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أعلنت إسرائيل احلرب على حركة اجلهاد اإلسالمي يف »فلسطني«، 
حيث  »غزة«،  إسرائيل ضد  مسبوقة يف حروب  غري  واقعة  يف 
وضعت إسرائيل وجيشها حركة اجلهاد اإلسالمي هدفاً وحيداً يف 
تلك احلرب اليت استمرت 56 ساعة من القتال الشرس، خارجة 
عن اسرتاتيجيتها املألوفة، اليت حتّمل حركة محاس املسؤولية عن 
كل ما حيدث يف غزة، بل كّرر املسؤولون اإلسرائيليون طوال فرتة 
احلرب أن هدف احلرب الوحيد تدمري قوة حركة اجلهاد اإلسالمي 
إسرائيل  شّنت  ملاذا  وهو:  تساؤالً  یطرح  الذي  األمر  ابلكامل، 
احلرب على حركة اجلهاد اإلسالمي؟ ويف هذا التوقيت ابلذات؟ 

وما هي الدوافع اخلفّية إسرائيلياً من وراء ذلك؟
أواًل، یعترب تكریس وحدة الساحات الفلسطينية أهم منجز ملعركة 
»سيف القدس«، وخاصة بعد أن استطاعت حركة اجلهاد تغيري 
الغربية، من خالل أتسيس كتيبة  الضفة  املواجهة يف  معادالت 
العسكریة للجهاد، وسرعان  الذراع  القدس  التابعة لسرااي  جنني 
ما اتسعت رقعة الكتائب العسكریة على طول حمافظات مشال 
الضفة الغربية بكاملها، ما وضع إسرائيل أمام معضلة اسرتاتيجية 

من العيار الثقيل متمثّلة يف:

نواة  هتدم  البعيد  املدى  على  اإلسالمي  اجلهاد  اسرتاتيجية   -
املشروع الصهيوين السياسي املطروح دولياً وإقليمياً، وخاصة بعد 
»اتفاقات أبراهام«، املبين على متزیق الساحات الفلسطينية، من 
خالل حتویل الضفة الغربية إىل یهودا والسامرة، وحتویل الوجود 
االستيطان  إىل كانتوانت سكانية حتت سيادة  فيها  الفلسطيين 
والتهوید  اإلسرائيلّيني. أما على صعيد قطاع غزة، فاالسرتاتيجية 
األمن«،  مقابل  »االقتصاد  اسرتاتيجية  على  مبنّية  اإلسرائيلية 
يف  القائم  اإلسرائيلي  املخطط  مواجهة  عن  غزة  إبعاد  وحماولة 
إهناء  وابلتايل  األقصى،  واملسجد  القدس  وهتوید  الغربية  الضفة 
املشروع الوطين الفلسطيين، لكون املخطط اإلسرائيلي يف حال 
جناحه، حيّول الشعب الفلسطيين إىل جمرد أشخاص ابحثني عن 
والسياسي  املكاين  الظرفني  حبسب  والفئویة  اجلهویة  مصاحلهم 
اجلامعة  احلال  وحدة  عن  بعيداً  فيهما،  موجدون  هم  اللَذین 
كشعب فلسطيين واحد حتت االحتالل اإلسرائيلي یسعى إىل 

حتریر وطنه »فلسطني«.
- عودة الضفة الغربية إىل خط املواجهة العسكریة ضد االحتالل، 
وفرض معادالت جدیدة، من قبل كتائب سرااي القدس وشهداء 

فشل الحرب اإلسرائيلية على فشل الحرب اإلسرائيلية على 
الجهاد اإلسالميالجهاد اإلسالمي

األقصى، وخاصة يف »جنني« و»انبلس«، األمر الذي ابت یهّدد 
حریة عمل اجليش اإلسرائيلي يف مدن الضفة وقراها وخميماهتا، 
الساحة  يف  االحتالل  ضد  الفلسطيين  الصراع  إشعال  واألهم 
اجليش  یتطلب من  الذي  األمر  الصهيوين،  للمشروع  األساسية 
اإلسرائيلي حماولة كسر شوكة اجلهاد اإلسالمي، الراعية األساسية 
تصرحيات  لذلك كانت  الغربية.  الضفة  يف  العسكریة  للمقاومة 
رئيس األركان اإلسرائيلي أفيف كوخايف تصّب يف اجتاه مالحقة 

اجلهاد اإلسالمي يف كل اجلبهات، وحماولة القضاء عليها كلياً.
اثنياً، ال ميكن إغفال الدوافع اإلسرائيلية السياسية الداخلية من 
وراء احلرب على حركة اجلهاد اإلسالمي، وأتثريات ذلك على 
املشهد السياسي واحلزيب يف إسرائيل. ويف هذا السياق، من اجلدیر 

ابلذكر توضيح املصاحل لثالثّي صنع القرار احلايل يف إسرائيل:
ذلك  االنتقالية،  احلكومة  يف  الوزراء  رئيس  البيد،  ايئري  أواًل، 
الشخص الفاقد ألي سرية ذاتية عسكریة أو أمنية، األمر الذي 
یضعف من حظوظه يف االنتخاابت اإلسرائيلية يف مطلع شهر 
حرابً  أن  البيد  اعتقد  وابلتايل  املقبل،  نوفمرب  الثاين/  تشرین 
الساحة  العسكریة يف  القوة  الثاين يف  یعترب  تنظيم  مقتصرة على 
الفلسطينية،  ميكن أن حتقق االنتصار املفقود للجيش اإلسرائيلي، 
األمر الذي سيتحول إىل نقاط قوة له يف صراعه مع كل من وزیر 
حربه بين غانتس، وبنيامني نتنياهو، على كرسّي رائسة احلكومة يف 

االنتخاابت املقبلة.
إدارة  الذي فشل يف  اإلسرائيلي،  احلرب  بين غانتس وزیر  اثنياً، 
حرب 2014م. على غزة كرئيس أركان، وذاق مرارة اهلزمية كوزیر 
للحرب يف معركة سيف القدس، واملنافس الشرس على منصب 
رئيس الوزراء يف االنتخاابت املقبلة، لذلك شاهدان صراعاً خفياً 
بينه وبني ايئري البيد على الظهور بصورة القائد العسكري الذي 

یدیر املعركة من داخل غرفة العمليات العسكریة.
اثلثاً، أفيف كوخايف رئيس األركان احلايل، ويف اعتقادان أنه كان 
لكون  هلا،  املدبّر  والعقل  احلرب،  ابجتاه  دفعاً  األكثر  العنصر 
كوخايف ال یرید أن ینهي مسريته العسكریة يف هنایة هذا العام من 
دون أن یطّبق خطته املتعددة السنوات )تنوفا(، اليت كلفت موازنة 
اجليش مليارات الدوالرات، حىت ولو على نطاق ضّيق، حبجم 

استهداف حركة اجلهاد اإلسالمي.
وهنا یربز بعض املالحظات حول قدرة اجليش اإلسرائيلي على 

تنفيذ خطة )تنوفا( ضّد اجلهاد اإلسالمي:
املباغتة،  عنصر  استخدام  يف  اإلسرائيلي  اجليش  جناح  رغم   .1
الشمالية  املنطقة  لقائد  االغتيال  عملية  يف  املبادرة  زمام  وأخذ 

لسرااي القدس تيسري اجلعربي، وقصف مراصد اجلهاد اإلسالمي 
اثنية، مل حتقق هذه  ضربة 170  إسرائيلياً  ُسّي  فيما  ومواقعها، 
الضربة املراد منها، حيث مع أول رشقة صاروخية لسرااي القدس 
على منطقة »غوش دان« أثبتت سرااي القدس قدرهتا على احتواء 
الضربة األوىل اإلسرائيلية، اليت كانت هتدف إىل تدمري منظومة 
القيادة والسيطرة لسرااي القدس، وإهناء قدرهتا على إدارة املعركة، 
بل سّجلت سرااي القدس إطالق 1170 صاروخاً على إسرائيل 

خالل 56 ساعة فقط من القتال.
2. انتهاج سرااي القدس اسرتاتيجية الضغط على اجلبهة الداخلية 
اإلسرائيلية، من خالل إدخال أكرب عدد ممكن من اإلسرائيليني 
إىل املالجئ على طول شعاع 100 كلم وصوالً إىل مدینيَت نتانيا 
بئر  ومدینة  أبيب  تل  وقلب  غوریون  بن  مبطار  مروراً  والقدس، 
الرتكيز على سياسة حتویل مستوطنات غالف غزة  السبع، مع 
وقذائفها  القدس  سرااي  صواریخ  بفعل كثافة  حمروقة  منطقة  إىل 
على طول شعاع یصل إىل 20 كلم، أفشال أهم مرتكز يف خطة 

)تنوفا(، وهي احلرب اخلاطفة السریعة والقصرية.
3. رغم جناح إسرائيل يف اغتيال قائد املنطقة اجلنوبية يف سرااي 
القدس خالد منصور، مل یتحقق اهلدف من االغتيال، وحتّول احلزن 
غري  زايدة  إىل  منصور  خالد  حبجم  قائد  اغتيال  إزاء  والغضب 
مسبوقة يف كثافة النريان يف املعركة من قبل سرااي القدس، وملدايت 

أوسع.
يف احملّصلة، نعتقد أن الثالثي البيد وغانتس وكوخايف، مع أول 
عملية فدائية خترج من الضفة الغربية أو القدس أو مناطق الـ48، 
سيدركون مدى فشل رهاانهتم السياسية الداخلية على حتویل حرهبم 
على اجلهاد اإلسالمي إىل أوراق انتخابية يف ابزار االنتخاابت 
اإلسرائيلية، فهذه احلرب مل تنتج وضعاً جدیداً غري الذي كان قبل 
اندالعها، فهي مل حُترز تغيريات عميقة يف الواقع أو الوعي لدى 
حركة اجلهاد اإلسالمي، والدليل األهم على ذلك شروط اتفاق 
ضرب عن 

ُ
وقف إطالق النار اليت وضعت كالً من قضية األسري امل

الطعام خليل عواودة واألسري الشيخ بسام السعدي القائد الوطين 
الكبري، كرمَزین لتكریس مبدأ وحدة الساحات بني الضفة الغربية 
املعركة منذ  الذي أطلقته حركة اجلهاد على اسم  العنوان  وغزة، 
حلظة اندالعها، مبعىن حتقيق اجلهاد االسالمي هلدفها السياسي 

االسرتاتيجي، وفشل إسرائيل يف حرهبا على  اجلهاد اإلسالمي.

املصدر: شفقنا العريب.
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ويف غضون ذلك، نزح مئات اآلالف يف ميامنار، حيث ما زالوا 
یواجهون االضطهاد والعنف.

أييت ذلك فيما جّددت األمم املتحدة والوالايت املتحدة ودول 
وتعهدت  للروهينغا،  دعمها  األسبوع  هذا  أخرى  ومجاعات 

ابملساعدة يف حتقيق العدالة يف احملاكم الدولية.
إذ قالت سامانثا ابور، مدیرة الوكالة األمریكية للتنمية الدولية، 
يف بيان، إنَّ وكالتها تدين تصرفات القادة العسكريني الذين دبروا 
اآلن عواقب ال  الناجون  یواجه  الروهينغا.  اإلابدة اجلماعية ضد 

ميكن تصورها - النزوح والصدمات واملعاانة.
فيما أضاف وزیر اخلارجية، توين بلينكن، يف بيان منفصل، أنَّ 
دّشنه  الذي  املستقل  التحقيق  دعم  تواصل  املتحدة  الوالايت 
جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف انتهاكات حقوق 
اإلنسان يف ميامنار، وقضية غامبيا ضد ميامنار يف حمكمة العدل 

اجلنائية الدولية، وقضااي أخرى يف احملاكم يف مجيع أحناء العامل.
لكن برغم مرور 5 سنوات، تواجه األمم املتحدة نقصاً يف التمویل، 
حيث مجعت أقل من نصف املبلغ الذي انشدت به، وهو 880 

مليون دوالر هذا العام حىت اآلن.

املصدر: الدستور؛ ابلتلخيص.

قالت وزارة الصحة العامة والسكان اليمن، إن 15483 شهيداً 
األمریكي  العدوان  املدنيني سقطوا جراء  من  و31598 جرحياً 

السعودي اإلمارايت على اليمن.
وأوضحت الوزارة يف مؤمتر صحفي ُعقد اليوم، حول ااثر العدوان 
عدد  أن  الثامن  للعام  الصحي  القطاع  على  وتبعاته  واحلصار 
الضحااي املدنيني حىت اليوم بلغ 47081 مواطنا، منهم 15483 
شهيداً، و 31598 جرحياً.. مؤكدة أن 25 يف املائة من الضحااي 

املدنيني اطفال ونساء.
صحيا  مرفقا   162 دمر  الغاشم  العدوان  حتالف  أن  وأضافت 
بشكل كامل، و375 بشكل جزئي واخرجها عن العمل.. مشرية 
إىل استشهد 66 من الكوادر الطبية ابلقصف املباشر من قبل 

حتالف العدوان، كما مت تدمري 70 سيارة اسعاف.
وأشارت الوزارة إىل أن احلصار تسبب برفع معدالت سوء التغذیة 
احلاد اىل اكثر من 632 الف طفل دون سن اخلامسة و 1.5 
مليون امرأه حامل ومرضعة، كما تسبب احلصار والقصف املكثف 
واالسقاط  اخللقية  التشوهات  نسب  ارتفاع  اىل  حمرمة  أبسلحة 
لألجنة مبعدل 350 الف حالة إسقاط و 12 الف حالة تشوه.

ولفتت وزارة الصحة إىل أن احلصار تسبب برفع نسب املواليد 

العدوان ومبعدل 22599  اخلدج اىل 8% مقارنة ابلوضع قبيل 
حالة سنواي، كما توفيت خالل 8 سنوات من احلصار املستمر 

على اليمن 40320 امرأة حامل، و 103680 طفال.
اعداد  زايدة  تسبب يف  اليمن  على  اجلائر  احلصار  أن  وأكدت 
يف  العدوان  بدایة  املعدل  عن   %  50 بنسبة  ابألورام  املصابني 

2015م وبلغت 46204 حالة خالل العام 2021م.
وبينت وزارة الصحة أن حتالف العدوان مينع ادخال معدات طبية 
حيویة وعزفت شركات دولية عن تورید االدویة اىل اليمن نتيجة 
للحصار.. موضحة أن شحنات مساعدات انتهت نتيجة بقائها 

يف جيبويت كمحطة قسریة ملرور املساعدات اىل اليمن.
وأوضحت أن الفتح احملدود ملطار صنعاء وميناء احلدیدة يف ظل 
اهلدنة ال یفي أبدىن احتياجات القطاع الصحي وحاجة املرض.. 
رواتب كوادر وموظفي  قطع  یواصل  العدوان  أن حتالف  مؤكدة 

القطاع الصحي.
هو  هنائيا  العدوان  ووقف  احلصار  رفع  أن  الصحة  وزارة  وأكد 

اخلطوة األوىل والصحيحة ملعاجلة االزمة االنسانية يف اليمن.

املصدر: قناة العامل.

ال یزال مئات اآلالف من »الروهينغا« يف »بنغالدیش« وأماكن 
أخرى یعانون من عواقب تفوق التصور بعد 5 سنوات من فرارهم 

من احلملة الدمویة اليت یشنها جيش »ميامنار« ضدهم.
موقع »Axios« األمریكي، قال اخلميس، 25 أغسطس/آب 
أبهنم  املسلمني،  من  ومعظمهم  الروهينغا،  ُوِصف  2022م.، 

»األقلية األكثر اضطهاداً يف العامل«.
إذ قُِتل اآلالف ونزح 745 ألفاً يف عام 2017م. مع تكثيف 
جيش ميامنار محلته اليت استمرت لسنوات ضد األقلية العرقية، 
وهو  مجاعية  إابدة  أخرى  ودول  املتحدة  الوالايت  أعلنتها  اليت 

إعالن ترفضه ميامنار.
وحىت اليوم، ال یزال ما یقرب من مليون من الروهينغا - نصفهم 
من األطفال - یعيشون يف ظروف مزریة يف خميمات الالجئني 
حد  إىل  العمل  یستطيعون  ال  حيث  بنغالدیش،  يف  املكتظة 
كبري، وحتركاهتم ُمقّيدة، وتقول اجلماعات احلقوقية إهنم یتعرضون 

النتهاكات حقوق اإلنسان.
ووفقاً للموقع األمریكي، فقد فشلت احملاوالت السابقة للسماح 
يف  األمين  الوضع  وتدهور  ميامنار،  إىل  أبمان  ابلعودة  للروهينغا 
العسكري  االنقالب  منذ  آسيا  شرق  جنوب  يف  الواقعة  الدولة 

العام املاضي.

الكشف عن الكشف عن 
اثار العدوان اثار العدوان 
األمريكي األمريكي 
السعودي السعودي 
اإلماراتياإلماراتي

الروهينغا يعانون عواقب تفوق الروهينغا يعانون عواقب تفوق 
التصور بعد التصور بعد 55 سنوات سنوات
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مسلم  عن  مرسال  روى  املعتربة  الكتب  بعض  يف  رأیت  أقول 
اجلصاص قال دعاين ابن زايد إلصالح دار اإلمارة ابلكوفة فبينما 
أان أجصص األبواب وإذا أان ابلزعقات قد ارتفعت من جنبات 
الكوفة فأقبلت على خادم كان معنا فقلت: ما يل أرى الكوفة 
تضج قال الساعة أتوا برأس خارجي خرج على یزید فقلت من 
هذا اخلارجي فقال احلسني بن على قال فرتكت اخلادم حىت 
خرج ولطمت وجهي حىت خشيت على عيين أن یذهب وغسلت 

یدي من اجلص وخرجت من ظهر القصر.2
فدخل عليه )یزید( زید بن أرقم و رأى الرأس يف الطست و هو 
یضرب ابلقضيب على أسنانه فقال كف عن ثناايه فطاملا رأیت 
النيب یقبلها فقال یزید لو ال انك شيخ كبري خرفت لقتلتك و 
دخل عليه راس اليهود فقال: ما هذا الرأس؟ فقال: رأس خارجي. 
قال: و من هو قال احلسني. قال ابن من قال: ابن على. قال: 
و من أمه؟ قال: فاطمة. قال: و من فاطمة. قال: بنت حمّمد. قال: 

نبيكم؟ قال: نعم. قال: ال جزاكم هللا خريا...3 

إثبات أن احلسني قد قتل
 هبذا اإلسناد عن امحد عن اهلروى يف خرب طویل عن الرضا
يف نفى قول من قال أن احلسني مل یقتل و لكن شبه هلم 
قال و هللا لقد قتل احلسني و قتل من كان خريا من 
احلسني أمري املؤمنني و احلسن بن على و ما منا 
إال مقتول و إين و هللا ملقتول ابلسم ابغتيال من یغتالين اعرف 
 اخربه به جربائيل ذلك بعهد معهود إىل من رسول هللا

عن رب العاملني عز و جل.4 
حمّمد بن يعقوب الكليىن عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت حمّمد 
بن عثمان العمري أن یوصل يل كتااب قد سألت فيه عن مسائل 

 :أشكلت على فورد التوقيع خبط موالان صاحب الزمان
»أما ما سالت عنه خري مما آاتكم و إما ظهور الفرج فانه إىل هللا و 
كذب الوقاتون و أما قول من زعم أن احلسني مل يقتل فكفر و 
تكذيب و ضالل و أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواه حديثنا 
أما حمّمد بن عثمان  فاهنم حجيت عليكم و أان حجه هللا عليهم و 
أبيه من قبل فانه ثقيت و كتابه كتايب  العمري رضى هللا عنه و عن 
و أما حمّمد بن على بن مهزاير االهوازي فسيصلح هللا قلبه و يزيل 
عنه شكه و أما ما وصلتنا به فال قبول عندان إال ملا طاب و طهر و 
مثن املغنني حرام و أما حمّمد بن شاذان بن نعيم فانه رجل من شيعتنا 
أهل البيت و أما أبو اخلطاب حمّمد بن أىب زينب األجدع فانه ملعون 

وأصحابه ملعونون فال جتالس أهل مقالتهم فإين منهم.«5

العقائد الفاسدة اليت نشرهتا بنو أمية يف أفكار املسلمني عامة وأهل 
الشام خاصة.

عقيدة أهل الشام اجلرب
زايد  ابن  على   على بن  احلسني  عيال  فادخل  املفيد  قال 
فدخلت زینب أخت احلسني يف مجلتهم متنكرة و عليها 
إماؤها  ثياهبا و مضت حىت جلست انحية و حفت هبا  ارذل 
فقال ابن زايد من هذه اليت احنازت فجلست انحية ومعها نساؤها 
فلم جتبه زینب فأعاد القول اثنيه و اثلثه یسال عنها فقالت له 
 رسول هللا بنت   فاطمة بنت  زینب  هذه  إمائها  بعض 
فاقبل عليها ابن زايد و قال: »احلمد هلل الذي فضحكم و قتلكم و 
 اكذب احدوثتكم فقالت زينب احلمد هلل الذي أكرمنا بنبيه حمّمد

و طهران من الرجس تطهريا إمنا يفتضح الفاسق.«
 قال السيد و ابن منا مث التفت ابن زايد إىل على بن احلسني

فقال: 

دور زيارة جابر دور زيارة جابر 
في تثبيت النهضة في تثبيت النهضة 

الحسينيةالحسينية
األربعون من أايم هللا املهمة والقيمة اليت فيها یتوجه عشاق سيد 
الشهداء أيب عبد هللا احلسني إىل حرمه املقدس وجيتمعون 
تلك  ویذكرون  عليه  العزاء  مراسم  ویقيمون  املباركة،  قبته  حتت 
املواقف البطولية ویرددون املصائب املؤملة اليت وردت عليه، تلك 
املصائب اليت ارتكبتها الزمرة الطاغية من آل أمية عليهم لعائن 

هللا.
األربعون من السنن اليت تبني وتشخص هویة الشيعة اإلمامية...

إن هذه السنة قد أسسها اإلسالم حيث حتریضه على االهتمام 
بزايرة قبور األولياء والشهداء، وقد كان حيييها أولياء الدین حيث 
كانوا یزورون قبور الرموز الدینية من األنبياء واألولياء والشهداء 

والصاحلني.
ولكن يف هذه املرة، ويف خصوص زايرة قرب سيد الشهداء، أمهية 
ذلك  ضوء  وعلى  مميزاً  طابعاً  وأخذت  تضاعفت  قد  املوضوع 
أصبحت أول زايرة لقربه مصريیة، وألمهيتها صار هذا األمر 
على عهدة شخصية متميزة أال وهو جابر بن عبدهللا األنصاري 
وصاحبه عطية العويف رضوان هللا تعاىل عليهما ومها أول من طبقا 
هذه السنة املباركة، أال وهي زايرة قرب اإلمام احلسني، ومن 

الشيعي  به  )ویعىن  املؤمن  عالمات  من  الزايرة  هذه  صارت  مث 
اإلمامي( حيث احلدیث املعروف عن اإلمام العسكري عليه 

أفضل التحية والثناء املنقول يف املصباح للشيخ، أنه قال:
األربعني  وزايرة  واخلمسني  اإلحدى  صالة  مخس  املؤمن  »عالمات 

والتختم ابليمني وتعفري اجلبني واجلهر ببسم هللا الرمحن الرحيم.«1
إن هذه اخلطوة اليت خطاها هذا الصحايب اجلليل رضوان هللا تعاىل 
عليه كان هلا األثر البالغ يف إحياء شریعة النيب حمّمد كان هلا 
دور عظيم يف تثبيت النهضة املباركة احلسينية وتركيز جذورها مدى 

األعصار والقرون.
الثوریة وخطورة هذا  نتعرف على أمهية هذه احلركة  لو أردان أن 
من  أمية  بنو  أحاكته  ما  وإابدة مجيع  وأتثريه يف حتطيم  املوقف 

الباطل، ینبغي لنا أن نتعرف على مطالب ثالثة:
األول: اإلعالم املناوئ ضد اإلمام احلسني وأصحابه من قبل 

الطاغية یزید وذلك قبل قتله وبعده.
وأما ابلنسبة إىل املطلب األول :

إن اإلعالم األموي قد نشر بني الناس أن هناك خارجي خرج 
على احلكم وقد خالف اإلسالم فقتل. 
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من هذا فقيل على بن احلسني فقال: ا ليس قد قتل هللا على 
بن احلسني. فقال على: »قد كان يل أخ يسمى على بن 
احلسني قتله الناس.« فقال: بل هللا قتله. فقال: »علي هللا يتوىف 
األنفس حني موهتا و اليت مل متت يف منامها.« فقال ابن زايد: و لك 

جرأه على جواىب اذهبوا به فاضربوا عنقه. 
فسمعت عمته زینب فقالت: اي بن زايد انك مل تبق منا أحدا 

فان عزمت على قتله فاقتلين معه. 
و قال املفيد و ابن منا فتعلقت به زینب عمته و قالت: اي بن 
زايد حسبك من دمائنا و اعتنقته و قالت: و هللا ال أفارقه فان قتلته 
فاقتلين معه فنظر ابن زايد إليها و إليه ساعة. مث قال: عجبا للرحم و 

هللا إين ألظنها ودت إين قتلتها معه.

شخصية كل من جابر بن عبد هللا األنصاري و عطية العويف.

من هو هذا الصحايب؟
العريب  املدين  حزام  بن  عمرو  ابن  األنصاري  عبدهللا  بن  جابر  هو 
مع  غزوة  عشرة  ومثاين  بدراً  شهد  »املدینة«،  نزل  اخلزرجي. 
النيب وهو من أصحاب رسول هللا، ومن األصفياء من 
أصحاب  ومن  مخيسه،  شرطة  ومن   أمرياملؤمنني أصحاب 
 السجاد واإلمام   احلسني واإلمام   احلسن اإلمام 

.واإلمام الباقر

مواصفاته
له  أنه كان   :البيت ألهل  والعملي  القليب  البالغ  والئه   .1
والء وحب مميز ابلنسبة إىل أهل البيت، یالحظ من خالل 

األحادیث اآلتية:
قال اإلمام الصادق: »إن جابر بن عبدهللا كان آخر من بقي 
».وكان رجال منقطعا إلينا أهل البيت من أصحاب رسول هللا

 عن أىب جعفر حمّمد بن على :2. ارتباطه املباشر ابألئمة
إن فاطمة بنت على بن أيب طالب ملا نظرت إىل ما یفعل 
ابن أخيها على بن احلسني بنفسه من الداب يف العبادة أتت 
جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري. فقالت له: اي 
صاحب رسول هللا إن لنا عليكم حقوقا من حقنا عليكم إن إذا رأيتم 
أحدان يهلك نفسه اجتهادا إن تذكروه هللا و تدعوه إىل البقيا على 
نفسه وهذا على بن احلسني بقيه أبيه احلسني قد اخنرم انفه و ثفنت 
جبهته و ركبتاه و راحتاه ادءااب منه لنفسه يف العبادة. فأتى جابر بن 

عبد هللا ابب على بن احلسني و ابلباب أبو جعفر حمّمد بن 
على يف اغيلمه من بىن هاشم قد اجتمعوا هناك فنظر جابر 
إليه مقبال فقال هذه مشيه رسول هللا و سجيته فمن أنت اي 
غالم قال فقال: »أان حمّمد بن على بن احلسني.« فبكى جابر، مث 
قال: أنت و هللا الباقر عن العلم حقا ادن مىن أبيب أنت فدان منه. 
فحل جابر أزراره و وضع یده على صدره فقبله و جعل عليه 
خده و وجهه، وقال له: أقرئك عن جدك رسول هللا السالم و 

قد أمرين إن افعل بك ما فعلت...6
جابر كان ذخرية هللا حيث طول هللا يف عمره و ابرك فيه و ذلك 

إلیصال رسالتني إىل البشریة 
- تثبيت مشروعية خروج احلسني على من كان یطلق على 
نفسه أمري املؤمنني و هو الفاسق یزید - وذلك من خالل زايرته 

یوم األربعني.
.التعریف بشخصيه سادس احلجج اإلمام الباقر -

الناس  جابر كان  یعادي  املسلمني كان  من  أحدا  نشاهد  مل 
یتسابقون يف رؤیة جابر فيأتون من مجيع أرجاء العامل اإلسالمي.

عطية العوفـي
أقول: قال أبو جعفر الطربي يف كتاب »ذیل املذیل« عطية بن سعد 

بن جنادة العويف من جدیلة قيس و یكىن أاب احلسن.
قال ابن سعد: أخربان سعد بن حمّمد بن احلسن بن عطية قال: 
جاء سعد بن جنادة إىل علي بن أيب طالب و هو ابلكوفة 
فقال: اي أمري املؤمنني، انه قد ولد يل غالم فسمه، فقال: »هذا 

عطية هللا.« فسمي عطية.
كتب احلجاج إىل حمّمد بن القاسم الثقفي إن ادع عطية فإن لعن 
علي بن أيب طالب و إال فاضربه أربعمائة سوط و أحلق 
رأسه و حليته فدعاه و أقرأه كتاب احلجاج و أىب عطية أن یفعل 

فضربه أربعمائة سوط و حلق رأسه و حليته.
قيل يف »تنقيح املقال«: عن ملحقات الصراح قال: عطية العويف 
ابن سعيد، له تفسري يف مخسة أجزاء، قال عطية: عرضت القرآن 
على ابن عباس ثالث عرضات على وجه التفسري و أما على وجه 

القراءة فقرأت عليه سبعني مرة، انتهى.
و هو ینقل اخلطبة الفدكية. 55% من أحادیثه تتعلق بشخص 
علي مثال »حدیث املنزله«، »حدیث الثقلني«، »حدیث 
الغدیر« و35% من أحادیثه تتعلق خبصوص األئمة و الباقي 

أعىن 15% ترتبط بقضااي أخرى.

املوقف الثوري
أین  جابر!  أین  منتظر!  غري  حدث  إنه  عظيمة!  مفاجأة  إهنا 
جابر! الكل یتساءل.. الكل یتحسس.. عامة الناس ال یعرفون 
و ال یدرون عن استشهاد احلسني.. أم سلمة كانت تعرف 
عن ذلك وذلك من خالل القارورة اليت كانت تربة كربالء فيها 
ورمبا أخربت جابر بذلك أو أن جابر قد تطلع على هذا األمر 
من خالل األحادیث اليت سعها عن رسول هللا حول استشهاد 
احلسني وزمان استشهاده ومكانه علماً أبن جابر كان مطضلعاً 

على كثري من األسرار.
فمن الطبيعي هذه التساؤالت فكان خيطر يف أذهان الناس كل 

شئ إال هذه الزايرة و ذلك لعلل كثرية..
.منها أصل استشهاده

عن  انهيك  املشي  من  یتمكن  ال  حيث  جابر  عجز  ومنها: 
الذهاب إىل بالد بعيدة عن املدینة أعين العراق.

.. سقط فمات.. أو انم ومل یستيقظ أو ما شابه ذلك!!
فما هي السبل اليت حتيل دون إحاكة املؤامرات ضد هذه احلركة 

الثوریة؟
عطية العويف هو الرجل الذي بيده سوف تبقي تلك احلركة من 
غري حدوث أي خطورة عليها فهو الذي سوف حيافظ على جابر 
وهو الذي سوف ینشر خرب التعدي عليه لو وقع ذلك وهو الذي 
سوف ینقل خرب زايرته لقرب احلسني إن وصال إىل كربالء وابلفعل 
قد نقل ذلك اخلرب جبميع خصوصياته. كيف ال وهو مفسر القرآن 
وحمدث األخبار وحریص على مثل هذه األخبار واحلوادث اليت 

تتعلق أبهل البيت كما عرفت ذلك.

زايرة احلسني
 عطيه العوىف قال خرجت مع جابر بن عبد هللا األنصاري
زائرین قرب احلسني بن على بن أيب طالب فلما وردان كربال دان 
جابر من شاطئ الفرات فاغتسل مث ائتزر ابزار و ارتدى ابخر مث 
فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه مث مل خيط خطوة إال ذكر هللا 
حىت إذا دان من القرب قال إملسنيه فأملسته فخر على القرب مغشيا 
عليه فرششت عليه شيئا من املاء فآفاق و قال: اي حسني! ثالاث. 

مث قال: حبيب ال جييب حبيبه؟! 
مث قال: وأىن لك ابجلواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك و 
فرق بني بدنك و رأسك فأشهد انك ابن النبيني وابن سيد املؤمنني 
وابن حليف التقوى وسليل اهلدى وخامس أصحاب الكساء و ابن 
سيد النقباء و ابن فاطمة سيدة النساء و ما لك ال تكون هكذا و 

املتقني و رضعت  قد غذتك كف سيد املرسلني و ربيت يف حجر 
من ثدي اإلميان و فطمت ابإلسالم فطبت حيا و طبت ميتاً غري 
إن قلوب املؤمنني غري طيبة لفراقك و ال شاكة يف اخلرية لك فعليك 
سالم هللا ورضوانه واشهد انك مضيت على ما مضى عليه أخوك 

حيىي ابن زكراي. 
مث جال ببصره حول القرب و قال: السالم عليكم أيها األرواح اليت 
الصالة  أقمتم  إنكم  بفناء قرب احلسني وأانخت برحله اشهد  حلت 
وآتيتم الزكاة وأمرمت ابملعروف وهنيتم عن املنكر وجاهدمت امللحدين 
وعبدمت هللا حىت أاتكم اليقني والذي بعث حمّمدا ابحلق لقد شاركناكم 

فيما دخلتم فيه. 
قال عطيه: فقلت جلابر: كيف و مل هنبط واداي و مل نعل جباًل و مل 
نضرب بسيف و القوم قد فرق بني رؤوسهم و أبداهنم وأوالدهم و 

أرملت األزواج؟ 
فقال يل: اي عطيه مسعت حبييب رسول هللا يقول: »من احب 
قوماً حشر معهم و من أحب عمل قوم أشرك يف عملهم و الذي 
عليه  مضى  ما  على  أصحايب  ونية  نييت  إن  ابحلق   حمّمدا بعث 
احلسني وأصحابه خذوين حنو أبيات كوفان فلما صران يف بعض 
الطريق فقال يل اي عطيه هل أوصيك وما أظن أنين بعد هذه السفره 
مالقيك احبب حمب آل حمّمد ما أحبهم و ابغض مبغض آل 
 حمّمد ما ابغضهم وإن كان صواما قواما وارفق مبحب آل حمّمد
فانه إن تزل قدٌم بكثرة ذنوهبم ثبتت هلم أخرى مبحبتهم فان حمبهم 

يعود إىل اجلنة و مبغضهم يعود إىل النار.«

اهلوامش:
1. »حبار األنوار«، ج 85، ص75، روایة7، ابب 24.

2. نفس املصدر، ج 45، ص 112، روایة 1، ابب 39.
3. نفس املصدر، ج 45، ص 186، روایة 31، ابب 39.
4. نفس املصدر، ج 49، ص 285، روایة 5، ابب 19.

5. نفس املصدر، ج 53، ص 180، روایة 10، ابب 31.
6. نفس املصدر، ج 46، ص 60، روایة 18، ابب5.

https://www. أنصاراين،  حسني  الشيخ  الرمسي  املوقع  املصدر: 
erfan.ir/arabic/26247.htm ابلتلخيص
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أراكم قوماً جتهلون، ال ترجعن بعدي كفاراً مرتدين، متأولني للكتاب 
السنة ابهلوى، ألن كل سنة  على غري معرفة، وتبتدعون 

وحدث وكالم خالف القرآن فهو رد وابطل.
القرآن إمام هدى، وله قائد يهدي إليه، 
واملوعظة  ابحلكمة  إليه  ويدعو 
احلسنة، ويل األمر بعدي وليه، 
وحكميت  علمي  ووارث 
وما  وعالنييت،  وسري 
من  النبيون  ورثه 
وارث  وأان  قبلي، 
فال  ومورث، 
بنكم  تكذ

أنفسكم.
الناس!  أيها 
هللا هللا يف أهل 
فإهنم  بييت، 
الدين،  أركان 
بيح  مصا و
ومعدن  الظلم، 
العلم، علي أخي 
ووزيري  ووارثي، 
والقائم  وأميين 
بعهدي  واملويف  أبمري، 

على سنيت.
وآخرهم  امياانً،  يب  الناس  أول 
عهداً عند املوت، وأوسطهم يل لقاء 
يوم القيامة، فليبلغ شاهدكم غائبكم، أال 
ومن أم قوماً إمامة عمياء، ويف األمة من هو أعلم 

منه فقد كفر.
عدة  له  ومن كانت  أان،  فها  تبعة  قبلي  له  ومن كانت  الناس!  أيها 
فليأت فيها علي ابن أيب طالب، فإنه ضامن لذلك كله، حىت ال يبقى 

ألحد علي تباعة.«
املصدر: اجمللسي، حمّمدابقر، »حبار األنوار«، بريوت، دار إحياء الرتاث 

العريب، ج  22، ص 484.

 خطبة رسول اهلل
عند وفاته

قال عيسى الضرير: سألت اإلمام الكاظم وقلت: »إن الناس 
مث  ابلناس،  یصلي  أن  بكر  أاب  أمر   النيب أن  أكثروا يف  قد 
عمر، فأطرق عين طویاًل، مث قال: »ليس كما ذكروا، ولكنك 

اي عيسى كثري البحث عن األمور، وال ترضى عنها إال بكشفها.«
فقلت: أبيب أنت وأمي إمنا أسأل عما أنتفع به يف ديين وأتفقه خمافة أن 

أضل، وأان ال أدري، ولكن مىت أجد مثلك يكشفها يل.
 ،عليًا دعا  مرضه  يف  ثقل  ملا   النيب »إن   :فقال
فوضع رأسه يف حجره، وأُغمي عليه، وحضرت الصالة فأوذن 
هبا، فخرجت عائشة، فقالت: اي عمر! أخرج فصل ابلناس. فقال: 
أبوك أوىل هبا. فقالت: صدقت، ولكنه رجل لني، وأكره أن يواثبه 

القوم فصل أنت.
فقال هلا عمر: بل يصلي هو وأان أكفيه إن وثب واثب، أو حترك 
منها، والرجل  يفيق  أراه  أن حممدًا مغمى عليه ال  متحرك، مع 
مشغول به ال يقدر أن يفارقه، یرید عليًا، فبادره ابلصالة قبل 
أن یفيق، فإنه إن أفاق خفت أن أيمر عليًا ابلصالة، فقد 

سعت مناجاته منذ الليلة، ويف آخر كالمه: »الصالة الصالة.«
مث  ذلك،  القوم  فأنكر  ابلناس،  ليصلي  بكر  أبو  »فخرج  قال: 
ظنوا أنه أبمر رسول هللا، فلم یكرب حىت أفاق، وقال: 
العباس، فدعي فحمله هو وعلي، فأخرجاه حىت  ادعو يل 
صلى ابلناس، وإنه لقاعد، مث محل فوضع على منربه، فلم جيلس 
بعد ذلك على املنرب، واجتمع له مجيع أهل املدینة من املهاجرین 
العواتق من خدورهن، فبني ابك وصائح  واألنصار، حىت برزت 
والنيب خيطب ساعة، ویسكت ساعة،  وصارخ ومسرتجع، 

وكان مما ذكر يف خطبته أن قال:
»اي معشر املهاجرين واألنصار، ومن حضرين يف يومي هذا ويف ساعيت 
هذه من اجلن واإلنس، فليبلغ شاهدكم الغائب، أال قد خلفت فيكم 
كتاب هللا، فيه النور واهلدى والبيان، ما فرط هللا فيه من شيء، حجة 

فيكم  وخلفت  عليكم،  يل  هللا 
الدين  علم  األكرب  العلم 

ونور اهلدى، وصيي علي 
بن أيب طالب، أال هو 

حبل هللا فاعتصموا 
وال  مجيعاً  به 
عنه،  تفرقوا 
نعمة  واذكروا 
اذ  عليكم  هللا 
أعداء  كنتم 
بني  فألف 
 ، بكم قلو
صبحتم  فا

بنعمته إخواانً.
هذا  الناس!  أيها 

علي بن أيب طالب، 
كنز هللا اليوم وما بعد 

وتواله  أحبه  من  اليوم، 
فقد  اليوم،  بعد  وما  اليوم 

أوىف مبا عاهد عليه هللا، وأدى 
ما وجب عليه، ومن عاداه اليوم وما 

بعد اليوم، جاء يوم القيامة أعمى وأصم، 
ال حجة له عند هللا.

أيها الناس! ال أتتوين غداً ابلدنيا تزفوهنا زفاً، وأييت أهل 
بييت شعثاً غرباً، مقهورين مظلومني، تسيل دماؤهم أمامكم، وبيعات 
الضاللة والشورى للجهالة، أال وإن هذا األمر له أصحاب وآايت، 
قد مساهم هللا يف كتابه، وعرفتكم وبلغتكم ما ُأرسلت به إليكم، ولكين 
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أخرج احلافظ ابن عقدة أن احلسن بن علي ملا أمجع على صلح 
 معاویة قام خطيبا ومحدهللا وأثىن عليه وذكر جده املصطفى
ابلرسالة والنبوة مث قال: »إان أهل بيت أكرمنا هللا ابإلسالم واختاران 
واصطفاان وأذهب عنا الرجس وطهران تطهريا، مل تفرتق الناس فرقتني 
إال جعلنا هللا يف خريمها من آدم إىل جدي حممد، فلما بعث هللا 
للنبوة واختاره للرسالة وأنزل عليه كتابه مث أمره ابلدعاء إىل  حممدا 
هللا عزوجل فكان أيب أول من استجاب هلل ولرسوله، وأول من آمن 
وصدق هللا ورسوله وقد قال يف كتابه املنزل على نبية املرسل: 
»َأَفَمن َكاَن َعَلى بَِيَنٍة ِمن رَِبِه َويـَتـُْلوُه َشاِهٌد ِمْنُه«1 فجدي الذي على 
بينة من ربه وأيب الذي يتلوه وهو شاهد منه. وقد مسعت هذه االُمة 
جدي يقول: ما ولت أمة أمرها رجال وفيهم من هو أعلم منه إال 
مل يزل يذهب أمرهم سفاال حىت يرجعوا إىل ما تركوه. ومسعوه يقول 
أليب: أنت مين مبنزلة هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي. وقد 
رأوه ومسعوه حني أخذ بيد أيب بغدير خم وقال هلم: من كنت مواله 
فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاده، مث أمرهم أن يبلغ 

الشاهد الغايب.«2

وخطب قبل دخول معاویة الكوفة فقال: »أيها الناس، إمنا 
حنن أمراؤكم وضيفانكم، وحنن أهل بيت نبيكم الذين أذهب هللا عنهم 
الرجس وطهرهم تطهريا«، وكرر ذلك حىت أبكى اجلميع.3 ويف 
هذین اخلطابني تركيز على مجلة من املفاهيم والتصورات العقائدیة 
على  والنص   ،علي اإلمام  ومقامات  فضائل  ومن مجلتها: 
إمامته وخالفته، وإمامة أهل البيت، وعصمتهم، ومصري األمة 

عند تويل غري األعلم عليها.
وبعد أن مت الصلح عقد اجتماع موسع حضره اإلمام ومعاویة 
تعرب عن منهج  اليت  اإلمام ومعاویة اخلطب  وأتباعهما، وتبادل 

كل منهما.
فقد بني اإلمام دور أهل البيت يف إمامة وخالفة األمة، 
ووجوب طاعتهم، ومما جاء يف خطابه: »حنن حزب هللا املفلحون 
وعرتة رسول هللا األقربون، وأهل بيته الطاهرون الطيبون، وأحد 
إذ  فإن طاعتنا مفروضة،   ...اللذين خلفهما رسول هللا الثقلني 
كانت بطاعة هللا والرسول وأويل األمر مقرونة.«4 وبني فضائل 
أهل البيت يف هدایة الناس واخراجهم من الضاللة إىل النور، 

ودورهم يف حقن دمائهم، وأكد على املواثيق املأخوذة على معاویة 
يف إقامة العدل وحتسني األوضاع املعيشية، ومما قاله: »أيها الناس 
لكم  قد أخذت  إن هللا هداكم أبولنا، وحقن دماءكم آبخران، وإين 
على معاوية أن يعدل فيكم وأن يوفر عليكم غنائمكم، وأن يقسم 
فيكم فيأكم«، مث أقبل على معاویة، فقال: أكذاك؟ قال: نعم.5 
وروى حبيب بن اثبت، قائال: »خطب معاوية ابلكوفة حني دخلها، 
واحلسن واحلسني جالسان حتت املنرب، فذكر عليا فنال منه، 
مث انل من احلسن... مث قام احلسن فقال: أيها الذاكر عليا، أان 
فاطمة وأمك  معاوية وأبوك صخر، وأمي  احلسن وأيب علي، وأنت 
هند، وجدي رسول هللا وجدك عتبة بن ربيعة، وجديت خدجية وجدتك 
وحديثا،  قدميا  وشران  حسبا،  وأألمنا  ذكرا  أمخلنا  هللا  فلعن  قتيلة، 
وأقدمنا كفرا ونفاقا، فقال طوائف من أهل املسجد: آمني.«6 وحنن 

نقول: آمني مث آمني مث آمني مث آمني.

عدم االعرتاف بشرعية سلطة معاوية
مجيع  يف  معاویة  سلطة  بشرعية   احلسن اإلمام  یعرتف  مل 
املواقف، فكان یسميه ابسه دون اضافة أي لقب إليه لئال یضفي 
تسميته  على  اجباره  معاویة  یستطع  ومل  أیة صفة شرعية،  عليه 
ابألمري أو اخلليفة، وكان اإلمام الیستجيب ألوامر معاویة، 
فقد أراد منه أن یتوىل قتال اخلوارج من أجل اشغال املعارضة له 
لقد كففت  »وهللا   :اإلمام فأجابه  اآلخر،  ابلبعض  بعضها 
عنك حلقن دماء املسلمني، وما أحسب ذلك يسعين؛ أفأقاتل عنك 
 قوما أنت وهللا أوىل ابلقتال منهم.«7. وجاء يف روایة أخرى أنه

قال: »لو آثرت أن أقاتل أحدا من أهل القبلة لبدأت بقتالك فإين 
تركتك لصالح األمة وحقن دمائها.«8 

والدرس املستفاد من موقف اإلمام هو عدم شرعية حكومة 
معاویة وعدم شرعية األوامر الصادرة منه، اضافة إىل أولویة جماهدة 
احلكومة اجلائرة عند توفر القدرة قبل جماهدة الفئات الضالة اليت 

ال سلطان هلا.

رفض مصاهرة االمويني وتبيان حقيقة الصراع
رام معاویة مصاهرة بين هاشم، وكتب لعامله مروان أن خيطب 
زینب بنت عبدهللا بن جعفر ليزید لعنه هللا على حكم أبيها يف 
الصداق وقضاء دینه، وعلى صلح بين هاشم وبين أمية، فأجاب 
عبُدهللا مرواان أبن األمر بيد احلسن، فجمع مروان اهلامشيني 
واألمویني وخطب من اإلمام، فأجابه اإلمام: »أما ما 
سنة  عن  لنرغب  نكن  مل  فإان  الصداق،  يف  أبيها  حكم  من  ذكرت 
أبيها، فمىت قضت  أهله وبناته، وأما قضاء دين  رسول هللا يف 
نساؤان ديون آابئهن ؟ وأما صلح احليني، فاان عاديناكم هلل ويف هللا 
العالقة  توثيق   اإلمام رفض  فقد  للدنيا.«9  نصاحلكم  فال 
مع األمویني، وبني أن حقيقة الصراع هو الصراع بني منهجني 
الكفر واإلميان، وبني  ومسريتني؛ صراع بني احلق والباطل وبني 
االستقامة واالحنراف، وبني الفضيلة والرذیلة، وبني العدل والظلم، 
وهو صراع يف مجيع مقومات الشخصية االنسانية؛ صراع الفكر 
الصراع  هذا  ازالة  يف  املادیة  للقيم  دور  فال  والسلوك،  والعاطفة 
واعادة األمور إىل التوافق؛ ألنه ليس صراعا على مال أو منصب 

اإلمام الحسن من 
الصلح حتى الشهادة
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أو شيء من حطام الدنيا، بل هو صراع بني منهجني متناقضني 
يف قرهبما وبعدمها عن القرآن الكرمي والسنة النبویة.

فضح النظام األموي
كانت لقاءات اإلمام احلسن مع رؤوس النظام األموي على 
هيئة مناظرات، استطاع اإلمام من خالهلا فضح رأس النظام 
 ،األموي معاویة وأتباعه وتبيان فضائل ومقامات اإلمام علي
ففي أول مناظرة بينهما افتخر معاویة عليه فأجابه: »هيهات 
لشر ما علوت ايبن آكلة األكباد؛ اجملتمعون عليك رجالن: بني مطيع 
ومكره، فالطائع لك عاص هلل، واملكره معذور بكتاب هللا، وحاشا 
هلل أن أقول أان خري منك، ألنك ال خري فيك، فإن هللا قد برأين من 
 :الرذائل كما برأك من الفضائل.«10 ويف مناظرة أخرى قال
»أما بعد اي معاوية، فما هؤالء شتموين ولكنك شتمتين، فحشا ألفته 
وسوء رأي عرضت به، وخلقا سيئا ثبَت عليه، وبغيا علينا؛ عداوة 
منك حملمد وأهله، ولكن امسع اي معاوية، وامسعوا فألقولن فيك وفيهم 
الذي  أن  أتعلمون  الرهط  أيها  هللا  أنشدكم  فيكم.  ما  دون  هو  ما 
شتمتموه منذ اليوم، صلى القبلتني كليهما، وأنت اي معاوية هبما كافر 
تراها ضاللة، وتعبد الالت والعزى غواية. وأنشدكم هللا هل تعلمون 
أنه ابيع البيعتني كليهما بيعة الرضوان وبيعة الفتح، وأنت اي معاوية 
ابحدامها كافر وابالخرى انكث. وأنشدكم هللا هل تعلمون أنه أول 
الناس امياان، وإنك اي معاوية وأابك من املؤلفة قلوهبم تسرون الكفر 
وتظهرون اإلسالم وتستمالون ابألموال. وأنشدك هللا اي معاوية أتذكر 
يقوده،  أبوك على مجل أمحر، وأنت تسوقه وأخوك عتبة  يوما جاء 
فرآكم رسول هللا فقال: »اللهم العن الراكب والقائد والسائق.« 
أتنسى اي معاوية الشعر الذي كتبته إىل أبيك ملا هم أن ُيسلم؛ تنهاه 

عن ذلك:
اي صخر التسلِمْن يوما فتفضحنا

بعد الذين ببدٍر أصبحوا فرقا
خايل وعمي وعم األم اثلثهم

وحنظل اخلري قد أهدى لنا األرقا
وهللا ملا أخفيت من أمرك أكرب مما أبديت.« 

مث بني مساوئ بطانة معاویة: عمرو بن العاص، والوليد بن عتبة، 
قال  اللقاء  انتهاء  بن شعبة، وبعد  بن أيب سفيان، واملغرية  وعتبة 
أنبأتكم أنه ممن التطاق عارضته، وهنيتكم أن تسبوه  معاویة: »قد 
فعصيتموين، وهللا ما قام حىت أظلم علي البيت، قوموا عين، فلقد 
فضحكم هللا وأخزاكم برتككم احلزم.«11 وهنالك مناظرات عدیدة 

املدینة والشام بني فيها اإلمام احلسن فضائل  انعقدت يف 
ومقامات أهل البيت ومساوئ معاویة ودوره يف مواجهة احلق 
وكان  املؤمنني؛  أمري  وعلى   هللا رسول  على  ومؤامراته 
معاویة يف مجيعها مستسلما لألمر الواقع ألنه خيشى من حركة 

اإلمام ومن حركة أنصاره.

االعداد الفكري والسلوكي للطليعة املؤمنة
أدى اإلمام مسؤوليته يف إعداد أصحابه إعدادا فكراي وسلوكيا 
 ليسامهوا يف أداء املسؤولية يف تقریر مفاهيم وقيم أهل البيت
األخالق  وصيانة  العقيدة  حلمایة  اجلهد  وبذل  احلياة،  واقع  يف 
يف الشعور ويف املمارسات العملية، وكان یدعو أصحابه وسائر 
لتقييم  ومعيارا  ميزاان  اإلسالمية  والقيم  املفاهيم  إىل جعل  الناس 
األمور، وكان یدعو للسري على منهج القرآن الكرمي ومنهج رسول 
هللا. ففي جمال االلتزام مبفاهيم القرآن الكرمي قال: »أيها 
الناس إنه من نصح هلل وأخذ قوله دليال هدي لليت هي أقوم ووفقه هللا 
للرشاد وسدده للحسىن؛ فإن جار هللا حمفوظ وعدوه خائف خمذول، 

».فاحرتسوا من هللا بكثرة غدر معاوية واغتيال اإلمام احلسن
هتدیدا  یشكل  حيا   احلسن اإلمام  بقاء  أن  معاویة  أیقن 
واضحا لنظامه القائم على أساس اخلداع والتضليل وتزویر احلقائق 
وشراء الضمائر، ألنه اخلليفة احلق واألعلم واألتقى والقمة يف 
مجيع مقومات الشخصية االنسانية، وزايدة على مؤهالته الذاتية 
فإنه یتمتع بفضائل ومقامات وردت يف القرآن الكرمي وأحادیث 
رسول هللا، ويف مقابل ذلك یبقى معاویة ابغيا طليقا مبتزا 
متسلطا غاصبا للسلطة واحلكومة ال ميلك أي مؤهالت سوى 
السلطة،  لبقائه يف  الضمائر كمقومات  والتضليل وشراء  اخلداع 
وهو ال یستطيع االستمرار يف التسلط وممارسة االحنرافات املخالفة 
وسلطان  عضوض  ملٍك  إىل  اخلالفة  وحتویل  والسنة،  للكتاب 
يف  فكر  وهلذا  حيا؛   احلسن اإلمام  مادام  أمية  بنو  یتوارثه 
بن  وأبوبكر  قتادة  قال  ابلسم.  فقتله   اإلمام من  التخلص 
حفص: »ُسَم احلسن ابن علي، مسته امرأته بنت األشعث بن قيس 
وما  إليها  معاوية  بتدسيس  منها  ذلك  طائفة كان  وقالت  الكندي، 
معاویة،  على  مبوته  الربيد  ورد  مات  وملا  ذلك.«12  هلا يف  بذل 
فقال: »اي عجبا من احلسن شرب شربة من عسل مباء رومة فقضى 
حنبه.«13 ويف روایة عن اإلمام احلسن قال: »لقد رقي إيل 
أنه كتب إىل ملك الروم يسأله أن يوجه إليه من السم القتال بشربة، 
فكتب إليه ملك الروم: أنه ال يصلح لنا يف ديننا أن نعني على قتال 

من ال يقاتلنا. فكتب إليه: إن هذا ابن الرجل الذي خرج أبرض هتامة 
قد خرج يطلب ملك أبيه، وأان أريد أن أدس إليه من يسقيه ذلك، 
فاريح العباد والبالد منه، ووجه إليه هبدااي وألطاف، فوجه إليه ملك 
الروم هبذه الشربة اليت دس هبا فسقيتها.«14 وعملية السم ليست 
عملية حقد شخصي أو انمجة عن خالفات عشائریة أو قبلية، 
بل هي آتمر سافر على مستقبل الرسالة اإلسالمية، فهي ليست 
أراد  اليت  والقيم  للمفاهيم  قتل  بل هي  قتل لشخص فحسب، 
اإلمام هلا أن تكون احلاكمة على الدولة واجملتمع اإلسالمي. 
وكان اإلمام احلسن یقول: »قد سقيت السم مرارا، فلم أسق 
مثل هذا.«15 وقال الشعيب: »إمنا دس إليها معاوية، فقال: مسي 
احلسن وأزوجك يزيد وأعطيك مائة ألف درهم، فلما مات احلسن 
بعثت إىل معاوية تطلب اجناز الوعد، فبعث إليها ابملال، وقال: إين 
أحب يزيد وأرجو حياته لوال ذلك لزوجتك إايه.«16 واتفق املؤرخون 
على أن اإلمام اُستشهد ابلسم، وإن معاویة اللعني ابن اللعني 

هو الذي دس إليه الُسَم فقتله.17
وقد أوصى اإلمام احلسن ألخيه اإلمام احلسني قائال: »هذا 
ما أوصى به احلسن بن علي إىل أخيه احلسني، أوصى أنه يشهد أن 
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأنه يعبده حق عبادته ال شريك له 
يف امللك، وال ويل له من الذل، وأنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، 
عصاه  ومن  رشد،  أطاعه  من  محُِد،  من  وأحق  ُعِبد،  من  أوىل  وأنه 
مبن خلفت  اي حسني  أوصيك  فإين  اهتدى،  إليه  ومن انب  غوى، 
من  وتقبل  مسيئهم،  عن  تصفح  أن  بيتك  وأهل  وولدي  أهلي  من 
 رسول هللا مع  تدفنين  وأن  ووالدا،  خلفا  هلم  وتكون  حمسنهم، 
فإين أحق به وببيته، فإن أبوا عليك فانشدك هللا وابلقرابة اليت قرب 
أمري  من  يهراق  أن ال   من رسول هللا املاسة  والرحم  منك  هللا 
حمجمة دم حىت تلقى رسول هللا فتخصمهم وختربه مبا كان من أمر 
الناس إلينا.«18 »مث وصى إليه أبهله وولده وتركاته، وما كان وصى 
به إليه أمري املؤمنني حني استخلفه وأهله مبقامه ودل شيعته على 

استخالفه، ونصب هلم علما من بعده.«19
 أخاه حممد بن احلنفية ليعلمه إبمامة احلسني مث طلب
له  قال  وسلم  دخل  فلما  علي،  بن  حممد  يل  »ادع  لقنرب:  قائال 
به  يغيب عن مساع كالم حيىي  مثلك  ليس  فإنه  اإلمام: اجلس 
األموات وميوت به االحياء، كونوا اوعية العلم ومصابيح اهلدى؛ فإن 
ولد  جعل  أن هللا  علمت  أما  بعض.  من  أضوء  بعضه  النهار  ضوء 
إبراهيم أئمة، وفضل بعضهم على بعض وآتى داود زبورا 
أخاف  إين  علي  بن  اي حممد   .به حممد استأثر  مبا  علمت  وقد 

عليك احلسد، وإمنا وصف هللا به الكافرين، فقال هللا عزوجل: »ُكَفارا 
احْلَُق«،20 ومل جيعل  هَلُُم  تـَبـنََيَ  َما  بـَْعِد  ِمن  أَنُفِسِهم  ِعنِد  ِمْن  َحَسدا 
هللا عز وجل للشيطان عليك سلطاان. اي حممد أال أخربك مبا مسعت 
من أبيك فيك ؟ مسعت أابك يقول يوم البصرة: من أحب أن 
الدنيا واآلخرة فليرب حممدا ولدي... اي حممد بن علي أما  يربين يف 
علمت أن احلسني بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي؛ 
 إمام من بعدي وعند هللا جل امسه يف الكتاب، وراثة من النيب
أضافها هللا عزوجل له يف وراثة أبيه وأمه، فعلم هللا أنكم خرية خلقه، 
 واختارين علي واختار حممد عليا فاصطفى منكم حممدا
ابالمامة، واخرتت أان احلسني «. فقال له حممد: »أنت إمام 
وأنت وسيليت إىل حممد... احلسني أعلمنا علما وأثقلنا حلما، 
وأقربنا من رسول هللا رمحا، كان فقيها قبل أن خيلق، وقرأ الوحي 
قبل أن ينطق، ولو علم هللا يف أحد خريا ما اصطفى حممدا، فلما 
اختار هللا حممدا، واختار حممد عليا، واختارك علي اماما، واخرتت 

احلسني؛ سلمنا ورضينا.«21
وملا دىن أجله، قال ألخيه اإلمام احلسني: »اي أخي إن 
هذه آخر ثالث مرار سقيت فيها السم، ومل أسقه مثل مريت هذه، وأان 
ميت من يومي، فإذا أان مت فادفين مع رسول هللا، فما أحد أوىل 

بقربه مين، إال أن متنع من ذلك فال تسفك فيه حمجمة دم.«
قرب  به  یُراد  نعشه   احلسني اإلمام  أخرج   اُستشهد وملا 
رسول هللا، فركب مروان بن احلكم، وسعيد بن العاص، فمنعا 
من ذلك، حىت كادت أن تقع فتنة، وكانت عائشة قد ركبت يف 
فأاتها  فيه ألحد،  بييت ال آذن  وقالت:  بغلة شهباء،  اليوم  ذلك 
القاسم بن حممد بن أيب بكر، فقال هلا: اي عمة ما غسلنا رؤوسنا من 
يوم اجلمل األمحر، أتريدين أن يقال يوم البغلة الشهباء؟ فرجعت. 
واجتمع مع احلسني بن علي مجاعة وخلق من الناس، فقالوا 
إن  فقال:  ما هم عندان كأكلة رأٍس،  دعنا وآل مروان، فوهللا  له: 
البقيع.22  أخي أوصاين أن ال أريق فيه حمجمة دم، فدفن يف 
وكان عدد املشيعني كبريا جدا، فقد روي عن ثعلبة بن مالك أنه 
قال: »شهدت احلسن يوم مات ودفن يف البقيع، فرأيت البقيع ولو 
طرحت فيه ابرة ما وقعت إال على رأس انسان.«23 واختلف يف 
سنة شهادته، فقيل سنة 49 ه ، وقيل سنة 50 ه .ق.24 وحينما 
وصل اخلرب إىل معاویة كرب يف مجع من أهل الشام، وقال: »وهللا 
ما كربت مشاتة، ولكن اسرتاح قليب وصفت يل اخلالفة.«25 وبعد 
شهادته نقض معاویة بقية العهود واملواثيق، وازداد البالء فلم یبَق 
أحد من اتباعه إال وهو خائف على دمه، أو طرید يف األرض.26
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االنساناالنسان

أمساء اإلنسان1
أ. إنسان

وردت هذه الكلمة يف »القرآن الكرمي« ۹۰ مرة، وابلرجوع إىل 
املوارد اليت ذكرت فيها یظهر أن املراد من كلمة إنسان ليس اجلسد 
الباطن واخللقة،  الظاهري أو الصورة اخلارجية، بل املقصود هو 

واستعداد اإلنسانية وفطرهتا وعواطفها وشعورها من مثل قوله :
َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِإال   * ُخْسٍر  َلِفی  اإلْنَساَن  ِإنَّ   * »َواْلَعْصِر 

الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحْلَقِّ َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ«2

ْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر«3  »... ِإنَّ اإْلِ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى«4  »َوَأْن لَْيَس ِلْلِ

وإذا نظران إىل اآلايت بتأمل، یبدو املراد ليس الصورة الظاهریة 
هلا، وذلك واضح ابلرجوع إىل اآلايت اليت تتحدث عن اخللقة، 

وعنواهنا اإلنسان، مثل:
ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل...«5 »َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة...«6  »َخَلَق اإْلِ

االنسـان الكامل
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ب. إنس
وأانسي،  أانس  ومجعها  اجلن  خالف  البشر  مبعىن  إنس  كلمة 

ذكرت هذه الكلمة يف القرآن على الدوام يف مقابل اجلن:
ْنَس ِإالَّ لِيـَْعُبُدوِن«7 »َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

وأانس 5  مرة،  الكرمي 18  القرآن  يف  اإلنس  وردت كلمة  لقد 
مرات، وأنسي وأانسي مرة واحدة، وقد ذكرت كلمة اإلنس سبع 
مرات قبل كلمة اجلن، وكلمة اجلن إحدى عشرة مرة قبل كلمة 

اإلنس، وذلك من جمموع ۱۸ مورد يف القرآن.

ج. انس
الناس مبعىن مجاعة الناس، اإلنسان، عموم الناس، قالوا إن الناس 
واإلنس والبشر واحد من حيث املعىن، وأصل الناس أانس من 
أنس سقطت منها اهلمزة وأدغمت الالم يف النون، ولقد وردت 
لفظة الناس ۲۶۱ مرة يف القرآن، وإذا قوبلت كلمة الناس مع 

كلمة اجلن يف اآلیة: 
»ِمَن اجْلِنَِّة َوالنَّاِس«8

تبني أن كلمة الناس ال تطلق على اجلن.

د. بشر
هذه الكلمة ذكرت يف القرآن 30 مرة وكلمة بشر مرة واحدة، 
فضائله  إىل  نسب  ما  إذا  اآلدمي  لكن  اإلنسان،  مبعىن  وهي 
وكماالته واستعداداته فهو إنسان، وإذا نسب إىل جسده وظاهر 
بدنه وشكله الظاهر فهو بشر، فالبشر ظاهر جلد البدن أما آدم 
فباطنه، من هنا قالوا إن البشر یظهر جلده من خالل شعر بدنه، 
وذلك خبالف احليوان حيث یسرت الصوف والشعر والوبر جلد 
بدنه، والقرآن یورد لفظ البشر يف كل موضع یرید أن یشري به إىل 

اإلنسان من حيث جسده وشكله الظاهر، مثل:
»َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا...«9

 َبَشًرا مِّن ِطنٍي«10
ۢ
ِلُق »ِإيّنِ خَٰ

:لذلك یقول فيما یتعلق ابلنيب األكرم
َا َأاَن َبَشٌر ِمثـُْلُكْم...«11 »ُقْل ِإمنَّ

وهذا یعين أن الناس من حيث البشریة سواء، لكن الفرق بينهم إمنا 
یكون يف الكماالت واألعمال، جاء يف اآلیة الكرمية:

َذا ِإالَّ َمَلٌك َكِرمٌي«12  َذا َبَشًرا ِإْن هَٰ »َما هَٰ
ومراد نسوة قصر »مصر« يف هذا املقام أن الشكل والظاهر ال 

ميكن أن یكون شكل بشر بل هو ملك. 

ه. بين آدم
إن كلمة آدم ليست عربية، وقد ذكرت يف القرآن 25 مرة، 17 
الساحقة  واألكثریة  آدم،  بين  لفظة  مرات  و8  آدم،  لفظة  مرة 
من أهل اللغة والتفسري قالوا إن كلمة آدم اسم علم، وهي اسم 

شخص بعينه، واملقصود من بين آدم أبناء »آدم أبو البشر«.
»َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم...«13

»اَي َبيِن آَدَم ُخُذوا زِينـََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد...«14
»اَي َبيِن آَدَم اَل يـَْفِتنـَنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخَرَج أَبـََوْيُكْم ِمَن اجْلَنَِّة...«15

اهلوامش:
1. قاموس القرآن.

2. سورة العصر، اآلايت 3-1.
3. سورة إبراهيم، اآلیة 34.
4. سورة النجم، اآلیة ۳۹.
5. سورة احلجر، اآلیة 26.
6. سورة النحل، اآلیة 4.

7. سورة الذارايت، اآلیة 56.
8. سورة الناس، اآلیة 6.

9. سورة الفرقان، اآلیة 54.
10. سورة اجلن، اآلیة ۷۱.
11. سورة فصلت، اآلیة 6.

12. سورة یوسف، اآلیة ۳۱.
13. سورة اإلسراء، 70.

14. سورة األعراف، اآلیة ۳۱.

15. سورة األعراف، اآلیة ۲۷.

الشيخ  مآثر  الکامل  االنسان  هللا  »خليفة  حشميت،  مهدي  املصدر: 
مرتضی مطهري«، دارالصفوة، بريوت، الطبعة االولی، 1430ه.

االنسـان الكامل

معنى اإلمامة في معنى اإلمامة في 
القرآن والروايات القرآن والروايات 
والعرفان اإلسالميوالعرفان اإلسالمي

السؤال:
ما معىن اإلمامة يف القرآن و الرواايت و العرفان اإلسالمي؟

اجلواب:
أ( اإلمامة يف اللغة

كلمة اإلمام يف اللغة مشتقة من »األم« و كل شيء ضّم إليه 
سائٌر ما یليه أو ظهر منه أو استوحاه یسمى أّما.1 و اإلمام يف 
اللغة مبعىن القدوة الذي یُطاع.2 و قد تطلق كلمة اإلمام على 
الشخص أحياانً، و على احلقيقة اليت هي حمل اإلقتداء و املركزیة 
و اإلمية )أي األم و األصل( إحياان اخرى. و كل من كانت 
له حالة كهذه ابلنسبة لآلخرین یسّمى إماماً حىت لو كان إمام 

ضالل.
فاإلمام یطلق كذلك على مركز و قطب عامل الوجود ألنه أصل 
و حمل رجوع كل ما سوى هللا سبحانه. إذن كلمة اإلمام اليت 
هي من أصل األم تعترب أفضل كلمة تطلق على اإلمام املعصوم، 
كما روي عن اإلمام الصادق: »لو علم هللا أن أمساً أفضل 

منه لسّماان به.«3

ب( اإلمامة يف علم الكالم
ما یدخل يف علم الكالم و أصول العقائد هو مقام اإلمامة الظاهریة 
و الرائسة اإلجتماعية لإلمام، و أن الكثري من الناس ال یعرف من 
اإلمامة إاّل الرائسة و القيادة العامة للمجتمع يف األمور الدینية و 
الذي  القائد  الزعيم و  الرؤیة هو  الدنيویة.4 لذلك فاإلمام هبذه 
یُقتدى به قوالً و فعالً و عليه مسؤلية قيادة اجملتمع. أما ما جاء 
يف »القرآن الكرمي« و رواايت أهل البيت عن معىن اإلمامة و 
مقام اإلمام فهو یربو على ذلك و یفوقه حبيث لو حتّققت الرائسة 
فقط،  اإلهلية  اإلمام  مقامات  لبعض  لكانت ظهوراً  اإلجتماعية 
و حنن نعلم من جهة أخرى أن أكثر أئمة الشيعة و بسبب 
ظروف جمتمعاهتم قد أُقصوا عن هذا املنصب الظاهري و األكثر 
من ذلك قد انلوا الشهادة على یدي حكام الظلم و اجلور مع 
أهنم أئمة. بل إن النيب إبراهيم و على حّد تعبري القرآن الكرمي 
قد وصل إىل مقام اإلمامة بعد اإلمتحاانت الكثرية و بعد رؤیة 
ملكوت السماوات و شهودها كذلك وصل إىل مقام إمام التوحيد 
و املوحدین لكنه مع ذلك مل یستلم احلكومة الظاهریة و مل یتصدى 

هلا. إذن قيادة اجملتمع ليس إال شأانً من شؤون اإلمامة ال غري.

األسئلة واألجـوبة
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3ـ األئمة خزان علم هللا
 :قال أبو عبد هللا

»إّن هللا عّز و جّل خلقنا فأحسن خلقنا و صّوران فأحسن صوران، و 
جعلنا خّزانه يف مسائه و أرضه، و لنا نطقت الّشجرة، و بعبادتنا عبد 

هللا عّز و جّل، و لو الان ما عبد هللا.«18

4ـ اإلمام خليفة هللا و اببه يف األرض
روي عن أيب احلسن الّرضا أنه قال: 

»اإلئمة خلفاء هللا عّز و جّل يف أرضه.«19 
 :و قال أبو عبد هللا

»األوصياء هم أبواب هللا عّز و جّل اليت يؤتى منها، و لوالهم ما 
عرف هللا عّز و جّل و هبم احتّج هللا تبارك و تعاىل على خلقه.«20

5ـ اإلمام نور هللا عّز و جّل
عن أيب خالد الكابُلي قال: سألت أاب جعفر قول هللا تعاىل 

 :َفآِمُنوا اِبللَِّ َوَرُسوِلِه َوالنُّوِر الَِّذي أَنـَْزْلَنا«؟ فقال«
»اي أاب خالد الّنور و هللا اإلئمة، اي أاب خالد لنور اإلمام يف قلوب 
املؤمنني أنور من الّشمس املضيئة ابلّنهار، و هم الذين ينّورون قلوب 
يغشاهم  و  قلوهبم  فتظلم  يشاء  عّمن  نورهم  و حيجب هللا  املؤمنني 

به.«21

6ـ األئمة أركان األرض
كان أمري املؤمنني ابب هللا اّلذي ال یؤتى إاّل منه و سبيله 
 األئّمة اهلدى اّلذي من سلك بغريه هلك و كذلك جيري 
و  أبهلها  متيد  أن  األرض  أركان  هللا  جعلهم  واحٍد  بعد  واحداً 
حّجته البالغة على من فوق األرض و من حتت الّثرى. و كان 

أمري املؤمنني كثرياً ما یقول: 
»أان قسيم هللا بني اجلّنة و الّنار، و أان الفاروق األكرب، و أان صاحب 
العصا و امليسم، و لقد أقّرت يل مجيع املالئكة و الّروح و الّرسل 
مبثل ما أقّروا به حملمٍد و لقد محلت على مثل محولته و هي محولة 

الّرب.«22

7ـ ال ختلو األرض من حجة
يف كالم المري املؤمنني خياطب به كمياًل: 

إّما خائفا  إّما ظاهرا مشهورا و  »ال ختلو األرض من قائم هلل حبّجة 

مغمورا لئاّل تبطل حجج هللا و بّيناته، و كم ذا و أين أولئك؟ أولئك 
و هللا األقّلون عددا و األعظمون عند هللا قدرا، حيفظ هللا هبم حججه 
و بّيناته حىّت يودعوها نظراءهم، و يزرعوها يف قلوب أشباههم، هجم 
هبم العلم على حقيقة البصرية، و ابشروا روح اليقني و استالنوا ما 
اجلاهلون، و صحبوا  منه  استوحش  مبا  أنسوا  و  املرتفون،  استوعره 
الّدنيا أببدان أرواحها معّلقٌة ابحملّل األعلى، أولئك خلفاُء هللا يف أرضه، 
إذا  اي كميل  أنصرف  رؤيتهم  إىل  شوقا  آه  آه  دينه،  إىل  الّدعاة  و 

شئت.«23

ه( اإلمامة أو الوالية يف العرفان )نظرية اإلنسان 
الكامل(

یعترب حبث اإلنسان الكامل من أهم البحوث يف العرفان اإلسالمي 
و له إرتباط وثيق بنظریة الوالیة العرفانية. فالتفاسري اليت أدىل هبا 
العرفاء عن اإلنسان الكامل و موقعه يف نظام الوجود هو نفس 
و  اإلمامة  عنوان  اإلمامية حتت  عليه يف مذهب  املؤكد  الشيء 

الوالیة التكوینية و...
نشري ذیالً إىل بعض كالم العرفاء يف هذا املضمار:

إبن العريب
1ـ إعلم أن الوالیة فلك حميط ابلعامل لذا فهي ال تنقطع.24

و  الكامل  اإلنسان  تسخري  يف  هو  الوجود  عامل  يف  ما  2ـ كل 
بعلمه.25

السيد حيدر اآلملي
1ـ العقل األول و الظّل األول و كل العامل هو ظّل اثن و اإلنسان 

ج( اإلمامة يف القرآن
نتناول فيما بعد اآلايت اليت تشري إىل مفهوم و معىن اإلمامة و 
اإلمام يف القرآن حيث ميكن فهم الرؤیة القرآنية يف جمال مقام 

اإلمامة من جمموع هذه اآلايت:

1ـ مقام إمامة إبراهيم يفوق مقام نبوته
»َو ِإِذ ابـَْتلَى إِبـْرَاِهيَم رَبُُّه ِبكَلَماٍت فََأمَتَُّهنَّ  قَاَل ِإين َجاِعُلَك لِلنَّاِس 

ِإَماًما قَاَل َو ِمن ُذرِّیَّيِت قَاَل اَل یـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمني«5

2ـ كل انسان يدعى يوم القيامة إبمامه
فَأُْولَئَك  بَِيِميِنِه  أُويتِ َ ِكَتابَُه  َفَمْن  إبَِِماِمِهْم  أاَُنِس  َنْدُعواْ ُكلَّ  »یـَْوَم 

یـَْقَرُءوَن ِكَتابـَُهْم َو ال یُْظَلُموَن فَِتيال«6

3ـ األئمة يهدون الناس أبمر هللا
»َو َجَعْلَناُهْم أَئمًَّة یـَْهُدوَن أِبَْمراَِن َو أَْوَحيـَْنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْريْاِت َو 

ِإقَاَم الصََّلوِة َو إِیَتاَء الزََّكوِة َو كاَنُواْ لََنا َعِبِدین«7

4ـ مقام االمامة مطلب مجيع املؤمنني من هللا تعاىل
»َو الَِّذیَن یـَُقوُلوَن رَبّـََنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َو ُذرِّیَِّتَنا قـُرََّة أَْعنيُ ٍ َو 

اْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما«8

5ـ يريد هللا عّز و جّل أن جيعل املستضعفني يف األرض أئمة
ُنَّ َعلَى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفواْ يف اأْلَْرِض َو جَنَعَلُهْم أَئمًَّة  »َو نُرِیُد َأن منَّ

َو جَنَعَلُهُم اْلَوارِِثني«9

6ـ الوصول إىل مقام اإلمامة حيتاج إىل صرب و يقني
اِباَيتَِنا  َو َكانُواْ  َصربَواْ  َلمَّا  أِبَْمراَِن  یَهُدوَن  أَئمًَّة  ِمنْهْم  َجَعْلَنا  »َو 

یُوِقُنون«10

7ـ إن هللا حُيصي كل شيء يف إمام مبني
»ِإانَّ حَنُن حُنْي اْلَمْوتىَ  َو َنْكُتُب َما َقدَُّمواْ َو َءاثـََرُهْم َو كلُ َّ شىَ ٍْء 

َأْحَصيـَْناُه يف ِإَماٍم مُِّبني«11

8ـ إطالق اإلمامة على الكتاب
»َو ِمن قـَْبِلِه ِكَتاُب ُموسَى ِإَماًما َو َرمْحًَة«12

9ـ من األئمة: أئمة كفر و أئمة جهنم
»فـََقاتُِلواْ أَئمََّة اْلُكْفر«13 

»َو َجَعْلَناُهْم أَئمًَّة َیْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َو یـَْوَم اْلِقَيَمِة ال یُنَصُرون«14

جتدر اإلشارة هنا إىل أن مقام اإلمامة يف عقيدتنا و يف رواايت 
أهل البيت كما يف املباحث العرفانية هو مقام إمامة اإلنسان 

الكامل الذي هو أعلى من مقام النبوة.

د( اإلمامة و مقام اإلمام يف رواايت الشيعة
1ـ األئمة شهداء هللا على الناس

سئل اإلمام الصادق عن قوله تعاىل »ِصبـَْغَة اللَِّ َو َمْن َأْحَسُن 
ِمَن اللَِّ ِصبـَْغًة َو حَنُن َلُه َعِبُدون«15 قال: 

شاهٌد  منا  إمام  منهم  قرن  أمة حممد خاصة يف كّل  »نزلت يف 
عليهم، و حممد شاهد علينا.«16

2ـ األئمة هداة الناس
َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ  عن أيب بصري قال: قلت أليب عبد هللا: »ِإمنَّ

 :قـَْوٍم َهاٍد«؟ فقال
هاٍد  من  هل  حممد  أاب  اي  اهلادي.  عليٌّ  و  املنذر   هللا »رسول 

اليوم؟!«
- بلى، جعلت فداك، ما زال منكم هاٍد بعد هاٍد حىّت ُدفعُت إليك.

- »َرمِحَك هللا اي أاب حممد لو كانت إذا نزلت آيٌة على رجٍل مث مات 
ذلك الّرجل ماتت اآلية مات الكتاب، و لكّنه حيٌّ جيري فيمن بقي 

كما جرى فيمن مضى.«17

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة
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الكامل هو حقيقة هذا العقل.26
العقل األول هو عامل كّلي بسبب إحتوائه على كل كليات  2ـ 
حقائق العامل، و النفس الكلية هي عامل كّلي على اجلزئيات بدليل 
إحتوائها على كل اجلزئيات، و اإلنسان الكامل - اجلامع لألثنني 

- یعلمها كلها.27

القيصري
1ـ و مرتبة اإلنسان الكامل عبارة عن مجع مجيع املراتب اإلهلية و 
الكونية، من العقول و النفوس الكلية و اجلزئية و مراتب الطبيعة 
إىل آخر تنّزالت الوجود، و یسّمى ابملرتبة العمائية أیضاً. فهي 
مضاهية للمرتبة اإلهلية و ال فرق بينهما إاّل ابلرّبوبية و املربوبية، 

لذلك صار خليفة هللا.28
من  األمور،  هذه  أمثال  و  اإلحياء  و  اإلماتة  على  القدرة  2ـ 

مواصفات اإلنسان الكامل.29
3ـ فال یزال العامل حمفوظاً، ما دام فيه هذا اإلنسان الكامل.30

عبد الكرمي اجليلي
اإلسم  و  اآلله  و  اإلتصاف  قبيل  من  األشياء ال  تصرفه يف  1ـ 
الرسم، بل )تصرف واقعي( كتصرفنا يف كالمنا و طعامنا و  و 

شرابنا.31
ابلنسبة  نوعني  إىل  انقسمت  قد  الصفات،  و  األساء  2ـ كل 
لإلنسان الكامل: نوع منها، على جانبه األمين، كاحلياة و العلم 
آخر  نوع  و  أمثاهلا،  و  البصر  و  السمع  و  اإلرادة  و  القدرة  و 
األبدیّة و األولّویة و اآلخریّة و  على جانبه اآلخر، كاألزلّية و 

أمثاهلا.32
3ـ إعلم أن اإلنسان الكامل، مساٍو لكل حقائق عامل الوجود، 
العامل  الِعلوي و جبرمه اجلسماين یساوي  العامل  فبلطافته یساوي 

الِسفلي.33

عز الدين النسفي
ال خيفى عليه شيء يف امللك و امللكوت. یعلم ابألشياء و حبكمة 

األشياء و یراها كما هي.34

اهلوامش:
الراغب  أّما"  یسّمى  یليه  ما  سائر  إليه  ضّم  شئ  اخلليل: كل  قال   .1
اإلصفهاين، حسني بن حممد، »املفردات يف غریب القرآن«، ج 1، ص 

85، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بريوت، 1412ه.ق.
2. و يف معاين األخبار: سي اإلمام إماما ألنه قدوة للناس منصوب من قبل 
هللا تعاىل مفرتض الطاعة على العباد. )اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 25، 

ص 104، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1404ه.ق.(.
3. شي، )تفسري العياشي( عن هشام بن احلكم عن أيب عبد هللا يف 
قول هللا إيّن جاعلك للناس إماماً قال فقال لو علم هللا أّن اساً أفضل منه 

لسّماان به. )نفس املصدر(.
4. اسالم كوئست، السؤال الرقم 502.

5. سوره البقرة، اآلیة 124.

6. سوره األسراء، اآلیة 71.

7. سوره األنبياء، اآلیة 73.

8. سوره الفرقان، اآلیة 74.

9. سوره القصص، اآلیة 5.
10. سوره السجدة، اآلیة 24.

11. سوره یس، اآلیة 12.

12. سوره هود، اآلیة 17.
13. سوره التوبة، اآلیة 12.

14. سوره القصص، اآلیة 41.
15. سوره البقرة، اآلیة 138.

16. الكليين، »الكايف«، ج 1، ص 190، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 
1365ه.ش.

17. نفس املصدر، ج 1، ص 192.

18. نفس املصدر، ج 1، ص 193.

19. نفس املصدر، ج 1، ص 193.

األسئلة واألجـوبة

20. نفس املصدر، ج 1، ص 193.

21. نفس املصدر، ج 1، ص 195.

22. نفس املصدر، ج 1، ص 196.
23. »هنج البالغة«، ص 495، دار اهلجرة، قم.

اللطفي، »إثبات اإلمامة و اإلنسان الكامل«، جملة اإلنتظار  24. رحيم 
الفصلية رقم 18؛ نقالً عن: »فصوص احلكم«، ص 134.

25. نفس املصدر؛ »فصوص احلكم«، ص 199.
26. نفس املصدر؛ »جامع األسرار«، ص 179.
27. نفس املصدر؛ »جامع األسرار«، ص 561.

احلكم«،  على فصوص  القيصري  عن: »شرح  نقالً  املصدر؛  نفس   .28
ص 11.

29. نفس املصدر؛ نقالً عن: »شرح القيصري«، ص 75.
)»شرح  الكامل  اإلنسان  هذا  فيه  دام  ما  حمفوظاً  العامل  یزال  فال   .30

القيصري«، ص 73(.
31. نفس املصدر؛ نقالً عن: »اإلنسان الكامل«، ص 209.

32. نفس املصدر؛ »اإلنسان الكامل«، ص 209.

33. نفس املصدر؛ »اإلنسان الكامل«، ص 207.
34. اي درویش! كل العامل كحقة مملوءة أبفراد املوجودات، و ال شئ من 
هذه املوجودات و ال أحد یعلم بنفسه و مبا يف هذه احلقة، إاّل اإلنسان 
الكامل، فهو عامل بنفسه و مبا يف هذه احلقة، و ال خيفى عليه شئ يف امللك 
و امللكوت و اجلربوت، یعلم ابألشياء و یراها »كما هي« و یعلم حبكمة 
األشياء و یراها »كما هي«. )عزیز الدین النسفي، »اإلنسان الكامل«، 
تصحيح و مقدمة ماریژان املولة، ترمجة املقدمة للسيد ضياء الدین الدهشريي، 

ص 75، الطبعة الرابعة، مكتبة الطهوري، طهران، 1377ه.ش.(.

املصدر: اسالم كوئست

األسئلة واألجـوبة
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28 صفر، ذکری وفاة رسول هللا
جاء عن علي بن أيب طالب الذي طأطأ له فرسان العرب 
قوله: »كنا إذا إمحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول هللا)ص( 

فما يكون أحد أدىن من القوم منه.«1
وصف املقداد ثبات رسول هللا یوم بعد أن تفرق الناس وتركوا 
رسول  رأيت  ما  ابحلق  بعثه  »والذي  قائاًل:  هللاوحده  رسول 

شجاعة فائقة

الحكــايات

28 صفر، ذکری استشهاد احلسن بن علي اجملتبی
روي  أن عمرو بن العاص قال لـمعاوية: ابعث إىل احلسن بن علي 
فمره أن يصعد املنرب و خيطب الناس فلعله أن حيصر فيكون ذلك مما 

نعريه به يف كل حمفل. 
فبعث إليه معاویة فأصعده املنرب و قد مجع له الناس و رؤساء أهل 

 :و أثىن عليه مث قال الشام فحمد هللا احلسن
»أيها الناس من عرفين فأان الذي يعرف و من مل يعرفين فأان احلسن بن 
علي بن أيب طالب ابن عم نيب هللا أول املسلمني إسالما و أمي فاطمة 
بنت رسول هللا- و جدي حممد بن عبد هللا نيب الرمحة. أان 
ابن البشري أان ابن النذير أان ابن السراج املنري، أان ابن من بعث  رمحة 

للعاملني . أان ابن من بعث إىل اجلن و اإلنس أمجعني.« 
فقطع عليه معاویة فقال: اي أاب حممد! خلنا من هذا و حدثنا يف نعت 
الرطب. أراد بذلك ختجيله فقال احلسن: »نعم التمر الريح 
 تنفخه و احلر ينضجه و الليل يربده و يطيبه.« مث أقبل احلسن

فرجع يف كالمه األول فقال: 
ابن أول من  أان  الشفيع املطاع  ابن  أان  الدعوة  ابن مستجاب  »أان 
ينفض عن رأسه الرتاب أان ابن من يقرع ابب اجلنة فيفتح له فيدخلها 
- أان ابن من قاتل معه املالئكة و أحل له املغنم و نصر ابلرعب من 

هللا زال شرباً واحداً. إنه لفي وجه العدو، تثوب إليه طائفة من 
أصحابه مرة وتتفرق عنه مرة، فرمبا رأيته قائماً يرمي عن قوسه أو يرمي 

ابحلجر حىت حتاجروا«2

املصادر: 
1. »فضائل اخلمسة من الصحاح الستة«، ج 1، ص 138

2. آمغازي الواقدي«، ج 1، ص 239، 240

مسرية شهر...« 
فأكثر يف هذا النوع من الكالم و مل یزل به حىت أظلمت الدنيا 
على معاویة و عرف احلسن من مل یكن عرفه من أهل الشام 
و غريهم مث نزل فقال له معاویة: أما إنك اي حسن قد كنت 

ترجو أن تكون خليفة و لست هناك؟ 
فقال احلسن: »أما اخلليفة فمن سار بسرية رسول هللا و 
عمل بطاعة هللا عز و جل و ليس اخلليفة من سار ابجلور  و عطل 
السنن و اختذ الدنيا أما و أاب و عباد هللا خوال و ماله دوال و لكن 
ذلك أمر ملك أصاب ملكا فتمتع  منه  قليال و كان قد انقطع عنه 
فاختم لذته و بقيت عليه تبعته و كان كما قال هللا تبارك و تعاىل  و 
إن أدري لعله فتنة لكم و متاع إىل حني - متعناهم سنني مث جاءهم ما 
كانوا يوعدون. ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون« - و أومى بيده إىل 
معاویة مث قام فانصرف فقال معاویة لعمرو و هللا ما أردت إال 
شيين حني أمرتين مبا أمرتين و هللا ما كان یرى أهل الشام أن أحدا 

مثلي يف حسب و ال غريه حىت قال احلسن ما قال. 
قال عمرو: و هذا شي ء ال يستطاع دفنه و ال تغيريه لشهرته يف الناس 

و اتضاحه. فسكت معاویة. 

املصدر: الطربسي، »اإلحتجاج على أهل اللجاج«، ج 1، ص 281.

أنا ابن السراج!

یوم آخر من شهر صفر، ذکری استشهاد علي بن موسی الرضا
عبد هللا بن بشري قال: 

أمرين املأمون أن أطول أظفاري عن العادة و ال أظهر ألحد ذلك 
ففعلت مث استدعاين فأخرج إيل شيئا شبه التمر اهلندي و قال يل: 

اعجن هذا بيديك مجيعا. 
ففعلت مث قام و تركين فدخل على الرضا فقال له ما خربك. 

قال: »أرجو أن أكون صاحلا.« 
قال له: أان اليوم حبمد هللا أيضا صاحل فهل جاءك أحد من املرتفقني 

يف هذا اليوم؟ 

قال: »ال.« 
الرمان  ماء  قال خذ  غلمانه. مث  على  املأمون و صاح  فغضب 
الساعة فإنه مما ال یستغىن عنه مث دعاين فقال ائتنا برمان فأتيته به 
فقال يل اعصره بيدیك ففعلت و سقاه املأمون الرضا بيده 

 .فكان ذلك سبب وفاته فلم یلبث إال یومني حىت مات

املصدر: الشيخ املفيد، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، ج  2، 
ص 270.

تلك اليوم...

الحكــايات
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»هنج الفصاحة« كتاب یضم الكلمات القصار وبعض خطب 
تسمية هذا  األخالقية، وجاء  والفضائل  النيب يف األخالق 
الكتاب بـنهج الفصاحة نسبة إىل حدیث النيب: »أان أفصح 

العرب.« 

مؤلف الكتاب
إبراهيم ابينده املرتجم والكاتب والصحفي املعاصر اإلیراين ولد سنة 
1287ه.ش. يف »مدینة جنف آابد« من حمافظة »أصفهان«. 
أمت الدراسات األولية يف مسقط رأسه وانشغل بتحصيل العلوم 
العقلية والنقلة يف أصفهان غضون سنة 1301 ايل 1309ه.ش. 
ومن أساتذته الشيخ حممود املفيد والشيخ حممد الكناابدي املعروف 

ابخلراساين اللذان تعلم عندهم املنطق والفلسفة.
ابلعمل  وابدر  »طهران«  إىل  1311ه.ش.  سنة  ابینده  انتقل 
الصحفي هناك. كما كان مرتمجاً وكاتباً.ویعد ابینده قاّصاً أیضا 

وله جمموعة قصصية تضم األقصوصة والقصص الطویلة.

كما كان له وظيفة حكومية وكان یعمل يف وزراة الربید والربقية 
ابینده  أصبح  واألوقاف.  املعارف  وزراة  إىل  انتقل  مث  واهلاتف 
سنة  اإلعالم  مؤسسة  رائسة  توىل  مث  اإلیرانية  الثقافة  دار  أمني 
جملس  يف  آابد  جنف  مدینة  عن  انئبا  وكان  1326ه.ش. 
من  والعشرین  والثانية  والعشرین  الواحدة  الدورة  ويف  املؤسسني 

جملس الشورى. بلغت آاثر ومؤلفات ابیندة أربعني أثرا.

موضوع الكتاب
أتى املؤلف بكالم النيب يف الفضائل واألخالق وامتنع عن 
العمل  الدقة يف  الفقهية. قال املؤلف حول  اإلتيان ابألحادیث 
وموضوع الكتاب: بعد البحث والتنقيب يف النصوص مجعت هذه 
اجملموعة من األحاديث الشريفة للنيب وقد استغرق ذلك سنني 
وبذلت عمري لذلك وما أليت جهدا مبا يف وسعي من أجل إجناز هذا 
العمل. وال أشعر ابلتقصري إن ظهرت رواية ضعيفة يف العمل ألين 
مل أنسب شيئا إىل النيب ومل أنقل ما رأيته ضعيفا. واملسوغ اآلخر يف 

النقل هو أن األحاديث مل تكن يف احلالل واحلرام بل هي أحاديث 
اخلري والفضيلة والصالح والكمال واالئمة السلف ابالتفاق تتساهل 

يف نقل هذه األحاديث.
ونقلت بعض هذه العبارات يف كلمات اإلمام علي القصار 
اللفظ،  التشابه يف  املعاين ومنها ما وقع  فيه  ومنها ما تشاهبت 

وأشار املؤلف إىل هذا التشابه ابلعبارة التالية:
 علي اإلمام  إىل  املنتسبة  الكلمات  يف  أحياان  التشابه  نالحظ 
وأحاديث النيب واعترب البعض هذا التشابه خطا إال أن احلقيقة 
واإلمام   النيب بني  والتشابه  التقارب  عن  انجم  التشابه  أن  هو 

.علي
األول  ملحقني:  مع  على 3227 حدیثا  اجملموعة  هذه  حتتوي 
خطب النيب والثاين وكتب املؤلف مقدمة مفصلة بني فيها 
واترخيه   النيب فصاحة  الفصاحة،  هنج  أتليف  وراء  الدافع 
أساس  رتبت على  الكتاب  أحادیث هذا  إن  أخرى.  ومواضيع 
احلروف اهلجائية للحرف األول من الكلمة األوىل للحدیث. ويف 

تقديم الكتاب

ترمجة هذا الكتاب رتبت األحادیث وفق املواضيع.

www. ويكي شيعة املصدر: املوسوعة اإللكرتونية ملدرسة أهل البيت
ar.wikishia.net

نهج الفصاحةنهج الفصاحة
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حضاریني  تشكيلني  مثة  أبن  القول  ميكن  أنه  إىل  نذهب  حنن 
»یهودیني« یتمتعان بقدر حمدود من االستقالل عما حوهلما من 

تشكيالت حضاریة.
1. الثقافة العربية القدمية: اليت متتعت بقدر من االستقالل داخل 
التشكيل احلضاري السامي يف الشرق األوسط القدمي. ومع هذا 
ظل هذا االستقالل حمدودا للغایة بسبب بساطة احلضارة العربانية 
ولضعف الدولة العربانية ولتبعية الدولتني العربانيتني )مملكة یهودا 
ومملكة یسرائيل( لإلمرباطورايت الكربى يف الشرق األوسط القدمي 
)املصریة - اآلشوریة - البابلية - الفارسية(. والتبعية السياسية، 
بل  ثقافية  تبعية  إىل  تؤدي  القدمية، كانت  العصور  يف  خاصة 
وأحيانة دینية، ولذا استعارت الثقافة العربانية كثرية من حضارات 

هذه اإلمرباطورايت.

مستقلة  الثقافة  هذه  احلديثة(:  العربية  )أو  اإلسرائيلية  الثقافة   .2
- وال شك - عن التشكيل احلضاري الغريب. ولكنها مع هذا 
ال تزال ثقافة جدیدة مل تكتمل مفرداهتا احلضاریة بعد، كما أن 
الصراع الثقايف احلاد بني عشرات اجلماعات اليهودیة اليت انتقلت 
احلضاریة )سفاردأشكناز -  تقاليدها  معها  إسرائيل وحتمل  إىل 
یهود البالد العربية - فالشاه - بين إسرائيل من اهلند - یهود 
خباری - یهود قراؤون - سامریون.. إخل( جيعل من العسري بلورة 

مثل هذه الثقافة.
ولكن العنصر األساسي الذي یتهدد عملية بلورة خطاب حضاري 
إسرائيلي مستقل هو أن اجملتمع اإلسرائيلي جمتمع استيطاين یدین 
ابلوالء الكامل لـ»لوالايت املتحدة األمریكية« ویعاين من تبعية 
ومبستواه  ببقائه  هلا  یدین  فهو  هلا،  مذلة  وعسكریة  اقتصادیة 

استقالل استقالل 
الثقافة الثقافة 

اليهوديةاليهودية

فثمة اجتاه حاد حنو األمركة یكتسح يف  املتفوق، ولذا  املعيشي 
املستوطنون  أحضرها  اليت  اخلاصة  اإلثنية  األشكال  طریقه كل 
معهم من أوطاهنم األصلية. ومما یعمق من هذا االجتاه أن اجملتمع 
اإلسرائيلي جمتمع علماين متاما، ملتزم بقيم املنفعة واللذة واإلشباع 
املباشر والنسبية األخالقية واالستهالكية وهذا یتعارض مع حماولة 
الرتاكم احلضاري. ومع ظهور النظام العاملي اجلدید واالستهالكية 

العاملية، فإنه من املتوقع أن تزداد األمور سوءا.
اجلدیدة  اإلسرائيلية  والثقافة  القدمية  العربانية  احلضارة  وخبالف 
ال ميكن احلدیث عن ثقافة أو حضارة یهودیة مستقلة أو شبه 
واألقليات  اجلماعات  أعضاء  مثل  مثلهم  فاليهود،  مستقلة. 
اليت  األغلبية  ثقافة  یتفاعلون مع  والعرقية األخرى كافة،  الدینية 
یعيشون يف كنفها ویستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها. وإن كان 
هناك درجة من االستقالل لكل مجاعة یهودیة عن األغلبية، فإن 
األقليات األخرى عن  هذا االستقالل ال خيتلف عن استقالل 
األغلبية، كما أنه ال یعين ابلضرورة أن مثة عنصرا عامليا مشرتكا بني 
كل مجاعة یهودیة وأخرى، فالعربانيون، منذ ظهورهم يف التاریخ 
تبنوا حضارات األمم األخرى، ابتداء من اللغة، مرورا ابملفاهيم 
الدینية، وانتهاء ابلطراز املعماري. وعلى سبيل املثال، ال یعرف 
طراز یهودي معماري، أو فن یهودي مستقل، فقد كان هيكل 
سليمان یتبع الطراز اآلشوري الفرعوين )املصري(، ومل یكن خيتلف 
كثريا عن اهلياكل الكنعانية. وكذلك تتبع املعابد اليهودیة يف العامل 
العريب الطراز العريب. أما جنوب الوالايت املتحدة األمریكية يف 
القرن التاسع عشر، فكانت املعابد اليهودیة فيه تبىن على الطراز 
النيوكالسيكي السائد هناك آنذاك. والفنانون التشكيليون اليهود 
ینتمون إىل تراث فين  أمثال مارك شاجال،  العصر احلدیث،  يف 
غريب وال ميكن رؤیتهم يف إطار ثقافة یهودیة مستقلة، وال یعرف 
العرب يف  اليهود  فاألدابء  مستقل،  یهودي  أديب  تراث  كذلك 
التقاليد السائدة يف عصورهم. وكذلك  اجلاهلية واإلسالم اتبعوا 
األدابء اليهود يف الوالايت املتحدة و»إجنلرتة«، فإبداعهم مرتبط 

ابلرتاث الذي ینتمون إليه، وهذا أمر طبيعي.
ال توجد إذن ثقافة یهودیة مستقلة، عاملية، حتدد وجدان اليهود 
وسلوكهم وإمنا توجد ثقافات یهودیة خمتلفة ابختالف التشكيل 
احلضاري الذي یوجد اليهود داخله. ولذا جيدر بنا أن نتحدث 
عن ثقافة غربية یهودیة أو ثقافة عربية یهودیة، ویذا خنفض من 
مستواان التعميمي حىت یتالءم مع الظاهرة موضع الدراسة. ولكننا 
الثقافة  أن  املثال،  سبيل  على  سنكتشف،  فإننا  ذلك  فعلنا  لو 
العربية،  الثقافة  من  جزء  األمر،  هنایة  يف  هي،  اليهودیة  العربية 

املوضوعات  بعض  يف  إال  خاصة  یهودیة  مالمح  توجد  وال 
 - عربية  بنية  العامة  البنية  تظل  إذ  املختلفة؛  املضامني  وبعض 
ولنضرب مثال بـيعقوب صنوع وشهرته أبو نظارة، أحد رواد املسرح 
والصحافة الساخرة، وأحد رواد احلركة القومية يف »مصر«. كتب 
عدة مسرحيات ابلعامية املصریة إىل أن منعته احلكومة يف عام 
احتلوا  قد  الذین كانوا  اإلجنليز  ضد  هجومه  وجه  ۱۸۷۲م.، 
مصر. ویثري أبو نظارة قضية اهلویة اليهودیة والثقافة اليهودیة، إذ 
تصنفه املراجع الصهيونية حبسبانه مثقفا یهوداي وهو تصنيف ال 
یفسر أاي من اجلوانب املهمة من حياته، أدبية كانت أم سياسية، 
تفهم يف كليتها إال ابلعودة إىل حركيات اجملتمع  وهي حياة ال 
املصري وتقاليد الفكاهة املصریة وحركة التحرر الوطين يف مصر 
العشرین. ولتحاول؛  القرن  التاسع عشر وأوائل  القرن  أواخر  يف 
على سبيل التجربة؛ أن تفسر سرية حياته الشخصية والفكریة يف 
إطار اجليتو اليهودي يف شرق أوربة أو قصة النجاح اليهودیة يف 
الوالايت املتحدة أو عنصریة یهود جنوب إفریقية، لو فعلت ذلك 
الكتشفت مدى عجز مثل هذا األمنوذج التفسريي الذي یفرتض 

وجود ثقافة یهودیة واحدة عاملية.
وقل الشيء نفسه عن الفنان املصري داوود حسين، فهو ملحن 
وموسيقي مصري یهودي ویقرن اسه مبوسيقيني من أمثال سيد 
درويش وكامل اخللعي حيث لعب دورا ابرزا يف هنضة املوسيقى 
يف مصر ويف إثرائها يف العقود األوىل من القرن العشرین. وقد متيز 
داوود حسين بشكل خاص يف املسرح الغنائي املصري حيث حلن 
كثريا من املسرحيات الغنائية، وكان أول من قام بتلحني أول أوبرا 
مصریة هي »مششون ودليلة«، كما حلن أوبرا أخرى هي »ليلة 
كليوابترة« اليت ألفها حسني فوزي. وقد تتلمذ على یدیه كثري من 
املطربني واملطرابت الذین حققوا شهرة واسعة فيما بعد من مثل 

أم كلثوم وأمسهان.
ابعتباره  حسين  داوود  إىل  ابإلشارة  اإلسرائيلية  اإلذاعة  وتقوم 
إننا  إذ  دون شك،  التأمل  یستحق  أمر  وهو  یهوداي،  موسيقارا 
موسيقاه ألعيتنا  یهودي يف  مكون  أي  عن  البحث  حاولنا  لو 
أغانيه  یعرفون  الذین  املصریني  من  یدهش كثرية  ولذا  احليلة. 
وأدواره، كما یدهش كثري من املتخصصني الذین درسوا موسيقاه، 
حينما یعرفون أنه »یهودي« ومن انحية أخرى، فإنه برغم متيزه 
داخل احلضارة العربية احلدیثة، وبرغم ذیوع صيته، فإن كثريا من 
املوسوعات والدراسات اليت تتناول ما یسمى الثقافة اليهودیة، ال 
تذكر اسه )فالثقافة اليهودیة عادة ما تعين عندهم الثقافة اليدیشية 

أو ثقافة یهود العامل الغريب(.

خيوط العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية
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طرافة(  )ورمبا  حدة  أكثر  بشكل  نظران  وجهة  بلورة  أردان  وإذا 
وإذا أردان أن نبني املقدرة التفسريیة ألمنوذجنا املقرتح )يف مقابل 
األمنوذج الصهيوين القائل ابلثقافة اليهودیة ووحدهتا( فلنظر إىل 
یوجد  البلدي. كان  له  یقال  الذي  الشرقي  الرقص  مثل  ظاهرة 
كاابریهات  يف  اليهودايت  املصرايت  الراقصات  من  العدید 
منهن  به  ویوجد عدد ال أبس  األربعينيات.  فرتة  »القاهرة« يف 
املتحدة، خاصة »كاليفورنية«. ویوجد عدد  الوالايت  اآلن يف 
البلدي يف الدولة الصهيونية، بل وتوجد مدرسة  الراقصات  من 
املتدینون  أاثر  )وقد  إسرائيل  يف  الفن  هذا  لتدریس  متخصصة 
جلسات  إحدى  إابن  الفاضحة،  الرقص  بدلة  قضية  اليهود 
الكنيست( هل أصبح الرقص الشرقي بذلك »فنا یهوداي«، وجزءا 
من الرتاث اليهودي، أم أنه ظل فنا شرقيا، وال ميكن فهمه أو حىت 
فهم اشتغال بعض اليهودايت به، إال يف إطار آليات وحرکيات 

احلضارة العربية؟

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

الشهيد الصدر
القسم األّول

عمره، كان  من  عشرة  احلادیة  أو  العاشرة  سن  يف  عندما كان 
یوم  يف  الناس  یقيمها  اليت  العزاء  مواكب  يف  سنة  یشارك كل 
األطهار  األئمة  بعض  الستشهاد  السنویة  الذكرى  أو  عاشوراء 
ویلقي كلمات وقصائد كتبها معلمون ملمون ابللغة العربية، وهذا 

أدى إىل أن یتعرف الناس عليه أكثر فاكثر. وكان یعتلي املنرب يف 
صحن املرقد الطاهر لإلمام موسى الكاظم ویقرأ القصيدة أو 
اخلطابة اليت ینشدها عن ظهر قلب، حبيث كان یبدو أنه ینشدها 
بصورة ارجتالية ومن دون توقف وأتخري. والالفت أنه كان حيفظ 

خيوط العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية
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للفقر والعوز، وذلك للدراسة يف املدارس احلكومية وأن یتوىل يف 
املستقبل منصبا حكوميا رفيعا.

وردا على هاتني الدعوتني، أضرب السيد حممد ابقر تقریبا عن 
الطعام من دون أن خيرب االخرین بذلك، وكان یتناول يف الليل 
والنهار، كسرة خبز فحسب لسد رمقه. وبعد مضي عدة أايم، 
انتبه اجلميع إىل هذا االضراب اهلادئ واستفسروا منه عن سببه. 
یعيش على كسرة  أن  یستطيع  الذي  إن  ذلك:  ردا على  وقال 
خبز لبضعة أايم، بوسعه أن یكون كذلك حىت آخر عمره. أان ال 

أخشى الفقر، وال أخاف من اجلوع. 
املتمثل ابالخنراط يف احلوزة  إقناع اجلميع بصواب رأیه  واستطاع 
العلمية، وأعلن للجميع أنه على الرغم من أنه سيواجه هناك حياة 
صعبة وضائقة معيشية، بيد أن عزميته وإرادته يف هذا االنتخاب 

ال تتزعزع.4

حتصيل العلوم الدينية
ترك السّيد الصدر الدراسة يف مدرسة »منتدى النشر« من أجل 
التفرّغ لدراسة العلوم احلوزویّة وقد قرأ علم املنطق يف احلادیة عشرة 
من عمره، وكتب رسالةً  يف املنطق یعرتض فيها على بعض الكتب 

املنطقّية، وهي مفقودة.5
»معامل  بكتاب  الدینية  العلوم  تلقي  ابقر،  حممد  السيد  وبدأ 
األصول« عند أخيه السيد إساعيل، وأكمل دراسة ابقي كتب 
السطوح، خالل فرتة قياسية بتشوق وجهد وافرین. وإضافة إىل 
حتصيله العلوم الدینية، كان یُعلم أخته بنت اهلدى على مناهج 

املرحلة االبتدائية.6
وانتقل السيد حممد ابقر عام 1365 للهجرة برفقة أخيه السيد 
الثانية عشرة من  عندما كان يف  األشرف  النجف  إىل  إساعيل 

عمره، ليتلقى دروسه العليا على ید كبار أساتذة احلوزة العلمية.
ایه هللا  فيهم  مبن  أساتذة  ید  على  األشرف  النجف  وتتلمذ يف 
العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي وایة هللا الشيخ حممد رضا آل 
ايسني والشيخ صدرا البادكويب، وإىل جانب ذلك، درس وحبث 
خالل هذه السنوات، فلسفة الغرب وآراء الفالسفة غري املسلمني. 

ویعكس كتاب »فلسفتنا« األبعاد الواسعة ألفكاره الفلسفية.7

السيد حممد ابقر وابقي فروع املعرفة 
والتفسري  والكالم  والدرایة  والرجال  احلدیث  يف  وحبث  ودرس 
لسنوات، واستفاد طيلة السنوات السبع عشرة أو الثماين عشرة 
وكان  اخلارقتني،  وموهبته  ذكائه  من  النهایة(  البدایة وحىت  )من 
یدرس ویقرأ ویتباحث لنحو ست عشرة ساعة يف اليوم، ویقول 
هو أنه كان جيتهد بقدر بضعة طلبة جمتهدین يف الدروس. ويف 
ظل هذه املثابرة واملتابعة، بلغ مرحلة االجتهاد منذ بلوغه الشرعي 

ومل یقلد جمتهدا اخر.۸
قرأ السيد الصدر معظم األحباث بال أستاذ معتمداً على قدراته 
إىل  تكون  ما  أقرب  السطوح كانت  دروس  من  وكثرٌي  الذاتّية، 
أنّ   نفسه  وذكر  ألستاذه.   ویقّرره  الدرس  یقرأ  فكان  املباحثة، 
دراسته مل تزد على تسع سنني، وأنّ  معظم الكتب مل یدرسها عند 
أيّ  أستاذ وإمّنا كان یطالعها شخصّياً، وإذا مل یتحّقق من معىن 
أو  السّيد إساعيل  أخيه  قبيل  األساتذة، من  معنّي سأل بعض 
خاله الشيخ مرتضى آل ايسني وقد أّكد السّيد الصدر أنّه كان 
یسري يف دروسه على هنجني: النهج األّول عبارة عن الدرس الذي 
حيضره مع األستاذ. والنهج اآلخر عبارة عن سريه يف الدرس على 

نفسه، أي ما كان حيّضره بنفسه.۹

نماذج اإلسالم

نماذج اإلسالم

القصائد واخلُطب عن ظهر قلب خالل فرتة حركة مواكب العزاء 
العمر، سببا  الشریف. وكان يف ذلك  الصحن  املدرسة إىل  من 
يف إضفاء شأن ومكانة خاصة على ذلك املوكب من بني سائر 
املواكب، وأن یواكب حشد غفري من الناس، املوكب منذ ابتداء 
حركته من املدرسة وحىت الصحن الشریف. وعندما كان یعرف 
الناس أن السيد حممد ابقر الصدر، هو خطيب وشاعر ذلك اليوم 
يف املوكب، كانت احلشود تزداد عددا، لكنه عندما مل یكن حيضر، 
كان الكثري من اجلماهري یغادرون املوكب. إن أسلوب بيانه، كان 
عذاب ویرتك أثرا غریبا على املستمع، وهذا أسهم يف املزید من حمبة 
بغداد وضواحيها إىل  اليت  أتيت من  له. وكانت احلشود  الناس 

الكاظمية للمشاركة يف مواكب العزاء، تعرفه من قبل.
وینقل أحد زمالئه يف املدرسة أنه: 

يف عهد املدرسة، كان خيتار زاوية ما لنفسه، خاصة به، حبيث كان 
األخرون ال يقرتبون منها احرتاما وتبجيال له. وكان يذهب إىل ذلك 
التالمذة من  الدراسية، ويتحلق حوله عدد من  الفسحة  املكان يف 
صفه. كنا نراقب هذا التجمع. وكان يتحدث إىل من هم يف حواليه، 
ويصغون إليه بدقة. كان يتحدث إليهم هبدوء ورابطة جأش، ويتحلى 
ابلسكينة والطمأنينة. كان اجلميع يصغون إليه بولع شديد. كان هذا 
التجمع وبتلك األوصاف، يثري فضولنا. قرران مرارا أن ننضم إليهم، 
لكن الفارق السين، كان حيول دون حتقق هذه الرغبة العارمة. إىل أن 
الشعور ابملعرفة من دون  يُنسى، ودفعنا  الذي ال  اليوم  حان ذلك 
إرادتنا حنو ذلك االجتماع. وعندما اقرتبنا منه، سكت قليال، ونظر 
إلينا نظرة ذات مغزى، وكأنه كان يريد القول هل أواصل كالمي؟ ومن 
مث اتبع حديثه. وكان يتحدث عن موضوعات مل نكن نسمعها من 
قبل. مل يكن كالمه، توضيحا وشرحا للدروس اليت ألقاها األساتذة 
سابقا. وكان يستخدم عبارات، مل تكن مفهومة ابلنسبة لنا، أو أن 
للمرة األوىل  منه  لقد مسعنا  تقدير.  أقل  لنا على  فهمها كان صعبا 
مفردات مثل املاركسية واالمربايلية والدايلكتيك ومفردات أخرى أظن 
أهنا كانت أمساء فالسفة وعلماء. لقد نسيت معظم الكلمات اليت 
قاهلا، وأتذكر فقط اسم فيكتور هوغو وغوته. ومن جهة أخرى، مل 
نكن نعرف تلك املفردات وحىت مل نكن نعرف كيف تُتلفظ، ومل نكن 
نسمع هبا حىت ذلك احلني ومل نقرأها يف مناهجنا الدراسية. وأسهم 
اليت اختذت من »احلوزة«  انضمامنا إىل جمموعته  للتعلم يف  تشوقنا 

امسا هلا...۱
ولد السيد حممد ابقر الصدر يف 25 ذي القعدة سنة 1353هـ. 

مبدینة »الكاظمية« املقدسة. وكان أجداده كلهم من علماء الدین: 
والده السيد حيدر وجده ایة هللا العظمى السيد إمساعيل الصدر، 
كان أحد مراجع الدین الشيعة الكبار يف النصف األول من القرن 
الرابع عشر اهلجري، وابقي أجداده، كانوا كلهم من العلماء ومن 
بني  ما  العائلة  هذه  أفراد  عاش  وقد   .الكاظم اإلمام  ذریة 

»إیران« و»لبنان« و»العراق« حلمایة الثقافة والفكر والدین. 
طاهرة  إمرأة  ايسني،  آل  احلسني  عبد  الشيخ  ابنة  والدته  وكانت 
عفيفة وعابدة وورعة وصابرة. وفقد حممد ابقر والده عندما كان 
يف الثالثة من عمره، وترعرع ونشأ يف أحضان أمه وحتت إشراف 
أخيه السيد إساعيل الصدر الذي كان فقيها ومدرسا ومن علماء 

الدین واجملتهدین االفاضل والشبان بـ»النجف األشرف«.2
عمره،  من  اخلامسة  يف  املدرسة  إىل  ابقر  حممد  السيد  وانضم 
وأكمل املرحلة االبتدائية يف سن احلادیة عشرة. ويف هذه الفرتة، 
شهد معلموه وزمالئه يف الفصل الدراسي، نبوغه وعبقریته وموهبته 
الفذة. لكن عندما بلغ سن احلادیة عشرة، وجد نفسه يف عائلة 
الصدر، بني توجهني خمتلفني ابلكامل، كان كل منهما یدعوه إىل 
مصري وقدر خمتلفني. فمن جهة، كانت أمه تشجعه على االخنراط 
يف احلوزة العلمية واختيار حياة طلبة علوم الدین، ومن جهة كان 
السيد حممد الصدر3 یدعوه لالبتعاد عن احلياة احلوزویة املرتافقة 
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انشطته السياسية واالجتماعية
حزب الدعوة االسالمية

العراق، توصل  السياسية واالجتماعية يف  وبعد دراسة األوضاع 
السيد  الشهيد  فيهم  الواعني واملتيقظني مبن  الدین  بعض علماء 
مهدي  والشيخ  الرفاعي  طالب  والسيد  احلكيم  مهدي  حممد 
على  یقوم  أتسيس حزب  أنه جيب  النتيجة  هذه  إىل  السماوي 
نضاالت  لتنظيم  خطوة  يف  االسالمية،  واإلیدیولوجيا  الفكر 
املسلمني العراقيني ونيل أهدافهم. وبعد طرح هذه الفكرة على ایة 
هللا السيد حممد ابقر الصدر، أسسوا »حزب الدعوة اإلسالمية« 

عام 1377 للهجرة.10
ونظم السيد الصدر، النظام التأسيسي وفقا للمعتقدات الدینية 
حلزب الدعوة. وابشر حزب الدعوة نشاطه. وبعد مخس سنوات 
من أتسيس احلزب، انسحب السيد حممد ابقر الصدر منه لبعض 
األسباب. لكنه أوصى ابقي أعضاء احلزب مبواصلة نشاطهم على 

أن یكون سندا وداعما هلم.11

املرجعية
وبعد وفاة ایة هللا احلكيم، حضرت حشود من الشعبني العراقي 
واللبناين عند ایة هللا السيد حممد ابقر الصدر، وطلبوا منه أن یتوىل 
العراقي. ومن أسباب  الشعب  أبناء  الكثري من  املرجعية، وقلده 
یلي:  ما  إىل  اإلشارة  ميكن  إليه،  الدین  وعلماء  الناس  رجوع 
اخللفيه العلمية واالهتمام ابألحباث العصریة وموضوعات الساعة، 
والنشاط السياسي يف حزب الدعوة االسالمية واملعارضة الصرحية 

حلزب البعث ودعم ایة هللا أبو القاسم اخلوئي.12
ایة هللا الصدر، هي مسرية  ومن األحداث املهمة إابن مرجعية 
األربعني لعام 1397هـ. ویسري أهايل النجف األشرف منذ القدم 
على  مشيا  مسرية  يف  احلسيين  األربعني  یوم  يف  سنة،  ويف كل 
األقدام من النجف األشرف إىل كربالء املقدسة. ويف تلك السنة،

يف  العزاء  مواكب  نشاط  إیقاف  بصدد  البعث  حزب  وأصبح 
األربعني احلسيين. وابدر الشهيد ایة هللا الصدر إىل توعية رؤساء 
املواكب ونبههم إىل مؤامرة النظام البعثي ضد الشعائر احلسينية. 
السنوات  تدرجييا يف  التطورات يف هذا اخلصوص  واشتد مسار 

الالحقة. ودعم ایة هللا الصدر بقوة املواكب احلسينية إلقامة مراسم 
االربعني بصورة رائعة، ويف ذلك اليوم، عرب عشرات االلوف من 
الناس ضمن مواكب العزاء احلسيين عن احتجاجهم على سلطة 

حزب البعث العراقي املعادیة لالنسانية. 
ونقل  الصدر  ایةهللا  أعتقل  التارخيية،  النهضة  تلك  أعقاب  ويف 
هناك،  معه  التحقيق  وبعد  بغداد،  يف  االستخبارات  جهاز  إىل 
عذبوه جسداي ونفسيا ملدة مثاين ساعات. وبقيت آاثر التعذیب 
الُسلم بصعوبة.13  على جسمه حىت آخر عمره، وكان یصعد 
مؤامرات  إحباط  يف  الصدر  هللا  ایة  وأنشطة  جهود  وأسهمت 
النظام ضد االسالم والشعائر احلسينية، فضال عن توعيته الناس 

إزاء هذه املؤامرات. 

يتبع...

نماذج اإلسالم
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علم اإلنثروبولوجيا، علم اإلنثروبولوجيا، 
علم اإلنسان علم اإلنسان 

وفروعهوفروعه
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وأي قدرات وعادات أخرى یكتسبها اإلنسان ابعتباره عضوا يف 
اجملتمع.

فقد  األكادميية  املعرفة  فروع  فرعا من  اإلنسان ابعتباره  اما علم 
ظهرت مع العقود األوىل من القرن العشرین، وهي نفس الفرتة 
اليت شهدت القيام بدراسات حول اجملتمعات البدائية، وحتدید 
املناصب  بعض  استحداث  إىل  ابإلضافة  النظریة،  االفرتاضات 
وتعترب  األنثروبولوجية،  اجلمعيات  اجلامعية، وأتسيس  والوظائف 
»الوالايت املتحدة األمریكية«، »بریطانيا« و»فرنسا« من أهم 
الدول اليت لعبت دورا ابرزا يف هذا اجملال أثناء املرحلة التأسيسية.
بواس  فرانز  األملاين  فهو  األمریكية  األنثروبولوجيا  اما مؤسس   •
)Franz Boas( الذي اراتد جمال الدراسة احلقلية متحداي يف 
ذلك مبدأ التطوریة ومؤكدا على ضرورة دراسة الثقافة املفردة أو 
املستقلة القائمة بذاهتا، وقد أتثر عدد كبري من علماء اإلنسان 

أو األنثروبولوجيني األمریكيني الذین ظهروا يف النصف األول من 
القرن العشرین بفرانز بواس، ولعل أبرزهم ألفريد كروبر، روبرت لوي 

وروث بينديکت. 
على  طرأت  اليت  التطورات  اخذت  فقد  فرنسا  يف  أما   •
»الدوركاميية«  املدرسة  واستطاعت  آخر،  منحی  األنثروبولوجيا 
واليت تنتسب إىل إمييل دوركامي وكانت تضم بعض العلماء مثل 
هذه  واستطاعت  بوجليه  وكلستني  هوبري  أونري  موس،  مارسل 
املدرسة اتسيس علم االجتماع استنادا إىل قواعد وأسس علمية 
فعلم االجتماع الدور كاميي كان على هذا النحو شامال وجامعا 

لكل العلوم االجتماعية األخرى.
واختلفت آراء ونظرايت العلماء حول مفهوم هذا العلم، فنجد 
أن عبارة األنثروبولوجيا الثقافية، یشري إليها الفرنسيون مبصطلح 
األنثروبولوجيا، وأحياان اثنوجرافيا، وهم یدرسوهنا من خالل علم 

اإلنسان كان وال یزال موضع أتمل ودراسة من قبل كثري من العلوم 
الطبيعية واالنسانية على حد سواء، فقد انتبه العلماء إىل الفروق 
البشري وقاموا بدراسة وتفسري االختالفات  القائمة بني اجلنس 
والتقاليد والدايانت  والعادات  البشرة  املالمح اجلسمية ولون  يف 
والفنون وغري ذلك من مظاهر احلياة ومن هنا تبلورت ونشا فرع 
جدید من فروع املعرفة اصطلح على تسميته بـ»األنثروبولوجيا«، 
أو علم اإلنسان الذي یبحث يف خمتلف الظواهر اإلنسانية والتنبؤ 

مبا سوف تؤول إليه اجملتمعات البشریة 
ویسمى هذا العلم إىل اعتماد منهج حبث وصفي معتمدا على 
هتتم  األنثروجرافيا  مصطلح  فإن  اجملتمعات.  الظواهر  املالحظة 
ابلدراسة التحليلية واملقارنة للمادة األنثروجرافية هبدف الوصول 
إىل تصورات أو متيمات بصدد خمتلف النظم االجتماعية اإلنسانية 

من حيث أصوهلا وتنوعها. 

عشر  التاسع  القرن  هناايت  يف  اإلنسان  علم  أسس  وظهرت 
أفكارهم  استوحوا  الذین  املفكرین  وجمهودات  إجنازات  بفضل 
»الثورة  ابسم  یعرف  ما  مع  مباشرة  غري  أو  مباشرة  بطریقة  إما 
مورجان  لويس  أمثال  من  األوائل  الرواد  استطاع  وقد  الدوائيةم، 
 ،)Edward Tylor( وإدوارد اتيلور ،)Lewis Morgan(
استنادا إىل القدر اليسري من املعرفة واملعلومات املستقاة مباشرة 
املقارن«  استطاعوا وضع أسس »املنهج  البدائية  اجملتمعات  من 
)Comparative method( وقدموا إسهامات جوهریة لعلم 

اإلنسان. 
فقد أرسى اتبلور قواعد علم اإلنسان حمددا إايها ابعتبارها علم 
الثقافة ویبدو هذا واضحا يف كتابه »الثقافة البدائية«، الذي ظهر 
املركب  الكل  أهنا ذلك  الثقافة على  فيه  عام 1871م. وعرف 
الذي یشمل املعرفة واملعتقدات والفن والقانون واألخالق والعرف 
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االجتماع.
»األنثروبولوجيا  وهي  أخرى  تسمية  اختاروا  فقد  اإلجنليز  أما 
إليها  ونظروا   ،)Social Anthropology( االجتماعية« 

ابعتبار أهنا علم قائم بذاته.
 )E. Evans Pritchard( بریتشارد  ایفانز  الدكتور  ویصف 
)1902-1973م.( وهو أحد رواد األنثروبولوجيا االجتماعية 
السلوك  تدرس  ابهنا  االجتماعية  األنثروبولوجيا  مهمة  األوائل 
إجتماعية كالعائلة،  نظم  شكل  العادة  يف  يتخذ  الذي  االجتماعي 
والعبادات  القانونية  واإلجراءات  السياسي،  والتنظيم  القرابة  ونسق 
الدينية وغريها كما العالقة بني هذه النظم سواء يف اجملتمعات املعاصرة 
أو يف اجملتمعات التارخيية اليت يوجد لدينا عنها معلومات مناسبة، من 

هذا النوع، ميكن معا القمام مبثل هذه الدراسات.
أوروبية  بالد  يف  األنثروبولوجيا  استخدام كلمة  إىل  نظران  وإذا 
أخرى، جند أهنا تستخدم يف »أملانيا« مثال لإلشارة إىل دراسة 
الطبيعة لإلنسان بينما تستخدم كلمة انثروبولوجيا لنشري إىل »علم 
الشعوب« )Voelkerkunde(، إال أن االجتاهات تتعدد يف 
ابلنواحي  اهتمامات  مثال  وهناك  األنثولوجية  األملانية  املدارس 

املادیة يف الثقافات اإلنسانية 
مصطلح  أن  جند  الشرقية  أوراب  بالد  ومعظم  »روسيا«  يف  أما 
األثنوجرافيا  جماالت  أهم  ومن  استخدامه،  یشيع  األثنوجرافيا 
البدائية وخاصة  للمجتمعات  االجتماعي  التنظيم  دراسة  لدیهم 
فيما یتعلق ابلتحوالت اليت حتدث يف تلك اجملتمعات عند حتوهلا 

إىل دول جدیدة وما یتبعه من بروز للطبقات االجتماعية.
ویتجه األنثروبولوجيون عند دراستهم ألسلوب حياة جمتمع معني، 
إىل الربط بني اجلانبني: املعنوي واملادي ملا یدور يف احلياة اليومية 
وسائل  واجلماعات  األفراد  هبا  ینظم  اليت  الكيفية  وإبراز  للناس 
معيشتهم، واحملافظة على بقائهم وهلذا فإن األنثروبولوجيا دائما ما 

تربط بني أي نظام أو نشاط وصالته ابلنظم األخرى.
وقد متكنت القوى االستعماریة والقوى العظمى من احتالل البالد 
اليت استمرهتا ليس عن طریق القوة العسكریة فقط، وإمنا عمدت 
إىل فهم واستيعاب اجملتمعات اليت تنوي السيطرة عليها، فتعرفت 
إىل طبيعة لقافتها وتفكريها، وعالقات أفرادها فيما بينهم، حبيث 
متكنت من معرفة نقطة الضعف عندهم، حىت توصلت إىل النقطة 
اليت ميكن من خالهلا أن خترتق هذا اجملتمع أو الشعب فتدخل إىل 
أعماقه، لتصبح جزءأ منه دون أن یشعر وهذا ما یفعله االستعمار 

األمریكي حالية قبل غزوه واحتالله ألي بلد. 
ابألهداف  تنحصر  مل  العلم،  هلذا  النفعية  اجلوانب  ولكن 
لفهم  مهمة  قاعدة  العلم  هذا  حيث شكل  فقط.  االستعماریة 
اآلخر، وطریقة عيشه وفكره وثقافته، مما ميكن االستفادة منه يف 

مجيع أنواع التواصل الثقايف بني الشعوب. 
فعلم اإلنرتوبولوجيا هو أحد فروع العلوم اإلنسانية، واإلنرتوبولوجيا 
أو اإلنرتولوجيا كما عرفت قدمية هي عبارة عن دراسة اجملتمعات 
البدائية، اليت كان یقال عنها أهنا مل تعرف الكتابة، ومل یتم فيها 
استعمال اآلالت مث تطور األمر وما لبث هذا العلم أن حتول من 
على  اجملتمعات  یدرس  علم  إىل  البدائية  اجملتمعات  یدرس  علم 
اختالف مستوايهتا البدائية واملتقدمة واملعاصرة هللا ملا حتمله كلمة 

»بدائية« من جتریح للشعوب الفقرية. 
فأصبحت اإلنتولوجيا، كما یراها عامل االجتماع الفرنسي كلود 
ليفي - سرتوس أبهنا تدرس الظاهرات البشریة احلالية واملاضية، 
اليت  الثقافات  تدرس  فهي  تقنيا.  واملتخلفة  املصنعة  واجملتمعات 
تعترب أجنبية ابلنسبة لثقافة املعاین.1 وابلتايل ميكن لإلنرتبولوجي 
وأن  ریفية  ثقافة  ذا  جمتمعا  یدرس  أن  مدنية،  ثقافة  لدیه  الذي 

یدرس تقاليده الشعبية. 
فصلناه  ما  إذا  أوضح،  بشكل  لنا  یظهر  أن  العلم  هلذا  وميكن 
وميزانه عن علم االجتماع. فقد اعتربت اإلنرتبولوجيا جزءا من 
املوضوع  من انحية  بينهما  االختالف  رغم  االجتماعية،  العلوم 
واملنهج، حيث تدرس اإلنرتبولوجيا البيئة، االقتصاد، البىن العائلية، 
النظم القرابية والدین. بينما تدرس االجتماعيات الظواهر املعزولة، 

كالطالق، واجلرمية مثال.
أما من انحية املنهج، یعمد اإلنرتبولوجي يف دراسته إىل أن یقيم يف 
اجملتمع مدة من الزمن، قد تكون أشهرا، أو سنوات، بينما یعتمد 

عامل االجتماع يف دراسته على الواثئق واإلحصائيات.
اإلنرتبولوجي يف صفره  یدرسه  الذي  اجملتمع  متييز  إىل  ابإلضافة 

وحمدودیته، على خالف اجملتمع الذي یدرسه عامل االجتماع.

اهلامش:
1. انظر »مدخل إىل األنثروبولوجيا«، جاك لومبار. 

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

أسباب العنوسة
إن ارتفاع سن الزواج وابلتايل، طول األمد ويف بعض احلاالت، 
النهایة، انتج عن أسباب وعوامل  الفتيات، عازابت حىت  بقاء 
شخصية وهيكلية عدیدة. وبعض هذه األسباب یعود إىل الرجال 
واالخر إىل النساء. إن وصف املسار وتبيان األثر املباشر وغري 
املباشر، یتطلب كل منه، إیضاحا حبد ذاته، لكننا هنا ال یسعنا 
اجملال للخوض يف ذلك. ومن هذه األسباب ميكن اإلشارة إىل 

ما یلي: 

أ. أسباب وعوامل العنوسة االولية للفتيات 
- ارتفاع متوسط سن الزواج حتت أثر التطورات اهليكلية؛

- انعدام التوازن بني عدد النساء والرجال يف سن الزواج أو ضائقة 
الزواج وابألحرى، تزاید عدد الفتيات املقبالت على الزواج مقابل 

عدد الفتيان املقبلني على الزواج؛
- أتخر الفتيان يف التقدم بطلب الزواج )ومرد ذلك یعود بشكل 

رئيسي إىل البطالة وغياب االستقالل االقتصادي(؛
- تراجع رغبة الفتيان والرجال للزواج )وقد یكون ذلك بسبب 
امتالك  بسبب  املؤقتة  احلاجة  بعدم  الشعور  أو  اجلهوزیة  عدم 

خيارات أخرى بدیلة عن الزواج(
- غلبة منوذج الزوجة الواحدة بوصفه القاعدة املسطرية والسائدة؛
املستوايت  اجلامعية حىت  الدراسات  استكمال  على  احلرص   -

العليا؛
عملية  يف  مهما  منعطفا  ذلك  بوصف  الزواج  موقع  تراجع   -

االنتقال إىل سن الشيخوخة؛
- اإلرجاء الطوعي للزواج يف املراحل األولية حتت ذرائع خمتلفة 

والتعرض من دون قصد للعزوبية يف املراحل الالحقة؛
- ازدايد منسوب االكتفاء الذايت لدى الشخص واحنسار دور 
وتدخل األبوین وسائر أعضاء األسرة يف اختاذ القرار وحتفيز األبناء 

على الزواج أو اعتماد اخليارات املنشودة؛
- تراجع بشاعة العنوسة وحتوهلا إىل منط للحياة؛

- تعقد وتعدد وتزاید مؤشرات ومعایري صفة الكفؤ؛
النامجة عن  القيود  احلریة واالستقالل والتذمر من  النزعة إىل   -

الزواج؛
- املثالية والوسواس يف إحراز املعایري واعتماد العناصر املرجوة يف 

عملية االنتخاب؛
- التخوف من وقوع الطالق بسبب اهتزاز دعائم األسرة وخفض 

نظرة على عنوسة المرأة 
في البلدان االسالمية 

القسم الثاني
السيد حسني شرف الدين

الحرب السكانية العالمية

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية
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2. تداعيات العنوسة الثانوية
- تراجع حظوظ الزواج بسبب قلة رغبة الرجال العزاب يف الزواج 

من النساء املطلقات واألرامل؛
- تراجع حظوظ الزواج بسبب وجود ابن أو أبناء؛

- تزاید الضغوط من انحية الزوج األول أو أسرته والتهدید ابخذ 
األبناء يف حالة الزواج؛

- التعرض للضغوطات والضائقة االقتصادیة واملعيشية؛
- ممارسة املزید من الرقابة من قبل األسرة على أبناء املرأة املطلقة 
االفراط يف  األب وبعض  منزل  إىل  الرجوع  األرملة يف حالة  أو 
اتصاالهتا مع االخرین والبيئة  القيود على  ممارسة احلمية ووضع 

االجتماعية. 

احللول املقرتحة
للضرر،  تعرضهن  وهامش  الفئة  هذه  أعداد  تزاید  إىل  ونظرا 
ذات  املؤسسات  قبل  من  خاصة  مؤسسة  أتسيس  املتوقع  فان 
الصلة تعىن ابإلشراف والتصدي للشؤون املختلفة هلن، على أن 
تقوم املؤسسات غري احلكومية ذات الصلة ابلعمل بواجباهتا يف 
الدقيق  والتخطيط  السياسات  من خالل وضع  اخلصوص  هذا 
وااللتزام املسؤول، واختاذ اإلجراءات الالزمة. إن أهم التوصيات 
ميكن  اجملال،  هذا  يف  املرجوة  واالجتماعية  الثقافية  واإلجراءات 

تصنيفها حسب احملاور التالية: 
- مراجعة وحتسني السياسات السكانية؛

اهلویة  تعریف  وإعادة  للجندر  اجملتمع  قبول  عملية  إصالح   -
النموذجية  واملراجع  املرجع  جمموعات  أتهيل  وإعادة  اجلندریة 

للجيل الصاعد؛
- التمهيد الالزم لتوجيه وإرشاد األشخاص على مسار االنتخاب 

األمثل للزوج وخفض معدالت تزعزع األسرة؛
- بناء الثقافة وإصالح الرؤى وإجياد األرضيات الثقافية االجتماعية 

للمواجهة املعقولة واملربرة لظاهرة العزوبية؛
الزواج والعمل على  لنمط احلياة االسالمية يف جمال  الرتویج   -
خفض الرتف والبذخ والبهرجة واملراسم الزائدة واملزید من السهولة 

يف مسألة الزواج األويل والثانوي؛
ملعاجلة  املعنية،  احلكومية  للمؤسسات  الشامل  التخطيط   -
اليت  العقبات  وإزالة  للشباب  واالقتصادیة  االجتماعية  املشاكل 

تعرتض زواجهم؛
- تعزیز األنظمة االستشاریة والسریریة لتقدمي اخلدمات التدریبية 
وعلم النفسية والثقافية – االجتماعية يف املراحل األولية للزواج 

وتشكيل األسرة ودميومتها؛
- الرتویج املتكافئ أو التكافؤ السين بدال من األسلوب السائد؛

- بناء الثقافة وإصالح الرؤى لزواج الفتيان من النساء املطلقات 
واألرامل؛

- تعزیز الدور احلمائي لألسر خلفض مشاكل الزواج يف املراحل 
األولية وكذلك تقدمي الدعم العاطفي واالقتصادي اخلاص لألبناء 
اإلانث اللوايت ُعدن جمددا إىل منزل األب بسبب الطالق أو وفاة 

الزوج؛
- تقدمي اخلدمات االجتماعية اخلاصة للفتيات العازابت والنساء 

احملرومات من الزواج جمددا؛
مبراعاة  العملي  االلتزام  للمجتع يف جمال  الثقافية  البنية  تعزیز   -

األخالق اجلنسية يف التعامل االجتماعي. 

االستنتاج
إن عنوسة املرأة سواء العنوسة األولية والثانویة، تعد من املشاكل 
السائدة واملتزایدة يف الوسط النسوي للبالد ومؤسسة األسرة. إن 
هذه املعضلة تنجم عن األسباب والعوامل اهليكلية والبيئية والفردیة 
يف  خاصة  الغالب،  يف  املرجو  غري  الوضع  هذا  إن  والداخلية. 
حالة تواتره وتكرره، یفرض حتدايت ومشاكل عدیدة على األسر 
واجملتمع ككل. وتعتمد معظم البلدان، سياسات وآليات إلصالح 
هذا الوضع وخفض تداعياته. ويف البلدان االسالمية وعلى الرغم 
من صياغة بعض السياسات وتطبيق بعض اإلجراءات، فان هذه 
تستمر  ابتت  السكانية،  السياسات  بسبب  سيما  ال  املشكلة 

بشكل یثري القلق وتزداد كميتها ونطاق توسعها على الدوام. 

العدد  االجتماعية،  للتهديدات  اإلسالمية  الدراسات  فصلية  املصدر: 
1، صيف 2018م.

معدل االلتزام والوفاء؛
- تفضيل الزواج من الفتيات األصغر سنا )4 إىل 6 سنوات( من 

قبل الفتيان ابعتبار ذلك قاعدة مسيطرة؛
- عدم حتقق صفة الكفؤ يف اجملال الدراسي؛

- تراجع املعتقدات الدینية وااللتزامات الشرعية؛
احلياة  أمناط  وتقليد  األجنبية  العاملية  اإلعالم  بوسائل  التأثر   -

الغربية؛
لدى  واالجتماعية  االقتصادیة  التوقعات  مستوى  ارتفاع   -

الفتيات.

ب. أسباب وعوامل العنوسة الثانوية للفتيات
وفضال عن أوجه االشرتاك بني أسباب وعوامل حدوث العنوسة 
األولية، فاهنا تقع حتت أثر أسباب خاصة أو تزداد شدة. وبعض 
هذه األسباب أو العقبات تعود إىل الرجال والبعض االخر إىل 

النساء. وأمهها كما یلي: 
الشباب  والرجال  الفتيان  لدى  الرغبة  وضعف  الرغبة  عدم   -

وأسرهم للزواج ابلنساء املطلقات واألرامل؛
- استياء النساء بسبب تراجع خيار االنتخاب يف الزواج الثاين؛

- عدم التمتع ابخلصائص البارزة مثل الشباب واجلمال والدراسات 
العليا والثروة واملوقع االجتماعي واملوقع األسري و... ؛

- االحباط وانعدام الثقة لدى النساء إزاء وفاء والتزام الرجال؛
- ختوف الرجال من الضغوط والقمع االجتماعي واعتبار هذا 

النوع من الزواج غري مربر؛
- ختوف الرجال من الزواج من النساء املطلقات حتسبا منهم أهنن 

یردن ابتزازهن من خالل الصداق؛
- التخوف من أن حيدث انطباع من أن الزواج الثاين، قد أييت 

بسبب طلب التنوع واملتعة؛
- ضعف الرغبة لقبول وقيمومة الطفل أو األطفال املتبقني من 

الزوجة السابقة؛
- إصرار أسرة الزوج السابق )املتوىف( على جتنب العروسة، من 

الزواج قبل وصول األبناء سن البلوغ؛
- عدم رغبة األبناء بزواج األم والشعور السليب جتاه زوج األم؛

- الزواج جمددا بسبب طلب ید املرأة من قبل رجال متزوجني 
ومسنني وأصحاب عيوب ومتهتكني الهثني وراء الشهوات.

التبعات والتداعيات
إن العزوبية أكانت أولية أو اثنویة، تواكبها تبعات سلبية وتداعيات 
الفتة على الصعيد الفردي )اجلسدي والروحي والذهين واملشاعر 
والسلوك والتواصل(، وعلى الصعيد االجتماعي )أثر هذه الظاهرة 
واالجتماعية  الثقافية  امليادین  على  تواترها كبريا  إن كان  خاصة 
واالقتصادیة والسياسية واالمنية واالتصال يف اجملتمع(، ونشري فيما 
یلي إىل أمهها. یذكر أن بعض الدراسات املنجزة، تشري إىل أن 
الشهودي  الغالب بتجربتهم ودركهم  العزاب املسنني، یقرون يف 

هلذه التبعات. 

1. العنوسة األولية والثانوية للفتيات
إن بعض التبعات السلبية والتداعيات مشرتكة بني مجيع اللوايت 
منها،  االخر  والبعض  والثانویة،  األولية  العنوسة  مبرحلة  ميرن 
خاص ابلعانسات االولية. ونشري فيما یلي إىل بعض أهم هذه 

التداعيات: 
- استجالب النظرة السلبية وحسبما یقول غوفمن "وصمة العار" 

أو وصمة النبذ االجتماعي؛
- الضغوطات النفسية والشماتة املزعجة؛

- التعرض لالضطراابت النفسية والنفسية-اجلسدیة؛
- اخلوف من مستقبل غامض؛

- احلرمان من اإلشباع الطبيعي للرغبة اجلنسية والعاطفية والنفسية؛
- التشاؤم وسوء الظن جتاه الكون وهللا سبحانه وتعاىل بسبب 

مواجهة هكذا قدر؛
- النفسية الالزمة للرضوخ ألي نوع من الزواج مبا یتناقض مع 

الرغبة احلقيقية وللتخلص من وصمة العنوسة حصرا؛
- االضطراب يف األدوار االجتماعية والدراسية واملهنية؛

- االضطراب يف اهلرم السكاين )بسبب حرمان معظم أفراد هذه 
الطبقة من اإلجناب على افرتاض حدوث الزواج(؛
- اخنفاض منسوب السرور واالستقرار يف اجملتمع؛

- تعرض الصحة النفسية واألخالقية للمجتمع للخطر بطریقة 
غري مباشرة. 

وطبيعي فان املشاكل النفسية واالجتماعية هلذه الفئة من النساء، 
تنتقل فضال عنهن، إىل سائر أعضاء األسرة واألصدقاء واألقارب. 

الحرب السكانية العالمية

الحرب السكانية العالمية
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طوال  حيكم  االورويب  اجملتمع  يف  السائد  الكنسي  النظام  وكان 
سنوات العصور الوسطى، أفراد اجملتمع بثبات وقوة، ومبا أن أرابب 
الكنيسة كانوا ینسبون أقواهلم وأفعاهلم مجيعا إىل السماء والكتاب 
املقدس والنيب عيسى املسيح، فان هذا النظام الدیين مل یواجه 
أي معارضة ومترد من جانب الفئات اإلجتماعية املختلفة. ولذلك 
فان ضراب من اإلتفاق والتناغم نشأ داخل هذا العامل املسيحي يف 
امليادین العقائدیة والثقافية وحىت العالقات والتعامالت االجتماعية 
الضعف  الكثري من مكامن  فان  والسياسية، لكن ورغم ذلك، 
والثغرات الكامنة يف هذا النظام الكاثوليكي من جهة، ومؤامرات 

ودسائس اليهود من جهة أخرى، مهدت الندالع املعارضات.
وال جيب نسيان أن هللا تعاىل منح رجال الدین وأرابب الكنيسة 
املسيحية مبجمل إدعاءاهتم، فرصة إلظهار كل ما كان يف جعبتهم، 

مثلما أن رجال الدین اليهود مروا هبذا اإلختبار واإلمتحان قبل 
عدة قرون من هذا. ويف السنوات األخرية من العصور الوسطى 
ظهرت أمارات الوهن والتصدع على جدران هذا البناء الكنسي.

وعلى مدى هذه السنوات، كان اليهود الفئة الوحيدة اليت كانت 
متين النفس ابهنيار هذا النظام، وكانت تنتظر حدوث ذلك بفارغ 
الصرب، وحىت أهنم دبروا ونفذوا خططا خمتلفة لإلطاحة هبذا النظام.

احلركات  وإجياد  املعارضة  التيارات  جلميع  السري  الدعم  وكان 
اإلجتماعية املعارضة، قد بدأ قبل عدة قرون. وهذا التيار أدى 
تدرجييا إىل زوال إحتاد اجملتمع املسيحي وحلول التشتت والتشرذم 
حمله. ومن بني مجيع التيارات املعارضة واإلحتجاجية، فان بقااي 
أبحناء  توصلت  قد  اليت كانت  السریة  واجملاميع  اهليكل  عناصر 
خمتلفة إىل التعاليم القبالنية، اضطلعت بدور كبري يف هذا اجملال. 

وكما أسلفنا، فان أصحاب اهليكل، كانوا على امتداد العصور 
الوسطى وبعد وصوهلم إىل كنوز اهليكل قد فقدوا إمياهنم ابلنيب 
عيسى واعتربوه نبيا زائفا. واستند هؤالء يف حمافلهم السریة 
إىل التعاليم القبالنية ليمارسوا أعماال خاصة وسریة )معادیة هلل 

واملسيح( وانزلقوا يف براثن اإلحنرافات األخالقية.
التاریخ  سجل  وفتح  الوسطى  العصور  اتریخ  سجل  طي  إن 
الغريب احلدیث، أحدث تطورات ثقافية هائلة نلقي الضوء عليها 

ابقتضاب ضمن احلاالت والعناوین التالية:
1. رفض الطبيعة املقّدسة للعامل؛

2. تراجع منزلة اإلنسان وإغفال جوهره املاورائي؛
وذلك  واإلنسان  العامل  حول  التعاریف  مجيع  وتغيري  حتویل   .3

بسبب التبدل يف أسس العلوم؛
اإلنسان  ستار حب  القدسية خلف  احلقيقة  إختباء مشس   .4

للذات؛
5. الرضوخ إلمامة الطاغوت وتفشي العهد مع ابليس؛

اخلفية  ابلعلوم  املتورطة  السریة  اجملاميع  من  سلسلة  إنطالقة   6
والغریبة؛

7. إحياء التصوف اليهودي )القبالة( ونشره بني العلماء الغربيني. 
عام  ملائيت  امتدت  اليت  الصليبية  احلروب  وضعت  أن  وبعد 
مثامنائة  زهاء  بعد  األندلس  وفتح  أوزارها  )1095-1250م.( 
عام من سيادة املسلمني عليها، توفرت بفعل كل ما مت تبيانه قبل 
هذا حول العصور الوسطى، التمهيدات واملقدمات الكفيلة إبجياد 

تطور ثقايف وحضاري كبري يف الغرب. 
النظام  ضد  واإلحتجاجات  املعارضات  من  موجة  إندالع  إن 
الكاثوليكي املسيحي، أفضى يف النهایة إىل إعراض الناس شيئا 

فشيئا عن هذا التيار الدیين وإعتناقهم للتعليمات غري الدینية. 
وميكن إعتبار إحياء املصادر الفلسفية اليواننية القدمية والتشوق 
)القبالة(  اليهودي  التصوف  السيما  التلمودیة  التوراتية  للتعاليم 
وانبثاق طبقة اجتماعية برجوازیة خاصة وحدیثة العهد ابنه یندرج 

ضمن نتائج وتبعات هذه السلسلة من الوقائع واألحداث. 
وكان جليا أن الكنيسة الكاثوليكية وبسبب تسليمها للكثري من 
التحویرات واإلحنرافات يف اجملالني النظري والتطبيقي، مل تعد متلك 
الثقافية  احلياة  وتكریس  الثقافية  احلياة  أتهيل  إلعادة  موقع  أي 
واحلضاریة ألورواب املسيحية. وبناء على ذلك، بدأت يف نطاق 
هذه النافذة املفتوحة، حركة متصاعدة حنو الربوتستانية )مذهب 

اإلحتجاج(
وميكن تبيان املراحل املختلفة للتطورات الثقافية للغرب املسيحي 
يف الفرتة الكائنة بني القرن اخلامس عشر وحىت القرن التاسع عشر 

امليالدي، على النحو اآليت: 
1. احلركة العقلية لعصر النهضة )1400-1700م.(؛ 

2. احلركة الثقافية للمذهب االنساين )1469-1517م.(؛
3. هنضة اإلصالح الدیين )الربوتستانتية( )1517-1564م.(؛ 

۴. عصر التنویر )فولتري( )1700-1900م.(؛ 
۵. الثورة الفرنسية )1788-1815م.(.

وتشكل خالل هذه السنوات وعلى إثر التطورات آنفة الذكر، 
نظام معريف حدیث )الفكر اإلنسانوي املبين على توكيد الذات 
أساس  على  احلدیثة  الغربية  احلضارة  دعائم  وأرسيت  والعدمية( 

بسط ونشر الثقافة الليربالية.
وعلى امتداد القرون اليت اعتلت فيها الكنيسة الكاثوليكية عرش 
امللوك وحىت  املسيح وحكمت مجيع  السلطة ابسم عيسى 
إخنراطها يف حرب طویلة امتدت ملائيت عام، كانت هذه الكنيسة 
هذه  وأمثرت  واإلعرتاض.  اإلعتزال  بزور  ذاهتا  يف  وتريب  تنمي 
العلوم  طریق  وعن  اليهود  قبل  من  إروائها  بفعل  اجلاهزة  البذرة 
اخلفية والغریبة )القبالة( يف أول فرصة وبعد تقویض أسس ودعائم 
الكنيسة وتناقص نطاق سلطتها على الناس، وأدت إىل ظهور 

حركة عصر النهضة يف القرن اخلامس عشر للميالد.

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

1397ش.

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

العصر الحديث العصر الحديث 
والتاريخ الحديث والتاريخ الحديث 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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یتم  زیتية  مادة  على  حيتوي  ماء  عن  عبارة  هو  الورد،  ماء 
استخالصها من البتالت اليت یتكون منها الورد، حيث یتم إنتاج 
هذا املاء ابستخدام عملية التقطري هلذه البتالت، وبتالت الورد: 
هي األوراق املتجاورة اليت حتيط ابلوردة، وتكون هذه األوراق يف 
العادة رقيقة وانعمة، وخيتلف لوهنا حسب نوع الوردة. وقد یصنع 
ماء الورد من نوع واحد من الورد، أو من أنواع متعددة، وميكن 
أن یصنع ماء الورد منزليا حيث إن طریقة صناعته سهلة وال حتتاج 
ابستخدام  الورد  ماء  إنتاج  یتم  العادة  ويف  تكاليف كثرية.  إىل 
برائحة عطریة طيبة، ومن  تتميز  الورد، واليت  األنواع اجليدة من 
أشهر أنواع الورد اليت تستخدم يف صناعة ماء الورد: الورد اجلوري 
أبنواعه املختلفة، واليت تتفاوت من حيث اللون، وغري ذلك من 
الصفات، ومن األساء األخرى للورد اجلوري: الورد الدمشقي. 
وعملية تقطري بتالت الورد ال تستخدم فقط يف إنتاج ماء الورد، 
بل تستخدم أیًضا يف صناعة زیت الورد الذي یتم استعماله يف 

إنتاج خمتلف أنواع العطور. 
تنتشر يف األسواق العدید من أنواع ماء الورد السيئة أو املغشوشة، 

واليت یتم إنتاجها بشكل غري صحيح، حيث ُیضاف إليها بعض 
فهذه  املواد،  من  ذلك  وغري  احلافظة،  واملواد  الكيميائية،  املواد 
األنواع أقل فائدة من األنواع األخرى الطبيعية، ورمبا یكون هلذه 
األنواع السيئة أضرار عدیدة، فعلى الراغب بشراء ماء الورد أن 
یتأكد من جودة املنتج، وأن حيرص على اختيار ماء الورد الذي 

تنتجه شركة موثوقة، وذات سعة طيبة.
اشتهر ماء الورد بدوره التجميلي والتغذوي على نواحي خمتلفة، 
فما هو ماء الورد ابألساس؟ وما أهم فوائد ماء الورد اليت قد تعود 

على اجلسم والصحة؟

فوائد ماء الورد وأسراره
یستخلص ماء الورد ابألساس من بتالت الورود املختلفة حبيث 
تنتج منها زیوت نقية بصورة طبيعية وصاحلة لالستخدام البشري، 
إال أن ما یباع عادة يف األسواق من ماء الورد یكون منتج خمفف 
الرتكيز هلذه الزیوت ومضاف إليه العدید من املركبات الكيميائية 

وبعض الروائح أحياان.

تتعدد فوائد ماء الورد للجمال وحلمایة البشرة وبسعر غري مكلف. ماء الورد ماء الورد 
وميكن صنعه یدواي يف املنزل عن طریق أخذ بتاالت الورد ووضعها 

يف ماء مقطر وتركها حتت الشمس لفرتة من الزمن.

فوائد ماء الورد املختلفة
بصفة ماء الورد أنه حيتوي على العدید من العناصر الغذائية املهمة 
من مضادات لألكسدة مثل الفالفينوید، وفيتامينات مثل فيتامني 
أ، هـ، ب3 ود، قد یدخل يف العدید من اخللطات والوصفات 
الطبية ملزااي العالجية وخاصة يف الوقایة من اجلراثيم وااللتهاابت، 

إليكم أهم فوائده يف ما أييت:
• التئام اجلروح: من خالل خصائصه املضادة لاللتهاب واملساعدة 

على بقاء اجلرح نظيف.
االلتهاابت  من  للعدید  مضاد  اجللد:  التهاابت  من  الوقایة   •

اجللدیة مثل االكزميا.
• إعطاء النكهة لألطعمة: ميكن إضافته إىل األطعمة واحللوايت 

املختلفة إلعطاء النكهة والرائحة الزكية للطعام.
• املساعدة على االسرتخاء: مهدىء ومریح لألعصاب ویساعد 

على االسرتخاء.
إلضافة  املشروابت  بعض  مع  خلطه  ممكن  اجلسم:  تغذیة   •

املغذايت إليها مثل املاء أو احلليب.
• عالج مشاكل اللثة: یستخدم ملعاجلة التهاابت اللثة.

إلزالة  به  العني  داخل  تنظيف  املمكن  من  العني:  تنظيف   •
األوساخ منها.

فوائد ماء الورد للبشرة
أشهر فوائد ماء الورد جلمالكم إليكم يف ما أييت:

1. تطهري وتعقيم البشرة
املكياج  آاثر  بقااي  من  وللتخلص  البشرة  لتنظيف  یستخدم 
للبشرة  واملعقم  املطهر  مبثابة  سيكون  فهو  الراسبة  واألوساخ 

ابإلضافة للرتطيب.
لتطهري بشرتك اغمس قطنة نظيفة ابلقليل من ماء الورد، وامسح 

وجهك هبا بعد إزالة املكياج.

2. زايدة نضارة للبشرة
یساعد ماء الورد على إعطاء النضارة واحليویة واإلشراق لبشرتك، 
وللحصول على ذلك رش رذاذ ماء الورد صباًحا فور استيقاظك 

من النوم.

3. عالج حب الشباب
ميكن استخدام ماء الورد لعالج البشرة الدهنية وحماربة احلبوب 
من  جمموعة  حماربة  على  الورد  ماء  قدرة  دراسة  أثبتت  حيث 

البكترياي املسببة لظهور حب الشباب.

4. إزالة البقع والتصبغات 
یساعد على إزالة البقع والتصبغات وتفتيح لون البشرة وعالج 

اهلاالت السوداء حول العني.

5. الوقاية من التجاعيد وعالمات الشيخوخة
حيتوي ماء الورد على مركبات تثبط عمل الكوالجيناز واإلیالستاز 
الورد  ماء  استخدام  لذا ميكن  للبشرة  التجاعيد  یسبب  وكالمها 

للوقایة من التجاعيد وأتخري عالمات الشيخوخة.

6. منح رائحة مجيلة للجسم 
استخدام ماء الورد أثناء االستحمام سيعطي بشرة جسمك رائحة 

مجيلة لبقية اليوم.

اآلاثر اجلانبية ملاء الورد
قد  أنه  التنویه  املختلفة جيب  الورد  ماء  فوائد  التعرف على  بعد 
ماء  اجتاه  حتسسي  فعل  رد  عن  انجتة  أعراض  بظهور  یتسبب 
الورد ومستخلصاته لدى بعض األشخاص مثل احلكة، االمحرار 

والتهيج.
لذا ننصحكم ابختبار كمية قليلة من ماء الورد على جزء صغري 
قبل  الورد  ماء  بسبب  التحسس  عدم  من  للتأكد  ذراعك  من 

استخدامه على أماكن أخرى يف اجلسم.

املصادر: 
1. موقع ویب طب.

2. موقع املوضوع.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية
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أمري  عن  آابئه  عن   اجلواد عن  بسنده  الصدوق  روى 
ابلشيعة  طويل، كأين  أمدها  غيبة  منا  »للقائم  قال:   املؤمنني
النعم يف غيبته يطلبون املرعى فال جيدونه، أال فمن  جيولون جوالن 
ثبت منهم على دينه ومل يقس قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي 
يف درجيت يوم القيامة«، مث قال: »إن القائم منا إذا قام مل يكن 

ألحد يف عنقه بيعة، فلذلك ختفى والدته ويغيب شخصه.«1
 املؤمنني أمري  عند  ذكر  قال:  نباتة  بن  األصبغ  عن  وروي 
القائم، فقال: »أما ليغينب حىت يقول اجلاهل: ما هلل يف آل حممد 
حاجة«، ويف حدیث آخر: »بعد غيبة وحرية، فال يثبت فيها على 
دينه إال املخلصون املباشرون لروح اليقني الذين أخذ هللا عز وجل 

ميثاقهم بواليتنا وكتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه.«2
العمري  إىل  خرج  الزمان كان  صاحب  من  توقيعا  وروى 
)النائب األول( وابنه )النائب الثاين يف الغيبة الصغرى( - رضي 
هللا عنهما- عن سعد بن عبد هللا، قال الشيخ أبو عبد هللا جعفر: 
على  وثبتكما  لطاعته،  »وفقكما هللا  رمحه هللا:  عنه  مثبتا  وجدته 
دينه، وأسعدكما مبرضاته، انتهى إلينا ما ذكرمتا أن امليثمي أخربكما 

ثواب الثبات ثواب الثبات 
والتمسك بالدين في والتمسك بالدين في 
الغيبة الكبرى وشدة الغيبة الكبرى وشدة 

المحنةالمحنة

عن املختار ومناظراته من لقي واحتجاجه أبنه ال خلف غري جعفر بن 
علي3 وتصديقه إايه، وفهمت مجيع ما كتبتما به مما قال أصحابكما 
عنه، وأان أعوذ ابهلل من العمى بعد اجلالء ومن الضاللة بعد اهلدى 
ومن موبقات األعمال ومردايت الفنت، فإنه عز وجل يقول: )امل، َأ 

َحِسَب النَّاس َأْن يتـْرَكوا َأْن يَقولوا آَمنَّا َو هْم ال يْفَتنون .«4
كيف يتساقطون يف الفتنة، ويرتددون يف احلرية، وأيخذون ميينا ومشاال، 
فارقوا دينهم أم اراتبوا أم عاندوا احلق أم جهلوا ما جاءت به الرواايت 
الصادقة واألخبار الصحيحة، أو علموا ذلك فتناسوا ما يعلمون أن 

األرض ال ختلو من حجة إما ظاهرا وإما مغمورا.
أن  إىل  واحد  بعد  واحدا   نبيهم بعد  أئمتهم  انتظام  يعلموا  أومل 
 أفضى األمر أبمر هللا عز وجل إىل املاضي _ يعين احلسن بن علي
مستقيم، كانوا  طريق  واىل  احلق  إىل  يهدي   آابئه مقام  فقام   -
ما  له  وجل  عز  اختار  مث  زاهرا،  وقمرا  المعا،  وشهااب  ساطعا،  نورا 
عهد  على  ابلنعل  النعل  حذو   آابئه منهاج  على  فمضى  عنده 
عهده ووصية أوصى هبا إىل وصي سرته هللا عز وجل أبمره إىل غاية، 
وأخفى مكانه مبشيئة للقضاء السابق والقدر النافذ، وفينا موضعه، 
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ولنا فضله، ولو قد أذن هللا عز وجل فيما قد منعه عنه وأزال عنه ما 
قد جرى به من حكمه ألراهم احلق ظاهرا أبحسن حلية وأبني داللة 

وأوضح عالمة، وألابن عن نفسه وقام حبجته.
ال  وتوفيقه  ترد،  ال  وإرادته  تغالب،  ال  وجل  عز  هللا  أقدار  ولكن 
يسبق، فليدعوا عنهم اتباع اهلوى، وليقيموا على أصلهم الذي كانوا 
عز  يكشفوا سرت هللا  وال  فيأمثوا  عنهم  عما سرت  يبحثوا  وال  عليه، 
وجل فيندموا، وليعلموا أن احلق معنا وفينا وال يقول ذلك سواان إال 
كذاب مفرت، وال يدعيه غريان إال ضال غوي، فليقتصروا منا على 
هذه اجلملة دون التفسري، ويقنعوا من ذلك ابلتعريض دون التصريح 

إن شاء هللا.«5
وروى بسنده عن أيب عبد هللا قال: »من مات منكم على هذا 

6».األمر منتظرا له كان كمن كان يف فسطاط القائم
وروي عن عبد احلميد الواسطي أنه سأل الباقر قال: قلت: 
لو  أن  منكم:  »القائل   :قال القائم؟  أدرك  أن  قبل  مت  فإن 
أدركت قائم آل حممد نصرته كان كاملقارع بني يديه بسيفه، ال بل 

كالشهيد معه.«7

قال:   هللا رسول  أن   آابئه عن  احلسن  أيب  عن  وروى 
»أفضل أعمال أميت انتظار الفرج من هللا عز وجل.«8

أما  الفرج  وانتظار  الصرب  أحسن  »ما   :الصادق عن  وروى 
مسعت قول هللا عز وجل: »َو اْرَتِقبوا ِإيّنِ َمَعكْم رَقيب «،9 »فَانـَْتِظروا 
ِإيّنِ َمَعكْم ِمَن اْلمنـَْتِظرين «،10 فعليكم ابلصرب، فإنه إمنا جييء الفرج 

على اليأس، فقد كان الذين من قبلكم أصرب منكم.«11
وقال: »املنتظر ألمران كاملتشحط بدمه يف سبيل هللا.«12

 :وروى بسنده عن عمار الساابطي قال: قلت أليب عبد هللا
العبادة مع اإلمام منكم املسترت يف دولة الباطل أفضل أم العبادة يف 

ظهور احلق ودولته مع اإلمام الظاهر منكم؟ 
يف  الصدقة  من  أفضل  السر  يف  وهللا  الصدقة  عمار،  »اي  فقال: 
العالنية، وكذلك عبادتكم يف السر يف دولة الباطل أفضل؟ خلوفكم 
من عدوكم يف دولة الباطل، وحال اهلدنة ممن يعبد هللا عز وجل يف 
ظهور احلق مع اإلمام الظاهر يف دولة احلق، وليس العبادة مع اخلوف 

ويف دولة الباطل مثل العبادة مع األمن يف دولة احلق.
اعلموا أن من صلى منكم صالة فريضة وحداان مسترتا هبا من عدوه 
يف وقتها فأمتها كتب هللا عز وجل له هبا مخسا وعشرين صالة فريضة 
وحدانية، ومن صلى منكم صالة انفلة يف وقتها فأمتها كتب هللا عز 
وجل له عشرين حسنة ويضاعف هللا حسنات املؤمن منكم إذا أحسن 
أعماله ودان هللا عز وجل على دينه وعلى إمامه وعلى نفسه وأمسك 

من لسانه أضعافا مضاعفة كثرية إن هللا عز وجل كرمي.«
عليه،  وحثثتين  العمل  يف  رغبتين  قد  فداك،  جعلت  فقلت:  قال: 
ولكن احب أن أعلم كيف صران اليوم أفضل أعماال من أصحاب 
اإلمام منكم الظاهر يف دولة احلق وحنن وهم على دين واحد وهو 

دين هللا عز وجل؟
فقال: »إنكم سبقتموهم إىل الدخول يف دين هللا عز وجل وإىل 
مع  عبادة هللا سرا  فقه وخري وإىل  والصوم واحلج وإىل كل  الصالة 
لدولة  منتظرون  معه  له صابرون  املسترت مطيعون  اإلمام  عدوكم مع 
إىل حق  تنظرون  امللوك،  من  وأنفسكم  إمامكم  على  خائفون  احلق 
إىل  واضطروكم  ذلك  منعوكم  قد  الظلمة  أيدي  إمامكم وحقكم يف 
حرث الدنيا وطلب املعاش مع الصرب على دينكم وعبادتكم وطاعة 
فهنيئا  أعمالكم،  فبذلك ضاعف هللا  إمامكم واخلوف من عدوكم، 

لكم هنيئا.«
قال: فقلت له: جعلت فداك، فما نتمىن إذا أن نكون من أصحاب 
اإلمام القائم يف ظهور احلق وحنن اليوم يف إمامتك وطاعتك أفضل 

أعماال من أعمال أصحاب دولة احلق؟
احلق  عز وجل  يظهر هللا  أن  حتبون  أما  فقال: »سبحان هللا! 
والعدل يف البالد، وحيسن حال عامة العباد وجيمع هللا الكلمة ويؤلف 
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بني قلوب خمتلفة، وال يعصى هللا عز وجل يف أرضه، ويقام حدود هللا 
يف خلقه، ويرد هللا احلق إىل أهله فيظهروه حىت ال يستخفي بشيء من 
احلق خمافة أحد من اخللق، أما وهللا اي عمار ال ميوت منكم ميت على 
احلال اليت أنتم عليها إال كان أفضل عند هللا عز وجل من كثري ممن 

شهد بدرا وأحدا فأبشروا.«13
وروى عن الصادق: »املنتظر للثاين عشر كالشاهر سيفه بني 
يدي رسول هللا يذب عنه، هو )اإلمام الثاين عشر(... هو املفرج 
للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد وبالء طويل وجور، فطوىب ملن 

أدرك ذلك الزمان.«14
عبد  أيب  عند  قال: كنا  التمار  ميان  عن  بسنده  الكليين  وروى 
هللا جلوسا فقال لنا: »إن لصاحب هذا األمر غيبة املتمسك 
فيها بدينه كاخلارط للقتاد« - مث قال: »هكذا بيده15 - فأيكم 
ميسك شوك القتاد بيده؟«، مث أطرق مليا، مث قال: »إن لصاحب 

هذا األمر غيبة، فليتق هللا عبد وليمسك بدينه.«16
وروى عن الكاظم أنه قال: »إذا فقد اخلامس من ولد السابع 
فاهلل هللا يف أداينكم ال يزيلكم عنها أحد، اي بين إنه ال بد لصاحب 
هذا األمر من غيبة حىت يرجع عن هذا األمر من كان يقول به، إمنا 
هي حمنة من هللا عز وجل امتحن هبا خلقه، لو علم آابؤكم وأجدادكم 

دينا أصح من هذا التبعوه.«17
واألجداد،  لآلابء  التقليد  ليس  الروایة  ذیل  من  املقصود  أقول: 
بل هو التنبيه إىل أن من اآلابء واألجداد من كان مهه وسعيه يف 
الدین  هلذا  مثلهم  واختيار  الصحيح،  والدین  احلق  عن  البحث 
یكون مؤشرا لصحة هذا الدین، وليس ذلك دعوة للتقليد كما 

قد یتوهم.
أصبحت  إذا  قلت:  قال:   الصادق سأل  سائال  أن  وروى 
وأمسيت ال أرى إماما ائتم به ما أصنع؟ قال: »فأحب من كنت 

حتب، وابغض من كنت تبغض حىت يظهره هللا عز وجل.«18
قال:  أنه   الصادق عن  »الغيبة«  يف كتاب  النعماين  وروى 
»أقرب ما يكون العباد من هللا عز وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا 
افتقدوا حجة هللا جل وعز ومل يظهر هلم ومل يعلموا مبكانه وهم يف ذلك 
يعلمون أنه مل تبطل حجة هللا جل ذكره وال ميثاقه، فعندها فتوقعوا 
الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب هللا عز وجل على 
أعدائه إذا افتقدوا حجة هللا فلم يظهر هلم، وقد علم هللا أن أولياءه19 
ال يراتبون، ولو علم أهنم يراتبون ما غيب حجته عنهم طرفة عني، وال 

يكون ذلك إال على رأس شرار الناس.«120

وروى عن أيب جعفر )الباقر( أنه قال: »لتمحصن اي شيعة 
آل حممد متحيص الكحل يف العني، وإن صاحب العني يدري مىت يقع 
الكحل يف عينه وال يعلم مىت خيرج منها، وكذلك يصبح الرجل على 
شريعة من أمران وميسي وقد خرج منها، وميسي على شريعة من أمران 

ويصبح وقد خرج منها.«21
وروى عن الصادق أنه قال: »وهللا لتكسرن تكسر الزجاج 
وإن الزجاج ليعاد فيعود كما كان، وهللا لتكسرن تكسر الفخار، وإن 
الفخار ليتكسر فال يعود كما كان، ووهللا لتغربلن ووهللا لتمحصن 

حىت ال يبقى منكم إال األقل( وصعر كفه.«22
مث قال النعماين: 

فتبينوا اي معشر الشيعة! هذه األحادیث املرویة عن أمري املؤمنني 
ومن بعده من األئمة واحذروا ما حذروكم وأتملوا ما جاء 
يف  یكن  فلم  تنعمونه،  فكرا  فيها  وفكروا  شافيا،  أتمال  عنهم 
التحذیر شيء أبلغ من قوهلم: )إن الرجل یصبح على شریعة من 
أمران وميسي وقد خرج منها، وميسي على شریعة من أمران ویصبح 
وقد خرج منها(، أليس هذا دليال على اخلروج من نظام اإلمامة 

وترك ما كان یعتقد منها على غري طریق.
ويف قوله: )لتكسرن تكسر الزجاج...( اخل، فضرب ذلك مثال 
ملن یكون على مذهب اإلمامية فيعدل عنه إىل غريه ابلفتنة اليت 
تعرض له مث تلحقه السعادة بنظرة من هللا فتبني له ظلمة ما دخل 
فيه وصفاء ما خرج منه فيبادر قبل موته ابلتوبة والرجوع إىل احلق 
فيتوب هللا عليه ویعيده إىل حاله يف اهلدى كالزجاج الذي یعاد 
بعد تكسره فيعود كما كان، وملن یكون على هذا األمر فيخرج 
عنه ویتم على الشقاء أبن یدركه املوت وهو على ما هو عليه 
الفخار  مثله كمثل  فيكون  احلق،  إىل  عائد  وال  منه  اتئب  غري 
الذي یكسر فال یعاد إىل حاله، ألنه ال توبة له بعد املوت وال 
يف ساعته، نسأل هللا الثبات على ما من به علينا، وأن یزید يف 

إحسانه، فإمنا حنن له ومنه.23
ظهور  )أي  ذلك  يكون  »ما  قال:  أنه   الكاظم عن  وروى 
احلجة( حىت متيزوا ومتحصوا، وحىت ال يبقى منكم إال األقل(، مث 

صعر كفه.«24
وعن الرضا: »وهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم حىت متحصوا 
روایة:  ويف  فاألندر«،25  األندر  إال  منكم  يبقى  ال  ومتيزوا، وحىت 

»حىت يشقى من شقي ويسعد من سعد.«26
هذا والرواايت يف هذا اجملال كثرية جدا تطلب من مظاهنا.

اهلوامش:
1. »كمال الدین«، ص 303، ابب 26، ح 14.

2. نفس املصدر، ص 303 و304، ابب 26، ح 15 و16.
3. أي ال خلف يف اإلمامة بعد العسكري غري جعفر الذي كان یدعي 

ابلكذب.
4. سورة العنكبوت، اآلیتان 1 و2.

5. »كمال الدین«، ص 510، ابب 45، ح 42.
6.نفس املصدر، ص 644، ابب 55، ح 1.
7. نفس املصدر، ص 644، ابب 55، ح 2.
8. نفس املصدر، ص 644، ابب 55، ح 3.

9. سورة هود، اآلیة 93.
10. سورة األعراف، اآلیة 71.

11. »كمال الدین«، ص 645، ابب 55، ح 5.
12. نفس املصدر، ص 645، ابب 55، ح 6.
13. نفس املصدر، ص 646، ابب 55، ح 7.
14. نفس املصدر، ص 647، ابب 55، ح 5.

15. أي أشار بيده، واخلارط من یضرب بيده على الغصن مث ميدها إىل 
األسفل ليسقط ورقه، والقتاد شجر له شوك.

16. »الكايف«، ج 1، ص 335، ابب يف الغيبة، ح 1.
17. نفس املصدر، ج 1، ص 336، ابب يف الغيبة، ح 2.

18. نفس املصدر، ج 1، ص 342، ابب يف الغيبة، ح 28.
الوالیة  ميثاق  عليهم  وأخذ  قلوهبم  يف  اإلميان  هلم  الذین كتب  أي   .19

لألئمة يف غابر علم هللا تعاىل.
20. »الغيبة«، ص 162، ابب 10، ح 2.

21. نفس املصدر، ص 214، ابب 12، ح 12.
22. صعر كفه: أي أماهلا هتاوان ابلناس، أي الذین جناح البعوضة أرجح 

من التزامهم ابلدین.
23. »الغيبة«، ص 215، ابب 12، ح 13.

24. نفس املصدر، ص 216، ابب 12، ح 14.

25. نفس املصدر، ص 216، ابب 12، ح 15.

26. نفس املصدر، ص 216، ابب 12، ح 16.

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

رواية 1984
إمساعيل شفيعي سروستاين

املدینة ابهنم أحرار!؛ يف حني أهنم كلهم، عبيد ورقيق وإمعة ليس 
إال؛

- إن اجلهل، هو القوة )إن أجهل أفراد اجملتمع وأكثرهم انعداما 
لألهلية، یشغلون أرفع املواقع واملناصب.(

إن سكان املدینة، هم الربولتاراي الشيوعية؛ إهنم وعن طریق غسيل 
والذین  یشغلونه،  الذي  املوقع  الدوام،  على  یشكرون  الدماغ، 
حيكمون ظلما وعدواان، ویتشوقون على أمل نيل احلریة، لألعمال 
الشاقة والثقيلة، ویعيشون من دون أي اعرتاض واستفسار، يف 

مدینة رمادیة وقذرة وملوثة وحتت املراقبة. 
إن حكام هذه املدینة، ابتوا یتحكمون ابملستقبل من خالل إعادة 

بناء التاریخ املاضي.
الكذبة  هذه  یصدق كاآلخرین  أن  یرید  وینستون، رجل ال  إن 

الكربى. 
اليت  املراقبة  وأجهزة  الكامريات  بعيدا عن عدسات  ینهمك  إنه 
الوقائع يف  بتدوین وتسجيل  تراقب اجلميع يف مطلق األحوال، 
كتيبه، ویقع يف غرام سيدة مواطنة ویتشاطرها احلب يف اخلفاء. 
وخيتليان معا، رغم علمهما ابهنما سيقبض عليهما آجال أم عاجال 
ویعاقبان، ويف النهایة، یلقى القبض عليهما وخيضعان للتحقيق 
وغسيل الدماغ. ویقبل ویينستون يف النهایة، أن ال حقيقة سوى 
اليت یطرحها احلزب؛ وابألحرى، إن نظام »1984« االشرتاكي، 

یغري طبيعة السكان واملواطنني. 
»اللغة  تدعى  للمواطنني؛  لغة جدیدة  احلاكم،  النظام  ویصطنع 
اجلدیدة«، لينتزع من خالل تقييد ألفاظها ومفرداهتا، كل إمكانية 

التفكري وتعبري املواطنني عن مكنوانت قلوهبم وضمائرهم.
إن قلب املعاين واملفاهيم، حيول سكان املدینة إىل مجاعة ضحلة 

ومحقاء وترضخ للهيمنة.
عن  صورة  رسم  خالل  من  استنتاجه  أورویل  یرید  ما  أهم  إن 
»وزارة احلقيقة« ومئات الرجال والنساء الذین یعملون وفقا ألوامر 

احلاكم، على العبث وحتریف احلقائق التارخيية والسالفة، هو: 
إن من یتحكم ابملاضي، فانه سيتحكم ابملستقبل، ومن یتحكم 

ابحلاضر، فانه منهمك ابلتحكم ابملاضي.
لكنها  الرواايت؛  سائر  بسالسة  تتم  ال   »1984« قراءة  إن 
تدفع القارئ إىل التفكري والتأمل يف أوضاع وأحوال سكان هذه 
التوقف عندها يف  اليت تستحق  العبارات  الدیستوبيا. إن بعض 

هذا الكتاب هي: 
- إن السلطة، ليست وسيلة بل غایة. إن االنسان ال یستحدث 

دیكتاتوریة حتمي الثورة؛ بل یصنع ثورة، تقوم ببناء الدیكتاتوریة.
- عندما ال یتمتع االنسان حبياة انسانية، فان املوت واحلياة سيان 

ابلنسبة له.

اهلوامش:
1. George Orwell.
2. Eric Arthur Blair.

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

صص 32-28.

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

إن جورج أورويل1 )1903-1950م.(، هو اإلسم املستعار لـ 
من  أشار  الذي  الربیطاين  والصحفي  الكاتب  بلري2  أرتور  اريك 
خالل ختليق العملني الشهريین »1984« و »مزرعة احليوان« 
ابلبنان إىل اإلنسان العالق بني احلكومات الشمولية وهو یطلق 

صرخات االعرتاض.
وُیسمع أحياان أن بعض الناس، یؤمنون أن من املفيد قراءة أي 
كتاب، ملرة واحدة؛ بيد أن االنسان ال یعمر طویال حىت یرید 
قليلة، جيب  مثة كتبا  لكن  متناوله؛  يف  یصبح  أي كتاب  قراءة 

قرائتها عدة مرات. 
لكنه  االشرتاكية؛  العمالية  احلركة  إىل  ینتمي  أورویل،  وكان 
النظام  بوجه  العملني  هذین  احتجاجه يف  أطلق جل صرخات 
االشرتاكي. ففي روایة 1984، قسم العامل بني ثالث قوى كربى 
هي »أوشينا« و »أوراسيا« و »ایستاسيا«. والشخصية الرئيسية 
املقيم مبدینة »لندن« يف بریطانيا.  للقصة هو وینستون سيث، 
وميلك نظام احلكم زعيما یقبع يف رأس السلطة، یسمى بـ »الشقيق 
األكرب«، وعلى مجيع املواطنني، أن یكنوا احلب والطاعة التامة 

له. أما سائر تقسيمات اجملتمع، فتشمل أعضاء املستوى األعلى 
یفتقدون  أانس  العاملة؛  والطبقة  العادیني  واألعضاء  ابحلزب، 
للهویة واحلب واألواصر العاطفية، بينما تنقسم اهليكلية احلكومية 
إىل أربع وزارات: »وزارة احلقيقة« و »وزارة السالم« و »ووزارة 
احلب« و »ووزارة الوفرة«. ويف هذا اخلضم، تعترب شرطة التفكري، 
أقوى ذراع لوزارة احلب وعامل التفيش وحتدید اجملرمني. ويف هذا 
النظام، ال حيق ألي مواطن تدوین أي كتابة وتسجيل أي واقعة. 
إن ما ميكن التأمل واإلمعان فيه يف »1984« هو اشتغال عدد 
غفري من أعضاء احلزب مبن فيهم وینستون بكتابة التاریخ؛ لكن 
ليس ابلطریقة املألوفة. إهنم منهمكون ابعادة قراءة التاریخ املاضي 
احلزب  مطلب  مع  یتطابق  ومبا  بنقحة جدیدة  تسجيله  وإعادة 
إىل  الصباح  من  تنطق  الصوت  مكربات  آالف  ومثة  احلاكم. 

املساء، وتلقن املواطنني: 
- إن احلرب، هي السالم )أي جيب أن نذهب للحرب من أجل 

إجياد السالم(؛
- إن العبودیة، هي احلریة )أي تصرفوا بطریقة یؤمن فيها أهايل 
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الرواية االولی
دراسة عدة رواايت حول آیة 41 من »سورة احلج« هناك رواايت 

حول هذه اآلیة نشري إليها:
الربهان«  و»تفسري  القمي  إبراهيم  بن  علي  تفسري  يف  جاء  ما 
و»تفسري الصايف« نقالً عن كنز الفوائد، وهو: ما رواه حمّمد بن 
عّباس إبسناده عن أيب جعفر، يف قول هللا عز و جل: »اَلِذيَن 
ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض َأقاُموا الَصالَة َو آتـَُوا الزَكاَة َو َأَمُروا اِبْلَمْعُروِف 
َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو لِلَِ عاِقَبُة اأْلُُموِر«، قال: »هذه اآلية آلل حمّمد 
املهدي و أصحابه، ميلكهم هللا مشارق األرض ومغارهبا، ويظهر 
الدين، ومييت هللا عز و جل به و أبصحابه البدع و الباطل كما أمات 
الظلم، و أيمرون ابملعروف، و  أثر من  السفهة احلق، حىت ال يرى 

ينهون عن املنكر، و هلل عاقبة األمور.«1

 قال: هذه اآلیة آلل حمّمد فحوى الروایة هي أن الباقر
و قال: أبهنا آلل حمّمد املهدي والصحابة، وقرأت يف مصدر 
آخر: واملهدي ميلكهم هللا مشارق األرض ومغارهبا ویظهر الدین 

و مييت هللا به و أبصحابه البدع و الباطل. إن هذا هو مصداق 
احلق.  السفه  أمات  البدع، كما  إنكار  و  الدین  إحياء  لتحقيق 
مبعىن أنه قد جاءت مجاعة سفهاء وأماتوا احلق ويف املصادر قيل: 
للظلم. وأيمرون ابملعروف  أثر  الشقاة حىت ال یرى  كما أمات 

وینهون عن املنكر.
الروایة هي: »هذه اآلیة آلل حمّمد و املهدي وأصحابه«. وتطرقنا 

إليها سالفاً.
النقطة األوىل: هناك قرینة تقول أن الراوي هو حمّمد بن عّباس بن 

علي بن مروان
البد من االهتمام هبذه النقطة ألن هذه الروایة تتطرق إىل اآلیة 
وإن حمّمد بن عّباس بن علي بن مروان الشهري اببن احلجام وله 
كتاب بعنوان »يف ما نزل من القرآن يف أهل البيت«. إن 
 هذه اآلیة آلل حمّمد روایته اليت ذكرانه تقول عن الباقر

و...
مزاعم  على  الرد  و  اآلیة  بفحوى  األئمة  اهتمام  الثانية:  النقطة 

الكذابني
عند املراجعة إىل الكتب الروائية نرى ابن هناك مخس أو ست 

الذين إن مّكناهم في األرض )2(

رواايت أخرى ذكرت فيها اآلیة قال األئمة أبهنا نزلت فينا، هذا 
یبني أبن األئمة كانوا یهتمون هبذه اآلیة اهتماماً خاصاً و كان 
يف املقابل بعض من اخللفاء يف صدر اإلسالم حياولون أن ینسبوا 

اآلیة على أنفسهم.
قال:  العبدي  صوحان  بن  صعصعة  عن  األنوار«  »حبار  يف  ورد 
دخلت على عثمان بن عفان يف نفر من املصریني، فقال عثمان: 
قدموا رجالً منكم يكلمين، فقدموين. فقال عثمان: هذا...! وكأنه 
استحدثين، فقلت له: إن العلم لو كان ابلسن مل يكن يل وال لك 
بسم هللا  فقلت:  هات!  عثمان:  فقال  ابلتعلم.  ولكنه  فيه سهم، 
الرمحن الرحيم »اَلذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض َأقاُموا الَصالَة َو آتـَُوا 
الزَكاَة َو َأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو لِلَِ عاِقَبُة اأْلُُموِر«. 
فقال عثمان: فينا نزلت هذه اآلية؟! فقلت له: فمر ابملعروف وانه 

عن املنكر. 
فقال عثمان: دع ذا، وهات ما معك. مبعىن أنه كان یقبل أبنه مل 

أيمر ابملعروف و ینهی عن املنكر.2
ففي مثل هذه الظروف كان هناك غري صاحلني یرون أبن اآلیة 
یذكر  أبن  الطبيعي  من  فكان  عثمان،  أمثال  من  فيهم  نزلت 
 أصحاهبم و أتباعهم أبن اآلیة نزلت يف أهل البيت األئمة

حىت أقسموا هبذا ابلقول وهللا نزلت اآلیة فينا.

الرواية الثانية
بن  بن مهام عن حمّمد  العّباس حدثنا حمّمد  بن  قال حمّمد 
إساعيل العلوي عن عيسى بن داود عن اإلمام أيب احلسن موسى 
بن جعفر قال: كنت  عند أيب  یوما يف  املسجد إذ أاته رجل 
فوقف أمامه و قال: اي ابن رسول هللا أعيت علي آيٌة يف كتاب هللا 

عز و جل سألت عنها جابر بن يزيد فأرشدين إليك. 
فقال: »و ما هي؟« 

قال: قوله عز و جل  »اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض َأقاُموا الَصالَة َو 
آتـَُوا الزَكاَة َو َأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو لِلَِ عاِقَبُة اأْلُُموِر.« 
فقال: »أيب نعم فينا نزلت و ذاك ألن فالان و فالان و طائفة 
معهم  و مساهم اجتمعوا إىل النيب فقالوا اي رسول هللا إىل من يصري 
هذا األمر بعدك فو هللا لئن صار إىل رجل من أهل بيتك إان لنخافهم 
على أنفسنا و لو صار إىل غريهم لعل غريهم أقرب و أرحم بنا منهم 

فغضب رسول هللا من ذلك غضبا شديدا.« 

أبغضتموهم ألن  ما  برسوله  و  ابهلل  آمنتم  لو  و هللا  »أما  قال:  مث 
بغضهم بغضي و بغضي هو الكفر ابهلل مث نعيتم  إىل نفسي فو هللا لئن 
مكنهم هللا يف األرض ليقيمون الصالة لوقتها و ليؤتون الزكاة حمللها 
رجال  أنوف  يرغم هللا  إمنا  املنكر  عن  لينهن  و  ابملعروف  ليأمرن  و 
يبغضوين و يبغضون أهل بييت و ذرييت فأنزل هللا عز و جل  »الذين 
إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة و آتوا الزكاة و أمروا ابملعروف 
و هنوا عن املنكر و هلل عاقبة األمور« فلم يقبل القوم ذلك فأنزل هللا 
سبحانه  »َوِإْن ُيَكِذبُوَك فـََقْد َكَذَبْت قـَبـَْلُهْم قـَْوُم نُوح َوعاٌد َومَثُوُد َوقـَْوُم 
ِإْبراِهيَم َوقـَْوُم ُلوط َوَأْصحاُب َمْدَيَن وَُكِذَب ُموسى فََأْمَلْيُت ِلْلكاِفرِيَن 

مُثَ َأَخْذتـُُهْم َفَكْيَف كاَن َنِكرِي«3

الرواية الثالثة
یرویها حمّمد بن العّباس عن ابن عقدة، وهي: قال حمّمد بن العّباس 
إبسناده عن اإلمام موسى  بن  جعفر عن أبيه عن آابئه قال: 
قوله عز و جل  »اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض َأقاُموا الَصالَة َو آتـَُوا 
قال: »حنن   اْلُمْنَكر«؟  َعِن  نـََهْوا  َو  اِبْلَمْعُروِف  َأَمُروا  َو  الزَكاَة 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

الشيخ حممدجواد فاضل اللنكراين
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هم.«4
الروایة عن اإلمام موسى بن جعفر عن آابئه يف قوله عز 
وجل: »اَلذیَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض أَقاُموا الَصالَة َو آتـَُوا الزَكاَة 

َو أََمُروا اِبْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكر« قال: حنن هم.
فاملراد من »حنن« ليسوا من حيث األشخاص بل إن الذریة و 
.اجلماعة اليت ميكنها هللا هم من هذا القوم ومن أهل البيت

الرواية الرابعة
یورد ابن شهر اشوب يف كتاب »املناقب«5 روایة سندها ليس 
بصحيح یقول: وروى محران عن أيب جعفر وأبو الصباح عن 
أيب عبدهللا يف قوله تعاىل: »اَلذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض«؛ 

قاال: حنن هم.

الرواية اخلامسة
بن حممد عن  أمحد  الظاهرة«: حدثنا  اآلايت  يف كتاب »أتویل 
أمحد بن احلسني عن حصني بن خمارق عن عمرو بن اثبت عن أيب 
عبد هللا احلسني عن أمه عن أبيها ]عن أبيه [ يف قوله عز 
و جل  »اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأْلَْرِض َأقاُموا الَصالَة َو آتـَُوا الزَكاَة َو 
َأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َو نـََهْوا َعِن اْلُمْنَكر« قال: »هذه نزلت فينا 

أهل البيت.«6
دراسة الروایتني يف كتاب »تفسري فرات الكويف«، حول اآلیة 41 

و تبيني مكانة هذا الكتاب.
وردت بعض الرواايت يف تفسري فرات الكويف حول هذه اآلیة. 
هذا و هناك أقوال كثرية بني الكبار حول مقبولية تفسري فرات 

الكويف.
یقول السيد حمسن األمني يف كتاب »أعيان الشيعة«: فرات ابن 
له تفسري كبري یروي عنه وعن كتابه علماؤان،7  الكويف  إبراهيم 
مبعىن أنه ثقة. یقول صاحب وسائل الشيعة أبنين استندت يف 
كتايب إىل 80 كتاابً و تفسري فرات الكويف هو أحد تلك الكتب.

الرواية األوىل
حدثين احلسن بن علي بن بزیع، قال: حدثنا إساعيل بن أابن 
عن فضيل بن زبري عن زید بن علي، قال: »إذا قام القائم من آل 
حمّمد ويقول: اي أيها الناس حنن الذين وعدكم هللا يف كتابه مث يتلو هذه 

اآلية »اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأَلْرِض.«8

الرواية الثانية
یقول فرات حدثين أمحد بن قاسم بن عبيد، قال: حدثنا جعفر 
بن حمّمد اجلمال، قال: حدثنا حيىي بن هاشم، قال: حدثنا أبو 
منصور عن أيب خليفة، قال: دخلت أان و أبو عبيدة احلذاء على 
أيب جعفر فقال: اي جارية هلمي مبرفقة قلت بل جنلس. قال 
اإلمام: »اي أاب خليفة ال ترد الكرامة ألن الكرامة ال يردها إال محار.« 
لنا بصاحب  قال: »كيف  لنا؟ مث  كيف  قلت أليب جعفر: 
هذا األمر حىت نعرفه تال اإلمام اآلية: »اَلِذيَن ِإْن َمَكَناُهْم يف اأَلْرِض 
َأقَاُموا الَصالَة َوآتـَُوا الزََكاَة َوَأَمُروا اِبْلَمْعُروِف َونـََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِ 
َعاِقَبُة األُُموِر.« ومث قال: »إذا رأيت هذا الرجل منا فاتبعه فإنه هو 

صاحبه.«9
نتأكد من جمموع الرواايت أبن اآلیة 41 من سورة احلج تتحدث 

.عن اإلمام الزمان
يف احملصلة النهائية بعد دراسة الرواايت یتأكد أبن األئمة كانوا 
 یهتمون اهتماماً كبرياً أبن هذه اآلیة نزلت يف اإلمام املهدي

و أصحابه.
الزمان فحسب  إمام  اآلیة هو  الثانية: إن مصداق  والنقطة 

وليس السابقني وال الالحقني.
اآلیة  ینسبوا  أبن  لآلخرین  جيوز  ال  أبنه  یؤكدون  األئمة  كان 
ألنفسهم فعلى سبيل املثال فإننا إبقامة نظام اجلمهوریة اإلسالمية 
يف إیران ال ميكننا القول أبن اآلیة فينا نزلت، فهذه اآلیة خمتصة 

إبمام املهدي وأصحابه.
ختتلف  اآلیة  حول  للرواايت  التفسريیة  املبادئ  الثالثة:  والنقطة 

فيما بينها.
العالمة  أسلوب  عن  احلدیث  عند  املوضوع  هذا  إىل  تطرقنا 
الطباطبائي وأسلوب اآلخرین وشاهدان أبهنا ختتلف عن بعضها 

البعض.
إن النتيجة اليت خنرج هبا من الرواايت هي: قلنا سابقاً أبننا نثق يف 

.الرواايت أبهنا من األئمة
إذا أخذان بعني االعتبار أبن املعارضني كانوا یریدون القول أبن 
اآلیة نزلت فيهم وكان األئمة یعارضوهنم وجييبون عليهم. فال یبقى 
جمال للشك أبن اآلیة تتحدث عن رجل من أهل البيت یقوم يف 

آخر الزمان وحيقق األمور األربعة.
دراسة قضية هامة: إن من تتحدث اآلیة عنهم ال یواجهون مانعاً 

للقيام ابألمور األربعة يف األرض.
فإن  اآلیة  ظاهر  وفق  أنه  وهي  اآلیة  من  تستنبط  قضية  هناك 
األربعة.  ابألمور  للقيام  مانعاً  یواجهوا  ال  األرض  يف  املتمكنني 
أهنا نقطة ملفتة لإلنتباه مبعىن أن املؤمنني لو بذلوا املساعي للقيام 
ابألمور األربعة قد یواجهون مانعاً لكن تقول اآلیة أبهنم یتمكنون 

من القيام هبذه األعمال حبيث ال یقف يف وجههم مانع.
بناءاً على هذا فإنه هذه النقطة توضح داللة اآلیة على اإلمام 
الزمان وأصحابه. فقبل ظهور اإلمام قد تظهر موانع يف الطریق 
يف احلكومة اإلسالمية الناجتة عن السلطة املعارضة وجهل الناس 
كما توجد فرق منحرفة وضالة لكن اآلیة تقول أبن بعد الظهور 
ال یبقى مانع يف سبيل تنفيذ األمور األربعة. وعندها یتضح مفهوم 

املعروف واملنكر بشكل ابرز.

دراسة يف نظرية العالمة الطباطبائي حول اآلية
قال العالمة الطباطبائي يف »تفسري امليزان« أبن هذه اآلیة تشمل 
املؤمنني و املسلمني منذ نزول الوحي إىل یوم القيامة. هناك عدة 

نقاط تثار حول هذه العبارة:
النقطة األوىل: إن اآلية توصيف اجملموع من حيث هو جمموع من غري 
نظر إىل األشخاص. أي من حيث أهنم جمتمعون وليس من حيث أهنم 

أشخاص وأفراد بل من حيث أهنم جمتمعون.
النقطة الثانية: مث قال: »يقول تعاىل إن من صفتهم أهنم إن متكنوا 
يف األرض وأوتوا احلرية يف اختيار ما يستحبونه من حنو احلياة عقدوا 
جمتمعا صاحلا تقام فيه الصالة«. مث يضيف فاملراد هبم عامة املؤمنني 
خصيصتهم  واخلصيصة  القيامة  يوم  إىل  املسلمني  عامة  بل  يومئذ، 
ابلطبع فمن طبع املسلم مبا هو مسلم الصالح و إن كان رمبا غشيته 

الغواشي.10
نالحظ يف کالمه أبنه هل ميكن أن نستنتج ونقول أبن اآلیة تتعلق 
بعامة املسلمني و املؤمنني یومئذ مث مجيع املسلمني إىل یوم القيامة، 
مث نقول أبنه تعاىل یرید أن یبني إسالم األشخاص أبنه تعالی إن 

مكناهم يف األرض أقاموا الصالة؟.
دراسة يف أدلة العالمة حول الرد على نظریة أهل السنة يف »الذین 

إن مكناهم«
یقول بعض املفسرین من العامة أبن مفردة »الذین« هم ختتص 
الطباطبائي: إن هذا القول خطأ لعدة  العالمة  ابملهاجرین، وقال 

أسباب:
األول: ملنافاته عموم املوصوف املذكور يف صدر اآلايت. فاآلايت 
السابقة تعترب صفة للذين فمنها: »اُِذَن ِلَلِذيَن يـَُقاتـَُلوَن أِبَنـَُهْم ظُِلُموا« 
اليت نبحث فيها الحقاً أنه يقول أبن اآلية هلا عمومية وأجيز للعموم 
أبن جياهدوا، فإن املوصوف هو عام فلماذا حنصر »الذين« يف عدة 

أشخاص؟
الثاين: يقول: على أن اجملتمع الصاحل الذي عقد األول مرة يف املدينة 
مث انبسط فشمل عامة جزيرة العرب يف عهد النيب وهو أفضل جمتمع 
متكون يف اتريخ اإلسالم تقام فيها الصالة وتؤيت فيها الزكاة وتؤمر فيه 
ابملعروف وتنهی عن املنكر. ويضيف: أبن تلك احلكومة يف املدينة يف 
زمن النيب مشمولة لآلية قطعاً. و إن »اَلذيَن ِإْن َمَكَناُهم« تشمل 
النيب وأصحابه يف صدر اإلسالم ألنه كانت تقام الصالة وتؤيت 
الزكاة وتؤمر ابملعروف وتنهی عن املنكر وكان سبب األول مث العامل 

الغالب فيه األنصار دون املهاجرين.
يعقدوا  أن  خاصة  للمهاجرين  اإلسالم  اتريخ  يف  يتفق  مل  الثالث: 
أبنه  ابلقول  السنة  أهل  خياطب  مث  شركة.  غري  من  جمتمعاً  وحدهم 
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حممدتقی املوسوي االصبهاين

روي يف »البحار« عن كتاب »األنوار املضيئة« يف حدیث مرفوع 
عن إسحاق بن عّمار قال: سألته عن إنظار الّل تعاىل إبليس وقتا 
يـَْوِم  اْلُمْنَظرِيَن ِإىل   ِمَن  معلوما ذكره يف كتابه، فقال: »قاَل فَِإنََّك 

اْلَوْقِت اْلَمْعُلومِ .«
الّل كان يف  بعثه  فإذا  القائم،  قيام  يوم  املعلوم:  قال)ع(: »الوقت 
مسجد الكوفة، و جاء إبليس حىّت جيثوا على ركبتيه، فيقول: اي وياله 
الوقت  بناصيته فيضرب عنقه، فذلك »يوم  فيأخذ  اليوم،  من هذا 

املعلوم.«2
أقول: رواه السّيد البحراين يف »الربهان«: عن الصادق و يف 
معناه رواايت اخر، و ال تنايف بينها و بني ما روي يف البحار و 
الربهان: أّن رسول الّل یقتل إبليس2 الّن الفعل3 يف الروایة 
االوىل على بناء املبيّن للمفعول فتدبر و املراد ابليوم زمان الظهور، 

ال خصوص اليوم املتعارف، كما ال خيفى على من له تتبع يف 
.األخبار املرویة عن األئّمة األطهار

اهلوامش:
1. سورة سورة الرمحن، اآلیة 41.

2. البحار: 63/ 244، الربهان: 3/ 366 ح 8.
3. املراد من الفعل: أيخذ و یضرب، و على هذا یقرء یؤخذ و یضرب.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 202-201.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

قتل الشيطان 
الرجيم 

لو أردان أن حنصر اآلية ابملهاجرين ليس من الضروري أن نقول أبن 
املهاجرين كونوا جمتمعاً مل يتدخل األنصار فيه ألن التاريخ مل يقل لنا 
هذا. ويف النهاية يقول: اللهم إال أن يقال إن املراد هبم أو خصوص 
إفساد  والشيعة. ويف ذلك  السنة  أهل  بني  علي على اخلالف 

معىن مجيع اآلايت.
الرابع: إن التاريخ يضبط من أعمال الصدر األول و خاصة املهاجرين 
منهم أموراً ال يسعنا أن يسميها إحياء للحق وإماتة للباطل. سواء قلنا 
بكوهنم جمتهدين معذورين أم ال، فليس املراد توصيف األشخاص بل 

اجملموع من حيث هو جمموع.11
إن اآلیة هلا ظهور حول وجوب قيام احلكومة أواًل، و إن احلاكم 
األمر  أن  مبعنی  املنكر.  عن  ینهی  و  ابملعروف  أيمر  أن  البد 
الشخصية  الفرائض  من  وإن کاان  املنکر  عن  والنهي  ابملعروف 
ولکن إقامة احلکومة اإلسالمية و متکن مجع من الناس يف األرض 
تسبب وجوهبما مضاعفاً، فعلی احلکومة األمر ابملعروف و النهي 
عن املنکر، و ال تنفک احلکومة اإلسالمية عنهما، فهما واجبان 
أساسيان علی احلکومة اإلسالمية، و رمبا تتغري الشرائط ابلنسبة 
ذلک  وتوضيح  األشخاص.  يف  مفروض  هو  ما  خالف  إليها 

موکول إلی الفقه إن شاء هللا.

اهلوامش:
1. »تفسري القمي«، ج 2، ص 78؛ »الربهان يف تفسري القرآن«، ج 3، 

ص 892.
2. »حبار األنوار«، ج 31، ص 475؛ »أمايل الطوسي«، ص 236.

األنوار«،  3، ص 892؛ »حبار  القرآن«، ج  تفسري  3. »الربهان يف 
ج 24، ص 165.

4. »معجم رجال احلدیث«، ج 14، ص 201.
5. ابن شهر اشوب، »املناقب«، ج 4، ص 47.

6. »أتویل اآلايت الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة«، ص 338.
7. »أعيان الشيعة«، ج 1، ص 126.
8. »تفسري فرات الکويف«، ص 274.

9. نفس املصدر.
10. »امليزان يف تفسري القرآن« ج 14، ص 386.

11. نفس املصدر، ص 387.

fazellanka�  املصدر: املوقع آية هللا الشيخ حمّمدجواد الفاضل اللنکراين،
rani.com؛ ابلتلخيص.
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الحياة اإليمانية

ولد خالد حميي الدين احللييب احلسيين عام 1960م. يف »القاهرة«، 
و نشأ يف وسط عائلة ملتزمة من الناحية الدینية، واصل دراسته 
حىت حصل على البكلوریوس يف التعاون الزراعي و الدبلوم يف 

الدراسات االسالمية ومتهيدي ماجستري قسم االقتصاد.

نشأته االجتماعية
یقول خالد: تربّيت يف حي من أحياء القاهرة مليء بعبق التاریخ 
حيمل بني جنباته األصالة والتفّرد حىت يف العادات والتقاليد من 
بني أحياء مصر قاطبة. تربيت فی املدینة اليت هبا عادات وتقاليد 
شعبية أصيلة. أما عن عائليت فهي عائلة عادیة ولكن فيها شيء 

روحاين.

أتثره ابلوهابية
يف  عاشها  اليت  املعنویة  األجواء  رغم  الوهايب  ابلتيار  خالد  أتثر 
منطقته، وكان سبب ذلك قوة هذا التيار يف جامعته، وكان خالد 
مولعاً بقراءة الكتب، وكان من حييطه یشّجعه على شراء وقراءة 

الكتب الوهابية. یقول خالد: 
يف عامني أو ثالثة أصبح عندي مكتبة ضخمة حتتوي على الكثري 
الدین والفقه واالصول والتفسري والشریعة. واستمرت  من كتب 
دون  من  األفكار  الوهابية  من كتب  استلهم  الوضع  هذا  على 
تيمية عندي  ابن  اعتقادی: كان  للعقل، وكان  إعمال  تنقيح و 
األولياء  اعتقد يف كفر من یصلي مبساجد  وكنت  عظيماً  عاملاً 

واالضرحة.
ولكنه بعد فرتة وبعد مطالعته اجلزء األول من كتاب اإلحكام يف 
أصول األحكام البن حزم اندهش من مقولته صراحة يف كفر أهل 

زمانه، وقوله أن أمة احلق قد تكون واحداً، وال شأن ابالكثریة 
فهي القلة.

فانتبه خالد أنه حباجة إىل إعمال العقل يف مطالعاته، وأّن االتباع 
االعمى لكل ما یقرأ ال یدفعه إىل احلق، بل جيعله شخصية عمياء 

تتبع كل انعق ومتيل مع كل ریح.
ويف هذا الوقت وقع كتاب االميان البن تيمية بيده، فبادر إىل 
نظر  وامعان  بتدبّر  فقرأه  سبق،  عّما  ختتلف  بصورة  مطالعته  
وبعقلية انقدة، فكانت النتيجة أنّه انتبه إىل الكثري من األخطاء 
والشطحات يف هذا الكتاب و وجده حسب قوله: مليئاً ابلعبث 
العقائدي، ومن هنا بدأت انطالقة خالد يف البحث اجلاد عن 

العقيدة الصحيحة.
وابلرجوع لكتب العقائد السالفة وجدت هبا بعض النقاط اليت مل 

اقتنع هبا و وجدهتا مرفوضة من قبل العقل مجلة وتفصيال.

بداية اهتمامه ابلفكر الشيعي
معظم  وجعل  البحث،  يف  اجلدید  منهجه  على  خالد  استمر 
اهتمامه جبمع موضوعات القرآن، ومن هذا املنطلق توّصل إىل 
نتائج جدیدة ختالف ما كان عليه، مث بدأ یعرض ما توّصل إليه 

على بعض علماء الوهابية، فكانوا یقولون له هذا فكر شيعي!
یقول خالد: استغربت من هذه املقوالت، وقلت يف نفسي: كيف 
یرفض هؤالء القرآن على أنّه فكر شيعي، مث قّررت يف نفسي: وإن 

كان الفكر الشيعي یقوم على القرآن فمرحباً به.
وهذا مالفت انتباهي و دفعين للتعّرف على الفكر الشيعي، ومن 
هنا بدأت فكرة احلصول على الكتاب الشيعي راسخة يف كياين 
األزهر  منطقة  إىل  ونزلت  أجده،  فال  عنه يف كل مكان  احبث 
الشریف ومل أجد إالّ كتاابً واحداً اسه صفات املؤمنني للدیلمي، 
وهو الذي عثرت عليه يف دار اجملد العريب ابألزهر، وكم سررت 
أجد، ولكثرة  فلم  املزید  فطلبت  اثلج صدري،  و  الكتاب  هبذا 
سؤال قالوا يل أن الشيعة أيتون يف معرض الكتاب، فصربت إىل 
فسألت عن مكتبات  عام 1994م.  الكتاب  أن جاء معرض 
الشيعة، فوجدت فيها دار تسمى اهلدف وفيها رجل یدعى صاحل 
قبل  فقرأته  الدین،  لشرف  املراجعات  فأعطاين كتاب  الورداين، 

انتهاء املعرض، وتعّجبت ملا فيه.
ويف زايريت مرة اثنية للمعرض تقابلت مع رجل شيعي فقال يل: إن 
أاببكر وعمر اساءا التصّرف مع الرسول واهتموه ابهلجر يف 
أثناء مرضه و بّدلوا وصيته، وصرّح يل أبهّنا ال یستحقان اخلالفة، 
قلت  ليلتني كاملتني، مث  أثرها  أرقد على  فتفاجأت بكالمه ومل 
لنفسي، كيف أضل و معي القرآن، فعقدت العزم للبحث مرة 

اخرى الكون على یقني من أمري.

تعّرفه على أهل البيت
و  الوالیة  التفاسري آلايت  قرأت  املنطلق  هذا  من  خالد:  یقول 
األنعام  سورة  قرأت  أن  إىل  احلسد  و  املوّدة  و  الرجس  إذهاب 
فوجدت فيها أن هللا تعاىل بعد ذكره لألنبياء واملرسلني قال تعاىل:
ِصَراط  ِإىَل  َوَهَديـْنَـُهْم  َواْجتـَبـَيـْنَـُهْم  َوِإْخَواهِنِْم  َوُذرِّيَـِّتِهْم  َءاآَبئِِهْم  »َوِمْن 
 ،وآدم مُّْسَتِقيم«1 وهنا األب و إن عال یوصلنا إىل نوح

.الذریة ببيان القرآن هم أوالد ابراهيم وآخرهم آل حممد

المستبصـرون

المستبصـرون

خالد محيي الدين 
الحليبي الحسيني
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مث قال تعاىل: »َذِلَك ُهَدى اللَِّ يـَْهِدى ِبِه ى َمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه 
ى َوَلْو َأْشرَُكوْا حَلَِبَط ُعنـُْهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن * ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َءاتـَيـْنَـُهُم 
ْلَنا هِبَا قـَْوماً لَّْيُسوْا  َة فَِإن َيْكُفْرهِبَا َهـُؤاَلِء فـََقْد وَكَّ اْلِكتَـَب َواحْلُْكَم َوالنّـُبـُوَّ
ِبَكـِفرِيَن«2 ومعلوم أن آابء األنبياء هم الذین اصطفاهم هللا  هِبَا 
تعاىل وذرايهتم كما قال تعاىل: »ِإنَّ اللََّ اْصَطَفى َءاَدَم َونُوحاً َوَءاَل 
بـَْعض  ِمنم  بـَْعُضَها  ُذرِّيََّةم   * اْلَعــَلِمنَي  َعَلى  َن  ِعْمَر  َوَءاَل  ِهيَم  ِإبـَْر 
يٌع َعِليٌم«3 من الطبيعي أن یكون آل حممد هم االمتداد  ُ مسَِ َواللَّ
الرسايل الذین اصطفاهم هللا تعاىل عى الناس ابالمامة بدال من 
النبوة اليت ختمت برسول هللا. وهذا ما أاثر حسد القبائل 
االخرى فانزل هللا تعاىل حوهلم: »َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َمآ ءااَتُهُم 
َوَءاتـَيـْنَـُهم  َواحلِْْكَمَة  اْلِكتَـَب  ِإبـَْرِهيَم  َءاَل  َءاتـَيـَْنآ  فـََقْد  َفْضِلِه  ِمن   ُ اللَّ
ذریة  البيت وهم  آل  تعاىل حول  یقول  َعِظيمًا«،4 مث  مُّْلكاً 
ُ فَِبُهَداُهُم اقـَْتِدْه«5 أي بذریة  ابراهيم: »ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّ

.األنبياء الذین هم آل بيت النيب
وكما ورد يف قوله تعاىل: »ُقل الَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإالَّ ِذْكَرى 
ِلْلَعــَلِمنَي«6 وهنا إثبات ال شك فيه أن املقصود من كل ما ذكرانه 

سالفاً هم آل بيت حممد لقوله تعاىل:
»ُقل الَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ىِف اْلُقْرىَب«7

َا َولِيُُّكُم  كما أن القرآن ینص على والیة أمري املؤمنني: »ِإمنَّ
ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلوَة َويـُْؤُتوَن الزََّكوَة َوُهْم  اللَّ

رَاِكُعوَن«7
املؤمنني  أمري  مع  احلق  أبن  ایقنت  هنا  ومن  خالد:  یضيف 
علي، مث ترّسخت عقيدة التشيع يف قليب بعدما تبّينت يل 

.عظمة أهل البيت

مرحلة االستبصار
یقول خالد: مث قرأت كتباً شيعية هزت اعماقي ككتاب النص 
من  الكثري  فيه  مجع  والذي  الدین،  شرف  للعالمة  واالجتهاد 
اجتهادات الصحابة، وبنّي أسباب االختالفات يف األحكام اليت 

یظن البعض أهّنا من عند هللا تعاىل،
وما هي من عنده، مث قرأت كتباً اخرى حىت ایقنت أبن آل بيت 
حممد هم أصحاب الوالیة احلقة، وأن سبب أتكيد أهل السنة 
على السلف الصاحل هو من أجل صرف الناس عن آل بيت نبيهم 

يف كل زمان.
أهل  ملذهب  وانتماءه  استبصاره  خالد  اعلن  املنطلق  هذا  ومن 
الشبهات  املذهب وذّب  لنشر هذا  نفسه  البيت، مث وّطن 

عنه.

مؤلفاته
1. »القضاء املنظر أو كشف الغطاء عن أهل السماء«،

2. »الفنت، ما ظهر منها وما بطن«،
3. »توحيد أمري املؤمنني«،

4. »الدین القيم«،
5. »تفسري القرآن«.

اهلامش:
1. سورة انعام، اآلیة 87.

2. سورة انعام، اآلیتان 89-88.
3. سورة آل عمران، اآلیتان 34-33.

4. سورة النساء، اآلیة 54.
5. سورة انعام، اآلیة 90.

6. املصدر السابق.
7. سورة شوری، اآلیة 23.
8. سورة مائده، اآلیة 55.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج 2، 
صص 284-279.

المستبصـرون

المستبصـرون
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التذكارات اإلرشادية

صحيفة الّرضوية

 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )3(

»بيّن... و إمّنا قلب احلدث کاألرض اخلالية ما ألقی فيها من 
شی ء قبلته فبادرتک ابألدب قبل أن یقسو قلبک و یشتغل لّبک
لتستقبل جبّد رأیک من األمر ما قد کفاک أهل الّتجارب بغيته 
الطّلب و عوفيت من عالج  و جتربته فتکون قد کفيت مئونة 

الّتجربة.
استبان لک ما رمّبا أظلم  فأاتک من ذلک ما قد کّنا أنتيه و 

علينا منه.
أی بنّی إّنی و إن مل أکن عّمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت 
فی أعماهلم و فّکرت فی أخبارهم و سرت فی آاثرهم حىّت عدت 
کأحدهم بل کأّنی مبا انتهى إلّی من أمورهم قد عّمرت مع أّوهلم 

إىل آخرهم.
فعرفت صفو ذلک من کدره و نفعه من ضرره فاستخلصت لک 

من کّل أمر خنيله و توّخيت لک مجيله و صرفت عنک جمهوله.
و رأیت حيث عنانی من أمرک ما یعنی الوالد الّشفيق و أمجعت 
العمر و مقتبل  عليه من أدبک أن یکون ذلک و أنت مقبل 

الّدهر ذو نّية سليمة و نفس صافية.
و أتویله و شرائع  عّز و جّل  الّل  بتعليم کتاب  أبتدئک  أن  و 
اإلسالم و أحکامه و حالله و حرامه ال أجاوز ذلک بک إىل 

غريه.
مثّ أشفقت أن یلتبس عليک ما اختلف الّناس فيه من أهوائهم و 

آرائهم مثل اّلذی التبس عليهم.
فکان إحکام ذلک على ما کرهت من تنبيهک له أحّب إلّی من 

إسالمک إىل أمر ال آمن عليک به اهللکة.
و رجوت أن یوّفقک الّل فيه لرشدک و أن یهدیک لقصدک 

فعهدت إليک وصّيتی هذه...«

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

فبادرتك 
روی عن الرضاباألدب...

»من أصبح وفی يده خامٌت، فصه عقيق متختما به فی يده اليمنی، 
وأصبح من قبل أن يراه أحد، فقلب فصه إلی ابطن کفه، وقرأ »إان 

أنزلناه« إلی آخرها، مث يقول:
ِ َوْحَدُه ال َشريَک َلُه، وََکَفْرُت اِبجْلِْبِت َوالطاُغوِت اَمْنُت  اَمْنُت اِبهلل 
ِبِسِر اِل حُمََمٍد َوَعالنَِيِتِهْم َوِواليَِتِهْم. وقاه هللا تعالی فی ذلک اليوم 
شر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها وما يلج فی األرض، وما خيرج 

منها، وکان فی حرز هللا وحرز رسوله حتی مُيسی.«

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

دعاء عند 
الصباح متختما 

بالعقيق
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بن  يزيد بن انجية بن قعنب بن عتاب ]الردف[)1(  بن  هو احلر 
هرمي بن رايح ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم، 

التميمي الريبوعي الرايحي.
كان احلر شریفا يف قومه جاهلية وإسالما، فإن جده عتااب كان 
قيس  فردف  ومات،  وقعنبا  قيسا  عتاب  وولد  النعمان،  ردیف 
یوم  حرب  ذلك  بسبب  فقامت  الشيبانيون،  وانزعه  للنعمان 
الطخفة، واحلر هو ابن عم األخوص الصحايب الشاعر، وهو زید 
بن عمرو بن قيس بن عتاب. وكان احلر يف الكوفة رئيسا ندبه ابن 

زايد ملعارضة احلسني، فخرج يف ألف »فارس«.
 روى الشيخ ابن منا: أن احلر ملا أخرجه ابن زايد إىل احلسني
وخرج من القصر نودي من خلفه أبشر اي حر ابجلنة. قال فالتفت 
فلم یر أحدا، فقال يف نفسه: وهللا ما هذه بشارة وأان أسري إىل 
حرب احلسني وما كان حيدث نفسه يف اجلنة، فلما صار مع 
احلسني قص عليه اخلرب، فقال له احلسني: »لقد أصبت 

أجرا وخريا.«2
املشمعل  بن  واملذري  سليم  بن  هللا  عبد  عن  خمنف  أبو  وروى 

األسدیني قاال: كنا نسایر احلسني فنزل شراف، وأمر فتيانه 
ابستقاء املاء واإلكثار منه، مث ساروا صباحا، فرسوا صدر یومهم 
حىت انتصف النهار، فكرب رجل منهم؛ فقال احلسني: »هللا 

أكرب مل كربت؟« قال: رأيت النخل. 
قاال: فقلنا: إن هذا املكان ما رأينا به خنلة قط. 

قال: »فما تراينه رأى؟« 
قلنا: رأى هوادي اخليل. 

فقال: »وأان وهللا أرى ذلك«؛ مث قال احلسني: »أما لنا ملجأ 
جنعله يف ظهوران ونستقبل القوم من وجه واحد؟« 

سبقت  فإن  إليه،  متيل  یسارك  عن  حسم  ذو  هذا  بلى،  قلنا: 
فما كان أبسرع من  اليسار؛  فأخذ ذات  ترید.  القوم فهو كما 
أن طلعت هوادي اخليل؛ فتبيناها فعدلنا عنهم، فعدلوا معنا كأن 
أسنتهم اليعاسيب، وكأن راايهتم أجنحة الطري، فسبقناهم إىل ذي 
حسم، فضربت أبنية احلسني، وجاء القوم فإذا احلر يف ألف 
 يف حر الظهرية، واحلسني فارس فوقف مقابل احلسني
وأصحابه معتمون متقلدون أسيافهم، فقال احلسني لفتيانه: 

الحر بن يزيد الرياحي

سيرة اإلخيـار

خيوهلم،  ورشفوا  سقوهم  فلما  اخليل«  ورشفوا  القوم  »اسقوا 
حضرت الصالة، فأمر احلسني احلجاج بن مسروق اجلعفي، 
 وكان معه، أن یؤذن، فأذن، وحضرت اإلقامة فخرج احلسني
يف إزار ورداء ونعلني، فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: »أيها الناس 
إىل  أتتين كتبكم«  حىت  آتكم  مل  إين  وإليكم،  هللا  إىل  معذرة  إهنا 
آخر ما قال، فسكتوا عنه، فقال للمؤذن: »أقم« فأقام، فقال 

احلسني للحر: »أتريد أن تصلي أبصحابك؟« 
قال: ال بل بصالتك، فصلى هبم احلسني، مث دخل مضربه 
واجتمع إليه أصحابه ودخل احلر خيمة نصبت له واجتمع عليه 
أصحابه، مث عادوا إىل مصافهم فأخذ كل بعنان دابته وجلس يف 
ظلها، فلما كان وقت العصر أمر احلسني ابلتهيؤ للرحيل، 
واندى ابلعصر، فصلى ابلقوم مث انفتل من صالته وأقبل بوجهه 
إن  إنكم  الناس  وقال: »أيها  عليه،  وأثىن  فحمد هللا  القوم  على 

تتقوا« إىل آخر ما قال. 
فقال احلر: إان وهللا ما ندري ما هذه الكتب اليت تذكر. 

فقال احلسني: »اي عقبة بن مسعان أخرج اخلرجني اللذين فيهما 
كتبهم إيل«، فأخرج خرجني مملوین صحفا فنشرها بني أیدیهم، 
فقال احلر: فإان لسنا من هؤالء الذین كتبوا إليك، وقد أمران إذا 
حنن لقيناك أال نفارقك حىت نقدمك على عبيد هللا، فقال ]له[ 
احلسني: »املوت أدىن إليك من ذلك«، مث قال ألصحابه: 
»اركبوا«، فركبوا وانتظروا حىت ركبت النساء، فقال: »انصرفوا«، 
فقال  االنصراف،  وبني  بينهم  القوم  حال  لينصرفوا  ذهبوا  فلما 
احلسني للحر: »ثكلتك أمك! ما تريد؟« قال: أما وهللا لو 
غريك من العرب يقوهلا يل وهو على مثل هذه احلالة اليت أنت عليها 
ما تركت ذكر أمه ابلثكل أن أقوله كائنا من كان، ولكن وهللا مايل إىل 
 :ذكر أمك من سبيل إال أبحسن ما يقدر عليه. فقال احلسني

»فما تريد؟« قال: أريد أن أنطلق بك إىل عبيد هللا. 
فقال: »إذن ال أتبعك.« قال احلر: إذن ال أدعك، فرتادا القول 
ثالث مرات. مث قال احلر: إين مل أؤمر بقتالك، وإمنا أمرت أال أفارقك 
حىت أقدمك الكوفة، فإن أبيت فخذ طريقا ال تدخلك الكوفة، وال 
تردك إىل املدينة تكون بيين وبينك نصفا حىت أكتب إىل ابن زايد، 
وتكتب إىل يزيد إن شئت أو إىل ابن زايد إن شئت، فلعل هللا أن أييت 

أبمر يرزقين فيه العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك. 
قال: فتياسر عن طریق العذیب والقادسية، وبينه وبني العذیب 
مثانية وثالثون ميال، وسار واحلر یسایره، حىت إذا كان ابلبيضة 
خطب أصحابه مبا تقدم فأجابوه مبا ذكر يف ترامجهم، مث ركب 

فإين  نفسك  يف  عبد هللا  أاب  اي  اذكرك هللا  له:  وقال  احلر  فسایره 
فقال  أرى.  فيما  لتهلكن  قوتلت  ولئن  لتقتلن،  قاتلت  لئن  أشهد 
له احلسني: »أ فباملوت ختوفين!؟ وهل يعدو بكم اخلطب أن 

تقتلوين!؟ ما أدري ما أقول لك! 
ولكين أقول كما قال أخو األوس البن عمه حني لقيه وهو یرید 

نصرة رسول هللا، فقال له: أين تذهب؟ فإنك مقتول. 
فقال:

سأمضي فما ابملوت عار على الفىت
إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما
وآسى الرجال الصاحلني بنفسه

وفارق مثبورا وابعد جمرما
فإن عشت مل أندم وإن مت مل أمل

كفى بك عارا أن تالم وتندما
فلما سع ذلك احلر تنحى عنه، حىت انتهوا إىل عذیب اهلجاانت3 
فإذا هم أبربعة نفر جينبون فرسا لنافع بن هالل ویدهلم الطرماح 
بن عدي، فأتوا إىل احلسني وسلموا عليه، فأقبل احلر وقال: 
إن هؤالء النفر الذين جاءوا من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك 
وأان حابسهم أو رادهم. فقال احلسني: »ألمنعنهم مما أمنع منه 
تعرض  أال  أعطيتين  وأعواين، وقد كنت  أنصاري  إمنا هؤالء  نفسي، 
يل بشيء حىت أيتيك جواب عبيد هللا.« فقال: أجل، لكن مل أيتوا 
معك. قال: »هم أصحايب وهم مبنزلة من جاء معي، فإن متمت علي 

ما كان بيين وبينك وإال انجزتك.« 
قال: فكف عنهم احلر،4 مث ارحتل احلسني من قصر بين مقاتل 
فأخذ یتياسر واحلر یرده فإذا راكب على جنيب له وعليه السالح 
متنكب قوسا مقبل من »الكوفة«، فوقفوا ینتظرونه مجيعا؛ فلما 
انتهى إليهم سلم على احلر وترك احلسني فإذا هو مالك بن 
النسر5 البدي من كندة، فدفع إىل احلر كتااب من عبيد هللا فإذا 
ویقدم  یبلغك كتايب  بعد فجعجع ابحلسني حني  أما  فيه: 
عليك رسويل فال تنزله إال ابلعراء يف غري حصن وعلى غري ماء، 
إبنفاذك  أيتيين  یفارقك حىت  وال  یلزمك  أن  رسويل  أمرت  وقد 

أمري، والسالم.
فلما قرأ الكتاب جاء به إىل احلسني ومعه الرسول، فقال: 
هذا كتاب األمري أيمرين أن أجعجع بكم يف املكان الذي أيتيين 
فيه كتابه، وهذا رسوله قد أمره أن ال یفارقين حىت أنفذ رأیه وأمره. 
وأخذهم ابلنزول يف ذلك املكان، فقال له: »دعنا ننزل يف هذه 
القرية أو هذه أو هذه« یعين نينوى والغاضریة وشفية. فقال: ال 
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وهللا ال أستطيع ذلك، هذا الرجل بعث إيل عينا، فنزلوا هناك.6
 قال أبو خمنف: ملا اجتمعت اجليوش بكربالء لقتال احلسني
بن  زهري  بن  هللا  عبد  »املدینة«  ربع  على  سعد  بن  عمر  جعل 
سليم األزدي، وعلى ربع »مذحج« وأسد عبد الرمحن بن أيب سربة 
اجلعفي، وعلى ربع »ربيعة« وكندة قيس بن األشعث، وعلى ربع 
»متيم« ومهدان احلر بن يزيد، وعلى »امليمنة« عمرو بن احلجاج، 
امليسرة مشر بن ذي اجلوشن، وعلى اخليل عزرة بن قيس،  وعلى 
دریدا.7  مواله  الرایة  وأعطى  ربعي،  بن  شبث  »الرجالة«  وعلى 
إليه  عدل  فإنه  احلر  إال   احلسني قتال  هؤالء كلهم  فشهد 

وقتل معه.
ابجليوش  بن سعد  عمر  ملا زحف  احلر  إن  مث  أبو خمنف:  قال 
إي وهللا  فقال:  الرجل؟  هذا  أنت  أمقاتل  أصلحك هللا!  له:  قال 
قتاال أيسره أن تسقط الرءوس وتطيح األيدي. قال: أفما لك8 يف 
واحدة من اخلصال اليت عرض عليكم رضا؟ فقال: أما وهللا لو كان 
األمر إيل لفعلت، ولكن أمريك قد أىب، فأقبل احلر حىت وقف من 
الناس موقفا، ومعه قرة بن قيس الرايحي، فقال: اي قرة هل سقيت 
فرسك اليوم؟ قال: ال. قال: أما تريد أن تسقيه؟ قال: فظننت وهللا 
أنه يريد أن يتنحى فال يشهد القتال، وكره أن أراه حني يصنع ذلك، 
فيخاف أن أرفعه عليه. فقلت: أان منطلق فساقيه. قال فاعتزلت 
ذلك املكان الذي كان فيه، فو هللا لو أطلعين على الذي یرید 
خلرجت معه، قال فأخذ یدنو من احلسني قليال قليال، فقال 
له املهاجر بن أوس الرايحي: ما تريد اي ابن يزيد؟ أتريد أن حتمل؟ 
فسكت وأخذه مثل العرواء. فقال له: اي ابن يزيد، إن أمرك ملريب، 
وما رأيت منك يف موقف قط مثل شيء أراه اآلن، ولو قيل يل من 
أشجع أهل الكوفة رجال ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك! قال: 
إين وهللا أخري نفسي بني اجلنة والنار، وو هللا ال أختار على اجلنة شيئا 
فلما   ،ولو قطعت وحرقت، مث ضرب فرسه وحلق ابحلسني
دان منهم قلب ترسه، فقالوا: مستأمن، حىت إذا عرفوه سلم على 
احلسني وقال: جعلين هللا فداك اي ابن رسول هللا! أان صاحبك 
بك  وجعجعت  الطريق،  يف  وسايرتك  الرجوع،  عن  حبستك  الذي 
يف هذا املكان، وهللا الذي ال إله إال هو ما ظننت أن القوم يردون 

عليك ما عرضت عليهم أبدا، وال يبلغون منك هذه املنزلة. فقلت: 
يف نفسي ال أابيل أن أصانع القوم يف بعض أمرهم، وال يظنون أين 

خرجت من طاعتهم. 
یعرض  اليت  اخلصال  هذه   حسني من  فسيقبلون  هم  وأما 
عليهم، وو هللا إين لو ظننتهم ال یقبلوهنا منك ما ركبتها منك، 
وإين قد جئتك اتئبا مما كان مين إىل ريب، ومواسيا لك بنفسي 
يتوب هللا  قال: »نعم،  توبة؟  أفرتى يل  یدیك،  أموت بني  حىت 
أان لك فارسا خري مين راجال،  قال:  فانزل.«  عليك، ويغفر لك، 
أقاتلهم على فرسي ساعة، وإىل النزول ما يصري آخر أمري. قال: 
»فاصنع ما بدا لك«، فاستقدم أمام أصحابه مث قال: أيها القوم 
أال تقبلون من حسني هذه اخلصال اليت عرض عليكم فيعافيكم 
هللا من حربه؟ قالوا: فكلم األمري عمر، فكلمه مبا قال له قبل، وقال 
ألصحابه، فقال عمر: قد حرصت، ولو وجدت إىل ذلك سبيال 
فعلت، فالتفت احلر إىل القوم وقال: يا أهل الكوفة! ألمكم اهلبل 
والعرب دعومت ابن رسول هللا حىت إذا أاتكم أسلمتموه، وزعمتم 
أنكم قاتلوا أنفسكم دونه، مث عدومت عليه لتقتلوه، أمسكتم بنفسه، 
وأخذمت بكظمه، وأحطتم به من كل جانب، لتمنعوه التوجه إىل بالد 
هللا العريضة حىت أيمن وأيمن أهل بيته، فأصبح يف أيديكم كاألسري ال 
ميلك لنفسه نفعا، وال يدفع ضرا، حألمتوه ونساءه وصبيته وأصحابه 
عن ماء الفرات اجلاري الذي يشربه اليهودي والنصراين، ومترغ فيه 
خنازير السواد وكالبه، فها هم قد صرعهم العطش، بئسما خلفتم 
حمّمدا يف ذريته! ال سقاكم هللا يوم الظمأ إن مل تتوبوا وتنزعوا عما أنتم 
عليه من يومكم هذا يف ساعتكم هذه. فحملت عليه رجال ترميه 

9.ابلنبل، فأقبل حىت وقف أمام احلسني
وروى أبو خمنف أن يزيد بن أيب سفيان الثغري من بين احلرث بن 
متيم قال: أما وهللا لو رأيت احلر حني خرج ألتبعته السنان. قال: فبينا 
الناس یتجاولون ویقتتلون واحلر بن یزید حيمل على القوم مقدما 

ویتمثل قول عنرتة:
ما زلت أرميهم بثغرة حنره
ولبانه حىت تسربل ابلدم

وإن فرسه ملضروب على أذنيه وحاجبيه، وإن دمائه لتسيل، فقال 

احلصني بن متيم التميمي ليزید بن سفيان: هذا احلر الذي كنت 
تتمىن. قال: نعم. وخرج إليه فقال له: هل لك اي حر يف املبارزة؟ 
قال: نعم، قد شئت، فربز له. قال احلصني: وكنت أنظر إليه، فو 

هللا لكأن نفسه كانت يف يد احلر، خرج إليه. فما لبث أن قتله.10
وروى أبو خمنف عن أیوب بن مشرح اخليواين كان یقول: جال 
احلر على فرسه فرميته بسهم فحشأته فرسه فلما لبث إذ أرعد 
الفرس واضطرب وكبا، فوثب عنه احلر كأنه ليث والسيف يف یده 

وهو یقول:
إن تعقروا يب فأان ابن احلر
أشجع من ذي لبد هزبر

قال: فما رأيت أحد قط يفري فريه.11
قال أبو خمنف: وملا قتل حبيب أخذ احلر یقاتل راجال وهو یقول:

آليت ال أقتل حىت أقتال
ولن أصاب اليوم إال مقبال

أضرهبم ابلسيف ضراب مفصال
ال انكال عنهم وال مهلال
ویضرب فيهم ویقول:

إين أان احلر ومأوى الضيف
أضرب يف أعراضكم ابلسيف

عن خري من حل أبرض اخليف12
أحدمها  إذا شد  فكان  شدیدا،  قتاال  وزهري  هو  یقاتل  أخذ  مث 
واستلحم شد اآلخر حىت خيلصه، ففعال ذلك ساعة. مث شدت 

مجاعة على احلر فقتلوه.13
فلما صرع وقف عليه احلسني وقال له: »أنت كما مستك أمك 

احلر حر يف الدنيا وسعيد يف اآلخرة.«
وفيه یقول عبيد هللا بن عمرو الكندي البدي:

أضرب يف أعراضهم ابلسيف
عن خري من كل مىن واخليف
سعيد بن عبد هللا ال تنسينه

وال احلر إذ آسى زهريا على قسر

اهلوامش:
ابن  وأورده  الردف،  عتاب  العرب«، ص 227؛  أنساب  1. يف »مجهرة 

الكليب يف »مجهرة النسب«، ج 1، ص 307.
2. »مثري األحزان«، ص 59-60 بتفاوت.

3. موضع يف العراق قرب القادسية. راجع »معجم البلدان«، ج 2، ص 
.92

4. راجع »اتریخ الطربي«، ج 3، ص 307، و»اإلرشاد«، ج 2، ص 
.80

5. يف اتریخ الطربي: النسري.
6. راجع »اتریخ الطربي«، ج 3، ص 309.

7. »اتریخ الطربي«، ج 3، ص 317، وفيه: ذویدا.
8. يف املصدر: أفما لكم.

9. »اتریخ الطربي«، ج 3، ص 320 بتفاوت.
10. مهان، ج 3، ص 324.

11. مهان.

12. مهان.
13. مهان، ص 327.

 ،»املصدر: حمّمد بن طاهر السماوي، »إبصار العني يف أنصار احلسني
حرس الثورة اإلسالمية، الطبعة االولی، 1419 هـ.ق.
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عمرو بن العاص
عن كتاب »ربيع االبرار« لـلـزخمشري ان النابغة ام عمرو بن العاص 
كانت بغيا، فوقع عليها ابوهلب، و امية بن خلف، و هشام بن 
املغرية، و ابو سفيان بن حرب، و العاص بن وائل، فأتت بعمرو، 
و ادعاه االربعة، فقالت امه هو من العاص، و ملا قيل هلا: ملاذا 
اخرتت العاص، قالت: كان ينفق علّي و على اوالدي اكثر منهم 
و كان عمرو أشبه أبيب سفيان. و قد اتفق املفسرون على ان 
العاص قال: اين ألشنأ حمّمد االبرت، فأنزل الّل فيه ان شانئك هو 

الشيعة و معاوية 
في عهد االمام 
القسم الثالث

االبرت.
كان عمرو بن العاص من الذین عادوا النيب و آذوه، و كادوا 
له و كذبوه، و قاتله مع جيوش الشرك، و هجاه بسبعني بيتا من 
الشعر، و ال  اقول  اين ال  الّل: »اللهم  فقال رسول  الشعر، 
ينبغي يل، اللهم إلعنه بكل حرف ألف لعنة«، فكان عليه من الّل ما 
ال حيصى من اللعنات، و ذهب اىل النجاشي ليأيت ابملسلمني اىل 
»مكة« و یعذهبم املشركون على اسالمهم و اتباعهم دین الّل و 
رسوله، و حرض على قتل عثمان، مث انتحل دمه مع من انتحل.

و قال یوما لـعائشة: وددت انك قتلت يوم اجلمل. فقالت: و مل 
ذاك ال ااب لك. قال: ال جعلك اكرب تشنيع على علي. و كان 
واليا على »مصر« اايم عمر ابن اخلطاب، فظلم و هنب، فأخذ منه 
عمر شطر امواله، و ابع دینه ملعاویة بوالیة مصر ال یسأل عن 
خراج و ال سكان، و حارب عليا ال لشي ء إال ألن مع علي آخرة 

بال دنيا، و مع معاوية دنيا بال آخرة، كما قال له مواله وردان.
و كانت مصر اليت جعلها معاویة طعمة هي و اهلها البن العاص، 
كانت من شيعة علي كما جاء يف خطط املقریزي و الكامل البن 
االثري، و قال ابو زهرة يف كتاب »املذاهب االسالمية«: الشيعة 

نشأت يف مصر يف عهد عثمان .1
 ،و كان قيس بن سعد االنصاري واليا عليها ألمري املؤمنني علي
مث استعمل علها حمّمد بن ايب بكر، فجهز معاویة عمرو بن العاص 
يف اربعة آالف، و بعثه اىل مصر، و ارسل معه معاوية بن حديج، 
و ااب االعور السلمي، و عبد الرمحن ابن ايب بكر، و اقتتلوا هم و 
انتهى  متمهال حىت  فخرج  عنه،  حمّمد  اصحاب  فتفرق  حمّمد، 
العاص  ابن  اليه عسكر  اىل خربة، فاختفى فيها، و ملا اهتدى 
اخرجوه و كاد ميوت عطشا، فقال: اسقوين قطرة ماء. فقال له 
ابن حدیج: ال سقاين الّل ان سقيتك، مث اخذوه، و وضعوه يف جلد 

محار، و اضرموه ابلنار، و قيل:
كان به شي ء من احلياة.2

و بلغ االمام قتل حمّمد، فقال: ما جزعت على هالك منذ دخلت 
هذه احلروب جزعي عليه و قيل له: ان جزعك لشديد على حمّمد اي 
امري املؤمنني. فقال: و ما مينعين! انه كان يل ربيبا، و كان لبيّن اخا، 

و كنت له والدا.
جيشا،  معه  انفذ  و  االشرت،  مالك  مصر  اىل  االمام  ارسل  و 
النقاذها و طرد ابن العاص منها، فلما بلغ ذلك معاویة ارسل 
رجل ميلك ارضا يف العریش، و قال اترك خراجك عشرین سنة، 
و احتل لالشرت ابلسم يف طعامه؛ فلما نزل  االشرت ابلعریش ااته 
الرجل بعسل فيه سم، فتناول منه االشرت، و مات يف ساعته، و 
قتل اصحاب االشرت الرجل؛ و حني بلغ ذلك االمام قال: للدین 

و الفم.
و هذه كلمة تقال ملن یسقط على یدیه و لسانه. و بلغ ذلك 
معاویة، فقال: إن لّل جنودا من عسل؛ و كان حني دس السم 
اىل االشرت قال ألهل الشام: ادعوا على االشرت. فدعوا عليه، و ملا 

جاء خرب موته قال: أما ترون كيف استجاب الّل لكم؟!

لقتل  السم ابلعسل  الكذب و االحتيال، و حىت  غریب! حىت 
اولياء الّل من صنع الّل عند اجملرمني ال من صنعهم! .. و صدق 
املعري حيث یقول على لسان آدم خياطب ابناءه مؤنبا: »كذبتم 
على خالقكم و ربكم، مث على آدم ابيكم، مث على حواء امكم، و 

كذب بعضكم على بعض بل و على انفسهم!«

عصاابت ابجلملة
مل یكتف معاویة من تشكيل العصاابت ابلذین اشران اىل اسائهم، 
للتخریب و االغتيال، منها عصابة  بل شكل عصاابت اخرى 
برائسة يزيد بن شجرة، و اثنية بقيادة عبد الرمحن بن قباث، و اثلثة 
لـزهري بن مكحول؛ و رابعة لـمسلم بن عقبة، و خامسة لـعبد الّل 
بن مسعدة، بل قاد هو بنفسه عصابة للتخریب، و سار هبا حىت 

شارف دجلة.3
كان هذا السيل من العصاابت یتدفق و ال ینقطع يف ليل و ال 
هنار على بالد االمام، و كانت هذه العصاابت حتسن احلرق و 
التقتيل، و االغتيال و الغارة على القوافل، و البيوت اآلمنة. قال 
كانوا جالدين؛ و كالب  اعوان االمویني:  العقاد یصف  االستاذ 

طراد يف صيد كبري. 
اجتذبته  فريق  فريقان:  االمويني  اعوان  جرداق:  االستاذ  قال  و 
الرشوة، و ما ارخصها مثنا للضمائر اليت تباع! و فريق مترس ابخلسة 

و كره اخلرّيين من الناس. 
هكذا كان اجلهاز العسكري  عند معاویة: تعطش لسفك الدماء، 
و قتل الشيوخ و االطفال و النساء، و نشر اخلوف و الذعر، 
الفرار و االختفاء. و یقابله اجلهاز العسكري عند  و براعة يف 
االمام: تواكل و ختاذل، و جدال و خصام، و مترد و عصيان؛ 
قائال:  نفسه  على  دعا  عليه،  سالمه  و  الّل  صلوات  انه  حىت 
اللهم ابدلين هبم خريا يل منهم. و قال یوما ألصحابه: »و حيكم 
اخرجوا معي مث فروا عين ما بدا لكم فو الّل ال اكره لقاء ريب على 
نييت و بصرييت، و يف ذلك روح عظيم يل، و فرج من مناجاتكم و 
مقاساتكم« و قال مرة: »ما يؤخر اشقاها؟! يتعجل ابن ملجم يرحيه 
من اهل العراق! ... الّل اكرب! ... علي يتمىن املوت؛ ال لشي ء إال 
انه ال يستبيح احلرام و الكيد و املكر! ... و يتعجل القتل، و ال جيد 
اليه السبيل املشروع، فيطلب من اهل العراق ان خيرجوا معه للجهاد 

مث يرتكوه وحيدا، ليستشهد و يعذر عند الّل!«
و بعد هذا كله یقال: كيف صاحل احلسن معاویة، و عنده 
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جيش العراق.
 و هل استقام هذا اجليش ألبيه، حىت یستقيم له؟! ان احلسن
مل یصاحل معاویة حقنا للدماء، و ال مجعا للكلمة، و ال وضعا 
ألوزار احلرب، كما قيل، بل ألنه وحيد فرید ال انصر له و ال 
معني؛ اما تلك السيوف اليت حوله فهي معه يف الظاهر، و عليه 
يف الواقع إال قليل ال یغين شيئا. و أييت الكالم على ذلك مفصال 

انشاء الّل.
هذه مناذج و أمثلة من سرية معاویة مع الشيعة يف حياة االمام، 
احلسن  ايب  من  خوفا  فرار  و  اغتيال  و  ابلعسل،  یداف  سم 
علي؛ اما سريته مع الشيعة بعد االمام فنقدم أمثلة منها يف 

الفصل التايل.

اهلوامش:
۱.  قال الشيخ ابو زهرة يف كتاب »االمام الصادق«، ص 547: ملا اقتضى 
احلكم الفاطمي مل جيد صالح الدین كبري مشقة يف القضاء على مذهب 
التشيع يف مصر، و قد احنسر عنها املذهب و البقية الباقية اابن ذلك من 
معتنقي املذهب، و مل یكونوا قوة فيها، و لذلك فروا اىل صعيد مصر و 
لعلهم انتقلوا من مدیریة اىل مدیریة حىت استقر هبم املقام يف مدیریة اسوان 
و انتهى هبم االمر اىل مدینة اسوان، و قد طوهتم جلة التاریخ فيها، و ليس 

احد منهم اليوم!
2. »اتریخ املسعودي«، ج 2.

3. ابن االثري، »اتریخ«، حوادث سنة تسع و ثالثني.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، ص 56-54.
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يف حّق امرياملؤمنني اإلخبارات الغيبية للّنيب
ابن  عن  احلسکاينّ  واحلاکم  املغازيّل  وابن  الشافعي  الکنجي  روی 

عّباس، قال:
کنت جالسا من فتية من بنی هاشم عند النيب إذ انقض 

 :الکوکب، فقال رسول
»من انقّض هذا النجم فی منزله، فهو الوصي من بعدي!« 

فقام فتية من بين هاشم فنظروا، فإذا النجم قد انقّض يف منزل علی 
بن ابی طالب فقالوا: 

اي رسول هللا قد غويت يف حّب علّي. 
فأنزل هللا تعالی: 

»َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى ٭ َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ٭ َوَما يـَْنِطُق َعِن 
اهْلََوى ٭ ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى« إلی قوله: »َوُهَو اِبأْلُُفِق اأْلَْعَلى«1

اهلامش:
1. سورة النجم، اآلايت 7-1.

املصدر: عبدالّرحيم مبارک، »خريالربية و األلطاف اإلهلية«، دارالعلوم، 
بريوت، الطبعة األولی، 1423ه.ق.، صص 351؛ »کفاية الطالب«، 
صص 260-261؛ »مناقب علّی بن ابی طالب«، ابن مغازيل، 

ص 310، ح 353.

حديث 
النجم 

الهاوي 
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