و مثل أصحابك.
فقال علّي: »ثكلتك أمك ما أنت إال منافق.« مث أقبل إىل 

رسول هللا فأخربه مبا جرى فأنزل هللا تعاىل: »َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن 
آَمُنوا« و إذا لقي ابن سلول أمري املؤمننی املصدق ابلتنزیل 
»قَاُلوا آَمنَّا«، یعين صدقنا مبحمد و»القرآن«، »َوِإَذا َخَلْوا ِإىَلٰ 
َا  َشَياِطيِنِهْم« من املنافقنی »قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم« يف الكفر و الشرك »ِإمنَّ
َنُْن ُمْستـَْهزُِئوَن« بعلّى بن اىب طالب و أصحابه. یقول اّل 
ُ َيْستـَْهِزُئ هِبِْم« یعين جيازیهم يف اآلخرة جزاء استهزائهم  تعاىل »اللَّ

بعلي و أصحابه.
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عنه، و يتعقبه، و بسر يفر بني يديه من جهة اىل جهة، حىت اخرجه 
من اعمال علي كلها، و لكن بعد ان قطع النسل، و هلك احلرث و 
خرب الداير؛ و حني رجع بسر اىل الشام، قال ملعاوية: اين سرت يف 

هذا اجليش اقتل عدوك ذاهبا جائيا.
فقال له معاوية: هللا فعل ذلك ال انت. قال ولده يزيد لالمام زين 

العابدين:
احلمد هلل الذي قتل اابك. 

فقال له زین العابدین: »لعن هللا من قتل ايب.« و نقول حنن: 
لعن هللا من فعل ذلك و امر به.

قال ابن ايب احلدید 
و كان الذي قتل بسر يف وجهه ذلك ثالثني ألفا، و حرق قوما ابلنار 
... و كان مسلم بن عقبة ليزيد و ما عمل ابملدينة يف وقعة احلرة، 
كما كان بسر ملعاويه و ما عمل يف احلجاز و اليمن، و من يشابه 

ابه فما ظلم.5
الدنیا ابجلنون،  ینتقم من بسر يف  ان  تعاىل  ربه  االمام  و سأل 
فقال: اللهم ال متته حىت تسلبه عقله، فلم یلبث إال یسريا حىت 

ذهب عقله، فكان الصبیان یتبعونه، و یعبثون به.
هبذه البدع و االحداث، ابنتهاك حرم هللا و حرم الرسول، بقتل 
الرجال و ذبح االطفال، بسلب النساء اقراطها و خالخلها؛ هبذه 

و ما الیها قال املتقولون:
معاویة أعرف من علي ابلسیاسة. اجل، ال علي و ال غري علي 
أعرف من معاویة ابلشر و ضراوته فیه و االقدام علیه. و من هنا 

كان سیاسیا عظیما عند اشكاله و امثاله!
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