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بلدانم  أساس  على  املسلمني  لتصنيف  غريبة  جديدة  قائمة 
األصلية هي يف صميم ما يسميه النقاد حماولة ملزيد من التمييز 

ضد اجملتمع.
قبل عامني، أراد وزير اهلجرة واالندماج الدمناركي السابق ماتياس 
تيسفاي معرفة إذا كانت صلة بني أصول املواطنني اليت جاؤوا منها 

وبني ظهورهم يف إحصاءات الوزارة للجرمية والتوظيف.
أدى ذلك إىل قيام تيسفاي ابإلشراف على إنشاء مقياس إحصائي 
جديد وال خيلو من الغرابة يدعى MENAPT وهي األحرف 
األوىل من األمساء الالتينية لكل من الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
و»ابكستان« و»تركيا«، والذي خيتلف عن تصنيف البلدان غري 
الغربية الذي تستخدمه ابلفعل هيئة اإلحصاء الدمناركية )السلطة 
املركزية اليت تعمل على جتميع ونشر اإلحصائيات اخلاصة ابجملتمع 

الدمناركي(. 
احلايل  للجدل  املثري  للمصطلح  امتداد  هو   MENAPT
MENA )الشرق األوسط ومشال إفريقيا(، وهو مصطلح من 
اشتقاق أورويب جيمع بني دول تضم عشرات املاليني من السكان 

يف جمموعات لتلبية احتياجات تتعلق بسياستها اخلارجية.
الشرق  منطقة  يف  الواقعة  املنطقة  فإن  جغرافياً،  إليها  نظران  إذا 

األوسط ستكون يف الواقع على طول احمليط الغريب آلسيا.
أنا تستهدف عدداً  الدمناركية هو  القائمة  فإن اجلديد يف  لذا، 
قليالً من البلدان املختارة تلك فقط اليت تقطنها أغلبية مسلمة 
املبدأ من قبل. على  بناء على هذا  البلدان اليت مل ُتصنف  هي 
سبيل املثال، مل جتد إسرائيل هلا مكاانً يف القائمة الدمناركية وكذلك 
»إريرتاي« و»ثيوبيا« على الرغم من موقعهما اجلغرايف بني »مصر« 

كيف تعمل الدنمارك على تهميش كيف تعمل الدنمارك على تهميش 
المسلمين وتجريدهم من حق المسلمين وتجريدهم من حق 

المواطنة؟المواطنة؟

و»الصومال« و»جيبويت«.
على الرغم من تقدمي القائمة ألول مرة كان يف عام 2020م.، 
فقد أصبحت منذ ذلك احلني جزءاً مهماً من اخلطاب السياسي 
اليت  اجلديدة  اجلنسية  لوائح  أشارت  ذلك،  على  للبالد. عالوة 
دخلت حيز التنفيذ العام املاضي إىل أن احلكم على املتقدمني 
من دول MENAPT سيجرى بشكل منفصل عن نظرائهم يف 

القائمة غري الغربية.
يرى منتقدو MENAPT أن هذه حماولة ميكن أن تؤدي إىل 
الذين يعيشون يف »الدمنارك«،  التمييز ضد املسلمني  مزيد من 
وخاصة أولئك الذين ينتمون إىل دول مدرجة يف القائمة. تقول 
الدكتورة أماين حساين، عاملة االجتماع اليت تكتب عن العنصرية 
والتفرقة العنصرية واملكانية ضد املسلمني، أن القلق هو أن فئة 

MENAPT ستصبح جزءاً من تقييم طلبات اجلنسية.
بني  للتمييز  واضحة  إحصائية  أداة  على  السياسيون  إذا حصل 
الغربيني،  غري  من  اآلخرين  املتقدمني  من  املسلمني  املتقدمني 
فسيكونون قادرين على رفض أي طلبات للحصول على اجلنسية 

من املسلمني دون مراقبة تذكر.
الدمناركي حلقوق  املعهد  يف عام 2021م.، كشف تقرير نشره 
اإلنسان أن 35% من مجيع أبناء املهاجرين ال حيملون اجلنسية 
الدمناركية، وكثري منهم مسلمون ومولودون يف الدمنارك، مما أعاق 

فرصهم يف املشاركة على أرضية متكافئة مثل أقرانم الدمناركيني.
 

املسلمون ابعتبارهم »اآلخر«
فيما  أورواب  يف  األخرى  البلدان  من  بعديد  شبيهة  الدمنارك 
يتعلق بتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا. من املهم أن نفهم كيف أن 
وسيلة  هي  العنصرية،  من  األخرى  األنواع  مثل  اإلسالموفوبيا، 

لدعم ديناميات التفوق العرقي داخل اجملتمع. 
»اآلخر«  أنم  على  املسلمني  متثيل  يف  راسخة  مصلحة  توجد 
األساسي فيما يتعلق ابلسكان الدمناركيني عموماً، والذين يُفرتض 
النوع من اخلطاب  البيض وغري املسلمني. يتدفق هذا  أنم من 

السياسي إىل التفاعالت اليومية بني السكان.
 

مسألة القيم الدمناركية
العدل  وزير  منصب  اآلن  يشغل  الذي  تيسفاي،  عندما مضى 
الدمناركي، قدماً يف خططه لوضع قائمة MENAPT موضع 
الصادرة  اإلحصائيات  أو  اجلديدة،  األرقام  أبن  جادل  التنفيذ، 
ستوفر نقاشاً سياسياً أكثر صدقاً حول املهاجرين الذين تسببوا 

بتحدايت كبرية جداً جملتمعنا .

اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاين 2020م.، شكل األشخاص 
الذين ينتمون إىل قائمة MENAPT أكثر من 54% من مجيع 

السكان غري الغربني املقيمني يف الدمنارك. 
إن إشارة تسفاي إىل أقلية من املهاجرين على أنا حتٍد للمجتمع 
الدمناركي هي جزء من خطاب سياسي يّدعي: احلفاظ على القيم 

الدمناركية ومحايتها.
إن هذا هو االجتاه السائد يف مجيع أحناء أورواب. إنه يتحول إىل 

نج عرقي لفهم الثقافة والقيم الوطنية.
لقد حّولت الدول الغربية اترخيياً نفسها ضد اإلسالم واملسلمني 
لتحديد قيمهم الليربالية. إنا ليست فقط طريقة إلضفاء الطابع 
عن  البديلة  التعبريات  الستبعاد  الدمناركية  القيم  على  اجلوهري 
الدمناركية، ولكنها غالباً ما تكون أيضاً عملية شديدة العنصرية، 

)قيمنا الليربالية مقابل قيمهم غري الليربالية(. 
ليس من املستغرب إذاً أن تُقدَّم القيم الدمناركية بشكل يعاكس 
للدميقراطية  معادية  أنا  على  اإلسالمية  القيم  مُتثَّل  املسلمني. 
تقدمية  الدمناركية دميقراطية  القيم  فيما  ومتخلفة وغري متساوية، 
معادية  قيم  أنا  على  اإلسالمية  القيم  مُتثَّل  وابلتايل  ومتساوية. 

للدمناركية بطبيعتها.

املصدر: شفقنا العريب، ابلتلخيص.
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إستراتيجيات جديدة للمقاومة إستراتيجيات جديدة للمقاومة 
الفلسطينيةالفلسطينية

آي«  إيست  »ميدل  مبوقع  مقال  يف  فلسطيين  ابحث  تناول 
للمقاومة يف  بروز جمموعات جديدة  ظاهرة  ابلتحليل  الربيطاين 
فلسطني احملتلة، وأورد عددا من األسباب يرى أنا قد تكمن فيها 

أسباب جناح هذه الفصائل.
ألحباث  الفلسطيين  »املركز  عام  مدير  املصري،  هاين  وخص 
مقاله  يف   - )مسارات(«  اإلسرتاتيجية  والدراسات  السياسات 
ظهر  مسلح  فلسطيين  تنظيم  )وهو  جنني«  »كتيبة  ابلذكر   -
عام 2021م. مبخيم »جنني«( وجمموعة »عرين األسود« اليت 

تشكلت عام 2022م. مبدينة »انبلس«.
ووصف بروز تلك اجملموعات إىل حيز الوجود أبنا إسرتاتيجيات 
للنمو  جديدة للمقاومة قد تكون أكثر جناحا، وتوفر هلا فرصا 

واالستمرار أكرب من التجارب السابقة.
وذكر - يف سياق ذلك - من األسباب ما يعضد وجهة نظره 
هذه، من بينها أن العدوان اإلسرائيلي على الفلسطينيني ازدادت 
وتريته »حدة وتصعيدا« على حنو غري مسبوق، مبا يف ذلك عملية 
التهويد والتوسع االستيطاين وهدم املنازل واالعتقاالت والتمييز 
العنصري والفصل العنصري، فضال عن احلصار املستمر لـ»قطاع 

غزة«.
واثين تلك األسباب - حبسب الكاتب - أن السلطة الوطنية 
الفلسطينية يف وضع أضعف من أي وقت مضى، وأن األحزاب 
األهداف  إىل  وتفتقر  بديل،  توفري  على  قادرة  غري  التقليدية 

السياسية.
ويزعم الكاتب أن هذه الظاهرة تفتقر إىل أيديولوجية مقبولة على 
نطاق واسع، أو بنية سياسية أو تنظيمية، ويتحكم فيها إىل حد 
كبري قادة حمليون عرب تنظيم ال مركزي قائم على الرتابط واالعتماد 
اليت  االجتماعي  التواصل  وسائل  ذلك  يف  مستخدما  املتبادل 

تساهم يف بروز رموزها وأبطاهلا وقيادهتا.
الفلسطيين متحد يف  الشعب  التذكري أبن  إىل  الكاتب  وخيلص 
مقاومته ومل يستسلم ومل يرضخ، ولكن عليه وضع حد لالنقسامات 
يف داخله، واستعادة الوحدة وإحياء املؤسسات الوطنية يف السلطة 

الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

املصدر: ميدل إيست آي، ابلتلخيص.

لماذا ال يزال العالم يغض الطرف لماذا ال يزال العالم يغض الطرف 
عن اضطهاد الهند مسلميها؟عن اضطهاد الهند مسلميها؟

ركز مقال بصحيفة »واشنطن بوست« على قضية نظرهتا احملكمة 
وتتعلق  سياسي كبري،  جدل  إىل  حتولت  »اهلند«،  يف  العليا 
املدارس  يف  اجلنوبية«  »كاراناتكا  والية  منعته  الذي  ابحلجاب 
يف فرباير/ شباط 2022م.، مما أغضب املسلمني اهلنود وأسعد 
انتصارا آخر يف  الوالية  رأوا يف حترك  الذين  اهلندوس،  القوميني 

محلتهم املستمرة ضد املسلمني هناك.
وقالت كاتبة املقال راان أيوب إن قرار احملكمة انتهى إىل إظهار 
مدى استقطاب املشهد الديين يف اهلند، حيث أعلن أحد القضاة 
أن ارتداء احلجاب مسألة شخصية، ورفض اآلخر املشكلة من 

األساس أبن احلجاب ليس إلزاميا يف اإلسالم.
وعلقت أبنه ال ميكن ملسلمي اهلند ببساطة التصرف كما لو أن 
القضية غري موجودة. فالفتيات املسلمات يف اهلند تقاتلن، من 

أجل حقهن األصيل يف اللباس والعيش بشروطهن اخلاصة.
يشعرون  اهلندوس  املتطرفني  أن  الكاتبة،  تقول  الواضح،  ومن 
ابلتمكني ألن رئيس الوزراء انريندرا مودي يبدو يف ذروة قوته، 
حيث حتّد محلته القمعية على وسائل اإلعالم املستقلة والسيطرة 
قدرة  من  املؤسسات،  مجيع  على  جاانات  هباراتيا  حلزبه  املتزايدة 

اجملتمع على التصدي ملثل هذا التطرف.
للدفاع عن  اخلارجي مستعدا  العامل  يبدو  نفسه، ال  الوقت  ويف 
مسلمي اهلند واألقليات األخرى، ويبدو أن قادته يعطون األولوية 
الصني  ملواجهة  اهلند  مع  اإلسرتاتيجية  العالقات  على  للحفاظ 
وروسيا، دون وعي أبن هذا التجاهل املتعمد يفاقم العنف الذي 

متارسه اهلند ضد سكانا املسلمني، أي 220 مليون شخص.
وختمت الكاتبة أبن ما وقع يف بريطانيا مؤخرا كان تذكريا آخر 
أبن الكراهية واالنقسام املتزايدين يف اهلند لن يتوقفا عند حدودها، 
واستحضرت يف ذلك مثال مصراي قدميا على هذا الصمت العاملي 
يف وجه تزايد الظلم يف اهلند يقول: اي فرعون ما الذي فرعنك؟ 

قال: مل أجد من مينعين.

املصدر: اجلزيرة نت.
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يف حديث اللوح مبا حيري العقل، حىت توقف يف فهم هذه الكلمة 
أمثال الشيخ الطوسي و الشيخ األنصاري.

»اخلازن  هو:  عشر  احلادي  األمام  عن  اللوح  حديث  تعبري 
لعلمي.«2

إن قول هذه اجلملة حيري العقول، غاية االمر أنه ال فقه!
ففقه هللا األكرب معرفة االمام. علم هللا تعاىل هو العلم الذي ال 

يعزب عنه مثقال ذرة.. فالعلم الربويب حيري العقل!
اخلازن  حمري:  عشر  احلادي  االمام  عن  اللوح  حديث  تعبري  و 

لعلمي!
ُمِبني«3 كله  ِف ِكَتاب  ِإلَّ  اَيِبس  َوَل  َرطب  الذي »َل  العلم  ذاك 

خمزون عند هذا الشاب ذي الثمانية و العشرين عاماً. 
»اخلازن لعلمي.« ينبغي أوالً معرفة كلمة اخلازن، و اثنياً علمي.

اخلزينة و اخلزانة حميطة.. فهو احمليط.. لكن أبي حماط؟
إنه حميط بعلم هللا، و علم هللا تعاىل ال حد له و ال عد له، فما 

هو مقام احمليط مبا ال حد له و ال عد له؟
هذا تعبري حديث اللوح.

اما العبارة اليت وردت يف زايرته املعتربة فإنا حتري العقل ايضا: 
»السالم عليك اي نور هللا ف ظلمات الرض.«

هذا هو اإلمام احلادي عشر.. إنه نور هللا.. إذا فهمنا آية النور: 
ُ نُوُر السََّماَواِت َواأَلرِض.«4 »اللَّ

القياس. و اآلية هي الكربى. و نتيجة  الزايرة هي الصغرى يف 
هذا القياس من الشكل االول هو ان هذا الشاب ذو الثمانية و 
العشرين عاماً حميٌط بتمام عوامل الوجود.. هذه مشة من حديث 

اللوح و مما ظهر من مقامه.. 
إىل  يوما  ركب   )العسكري( حممد  أاب  إن  هاشم:  ابو  روى 
الصحراء فركبت معه فبينا نسري و هو قدامي و أان خلفه إذ عرض 
يل فكر يف دين كان علي قد حان أجله فجعلت أفكر من أي 

وجه قضاؤه.
فالتفت إيل فقال : »اي أاب هاشم هللا يقضيه.«

مث احنىن على قربوس سرجه فخط بسوطه خطًة يف األرض و قال 
: »انزل فخذ واكتم.«

فنزلت فإذا سبيكة ذهب قال فوضعتها يف خفي و سران فعرض 
يل الفكر.

فقلت إن كان فيها متام الدين و إال فإين أرضي صاحبه هبا و 
جيب أن ننظر اآلن يف وجه نفقة الشتاء و ما حنتاج إليه فيه من 

كسوة و غريها.
فالتفت إيل مث احنىن اثنية و خط بسوطه خطة يف األرض مثل 

األوىل مث قال: »انزل فخذ واكتم.« 
قال فنزلت و إذا سبيكة فضة فجعلتها يف خفي اآلخر.5

مث  اجلملة؟  هذه  تعين  ماذا  دينك؛  عنك  يقضي  هاشم هللا  ااب  اي 
هذه  عرفناه؟  مىت  وفضة!  ذهب  إىل  الرتاب  يقلب  هكذا 

القضية حمرية..
فهو أواًل: حميط بتمام األفكار.
و اثنياً: مقلب جواهر الوجود.

لقد قال أن هللا يقضي دينك، و احنىن فخط بسوطه األرض.. 
معناها: أان يد هللا. أان يد قدرة هللا الذي يقضي دينك.. 

هذا هو االمام احلادي عشر.. و حياته حتري العقل..
»خازن  فهو  عظمته،  إبفهامهم  الناس،  إرشاد  مجيعا  وظيفتكم 

علمي«، ولألسف أنه ال وقت.. خازن علمي ماذا تعين؟
كل خزينة حميطة و ما خيزن فيها حماط.. من كان حميطا بعلم هللا 
فهل للشيخ الطوسي و الشيخ االنصاري قدرة إدراك هذا املقام؟

هذا البلد بلد إمام الزمان.. وكلكم قد جلستم على مائدة 
سفرة إحسانه.. فماذا فعلتم ألجل ابيه؟! 

حنن اي ويل العصر ليس لنا اال القصور و التقصري!
هذه  يدعوا  ال  و  شهادته،  يوم  اهليئات  خترج كل  شاء هللا  ان 

الفرصة تفوهتم..
يف خروج كل هيئة تسلية لويل العصر و هو قطب دائرة اإلمكان.
اللهم كن لوليك احلجة بن احلسن-  صلواتك عليه و على آابئه 
- يف هذه الساعة و يف كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و انصرا 

حىت تسكنه ارضك طوعا و متتعه فيها طويال.٭
آجرك هللا اي بقية هللا! مبصابك أببيك ايب حممد احلسن بن علي 

العسكري. واحلمد هلل رب العاملني.

٭ كلمة مساحة املرجع الديين الشيخ حسني الوحيد اخلراساين صباح اليوم 
السابع من ربيع األول 1439 للهجرة قبيل ذكرى شهادة اإلمام  األحد 

.العسكري

اهلوامش:
1. اإلمام الرضا: الشيخ الکلينی، »الكايف«، ج1، ص201.

2. الشيخ الکلينی، »الكايف«، ج 1، ص 527.
3. سورة األنعام، اآلية 59.

4. سورة النور، اآلية 35.
5. الراوندي، »اخلرائج و اجلرائح«، ج 1، ص 421.

املصدر: شبکة المامني احلسنني للرتاث و الفکر السالمي
http://alhassanain.org

اإلمام محيط بعوالم الوجود

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، و صلى هللا على سيدان و نبينا حممد و 
آله الطاهرين، سيما بقية هللا يف األرضني، و اللعن على أعدائهم 

إىل يوم الدين.
و حنن على مشارف شهادة األمام أيب حممد احلسن بن علي 

العسكري، فإن معرفة االمام من أوجب الواجبات.
وهنا حبثان:

أحدمها: البحث الكربوي: من هو االمام؟
اثنيهما: البحث الصغروي: من هو اإلمام احلادي عشر؟

و كل واحد منهما حبر ال يدرك قعره..
اما: من هو المام؟
»اإلمام واحد دهره.«1

و هلذه اجلملة شرح مفصل.. فهناك ثالث تعابري:

األول: الزمان: وهو وعاء الزمانيات واملادايت؛
الثاين: الدهر: وهو وعاء اجملردات؛

الثالث: السرمد.
ولكل عبارة شرح مفصل.. 

فاالمام واحد دهره ال واحد زمانه فقط. فيكون الزمان و الزمانيات 
مشموالن، و كذلك اجملردات عن الزمان. كلها حتت سيطرة أوامر 

ويل العصر.
املستثىن هو السرمد فقط و هو املرتبط بذي اجلالل و االكرام.

يشمل  ألنه  زمانه.  واحد  ال  دهره«  واحد  »االمام  قال:  لذا 
الزمانيات واجملردات فهي حتت سيطرة قطب دائرة الوجود. هذه 

الكربى.
اما الصغرى: من هو االمام احلادي عشر؟

األمر حمري.. شاب يف سن الثمانية و العشرين، ورد التعبري عنه 
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أسماء وألقاب السيده معصومةأسماء وألقاب السيده معصومة
 البيت أهل  نظر  أمهية كبرية، وهلا يف  للتسمية  أن  ال خيفى 
ابعتبار  اإلنسان  وجود  مع  وجدت  وإن  هي  و  خاصة،  عناية 
املدنية الطبيعية املقتضية للتعامل مع األشخاص واألشياء املختلفة 
املوجبة للتميز فيما بينها إال أن تعاليم أهل البيت أدخلت 
تعديالت مهمة يف وضعها و إطالقها على األشخاص و األشياء 
ختري  على  فحثت  واألخالقية،  النفسانية  اجلوانب  فيها  راعت 

االسم احلسن، واعتربت ذلك من حقوق األبناء على آابئهم.
إىل  رجل  جاء  قال:   موسى احلسن  أيب  عن  رواية  ففي 
النيب، فقال: اي رسول هللا ما حق ابين هذا؟ قال: حتسن امسه، 
وأدبه، وتضعه موضعا حسنا،1 بل إضافة على ذلك كان أهل 
البيت يغريون بعض األمساء إذ رمبا ترتك أثرا سلبيا على نفس 

املسمى.
 أن رسول هللا :عن آابئه فقد روى اإلمام الصادق

كان يغري األمساء القبيحة ف الرجال والبلدان.2
وروي عن موسى بن جعفر يف حديث إسالم سلمان و أن 
امسه كان روزبه، وأن النيب اشرتاه من امرأة يهودية أبربعمائة 

 رسول هللا فأعتقين  سلمان:  قال   :قال أن  إىل   - خنلة 
ومساين سلمان.3

و روى الكليين بسنده عن يعقوب السراج أنه قال: دخلت على 
 ،و هو واقف على رأس أيب احلسن موسى أيب عبد هللا
وهو يف املهد، فجعل يساره طويال فجلست حىت فرغ، فقمت 
فسلمت  فدنوت  عليه،  فسلم  مولك  إىل  فقال: »اذن  إليه، 
اسم  فغري  »ذهب  يل:  قال  مث  فصيح.«  بلسان  علي  فرد  عليه، 
ابنتك اليت مسيتها أمس، فإنه اسم يبغضه هللا، وكانت ولدت يل بنت 
فسميتها ابحلمرياء.« فقال أبو عبد هللا: »انته إىل أمره ترشد 

فغريت امسها.«
ومن هنا ندرك مدى اهتمام أهل أبيت هبذا األمر، ومدى 
ارتباطه الوثيق ابجلانبني الفردي واالجتماعي وقد أشران إىل ذلك 
أمساء  يتخريون ألوالدهم  أنم كانوا  ندرك  تقدم. كما  فيما 
حسنة مراعاة هلذه اجلوانب، وهي حتمل دالالت مهمة، ومعان 
سامية، وقد روى عن أيب جعفر أنه قال: - يف حديث - 

إننا لنكين أوالدان يف صغرهم خمافة النبز أن يلحق هبم.5

وقد ذكرت الرواايت الرتغيب يف أمساء معينة كمحمد و علي و 
حسن و حسني، و جعفر، و طالب، و عبد هللا، و محزة، و 
غريها من األمساء كأمساء األنبياء واألئمة، بل ورد استحباب 
 تسمية األوالد قبل أن يولدوا، بل وإن كانوا أسقاطا فإن النيب
قد مسى حمسنا قبل أن يولد.6 وأما أمساؤهم فقد اختارها هللا 
تعاىل هلم وجاء يف الزايرة اجلامعة: »فما أحلى أمساءكم« وقد دلت 

عدة رواايت على ذلك.
وملا كانت السيدة املعصومة ربيبة اإلمامة فقد حظيت أبحسن 
الدالالت  من  وألقاهبا  ألمسائها  وإن  األلقاب،  وأمجل  األمساء، 
واملعاين ما يشري إىل عظمتها، ذلك ألن االسم أو اللقب مل يطلق 
يف  األشياء  يضع  الذي  املعصوم  عن  وإمنا صدر  جزافا،  عليها 
مواضعها، األمر الذي يدل على جاللة هذه الشخصية وعظمتها 

يف كل شأن من شؤونا.
وأما أمساؤها وألقاهبا فهي:

1ـ فاطمة
وكم هلذا االسم من شأن وخصوصية عند األئمة و شيعتهم، 
وكم كان األئمة يولون هذا االسم أمهية فائقة، ال جندها يف 

سائر األمساء عندهم.
روى الكليين بسنده عن السكوين، قال: دخلت على أيب عبد 
غمك؟  ما  سكوين  اي  يل:  فقال  مكروب،  مغموم  وأان   هللا
فقلت: ولدت يل ابنة. فقال: »اي سكوين! على األرض ثقلها، 
وعلى هللا رزقها، تعيش ف غري أجلك، وأتكل من غري رزقك، فسرى 
وهللا عين.« فقال: ما مسيتها؟ قلت: فاطمة. قال: »آه، آه، 
آه.« مث وضع يده على جبهته، مث قال: »أما إذا مسيتها فاطمة فال 

تسبها، ول تلعنها، ول تضرهبا...«7
إن هلذا االسم قدسية يف نفوس أهل البيت، ولذا ذكر بعض 
الباحثني أن مجيع األئمة كانت هلم بنات هبذا االسم، حىت 
زوجته  فاطمةواسم  أمه  اسم  الذي كان   املؤمنني أمري  أن 
فاطمة، كان له بنت امسها فاطمة، وأن اإلمام الكاظم كانت 
له أربع بنات هبذا االسم، األمر الذي يؤكد على أن هذا االسم 

ليس أمرا عاداي، فيا ترى ما هو الوجه يف ذلك.
إن شيعة أهل البيت يدركون متاما خصوصية هذا االهتمام 
وأبعاده ومغزاه، فإن املتسميات بفاطمة من النساء كثري، إال أنه ما 
إن يطلق هذا االسم ويتناهى إىل األمساع حىت تتبادر األذهان إىل 
فاطمة بضعة النيب اليت كانت واسطة العقد وملتقى النورين 

ومنشأ الساللة النبوية الشريفة والذرية الطاهرة.

وإىل ما جرى على فاطمة - من اخلطوب واملآسي، وما انلته 
فاطمة من إمجاع أصحاب أبيها على هضمها، والتنكر ملقامها، 
وحرمانا من حقها - ميثل كل ما مر من أحداث مؤملة وفجائع 

أصابت أبناءها وشيعتها عرب التاريخ.
وإن يف أتوه اإلمام الصادق ثالث مرات ووصيته للسكوين 
فاطمة  مساها  حيث  يضرهبا  وال  يلعنها  وال  ابنته  يسب  ال  أن 

دالالت تقصر عنها العبارات وتتعثر األفكار.
إن األمة قد احنرفت عن طريق اهلداية والرشاد منذ اللحظة اليت 
عزم فيها القوم على هضم فاطمة وظلمها وهتك حرمتها حيث 
داسوا على وصااي النيب أبقدامهم وجتاسروا على بيت النيب 
يف هجوم شرس زعزع القواعد اليت أرساها رسول هللا لضمان 

سالمة األمة من الضيعة والضالل.
ولو أن األمة أنصفت وأعطت فاطمة حقها لكانت قيادة األمة 

بيد أمري املؤمنني والبيض وجه التاريخ.
ولسنا يف مقام احلديث عن اتريخ حياة فاطمة، وإمنا أردان 
اإلشارة إىل أن تسمية إحدى بناهتا ابمسها حيمل من الدالالت 
ما هو أكرب من جمرد إطالق اسم على مسمى، فإن يف التسمية 
هبذا االسم تذكريا وإحياء مبا جرى يف تلك األايم اليت أعقبت وفاة 

.رسول هللا
ومن هنا ندرك اهتمام األئمة وشيعتهم هبذا االسم العظيم.

وقد ذكرت الرواايت الواردة عن أهل البيت عدة تفاسري ملعىن 
فاطمة وكلها تدل على عظمة الصديقة الزهراء ومقامها.8 

2ـ املعصومة
 ،ويقرتن هذا االسم ابسم فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفر
فيقال يف األعم األغلب: فاطمة املعصومة، كما يقال عند ذكر 
أمها الكربى: فاطمة الزهراء. وقد ورد هذا االسم يف رواية عن 

الرضا حيث قال: »من زار املعصومة بقم كمن زارين.«9
وهلذه التسمية من الداللة ما ال خيفى، فإنا تدل على أن السيدة 
الكمال والنزاهة والفضل مرتبة شاخمة  فاطمة قد بلغت من 
احلفظ  تعين  والعصمة  ابملعصومة،   اإلمام مساها  حيث 
تعاىل، وهي  املمتنع عن مجيع حمارم هللا  والوقاية، واملعصوم هو 
ال تنايف االختيار، فتكون مرتبة من الكمال ال هتم النفس معها 
ابرتكاب املعصية فضال عن اإلتيان هبا مع القدرة عليها عمدا أو 
سهوا أو نسياان، وال يكون معها إخالل بواجب من الواجبات، 
بل وال خمالفة األوىل كما يف بعض املعصومني، وليست هي 
النفس، ويستدل  وإمنا هي حالة خفية من حاالت  أمرا ظاهرا 
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قبلهما جاء اإلمام زين العابدين من السجن لتجهيز والده 
يف »كربالء«.

وامللفت للنظر أن اإلمام زين العابدين ملا أراد أن يدفن أابه 
احلسني، وعلي األكرب، و أاب الفضل العباس، مل 
يطلب العون من بين أسد، بل قام بذلك بنفسه، ولكن ملا أراد أن 
يدفن الشهداء طلب منهم أن حيفروا حفرتني وأمرهم بدفن شهداء 

بين هاشم يف واحدة، ودفن سائر الشهداء يف األخرى.
الفضل  أيب  و  األكرب  علي  عصمة  على  عالمة  بنفسه  وهذا 

.العباس
وهكذا يف جتهيز السيدة فاطمة، فإن حضور اإلمامني الرضا 
له معىن كبري، وهو شاهد حي على عصمة هذه   واجلواد

السيدة اجلليلة.
السيدة  أن  ادعى شخص  فإذا  األمور  هذه  إىل  االلتفات  فمع 
فاطمة املعصومة انلت مرتبة من العصمة فليس فيه احنراف 
يف القول أو جمازفة يف املقال، نعم هذه املرتبة من العصمة دون 
مرتبة املعصومني األربعة عشر، فإن أويل العزم من األنبياء مل 

يبلغوا تلك املرتبة.
أمر  واألئمة  األنبياء  يف  العصمة  أن  وهو  آخر،  تفاوت  وهناك 
الزم البد منه، وأما العصمة يف هذه الشخصيات العالية فليست 

بالزمة.13 

3. كرمية أهل البيت
وهو من ألقاب هذه السيدة اجلليلة، وعرفت به من دون سائر 
نساء أهل البيت. وقد اشتهر اإلمام احلسن اجملتىب هبذا 

اللقب من دون سائر الرجال، فكان يقال له كرمي أهل البيت.
اإلمام  بنت  فاطمة  شأن  على  الغور  بعيدة  داللة  اللقب  وهلذا 
موسى بن جعفر، فإن أهل البيت قد مجعوا غر الفضائل 
الكرم، وقد  تلك اخلصال  أبرز  الصفات، ومن  واملناقب ومجيل 
عرفوه أبنه إيثار الغري ابخلري وال تستعمله العرب إال يف احملاسن 
الكثرية، وال يقال كرمي حىت يظهر منه ذل.14 والكرمي هو اجلامع 

ألنواع اخلري والشرف والفضائل.
ومن ذلك يعلم أن للكرم معىن واسعا ال ينحصر يف بذل املال أو 
إقراء الضيف أو حسن الضيافة، فإنا من مصاديق الكرم إلمتام 

معناه.
وعلى ضوء هذا املعىن الشامل للكرم يتجلى لنا املراد من وصف 
أهل البيت أبنم أكرم الناس على اإلطالق ملا اشتملوا عليه 

من أنواع اخلري والشرف والفضائل، وقد حفظ لنا التاريخ شيئا من 
ذلك وحدث به الرواة.

كما يتجلى لنا أيضا اتصاف هذه السيدة اجلليلة أبنا كرمية أهل 
.البيت

أمساء و ألقاب أخرى
القيم  علي أكرب مهدي  پور يف كتابه  الشيخ  املتتبع  العالمة  ذكر 
»كرمية أهل البيت«،15 أن لفاطمة املعصومة عدة أمساء 
هي:  و  املصادر،  من  عدة  يف  وردت  ذكران،  ما  غري  وألقاب 
الطاهرة، احلميدة، الربة، الرشيدة، التقيه، النقية، الرضية، املرضية، 

السيدة، أخت الرضا، الصديقة.
أي  وعلى  األخرى.  األلقاب  سائر  إىل  ابلنسبة  احلال  وهكذا 
أهل  وكرمية  ابملعصومة  ووصفها  بفاطمة  تسميتها  فإن يف  حال 
الرفيع  املقام  على  داللة  املعصومني  من  وأنا صادرة   البيت

.الذي بلغته سيدة عش آل حممد

اهلوامش:
1. الشيخ حر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 15، ابب 22، من أبواب 

أحكام األوالد، احلديث 6.
2. نفس املصدر، احلديث 7.

3. الشيخ الصدوق، »كمال الدين ومتام النعمة«، ص 165.

4. الشيخ الکليين، »األصول من الكايف«، ج 1، ص 308.
5الشيخ حر العاملي، »وسائل الشيعة«، ج 15، ابب 27، من أبواب 

أحكام األوالد، احلديث 1.
6. نفس املصدر، ج15، ابب 23 وابب 24 من أبواب أحكام األوالد.

7. الشيخ الکليين، »الفروع من الكايف«، ج 6، كتاب العقيقة، ابب حق 
األوالد، احلديث 6، ص48.

8. العالمة اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 43، ص 10-16 و18 و65.
9. »رايحني الشريعة«، ج 5، ص 35.

10. »أوائل املقاالت«، ص 35.
11. مهدي بور، »كرمية أهل البيت«، ص42-36.

12. الشيخ الکليين، »األصول من الكايف«، ج 1، ص 459.
13. مهدي بور، »كرمية أهل البيت«، ص42-36.

14. »جممع البحرين«، ج 6، ص 152.
15. مهدي بور، »كرمية أهل البيت«، ص48-47.

السالمي  الفکر  و  للرتاث   احلسنني المامني  شبکة  املصدر: 
http://alhassanain.org

عليها ابلنص أو القرائن القطعية الدالة على ثبوهتا، كما أنا أمر 
مشكك، أي ذات مراتب تتفاوت فيها القابليات واالستعدادات 

من شخص إىل آخر.
 وقد اتفقت كلمة الشيعة اإلمامية على عصمة األنبياء واألئمة
عشر  االثين  واألئمة   النيب وأن  األولياء،  وبعض  واملالئكة 
والصديقة الزهراء يف أرقى درجات العصمة، فإنم بلغوا من 
واجبا، وال  يرتكون  منهم معصية، وال  مقاما ال تصدر  العصمة 
يبدر منهم ما كان على خالف األوىل، وبذلك نطقت األدلة 
وقامت الرباهني العقلية والنقلية كما هي مبثوثة يف كتب الشيعة 
تفاوت  مبقتضى  فاألمثل  األمثل  ويتلوهم  الكالمية.10  اإلمامية 

املراتب واملقامات.
إحدى  هي  فاطمة  السيدة  أبن  القول  يبعد  فال  هذا  وعلى 
أحد  أو   ،الزهراء الصديقة  درجة  تبلغ  مل  وإن  املعصومات 

.األئمة
وقد ذكر بعض الباحثني،11 عدة قرائن تدل على ذلك و منها:

أول: ما ورد يف الرواية عن اإلمام الرضا من أنه قال: »من 
زار املعصومة بقم كان كمن زارين.« ومن املعلوم أن اإلمام ال 
القول  مبالغة يف  منه  تصدر  أن  الكالم جزافا، وال ميكن  يلقي 
يكن  ومل  احلق.  على خالف  األشخاص  من  يف حق شخص 
اسم املعصومة يطلق على السيدة فاطمة يف حياهتا ليكون التعبري 
ابملعصومة عنواان مشريا، بل إن هذا التعبري منه صدر عنه بعد 
وفاهتا وهو يدل على إثبات العصمة هلذه السيدة اجلليلة ألنه 
بناء على أساس القاعدة املعروفة من أن تعليق احلكم ابلوصف 
مشعر ابلعلية، يصبح معىن احلديث هكذا: من زار املعصومة بقم 
كان كمن زارين ألنا معصومة. فإذا ثبت أن هذا احلديث صادر 

.فال إشكال يف داللته على عصمتها عنه
و اثنيا: مبا ورد من األحاديث الصحيحة املستفيضة الواردة يف 
وجوب اجلنة ملن زار قرب هذه السيدة اجلليلة. وإن كان ال مالزمة 
بني العصمة ووجوب اجلنة، ولكن مل يعهد يف شأن غري املعصوم 
على  يؤكدون   املعصومني األئمة  من  ثالثة  أن  حىت  ذلك، 

زايرهتا. وسيأيت احلديث عن ذلك.
نعم   .البيت أهل  شيعة  جلميع  الشاملة  بشفاعتها  اثلثا:  و 
يرد  مل  ولكن  وحنومها،  والشهيد  العامل  شأن  الشفاعة يف  ذكرت 
مشول الشفاعة وسعتها حبيث تشمل اجلميع إال يف حقها وحق 
آابئها املعصومني، يقول اإلمام الصادق: تدخل بشفاعتها 

شيعتنا اجلنة أبمجعهم.

رابعا: الرواايت املتواترة الواردة يف فضل قم وقداسة أرضها بربكة 
قدوم هذه السيدة اجلليلة، ومل يرد يف شأن مدينة أخرى كما ورد 
يف شأن مدينة قم، ومن الطبيعي أن قداسة هذه املدينة إمنا هي 

من أجل هذه السيدة اجلليلة.
 ،خامسا: التعبري عن قم أبنا حرم أهل البيت، وعش آل حممد
مواطن  يف  إال  مثيل  هلا  يرد  مل  اليت  العالية  التعابري  من  وغريها 

ومشاهد األئمة.
سادسا: الكرامات الباهرة هلذه السيدة اجلليلة اليت كانت ترى على 
مر القرون واألزمان، ومل يكن ألحد من أوالد األئمة ذلك، إال 

ما كان من أيب الفضل العباس الذي يقال بعصمته أيضا.
الواردة، يف زايرهتا مثل: »فإن لك عند  العالية  التعبريات  سابعا: 
اإلمام  عن  مروية  الزايرة  هذه  أن  وحيث  الشأن«  من  شأان  هللا 
الرضا، فإن هذه التعبريات العالية الشأن ال تتناسب مع غري 

املعصوم.
اثمنا: إخبار اإلمام الصادق عن تشرف هذه البقعة - مدينة 
قم - بضعة من ولده موسى، وكان إخباره بذلك قبل والدة 
موسى بن جعفر، وهو يدل على مقامها العظيم، ومع هذا 
يؤكد على أن مجيع الشيعة يدخلون اجلنة بشفاعتها، وذلك 
عالمة على جاللة قدرها، األمر الذي مل نقف عليه يف شأن غري 

املعصوم.
ودفن  لتجهيز   اجلواد و  الرضا  اإلمامني  جميء  عاشرا:  و 
هذه السيدة اجلليلة دليل واضح على عصمتها، وذلك ألن من 
معتقدات الشيعة أن جنازة املعصوم ال يتوىل دفنها إال املعصوم، 
فإن أمري املؤمنني هو الذي توىل جتهيز فاطمة مع حضور 
على  ثقل  ذلك  أن  رأى   الصادق اإلمام  أن  حىت  أمساء، 
فإهنا  تضيقن  »ل   :له فقال  ـ  حيدثه  الذي كان  ـ  املفضل 
صديقة، ومل يكن يغسلها إل صديق، أما علمت أن مرمي مل يغسلها 

إل عيسى.«12
فقد ورد يف أحكام غسل امليت أن الزوج أحق بتغسيل زوجته، 
وإن وجد املماثل، وأما الولد فال ميكنه أن يغسل أمه يف حال 
االختيار مع وجود املماثل، ولكن ملا كانت مرمي معصومة فلم 

يكن مناص إال أن يتوىل ولدها عيسى تغسيلها.
ومن قوله: »صديقة«، يستفاد عصمة مرمي، وقد ورد يف 
 القرى، الكرمي التعبري عنه بذلك، وهكذا توىل اإلمام الرضا
إىل  املدينة  من  جاء   اجلواد اإلمام  أن  أبيه، كما  تغسيل 
ومن  بغداد،  إىل  املدينة  من  جاء  اهلادي  واإلمام  »خراسان«، 
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تلك اجلدارة.
يًعا َبِصريًا ٭  ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نـَبـَْتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ »ِإانَّ َخَلْقَنا اإْلِ

ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا«2
حريته  واصل  االختيار،  االنسان يف  حرية  عن  التعبري  ميكن  ال 
يف االختيار ومبناه أبفضل وأمجل من هذا التعبري: لقد اختربانه، 
وجعلناه يسمع ويبصر ويدرك، وأريناه الطريق، وله بعد ذلك مبلء 
اختياره أن يسري فيه أو ال يسري. »ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا 
َوِإمَّا َكُفورًا« عندئذ، هذا االنسان الكامل، االنسان الذي يقول 
ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج« خيتلف انسانه الكامل،  القرآن »َخَلْقَنا اإْلِ
هلذا السبب عن امللك الكامل، فكمال االنسان يكمن يف تعادله 
وتوازنه، أي أنه ابلنظر لوجود كل هذه االستعدادت والقابليات 
املختلفة فيه، ينبغي أال يتمسك بواحدة منها فقط ويهمل سائر 
قابلياته ويعطلها عن العمل. فاالنسان الكامل هو الذي يعين هبا 
مجيعا ويربيها وينميها معا يف حالة متعادلة ومتوازنة، اذ أن العلماء 
يقولون أن حقيقة العدل ترجع اىل التوازن والتجانس. والتجانس 
هنا يعين أنه يف الوقت الذي تنمو فيه مجيع قابليات اإلنسان، 

يكون هذا النمو بصورة متجانسة. 
االنسان الكامل هو الذي تنمو مجيع قيمة االنسانية معا ابنسجام 
وتناسب، ال تتخلف واحدة عن اخرى يف النضج والنمو حىت 
تبلغ أعلى مستوايهتا، عندئذ يكون هذا انسان کامال، ويصبح 

ذلك االنسان الذي يصفه القرآن أبنه االمام:
»َوِإِذ ابـْتـََلٰى ِإبـَْراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فََأتَُّهنَّ قَاَل ِإينّ َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما 

قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل َل يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنَي«3
فـابراهيم بعد أن اجتاز اختبارات ربه العظيمة املتنوعة وأمتها، وجنح 
يف كل تلك االمتحاانت بدرجات عالية، وهي مل تكن امتحاان 
واحدا وال اثنني وال ثالثة وال اربعة، بل كانت امتحاانت عظيمة 

كان واحدا منها أن يعد العدة لذبح ابنه بيده يف سبيل هللا.
هذا هو التسليم، بعد أن عرف أن الذي أيمره بذلك هو هللا، 
فاستعد لتنفيذ األمر بغري اعرتاض. وعندما حان احلني، وبعد أن 

هتيأ امساعيل نفسه للذبح، أيتيه نداء ربه:
»َواَنَديـَْناُه َأْن اَي ِإبـَْراِهيُم ٭ َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤاَي...«4

نعم، إن األمر قد انتهى، وإن ما كنا نريده منك هو هذا التسليم 
ألمران والرضا بقضائنا اىل هذا احلد. فبعد أن اجتاز ابراهيم كل 
تلك االختبارات، من االلقاء يف النار حىت اخذ ابنه للذبح وخرج 

منها فائزة مبفرده، يتضح:
»ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا لِلَِّ َحِنيًفا َومَلْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي«5

ِإَماًما«  إنّه ينافح قوما مبفرده، فيقول له هللا »ِإينّ َجاِعُلَك ِللنَّاِس 
فقد بلغت مرحلة تكون فيها قدوة إماما، رائدا، منوذجا لآلخرين. 
وبتعبري آخر، انت اآلن انسان کامل، وعلى الناس اآلخرين الذين 

يريدون أن يبلغوا كماهلم أن يتخذوك مثال وحيذون حذوك.
علی انسان کامل، ألن مجيع القيم االنسانية قد منت وبلغت 
الشروط  هبذه  وانسجام،  وبتناسب  الرشد  يف  األعلى  احلد  فيه 
الثالثة: منو مجيع القيم، وبلوغها احلد األعلى يف النمو، والتناسب 

يف منوها.

ماهية النسان
النظر خبصوص  وجهات  يف  اختالفات  هناك  أن  املعروف  من 
حقيقة االنسان وماهيته، ولكن هناك نظراتن رئيستان متقابلتان. 

األوىل نظرية الروحيني، والثانية نظرية املاديني.
ففي نظر الروحيني، االنسان حقيقة مركبة من اجلسم والروح، وان 
نعرف،  تفىن. وكما  االنسان وال  الروح خالدة فال متوت مبوت 
تؤدي  االسالمية،  النصوص  األخص  وعلى  الدين،  منطق  فان 

اىل ذلك.
اجلسم  هذا  سوى  ليس  اإلنسان  تقول: كال،  املادية  والنظرية 
تالشي  وان  الوجود ابملوت،  من  ويزول  يتالشي  وانه  واجهزته، 

البدن يعين تالشي شخصية االنسان.
وعلى الرغم من وجود هذا االختالف الكبري بني هاتني النظريتني 
من حيث ماهية االنسان وحقيقته، فثمة مسألة أخرى، وان تكن 
مرتبطة مبا سبق. فانا متفق عليها عند اصحاب النظريتني، وهي 
أن هناك عددا من األمور اليت، وان مل تكن من املادة واملادايت، 
وميكن اعتبارها من املعنوايت فانا من املعاين اليت هتب االنسان 
قيمة وشخصية، وان انسانية االنسان تعتمد على تلك األمور. 
أي اذا جرد االنسان من تلك األمور، فلن يكون بينه وبني احليوان 

أي فرق.
القول  اذ ال ميكن  ببنائه اجلسمي،  ليست  االنسان  انسانية  ان 
أن كل من كان له رأس واذانن واظافر عريضة، وميشي مستوي 

القامة، ويتكلم، فهو انسان.
مثل  وهناك  آدميا!«  »کن  ألسنتنا كثريا  على  اجلاري  من  ان 
ابلفارسية يقول: »ما أسهل أن يصبح املرء مالئيا، وما أصعب 
أن يكون انساان!« وهل آدمية االنسان مبا يرتدي؟ الناس كلهم 
من آدم، فما الفرق؟ كال، أن االنسان مبجموعة من الصفات 

االنسـان الكامل

ضرورة التنسيق ضرورة التنسيق 
في تنمية القيم في تنمية القيم 
اإلنسانيةاإلنسانية

إن الكمال يف كل خملوق خيتلف عنه يف املخلوق اآلخر، فاالنسان 
الكامل، مثال، غري امللك الكامل. فاذا كان امللك يف مالئكيته 
ميكن أن يصل اىل احلد األعلى من حدود كماله، فانه خيتلف عن 
االنسان وهو يف عامل انسانيته، عندما يصل اىل احلد األعلى من 
الكمال االنساين، وذلك ألن الذين علموان بوجود املالئكة قالوا 
لنا أن املالئكة خملوقون من العقل احملض، الفكر احملض، أي أنم 
ليس فيهم أي جانب ارضي، مادي، شهواين، غضيب، وأمثال 
مما  جمردين  ارضيني صرفا  فاحليواانت  احليواانت،  وهكذا  ذلك. 
يدعوه القرآن ابلروح االهلية. امنا االنسان هو الكائن املركب من 

العناصر املالئكية والعناصر االرضية. انه كائن ملكويت وفلكي.
مث يقول إّن مجعا قد خلقوا من النور املطلق، ومجعا من الغضب 
والشهوة ويقصد هبم احليواانت اما االنسان فقد خلقه هللا مركبا. 

فاالنسان الكامل الذي خيتلف عن احليوان الكامل، عن احلصان 
االصيل الكامل، كذلك خيتلف عن امللك الكامل. إن اختالف 

االنسان عن اولئك متأت من اختالف ترکيب ذاته :
ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نـَبـَْتِليِه«1 »ِإانَّ َخَلْقَنا اإْلِ

من  الكثري  فيها  حفظ  نطفة  من  االنسان  خلق  هللا  أّن  أي 
املعاصر،  ابملصطلح  »اجلينات«  او  االستعدادت  او  القابليات 
وأنا قد بلغت مرحلة وضعها هللا خالهلا موضع االختبار، أي انا 
قد بلغت حدا من الكمال حبيث أنّه خلقه حراً له حرية االختيار، 
االبتالء  معرض  ووضعه يف  التكاليف،  مسؤولية  بتحمل  جديرا 
واالمتحان واحلصول على الدرجات. وألن نطفته امشاج، مزيج 
لالمتحان  عّرض  فقد  املختلفة،  والتفاعالت  التسبيحات  من 
هلا  فليست  االخرى  الكائنات  اما  وللعقاب،  والثواب  وللتقدير 
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هباء الدين حممد بن حسني احلارثي املعروف بــالشيخ البهائي أو هباء 
الدين العاملي )953-1030ه.ق.( عامل دين وفقيه ورايضيايت 

وفيلسوف شيعي.
ولد البهائي يف السابع والعشرين من ذي احلجة سنة 953ه.ق. 

مبدينة »بعلبك« يف »لبنان«.
درس املراحل األّولية للعلوم الدينية يف لبنان، مثّ سافر إىل مدينة 
عباس  الشاه  ابحرتام  حظي  وقد  العلوم،  لتحصيل  اصفهان 
الصفوي، مثّ عيَّنه يف منصب شيخ اإلسالم يف الدولة الصفوية، 
انتفع  ابإلمكانيات اليت توفَّرت للدولة الصفوية، فاستفاد  وقد 

منها يف خدمة التشّيع.

السفر،  يف  حياته  من  سنة  ثالثني  البهائي  الشيخ  قضى  لقد 
حيث سافر إىل املدن واألقطار املختلفة، للدراسة وزايرة العتبات 

املقّدسة.

من تالمذته
• حمّمد بن إبراهيم الشريازي، املعروف بصدر املتأهّلني.

• حممد تقي اجمللسي.
• الفيض الكاشاين.

• حممد صاحل املازندراين.
• ماجد الصادقي.

رائعة البهاءالدين رائعة البهاءالدين 
العاملي في التشوق إلى العاملي في التشوق إلى 

اإلمام المهدياإلمام المهدي
د. حممد هادی زبرجد د. حممد هادی زبرجد 

الشعر واألدب

انساان  االنسان  جتعل  اليت  فهي  األخرى،  واملعاين  واالخالق 
وتضفي عليه القيمة والشخصية. هنالك اليوم مصطلح هو الذي 
يعطي الفرد قيمته وشخصيته، ولواله ملا كان بني اإلنسان واحليوان 

فرق. ذلك املصطلح هو »القيم االنسانية«.
النوع  نوعني:  اجملتمع على  أو  الفرد  اليت تصيب  االحنرافات  ان 
القيم وتناوئها، مثل  اليت تقف ضد  األول هو تلك االحنرافات 
احلرية،  ضد  واالستعباد  واحلجر  العدل،  وجه  يف  الظلم  وقوف 
وعدم معرفة هللا والال اابلية ضد عبادة هللا، والتبلد، والسفه واحلمق 
ضد العقل والفهم واحلكمة. ولكن قد ال يكون اكثر احنرافات 
البشرية هبذا الشكل من وقوف اعداء القيم ضد القيم، ففي هذه 
احلالة تكون هزمية اعداء القيم حتمية، امنا اغلب احنرافات البشر 
اشبه مبد البحر وجزره، فقد تنمو احياان احدى القيم االنسانية 
منوا سرطانيا تبتلع سائر القيم األخرى. ان الزهد والتقوى من القيم 
االنسانية ومعايريها، ولكن قد حيدث أن تكون مغاالة اجملتمع 
فيهما اىل درجة أن تنمحي كل القيم األخرى، ويظل الزهد هو 
السائد وهو كل شيء. فتكون احلالة كمن ينمو أنفه ويتضخم 

دون سائر اعضائه األخرى.
ميكن تلخيص القيم اإلنسانية عموما حتت عنوان واحد، وذلك 
املتصوفة  ايضا يتشعب اىل فروع، وهو ما ورد يف مصطلحات 
عندان، بل حىت قبل أن يدخل يف مصطلحات العلماء والعرفانيني، 
النصوص  احملدثني ويف  العلماء  ايضا يف مصطلحات  وقد جاء 
اإلسالمية، وهو القول أبن معيار االنسانية األصيل هو ما يعرب 
واحليوان  االنسان  بني  الفرق  أن  ابألمل.  االحساس  ابلتأمل،  عنه 
هو ان االنسان يتأمل، أن فيه آالما. والذي ال انسانية فيه يريد 
أن يكون حيواان، او جمرد انسان ذي رأس واذنني وفاقدا الروح 

االنسانية. 
أن  أي  البحث عن هللا.  أمل  به هؤالء هو  يقول  الذي  األمل  أن 
وجهة نظرهم هذه - وهي ليست يف احلقيقة وجهة نظرهم النا 
يف هذه احلدود وجهة نظر االسالم - تعين أن اإلنسان حقيقة 
آتية من النفخة االهلية، من عامل آخر، لذلك فانه ال يتجانس كل 
التجانس مع ما يف هذه الدنيا من االشياء املوجودة يف الطبيعية ان 
االنسان يف هذا العامل حيس ابلغربة والتغرب، وأبنه ال ينسجم مع 
مجيع کائنات هذا العامل، فكل شيء فان، كل شيء متغري، وما 
من شيء جدير ابلتعلق به. اال أن يف االنسان تطلع خالد يؤرقه. 
هذا هو األمل الذي يشد االنسان حنو البحث عما يعبده، يبحث 

عن هللا ليبثه شجونه ويناجيه ويقرتب منه، يقرتب من اصله.

هناك مجع أخر ممن يرون أن أمل االنسان امثن القيم، قد انتبهوا 
إىل أمر آخر، وهو أمل االنسان حنو خلق هللا. وليس أمل االنسان 
حنو هللا، فيقولون ان معيار انسانية االنسان هو أن يتأمل االنسان 
متوجهة  هي  وال  ختصه  ال  اليت  املزعجات  أن  أي  لآلخرين، 
لشخصه، بل هي متوجهة حنو األخرين تثري فيه األمل، فهو حيمل 
هم اآلخرين ويغتم هلم. وهذا صحيح حصوله يف االنسان، أن 
يتأمل االنسان لآلخرين، وان حيمل مهومهم، بل ال تنام عينه بسبب 
جوع اآلخرين، وجوعه أهون عنده من جوع جاره، ويرى الشوكة 
يف قدم غريه كالقذي يف عينه هو. هذا هو أمل االنسان، األمل الذي 
القيم االنسانية  مينح االنسان شخصيته وقيمته، وهو اصل كل 
يعد من  اآلخرين  الشعور ابملسؤولية حنو  اىل  يرجع  فكل شيء 
االنسانية، وما مل يكن كذلك فال يعد من االنسانية يف شيء. 

فاالم االنسان تكون آلالم الناس.

اهلوامش:
1. سورة الدهر، األية 2. 

2. سورة االنسان، اآليتان 2 و 3.
3. سورة البقرة، اآلية ۱۲4.

4. سورة الصافات، اآليتان ۱۰4 و105.
5. سورة النحل، اآلية ۱۲۰.

جعفرصادق  ترمجة:  الکامل«،  »النسان  املطهري،  مرتضی  املصدر: 
اخلليلي، مؤسسة البيعة، بريوت، البعة الولی، 1410ه.

االنسـان الكامل
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حالنا من بعدهم ال يوصف
إن جفوا أو واصلوا أو أتلفوا

حبهم يف القلب ابق ال يزال  
هم كرام ما عليهم من مزيد

من ميت يف حبهم فْهو الشهيد
مثل مقتول لدى املوىل احلميد

أمحدي اخللق حممود الفعال  
صاحب العصر اإلمام املنتظر

من مبا أيابه ال جيري القدر
حجة هللا على كل البشر

خري أهل األرض يف كل اخلصال  
من إليه الكون قد ألقى القياد

جمراي أحكامه فيما أراد
إن تزل عن طوعه السبع الشداد

خر منها كل سامي السمك عال  
مشس أوج اجملد مصباح الظالم

صفوة الرمحان من بني األانم
اإلمام بن اإلمام بن اإلمام

قطب أفالك املعايل والكمال  
فاق أهل األرض يف عز وجاه
وارتقى يف اجملد أعلى مرتقاه

لو ملوك األرض حلوا يف ذراه
كان أعلى صفهم صف النعال  

ذو اقتدار إن يشأ قلب الطباع
صري األظالم طبعا للشعاع

وارتدى اإلمكان برد االمتناع
قدرة موهوبة من ذي اجلالل  

الشعر واألدب

و من أقوال العلماء فيه
- حمّمد تقي اجمللسي:

كان شيخ الطائفة يف زمانه، جليل القدر، عظيم الشأن، كثري 
احلفظ، ما رأيت بكثرة علومه، ووفور فضله، وعلو مرتبته أحداً.

- حممد بن احلسن احلر العاملي: 
حاله يف الفقه والعلم والفضل، والتحقيق والتدقيق، وجاللة القدر، 
وعظم الشأن، وحسن التصنيف، ورشاقة العبارة، ومجع احملاسن 
أظهر من أن يذكر، وفضائله أكثر من أن حتصر، وكان ماهراً 

متبّحراً، جامعاً كاماًل... .
- عبد احلسني األميين يف »الغدير«: 

شيخ اإلسالم، هباء املّلة والدين، وأُستاذ األساتذة واجملتهدين، و 
يف شهرته الطائلة و صيته الطائر يف التضّلع من العلوم، و مكانته 
الراسية من الفضل و الدين، غىًن عن تسطري ألفاظ الثناء عليه، 

و سرد مجل اإلطراء له... .
شعر  البهائّي  للشيخ  الراقية.. كان  ومؤّلفاته  علومه  عن  فضالً 
حَسن تناول أغراضاً شىّت، وشّكل ديواانً مُجع من بعده وكان قد 
فُقد، إالّ أنّه انتشر يف الكتب واملعاجم شواهد انفعة وواضحة. 
األدب  فنون  ونظُمه يف كّل  القول،  به شعره جديُد  امتاز  وممّا 
إضافة إىل الشعر الدييّن ، على أنّه برز يف شعر النصح والوعظ 
ومدح النيّب وآله صلوات هللا عليه وعليهم، كما امتاز ابلقصائد 

الطويلة اليت تبلغ أحياانً مئة بيت.
كان وفاته يف »إصفهان« سنة 1030 أو 1031 هجرية، لكّن 
العاملي أّكد وفاته بسنة 1035  الشيخ حممد بن احلسن احلر 
هجريّة. مثّ نُقل جثمانه من أصفهان إىل مشهد علي بن موسی 
احلضرة  من  القريبة  داره  يف  فُدفن  بوصّيته،  عمالً   الرضا
زّوار  قبل  ِمن  الفاحتة  لقراءة  عنده  يُوَقف  معلوم  وقربه  املشرفة، 

اإلمام الرضا عليه و علی آابءه و أبناءه السالم.
و إليکم رائعة الشيخ البهائي اجلميلة صورة و معنی يف التشوق 

 .إيل اإلمام املهدي

اي كراما صربان عنهم حمال
إن حايل بعدكم يف شر حال

إن أتى من حيكم ريح الشمال
صرت ال أدري مييين من مشال  

حبذا ريح سرى من ذي سلم
عن راب جند وسلع والعلم
أذهَب األحزان عنا واألمل

واألماين أدركت واهلم زال  
اي أخالئي حبزوى والعقيق !
ال يطيق اهلجر قليب ال يطيق
هل ملشتاق إليكم من طريق

أم سددمت عنه أبواب الوصال؟   
ال تلوموين على فرط الضجر

ليس قليب من حديد أو حجر
فات مطلويب وحمبويب هجر

واحلشا يف كل آن ابشتعال  
من رأى وجدي لسكان احلجون

قال : ما هذا هوى هذا جنون
أيها الُلوام ماذا تبتغون؟ 

قليب املضىن وعقلي ذو اعتقال   
اي نُزوال بني سلع والصفا !
اي كرام احلي اي أهل الوفا !
كان يل قلب محول للجفا

ضاع مين بني هاتيك التالل  
اي رعاك هللا اي ريح الصبا !
إن جتز يوما على وادي قبا

سل أهيل احلي يف تلك الراب
هجرهم هذا دالل أم مالل؟   

جرية يف هجران قد أسرفوا

الشعر واألدب
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اثبتة ابلتواتر. و البد من القول أن هذا االعتقاد ال خيتص ابلشيعة 
فقط، فإذا رجع أهل السنة إىل مصادرهم و کتبهم فإنم سوف 
الرواايت  إن  نقول  و حنن  جلياً.  و  واضحاً  التواتر  هذا  جيدون 
التی نقلها القلة من الصحابة کافية ابلنسبة لنا إذا ما أضفنا إليها 
القرائن و الشواهد األخرى، و لسنا حباجة إىل التواتر، و لکن 
على فرض عدم وجود هذه الرواايت يف مصادران، و حاولنا إثبات 
ما ندعيه و نعتقده من کتب أهل السنة، فإن ذلک ميسور و 
ممکن لعلمائنا و ذلک ألن ما نريد إثباته متواتر يف تلک املصادر، 
و أن اجلميع يقبله و يعرتف به،1 فهل يوجد طريٌق أفضل من هذا 

إلثبات أحقية الشيعة فيما يدعون؟!
و خالصة القول، ما ننقله من التواتر يف مباحثنا العلمية إمنا هو 
مورد قبول و أتييد أهل السنة أيضاً. سواء کان رواته مورد قبولنا 
أم ال. و إذا رجعنا إىل کتب املنطق جند أن هذا املنهج هو أفضل 
املناهج إلثبات ما يدعيه کل مدٍع. إضافًة إىل ذلک فإن التواتر 
ال حيتاج إىل قبول الراوی أو عدم قبوله. فإذا کان الراوی مقبواًل 
و صادقاً فيکفينا »خرب الواحد« يف الوصول إىل النتيجة املطلوبة، 
و عندها فال حاجة إىل التواتر. و عليه فالتواتر جيری يف األمور 
التی ال حنتاج فيها إىل فحص واثقة الرواة فرداً فرداً. و إمنا کثرة 
رواة اخلرب إىل حد ال ميکن معه التواطؤ على الکذب يبعث على 
التصديق و صحة اخلرب الستحالة کون الرواة قد اتفقوا على نقله.

و عليه فإن اعرتاضکم يبتىن على أننا نطعن يف رواة األحاديث و 
األخبار املتواترة. و لذلک ال ميکننا االستناد على التواتر.

و هذا اإليراد ليس منطقياً، ألننا نثبت مدعاان دون االعتماد على 
کتبنا و إمنا ابالعتماد على ما ورد يف کتب أهل السنة و ذلک 
الرواايت  تلک  و  التعصب.  من  خاٍل  علمی  من خالل حبث 
تستند إىل الصحابة و هی مورد قبول أهل السنة و تتصف ابلتواتر 

و ال يشوهبا أی إرسال أو انقطاع.
و هذا مطابق للقاعدة العقلية القائلة »إقرار العقالء على أنفسهم 
جائز«. فإذا أقدمت جمموعة من العقالء على أتييد مطلب و 
مسألة ال تنفعهم و إمنا تضر هبم، فإن مثل هذا اإلقرار يکون 

صحيحاً و مقبواًل.
و مثال ذلک لو أنک أقمت دعوى على مجاعة يف حمکمة ما 
يؤيد دعواک و يصدق قولک،  القاضی مبا  أمام  اعرتفوا  و قد 
فإذا حکم القاضی لک عليهم حبسب اعرتافهم، فليس للطرف 
اآلخر أن يعرتض ابلقول أن اخلصم ال يعرتف بصدقنا و يطعن 
مبصداقيتنا و إمنا يراان ظاملني و معتدين، و عليه فلست منتصراً 

يف هذه القضية.
يؤيد  و  نفسه  على  يعرتف  فالذی  معقول،  غري  هذا کالم  إن 

مدعى خصمه يؤخذ قوله على کل حال.
و إذا نظرت إىل التواتر هبذه الکيفية فسوف جتد أن استنادان إىل 
التواتر أمٌر صحيح حىت على فرض کون رأينا سلبياً يف الصحابة 

الن منکری إمامة علی و خالفته يعرتفون هبذا التواتر.
و أما ابلنسبة إىل جواب من يقول أن الشيعة يرون کفر أکثر 
الصحابة،2 فنقول: إن هذا اإلدعاء غري صحيح. إن الکفر الذی 
ينعت به بعض الصحابة ليس من قبيل الشرک و عبادة األصنام، 
و إمنا هو نوٌع من کفران النعمة، و أن هللا سبحانه استعمل هذه 
املفردة يف القرآن و وصف هبا أفراداً مسلمني و متدينني. و على 
سبيل املثال نقرأ يف »تفسري ابن أبی حامت« أن الصراع کان حمتدماً 
بني قبيلتی األوس و اخلزرج زمن اجلاهلية و قد امتدت آاثر هذه 
اخلصومة إىل زمن اإلسالم. حيث أاثرت ذکرايت أحداث الصراع 
بينهما بعض األفراد فاستل کل فريق سالحه يف وجه اآلخر، و 
قد نزل القرآن الکرمي إثر هذه احلادثة و تلقى رسول هللا اآلية 

اآلتية: 
»َو َکْيَف َتْکُفُروَن َو أَنـُْتْم تـُتـَْلى َعَلْيُکْم آاَيُت اللَِّ َو ِفيُکْم َرُسولُُه َو َمْن 

يـَْعَتِصْم اِبللَِّ فـََقْد ُهِدَی ِإىَل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«3 
و من املعلوم أن مراد القرآن ابلکفر يف هذه اآلية ليس هو الشرک 

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة

الشيعة و الرجوع إلى األحاديث 
المتواترة ألهل السنة 

في فضائل اإلمام علي
السؤال:

إمامته  على  النص  و کذلک  علی  فضائل  إن  الشيعة:  قول 
اثبت ابلتواتر، فال بد من القول، إن هؤالء الشيعة مل يکونوا من 
الصحابة، و مل يکونوا قد رأوا رسول هللا، و مل يسمعوا حديثه، 
و إذا مل ينسبوا رواايهتم إىل الصحابة فإن نقلهم يکون مرسالً و 
منقطعاً و ليس ابلصحيح، و أن العدد الذی يقبله الشيعة من 
الصحابة قليل جداً، ال يتجاوز عدد أصابع الکفني، فإذا کان 
هذا العدد هم الذين ينقلون الرواايت فليس نقلهم مبتواتر. و أما 

مجهرة األصحاب الذين نقلوا فضائل اإلمام علی فإن الشيعة 
يعيبونم، بل يتهمونم ابلکفر؟

عليه  أثىن  الذی  الکبري  العدد  هذا  اهتام  أن  ذلک  إىل  يضاف 
»القرآن« ابلکذب و إخفاء احلقيقة جيعل احتمال الکذب من 

قبل القلة من الصحابة اشد امکاانً.

اجلواب:
 قد جاء يف املرحلة األوىل أن الشيعة يعتقدون أبن فضائل علی
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8 ربيع الثانی، ذکری والدة احلسن بن علي العسکری
وصفه أحد معاصريه من رجال البالط العباسي، وهو أمحد بن 
عبيد هللا بن خاقان1 بقوله: انه أمسر أعني - أي واسع العني - 
حسن القامة، مجيل الوجه، جيد البدن، له جاللة وهيئة حسنة.2

وقال ابن الصباغ: صفته بني السمرة والبياض.3
وجاء يف صفة لباسه: أنه كان يلبس ثياابً بيضاء انعمة، ويلبس 
مسحاً أسود خشناً على جلده، ويقول: »هذا هلل، وهذا لكم.«4

شجاعة فائقة

الحكــايات

بنت موسى الكاظم 10 ربيع الثانی، ذکری وفاة فاطمة
توسل  قد  انه كان   املرعشي السيد حممود  آية هللا  ينقل عن 
ابألئمة الطاهرين، كي يبينوا له موضع قرب الصديقة الطاهرة 

.سيدة النساء فاطمة الزهراء
وبعد توسالت كثرية تلقى اجلواب منهم أن ال تطلب منا هذا 
الشيء فإنه ليس من املقدر أن نظهر قربها املخفي، لكن الجل 
أن ال حترم شيعتنا وحمبوان من فيض زايرة قربها عليكم بزايرة كرمية 

أهل البيت.
فاستفسر السيد: ومن هي كرمية أهل البيت؟

أجابوه : فاطمة بنت موسى بن جعفر املدفونة بقم.
الواقع اخلارجي يصدقها،  فهذه وإن كانت رؤاي صاحلة، ولكن 
السيدة  استضافة هذه  فما نسمعه ونراه من كبري كرم، وحسن 

املصادر: 
1. ترجم له النجاشي يف رجاله، ص 87. 

2. »أصول الكايف«، ج 1، ص 503، ح 1.
3. »الفصول املهمة«، ج 2، ص 1081.

4. »الغيبة للشيخ الطوسي«، ص 247.

أصل  فهي سليلة  ذلك، وال عجب  لدليل واضح على  اجلليلة 
اجلود والكرم.

ويكفي يف كرمها احتضانا حلوزة التشيع يف العصر األخري، بل 
منذ العصور الغابرة، حيث كانت قم بلد التشيع، ومركز حفظة 
أحاديث وعلوم أهل البيت. حىت أنه دفن يف جوارها مائة 

الف حمدث كما هو املعروف.
ما  وأهلها  قم  على  أفاضوا   والئهم حببل  التمسك  فبربكة 

.أفاضوا، وذلك عرب سليتهم الكرمية، فاطمة املعصومة

املصدر: السيد أبو احلسن اهلامشي، سيدة عش آل حممد، املطبعة 
العلمية، الطبعة الولی، 1413 ه.ق.، ص 37

كريمة

أو عبادة األواثن ألن األوس و اخلزرج مل يظهروا شيئاً من هذا 
القبيل، و لکنهم تصرفوا تصرفاً غري مقبول فاستعمل هللا تعاىل 
حبقهم کلمة الکفر. و جند يف القرآن الکرمي الکثري من احلاالت 

املشاهبة هلذه احلالة.4
کما أننا نرى العجب يف قولکم أن اهتام عدد کبري من األفراد 
أکثر  األقلية  قبل  من  احتمال کتمانا  جيعل  احلقيقة.  إبخفاء 
إمکاانً، ألنه استدالل غريب. ألن النظر يف آايت القرآن يظهر 
لنا بوضوح أن أهل احلق أقلية دائماً مع کل ما يقدمونه من دالئل 
و حقائق و منطٍق صحيح. و من أجل أن تقفوا على ضعف 
هذا االستدالل ميکنکم الرجوع إىل اآلية 14 من سورة الصف 
و التفاسري املتعلقة هبا. فإن هللا سبحانه يقسم بنی إسرائيل بعد 
بعد  ذلک  و  و کفار  مؤمنني  فئتني  إىل  هلم   عيسى دعوة 
عروج عيسى إىل السماء، و أن أغلب املفسرين يعتقدون 
أن املؤمنني هم الفئة القليلة، و لکن بعد مئات السنني و يف زمن 

ظهور حممد فإن هذه الفئة القليلة صارت مورداً للتأييد.5
و لو أن ما عرضتم من استدالل صحيح لصح القول أن أکثر 
املسيحيني کتموا احلقيقة و عليه فإن احتمال کتمان الفئة القليلة 
هلا أکرب. و لکن احلق هو أن هذه الفئة القليلة کانت على اعتقاد 
صحيح و أن القرآن أيد صحة اعتقادها. فهل أنم کتموا احلقيقة!

و ما أدراان فلعل األمر جيری کما أخرب الرسول األکرم يف 
حديثه حينما قال: »لتتبعن سنن الذين من قبلکم...«6 و يف ناية 
املطاف و بعد مئات أو آالف السنني فإن عقيدة األقلية سوف 
اإلمام  يظهر  حينما  ذلک  و  املسلمني  جلميع  تتجلى  و  تظهر 

املهدي. و سوف يؤيدها مجيع املسلمني.
دلياًل  ليس  لفکر و عقيدة  األکثرية  تبنی  إن  القول:  و حمصلة 
على أحقيتها، و أن احنراف األکثرية عن فکرة أو عقيدة ال يدل 
على أن إمکان احنراف األقلية عنها يکون أکثر إمکاانً. بطبيعة 
احلال ان کل هذا منی على التسليم ابن الشيعة تدعی ان االکثرية 

احنرفت و هذا ما حيتاج اىل حبث و أتمل کبريين.

اهلوامش:
1. ميکن الرجوع إىل الکتب التالية: »الغدير«، »إحقاق احلق«، »عبقات 

األنوار«، و ابقی الکتب التی تتحدث عن هذا املوضوع.
2. اطالق القول ابن الشيعة تنظر اىل الصحابة نظرة سلبية هو افرتاء و 
هتمة، بل الشيعة ترى ان الکثري من الصحابة هم يف قمة اهلرم االميانی و 

االخالص و االيثار و خدمة احلق.
3. سورة آل عمران، اآلية 101؛ ابن أبی حامت، »تفسري القرآن العظيم«، 
العربية السعودية، 1419ه.، ج 3،  الباز، اململکة  مکتبة نزار مصطفى 

ص 720.
4. سورة آل عمران، اآليتان 52 و 167؛ سورة املائدة، اآلية 41 و... .

5. ابو جعفر حممد بن جرير الطربی، »جامع البيان يف تفسري القرآن«، 
الدمشقی،  ابن کثري  املعرفة، بريوت، 1412ه.، ج 28، ص 60؛  دار 
»تفسري القرآن العظيم«، دار الکتب العلمية، بريوت، 1419ه.، ج 8، 

ص 139.
6. »صحيح الرتمذی«، دار الفکر، بريوت، 1403ه.، ج 4، ص 135.

املصدر: إسالم کوئست نت

األسئلة واألجـوبة
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 .قم عش آِل حمّمد، ومأوى شيعتهم.« اإلمام الكاظم«
ملاذا عش آل حمّمد؟

التاريخ خبل علينا فظلم فاطمة املعصومة فلم يذكر عنها إال 
النزر اليسري، كما هو ديدنه مع سائر أهل ذلك البيت الطاهر.

ملاذا مسيت »قم« بـعش آل حممد؟
العش يف اللغة هو املكان الذي تصنعه الطيور، فتضع فيه بيضها 
ليفقس عن افراخ صغار، تظل ترعاهم وتزفهم الطعام حىت يكربوا، 

وعندها تستطيع االفراخ الطريان والتحليق يف اجلو.
كذلك قم ابلنسبة لـآل حمّمد فهي املكان الذي كان وال يزال 
حيتضن شيعة أهل البيت ويزقهم العلم الصحيح فيرتبون فيها 
على تعاليم أهل البيت، ويرتعرعون عليها حىت يتخرجوا من 
هذه املدرسة املقدسة، عندها ينتشرون يف أحناء األرض وأرجائها، 

فيبثون ما تعلموه من علوم آل حممد، وينشرونا.
العلماء واحملّدثني  الكثري من  الكثري  قم  ولذلك خترج من مدينة 

وحنوهم.
فكانت قم - حقيقة - عشا ومأوى هلذه البذور الطيبة.

.فلعل هذا هو وجه تسميتها بـعش آل حممد
العش  هذا  سيدة   املعصومة فاطمة  الطاهرة  السيدة  وكانت 

وراعيته والقائمة عليه واملأوى واملالذ فيه.
.»من الکتاب »سيدة عش آل حممد

٭٭٭
كتاب سيدة عش آل حممد وهو صفحات متأللئة بذكر 
حياة سيدة جليلة عابدة زاهدة.. من فرع الشجرة املباركة، ومن 

أطهر أسرة على وجه األرض.

سيدتنا  وهي  اال  إمام..  وعمة  إمام..  وأخت  إمام..  إبنة  هي 
 بنت اإلمام موسی بن جعفر وموالتنا فاطمة املعصومة
مجيعا  عليهم   ،اجلواد اإلمام  عمة   الرضا اإلمام  أخت 

أفضل الصالة وأزكى السالم.
السيدة  والدة  عن   حممد آل  عش  سيدة  ويتحدث كتاب 
فاطمة املعصومة والقاهبا وهل تزوجت ام ال و عن معاانهتا 

وهجرهتا ومعجزاهتا وكراماهتا.
ويشتمل الکتاب علی هذه أبواب: 

والدهتا ونشأهتا -
ألقاهبا -

- هل تزوجت السيدة املعصومة؟
معاانهتا -

تقديم الكتاب

هجرهتا -
اجلنة ملن زارها -

- اي فاطمة إشفعي يل يف اجلنة.
- املعصومة حتدثنا 
معجزاهتا وكراماهتا -

الشعراء يف رحاب السيدة املعصومة -
زايرة السيدة املعصومة -

سيدة عش آل محمدسيدة عش آل محمد
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الدراسات الثقافية

يف املاضي اثره يف تكريس عقدة العدوان والتحفز الدائم للقتل 
وكذلك ينسحب على إسرائيل )الكيان الصهيوين( اليوم ألنا من 
الناحية العملية متثل جيت کبري يف املنطقة حيوي ذات مكوانت 
ظاهراي،  )مدنيني  اليهود  من  املستوطنني  عند  العدوان  عقدة 

وعسکريني(.
يف  التوراة  تعاليم  يتلقى  الذي  الصهيوين  أن  الطبيعي  من  وألنه 
املدارس واملعسكرات، واملعاهد، وغريها أن تصبح هذه التعاليم 
مبثابة الدم الذي جيري يف عروقه، وابلتايل تنشأ الشخصية اليهودية 

مريضة تتملكها عقدة العدوان والقتل واالرهاب.
أهل  من  وغريهم  والباحثني  والعلماء  املفكرون  جرب  ولو 
اليهودية  الشخصية  من  الصفات  هذه  ينزعوا  أن  االختصاص 

الستحال عليهم ذلك ألنا ابلتأكيد ستموت.. ملاذا؟
ألن انتزاع تلك الصفات املكونة للشخصية اليهودية يعين أن تفقد 
هذه الشخصية اليهودية مكوانهتا احلقيقية متاما. وابلتايل يستحيل 

عليها أن تعيش كباقي البشر.
وابعتبار أن املسار الطويل يربط بني ارهاب اليهود عرب التاريخ 
أن  إىل  بوضوح  لنا  يشري  املنظور  الواقع  فإن  احلايل،  وارهاهبم 
األعمال اإلرهابية املعاصرة اليت يقوم هبا الصهاينة ضد األراضي 
الفلسطيين اجملاهد من قتل وسفك  العريب  الفلسطينية والشعب 
دماء واقتالع للزرع وقتل للضرع إمنا هي جتسيد لالرتباط الوتني 
ابلتوراة العدوانية وجتسيد للرتكيبة النفسية املريضة اليت جبل عليها 
الصهاينة، وخري دليل على ذلك هو ممارسات جنود االحتالل 
الدموية الوحشية واالرهابية ضد أطفال فلسطني وفتيانا وشباهبا 
فتحت  قد  و..  والربتقال  الزيتون  وأشجار  ونساءها  وشيوخها 
شهية املستوطنني اليهود املسلحني لشن هجمات دموية وحشية 
وقد  املستوطنات.  من  القريبة  الفلسطينية  العربية  القرى  اطراف 
إىل  االغيار  دماء  سفك  وحب  القتل  وجنون  حقدهم  دفعهم 
اتباع أساليب القتل الوحشي لألبرايء والتمثيل جبثثهم وهنا جند 
أنفسنا أمام ذات املمارسات اليت نفذها اجملرمون رؤاي املؤسسني 
الكيان )بيغن، بن غوريون، اشکول، جابوتنسکی، شارون، رابني، 

وبرييز..(.
التجمع الصهيوين هو كتلة  أن كل ذلك يثبت ويؤكد على أن 
ارهابية واحدة فال فرق بني مدين وعسكري، وال فرق بني علماين 
تربية  يتلقون  فاجلميع  شارع.  ورجل  حاخام  بني  وال  ومتدين 

عنصرية توراتية ارهابية واحدة.
مما سبق يتضح لنا ولكل عاقل ميلك حسا انسانية سليما أن القتل 
واالرهاب والتمثيل أبجساد القتلى واجلرحى من األبرايء املدنيني 

هو فلسفة يهودية عنصرية ترسخت يف شخصية كل صهيوين.

وصراعات  تناقضات  العنکبوت،  »بيت  حمجوب،  مصباح  املصدر: 
الولی،  الطبع  بريوت،  دارالفکر،  السرائيلي«،  اجملتمع  وسلبيات 

بيت العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية

بيت العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية

الشخصية اليهودية الشخصية اليهودية 
ومظاهر العنف ومظاهر العنف 

والعنصريةوالعنصرية

قبل اخلوض يف حماولة تفسري )حتليل( ظاهرة العنف يف الشخصية 
اليهودية ومكوانهتا، ال بد لنا من طرح سؤالني أساسيني:

األول: هل أن العنف يف الشخصية اليهودية مكتسب؟ أم أنه 
طبيعي؟

الثاين: هل العنف اليهودي، الصهيوين، العنصري انتج عن دوافع 
وعوامل نفسية اكتسبتها الشخصية اليهودية عرب التاريخ؟ أم هو 

من الدوافع املتأصلة فيها؟
ال شك أن ظاهرة اإلرهاب والعنف عرب اتريخ الشخصية اليهودية 
والصهيونية يبدوا واضحا للدارس والباحث على املستويني الديين 
احلية  والنماذج  العملي  التطبيق  على مستوى  والفكري وكذلك 

لسلوكه شاهدة على ذلك.
وعليه فمن املؤكد أن االرهاب وعقدة العدوانية كالمها وجه من 
وجوه العنف، وعليه فمن الواضح أن طبيعة الشخصية اليهودية 
الصهيونية واترخيها يعطينا عدة مؤشرات تفصح عن أن طبيعة 
اليت  العدوان  بعقدة  آبخر  أو  بشكل  جبلت  الشخصية  هذه 

سامهت عوامل عدة يف عجنها وصنعها أما أمهها فهي:

1. العامل التورايت
ومهوسني  متعصبني  حاخامات  الذي كتبه  التوراة  أي كتاب 
وجعلوه كتااب دينيا لليهود يكرس يف توجهه الرتبوي عقيدة القتل 

واالعتداء وحيض عليها.
فحىت اإلله التورايت جاء جمرما يدعو إىل القتل واالرهاب والفتك 
ابآلخرين من األعيار وسفك دماءهم، حتی منظروا كهنة اليهود 
ملئات  واالرهاب  العدوان  راة يف  العلمانيني کرسوا مقوالت  من 

السنني حىت اصبحت الطبيعة اليهودية مندجمة متاما ابلعدوانية.

2. العامل العنصري
من الواضح أن الشخصية اليهودية - الصهيونية اإلسرائيلية انفردت 
عن غريها ابلتقوقع واالحنسار وعدم االختالط كونا تشعر بفوقية 
خاصة وعنصرية حادة مرضية. فكان للجيتو والشتات اليهودي 



الرقم 2897
ربيع الثاني 1444

29الدراسات الثقافية الرقم 97
ربيع الثاني 1444

الدراسات الثقافية

السيد روح اهلل 
الخميني
القسم األّول

بتجربة »ابن الشهيد« قبل أن يبدأ التكلم.2
ألعاب زمن  أظفاره، وجبانب  نعومة  منذ  السيد روح هللا،  وبدأ 
الطفولة، بتعلم ركوب اخليل والرماية واملصارعة وكذلك التدرب 
على اخلط والرسم وتلقي الدروس العامة واألدب العريب واملنطق. 
أحدااث  هللا،  روح  السيد  شهد  واحلداثة،  الطفولة  فرتيت  ويف 
وتطورات كثرية يف »ايران« مبا فيها احلركة الدستورية )املشروطة( 
ومشروع تقسيم إيران بني الروس واالنكليز وقصف مبىن الربملان 
ابملدفعية وقضية ستارخان وابقرخان واستشهاد الشيخ فضل هللا 
نوري واحلرب العاملية األوىل؛ والحقا قضية تنغستان ونضة الغابة 
للبحث  واحملب  املتوقد  ذهنه  الوقائع  هذه  شغلت  إذ   . و... 
السياسية  امليادين  يف  وتوعيته  تيقظه  يف  أسهمت  ما  واملعرفة، 
واالجتماعية؛ وخالل احلرب العاملية األوىل، عندما أثري احتمال 
هجوم الروس واحتالل مخني، محل روح هللا الذي كان يف فرتة 

احلداثة، بندقية للذود بصحبة رجال املدينة، عن مخني.3
وعندما كان يف السابعة عشرة من عمره، هاجر السيد روح هللا 
إىل مدينة أراك اليت كانت معروفة حبوزهتا العلمية بفضل وجود 
الكرمي احلائري. ويف  الشيخ عبد  أكابر وعظماء فيها مبن فيهم 
أراك، انمك بتلقي دروس مرحلة املقدمات والسطح، وابلتزامن 
النفس  لتهذيب  اهتماما خاصا  أوىل  احلوزوية،  العلوم  تلقيه  مع 

وبناء الذات. 
يناير  الثاين/  8 كانون  يوم  املنرب، كان  فيها  اعتلى  مرة  وأول 
أحد  الطباطبائي،  حممد  السيد  هللا  اية  رحيل  مبناسبة  1920م. 
كبار شخصيات احلركة الدستورية )املشروطة(. كان جملسا رائعا، 
ويتعني عليه أن خيطب أمام كبار رجاالت مدينة أراك. وأمضى 
السيد روح هللا ليلة عصيبة؛ وقد حكى املوضوع ألصدقائه هكذا:
الليلة  تلك  املنرب، رحبت ابألمر. وف  اعتلى  أن  اقرتح علي  عندما 
منت قليال؛ ل خوفا من مقابلة اجلماهري، بل فكرت مع نفسي، أنه 
جيب أن اعتلي يوم غد منربا متعلقا برسول هللا. سألت الباري عز 
وجل أن ميدين ابلقوة لكي ل أنطق من أول املنرب إىل آخره، بكالم 
مل  لكنه  األول،  منربي  مدة  منه. وطالت  واحدة  أان جبملة  أؤمن  ل 
يُتعب أحدا؛ أعتقد أنه كان جيدا؛ لن البعض كانوا ينطقون بكلمة 
أحسنت! وعندما راجعت قليب، أعجبت بكلمة أحسنت؛ ولذلك مل 

اعتل بعد ذلك منربا أبدا ملدة أربع سنوات.4
وتزوج السيد روح هللا يف مطلع شباط/فرباير 1929م. من السيدة 
خدجية ثقفي )1913-2009م.( ابنة حممد ثقفي »طهران«، العامل 
الشيعي ومؤلف »تفسري جاويد«، ورزق منها خبمسة أبناء: ابنان 

ومها مصطفى وأمحد وثالث بنات هّن صديقة وفريدة وزهراء.5

اهلجرة إىل قم والجتهاد
السيد  النفس، كان  احلوزوية وهتذيب  العلوم  تلقيه  وإىل جانب 
روح هللا يتابع التطورات السياسية واالجتماعية للبالد. وصادف 
السنة األوىل لبدئه الدراسة احلوزوية يف أراك، انقالب رضا خان 
وتسليمه السلطنة من قبل الربيطانيني. وبعد هذا االنقالب، لىب 
اية هللا احلائري، دعوة علماء قم وقرر اهلجرة إىل »قم«، لبناء حوزة 
علمية قوية وفاعلة. وكان السيد روح هللا، من أوائل الطلبة الذين 
هاجروا إىل قم عام 1921م.، ومذاك، شارك يف دروس اية هللا 
احلائري بصورة نشطة فضال عن تلقي الدراسة التكميلية للعلوم 
احلوزية لدى أساتذة حوزة قم، وأصبح مستشارا وسندا صادقا 
الية هللا احلائري يف القضااي االجتماعية والسياسية وكذلك إدارة 

شؤون احلوزة. 
ويف األشهر األوىل هلجرته إىل قم، تعرف على اية هللا مدرس الذي 
كان قد قدم إىل قم للزايرة وكذلك لقاء ايه هللا احلائري، ومن 
العلمية  الشخصيات  بعض  تعرف على  اية هللا مدرس،  خالل 
والسياسية لعهد املشروطة، وحضر إىل الربملان عدة مرات كزائر 

وتلمس بذلك القضااي السياسية للبالد عن كثب.6
وأحد منعطفات حياة السيدة روح هللا، متثلت يف اكتشاف فقيه 
شاه  هللا  اية  وهو  أال  وعارف  وجماهد  قرآن  ومفسر  وفيلسوف 
اابدي. وتلقى السيد روح هللا، لديه وعلى مدى ست سنوات، 
العرفان النظري والتطبيقي. وكان هذا الرجل اإلهلي، جعل احلاج 
السيد روح هللا، مولعا به، لدرجة أن األخري كان يعتربه مرشده 
وأييت  العرفانية  أعماله  يف  به  يستشهد  وكان  الروحي،  وزعيمه 
على ذكره بعنوان »شيخنا العارف الكامل، شاه اابدي«، وكتب 

هامشه على مفاتيح الغيب يف تلك احلقبة.7
إن توجهه حنو العرفان، مل يبعد السيد روح هللا اخلميين عن الفقه 

واألصول، وانل ابلتايل درجة االجتهاد عام 1934م.

أنشطته السياسية
وبعد رحيل اية هللا العظمى احلائري – 1936م. - ونظرا إىل 
الضغوطات اهلائلة اليت كان ميارسها نظام احلكم على علماء الدين 
والقوى املتدينة وامللتزمة، برز خطر احنالل احلوزة بصورة جادة؛ 
الشهريين  اجملتهدين  عداد  يف  االن  الذي كان  اخلميين  واية هللا 
للمجتمع  السياسية  ابلظروف  وعارف  قم  يف  الصيت  وذائعي 
ووضع احلوزة جيدا، توصل إىل نتيجة أن السبيل للنجاة من هذه 
الظروف، يكمن يف وجود مرجعية صاحبة نفوذ وملمة ابلقضااي 

نماذج اإلسالم

يف يوم 23 أيلول/ سبتمرب 1902م.، املصادف للذكرى السنوية 
لوالدة السيدة فاطمةالزهراء، أبصر طفل النور يف منزل احلاج 
»مخني«  مبدينة  الشعبية  صاحب  الدين  رجل  مصطفى  السيد 
االيرانية، إذ سجل األب، على غالف القرآن الكرمي اسم روح 
هللا لطفله؛ االسم الذي حتول الحقا إىل قدوة وأمل للكثري من 
اإلمام  غيبة  فرتة  أول من جنح يف  العامل، وكان  املستضعفني يف 
املعصوم يف أتسيس حكومة اسالمية على اساس تعاليم الفقه 

الشيعي. 
السادس  ابنها  إذ كان  ثرية،  أسرة  يف  هللا  روح  ونشأ  ولد  وقد 
واألخري. وكان ألبيه خدم ورُماة من محلة البنادق، وكان لروح هللا 

وكل أخوته وأخواته، ُمربية تعتين هبم.1

وبعد أن بلغ احلاج السيد مصطفى أب روح هللا، درجة االجتهاد 
يف  الشريازي  املريزا  له  املغفور  الكبري  الشيعي  املرجع  حمضر  يف 
من  لدعوة  تلبية  مخني  مدينة  إىل  عاد  األشرف«،  »النجف 
مشاكلهم  ومعاجلة  األهايل  خدمة  يف  عمل  ولكونه  أهاليها. 
وأرواحهم  الناس  أموال  إىل  الوصول  عن  اإلقطاعيني  يد  وقطع 
به، ويف  الناس مولعني  الشعبية، ابت  وأعراضهم، ومتتعه ابلروح 
الوقت ذاته، أصبح اإلقطاعيون يف تلك املنطقة، يناصبونه العداء. 
من  أشهر  مخسة  من  أقل  يبلغ  هللا،  روح  فعندما كان  وعليه، 
العمر، استشهد أبوه احلاج السيد مصطفى على يد مرتزقة أحد 
إقطاعيي مخني عندما كان يف طريقه إىل مدينة »أراك« لتوصيل 
نداء مظلومية أهايل مخني إىل أمساع املركز، ليكون روح هللا قد مّر 

نماذج اإلسالم
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تقوم رمسيا إبلغاء الئحة مجعيات  احملافظات واألقاليم، وأن تنشر 
اخلرب املتعلق بذلك.

الوزراء رمسيا  وقام جملس  للهزمية،  النهاية  الشاه يف  نظام  ورضخ 
1962م.  نوفمرب  الثاين/  تشرين   28 يف  السابق  القرار  إبلغاء 
وأبلغ العلماء ومراجع الدين يف طهران وقم بذلك. وأصر اية هللا 
اخلميين يف اجتماعه مع علماء قم، جمددا على موقفه واعترب إلغاء 
القرار خلف األبواب املوصدة ابنه غري كاف، وأعلن أنه طاملا مل 
يتم نشر خرب اإللغاء يف وسائل االعالم، فان النهضة ستستمر. 
وغداة ذلك اليوم، مت نشر خرب إلغاء الئحة مجعيات احملافظات 
واألقاليم يف الصحف احلكومية12 واستطاع اية هللا اخلميين بذلك 
توحيد صفوف كبار علماء احلوزة، وحتفيزهم على خوض املعرتك 
السياسي، واإلفادة من الطاقة اهلائلة للحوزة ومكانتها بني الشعب 

اإليراين املؤمن واملتدين للمضي قدما ابالهداف االسالمية.13

يتبع...

اهلوامش:
1. »مذكرات آية هللا بسنديده«، مرتضی بسنديده، صص 72 و73.
۲. »اإلمام اخلميين والصحوة اإلسالمية«، رضا حسيين فر، ص 23.

۳. »صحيفة اإلمام«، السيد روح  هللا املوسوي اخلميين، ج 11، ص 259 
و ج ۱۴، ص 374.

۴. »روح  هللا اخلميين«، سيد علي قادري، ص 259. 
۵. »األب العطوف«، مرياين، 1384ش.، مقابلة مع زهراء مصطفوي، 

صص 34 و 35.
۶. »اإلمام اخلميين والصحوة اإلسالمية«، ص 27.
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السياسية وقوية.
وكان اية هللا اخلميين يؤمن أن اية هللا الربوجردي ويف ظل صالبته 
وحزمه، سيكون قادرا على الوقوف بوجه مؤامرات ودسائس النظام 
والرامية حلذف االسالم وتقويض احلوزة وعلماء الدين؛ لذلك فقد 
مت ابصرار وإحلاح ومبساعدة سائر علماء وفضالء احلوزة، دعوته 
من بروجرد إىل قم، ويف النهاية، أمثرت جهوده وسائر كبار احلوزة، 
ومع جمئ اية هللا العظمى الربوجردي، استطاعت املرجعية الشيعية 
النظام  مؤامرات  من  الكثري  على  الطريق  قطع  والصلبة،  القوية 

وإحباط الكثري من خمططاته.8
وكان اية هللا اخلميين، إابن مرجعية اية هللا الربوجردي، مستشارا 
أمينا له يف األمور املتعلقة إبدارة احلوزة والقضااي السياسية، وكانت 
معظم القرارات السياسية تتخذ مبشاركته أو اإلعالن عن وجهة 
الربوجردي  العظمى  ايه هللا  بعد استشارته. وكان  النهائية  النظر 

يكن احرتاما فائقا له ويعتربه »نرباس احلوزة«.9
واختري اية هللا اخلميىن من جانب ايه الربوجردي، عضوا يف هيئة 
املصلحني اليت أوكلت إليها مهمة إصالح احلوزة. ومن األعمال 
اليت سامهت هيئة املصلحني يف حتقيقها وإجنازها هي التقريب بني 
وبناء مساجد ومدارس يف  األزهر  إىل  مندوب  وإيفاد  املذاهب 
خارج البالد وإيفاد دعاة إىل البلدان االسالمية وتشجيع الطالب 

على تعلم مناهج جديدة مبا فيها اللغة االجنليزية.10

أتليف کتاب کشف األسرار
وانتهى نظام حكم رضا شاه على إثر االنقالب الذي وقع عام 
إيران.  )ملك(  شاه  وصار  رضا  حممد  ابنه  حمله  وحل   ،1951
تناقل احلكم واهتزازه، وأقدم على  اية هللا اخلميين فرصة  واغتنم 
خالله  من  ليقوم  األسرار«،  »كشف  وإصدار كتاب  أتليف 
والدفاع  البهلوي  احلكم  وفجائع  بعض كواليس  عن  ابلكشف 
عن االسالم وعلماء الدين والرد على الشبهات املثارة من قبل 
تشكيل  نظرية  الكتاب  هذا  يف  األوىل  للمرة  وطرح  املعارضني، 

احلكومة االسالمية.

إلغاء لئحة مجعيات احملافظات واألقاليم
ومع رحيل املرجع الشيعي القوي، اية هللا العظمى الربوجردي يف 
28 اذار/ مارس 1961م.، سنحت هذه الفرصة لنظام احلكم 
يف ايران ليضع املشاريع اليت يصبوا إليها هو وكذلك »أمريكا«، 

موضع التنفيذ. 
وعليه، فقد صادقت احلكومة عام 1962م. على الئحة مجعيات 
احملافظات واألقاليم، مت فيها حذف شرطني مها حذف أن يكون 
اجمليد،  هللا  بكالم  اليمني  أداء  حذف  وكذلك  مسلما  املرتشح 

وذلك متهيدا الخنراط البهائيني فيها. 
وبدعوة من اية هللا اخلميين، عقدت جلسة يف منزل احلاج الشيخ 
وتقرر  قم،  يف  الدين  علماء  مبشاركة كبار  احلائري،  الكرمي  عبد 
إرسال برقية إىل الشاه يتم فيها اإلعراب عن معارضة مراجع الدين 

يف قم للقرار األخري للحكومة.11
أما نظام الشاه، فقد هتدد وتوعد يف البداية وشن محلة إعالمية 
ودعائية ضد علماء الدين. ومع ذلك، اتسع نطاق النهضة. فقد 
أغلقت األسواق يف طهران وقم وبعض املدن االخرى وجتمع الناس 
يف املساجد دعما حلركة علماء الدين. وبعد شهر ونصف الشهر 
من هذه القضية، تراجعت احلكومة خطوة إىل الوراء وكانت من 
خالل إرسال الرد اخلطي للشاه ورئيس الوزراء، بصدد كسب ود 
رد  العلمية،  احلوزة  علماء  بعض  اعترب  وقد  وتوجيههم.  العلماء 
احلكومة ابنه مقنع ودعوا إىل وضع ناية للنهضة، بيد أن اية هللا 
اخلميين، عارض ذلك بقوة وكان يرى ابنه يتعني على احلكومة أن 
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األنثروبولوجيا في العصر القديماألنثروبولوجيا في العصر القديم

سادت  اليت  احلضارة  تلك  اهليلينية«،  »احلضارة  ابسم  يعرف 
وازدهرت يف القرون الثالثة السابقة للميالد. 

الرومان
فقد اتبع الرومان ما بدأه اليواننيون من أفكار حول هذا العلم 
ولكنهم مل ايخذوا ابلنماذج املثالية اجملردة للحياة اإلنسانية، بل 

وجهوا دراساهتم حنو الواقع امللموس واحملسوس.
اعتباره  ميكن  ما  الروماىن  الفكر  يف  األنثروبولوجيون  جيد  وال 
الشعوب  لدراسة  مستقل  علم  نشاة  يف  أصلية  کإسهامات 

وثقافاهتم، أو تقاليد راسخة ملثل هذه الدراسات.

ولكن اشعار کاروس لوکرتيوس اليت احتوت على بعض األفكار 
االجتماعية اهلامة. فقد تناول موضوعات عدة عرضها يف ستة 
أبواب رئيسية، ضمنها أفكاره ونظرايته عن املادة وحركة األجرام 

السماوية وشكلها، وتكوين العامل. 
واستطاع أن يتصور مسار البشرية يف عصور حجرية مث برونزية، 

مث حديدية.
بينما راي بعضهم اآلخر يف فكر لوكرتيوس، تطابقا مع فكر لويس 
مورجان )1818-1881م.( أحد أعالم األنثروبولوجيا يف القرن 
التاسع عشر، وذلك من حيث رؤية التقدم واالنتقال من مرحلة 
إىل أخرى، يف إطار حدوث طفرات مادية، وان كان مردها يف 

جيمع معظم علماء االجتماع واألنثربولوجيا، على أن الرحلة اليت 
إىل بالد  امليالد  قبل  القدماء يف عام 1493  املصريون  قام هبا 
أقدم  من  تعد  التجاري،  التبادل  هبدف  حاليا  الصومال  بونت 

الرحالت التارخيية يف التعارف بني الشعوب. 
ونتج عن هذه الرحلة اتصال املصريني القدماء أبقزام إفريقياء 

اإلغريق )اليوانن(
يعد املؤرخ اإلغريقي )اليوانين( هريودوتس )Herodotus( الذي 
عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد، وكان رحالة حمبا لألسفار، 
أول من صور أحالم الشعوب وعاداهتم وطرح فكرة وجود تنوع 

وفوارق فيما بينها، من حيث النواحي الساللية والثقافة واللغوية 
والدينية.

ولذلك يعتربه معظم مؤرخي األنثربولوجيا الباحث األنثروبولوجي 
األول يف التاريخ. 

ويرى الكثري من علماء األنثروبولوجيا، أن منهج هريودوتس يف 
االجتماعية،  نظمهم  وبعض  وحياهتم  الشعوب  ثقافات  وصف 
ينطوي على بعض أساسيات املنهج »األنثوجرايف« املتعارف عليه 

يف العصر احلاضر ابسم »علم الشعوب«. 
حيث  سبقتهم،  اليت  احلضارات  من  الكثري  أخذوا  فاليواننيون 
ما  عنها  القدمية، ومتخض  املصرية  فلسفتهم ابحلضارة  امتزجت 

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية
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العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية

النهاية إىل عمليات وابتكارات عقلية.
واهتم الرومان جبعل أنفسهم جنسية مميزة فوق ابقي اجلنسيات 

األخرى. مثلهم مثل الشعوب اآلرية واليهودية وغريهم.

الصني
وأما عند الصينيني القدماء فريى بعض املؤرخني، أنه على الرغم 
فلم  وتقديرها،  الرومانية  القدماء ابحلضارة  الصينيني  اهتمام  من 

جيدوا فيها ما ينافس حضارهتم. 
فلم يعبأ الصينيون يف القدمي ابلثقافات األخرى خارج حدودهم، 
ومع ذلك، مل خيل اترخيهم من بعض الكتاابت الوصفية لعادات 
اجلماعات الرببرية، واليت كانت تتسم ابالزدراء واالحتقار. وهذا 
االجتاه انبع من نظرة الصينيني القدماء العنصرية، إذ كانوا يعتقدون 
- كالرومان - انم افضل اخللق، وأنه ال وجود ألية حضارة او 
فضيلة خارج جنسهم، بل كانوا يرون أنم ال حيتاجون إىل غريهم 
يف شيء. ولكي يؤكد ملوكهم هذا الواقع، اقاموا »سور الصني 
العظيم« حىت ال تدنس ارضهم اقدام اآلخرين.1 ولذلك، اهتم 
البشرية،  القدماء، ابألخالق وشؤون اجملتمعات  فالسفة الصني 
احلياة  أمور  العملية يف دراسة  الواقعية -  من خالل االجتاهات 
اإلنسانية ومعاجلتها، ألن معرفة األمناط السلوكية اليت ترتبط ابلبناء 
االجتماعي، يف أي جمتمع، تسهم يف تقدمي الدليل الواضح على 
طرائق  عن  ابلتايل  يكشف  والذي  اجملتمع،  هلذا  الثقايف  الرتاث 
التعامل فيما بينهم من جهة، وحيدد أفضل الطرق للتعامل مهم 

من جهة أخرى. 

أوراب

يذكر املؤرخون أنه يف العصور الوسطى املسماة ابلعصور املظلمة 
ختالف  أفكار  أية  وأدينت  العقالين،  التفكري  تدهور  أوراب  يف 
للكون  تفسريات  من  الكنيسة  تقدمه  ما  أو  املسيحية،  التعاليم 
واحلياة اإلنسانية، سواء يف منشئها أو يف مآهلا. وهذا هو عصر 

سيطرة الكنيسة بقوة على اجملتمعات والدول.
بعض  عن  للكتابة  عدة  حماوالت  املرحلة  هذه  يف  ظهرت  لقد 
الشعوب، إال أنا اتسمت ابلوصف التخيلي بعيدة عن املشاهدة 

املباشرة على أرض الواقع. 

الشرق األوسط
برز عند العرب وضع املعاجم اجلغرافية، كـ»معجم البلدان لـايقوت 

احلموي.
القرن  يف  ذروهتا  بلغت  اليت  الكبرية  املوسوعات  إعداد  وكذلك 
الثامن اهلجرى )الرابع عشر امليالدي( مثل کتاب »املسالك«، 
لـابن فضل هللا العمري، و»ناية األرب يف فنون العرب«، للـنويري.

وإىل جانب اهتمام هذه الكتب املوسوعية بشؤون العمران، فقد 
متيزت مادهتا ابالعتماد على املشاهدة واخلربة الشخصية، وهذا 
ما جعلها مادة خصبة من انحية املنهج األنثروبولوجي يف دراسة 

الشعوب والثقافات اإلنسانية.
وهناك من ختصص يف وصف إقليم واحد مثل البريوين الذي عاش 
بعنوان  »اهلند«  عن  ووضع كتابة  هجرية  بني 440-362  ما 
»حترير ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة« وصف 
فيه اجملتمع اهلندي مبا فيه من نظم دينية واجتماعية وأمناط ثقافية.

كما كانت الرحالت ابن بطوطة وكتاابته خصائص ذات طابع 
اليومية،  حياهتم  ابلناس ووصف  اهتمامه  برزت يف  أنثروبولوجيا 

وطابع شخصياهتم وأمناط سلوكياهتم وقيمهم وتقاليدهم. 
أما كتاب ابن خلدون »الِعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب 
والعجم والرببر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب« فقد 
ف  وعنوانا:  الرئيسة  مقدمته  بسبب  وواسعة  شهرة كبرية  انل 
العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من امللك والسلطان، 
والكسب واملعاش واملصانع والعلوم، وما لذلك من العلل واألسباب. 
ومن اهم املوضوعات اليت تناوهلا ابن خلدون يف مقدمته، واليت 
هلا صلة ابهتمامات األنثروبولوجيا، هي تلك العالقاة بني البيئة 
اختالف  خلدون  ابن  رد  فقد  االجتماعية،  والظواهر  اجلغرافية 
النفسية وصفاهتم اجلسمية واخللقية،  البشر يف الوانم وأمزجتهم 
إىل البيئة اجلغرافية اليت اعتربها ايضا عامال هاما يف حتديد املستوى 

احلضاري للمجتمعات اإلنسانية.
فعمر الدول عند ابن خلدون کمر الكائن البشري، تبدأ ابلوالدة 
وتنمو إىل الشباب والنضج والكمال، مث تكرب وهترم وتتالشى إىل 

الزوال. 
اجملتمعات  لدراسة  املنهجية  األسس  خلدون  ابن  أرسى  لقد 
اليت متر هبا، فكان بذلك اسبق من  البشرية، ودورة احلضارات 

علماء االجتماع يف أورواب. 

أمريکا
الفكر  أيضا يف كتابه »اتريخ  جون هوجنهمان  اشار  أمريكا  ويف 
تناول بعض األفكار ذات  ابن خلدون  األنثروبولوجي« إىل أن 
 Cultural( الثقافية  املادية  عن  هاريس  مارفني  بنظرية  الصلة 
Materialism( وجند أن هاريس ذاته يذكر أن ابن خلدون 
ومن قبله اإلدريسي، قدما افكارا ومواد ساعدت يف بلورة نظرية 

احللمية اجلغرافية، اليت سادت إابن القرن الثامن عشر.
ولعل أهم رحلة استكشافية مشهورة أثرت يف علم األنثروبولوجيا 
يف عصر التنوير ما قام به کريستوف كولومبوس إىل القارة األمريكية 
ما بني 1492-1502م. حيث زخرت مذكراته عن مشاهداته 
واحتكاكاته بسكان العامل اجلديد، ابلكثري من املعلومات واملعارف 
اتسمت  وتقاليدها،  وعاداهتا  الشعوب  تلك  حياة  اساليب  من 

ابملوضوعية نتيجة للمشاهدة املباشرة.
وكان لرحالت كولومبس واكتشافه العامل اجلديد عام 1492م. 
اثرها الكبري يف إدخال أورواب حقبة جديدة، ويف تغيري النظرة إىل 
اإلنسان عامة، واإلنسان األورويب خاصة، مما أثر ابلتايل يف الفكر 

األنثروبولوجي.

معرفة  من  تبعها  وما  واالجتماعية  اجلغرافية  االكتشافات  وهذه 
سكان هذه األرض مبيزانم وأمناط حياهتم، أظهرت بوضوح تنوع 
اجلنس البشري، وأاثرت كثريا من املسائل والدراسات حول قضااي 

النشوء والتطور عند الكائنات البشرية.

عصر النهضة األوروبية
توليد  يف  أتثري  هلا  بظاهرة كان  األوروبية،  النهضة  عصر  ومتيز 
نظرايت جديدة عن العامل واإلنسان، وهي أن املفكرين اتفقوا على 
تباين وجهات نظرهم، على مناهضة فلسفة العصور  الرغم من 
الوسطى الالهونية، اليت أعاقت فضول العقل اإلنساين إىل معرفة 
أصول األشياء ومصادرها، وتكوين الطبيعة وقوانينها، وصفات 

اإلنسان اجلسدية والعقلية واألخالقية.2
اإلنسان، عرف  لدراسة  اجتاه  اجلديد  املوقف  نتيجة هلذا  وظهر 
ابملذهب اإلنساين )العلمى( اقتضى دراسة املاضي من أجل فهم 
ماهيتها  وفهم  اإلنسانية  الطبيعة  دراسة  اجتهت  احلاضر، حيث 

وأبعادها وفق املراحل التارخيية - التطورية لإلنسان. 
وقد تبلور هذا االجتاه )املذهب( العلمي يف الدراسات التجريبية 
والرايضية اليت ظهرت يف أعمال بعض علماء القرن السابع عشر، 
من أمثال فرانسيس بيكون )1561-1626م.( ورينيه ديکارت 
 ، )1642-1727م.(  نيوتن  وإسحق  )1596-1650م.( 

وغريهم. 
أصبحت النظرة اجلديدة لإلنسان على أنه ظاهرة طبيعية، وميكن 
ومعرفة  التجرييب،  واملنهج  العلمي  البحث  خالل  من  دراسته 
االجتماعي  والتقدم  اإلنساين  التطور  اليت حتكم مسرية  القوانني 
وهذا ما أسهم يف تشكيل املنطقات النظرية الفكر االجتماعي، 
وأدى بصورة تدرجيية إىل بلورة البداايت النظرية لألنثروبولوجيا، 

خالل عصر التنوير.

اهلوامش:
1. انظر »احلضارة«، حممد مونس.

2. انظر »قصة األنثروبولوجيا«، حسني فهيم.

حتکم  ومنظمات  وعائالت  »ساللت  عبداحلکيم،  منصور  املصدر: 
العامل«، دمشق، دارالکتاب العريب، الطبعة األولی، 2010م.
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يف الرقم املاضي أشران ان كثر احلديث عن العوملة يف السنوات 
العشر األخرية من القرن العشرين بعد سقوط االحتاد السوفييت، 
فتناولتها ابحلديث األوساط اجلامعية واإلعالمية والتيارات الفكرية 
والسياسية املختلفة، وأصبحت حديث االجتماعيني والفالسفة 
األوربيني وعلماء البيئة والطبيعة وكثرت أعداد الندوات واملؤمترات 
واحملاضرات اليت حتمل عناوينها »العوملة« أو النظام العاملي اجلديد 

أو املتغريات الدولية اجلديدة أو الكونية.
وأّول من تبىن فكرة مفهوم العوملة بعد عامل السسيولوجيا الكندي 
مارشال ماك من »جامعة تورنتو« وزبيغنيو برجيينسكي مستشار 
أكّد على  الذي  كارتر )1977-1980م.(  األمريكي  الرئيس 
ضرورة أّن تقّدم »أمريكا« - اليت متتلك 65% من املادة اإلعالمية 
على مستوى العامل - منوذجا كونيا للحداثة، حيمل القيم األمريكية 

اليت يذيعونا دوما يف احلرية وحقوق اإلنسان.1
اليت  والعربية  األوربية  ابللغات  املؤلفات  من  ولقد صدرت كثري 
تتناول هذه الظاهرة، لدرجة أن املرء يكاد حيار يف كيفية دراسة 
أو  أن كل كاتب  خاصة  مبوضوعها،  واإلملام  الظاهرة  هذه 

متحدث يتناوهلا ابلدراسة والتحليل من جانب معني مثل اجلانب 
االقتصادي أو الثقايف أو السياسي أو اإلعالمي.

ظاهرة  دراسة  تتناول  اليت  الغربية  واألطروحات  األفكار  ومعظم 
األصل  الياابين  األمريكي  الكاتب  طرحه  ما  على  تقوم  العوملة 
التاريخ واإلنسان األخري«،2  فرانسيس فوكاايما يف كتابه »ناية 
البشري  التاريخ  نقطة حامسة يف  إىل  أننا وصلنا  فيه  يزعم  واليت 
تتحدد ابنتصار النظام الرأمسايل الليربايل والدميقراطية الغربية على 
سائر النظم املنافسة هلما وأّن العامل قد أدرك بعد فرتة محاقة طويلة 
الليربالية  وأن  االقتصادية،  النظم  أنواع  أفضل  هي  الرأمسالية  أن 
الغربية هي أسلوب احلياة الوحيد الصاحل للبشرية، وأن الوالايت 
املتحدة األمريكية وامتدادها االقتصادي القيمي )النظام الرأمسايل 
املادي( أوراب ميثالن الدورة النهائية للتاريخ وأّن اإلنسان الغريب هو 

اإلنسان الكامل األخري.3
ومن هنا وجدت الفلسفة اإلعالمية الغربية يف أفكار وأطروحات 
العامل  جتاه  الرعناء  الغرب  سياسات  هبا  تسوِّغ  مادة  فوكوايما 

املعاصر.4

ما هي العولمة؟ما هي العولمة؟
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والعوملة ترتبط يف أذهان الكثري من الناس ابلتقدم والرقي واالنفتاح 
اجلانب  على  يقتصر  ال  العوملة  مفهوم  أن  ومع  االقتصادي، 
والثقافية،  والبيئية،  االجتماعية  اجلوانب  يشمل  بل  االقتصادي 

والسياسية، إالّ أّن اجلانب االقتصادي هو أبرز مظاهر العوملة.
تعريف العوملة

الكلمة جديدة   أّن  على  تقريباً  متفقون  العوملة  بقضية  املهتمون 
ولكّن ما تصفه ليس جبديد، بل يرى بعضهم أّن السري حنوها بدأ 

منذ مئات السنني.
ولقد أصبح مصطلح العوملة متداوالً منذ بداية التسعينات، وأصبح 
علماً على الفرتة اجلديدة اليت بدأت بتدمري جدار »برلني« عام 
بتغّلب  السوفيييت وتفككه، وانتهت  1989م. وسقوط االحتاد 
الوالايت  وانفراد  الشيوعي،  النظام  على  الغريب  الرأمسايل  النظام 

املتحدة األمريكية بقيادة العامل املعاصر.

العوملة لغة
العوملة ثالثي مزيد، يقال: عوملة على وزن قولبة، وكلمة »العوملة« 
نسبة إىل الَعامل - بفتح العني - أي الكون، وليس إىل الِعلم - 
بكسر العني - والعامل مجع ال مفرد له كاجليش والنفر، وهو مشتق 
الِعلم، وذلك على  من العالمة على ما قيل، وقيل: مشتق من 
تفصيل مذكور يف كتب اللغة. فالعوملة كالرابعي يف الشكل فهو 
يشبه »دحرجة« املصدر، لكن دحرجة رابعي منقول، أّما عوملة 
فرابعي خمرتع إن صح التعبري وهذه الكلمة هبذه الصيغة الصرفية 
املعاصرة قد تفرض استعماهلا،  العرب، واحلاجة  مل ترد يف كالم 
وهي تدل على حتويل الشيء إىل وضعية أخرى ومعناها: وضع 
الشيء على مستوى العامل وأصبحت الكلمة دارجة على ألسنة 
الكتاب واملفكرين يف أحناء الوطن العريب.5 ويرى الدكتور أمحد 
صدقي الدجاين أن العوملة مشتقة من الفعل عومل على صيغة فوعل 
فاعل  لوجود  حيتاج  الفعل  أن  يفيد  االشتقاق  هذا  واستخدام 

يفعل، أي أّن العوملة حتتاج ملن يعممها على العامل.6
ونّنبه إىل أن »جممع اللغة العربية ابلقاهرة« قّرر إجازة استعمال 
لكلمة  ترمجة  والعوملة  عاملياً.7  الشيء  جعل  مبعىن  العوملة 
Mondialisation الفرنسية، مبعىن جعل الشيء على مستوى 
 Globalisation عاملي، والكلمة الفرنسية املذكورة إمّنا هي ترمجة
اإلجنليزية اليت ظهرت أوالً يف الوالايت املتحدة األمريكية، مبعىن 
تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل. فهي إذا مصطلح يعين 

جعل العامل عاملا واحًدا، موجًها توجيًها واحًدا يف إطار حضارة 
خالل  ومن  الكوكبة.8  أو  الكونية  تسمى  قد  ولذلك  واحدة، 
املعىن اللغوي ميكننا أن نقول أبّن العوملة إذا صدرت من بلد أو 
مجاعة فإنا تعين: تعميم منط من األمناط اليت ختص ذلك البلد 
العامل كله.9 جاء  أي  اجلميع  يشمل  اجلماعة، وجعله  تلك  أو 
يف »املعجم العامل اجلديد ويبسرت« )WEBSTER( أّن العوملة 
)Globalisation( هي: إكساُب الشيء طابَع العاملية، وخباصة 

جعل نطاق الشيء، أو تطبيقه، عاملياً.10
العوملة إذاً من حيث اللغة كلمة غريبة على اللغة العربية ويقصد 
دائرته  وتوسيع  الشيء  تعميم   - اليوم   - االستعمال  عند  منها 

ليشمل العامل كله.
ومن اجلدير ابلذكر أن تعبري العوملة يف التداول السياسي قد طرح 
من قبل كتاب أمريكان يف السبعينات وابلتحديد من كتاب ماك 
لوهلان وكينتني فيور حول »احلرب والسالم يف القرية الكونية«، 
العصر  يف  أمريكا  دور   - عصرين  »بني  برجيسكي،  وكتاب 

اإللكرتوين«.11

اصطالحًا
إن كلمة العوملة جديدة، وهي مصطلح حديث مل يدخل بعد يف 
القواميس السياسية واالقتصادية. ويف الواقع يعرب مصطلح العوملة 

عن تطورين هامني مها:
،)Modernity( 1. التحديث

.)Inter-dependence( 2. االعتماد املتبادل
ويرتكز مفهوم العوملة على التقدم اهلائل يف التكنولوجيا واملعلوماتية، 
ابإلضافة إىل الروابط املتزايدة على كافة األصعدة على الساحة 

الدولية املعاصرة.
واملال  التجارة  جمال  يف  كمصطلح  أوالً  العوملة  ظهرت  لقد 
واالقتصاد، مث أخذ جيري احلديث عنها بوصفها نظاماً أو نسقاً 
فتشـمل  االقتصـاد،  دائرة  تتجاوز  متعددة،  أبعاد  ذات  حالة  أو 
املبادالت واالتصال والسياسة والفكر والرتبية  إىل جانب ذلك 

واالجتماع واأليديولوجيا.12
وقد أطلق على العوملة بعض الكتاب واملفكرين »النظام العاملي 
اجلديد« )New World Order( وهذا املصطلح استخدمه 
لألمة  وجهه  خطاب  يف  األب  بوش  جورج  األمريكي  الرئيس 
األمريكية مبناسبة إرساله القوات األمريكية إىل اخلليج )بعد أسبوع 
معرض  ويف  أغسطس 1990م.(  األزمة يف  نشوب  من  واحد 
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القرار، حتّدث عن فكرة عصر جديد، وحقبة  حديثه عن هذا 
للحرية، وزمن للسالم لكل الشعوب. وبعد ذلك أبقل من شهر 
أشار إىل إقامة نظام عاملي جديد يكون متحرراً من اإلرهاب، 
واكثر أمنا يف طلب السالم، عصر تستطيع فيه كل أمم العامل أن 

تنعم ابلرخاء وتعيش يف تناغم.13 
ورمّبا يوحي هذا اإلطالق - النظام العاملي اجلديد - أبن اللفظة 
ذات مضامني سياسية حبتة، ولكن يف احلقيقة تشمل مضامني 
سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وتربوية،14 مبعىن آخر تشمل 
مضامني تتعلق بكل جوانب احلياة اإلنسانية. ولقد فرضت العوملة 
نفسها على احلياة املعاصرة، على العديد من املستوايت، سياسياً 
وتعليمياً.15  تربوايً  وإعالمياً،  ثقافياً  وعلمياً،  فكرايً  واقتصادايً، 
يقول الرئيس األمريكي السابق كلينتون: ليست العوملة جمرد قضية 
اقتصادية بل جيب النظر إىل أمهية مسائل البيئة والرتبية والصحة.16

والنظام العاملي اجلديد  هو يف حقيقة أمره وطبيعة أهدافه، نظاٌم 
صاغته ُقوى اهليمنة والسيطرة إلحداث منط سياسي واقتصادي 
واجتماعي وثقايف وإعالمي واحد وفرضه على اجملتمعات اإلنسانية 

كافة، وإلزام احلكومات ابلتقّيد به وتطبيقه.17
ولقد كثرت التعاريف اليت توضح معىن العوملة، نذكر هنا بعضاً 
أنّه يعرب عن املعىن احلقيقي  التعريف الذي نرى  منها، مث نذكر 

لظاهرة العوملة.

ومن هذه التعريفات:
عن  األمريكيني  السياسة  علماء  أحد  روزانو  جيمس  يقول   •

العولـمة:
إهّنا العالقة بني مستوايت متعددة لتحليل القتصاد والسياسة والثقافة 
عرب  الصناعات  وتداخل  اإلنتاج،  إعادة  وتشمل:  واأليديولوجيا، 
احلدود وانتشار أسواق التمويل، وتاثل السلع املستهلكة ملختلف 
الدول نتيجة الصراع بني اجملموعات املهاجرة واجملموعات املقيمة.18

الكاتب األمريكي الشهري وليم جريدر يف كتابه الصادر عام   •
1977م. بعنوان »عامل واحد.. مستعدون أم ال« وصف العوملة:
أبهنا آلة عجيبة نتجت عن الثورة الصناعية والتجارية العاملية، وأهّنا 
قادرة علي احلصاد وعلي التدمري، وأهّنا تنطلق متجاهلة احلدود الدولية 
املعروفة، وبقدر ما هي منعشة، فهي خميفة. فال يوجد من ميسك بدفة 

قيادهتا، ومن مثّ ل ميكن التحكم ف سرعتها ول ف اجتاهاهتا.
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• نظام عاملي جديد يقوم على العقل اإللكرتوين، والثورة املعلوماتية 
اعتبار  دون  احملدود،  غري  التقين  واإلبداع  املعلومات  على  القائمة 
لألنظمة واحلضارات والثقافات والقيم، واحلدود اجلغرافية والسياسية 

القائمة ف العامل.19
املال  ورأس  العاملة  واأليدي  واخلدمات  السلع  حركة  حرية  إهنا   •

واملعلومات عرب احلدود الوطنية واإلقليمية.20
• ويعرفها الدكتور مصطفى حممود فيقول: 

العولـمة مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ الوطن من وطنيته وقوميته وانتمائه 
الديين والجتماعي والسياسي، حبيث ل يبقى منه إلّ خادم للقوى 

الكربى.21
• العوملة هي: العملية اليت يتم مبقتضاها إلغاء احلواجز بني الدول 
والشعوب، واليت تنتقل فيها اجملتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إىل 
التوافق، ومن  حالة القرتاب والتوحد، ومن حالة الصراع إىل حالة 
حالة التباين والتمايز إىل حالة التجانس والتماثل، وهنا يتشكل وعي 

عاملي وقيم موحدة تقوم على مواثيق إنسانية عامة.22
واملواثيق اإلنسانية الواردة يف هذا التعريف هي املواثيق اليت يصنعها 
لتحقيق  للوجود  مادية  علمانية  نظرة  وأساسها  الكافر  الغرب 
مصاحله اخلاصة، مث تصدر للعامل على أنا مواثيق إنسانية لصاحل 
البشرية، وال أبس أن تصدر هبا القرارات الدولية من هيئة األمم 

املتحدة ابعتبارها مؤسسة حامية للحقوق اإلنسانية.
الغريب، وتعاظم آليات  • هي تعاظم شيوع منط احلياة الستهالكي 
فرضه سياسياً واقتصادايً وإعالمياً وعسكرايً، بعد التداعيات العاملية 
الشرقي  املعسكر  وسقوط  السوفييت  الحتاد  اهنيار  عن  جنمت  اليت 
العلمانية،  املادية  النفعية  الربامجاتية  الفلسفة  لفرض  حماولة  هي  أو 
وما يتصل هبا من قيم وقوانني ومبادئ وتصورات على سكان العامل 

أمجع.23
هي العمل على تعميم منط حضاري خيص بلداً بعينه هو الولايت 
أيضاً  وهي  أمجع  العامل  بلدان  على  ابلذات  األمريكية  املتحدة 
أيديولوجياً تعرب بصورة مباشرة عن إرادة اهليمنة على العامل وأمركته.24 
أي حماولة الوالايت املتحدة إعادة تشكيل العامل وفق مصاحلها 
االقتصادية والسياسية، ويرتكز أساسا على عملييت حتليل وتركيب 
للكياانت السياسية العاملية، وإعادة صياغتها سياسيا واقتصاداي 

وثقافيا وبشراي، وابلطريقة اليت تستجيب للمصاحل االسرتاتيجية 
للوالايت املتحدة األمريكية.

• العوملة: منظومًة من املبادئ السياسية والقتصادية، ومن املفاهيم 
الجتماعية والثقافية، ومن األنظمة اإلعالمية واملعلوماتية، ومن أمناط 
السلوك ومناهج احلياة، يُراد هبا إكراه العامل كلِّه على الندماج فيها، 

وتبّنيها، والعمل هبا، والعيش ف إطارها.25
وبعد دراسة متأنية لظاهرة العوملة وأهدافها ووسائلها وأتثرياهتا يف 

واقع اجملتمعات والشعوب ميكن أن تعرف العوملة مبا يلي:
العوملة هي احلالة اليت تتم فيها عملية تغيري األمناط والنظم القتصادية 
والثقافية والجتماعية وجمموعة القيم والعادات السائدة وإزالة الفوارق 
الدينية والقومية والوطنية ف إطار تدويل النظام الرأمسايل احلديث وفق 
الرؤية األمريكية املهيمنة، واليت تزعم أهنا سيدة الكون وحامية النظام 

العاملي اجلديد. 
والشيء الذي البد من الوقوف عنده كثرياً هو أّن العوملة كظاهرة 
ابملفهوم  أساسا  ترتبط  وثقافية  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية 
مراحله  يف   - األمريكية  الرؤية  وفق   - الرأمسايل  االقتصادي 
املتطورة، إن مل يكن يف أعلى حاالت تطوره، أو لنقل سيطرته 
على االقتصاد العاملي وابلتايل السيطرة على كافة أشكال ومظاهر 

التطور اإلنساين.
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مهما  منعطفا  اعتربته  الذي  للميالد  عشر  السادس  القرن  إن 
أصحاب  عامة  أن  مثلما  للغرب،  واحلضارية  الثقافية  احلياة  يف 
الرأي يؤكدون ذلك، ميثل ايضا منعطفا مهما يف التاريخ الثقايف 
أي  املنشق  الكنسي  التيار  ظهور  بسبب  وذلك  للمسيحية 
انفصل عن جسم  الذي  اجلديد  اإلنشقاق  وهذا  الربوتستانتية. 
الديين ألوراب وبعدها  اإلحتاد واإلتفاق  الكاثوليكية، مزق جممل 
السياسية  احلياة  على  بظالله  ألقى  تيار  ابجياد  وتسبب  أمريكا 

واالجتماعية لغرب العامل وشرقه. 
إمسحوا يل ابلقول أن هذا التطور يعد يف التاريخ الثقايف لليهود 
الذين يرون أن هدفهم الكلي واملنشود واملرجو يتحقق من خالل 
فرض هيمنتهم من دون منازع على الكرة األرضية، يشكل منعطفا 

ورمبا أهم وأكرب منعطف.
ومنذ االايم األوىل من ظهور وبعثة النيب عيسى وحىت القرن 

إنصب  قران،  عشر  ستة  من  أكثر  مدى  وعلى  عشر  السادس 
الداينة  وحتريف  املسيحية  تقويض  على  اليهود  جهد  قصارى 
العيسوية وتصفية األشخاص املؤثرين يف هذا التيار الديين بصورة 
جزئية أو كلية. ويف الكثري من حوادث وتطورات هذه القرون، 
إضطر اليهود للتسليم ابملرارة والبالاي اليت كان ميارسها املسيحيون 

وأرابب الكنيسة ضدهم يف ظل التذكري بقضية الصلب.
ومنذ املاضي البعيد، كان املسيحيون يوجهون أصابع اإلهتام حنو 
 ،اليهود ويعتربونم السبب الرئيسي يف صلب السيد املسيح
أمثر  للميالد،  عشر  السادس  القرن  أي  احلقبة  هذه  ومنذ  لكن 
وأفلح واحد من أهم حماوالت اليهود والشجرة اليت كانوا يروونا 
غداة قضية الصليب: إستخدام قسم كبري من اجملتمع املسيحي 

لتحقيق احللم القدمي ألشرار اليهود.
وبعبارة أخرى، فان جممل ضعف قلة عدد وتشتت اليهود واللذان 

التطلعات التطلعات 
المسـيحيةالمسـيحية
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كاان وراء عدم حتقق أهدافهم، حتول إىل قوة من خالل إستخدام 
كل ِعدة وُعدة املسيحيني اجلاهزين، وجعلهم يتطلعون وأيملون 

بتحقيق هدفهم.
إسداء  يف  جهده  قصارى  بولس  بذل  فقد  سابقا،  ذكران  وكما 
اخلدمة الثقافية لليهود. وقد حان اآلن زمن أن يظهر ذلك التطلع 
رمحاين  وجه  من خالل  واحلاقد  والشمويل  الرمحاين  وغري  اخلفي 
وصارخ ومجيل ومسامل على لسان املسيحيني وأن يسلك مراحله 

على يد أولئك لكي ينال اليهود مبتغاهم.
»الكتاب  وتقدمي  اجلديد«  بـ»العهد  العتيق«  »العهد  ضم  إن 
قلوب  يف  املتبقي  الدفني  احلقد  ونسيان  موحدا،  املقدس« 
املسيحيني )على إثر واقعة الصليب( وتفشي السخط والكراهية 
من سلوكيات أرابب الكنيسة يف العصور الوسطى وظهور التيار 
كلها  مهدت  )الربوتستانتية(  الكبري  واإلحتجاجي  اإلعتزايل 
للظهور  التمهيد  وفقد  املسيحي.  التطلع  بينها  من  ينبثق  لكي 
املسيح )خارج مشيئة  الظهور، وابألحرى ظهور  وإزالة حواجز 
وإرادة وتقدير وقضاء هللا( يف إطار التطلع املسيحي، بريقه لدى 

الربوتستانت، لكي يبذل هؤالء قصارى جهدهم من أجله.
ومن هنا، فان »املسيحية الربوتستانتية« جعلت من خالل هتدمي آخر 
»بين  املسيحيني ف خدمة  الكاثوليكية«،  »الكنيسة  مقاومة  معاقل 
والروح  واإلبن  األب  اتم، وابسم  يصبحوا ف جهل  اسرائيل« حىت 
القدس، ف خدمة مجاعة تصدى النيب عيسى وابمر من هللا هلا 

بقوة. وكان هؤلء غافلون عن إختالق هذا التطلع من قبل اليهود.
وتكمن يف هذا املوضوع نقطة مستظرفة وطريفة للغاية، أمّر عليها 
خبالصة واجياز. فقد أصيب »بنو اسرائيل« وقائدهم القابع يف 
تكفيه  »العاقل  املثل  ويقول  املتعال.  الّل  مبكر  ابليس  الظالم، 

اإلشارة«.
إن ما كان قد استخرجه أشرار اليهود وأتباعهم من املصادر القبالية 
وسعوا مبدده لسلوك الطريق من أجل الوصول إىل أهدافهم، التطلع 
املسيحي ) حتت إرادة وعمل بين اسرائيل حىت نيل اليهود السلطة 
العاملية، بعد واقعة هرجمدون( مل يكن من التعاليم املسيحية إطالقا.
النيب عيسى قد بشر اجلميع ابليوم املوعود والنجاة.  وكان 
وكانت صورة إمجالية من هذه البشارة وعودة املسيح يف اليوم 
املوعود، قد ارتسمت يف أذهان املسيحيني وجرت على ألسنتهم، 
من دون أن تنطوي على أي وصفه مقرتحة. وكل هذا حصل 
بينما كان النيب عيسى قد بشر بظهور وبعثة نيب آخر الزمان، 
براناب«  »إجنيل  يف  احلقيقية  آايته  وردت  قد  الذي كانت  النيب 

وهذا اإلجنيل حذف من بني سائر األانجيل وحني جانبا من قبل 
أرابب الكنيسة.

البشارة والنجاة ف التعاليم املسيحية
وقد استخرج اليهود وصفة من انحية النظرية والتطبيق للمسيحيني 
موضوع  على  الرتكيز  خالل  من  وذلك  صادقني!  كمسيحيني 
البشارة والنجاة واإلستعانة ابلتعاليم القبالية. الوصفة اليت سامهت 

يف ظهور احلركات االجتماعية الكربى.
من  الصهيونية«  »اليهودية  و  اليهودية«  »املسيحية  نلت  وقد 

منهل ومشرب هذا التطلع التابع للقرن السادس عشر للميالد.
ويقول عبد الّل شهبازي حول طريقة تطابق التعاليم املسيحية مع 

الرسائل القبالية: 
وقد سادت العقائد الكاابلية بني املسيحيني منذ النصف الثاين من 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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القرن اخلامس عشر للميالد على يد يهود مارانو. وقد أقدم الكاابليون 
اليهود على صياغة بعض الرسائل القبالية مبا تتطابق مع لغة املسيحيني 
وثقافتهم. وتركت هذه الرسائل أثرها البالغ ف ايطاليا لسيما ف مركز 
»عائلة مديتشي« الثقاف ف فلورنسا. وذكرت »موسوعة اليهود« إن 
احملافل الثقافية ف فلورنسا آمنت بقوة ابن الرسائل الكاابلية توصلت 
للكون.  القدمية  لألسرار  واألصلية  األصيلة  واملراجع  املصادر  إىل 
الرسائل املفقودة اليت ظهرت الن وميكن بواسطتها ليس اكتشاف 
خبااي كتاابت افالطون وسائر املفكرين اليوانن القدمية فحسب بل 

ميكن معرفة أسرار املسيحية أيضا.1
إن اإلنتشار واسع النطاق هلذه التعاليم وتعميمها بني املفكرين 
األوروبيني، مل يكن ابالمر اهلني. وساهم املعلمون القباليون ومبدد 
املثقفني  قلوب  إجتذاب  يف  للقبالة،  السحرية  والفنون  التعاليم 

واملتنورين واستمالتهم حنوهم.
فرقة  انتشرت  للميالد،  عشر  والسابع  عشر  السادس  القرنني  وف 
القبالة ف مجيع املراكز املهمة ابلقارة األوروبية جنبا إىل جنب مهاجري 
مارانو.2 ويرجع مؤرخو جامعة »اورشليم« العربية هذا اإلنتشار إىل 

السلطة املبدعة والقوة املعنوية والقدرات النفسية للمارانو.3
وتشري عبارات القوة املعنوية والقدرات النفسية إىل إستخدام »اليهود 

املارانو« للسحر لإلستحواذ على القلوب واستقطاب األذهان.
بني  انفذة  سياسية  قوة  إىل  القبالة  مدرسة  حتولت  فقد  وبذلك، 
املسيحيني، واليت كانت تذكي التطلعات املسيحية والصليبية اجلديدة 
وتبشر ببزوغ قريب للحكومة العاملية لألوروبيني اليهود. وأتثرا هبذه 
أنه  نتيجة مؤداها  إىل  املفكرين األوروبيني  الكثري من  املوجة توصل 
جيب معرفة تطلع ظهور املسيح ف ظل مفهوم تكتفه األسرار، وأن 
الرسائل القبالية تثل املصدر الوحيد املعتمد هلذه املعرفة. وابلتايل، 

فقد نشأ توجه واسع النطاق لتعلم اللغة العربية لسيما ف ايطاليا.4
وتسبب تنامي موجة إحتجاج وإعتزال انقدي ومعارضي اجلهاز 
الديين البابوي والنظام السياسي واالجتماعي القائم عليه، بتوجه 

مجع من الناس حنو املذاهب الباطلة واإلعراض عن الدين.
ويطلق على هذه اجلماعة إسم »اليهود املفتونون« )جودايزر(. 
ابلنظام  اإلطاحة  يف  مهم  بدور  اجلماعية  هذه  اضطلعت  وقد 
الكنسي »الكاثوليك« وإحالل نظام جديد حمله. ويف احلقيقة 
جيب القول أن »مدرسة املذهب االنساين« اليت اضطلعت بدور 
الرأمسالية،  اهلوية  إىل  الدينية الورواب  اهلوية  تغيري  مهم يف  نظري 

تشربت من منهل التعاليم اليهودية.

اهلوامش:
صص   ،۲ ج  والفرس«،  اليهود  أثرايء  »حكومة  عبدالّل،  شهبازي،   .1

,Judaica .Vol 10, p 643 :۲۹۶-۲۹۷؛ نقال عن
2. مارنوس و موريکو 

بالد  يف  يعيشون  الذين  اليهود   )Maranos )ابإلسباين  مارانو  وكان 
»اسبانيا« و»الربتغال« احلاليتني، واضطروا إلعتناق املسيحية حتت الضغط 
هؤالء  وعرف  اخلفاء.  يف  اليهودية  الداينة  تعاليم  اتباع  واصلوا  لكنهم   ،
بـاملسيحيني اجلدد، على غرار مصطلح املسلمون اجلدد الذي كان يطلق يف 
ايران على اليهود الذين اعتنقوا االسالم. إن الكثري من املارانو غادروا اسبانيا، 
فتوجه بعضهم إىل ايطاليا اليت كانت تتمتع مبناخ معتدل ويشبه اسبانيا. وأقام 
الكثري منهم يف »فينيسيا« و»فلورنسا« و»انبويل« و»بيزا« و»بولوان«. ]1[

و»لندن«  و»املكسيك«  »فرنسا«  إىل  املارانو  من  غفرية  وهاجرت مجوع 
و»قسطنطينية« و»فيينا« وحىت اإلمرباطورية العثمانية وأقامت فيها.

يد  على  اسبانيا  وفتح  »االندلس«  يف  اإلسالمي  احلكم  سقوط  وبعد 
املسيحيني، مل يعد املسلمون واليهود يف أمان إىل أن سقطت آخر معاقل 
فرديناند وزوجته  امللك  يد  اليت كانت »غرانطة« على  املمالك االسالمية 
امللكة ايزابيال يف الثاين من اغسطس 1492م. لذلك أدرج على جدول 

األعمال طرد ونفي اليهود وطبعا قبلهم املسلمني من كل بالد االندلس.
وقد صدرت هذه التعليمات من قبل الكنيسة الكاثوليكية يف روما وقدمت 
الداينة  إعتناق  أو  الزوال  أو  الطرد  إما  اخلصوص:  هذا  يف  آليات  ثالث 
االندلس  بالد  يف  البقاء  اختاروا  الذين  املسلمني  فان  ومذاك،  املسيحية. 
واعتنقوا املسيحية، مسوا بـموريسكو، وكما أشران، فان اليهود الذين بقوا يف 
االندلس وأظهروا مسيحيتهم واخفوا يهوديتهم، مسوا بـمارانوس، واشتد هذا 

األمر بعد نشأة حماكم التفتيش.
وتعين كلمة مارانو يف اللغة االسبانية القدمية، اخلنزير.

وكان يهود مارانوس واليهود الذين اضطروا خوفا من املوت، إلظهار املسيحية 
وإخفاء يهوديتهم، قد لقبوا بـانويسم أيضا وتعين ابللغة العربية املضطرون أو 

املغلوبون على أمرهم. ]2[
اهلوامش: 

]۱[. عن ويکيبيداي، املوسوعة احلرة، ذيل مفردة مارانو. 
]۲[. رّشاد، يوسف، »اليهود املتخفون وأثرهم يف املسيحية«، ترمجة عّباس 

کسکين، طهران، موعود، صص ۱۵۵-۱۵۳.
3. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، ج ۲، ص ۲۹۷، 

Ben-sasson. p. 95 :نقال عن
4. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، ج ۲، ص ۲۹۷.

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

1397ش.

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

وامسه  الرَبِّيُّ،  السََّذاُب  أو  ْئِب  الذِّ َغْلَقُة  أيًضا  احلرمل  ُيسّمى 
ُمعّمر  عشيب  نباٌت  وهو   ،Peganum harmala العلمّي 
دائم النمو، وغالًبا ما ينمو يف الظروف واملناخات شبه اجلافة، 
بلدان شرق  إىل  أصله  ويعود  الرملّية،  والرتبة  السهول،  ومناطق 

البحر األبيض املتوسط. 
اسُتخِدم احلرمل قدميًا يف العالجات التقليديّة يف آسيا الوسطى، 
يف  خُمّدرٍة  اسُتخِدم كمادٍة  إذ  األوسط،  والشرق  أفريقيا،  ومشال 
الصبغة  ُتستخَدم  احلديث، كما  الغرب  ويف  األوسط،  الشرق 
وصبغ  السجاد،  لصبغ  احلرمل  بذور  من  الـُمستخرجة  احلمراء 
اليت  الدراسات  أّن  الصوف يف غرب آسيا، وجتدر اإلشارة إىل 
ُأجريت على هذا النبات استخدمت مستخلصاته وليس النبات 
نفسه كما  النبات  استهالك  اآلمن  غري  من  يكون  وقد  نفسه، 

سُنوّضح ذلك يف فقرة أضرار احلرمل. 

الفوائد الصحية لنبات احلرمل 
توجد العديد من األقاويل عن فوائد احلرمل للتخسيس أو عن 
فوائد احلرمل لألعصاب، ولكن يُعّد نبات احلرمل من النبااتت 
البشري، ولذلك فإن كيفية  اليت حُيتَمل عدم أمانا لالستهالك 
استعمال احلرمل للبشر غري مؤكد إىل اآلن، ولكّن بعض الدراسات 
األولّية اليت ُأجريت يف املختربات أو على احليواانت أشارت إىل 
أّن مستخلصاته قد توفر بعض الفوائد الصحّية، ولكّن ذلك غري 
مؤكد أيًضا، فليست هناك أدلة كافية تؤكد فعاليته يف ذلك، وما 
زالت هناك حاجٌة إلجراء دراساٍت أخرى للتأكد من فعاليته يف 

هذه احلاالت، ونذكر من هذه الفوائد ما أييت: 

املسامهة ف التقليل من منو خالاي سرطان الثدي
وتقليل  تثبيط  يف  ُيساهم  قد  احلرمل  نبات  ُمستخلص  إّن  إذ 
خمرباّيً،  إليه  تعريضها  عند  الثدي  سرطان  خالاي  منو  ُمعّدل 

الحرملالحرمل

الطب والتغذية
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جمّلة  يف  ُنشرت  اليت  املخربيّة  الدراسات  إحدى  حبسب  وذلك 
»Biotechnology Reports« عام 2015م. 

قد خُيّفض مستوايت السكر والدهون ف الدم 
قد ُيساعد تناول ُمستخلص بذور احلرمل يف التقليل من مستوايت 
أظهرت  إذ  السكري،  مرضى  لدى  الدم  يف  والدهون  السكر 
 »Cholesterol« جمّلة  يف  ُنشرت  اليت  الدراسات  إحدى 
صابة 

ُ
امل الـُمخترب  فئران  على  ُأجريت  واليت  2016م.،  عام  يف 

ابلسكري أّن ُمستخلص بذور احلرمل ميتلك خصائص ُمضادة 
ملرض السُّكري، وخافضًة لدهنّيات الدم. 

املساعدة على خفض درجة حرارة اجلسم 
درجة  على خفض  احلرمل  نبات  ُمستخلص  تناول  ُيساعد  قد 
ُنشرت  اليت  الدراسات  إحدى  أظهرت  إذ  اجلسم،  حرارة 
 Pharmacology Biochemistry and« جمّلة  يف 
Behavior« أّن الـُمركبات القلوية الـُمستخرجة من نبات احلرمل 
مثل Harmine، وHarmaline يتملتك أتثريًا خافًضا لدرجة 

حرارة اجلسم.

فوائد آخر
قد ُيساهم تناول نبات احلرمل أو ُمستخلصاته يف التخفيف من 
بعض املشاكل الصحّية أو تقليل خطر اإلصابة هبا، إاّل أنّه ال 
توجد أدّلة كافية إلثبات فعاليته يف هذا األمر، وفيما أييت بعض 

هذه احلاالت: 
• األمل.

• االكتئاب. 
• األرق. 

• مرض ابركنسون، أو ما يُعرف ابلشلل االرتعاشي. 
• عدوى الطفيليات. 

• آالم الدورة الشهرية. 
• انقطاع الطمث. 

• اإلجهاض. 

حماذير استخدام احلرمل
ينبغي على الـُمصابني ببعض األمراض أو احلاالت الصحية احلذر 
األعراض  ظهور  لتجنب  وذلك  احلرمل،  نبات  استهالك  عند 

اجلانبية اخلطرية لديهم، وفيما أييت بعض هذه احلاالت: 

مرضى القلب
حيتوي نبات احلرمل على ُمركبات كيميائّية قد ُتسبب املشاكل 
القلب  ضرابت  انتظام  عدم  من  يُعانون  الذين  املرضى  لدى 
املرضى  هؤالء  يُنصح  لذا  عام  بشكٍل  القلب  وأمراض  وبطِئها، 

بتجنب تناول نبات احلرمل.

مرضى انسداد املعدة
إىل  احلرمل  نبات  يف  املوجودة  الكيميائية  املركبات  تؤدي  قد 
ُمضاعفات لدى املرضى الـُمصابني ابنسداد يف املعدة، لذا فإّنم 

يُنصحون بتجّنب استهالك هذه النبتة. 

مرضى الكبد
يُنصح الـُمصابون مبشاكل الكبد وخاصًة مرضى التهاب الكبد 
بتجنُّب تناول نباتل احلرمل؛ إذ إّن تناوله قد أدى إىل تلف يف 

الكبد لدى العديد من األشخاص.

الـُمصابون بتقرحات املعدة
حيتوي احلرمل على مركباٍت كيميائيٍة تُضر املرضى الذين يُعانون 
فإّنم  لذلك  الـُمضاعفات؛  هلم  ُتسبب  وقد  املعدة،  قرحة  من 

يُنصحون بتجّنب تناوله.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

املصابون مبشاكل ف الرئة
لدى  ُمضاعفات  حدوث  إىل  احلرمل  نبات  تناول  يؤدي  قد 
الـُمصابني مبشاكل يف الرئة مثل مرضى الربو، ومرضى االنسداد 
الرئوي املزمن، وذلك بسبب احتوائِه على ُمركباٍت كيميائيٍة ضارّة 

هلم، لذلك فإّنم يُنصحون بتجنب استهالكه. 

مرضى الصرع
استهالك  جتّنب  النوابت  من  يُعانون  الذين  املرضى  على  جيب 
ُتصيب  قد  ومضاعفات  جانبّية،  آاثر  من  له  ملا  احلرمل  نبات 

هؤالء املرضى. 

مرضى انسداد املسالك البولية
قد يؤدي استهالك نبات احلرمل إىل حدوث ُمضاعفات لدى 
يُنصح  لذلك  البولية،  املسالك  يف  ابنسداد  الـُمصابني  املرضى 

بتجّنبهم استهالكه.

األشخاص الذين سيخضعون لعمليات جراحية
التعارض مع  نبات احلرمل إىل  أن يؤدي استهالك  املمكن  من 
ُمركب  ُمستوايت  على  أتثري  من  له  ملا  اجلراحية،  اإلجراءات 
السريوتونني يف الدماغ، لذلك يُنصح ابالمتناع عن تناول احلرمل 
قبل أسبوعني على األقل من موعد اخلضوع ألّي عملية جراحية. 

أسئلة شائعة عن احلرمل
ما فوائد احلرمل للحامل؟

ال تتوفر معلومات حول فوائد احلرمل للحامل، كما جيدر الذكر 

قد  إنّه  إذ  الغالب؛  يف  آمن  غري  يُعدُّ  احلمل  فرتة  تناوله يف  أّن 
يتسبب حبدوث املخاض. 

ما فوائد احلرمل للصرع؟
ال تتوفر معلومات حول فوائد احلرمل ملرضى الصرع، فقد ُيشكل 
ببعض  ُيصيبهم  وقد  املرضى،  هؤالء  على  خطرًا  احلرمل  تناول 

الـُمضاعفات. 

ما فوائد احلرمل لعرق النسا؟
ال تتوفر معلومات حول فوائد احلرمل لعرق النسا. ما فوائد احلرمل 

للقولون؟ ال تتوفر معلومات حول فوائد احلرمل للقولون. 

ما فوائد احلرمل للشعر؟
لفوائده  احلرمل  يستخدم  التقليدية، كان  الصيدالنية  العلوم  يف 
للشعر، ولكّن األمر ما زال حباجٍة للمزيد من الدراسات إلثباته، 

كما يُعتَقد أن للحرمل فوائد للبشرة أيًضا.

ما فوائد زيت احلرمل العامة وفوائده للمفاصل؟
يف  شائٌع  أمٌر  للمفاصل  احلرمل  زيت  فوائد  أن  من  الرغم  على 
الطب التقليدي يف بعض املناطق لتخفيف آالم املفاصل، إاّل أنّه 
ال توجد دراساٌت علمّية ُتشري إىل أنّه تناوله قد خُيفف من هذه 
اآلالم، كما جيدر التنبيه -كما ذُكر سابًقا- إىل أّن استخدام هذا 
النبات يُعّد غري آمن، ولذلك من األفضل جتّنبه حىت إجراء املزيد 

من الدراسات.

املصدر: موقع املوضوع
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ولعل سؤاال يطرح وهو: أليس األبدال واألواتد على درجة من 
الناحية املقدسة، ولعل املقدمني منهم على اتصال،  القرب إىل 

فكيف يلتئم ذلك مع انقطاع النيابة اخلاصة؟
يف  الرواايت  من  ورد  ما  استعراض  خالل  من  يتضح  فاجلواب 

ذلك:
منها: ما رواه الصدوق إبسناده عن أيب سعيد اخلدري يف وصية 
النيب لعلي قال: »اي علي! عليك ابجلماع ليلة اإلثنني فإنه 
إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب هللا راضيا مبا قسم هللا عز 
وجل وإن جامعت أهلك...« إىل أن قال: »وإن جامعتها ف 
ليلة اجلمعة بعد العشاء اآلخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من األبدال 

إن شاء هللا،1 وقد رواه الطربسي يف »مكارم األخالق«.2
قال:  الفارسي  اهليثم  بن  اخلالد  عن   الطربسي رواه  ما  منها: 
األرض  ف  أن  يزعمون  الناس  إن   :الرضا احلسن  أليب  قلت 
أبدال، فمن هؤلء األبدال؟ قال: »صدقوا، األبدال هم األوصياء، 

من هم األبدال 
واألوتاد؟

جعلهم هللا عز وجل ف األرض بدل األنبياء إذ رفع األنبياء وختمهم 
3.حممد

وقال اجمللسي يف بيان هذا احلديث: ظاهر الدعاء املروي من 
ام داود عن الصادق يف النصف من رجب: قل: »اللهم صل 
على حممد وآل حممد، وارحم حممدا وآل حممد، وابرك على حممد 
وآل حممد، كما صليت وترمحت وابركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك محيد جميد، اللهم صل على األوصياء والسعداء والشهداء وأئمة 
اهلدى، اللهم صل على األبدال واألواتد والعباد املخلصني والزهاد 
مغايرة  على  يدل  الدعاء،  آخر  إىل  والجتهاد...«  اجلد  وأهل 
على  فيمكن محله  فيها  بصريح  ليس  لكن   لألئمة األبدال 
التأكيد وحيتمل أن يكون املراد به يف الدعاء خواص أصحاب 
األئمة، والظاهر من اخلرب نفي ما تفرتيه الصوفية من العامة 

.كما ال خيفى على املتتبع العارف مبقاصدهم
 :قال: قال رسول هللا ومنها: ما رواه الكليين عن الباقر

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(

»إين وإثين عشر4 من ولدي وأنت اي علي زر األرض يعين أواتدها 
وجباهلا، بنا أوتد هللا األرض أن تسيخ أبهلها، فإذا ذهب الثنا عشر 
من ولدي ساخت األرض أبهلها ومل ينظروا«5 وهذه الرواية مطابقة 
يف املضمون للرواية السابقة، ولكن هذا املضمون ال يعارض ما 
دل على أن األواتد واألبدال هم غري األئمة وذلك إلمكان 
ذو  األفراد(  )متفاوت  تشكيكي  أنه  األمر  غاية  معنامها  عموم 
آاثر  وهلم   األئمة هم  أفراده  من  واألشرف  األعلى  درجات 
فإن هلم  العام  املعىن  أفراد ومصاديق ذلك  بقية  ختصهم خبالف 

آاثرا أقل شأان.
وحكى الشيخ القمي يف كتابه »سفينة البحار« يف عنوان قطب:

مث اعلم أنه قال الكفعمي يف حاشية مصباحه: قيل: إن األرض 
ل ختلو من القطب وأربعة أواتد وأربعني بدل وسبعني جنيبا وثالمثائة 
وستني صاحلا، فالقطب هو املهدي، ول تكون األواتد أقل من 
أربعة ألن الدنيا كاخليمة واملهدي كالعمود وتلك األربعة أطناب 
وقد تكون األواتد أكثر من أربعة واألبدال أكثر من أربعني والنجباء 
أن  والظاهر  وستني،  ثالمثائة  من  أكثر  والصاحلون  سبعني  من  أكثر 

اخلضر وإلياس من األواتد فهما مالصقان لدائرة القطب.
وأما صفة األواتد فهم قوم ل يغفلون عن رهبم طرفة عني ول جيمعون 
من الدنيا إل البالغ ول تصدر منهم هفوات البشر ول يشرتط فيهم 

العصمة وشرط ذلك ف القطب.
الغفلة  منهم  تصدر  وقد  املرتبة،  ف  هؤلء  فدون  األبدال  وأما 

فيتداركوهنا ابلتذكر ول يتعمدون ذنبا.
وأما النجباء فهم دون األبدال.

منهم  يصدر  ابلعدالة، وقد  املوصوفون  املتقون  فهم  الصاحلون  وأما 
الذنب فيتداركونه ابلستغفار والندم، قال هللا تعاىل: »ِإنَّ الَِّذيَن اتّـََقْوا 

ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن.«6
مث ذكر أنه إذا نقص واحد من أحد املراتب املذكورة وضع بدله 
من املرتبة األدىن وإذا نقص من الصاحلني وضع بدله من سائر 

الناس وهللا العامل.7
أهل  من  رجل  عن  الثعليب  روى  إلياس:  »عيون«  يف  وحكى 
فرأى،  النهار  نصف  عند  ابألردن  ميشي  أنه كان  »عسقالن« 
إلياس النيب فسأله كم من األنبياء أحياء اليوم؟ قال: أربعة، 
وإدريس،  عيسى  السماء  ففي  األرض،  واثنان ف  السماء  اثنان ف 
وف األرض إلياس واخلضر. قلت: كم األبدال؟ قال: ستون رجال، 
ورجالن  الفرات  شاطئ  إىل  مصر  عريش  لدن  من  منهم  خسمون 

هللا  ذهب  البالد كلما  سائر  ف  وسبعة  بعسقالن  ورجل  ابملصيصة 
تعاىل بواحد منهم جاء سبحانه آبخر، هبم يدفع هللا عن الناس وهبم 

ميطرون.8
صفات  يف   له خطبة  من  البالغة«9  »نج  يف  ما  ومنها: 

املتقني:
نفسه  على  أعانه هللا  عبدا  إليه  هللا  عباد  أحب  من  إن  »عباد هللا 
فاستشعر احلزن...« إىل أن قال: »قد أخلص هلل فاستخلصه 

فهو من معادن دينه، وأواتد أرضه.«
وقال الشارح البحراين يف ذيله: كونه من أواتد أرضه استعار له لفظ 
الوتد، ووجه املشاهبة كون كل منهما سببا حلفظ ما حيفظ به، فبالوتد 
حيفظ املوتود وابلعارف حيفظ نظام األرض واستقامة أمور هذا العامل.

سابقا  ذكرانه  الذي  املعىن  لعموم  الرواية  هلذه  املدلول  هذا  ويشهد 
وأنه تشكيكي ذو درجات، وأيضا يفسر مقام األبدال أبن هلم نتيجة 
التقوى آاثرا تكوينية خمتلفة ل أن غري األئمة من األبدال له منصب 

شرعي وديين خاص ومعني.
ويؤيد ذلك ما ورد ف قوله تعاىل: »َوَأمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن ِلُغاَلَمنْيِ يَِتيَمنْيِ 
ِف اْلَمِديَنِة وََكاَن حَتَْتُه َكنـٌْز هَلَُما وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يـَبـُْلَغا 
َوَيْسَتْخرَِجا َكنـَْزمُهَا َرمْحًَة ِمْن رَبَِّك(10 وما ورد ف ذيله عن  َأُشدَّمُهَا 
الباقر والصادق قال: »حيفظ األطفال بصالح آابئهم كما حفظ 

هللا الغالمني بصالح أبويهما.«11
وأن  سنة  ألف  إىل  املؤمن  ولد  حيفظ  هللا  »أن  أخرى:  رواية  ويف 

الغالمني كان بينهما وبني أبيهما سبعمائة سنة.«12
ويف رواية اثلثة: »أن هللا ليفلح بفالح الرجل املؤمن ولده وولد ولده 
وحيفظه ف دويريه ودويرات حوله، فال يزالون ف حفظ هللا لكرامته 
على هللا«، مث ذكر الغالمني فقال: »كان أبومها صاحِلا« أمل تر 

أن هللا شكر صالح أبويهما هلما؟«13
ويف رواية رابعة أن النيب قال: »إن هللا ليخلف العبد الصاحل 
من بعد موته ف أهله وماله وإن كان أهله أهل سوء« مث قرأ اآلية.14

ومن هذا القبيل ما روي عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن 
علي بن أيب طالب، قال: »ضاقت األرض بسبعة هبم ترزقون 
وهبم تنصرون وهبم تطرون منهم سلمان الفارسي واملقداد وأبو ذر 
وعمار وحذيفة«، وكان علي يقول: »وأان إمامهم وهم الذين 

صلوا على فاطمة«15 أي بربكتهم ومينهم.
ويف رواية أخرى: قال: »هؤلء )املقداد وأبو ذر وسلمان( هم 
الذين دارت عليهم الرحا وأبوا أن يبايعوا أليب بكر حىت جاءوا أبمري 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )الذين اّدعوا البابية(
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الدراسات المهدوية

املؤمنني مكرها فبايع.«16
عن   اجمللسي رواه  ما  منها:  رواايت:  وردت  التفسري  وهبذا 
ثالثة  على  »التقوى   :الصادق قال  أنه  الشريعة«  »مصباح 
الشبهة وهو  ترك احلالل فضال عن  تقوى ابهلل ف هللا وهو  أوجه: 

تقوى خاص اخلاص.
وتقوى من هللا وهو ترك الشبهات فضال عن حرام وهو تقوى اخلاص.

وتقوى من خوف النار والعقاب وهو ترك احلرام وهو تقوى العام.
ومثل التقوى كماء جيري ف هنر ومثل هذه الطبقات الثالث ف معىن 
التقوى كأشجار مغروسة على حافة ذلك النهر من كل لون وجنس 
النهر على قدر جوهره  املاء من ذلك  وكل شجرة منهما يستمص 
وطعمه ولطافته وكثافته مث منافع اخللق من ذلك األشجار والثمار على 
قدرها وقيمتها قال هللا تعاىل: »ِصنـَْواٌن َوَغيـُْر ِصنـَْواٍن ُيْسَقٰى مبَاٍء َواِحٍد 

َونـَُفضُِّل بـَْعَضَها َعَلٰى بـَْعٍض ِف اأْلُُكِل...«17 اآلية.
فالتقوى للطاعات كاملاء لألشجار ومثل طبايع األشجار والثمار ف 
اإلميان  أعلى درجة ف  اإلميان فمن كان  مقادير  مثل  لوهنا وطعمها 
وأصفى جوهرا ابلروح كان أتقى ومن كان أتقى كانت عبادته أخلص 

وأطهر ومن كان كذلك كان من هللا أقرب.
منثور قال هللا عز  التقوى فهو هباء  وكل عبادة غري مؤسسة على 
وجل: »َأَفَمْن َأسََّس بـُنـَْيانَُه َعَلٰى تـَْقَوٰى ِمَن اللَِّ َوِرْضَواٍن َخيـٌْر َأْم َمْن 
َأسََّس بـُنـَْيانَُه َعَلٰى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر ِبِه ِف اَنِر َجَهنََّم...(18 اآلية، 
وتفسري التقوى ترك ما ليس أبخذه أبس حذرا عما به أبس وهو ف 
احلقيقة طاعة وذكر بال نسيان وعلم بال جهل مقبول غري مردود.«19

على  دخل  أنه  العقول«:20  »حتف  يف  احلراين  الشيخ  وروى 
حمبيكم  من  فقال:  الرجل؟«،  »ممن  فقال:  رجل   الصادق
ومواليكم. فقال له جعفر: »ل حيب هللا عبدا حىت يتوله ول 
يتوله حىت يوجب له اجلنة.« مث قال له: »من أي حمبينا أنت؟« 

فسكت الرجل.
فقال له سدير: وكم حمبوكم اي ابن رسول هللا؟ فقال: »على 
السر، وطبقة  العالنية ومل حيبوان ف  ثالث طبقات: طبقة أحبوان ف 
حيبوان ف السر ومل حيبوان ف العالنية، وطبقة حيبوان ف السر والعالنية 
هم النمط األعلى شربوا من العذب الفرات وعلموا أتويل الكتاب 
وفصل اخلطاب وسبب األسباب فهم النمط األعلى، الفقر والفاقة 
البأساء والضراء  إليهم من ركض اخليل مستهم  البالء أسرع  وأنواع 
وزلزلوا وفتنوا فمن بني جمروح ومذبوح متفرقني ف كل بالد قاصية، هبم 
يشفي هللا السقيم، ويغين العدمي، وهبم تنصرون، وهبم تطرون، وهبم 

قدرا وخطرا...«  األعظمون عند هللا  األقلون عددا،  ترزقون، وهم 
احلديث.

الباقر قال: »إن هللا تعاىل ليدفع ابملؤمن  وروى الكليين عن 
الواحد عن القرية الفناء«،21 وقال: »ل يصيب قرية عذاب 

وفيها سبعة مؤمنني.«22
وروى الشيخ اجمللسي يف »البحار«23 عن كتاب زيد الزراد قال: 
 :خنشى أن ل نكون مؤمنني. قال  :قلت أليب عبد هللا
»ومل ذاك؟«، قلت: وذلك أننا ل جند فينا من يكون أخوه عنده آثر 
من درمهه وديناره، وجند الدينار والدرهم آثر عندان من أخ قد مجع 
بيننا وبينه موالة أمري املؤمنني. قال: »كال، إنكم مؤمنون 
ولكن ل تكملون إميانكم حىت خيرج قائمنا فعندها جيمع هللا أحالمكم 
فتكونوا مؤمنني كاملني، ولو مل يكن ف األرض مؤمنون كاملون إذا 
لرفعنا هللا إليه وأنكرمت األرض وأنكرمت السماء،24 بل والذي نفسي 
بيده أن ف األرض ف أطرافها مؤمنني ما قدر الدنيا كلها عندهم تعدل 

جناح بعوضة.«
مث ذكر أوصافهم بنحو ما ذكر أمري املؤمنني أوصاف 
جمالستهم  إىل  شوقاه  »وا   :قال مث  هلمام  خطبة  يف  املتقني 
وحمادثتهم، اي كرابه لفقدهم، واي كشف كرابه جملالستهم، اطلبوهم فإن 
وجدتوهم واقتبستم من نورهم اهتديتم وفزمت هبم ف الدنيا واآلخرة هم 
أعز ف الناس من الكربيت األمحر، حليتهم طول السكوت وكتمان 
حال  ف  لإلخوان  واملواساة  والصوم  واحلج  والزكاة  والصالة  السر 

اليسر والعسر...« احلديث.
ومن ذلك يظهر بوضوح أن األبدال واألواتد هم الذين على درجة 
من اإلميان وبربكتهم ومينهم، ينشر هللا تعاىل أنواع اخلري على أهل 
منزلة  وأرفعهم   املعصومني لدى  املؤمنني  األرض وهم أحب 
عندهم وكرامة، ولكن أين ذلك من جعل املنصب والنيابة اخلاصة 

والوساطة بني اإلمام املعصوم وبني سائر الناس.
نعم هم قدوة وأمثال حية للمؤمن الكامل واملتقي الكرمي على هللا 

.تعاىل ورسوله واألوصياء
وبني  وتقواهم  وورعهم  طاعاهتم  يف  هبم  االهتداء  بني  فرق  وكم 

االئتمار واالنتهاء ألقواهلم والسماع ألخبارهم عن املعصوم.
وهذا املقام لإلبدال واألواتد مفتوح اببه ملن أراد أبن جياهد نفسه 
وهواه، فقد روى الكليين عن الباقر أنه قال: »إن أصحاب 
حممد قالوا: اي رسول هللا خناف النفاق. قال: فقال: ومل ختافون 
ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدان 

كأان نعاين اآلخرة واجلنة والنار وحنن عندك، فإذا خرجنا من عندك 
أن  يكاد  واألهل  العيال  ورأينا  األولد  البيوت ومشمنا  هذه  ودخلنا 
حنول عن احلال اليت كنا عليها عندك وحىت كأان مل نكن على شيء، 
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال هلم رسول هللا: كال، 
إن هذه خطوات الشيطان فريغبكم ف الدنيا، وهللا لو تدومون على 
احلالة اليت وصفتم أنفسكم هبا لصافحتكم املالئكة، ومشيتم على 

املاء...«25 احلديث.
وهذا خبالف مقام النيابة والسفارة فإنه ابختيار وإرادة من اإلمام 

.املعصوم
وجيدر التنبيه مع ذلك إىل ما قاله الصادق إىل أن األبدال 
والكاملني هم أعز من الكربيت األمحر، أي إنم يف منتهى الندرة 
يذهب  لكيال  حلاهلم  إخفاءهم  مع  عليهم  يعثر  فكيف  والقلة 
من  ذلك  االغرتار وغري  ولئال حيصل ألنفسهم  نياهتم،  خلوص 

مفاسد االشتهار.
وهذا من الشواهد على اختالف مقامهم ملقام النيابة والسفارة.

اهلوامش:
1. »الوسائل«، ج 20، ابب 151، ح 1.

2. الطربسي، »مکارم االخالق«، ص 211.
3. »االحتجاج«، ج 2، ص 231.

4. ويف »غيبة الطوسي«، ص 92: )إين وأحد عشر من ولدي(.
والنص  االثين عشر  ما جاء يف  »الكايف«، ج 1، ص 534، ابب   .5

عليهم ح 17.
6. سورة األعراف، اآلية 201.

7. وقد ذكر السيد حيدر األملي يف املقدمات من كتاب »نص النصوص«، 
ص 155، يف التمهيد الثالث حبث األقطاب واألواتد واألبدال عند العرفاء 

والصوفية.
8. الثعليب، »عرائس«، ص 146.

9. »نج البالغة«، ج 1، ص 151، اخلطبة 87.
10. سورة الكهف، اآلية 82.

11. »تفسري العياشي«، ج 2، ص 338.
12. نفس املصدر، ص 339.
13. نفس املصدر، ص 337.

14. نفس املصدر، ص 337 - 339.
15. »رجال الكشي«، ج 6، ح 13.

16. نفس املصدر، ح 12.
17. سورة الرعد، اآلية 4.
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18. سورة التوبة، اآلية 109.
19. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 70، ص 295.

20. احلراين، »حتف العقول«، ص 325.
21. الکليين، »الكايف«، ج 2، ص 247، ابب فيما يدفع ابملؤمن، ح 1.

22. نفس املصدر، ص 247، ابب فيما يدفع ابملؤمن، ح 2.
23. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 67، ص 351.

حاله  على  يراه  ال  عندما  يقال  الشيء  وأنكر  أي ألنكرمت حاهلما،   .24
السابق وهو كناية عن )لساخت األرض والسماء(.

25. الکليين، »الكايف«، ج 2، ص 423، ابب يف تنقل أحوال القلب، 
ح 1.

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

أطفال الرجال
إمساعيل شفيعي سروستاين

يتعلق  وال  املاضي  يف  يقع  مل  الفيلم،  هذا  يرمسه  الذي  والعامل 
ابملستقبل البعيد؛ وكأنه على النقيض من كتاب الديستوبيا الذين 
يسعون دائما لربط حتقق الديستوبيا يف السنوات البعيدة واملستقبل 
»أطفال  خمرج  إن  املستقبل،  الستشراف  يسعى  فانه  البعيد، 
الرجال« يعيش يف الوقت احلاضر؛ العامل الذي نعيشه االن، وقد 
بلغ مرحلة الفساد والضياع واالضمحالل ابيدينا وعلى إثر هيمنة 
التكنولوجيا. وعليه، فانه ال الكواكب واألدرام السماوية واصطدام 
النيازك، بل العامل الذي صنعه االنسان بيده، يتدخل إلابدة احلياة 

البشرية وتدمريها. 
الزاخر  الزمان  آخر  مناخ  جيدة،  بصورة  يعرض  املخرج،  إن 
ابالضطراب وغياب التوازن، والزمحة واالرتباك واألزمات والفوضى 
واملصاب بضرب من اإلايس والعقم والذي أزال األمل لدى الناس. 
العمل  إن موضوع اإلايس العام، حتول إىل موضوع رئيسي هلذا 
وضياع  ناية  يعين  الشامل،  اإلايس  إن  الفاخر.  السينمائي 
مجيع األحالم واآلمال ملواصلة احلياة االنسانية يف مجيع امليادين 
الثقافية واحلضارية، أي ترمجان عبارة »ناية التاريخ"، لعامل متالؤه 

التكنولوجيا واخلاوي من احلب والشقفة والعطف. 
تر أي  بعد ذلك، صوت طفل رضيع، ومل  أذن  ومل تسمع أي 
أمل يف  ذلك،  بتبع  يتبق  ومل  احلدائق،  األطفال يف  لعب  عني، 

مواصلة احلياة.
ويف هذه الظروف احلافلة ابليأس واإلحباط، يرفع أانس، أيديهم 
حنو السماء، ليتضرعوا سائلني، سبيال للخالص، وبعض آخر، 
ينخرط بوحشية، يف اجملموعات اليت تتخذ من العنف واإلرهاب 

نجا هلا، لتقضي على ما تبقى من البشر.
ويف أقصى هذا االنفعال والقنوط ويف ذروة االضطراب والتوتر، 
املغمورات  السيدات  بني  من  النائية،  البالد  من  سيدة  تضع 
واجملهوالت، سيدة شابة حبلى، وهي يف أوج مصاهبا ووحدهتا، 

قدما يف بالد اإلدابر والبؤس والتعاسة.
وكأن معجزة هائلة وقعت؛ جملى يسوعي، يف حميا، طفل حديث 
الوالدة، يبصر النور يف خضم األزمات واالضطراب واالضطرار، 
البشرية.  حلياة  واملظلمة  املعتمة  السماء  يف  نور،  شعاع  ليكون 
يبشر  الذي  الرضيع  الطفل  صوت  مساع  تنتظر  اآلذان،  ومجيع 
مضئ  بغد  واالضطراب،  الظالم  متاهات  يف  العالقني  الناجني 

ومشرق.
يف  والفناء؛  املوت  منتظري  بني  اثنية،  حياة  بشارة  يطلق  إنه 
حني مل يتم حتديد أي أب له. رمبا ورمبا، أراد املنتجون، اإلحياء 

للمشاهدين، بتجسيد حياة املسيح يف هذا الطفل الرضيع.
ومع ذلك، جيب الرتيث، إىل أن تعود احلياة واإلعمار جمددا إىل 
املدينة الفاسدة والديستوبيا اليت أحدثتها البشرية لنفسها. وحتدق 
اهلائج  البحر  أمواج  تتقاذفه  زورق  يف  وهي  الرضيع،  الطفل  أم 

Tomorrow. :واملعتم، بسفينة، حتمل على بدها إسم الغد
ويعلن كاتب الرواية، وبتبعه، صانعو الفيلم، أن ظرف الزمان الذي 
حتصل فيه هذه النهاية، يقع يف عام 2027؛ لكنهم يرون أنم 
واالخرين، ابنتظار حصول اإلصالح وإعادة التأهيل. »إىل الغد« 
وإىل أن ينضج ويثمر، منقذ البشرية الذي وطأت قدماه االن، 

أدمي احلياة. 
حول  للبشرية،  خطريا  تنبيها  طياهتا،  يف  الرواية،  هذه  وحتمل 
أن  القرب. ومن دون  تناديها وهي هبذا  اليت  املروعة«  »النهاية 
يسعى العمل، أبي عالمة وشارة ورمز، لنسب سبب كل هذا 
الدمار واخلراب، إىل مجاعة وتيار ما، فانه يقحم املشاهد مباشرة 
يف أزمة وطارئ، ويهمس يف أذنيه، النجاة؛ مع أم، يتخوف يف 
كل حلظة أن تلقى حتفها يف زمحة االشتباكات الدامية، وخيمد 

ابلتايل آخر وهج لألمل والرجاء. 
ويرتك املخرج، املشاهد، من خالل إظهار سفينة النجاة، وقبل أن 
تستقل األم ورضيعها، السفينة؛ وكأنه جيب رغم كل هذا البؤس 
تيقظ  ورمبا،  الرضيع،  ينمو  حىت  اإلنتظار  واألزمات،  والشقاء 
االنسان، ليكتسب بذلك، كفاءة وجدارة، لقاء املنقذ ومواكبته. 

اهلوامش:
1. Children of Men.
2. P. D. James.
3. Alfonso Cuarón.

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

صص 42-39.

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

وخالل الفرتة اليت كنت منشغال فيها بكتابة هذه املواد، حصلت 
على نسخة من فيلم »أطفال الرجال«1 وهو من أفالم اخليال 
يب.دي.  ملؤلفها  ذاته  ابإلسم  رواية  أساس  على  وأنتج  العلمي 
جيمز2 وأخرجه ألفونسو كوآرون.3 وقد عثرت على هذا الفيلم، 
يف نطاق حبثي عن الديستوبيا. ورأيت أنه ال أبس من إلقاء الضوء 

عليه ولو بصورة مقتضبة قبل اخلوض يف »مرتوبوليس«.
وال بد أن أقر هنا ابن كاتب هذه السطور، ال يعترب نفسه، انقدا 
وحملال سينمائيا، وليس لدي ختصص أصال يف هذا احلقل؛ لكن 
ويف سبيل تقريب ذهن ولسان املتلقني إىل كل ما هو سائد يف هذا 
امليدان والتعرف على األسس املغمورة يف الطبقات السفلى للثقافة 

واحلضارة املعاصرتني، استعنت هبذه األدبيات. 
أغشيته  واخرتاق  بذكاء؛  احلقل،  هذا  إىل  االقرتاب  من  بد  وال 
والقيام بنقده وتشرحيه ابالستعانة ابلدراسات الدينية اجلادة؛ وطرح 
به  نصاب  أن  ال  احلقيقة،  عرب  عليه  واملرور  حوله،  التساؤالت 

ونوااكبه ونسهم يف تدعيمه.

إن اإلايس الذي ابت يداهم عقليات وألسن، فنانينا، وعلى وجه 
الوسائط،  متعددة  املنتجات  ومصنعي  السينمائيني  اخلصوص، 
انتزع منهم إمكانية الولوج الفعال واملبدع، يف هذا احلقل، وقلص 
من قيمة أعماهلم لتصبح مبستوى أعمال مقلدة وعدمية الفائدة. 
إنم حيسبون، أنه ميكن من خالل الرقابة واستبدال األمساء وبعض 
املشاهد  تكرار  ظل  يف  فاخر  عمل  إنتاج  واحلوارات،  العبارات 
ذاهتا، واستبدال املمثلني األجانب، مبمثلني حمللني. وجيب البحث 
عن سبيل إلجياد خمرج من هذا اإلايس الفكري. وال ميكن يف هذه 
الوالية الشيطانية، التصرف من دون االستعانة بسليمان الزمان 
هللا  ويل  والية  بذات  الروح  تندمج  ال  وطاملا،  موسى.  وعصى 
األعظم، فلن تتح أي فرصة وجمال للتصرف يف العامل التكنولوجي 

النابع من املنزل القامت لعدو االنسان والدين. 
وكما أسلفنا، فقد أخرج ألفونسو كوارون فيلم »أطفال الرجال« 
يب.دي. جيمز، وكعمل  ملؤلفها  ذاته  رواية ابإلسم  على  أتسيسا 

بريطاين - امريكي مشرتك ، وعرضه عام 2006م. 
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الفصل الثاين: 
 ف ذكر بعض املصرحني بنسب املهدی

بعد أن اوردان مناذج من الرواايت و األحاديث اليت جاءت يف 
كتب الفريقني املصرحة ابسم املهدی و نسبه الشريف، بقي 
السنة  أهل  والتأليف من  احلديث  الكالم يف ذكر بعض رجال 
الذين صرحوا بنسب املهدي املوعود  واملولود يف منتصف 

شعبان 255 ه.ق. کما عليه الشيعة اإلماميه ومنهم: 

 1. قول الشيخ حمي الدين ابن العريب حول نسب اإلمام املهدي

يف »الفتوحات املكية« ص۳۶: 
حىت  خيرج  ال  لكن   ،املهدي خروج  من  البد  أنه  اعلموا 
متتأل األرض جورا وظلماً فيمألها قسطا وعدال، وهو من عرتة 
الرسول، من ولد فاطمة، جده احلسني بن علي بن أيب 
علي  اإلمام  ابن  العسكري  احلسن  اإلمام  ووالده   ،طالب
علي  اإلمام  ابن  ابلتاء،  التقي  حممد  اإلمام  ابن  ابلنون،  النقي 
الصادق،  اإلمام جعفر  ابن  الكاظم،  اإلمام موسى  ابن  الرضا، 
ابن اإلمام حممد الباقر، ابن اإلمام زين العابدين علي، ابن اإلمام 
ابن اإلمام علي بن أيب طالب. يواطئ امسه اسم  احلسني، 

رسول هللا يبايعه املسلمون بني الركن واملقام.1 

نسب اإلمام المهدينسب اإلمام المهدي
۲. حممد بن طلحة الشافعي مؤلف »مطالب السؤل يف مناقب آل 
الرسول«، )اجلزء الثاين، الباب الثاين عشر( يف اإلجابة عمن 
طرح اشکاالت عديدة على تطبيق األحاديث والرواايت الواردة 

على املهدي احلجة املوعود وأحسن فيه. 
وصرح ابسم املهدي وآابئه وذكر اتريخ ومكان مولده. 
طالب السؤل يف مناقب آل االجابة عن طرح اشکاالت على 

املهدي احلجة املولود.2 
3. أبو املظفر سبط النب اجلوزي احلنفي )581-654ه.ق.( يف 

»تذكرة اخلواص«.3 
قال يف ص 365، فصل. وقد مجع األئمة أبو الفصل حييی 

بن سالمة احلصکفي قصيدته املشهورة. وفيها: 
وسائل عن حب أهل البيت هل 

أقر أعالان به أم أجحد 
هيهات ممزوج بلحمي ودمي 

حبهم وهو اهلدى والرشد 
حيدرة واحلسنان بعده 

مث علي وابنه حممد 
جعفر الصادق وابن جعفر 
موسی ويتلوه على السيد 
أعين الرضي مث ابنه حممد 

مث علي وابنه املسدد 
احلسن التايل ويتلوه تلوه 
حممد بن احلسن املفتقد 

-644( اخلراساين  احلموئی  الدين  سعد  بن  إبراهيم  الشيخ   .4
إىل  اشري  احلديث  ويف  السمطني«4  »فرائد  يف  ۷۳۲ه.ق.( 
املعراج وما رآه النيب وجاء فيه ابلتفصيل أمساء األئمة وأهل 
وهو   ۵۷۲ احلديث  رقم  أيضا  وراجع   .املعصومني البيت 
حديث اإلمام أمري املؤمنني املشتمل على عدد األئمة من 

 .ولده، وأن الثاين عشر منهم املهدي
5. نور الدين علي بن حممد )ابن الصباغ املالکی ۸۰۰-۷۱۶ 
ه.ق.( يف »الفصول املهمة يف معرفة أحوال األئمة«، الفصل 
الثاين عشر: ف ذكر أيب القاسم حممد احلجة احللق الصاحل ابن أيب 

حممد احلسن اخلالص. 
6. مشس الدين حممد بن علي )ابن طولون( احلنفي )۹۵۳-۸۸۰ 
ه.ق.( يف األئمة االثنا عشر، الباب ۱۲، احلجة املهدي بعد أن 

صرح املؤلف أبمساء األئمة قال: 

حبسب  ويؤخرون  يقدمون  اآلن  تربيز«  »مدينة  شيعة  ...وعند 
األفضلية، وقد نظمتهم على ذلك فقلت: 

عليك ابألئمة الثين عشر 
من آل بيت املصطفی خري البشر 

أبو تراب َحسن حسني 
وبغظ زين العابدين شني 

حممد الباقر کم علم دری 
والصادق أبو جعفر بني الوری 
موسى هو الكاظم وابنه علي 

لّقبه الرضا وقدره علي 
حممد التقي قلبه معمور 

علي النقي در منثور 
والعسكري احلسن املطهر 
حممد املهدي سوف يظهر 

۷. عبد الوهاب بن أمحد الشعراين الشافعي )۸۹۸-۹۷۳ه.ق.( 
يف »اليواقيت واجلواهر«، اجلزء الثاين، املبحث اخلامس والستون، 
ص۶۱۰ - ۶۱۱: من األمور اليت حتدث قبل القيامة، خروج 

 :املهدي
وهو ابن اإلمام احلسن العسكري، وولدته ف منتصف شعبان 

عام 255 ه.ق. وهو ابق حتی جيمع مع عيسی بن مرمي. 
۸. ابن خلکان، »أخبار الدول وآاثر األول«، ص ۱۱۷، الفصل 
احلادي عشر: يف ذكر اخللف الصاحل اإلمام أيب القاسم حممد بن 

 .حسن العسكري
۹. الشيخ الشبلنجي يف »نور األبصار:، ص۱۵۲ فصل يف ذكر 

مناقب حممد بن احلسن اخلالص... 
ه.ق.(   ۱۳۰۳-۱۲۲۱( املصري  الدوي  حسن  الشيخ   .۱۰
 يف »مشارق األنوار«، ص ۱۱۳، الفصل الثاين يف املهدي

وبيان أنه هل هو من ولد احلسن أو احلسني و... 
واملنتظر  الدجال  عن  تواتر  فيما  »التوضيح  يف  الشوكاين   .۱۱

واملسيح«.
۱۲. أبو عباس بن عبد املؤمن املغريب يف كتاب »الوهم املكنون يف 

الرد على ابن خلدون.« 
صاحب  يف  جاء  ما  يف  »الربهان  يف  اهلندي  املتقي   .۱۳

5».الزمان
14. الشيخ صالح الدين الصفدي، قال: إن املهدي املوعود هو 
وآخرهم   علي سيدان  أوهلم   ،األئمة من  الثاين عشر  اإلمام 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

د. عزالدين رضاجنادد. عزالدين رضاجناد

القسم الثانيالقسم الثاني
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 6.املهدي
15. خري الدين الزركلي قال: حممد بن احلسن العسكري )اخلالص 
بن علي اهلادي(، أبو القاسم: آخر األئمة الثين عشر عند اإلمامية 
وهو املعروف عندهم ابملهدي، وصاحب الزمان، واملنتظر واحلجة...7 
املشرب كما يف  احلنفي، وهو صويف  بن خواجة؛  سليمان   .16

ينابيع املودة. 
الرفاعي، يف »صحاح األخبار«  ۱۷. الشيخ سراج الدين حممد 

قال: 
ف ترمجة اإلمام أيب احلسن اهلادي، ولقبه التقى، والعامل، والفقيه 
واألمري، والدليل والعسكري... وكان له مخسة أولد: اإلمام احلسن 
العسكري، واحلسني وحممد وجعفر وعائشة، فأما احلسن العسكري 
.فأعقب صاحب السرداب، احلجة املنتظر ويل هللا اإلمام املهدي

۱۸. الذهيب صاحب »اتريخ دول اإلسالم« يف جملد ۵، ص 
.115

۱۰۹. القرماين )كما يف »أخبار الدول«، ص ۱۱۷(: 
اإلمام أبو القاسم حممد بن احلسن العسكري كان عمره عند وفاة أبيه 

مخس سنني، آاته هللا احلكمة كما أاتها حيىي. 
۲۰. نقل احلافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي احلنفي )۱۲۲۰-

۱۲۷۰ ه( يف »ينابيع املودة«، ص 4۹۱ )و أيضا 45۲( من 
املصادر املعتربة ألهل السنة أن اخللف الصاحل من أبناء احلسن 
بن علي العسكري هو صاحب الزمان وهو مهدي آخر الزمان. 
ومشايخ  السنة  أهل  علماء  من  مجاعة  أمساء  نذكر  يلي  وفيما 
التصوف الذين يعرتفون بوالدة اإلمام املهدي ووجوده حىت 
األستار«  ملخصا کا جاء يف »كشف  ابلظهور،  له هللا  أيذن 
للـحمدث النوري: ۲۱. احلافظ حممد بن يوسف بن حممد الكنجي 

 ».الشافعي يف كتاب »البيان يف أخبار صاحب الزمان
۲۲. الشيخ حسن العراقي. 
۲۳. الشيخ علي اخلواص. 

24. الشيخ عبد الرمحن اجلامي.
و...

اهلوامش:
1. »إسعاف الراغبني«، ص 141؛ يف حاشية نور االبصار. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراين يف كتابه )اليواقيت واجلواهر( هذه 
اجلمالت الثمينة نقال عن الشيخ حمي الدين يف الفتوحات املكية يف ابب 
463 وأيضا ذكرها غري واحد من علماء السنة عن اليواقيت واجلواهر عن 
الفتوحات املكية ومن الواضح أن تطبيقه املهدي املوعود )على اإلمام 
الثاين عشر( شاهد صدق على أنه كان يعتقد ذلك. ويؤيد ذلك أنه ذكر يف 

مورد آخر من كتابه هذه األبيات: 
اال ان ختم األولياء شهيد 

وعني أمام العاملني فقيد
هو السيد املهدي من آل امحد 
هو الصارم اهلندي حسني يبيد

هو الشمس حيلو كل غم وظلمة 
هو الوابل الومسي حني جيرد

راجع: »اإلمام املهدي وظهوره«، ص ۸۹. 
2. ابن طلحة الشافعي، »مطالب السؤل يف مناقب آل الرسول«، ج  

۲، ص ۷۹.
احلجة  ذكر  يف  فصل   ،۳۶۳ اخلواص«، ص   »تذكرة  اجلوزي،  ابن   .3

.املهدي
4. ابن سعد الدين محوئي، »فرائد السمطني«،ج 2، رقم احلديث ۵۷۱.

5. راجع: احملدث النوري، »كشف األستار«، ص ۱۲-۱۰، 45-4۱ 
و ... 

6. »ينابيع املودة«، ص ۹۷۱، نقال عن شرح الدائرة. 
7. »األعالم«، ج 6، ص 80.

املصدر: جمموعة مقاالت مؤمتر االمام املهدي و مستقبل العامل، جمموعة 

االمام المهدی و مستقبل العالم

حممدتقی املوسوي الصبهاين
رسول  قال  قال:   هللا عبد  أيب  عن  »الكايف«،  يف  روی 

:هللا
»أميا مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا مل يكن ف فساد و ل إسراف 

فعلى اإلمام أن يقضيه، فإن مل يقض فعليه إمث ذلك«، اخلرب.1 
أيب جعفر- يف  »البحار«: عن  و  و يف كتاب »احملجة« 
حديث طويل- قال: »مث يقبل إىل الكوفة، فيكون منزله هبا، فال 
يرتك عبدا مسلما إل اشرتاه و أعتقه، و ل غارما إل قضى دينه، و ل 
مظلمة ألحد من الناس إل ردها، و ل يقتل منهم عبد إل أدى مثنه  
َو ِديٌَة ُمَسَلَمٌة ِإىل  َأْهِلهِ «2 و ل يقتل قتيل إل قضى عنه دينه و أحلق 
عياله ف العطاء، حىت ميأل األرض قسطا و عدل كما ملئت ظلما و 
جورا و عدواان، و يسكن هو و أهل بيته الرحبة، و الرحبة إمنا كانت 

مسكن نوح، و هي أرض طيبة زاكية.«3 
 قال: »أول ما يبتدئ املهدي و يف البحار: عن الصادق
أن ينادي ف مجيع العامل: أل من له عند أحد من شيعتنا دين فليذكره 
حىت يرد الثومة و اخلردلة فضال عن القناطري املقنطرة، من الذهب و 

الفضة و األمالك فيوفيه إايه.«4  

قضاء دين المؤمنين 

اهلوامش:
1. »الكايف«، ج 1، 407، ح 7.

2. سورة النساء، اآلية 92.
3. »العياشي«، ج 1، ص 165 ضمن ح 116؛ عنه »البحار«، ج 

52، ص 224، ح 87.
4. »البحار«، ج 53، ص 34.

الدعاء  فوائد  ف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  الصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 203.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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ولد خالد حميي الدين احللييب احلسيين عام ۱۹۶۰م. يف »القاهرة«، 
و نشأ يف وسط عائلة ملتزمة من الناحية الدينية، واصل دراسته 
حىت حصل على البكلوريوس يف التعاون الزراعي و الدبلوم يف 

الدراسات االسالمية ومتهيدي ماجستري قسم االقتصاد.

نشأته الجتماعية
يقول خالد: 

تربّيت يف حي من أحياء القاهرة مليء بعبق التاريخ حيمل بني 
جنباته األصالة والتفّرد حىت يف العادات والتقاليد من بني أحياء 
وتقاليد شعبية  عادات  هبا  اليت  املدينة  فی  تربيت  قاطبة.  مصر 
أصيلة. أما عن عائليت فهي عائلة عادية ولكن فيها شيء روحاين.

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

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

األولياء واالضرحة.
ولكنه بعد فرتة وبعد مطالعته اجلزء األول من كتاب اإلحكام يف 

أصول األحكام لـابن حزم اندهش من مقولته صراحة يف كفر أهل 
زمانه، وقوله أن أمة احلق قد تكون واحداً، وال شأن ابالكثرية 

فهي القلة.
فانتبه خالد أنه حباجة إىل إعمال العقل يف مطالعاته، وأّن االتباع 
االعمى لكل ما يقرأ ال يدفعه إىل احلق، بل جيعله شخصية عمياء 

تتبع كل انعق ومتيل مع كل ريح.
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. يقول خالد: 
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  اجلديد  منهجه  على  خالد  استمر 
اهتمامه جبمع موضوعات القرآن، ومن هذا املنطلق توّصل إىل 
نتائج جديدة ختالف ما كان عليه، مث بدأ يعرض ما توّصل إليه 
على بعض علماء الوهابية، فكانوا يقولون له هذا فكر شيعي! 

يقول خالد:
استغربت من هذه املقوالت، وقلت يف نفسي: كيف يرفض هؤالء 
القرآن على أنّه فكر شيعي، مث قّررت يف نفسي: وإن كان الفكر 

الشيعي يقوم 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 
الشريف ومل أجد إالّ كتاابً واحداً امسه صفات املؤمنني للـديلمي، 
وهو الذي عثرت عليه يف »دار اجملد العريب« بـ»األزهر«، وكم 
فلم أجد،  املزيد  اثلج صدري، فطلبت  الكتاب و  سررت هبذا 
الكتاب،  معرض  يف  أيتون  الشيعة  أن  يل  قالوا  سؤال  ولكثرة 
فصربت إىل أن جاء معرض الكتاب عام ۱۹۹۴م. فسألت عن 
مكتبات الشيعة، فوجدت فيها دار تسمى اهلدف وفيها رجل 

يدعى صاحل الورداين، فأعطاين كتاب املراجعات لشرف الدين، 
فقرأته قبل 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 ف 
أثناء مرضه و بّدلوا وصيته، وصرّح يل أبّنا ال يستحقان اخلالفة، 
قلت  ليلتني كاملتني، مث  أثرها  أرقد على  فتفاجأت بكالمه ومل 
لنفسي، كيف أضل و معي القرآن، فعقدت العزم للبحث مرة 

اخرى الكون على يقني من أمري.

تعّرفه على أهل البيت
يقول خالد: 

من هذا املنطلق قرأت التفاسري آلايت الوالية و إذهاب الرجس 
و املوّدة و احلسد إىل أن قرأت سورة األنعام فوجدت فيها أن هللا 

تعاىل بعد ذكره لألنبياء واملرسلني قال تعاىل:
ِإىَل ِصَر ط  َوَهَديـْنَـُهْم  َواْجتـَبـَيـْنَـُهْم  َوِإْخَواهِنِْم  َوُذرِّيّـَِتِهْم  َءاآَبئِِهْم  »َوِمْن 

مُّْسَتِقيم«
ببيان  الذرية   ،نوح وآدم إىل  يوصلنا  إن عال  و  األب  وهنا 

القرآن هم أوالد ابراهيم وآخرهم آل حممد. مث قال تعاىل: 
َأْشرَُكوْا  َوَلْو  ِعَباِدِه ى  ِمْن  َيَشآُء  ِبِه ى َمن  يـَْهِدى  »َذِلَك ُهَدى اللَِّ 
حَلَِبَط ُعنـُْهم مَّا َكانُوْا يـَْعَمُلوَن ٭ ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َءاتـَيـْنَـُهُم اْلِكتَـَب َواحْلُْكَم 

ْلَنا هِبَا قـَْوماً لَّْيُسوْا هِبَا ِبَكـِفرِيَن«2 َة فَِإن َيْكُفْرهِبَا َهـُؤَلِء فـََقْد وَكَّ َوالنّـُبـُوَّ
ومعلوم أن آابء األنبياء هم الذين اصطفاهم هللا تعاىل وذرايهتم 

كما قال تعاىل: 
َعَلى  َن  ِعْمَر  َوَءاَل  ِهيَم  ِإبـَْر  َوَءاَل  َونُوحاً  َءاَدَم  اْصَطَفى  اللََّ  »ِإنَّ 

يٌع َعِليٌم «3 ُ مسَِ اْلَعــَلِمنَي ٭ ُذرِّيََّةم بـَْعُضَها ِمنم بـَْعض َواللَّ
الذين  الرسايل  االمتداد  هم  حممد  آل  يكون  أن  الطبيعي  من 
اليت  النبوة  من  بدال  ابالمامة  الناس  عى  تعاىل  هللا  اصطفاهم 
االخرى  القبائل  حسد  أاثر  ما  وهذا   .برسول هللا ختمت 

فانزل هللا تعاىل حوهلم: 
ُ ِمن َفْضِلِه فـََقْد َءاتـَيـَْنآ َءاَل ِإبـَْر  »َأْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َمآ ءااَتُهُم اللَّ

ِهيَم اْلِكتَـَب َواحلِْْكَمَة َوَءاتـَيـْنَـُهم مُّْلكاً َعِظيمًا«4
 :وهم ذرية ابراهيم مث يقول تعاىل حول آل البيت

ُ فَِبُهَداُهُم اقـَْتِدْه«5 »ُأْولَـِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَّ
قوله  النيب. وكما ورد يف  بيت  آل  الذين هم  األنبياء  بذرية  أي 

المستبصـرون

المستبصـرون

خالد محيي الدين 
الحليبي الحسيني
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تعاىل: 
»ُقل لَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإلَّ ِذْكَرى ِلْلَعــَلِمنَي«6

وهنا إثبات ال شك فيه أن املقصود من كل ما ذكرانه سالفاً هم 
آل بيت حممد لقوله تعاىل: 

»ُقل لَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإلَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَب«7
 :كما أن القرآن ينص على والية أمري املؤمنني

ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َءاَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّلوَة َويـُْؤُتوَن  َا َولِيُُّكُم اللَّ »ِإمنَّ
الزََّكوَة َوُهْم رَاِكُعوَن«8

يضيف خالد: 
ومن هنا ايقنت أبن احلق مع أمري املؤمنني علي، مث ترّسخت 

.عقيدة التشيع يف قليب بعدما تبّينت يل عظمة أهل البيت

مرحلة الستبصار
يقول خالد: 

مث قرأت كتباً شيعية هزت اعماقي ككتاب »النص واالجتهاد« 
اجتهادات  من  الكثري  فيه  مجع  والذي  الدين،  شرف  للعالمة 
يظن  اليت  األحكام  يف  االختالفات  أسباب  وبنّي  الصحابة، 

البعض أّنا من عند هللا تعاىل،
وما هي من عنده، مث قرأت كتباً اخرى حىت ايقنت أبن آل بيت 
أهل  أتكيد  سبب  وأن  احلقة،  الوالية  أصحاب  هم   حممد
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. »الدين القيم«،
5. »تفسري القرآن«.

اهلوامش:
1. سورة انعام، اآلية ۸ب۷.

2. سورة انعام، اآليتان 89-۸۸.
3. سورة آل عمران، اآليتان 34-33.

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

6. نفس املصدر.
7. سورة شوری، اآلية 23.
8. سورة مائده، اآلية 55.

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

 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )5(

 اعلم اي بيّن أّن أحدا مل ينبئ عن الّل كما أنبأ عنه الّرسول«
فارض به رائدا 

و إىل الّنجاة قائدا فإيّن مل آلك نصيحة و إّنك لن تبلغ يف الّنظر 
لنفسك - و إن اجتهدت - مبلغ نظري لك 

و اعلم اي بيّن أنّه لو كان لرّبك شريك ألتتك رسله و لرأيت آاثر 
ملكه و سلطانه و لعرفت أفعاله و صفاته 

و لكّنه إله واحد كما وصف نفسه ال يضاّده يف ملكه أحد و ال 
يزول أبدا و مل يزل 

أّول قبل األشياء بال أّولّية و آخر بعد األشياء بال ناية عظم عن 
أن تثبت ربوبّيته إبحاطة قلب أو بصر 

فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي ملثلك أن يفعله يف صغر خطره 
قّلة مقدرته و كثرة عجزه و عظيم حاجته إىل ربّه يف طلب  و 

طاعته 
و اخلشية من عقوبته و الّشفقة من سخطه فإنّه مل أيمرك إالّ حبسن 

و مل ينهك إالّ عن قبيحيا 
بيّن إيّن قد أنبأتك عن الّدنيا و حاهلا و زواهلا و انتقاهلا و أنبأتك 

عن اآلخرة و ما أعّد ألهلها فيها 
و ضربت لك فيهما األمثال لتعترب هبا و حتذو عليها إمّنا مثل 
من خرب الّدنيا كمثل قوم سفر نبا هبم منزل جديب فأّموا منزال 

خصيبا و جنااب مريعا 
و  الّسفر  خشونة  و  الّصديق  فراق  و  الطّريق  وعثاء  فاحتملوا 

جشوبة املطعم ليأتوا سعة دارهم و منزل قرارهم 
فليس جيدون لشيء من ذلك أملا و ال يرون نفقة فيه مغرما و ال 

شيء أحّب إليهم ممّا قّرهبم من منزهلم و أدانهم من حمّلهم 
و مثل من اغرّت هبا كمثل قوم كانوا مبنزل خصيب فنبا هبم إىل 

منزل جديب 
فليس شيء أكره إليهم و ال أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه 

إىل ما يهجمون عليه و يصريون إليه...«

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

إّنه إله واحد

التذكارات اإلرشادية

المستبصـرون
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عن أمحد بن حممد بن أيب نصر عن أيب احلسن الرضا قال: 
قلت له: كيف الصالة على رسول هللا ص ف دبر الفريضة و كيف 

السالم عليه ؟ 
:قال

»تقول:
َعَلْيَك اَي  بـَرََكاتُُه السَّاَلُم  َو  َعَلْيَك اَي َرُسوَل اللَِّ َو َرمْحَُة اللَِّ  السَّاَلُم 
- السَّاَلُم َعَلْيَك اَي ِخيـََرَة اللَِّ السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َحِبيَب  حُمَمََّد ْبَن َعْبِد اللَِّ
اللَِّ السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َصْفَوَة اللَِّ السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َأِمنَي اللَِّ َأْشَهُد أَنََّك 
- َو َأْشَهُد أَنََّك َقْد َنَصْحَت  َرُسوُل اللَِّ َو َأْشَهُد أَنََّك حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّ

أِلُمَِّتَك َو َجاَهْدَت ِف َسِبيِل رَبَِّك َو َعَبْدَتُه َحىتَّ َأاَتَك اْلَيِقنُي َفَجَزاَك 
- َأْفَضَل َما َجَزى نَِبّياً َعْن أُمَِّتِه اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد  ُ اَي َرُسوَل اللَِّ اللَّ
َو آِل حُمَمٍَّد- َأْفَضَل َما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َو آِل ِإبـَْراِهيَم- ِإنََّك 

يٌد جمَِيد.« محَِ

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

دعاء عقيب الفرائض 
بعد التسليم 
أول من ينظر إىل وجه منقذ البشريةعلى رسول اهلل

غصن من أغصان شجرة النبوة، وغرس من أغراس اإلمامة، وبذرة 
الذي  النبوي  البيت  وتفتحت يف روضة  الوحي  منت يف ظالل 
أذهب هللا عنه الرجس وطهره تطهريا، تشرفت مبعاصرة أربعة من 
هلم كل  اخلالص وسخرت  الوالء  هلم  فبذلت  املعصومني  األئمة 
اجلهد من أجل إبقاء شعلة اإلسالم ورسالة أهل البيت متقدة يف 

طريق األجيال.
العنيف بني أصحاب رسالة السماء  قدر هلا أن تشهد الصراع 
العباسية  أهل البيت وبني جبهة الكفر والضالل السلطوية 
املؤمنني يف محل  أمري  بنت  زينب  السيدة  فشاهبت عمتها 
أمانة حجج هللا وإدائها على أفضل وجه، وكان هلا دور كبري يف 
نشر تعاليم األئمة األطهار فوجد فيها اإلمام املعصوم نعم الروح 
اإلميانية اخلالصة هلل فاصطفاها موضعا حصينا لسره ويدا أمينة 

ألمانته.
املتولية  لتكون  النقية  الطاهرة  اجلليلة  املرأة  هذه  هللا  اختار  لقد 

بقية هللا يف أرضه وحجته على عباده ومن ميأل  لوالدة  والقابلة 
به األرض قسطا وعدال اإلمام احلجة املنتظر، فكانت أهال 
هلذا الشرف، فهاالت القداسة واجلالل حتيط هبا وتشع يف روحها 
الطاهرة فهي ابنة إمام وأخت إمام وعمة إمام وحفيدة إمام وسليلة 

.سادة أهل األرض وعمة خامت األئمة
 اجلواد حممد  اإلمام  بنت  حكيمة  اجلليلة  السيدة  ولدت 
السيدة مسانة  فهي  أمها  أما  املنورة«،  »املدينة  عام)216هـ( يف 
املغربية أم اإلمام اهلادي، وقد عاصرت السيدة حكيمة أربعة 
من األئمة املعصومني هم: والدها اإلمام اجلواد، وأخاها 
 وابن أخيها اإلمام احلسن العسكري ،اإلمام علي اهلادي
 ،وتشرفت ابلطلعة الرشيدة والغرة احلميدة لوجه اإلمام املهدي
فقد وكل إليها اإلمام احلسن العسكري اإلشراف على والدة 

.البنه املهدي املنتظر السيدة نرجس
 األئمة عند  وعظيمة  منزلة كبرية  حكيمة  السيدة  احتلت 
املخلصات  املؤمنات  أسرارهم ومن  فكانت من سفرائهم ومحلة 

السيدة حكيمة
حممد طاهر الصفار

الصحيفة الّرضوية

سيرة اإلخيـار
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هلم، ففي تلك الفرتة اليت شدد العباسيون من قبضتهم وبطشهم 
على شيعة أهل البيت ومارسوا أبشع الضغوط االستبدادية للقضاء 
على أئمة أهل البيت واستئصاهلم، مل يكن األئمة يكشفون 
عن والدة املعصوم أو اإلشارة إليه سوى ألشخاص معدودين ممن 
يثقون هبم كل الثقة يطلقون عليهم أصحاب السر وكانت السيدة 

حكيمة من هؤالء األصحاب.

السيدة املباركة
نشأت هذه السيدة الطاهرة يف بيت الوحي ونلت من منبع العلم 
الصاحلات  الطاهرات  العلوايت  من  فكانت  والتقوى  والشرف 
 العابدات، وكان هلا دور يف تزويج اإلمام احلسن العسكري
ابلسيدة نرجس أم اإلمام املهدي، والقيام بشؤون والدته.
وروت عن أبيها اإلمام اجلواد األحاديث، كما قامت بدور 
الوكالة اخلاصة يف نقل األحاديث واألسئلة الرسائل عنه إىل 
العباسية من رقابتها وضغوطها  السلطة  شيعته بعد أن شددت 
على حتركات العمري وكيل اإلمام العسكري وعلى اإلمام، 
فأدت دورها العظيم واخلطري هذا على أكمل وجه، وكانت تكتم 
االمام  هلا  املهدي، وقد شهد  نرجس ابإلمام  السيدة  سر محل 
يناديها  فكان  بوجودها  يتفاءل  وكان  ابلصالح   العسكري
بــاملباركة، فشاهبت بدورها العظيم هذا دور عمتها السيدة زينب 
اليت حفظت أمانة أخيها اإلمام احلسني يف أهله وعياله وكتم سر 

.اإلمامة من بعده واليت أوصى هبا لعلي زين العابدين

مع القائم
لشراء جارية  النخاس  بن سليمان  بشر   اهلادي اإلمام  بعث 
رومية وصفها له، وشرح له تفاصيل شراء تلك اجلارية اليت وقعت 

اإلمام  معها  حتدث  بشر  اشرتاها  أن  وبعد  املسلمني،  أسر  يف 
وكانت تتقن اللغة العربية، مث بشرها بولٍد ميلك الدنيا شرقا وغراب، 
وميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا يولد هلا من 
ابنه اإلمام العسكري مث أرسل إىل السيدة حكيمة فلما 

رأهتا اعتنقتها طويال وسرت هبا كثريا.
 :فقال هلا اإلمام اهلادي

»اي بنت رسول هللا، أخرجيها إىل منزلك وعلميها الفرائض والسنن، 
 ».فإهنا زوجة أيب حممد وأم القائم

ويدلنا هذا احلديث من اإلمام املعصوم على عظيم منزلة السيدة 
حكيمة وعلمها حينما يوكل إليها تعليم أم بقية هللا الفرائض 

والسنن.
وتشهد السيدة حكيمة انبالج نور هللا يف أرضه بوالدة وليه القائم 

ابحلق....
وقد  الطاهرة  السيدة  أيتها  منزلتك  من  وأعلى  شرفك  من  هللا  زاد 
الولدة وأول من  البشرية وتويل شؤون  اختارك حلضور ولدة منقذ 

ينظر إىل وجهه املبارك والتزود منه... 
حيث يروي املفيد،1 والكليين،2 واجمللسي،3 والصدوق4 وغريهم:

إن السيدة حكيمة بنت حممد بن علي اجلواد - وهي عمة 
احلسن العسكري - رأت القائم ليلة مولده وبعد ذلك 
عدة مرات. فقد تشرفت أبن يكون هلا نصيب يف والدة حجة هللا 
 :يف أرضه كما قال هلا ابن أخيها اإلمام احلسن العسكري
األجر  يف  يشركك  أن  أحب  وتعاىل  تبارك  إن هللا  مباركة!  »اي 

وجيعل لك يف اخلري نصيبا.«5
منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند هللا   السيدة حكيمة تنل  مل 
واألئمة املعصومني لقرهبا يف النسب منهم فقط، بل كانت 
فحفظت  هلم،  الوالء  حمضة  العقيدة،  صافية  اإلميان،  خالصة 
الذي  الوقت  يف  هبا،  وحاججت  ومتسكت  وروهتا،  أحاديثهم 
استغل من يقرب هلم هذا النسب هذا األمر فادعى ما ليس له، 
فوقفت السيدة حكيمة لتنشر علمهم وتنفي ما ادعاه جعفر 

 .بن علي من اإلمامة بعد أخيه العسكري
فقد روى الشيخ الصدوق إبسناده عن حممد بن عبدهللا الطهوي، 

قال:
قصدت حكيمة بنت حممد اجلواد بعد وفاة اإلمام العسكري 
 أسأهلا من وراء حجاب عن احلجة وما قد اختلف فيه الناس 

من احلرية اليت هم فيها، فقالت: 
أو  من حجة انطقة  األرض  وتعاىل ل خيلي  تبارك  إن هللا  اي حممد، 

سيرة اإلخيـار

صامتة، ومل جيعله ف أخوين بعد احلسن واحلسني تفضيال هلما، 
وتنزيها هلما أن يكون ف األرض عديلهما، إل أن هللا تبارك وتعاىل 
خص ولد احلسني ابلفضل على ولد احلسن كما خص ولد 
هارون،  على  حجة  موسى  وإن كان   ،موسى ولد  على  هارون 

والفضل لولده إىل يوم القيامة.
احلجة  اإلمام  إىل  فتشري  حديثها   حكيمة السيدة  وتواصل 
اخللف املهدي بعد أبيه فتقول: ولبد لألمة من حرية يراتب فيها 
املبطلون، وخيلص فيها احملقون، كيال يكون للخلق على هللا حجة. 

.وإن احلرية لبد واقعة بعد مضي أيب حممد احلسن
فقال هلا الطهوي: اي موليت! هل كان للحسن العسكري ولد؟ 

وقد  بعده؟!  من  احلجة  فمن  عقب،  للحسن  يكن  مل  إذا  فقالت: 
.أخربتك أنه ل إمامة ألخوين بعد احلسن واحلسني

مث حدثته حبديث الوالدة.6

السيدة حكيمة ف ضوء التأريخ
انلت السيدة حكيمة منزلة عظيمة عند األئمة ونقلت 
لنا املصادر سريهتا العطرة املفعمة ابلوالء وقد أثىن عليها علماؤان 
األعالم قدميا وحديثا، يقول اجمللسي عندما يصف قبة العسكريني 

:املطهرة
إن فيها قرب الكرمية النجيبة، العاملة الفاضلة، التقية الرضية، حكيمة 

.بنت أيب جعفر اجلواد
مث يقول: أهنا كانت خمصوصة ابألئمة ومودعة أسرارهم، وكانت 
أم القائم عندها، وكانت حاضرة عند ولدته، وكانت تراه حينا 
السفراء  من  وكانت   ،العسكري حممد  أيب  حياة  ف  حني  بعد 
واألبواب بعد وفاته، فينبغي زايرهتا مبا أجرى هللا اللسان مبا يناسب 

فضلها وشأهنا.7
ووصفها السيد حمسن األمني يف ترمجتها أبنا: كانت من الصاحلات 
 العابدات القانتات هلا أخبار ف تزويج اإلمام احلسن العسكري

8.أم املهدي وف ولدة اإلمام املهدي بنرجس
بزايرة  الزايرة مل ختصها  إن كتب  القمي:  الشيخ عباس  وقال عنها 
خاصة مع ماهلا من رفيع املنزلة، فينبغي أن تزار ابلزايرة العامة ألولد 
األئمة، أو تزار مبا ورد لزايرة عمتها الكرمية فاطمة بنت موسى 

9.بن جعفر
توفيت السيدة املباركة اجلليلة حكيمة عام 274هـ، ودفنت 

جبوار مرقد اإلمامني العسكريني يف مدينة »سامراء«.

اهلوامش:
1. الشيخ املفيد، »اإلرشاد«، ص 326. 

2. الشيخ الکليين، »أصول الكايف«، ج 1، ص 514.
3. العالمة اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 51، ص 115.

4. الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 97.
5. العالمة اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 51، ص 12.

6. الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 426.
7. العالمة اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 99، ص 79.

8. »أعيان الشيعة، ج 6، ص 217.
9. الشيخ عباس القمي، »مفاتيح اجلنان«، ص 594.
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كثريا ما يتساءل: ملاذا آثر احلسن الصلح على االستشهاد، 
و آثر احلسني االستشهاد على الصلح؟ و ما هو وجه اجلمع 

بني املوقفني و التفسري الصحيح لكل منهما؟
و قد اجيب عن هذا التساؤل أبجوبة شىت، و قد ادى بنا البحث 

اجملرد، و منطق احلوادث اىل اجلواب التايل:
و هو ان العداء االموي لّل و رسوله، و احلقد املتغلغل، املتأصل 
يف قلوب االمويني على حممد رسول الّل، و على ويل الّل 
ال يشفيه شي ء، و ال يرضيه الصلح و االستسالم، ال يشفي تلك 
اخلسة و الغلة اال الدم و القتل مع التنكيل و التمثيل ابالموات، 
ام معاوية  القتل غليل  النيب، فلم يشف  فقد قتل محزة عم 
وجدة يزيد، حق اكلت من كبده، و حىت قطعت انفه و أذنيه، و 
اختذت منها قالدة؛ و قتل احلسني، فلم يشتف يزيد، حىت وطأ 
اخليل ظهره و صدره، و حىت نقر فمه ابلقضيب بعد حز الرأس؛ 
و قتل زيد بن علي، فلم يربد غليل االمويني، حىت نبشوا قربه، و 
استخرجوا جثته و قطعوا رأسه و صلبوه بعد املوت و الدفن، و 

  صلح الحسنصلح الحسن
و استشهاد الحسينو استشهاد الحسين

ألقوا برأسه يف عرصة الدار، تطأه االقدام، و تنقر الدجاج دماغه.
سبط  من  يرضى  فكيف  هند،  ابن  و  يزيد،  ابو  هو  معاوية  و 
.. كيف  االستسالم؟  و  ابلصلح   علي ابن  و   ،النيب
يرضى ابن ايب سفيان من ابن حممد مبا دون القتل؟! و اذا 
كان ابو يزيد يريد الصلح حقا، و االستسالم فقط، فلماذا دس 
السم للحسن السبط بعد ان صاحله، و سلم اليه االمر؟! و 
ان كان ابن هند يريد السلطان بدون معارض فلماذا دأب على 
سب سيد الكونني بعد موته و بعد ان اصبح اخو زايد االمرباطور 
االوحد؟! كال، و ألف كال، ان معاوية و ولده يزيد ال يريدان 
الصلح و ال املبايعة من احلسن و احلسني، ان اهداف معاوية 
و ولده يزيد وراء ذلك، انا االنتقام من دين الّل و رسول الّل 

.رحيانيت رسول الّل بدماء احلسن و احلسني
و كلنا يعلم ان معاوية أمكر و أخبث و أعرف ابلعواقب من 
و  سعيه،  له  سعى  و   ،احلسن قتل  اراد  فلقد  يزيد،  ولده 
بذل جهده، و لكنه اراد يف نفس الوقت ان ال يتهم بقتله، و 

ان ال يكون مسؤوال امام الناس و التاريخ عن دمه، أراد ان ال 
حيتج عليه بدماء ابن بنت الرسول، فدس اىل مجاعة كانوا 
اذا  هبا، حىت  يغروه  و  احلرب،  على  ليحملوه   ،احلسن مع 
فعل فتكوا به، و ملا أحس االمام هبذه املكيدة فّوهتا على معاوية 
و عمالئه بطريق الصلح، و لو بقي احلسن مصمما على 
احلرب لقتل هو و اهله، و املخلصون من اصحابه على يد جيشه 

الذي أعده حملاربة عدوه، و مّت ملعاوية ما أراد.
لو استمر احلسن يف طريق احلرب لقتله اخلونة من عسكره دون 
ان يسأل معاوية عن شي ء، و ما كان ألحد ان حيتج عليه بدم 
 ،كما احتج على ولده يزيد بدم احلسني ،احلسن الزكي
نتحل معاوية  قتل احلسن على يد جيشه ال  لو حتقق  بل 
يدا عند  قاتله، و اختذ بذلك  اقتص من  دماء احلسن، و 
املسلمني، ألنه أثر للرسول و ابناء الرسول، متاما كما 
فعل مع قريبه عثمان، حرض على قتله، مث انتحل دمه و طلب 

الثأر من قاتليه! ..
اجل، لقد صاحل احلسن، و لكن معاوية ال يريد الصلح و ال 
املبايعة من احلسن، و امنا يريد كبد احلسن، كما أرادت 
غلته  ليشفي  الرسول  ابناء  دماء  يريد  احلمزة،  قبل كبد  من  امه 
من االسالم و نيب االسالم، و إال ملاذا اغتال احلسن بعد 
التاريخ  عليه  معاوية، فسجل  الصلح؟! مات احلسن بسم 
اخلزي و العار و الكفر و اجلحود، و املظامل و املآمث، و سجل 
للحسن الكرامة و العظمة، و االخالص لدين الّل، و امة جده 
رسول الّل. لقد كان الصلح رمحة و نعمة للحسن و 
يبعثون، و  لعنة على معاوية اىل يوم  شيعة ايب احلسن، و 

الفضل يف ذلك حلكمة احلسن و معرفته و بعد نظره.
و أراد يزيد قتل احلسني، صاحل او مل يصاحل، ابيع او مل يبايع، 
متاما كما أراد معاوية من احلسن، و ال شي ء أدل على ذلك 
من التمثيل ابحلسني و اصحابه بعد القتل، و من السلب و 
النهب و حرق اخليام، و من ذبح االطفال و سيب النساء، و من 
وضع السالسل و األغالل يف أعناق املرضى و أرجلهم، و من 
رفع الرؤوس على الرماح، و من ترك اجلثث يف العراء للشمس و 
الرايح، و من مرور الثاكالت حواسر على قتالهن، و من البعث 
ابلرأس الشريف، و هو مفصول عن اجلسد الطاهر. و من و من 

اىل ما ال ناية.
ان الذي ظهر من يزيد يدل بوضوح على ان املسألة ليست مسألة 
حكم، و هتالك على السلطان فحسب، و ال مسألة مصاحلة و 

مبايعة، انا أبعد و أعمق من كل ذلك، انا اشفاء غليل و قلب 
ملتهب من دين الّل و حممد بن عبد الّل، و قد جاء قتل 
 بلعنة الدهر على يزيد، كما جاء سم احلسن احلسني
بلعنة االبد على معاوية، و هذا هو هدف اهل البيت، لقد 
أرادوا عليهم افضل الصالة و الّسالم ان يفتضح املنافقون الذين 
كادوا لالسالم، مث تسرتوا ابمسه، فان تكن الوسيلة اىل هذه الغاية 
مبالني  استشهدوا غري  االستشهاد  تكن  ان  و  الصلح صاحلوا، 

ابلقتل ما دام الظهار احلق، و افتضاح الباطل.
 و ابلتايل، فان منطق احلوادث ال يفصل بني موقف احلسن
و موقف احلسني فكل منهما جاهد، و استشهد يف سبيل 
الّل، و ألقى احلجة البالغة على أعداء الّل، و الفرق يف االسلوب 
موقف  لعل  و  ابلسم،  قتل  ذاك  و  ابلسيف،  قتل  هذا  فقط، 
احلسن أبلغ يف احلجة على معاوية، ألنه صاحل و سامل، و 
مع ذلك مل يسلم. اذن ال معىن ابدا للتساؤل: ملاذا صاحل احلسن 

و قتل احلسني؟ 
النقمة  أاثر  و  الّل،  سبيل  يف  استشهد  و  قتل  منهما  ألن كال 
و اللعنة على أعداء الّل و أعداء رسوله، و عجل بدولة البغاة 

الفجار اىل اهلالك و الدمار.
»العقد  يف كتاب  جاء  مبا  الفصل  هذا  خنتم  ان  اخلري  من  و 

الفريد«،1 قال:
سأل معاوية جلساءه: من أكرم الناس أاب و أما، وجدا و جدة، و 

عما و عمة، و خال و خالة؟ 
هذا  قال:  بن علي و  بيد احلسن  فأخذ  أعلم،  انت  قالوا: 
ابوه علي بن طالب، و امه فاطمة بنت رسول الّل، و 
جده رسول الّل، وجدته خدجية زوجة رسول الّل، و عمه 
جعفر، و عمته هالة بنت ايب طالب، و خاله القاسم ابن رسول 

».و خالته زينب بنت رسول الّل ،الّل
و هذا هو ذنب احلسنني الذي استوجبا من اجله القتل عند 

معاوية و ولده يزيد!

اهلامش:
۱. »العقد الفريد«، 1953 م.، ج 5، ص 313.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، صص 69-65.
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روی اخلطيب البغدادّي إبسناده عن علقمة و األسود، قاال: 
أتينا أاب أيوب األنصاري عند منصرفه من صّفني، فقلنا له: 

اي أاب أيوب إّن هللا أكرمك بنزول حمّمد ومبجيء انقته تفّضال 
من هللا وإكراما لك حىت أانخت ببابك دون الناس، مث جئت 

بسيفك على عاتقك تضرب به أهل ال إله إاّل هللا. قال: 
أمران   هللا رسول  وإن  أهله،  يكذب  ال  الرائد  إّن  هذا  اي 
واملارقني،  والقاسطني  الناكثني  بقتال   ثالثة مع علي بقتال 
فأّما الناكثون فقد قابلناهم )قاتلناهم( أهل اجلمل طلحة والزبري، 
وأّما القاسطون وهذا منصرفنا من عندهم، وأما املارقون فهم أهل 
الطرفاوات وأهل السعيفات، وأهل الّنخيالت، وأهل النهرواانت، 

وهللا ما أدري أين هم، ولكن البّد من قتاهلم إن شاء هللا. 
ومسعت رسول هللا يقول لعّمار: 

»اي عّمار تقتلك الفئة الباغية، وأنت إذ ذاك مع احلّق، واحلق معك، 
اي عّمار بن ايسر إن رأيت علياً قد سلك واداي و سلك الناس وادايً 
َردی، ولن خيرجك من  يدليك ف  لن  فإنه  مع علي،  فاسلك  غريه 
هدي. اي عّمار! من تقلد سيفا أعان به علياً على عدّوه قّلده هللا يوم 
القيامة وشاَحني من دّر، ومن تقّلد سيفا أعان به عدّو علّي قّلده هللا 

يوم القيامة وشاحني من انر.«
قلنا: اي هذا، حسبك رمحك هللا، حسبك رمحك هللا.«

دارالعلوم،  اإلهلية«،  األلطاف  و  »خريالربية  مبارک،  عبدالّرحيم  املصدر: 
بريوت، الطبعة الولی، 1423ه.ق.، ص 356؛ »اتريخ بغداد«، ج 13، 

ص 186، رقم 7165.
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