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ترتكبها  اليت  اجلرائم  »السعودیة«  السلطات  »صنعاء«،  حتمل 
ومرورا  واحلصار  العدوان  من  بدأ  الیمين،  الشعب  االخرية ضد 

ابالعدامات.
الیوم يف مرحلة حرب مع  »الیمن«  إن  مينیون  إعالمیون  اوقال 
السعودیة وكل ما ترتكبه الرايض حبق الیمنیني هو يف إطار هذه 

املعركة.
وأضاف اإلعالمیون الیمنیون انه ال ميكن أن یتك الیمنیون اجلرائم 
اجلنائیة السعودیة حبقهم مبعزل عن ما ترتكبه من انتهاكات يف 
احلرب على الیمن. مؤكدین أن تصعید صنعاء ابلرد بشأن موضوع 
من  املسؤولیة هي جتعل  السعودي  النظام  االعدامات وحتمیلها 

هذه اجلرائم بندا من بنود عملیات الردع القادمة.
اإلعالمیون الیمنیون أضافوا انه يف مرحلة احلرب جيب أن تدرك 
هناك  أي حوار  التفاوض وعلى طاولة  على طاولة  انه  الرايض 

اىل  مشريین  ترتكب حبق.  اإلنسان  النتهاكات حقوق  ملفات 
انه لیس آخرها اجلرمية اليت تعرض هلا الشهید علي العلیي امللقب 
خباشقجي الیمن وإن هذه اجلرمية سوف لن تكون االخرية مؤكدا 

أن هذا كله یستوجب ردا.
من جهتهم قال ابحثون سیاسیون انه لیس سرا ان ما یتعرض له 
الیمن حالة خاصة تعاين من ظاهرة النسیان أو التناسي العاملي، 
مستوى  على  وسواء  احلكومات  أو  الدول  مستوى  على  سواء 

الرأي العام واالعالم ومنظمات حقوق االنسان.
وأضاف الباحثون السیاسیون انه یبدو الیمن وكأنه بقعة غائبة عن 
الكرة االرضیة ألن اخلصم هلذا حالیا یتمتع بعالقات دولیة قویة.

املصدر: قناة العامل.

كيف تقرأ تحميل صنعاء كيف تقرأ تحميل صنعاء 
النظام السعودي النظام السعودي 

الجرائم بحق اليمنيين؟الجرائم بحق اليمنيين؟

تعرض مسجد إبقلیم »أورن« الفرنسي العتداء عنصري مناهض 
لإلسالم، حسبما أفاد بیان صادر عن سلطات أورن.

املسجد  الفرنسي ابالعتداء على  الداخلیة  ندد وزیر  من جانبه 
الفتاً إىل اعتزامه فتح حتقیق حوله.

وتعرض املساجد يف إقلیم أورن الفرنسي )األحد، 21 نوفمرب، 
2022م.( العتداء عرب كتابة عبارات عنصریة ومناهضة لإلسالم 

على جدرانه.
وأفاد بیان صادر عن سلطات أورن األحد أبن املسجد الفرنسي 
التكي الكائن يف مدینة »فلريس« تعرض العتداء عنصري متثل 

بكتابة عبارات انزیة ومناهضة لإلسالم.
ابالعتداء  دارماانن  جريالد  الفرنسي  الداخلیة  وزیر  ندد  بدوره 

العنصري على املسجد، الفتاً إىل اعتزامه فتح حتقیق حوله.
عبارات  املسجد  على  املعتدون  احمللیة كتب  الصحافة  وحسب 

على جدرانه، من قبیل »فلیخرج اإلسالم من أورواب«.
بدورها أعلنت اجلمعیة املسؤولة عن إدارة املسجد اعتزامها التقدم 

بشكوى ضد من نفذوا االعتداء العنصري.

املصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية.

إعتداء عنصري على مسجد إعتداء عنصري على مسجد 
بإقليم أورن الفرنسي بإقليم أورن الفرنسي 

بعبارات مناهضة لإلسالمبعبارات مناهضة لإلسالم
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تجارة الحالل تلقى إقبااًل تجارة الحالل تلقى إقبااًل 
متزايدًا في الواليات المتحدةمتزايدًا في الواليات المتحدة

يف القرن املاضي كانت قیمة جتارة احلالل يف العامل ال تزید عن 
العقدین  خالل  لكن  الدوالرات،  من  امللیارات  عشرات  بضع 

املاضیني فقط قفزت إىل أكثر من ترلیونني ومئيت ملیار دوالر.
ومنو متسارع جعلها قطاعاً جاذابً لالستثمار ابلنسبة للشركات 

املصنعة واملنتجة على اختالف انواع السلع.
ویرى خمتصون أن تسارع منو السلع واخلدمات احلالل يف الدول 
الغربیة وأمهها الوالايت املتحدة، جاء نتیجة لعوامل عدیدة أمهها 
ارتفاع عدد املهاجرین من الدول اإلسالمیة مبا فیها العربیة ابلطبع، 
فضالً عن ارتفاع هامش الربح ابلنسبة للشركات العاملة يف جتارة 

السلع احلالل يف الغرب.
وقال الباحث اقتصادي شریف عثمان، لـ»سكاي نیوز عربیة«: 
جتارة احلالل شكلت ما نسبته حنو أربعة يف املئة من امجايل التجارة 
العاملية حبسب تقرير حالة االقتصاد العاملي الذي أصدرته »مؤسسة 

دينر ستاندر«.
مستهلك  أكرب  تعد  اليت  املتحدة«  »الوالايت  أن  إىل  ولفت 
يف  120 كیلوغراما  البالغ  الفرد  یستهلك  إذ  العامل،  يف  للحوم 
العام، وحبسب وزارة الزراعة، أصبح تصدیر اللحوم احلالل إلیها 

املنتجات،  بتفضیل  االمریكیني  من  بدأت شرحية  بعدما  هدفا، 
لیس ألسباب دینیة فقط بل ألن بعضهم یصفها ابأللذ.

واهلند  واألرجنتني  والربازیل  املتحدة  الوالايت  شركات  وتسیطر 
منتجات  من  املئة  يف  مثانني  من  أكثر  على  النمسا  إىل  إضافة 

اللحوم احلالل اليت تباع يف العامل.
خدماٍت  وحىت  غذائیة  ومواّد  حلوٍم  من  احلالل  منتجات  وتوفر 
مالیة إسالمیة يف بعض الوالايت األمريكیة أكثر من غريها، أصبح 
سبباً هلجرات داخلیة للعرب واملسلمني املقیمني يف أمريكا لتلك 

الوالايت مثل »میتشغان« و»شیكاغو« و»كالیفورنیا«.
أما اخلدمات املصرفیة احلالل فقد أصبح هلا روادها من املسلمني 
املصرفیة  املؤسسات  قبل  یزال زهیدا، من  ما  االهتمام هبا  لكن 

األمریكیة مقابل اهتمام الشركات األمریكیة ابملنتجات الغذائیة.
فاملؤسسات املالیة اليت تتعامل ابلطریقة الشرعیة اإلسالمیة ال یزید 
عددها عن ثالث شركات فقط وال تتوفر إال يف والايت شیكاغو 

وكالیفورنیا ومیتشغان.

املصدر: اجلزيرة نت، ابلتلخيص.

اإلسرائيليون يكتشفون أن اإلسرائيليون يكتشفون أن 
الجماهير العربية ترفض التطبيعالجماهير العربية ترفض التطبيع

رصدت قناة تلفزیونیة عربیة أن اإلعالم اإلسرائیلي یواجه »موجة 
غضب عريب لفكرة مشاركة اإلسرائیلیني يف موندايل قطر وصلت 

حد التصادم«.
وأشار موقع تلفزیون »i24NEWS« يف هذا السیاق إىل أن:

جتمعات اجلماهري العربية ال ختلو من األعالم الفلسطينية اليت يرفعها 
املشجعون تضامنا مع القضية الفلسطينية.

الفتا إىل أن: اجلماهري التونسية رفعت شعار ال للتطبيع مع إسرائيل 
فهي أكرب شرحية يف قطر إذ يصل عدد العاملني يف قطر أكثر من 

30 ألف عامل.
بعض  مع  حتدث  أنه  العربیة  التلفزیونیة  القناة  مراسل  وذكر 
املشجعني العرب يف مقاهي سوق »واقف«، ونقل عنهم إشارهتم 
إىل ان القضية الفلسطينية يف سلم أولوايت الشعوب ال احلكومات.

وأكدت له: جمموعة من الشباب التونسيني، أحدهم يسكن يف كندا 
إسرائيل  مع  التطبيع  ترفض  »تونس«  أن  فرنسا..  يف  يعمل  وآخر 

رغم  إسرائيل  مع  للتطبيع  الشارع  رفض  تعي  التونسية  القيادة  وأن 
جانب  إىل  تقدميها  إىل  دول  تسعى  اليت  االقتصادية  اإلغراءات 
صندوق النقد الدويل مقابل فتح عالقات مع إسرائيل فيما أشار أخر 
إىل أن اجلزائر تقف سدا منيعا أمام تونس مقابل انضمام األخرية إىل 

اتفاقيات إبراهيم.
واستنتجت القناة العربیة أنه على الرغم من مضي عامني:

على اتفاقيات إبراهيم ورغم تطبيع دول عربية عالقتها مع إسرائيل ، 
يكشف االحتكاك مع الشعوب حتديدا العربية يف مشال إفريقيا رفضها 
لفكرة العالقات مع إسرائيل، رغم أن احلالة كانت تبدو قبل عامني 
أن إسرائيل بدأت خترتق العامل العريب وتطبع عالقتها دون أي رفض.

املصدر: شفقنا العريب
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فمن هؤالء اذن؟
.اتفق الفریقان أهنا نزلت يف علي وفاطمة واحلسن واحلسني

التنزیل« أبربع وعشرین  احلاكم احلسكاين يف »شواهد  أورد  فقد 
نزلتفي علي وفاطمة واحلسن واحلسني وخالصة  أهنا  طریقا 
القصة اهنم نذروا إنعويف احلسنان أن یصوموا هلل تعاىل ثالاث، 
فلما عوفیا، وفوا بنذرهم فجاءهم فیالیوم االول مسكني فأعطوه 
طعامهم وسأهلم يف الیوم الثاين یتیم فأعطوه طعامهمووقف بباهبم 
هذه  هبم  هللا  فانزل  طاویني  ثالاث  فباتوا  طعامهم  فأعطوه  أسري 
.اآلايت، فثبتت صفة عباد هللا الذین یفجرون هذه العني هلم

فاذن هم الذین یفجرون عني الكافور ویفیضون منها على االبرار 
لیمتزجشراهبم بقلیل من العني أي أهنا واسطة فیض على االبرار 
وهلم القیمومة التامة على ذلك، وهذا یطابق قیمومتهم على االبرار 
واهنم املقربون يف قوله تعاىل: »َكالَّ ِإَن ِكتاَب اأْلَْبراِر َلِفي ِعِليِّنَي، َو 

ما َأْدراَك ما ِعلِّيُّوَن ِكتاٌب َمْرُقوٌم َيْشَهُدُه اْلُمَقرَّبُوَن.«2
قیمومة  على  دلیل  املقربني  قبل  من  االبرار«  »كتاب  فشهادة 
املقربني على االبرار و شهادهتم علیهم، فاملقربون هم الشهداء على 
كتاب االبرار أي أعماهلم، ولذلكورد يف الزايرة »اجلامعة الكبرية« 
دارالبقاء...  وشفعاء  الفناء  دار  وشهداء  األقوم  الصراط  أنتم 
لعباده:  الزايرة شهداء على خلقه وأعالما  ويف موضع اخر من 
هؤالء  واملقربون  االبرار،  على  وهيمنتهم  املقربون  هيشهادة  »هذه 
هم السابقون الذينوصفتهم اآلية بقوله تعاىل »َو الَساِبُقوَن الَساِبُقوَن 

ُأولِئَك اْلُمَقَربُوَن.«3
املقربني وهم  الدهر« مل تزل يف سیاقات وصف  مع أن »سورة 

الذین یوفون ابلنذر.
»يُوُفوَن اِبلَنْذِر َو َياُفوَن يـَْوما كاَن َشُرُه ُمْسَتِطريا َو يُْطِعُموَن الَطعاَم 
َعلى ُحِبِه ِمْسِكينا َو يَِتيما َو َأِسريا ِإَنا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِ ال نُرِيُد ِمْنُكْم 
َجزاء َو ال ُشُكورا يُوُفوَن اِبلَنْذِر َو َياُفوَن يـَْوما كاَن َشُرُه ُمْسَتِطريا َو 
يُْطِعُموَن الَطعاَم َعلى ُحِبِه ِمْسِكينا َو يَِتيما َو َأِسريا ِإَنا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه 
يـَْوما َعُبوسا  ِإاَن َناُف ِمْن رَبِنا  ِمْنُكْم َجزاء َو ال ُشُكورا  اللَِ ال نُرِيُد 
َقْمَطرِيرا فـََوقاُهُم الَلُ َشَر ذِلَك اْليـَْوِم َو َلَقاُهْم َنْضَرة َو ُسُرورا َو َجزاُهْم 
ِبا َصبـَُروا َجَنة َو َحرِيرا ُمَتِكِئنَي ِفيها َعَلى اأْلَراِئِك ال يـََرْوَن ِفيها مَشْسا 
َو ال زَْمَهرِيرا َو دانَِية َعَلْيِهْم ِظالُلا َو ُذِلَلْت ُقُطوُفها َتْذلِيال َو دانَِية 
َعَلْيِهْم ِظالُلا َو ُذِلَلْت ُقُطوُفها َتْذلِيال َو يُطاُف َعَلْيِهْم ِبنَِيٍة ِمْن ِفَضٍة 
َو َأْكواٍب كاَنْت َقوارِيَرا َقوارِيَرا ِمْن ِفَضٍة َقَدُروها تـَْقِديرا َو ُيْسَقْوَن ِفيها 

َكْأسا كاَن ِمزاُجها َزْنَِبيال.«4 
هذا حال املقربني، ویطابق هذا الوصف لعباد هللا وارتفاع مقامهم 

عن االبرار ما يف سورةاملطففني من قوله تعاىل:
»َكاَل ِإَن ِكتاَب اأْلَْبراِر َلِفي ِعِلِينَي َو ما َأْدراَك ما ِعِلُيوَن ِكتاٌب َمْرُقوٌم 
تـَْعِرُف  يـَْنظُُروَن  ِإَن اأْلَْبراَر َلِفي نَِعيٍم َعَلى اأْلَراِئِك  اْلُمَقَربُوَن  َيْشَهُدُه 

َو  ِمْسٌك  ِختاُمُه  َمُْتوٍم  رَِحيٍق  ِمْن  ُيْسَقْوَن  الَنِعيِم  َنْضَرَة  ُوُجوِهِهْم  يف 
يف ذِلَك فـَْليـََتناَفِس اْلُمَتناِفُسوَن َو ِمزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم َعْينا َيْشَرُب ِبَا 

اْلُمَقَربُوَن.«5 
لالبرار  فیض  واسطة  املقربني  أن  اىل  ایضا  تشري  اآلايت  فهذه 
وهم الذین ميزجون شراب االبرار بشيء منالتسنیم، وألهنم وسطاء 
فیض فهم یشهدون اعمال االبرار، وهذا یتطابق مع ما تقدممن 
أن املطهرین يف هذا الشرع املقدس، املعصومني ميسون الكتاب يف 
اللوحاحملفوظ املكنون الذي یستطر فیه كل غائبة، ومنها أعمال 
العباد، فاملطهر هواملقرب، وهم عباد هللا الذین یسقون االبرار من 
عني یفجروهنا تفجريا، وهذهالعني هي عني الكافور، وهي عني 
فوق مقام االبرار، والسلسبیل الذي هو مصدراملقربني والعني اليت 
یسقون منها هو رسول هللا اذ هو القیم على املقربني الذین 

هم أهل البیت وهو مصدرهم.
فتلخص اذن أن االبرار ُیسقون كأسا ممزوجة ابلكافور، واملقربون 
هم مصدراالبرار، والسلسبیل مصدر املقربني اليت یسقون وُیسقْوَن 
منها، على أن السقایة منالعني وتفجريها، تعين أن املقربني هم 
واسطة افاضة على االبرار، الذین یفیضونبالنور والعلم واحلكمة 
املقربني وهم علي وفاطمةواحلسن  االبرار، وهؤالء  واهلدایة على 
رسول  بواسطة  السلسبیل  من عني  علیهم  یُفاض   واحلسني
هللا فعلومهم وراثة من رسول الَل كما يف الرواايت الواردة 
عنهم، مما یعين أن املقربني هم يف مقام احلجیة والقیمومة املهیمنة 
على اخللق اذ قیمومتهم تصدرمن رسول هللا الذي ینص على 

حجیتهم وامامتهم أبمر هللا تعاىل.
االفاضة  وسائط  إحدى  وكوهنا   فاطمة مقام  یتضح  وبذلك 
على اخللق النابعةمن مصدٍر إهلي ميثله رسول هللا وظهر أهنا 
الراسخني يف  من  وأهنا  هادیةهلم،  وأهنا  اخللق،  شاهدة هلل على 
العلم الذین ميسون الكتاب املكنون يف اللوحاحملفوظ، فهي من 
الذین أوتوا العلم وأثبت يف صدورهم وأهنا ممن یُعرض علیها أعمال 

العباد.

الوامش:
1. سورة الدهر، اآلیتان 5-9.

2. سورة املطففني، اآلیتان 18-21.
3. سورة الواقعة، اآلیتان 10-11.

4. سورة الدهر، اآلايت 7-17.
5. سورة املطففني، اآلايت 18-28.

الكتاب  يف  الزهراء  فاطمة  »مقامات  سند،  حممد  الشيخ  املصدر: 
الثانية،  الطبعة  دارالغدير،  قم،  حلو،  علی  حممد  حمقق  السنة«،  و 

1424ه.ق.، صص 79-74.

فاطمة فوق 
مقام األبرار

قال تعاىل: 
ِبا  َيْشَرُب  َعْينا  ِمزاُجها كاُفورا،  ِمْن َكْأٍس كاَن  َيْشَربُوَن  اأْلَْبراَر  »ِإنَّ 
َشرُُّه  يـَْوما كاَن  َياُفوَن  َو  اِبلَنْذِر  يُوُفوَن  تـَْفِجريا،  يـَُفِجُروَنا  اللَِ  ِعباُد 
ا  ُمْسَتِطريا، َو يُْطِعُموَن الَطعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكينا َو يَِتيما َو َأِسريا، ِإنَّ

نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاء َو ال ُشُكورا.«1
وصف حلال األبرار الذین نعموا برضوان هللا تعاىل وكرامته.

یشربون  اهنم  الكرمي  املقام  هذا  وأظهر مصادیق  ملقامهم،  وبیان 
كأسا صفته ممزوج بكافور.

مث تنتقل اآلیة اىل وصف هذه العني اليت هي شراب املقربني، وهي 

عني یتولىأمرها عباد هللا اذ یفجروهنا تفجريا، فمن هم هؤالء الذین 
یتولون تفجري هذه العني وأمرها، ومن مث یسقون منها االبرار؟

ان اآلیة تكفلت ببیان هؤالء املتولني ألمر هذه العني وهم عباد 
هللا الذینصفاهتم:

1. یوفون ابلنذر؛
2. خيافون یوم القیامة الذي یكون شره مستطريا مهوال.

3. یطعمون املسكني والیتیم واألسري هلل تعاىل عطاء خالصا ال 
یرجون منغريه جزاء وال شكورا.

الشيخ حممد سند
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منّوعـــات

اإليمانها الوثيق
تربت عقیلة بين هاشم يف بیت الدعوة إىل هللا تعاىل، ذلك البیت 
الذي كان فیه مهبط الوحي والتنزیل، ومنه انطلقت كلمة التوحید 
وامتدت أشعتها املشرقة على جیع شعوب العامل واُمم األرض، 

وكان ذلك أهم املعطیات لرسالة جدها العظیم.
اإلسالم،  وواقع  اإلميان  جبوهر   الرسول حفیدة  تغذت  لقد 
وانطبع حب هللا تعاىل يف عواطفها ومشاعرها حىت صار ذلك 
من مقوماهتا وذاتیاهتا، وقد أحاطت هبا احملن واخلطوب منذ نعومة 
أظفارها، وجترعت أقسى وأمر ألوان املصائب، كل ذلك من أجل 

رفع كلمة هللا عالیة خفاقة.
من  إلیه كاان  الكامل  واالنقطاع  تعاىل  ابهلل  الوثیق  اإلميان  إن 

ذاتیات ااُلسرة النبویة ومن أبرز خصائصهم.
أمل یقل سید العتة الطاهرة اإلمام أمري املؤمنني يف دعائه:»ما 
عبدتك طمعا1ً يف جنتك، وال خوفاً من انرك، ولكين وجدتك 

أهالً للعبادة فعبدتك« ؟
وهو القائل:»لو كشف يل الغطاء ما ازددت یقینًا« .

أما سید شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني، فقد أخلص هلل 
قدم  وقد  حمبته،  يف  وذاب  اإلخالص،  یكون  ما  تعاىل كأعظم 
نفسه والكواكب املشرقة من أبنائه وإخوته وأبناء عمومته قرابني 
خالصة لوجه هللا، وقد طافت به املصائب واألزمات اليت یذوب 
أنبیاء هللا  من  أحد  به  ميتحن  مل  مبا  وامتحن  اجلبال،  هوهلا  من 

وأولیائه، كل ذلك يف سبیل هللا تعاىل.
فقد رأى أهل بیته وأصحابه املمجدین صرعى، ونظر إىل حرائر 
وقد  اجلبال،  هوهلا  من  متید  حبالة  وهن  الوحي  وعقائل  النبوة 
أحاطت به أرجاس البشریة وهم یوسعونه ضرابً ابلسیوف وطعناً 
ابلرماح؛ لیتقربوا بقتله إىل سیدهم ابن مرجانة. لقد قال وهو بتلك 
احلالة كلمته اخلالدة، قال:»لك العتىب اي رب، إن كان يرضيك هذا 

فهذا إىل رضاك قليل.«
بعني  أنه  يب  نزل  ما  قال:»هون  یدیه  بني  الرضیع  ولده  ذبح  وملا 
هللا«1 أرأیتم هذا اإلميان الذي ال حدود له؟ أرأیتم هذا االنقطاع 

والتبتل إىل هللا؟

وكانت حفیدة الرسول زینب كأبیها وأخیها يف عظیم إمياهنا 
وانقطاعها إىل هللا؛ فقد وقفت على جثمان شقیقها الذي مزقته 
سیوف الشرك وهو جثة هامدة بال رأس، فرمقت السماء بطرفها 
وقالت كلمتها اخلالدة اليت دارت مع الفلك وارتسمت فیه: اللهم 

تقبل منا هذا القرابن.2
الذي  اإلميان  هذا  أمام  وخضوعاً  إجالالً  تنحين  اإلنسانیة  إن 
هو السر يف خلودها وخلود أخیها. لقد تضرعت بطلة اإلسالم 
الذي هو  العظیم  القرابن  یتقبل ذلك  أن  تعاىل  خبشوع إىل هللا 
رحيانة رسول هللا، فأي إميان مُياثل هذا اإلميان؟ وأي تبتل إىل 

هللا تعاىل ُیضارع هذا التبتل؟
اخلالدة معاين  الكلمات  الرسول هبذه  لقد أظهرت حفیدة 
الوراثة النبویة، وأظهرت الواقع اإلسالمي وأانرت السبیل أمام كل 
مصلح اجتماعي، وأن كل تضحیة تُؤدى لالُمة جيب أن تكون 

خالصة لوجه هللا غري مشفوعة أبي غرض من أغراض الدنیا.
ومن عظیم إمياهنا الذي یبهر العقول وحيري األلباب أهنا أدت صالة 
الشكر إىل هللا تعاىل لیلة احلادي عشر من احملرم على ما وفق 
أخاها ووفقها خلدمة اإلسالم ورفع كلمة هللا. لقد أدت الشكر 
يف أقسى لیلة وأفجعها، واليت مل متر مثلها على أي أحٍد من بين 

اإلنسان.
لقد أحاطت هبا املآسي اليت تذوب من هوهلا اجلبال؛ فاجلثث 
وال  مغسلني  ال  أمامها  وأصحاهبم  الرسول  أبناء  من  الزواكي 
ما  وسلبوا  اللئام،  الطغاة  أحرقها  قد  العلوايت  وخیام  مكفنني، 
على بنات رسول هللا من ُحلي وما عندهن من أمتعة، وهن 
یعجن ابلبكاء ال یعرفن ماذا جيري علیهن من األسر والذل، إىل 
الرسول، وهي  أحاطت حبفیدة  اليت  املآسي  من  ذلك  غري 
تؤدي صالة الشكر هلل تعاىل على هذه النعمة اليت أضفاها علیها 

وعلى أخیها.
تدول الدول وتفىن احلضارات وهذا اإلميان العلوي أحق ابلبقاء، 

وأجدر ابخللود من هذا الكوكب الذي نعیش فیه.

الوامش:
1. »حیاة اإلمام احلسني«، ج 3، ص  276.

2. املصدر السابق، ص 304.

املصدر: كتاب »السيدة زينب رائدة اجلهاد يف اإلسالم«، صص 59-56.

ابقر شريف القرشي
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منّوعـــات االنسـان الكامل

ال كآالم  یتعذب،  یتأمل،  االنسان  ان  وهي  احلقیقة،  هذه  اىل 
أمل  انه  االنسان؟  انسانیة  أمل  األمل،  احلیواانت االخرى. فما هذا 
تغرب االنسان يف هذا العامل، أمل عدم انسجام االنسان مع العامل، 
االنسان الغریب عن هذا العامل، ذلك ألن االنسان قد جاء من 
دنیا أخرى ألداء رسالة، فانفصل عن اصله وابتعد عنه، وان هذا 
الشوق والعشق واألنني  فیه  یثري  الذي  االبتعاد عن االصل هو 
واالحساس ابلغربة والرغبة يف العودة اىل األصل، اىل الوطن اي 
الرجوع اىل هللا، فهو قد أخرج من اجلنة وجيء به اىل دنیا االرض، 
ویرید ان یرجع مرة اخرى اىل تلك اجلنة املوعودة. اال ان میئه مل 
یكن خطأ وبال سبب. لقد جاء الداء رسالة. ولكن هذا اهلجر 
جيعله يف حالة دائمة من العذاب واألمل. فأمل االنسان، من هذا 
املنظور، هو األمل هلل، األمل للبعد عن هللا، والرغبة يف الرجوع اىل 
جوار هللا وقربه. ان االنسان، مهما ینل من مقام، ومهما یصل 
الیه من كمال، ومهما یبلغ من مكانة، فهو ما یزال حيس أبنه 
مل یصل بعد اىل معشوقه. یقولون ان االنسان یبحث دائما عن 
شيء ال ميلكه، وانه مادام یفتقد ذلك الشيء فانه یطلبه، وعندما 
یناله یصاب ابمللل والعزوف عن ذلك الشيء ء، فلماذا؟ انه من 
غري املنطقي أن یكون كائن ذا میل طبیعي للتلذذ بشيء، ولكنه 

یعزف عنه، بعد ان یصل الیه ویناله، فیبعده عنه.
امنا یعشقون الكمال املطلق، ویرشدوهم اىل الطریق املوصل إىل 

الكمال املطلق.
ان  املطلق، ومرة تظن  الثروة هي كمالك  أن  فانت قد حتسب 
احلیاة هي كمالك املطلق، ومرة تعترب اجلاه كماالً مطلقا. انك 
تنشد الكمال املطلق، ولكنك ختطئه، فجاء الرسل لیخرجوك من 
اخلطأ، أمل االنسان وشوق االنسان. ذلك األمل اإلهلي الذي اذا 
ادرك فهمه، أي اذا انزاحت عن عینیه استار اخلطأ، وعثر على 
معشوقه، ألصبح على غرار تلك العبادات الواهلة اليت نراها، مثال 

يف االمام علي. أال یقول القرآن:
َتْطَمِئنُّ  اللَِّ  ِبذِْكِر  َأاَل  اللَِّ  ِبذِْكِر  قـُُلوبـُُهْم  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا  »الَِّذيَن 

اْلُقُلوُب«2
یقول القرآن اذا حسب الناس اهنم هبذه الفرضیات والنظرايت، 
وحدث  حصل كذا  اذا  او  معینة  حدأ  مثال،  الثروة،  وبوصول 
كذا، یصبح الناس يف رفاه ویعیشون يف طمأنینة وامان، وتزول 
عنهم حالة االضطراب والقلق والتشكي، یقول القرآن اذا حسب 
الناس ذلك، فاهنم على خطأ وعلیهم أال ميشوا يف هذا الطریق. 
اتركوا هذه األمور، فهي مطلوبة،  یقول  القرآن، ابلطبع، ال  أن 
ولكن اخلطأ يف اعتبارها هي املوصلة إىل الراحة واهلدوء والكمال 

املطلوب. 
اصحاب املذاهب األخرى یرون أن االنسان یتأمل خللق هللا، ال 

هلل. حىت أن بعضهم یتساءل: ما معىن أمل االنسان هلل؟ ولكن اذا 
مل یتوجه االنسان حنو هللا، فان أمله لالنسان ال یصل اىل شيء. 
االنسانیة هي األمل هلل، ومن األمل هلل یكون األمل لالنسان. ما اجل 
ما یقوله الصوفیون عن سري االنسان حنو التكامل، فیذكرون أن 

مسرية االنسان تلك تتحقق يف اربع مراحل:
1. سري االنسان من ذاته اىل هللا؛ 

۲. سري االنسان مع هللا يف هللا، أي معرفة هللا؛ 
۳. سري االنسان مع هللا اىل خلق هللا؛ 

4. سري االنسان مع هللا بني خلق هللا النقاذ خلق هللا.
ما من قول اروع من هذا. سري االنسان اىل هللا. فما دام االنسان 
منفصال عن هللا یكون جیع السري على خطأ. ولكنه اذا وصل 
إىل حیث یذكر هللا، ویعرف هللا، ویرى نفسه قریباً من هللا، وحيس 
ابهلل معه، عندئذ یكون قد رجع اثنیة إىل هللا، مث مع هللا، ویصبح 

انسانة رابنیاً، ویكون انسان ال یغفل عن هللا.
وانسان هذا شأنه یتحرك بني خلق هللا، ویعمل من اجل جناهتم، 
ومن اجل حتریكهم وتقریبهم إىل هللا. اذا قلنا أن سري االنسان 
یكون من خلق هللا إىل هللا، فانه سیبقى يف مكانه إذا قلنا أن 
االنسان بغري ان یتحرك حنو هللا، یرید أن یتحرك حنو ابناء البشر، 
لن  فانه  االنسان،  املعاصرة، النقاذ  االنسانیة  املادیة  کاملذاهب 
یبلغ غایة وهو كذب حمض. مل یستطع أحد أن ینجي الناس اال 
الذین استطاعوا أن ینجوا انفسهم اوال. فما معنی جناة االنسان؟ 
ومم جناته؟ جناته من أسر الطبیعة، من أسر اخیه االنسان، أي 
حترر االنسان من االنسان إن صّح القول صّح التحرر. االنسان 
ینبغي أن ینجو من ذاته، من نفسه األمارة ابلسوء، من حمدودیته 
اخلاصة. ومامل ینج االنسان من حدوده اخلاصة، فلن یقدر على 

التحرر من اسار الطبیعة، وال من اسار الناس اآلخرین.
هل االنسان، من حیث املنظور االسالمي واملقاییس االسالمیة، 
هو ذلك الذي حيمل هّم اآلخرین ویتأمل هلم، أم أنه الذي حيمل أمل 
هللا فقط، أم أنه لكونه حيمل أمل هللا حيمل أمل االنسان ایضا؟ انه 

حيمل أمل االنسان ایضا، وهذا هو األمل. 

الوامش:
1. سورة فصلت، اآلیة 53.
2. سورة الرعد، اآلیة 28.

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

االنسـان الكامل

سير االنسان نحو التكاملسير االنسان نحو التكامل

اّن االنسان نفسه یكون لنفسه بـاابً من ابواب املعنوايت، ذلك 
الباب الذي یدخل منه االنسان اىل عامل املعنوايت، أو يف األقل، 
یدرك املعنوايت. ان قصدان القول أبن االنسان هو نفسه ابب 
اىل املعنوايت، وانه من ابب وجوده یستطیع ان یرى عامل املعىن 
ویكتشفه، هو القول أبن يف االنسان حاالت ال یتفق عاملها مع 
عامل املادايت. وهذا قول ال حتسبوا ان من یقول به هم علماء 
علماء  من  به كثري  یقول  بل  فحسب،  القدامى  والروح  النفس 
الروح احملدثني ایضا، فقد اعتف هؤالء مؤخراً أبن يف االنسان 
حاالت ال ميكن تفسريها على وفق املنظورات املادیة، وامنا هلا 
حساابهتا اخلاصة هبا. یقول النيب الكرمي: »من عرف نفسه 

فقد عرف ربه.«

ان هللا قد فتح لالنسان، يف قبال االشیاء األخرى كافة، حساابً 
یقول:  الذي  القرآين  التعبري  هذا  الحظ  ومستقال.  منفصال 
»َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اآْلفَاِق َويف أَنـُْفِسِهْم َحتَّٰ يـَتـَبـنيََّ َلُْم أَنَُّه احْلَقُّ َأَومَلْ 

َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلٰى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد«1
أنّه یبني ذلك يف حساب مستقل، ومن هذه اآلیة ظهـرت عنـدان 
مصطلحات مثل »آفاق« و »أنفس« ودخلت األدب، فیقولون 

»آفاق النفس« و »قضااي نفسیة«.
تدل  واليت  االنسانیة،  القیم  اسم  علیها  یطلق  اليت  االمور  ان 
على معنویة االنسان، كثرية. ولكن ابالمكان تلخیص كل تلك 
القیم يف قیمة واحدة، وهي األمل والتأمل. جیع املذاهب واملدارس 
املختلفة يف العامل قد حبثت يف موضوع القیم االنسانیة، وتوصلت 
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صراطاً مستقيماً و سنة الداية »فـََلْن جتََِد ِلُسنَِّة هللِا تـَْبِديالً َو َلْن جتََِد 
ِلُسنَِّة هللِا حَتْوِياًل«.

وان قوله تعاىل: »َو لَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُکنـُْتْم تـَْعَمُلوَن« لدفع ما يسبق إىل 
الوهم ان استناد الضالل و الدى اليه سبحانه يبطل أتثري اختيارهم 
فی ذلک و تبطل بذلک الرسالة و تلغو الدعوة، فأجيب ابّن السؤال 
ابق على حاله، کّما ان اختيارکم ال يبطل بذلک، بل هللا سبحانه ميد 
انتم ختتارونه ابلرکون إىل معصيته أو  لکم من الضالل و الدى ما 

ابالقبال إىل طاعته.5
اذاً اآلايت یتمم بعضها بعضاً ویفّسر بعضها البعض اآلخر فاّن 
هللا تعاىل اّلذی یقول »ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء« هو نفسه القائل »َو ُيِضلُّ 
هللاُ الظَّاِلِمنَي«6 أو »َکَذِلَک ُيِضلُّ هللاُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَتٌب«7 أو 

»َکَذِلَک ُيِضلُّ هللاُ اْلَکاِفرِيَن«8
اىل  االلتفات  یشاء، ولکن البّد من  ُیضل من  ان هللا  صحیح 
النوع اّلذی یضله هللا و ما هو هذا السنخ اّلذی یضلهم سبحانه.
اآلايت حتدد لنا صفات هؤالء فنقول: ان هللا یضل »الظاملني« 
»الکافرین«،  و  »املسرفني«  و  »الفاسقني«  و  »الکاذبني«  و 
هؤالء الذین اختاروا ومبحض ارادهتم انتهاج هذا املنهج املؤدی 

إىل الضالل.
اذاً مقدمات الضالل حتت اختیار اإلنسان وارادته .

وکما ان مقام الضالل له شروط کذلک مقام اهلدایة له شروط 
أیضاً.

فاذا قال تعاىل »يـَْهِدی َمْن َيَشاُء« ال یعنی ذلک ان اهلدایة غري 
مشروطة بشرط أو شروط مسبقة، بل اآلايت اأُلخرى تؤکد انّه 
البّد من توفر مموعة من الشروط کمقدمة هلا، منها قوله تعاىل 
ُسبـَُلَنا«9 و فی آیة ُأخرى »َو  لَنـَْهِديـَنَـُّهْم  ِفيَنا  الَِّذيَن َجاَهُدوا  »َو 
هللاُ الَ يـَْهِدی اْلَقْوَم اْلَفاِسِقني« و»ِإنَّ هللَا الَ يـَْهِدی اْلَقْوَم اْلَکاِفرِيَن« 
و فی ُأخرى »الَ يـَْهِدی َکْيَد اخْلَائِِننَي« و»ِإنَّ هللَا الَ يـَْهِدی َمْن ُهَو 

َکاِذٌب َکفَّاٌر«.
فللهدایة شروطها و للضالل شروطه، و من املعلوم ان الصاحلني 
و املتقني نصیبهم اهلدایة و الرشاد و ال یضلون و ال ینحرفون عن 
جادة احلق، و على العکس من ذلک املعاندون فاهنم ال یلیق هبم 

إالّ الضالل، و اما اهلدایة فال تلیق هبم أبداً.
و هناک نکتة مهمة جيب االلتفات الیها و هی: اّن بیان الطریق 
و رسم املنهج احلق هو من وظائف و مهام الباری تعاىل، و اما 
هذا  على  والسري  االلتزام  فی  فتتمثل  مهمته  و  اإلنسان  وظیفة 
الطریق و اعتماد املنهج املرسوم له من قبل الباری للوصول إىل 

سار  و  اجلادة  عن  احنرف  فاذا  یتوخاه،  اّلذی  األصلی  اهلدف 
اّلذی  هو  النه  هو  عاتقه  على  املسؤولیة  تقع  آخر  طریق  على 
َیْدُعوا ِإىَل َداِر  اختار ذلک، قال تعاىل فی کتابه الکرمي »َو هللاُ 
السَّاَلِم«10 یعنی ان هللا یدعو الناس إىل دار السعادة و منزل 
أی  َسِبياًل«  رَبِِّه  ِإىَل  اختَََّذ  َشاَء  یقول سبحانه »َفَمْن  و  السالمة، 
اإلنسان هو اّلذی یشاء و ینتخب اختیار السبیل إىل ربّه و هللا 
سبحانه ميدُّ له ید العون »َو الَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنـَْهِديـَنَـُّهْم ُسبـَُلَنا«.

واما اّلذی ینحرف عن طریق االميان و ميیل إىل جادة الغوایة و 
يـُْؤِمُنوَن ِباَيِت هللِا  االحنراف فیدخل فی قوله تعاىل »ِإنَّ الَِّذيَن الَ 
الَ يـَْهِديِهُم هللاُ َو َلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم«،11 فاآلیة واضحة الداللة علی 
اهلدى  على  العمى  اختار  اّلذی  اإلنسان  تشمل  ال  اهلدایة  اّن 

والضالل على االستقامة.
فاذا التفتنا إىل هذه اآلايت املبارکة مل یبق فی النفس ادىن شک 
افراد اإلنسان احلریة و  و ال ریب ابّن هللا تعاىل قد منح جیع 
االختیار و االستقالل فی اختیار الطریق اّلذی یریدونه، قال تعاىل 
»ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِکًرا َو ِإمَّا َکُفورًا«12 أی بّینا له طریق احلق 
و طریق الباطل و ترکنا له االختیار فقد خيتار اهلدایة و الشکر و 

قد خيتار العناد و الکفر.
الکاذبني و اجملرمني، بل ان  الظاملني و  إّن هللا تعاىل ال یهدی 
هؤالء مصداق لقوله تعاىل »َو َمْن يـَْعِص هللَا َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ 
موضع  فی  نفسه  وضع  اّلذی  اإلنسان  اما  و  ُمِبيًنا«13  َضاَلالً 
یستحق بسببه نزول رمحة اهلدایة علیه حینئذ یکون مصداقاً لقوله 
تعاىل »اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَـُّقوا هللَا َیَْعْل َلُکْم فـُْرقَااًن«14 على 
العکس من الطائفة السابقة الّتی یقول تعاىل حبقها »ِإنَّ هللَا اَل 

يـَْهِدی اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي«.
اذاً اختیار طریق الرشاد و الضالل ابیدینا و هذه حقیقة یدرکها 

کل انسان بوجدانه.
٭٭٭

أّما حول السؤال الثاين، جيب أن نشري إلی مموعة من النکات 
الضروریة، منها:

1. معنی الداية
اللطف و  الطریق من جهة  إراءة  اهلدایة أتتی مبعنی االرشاد و 

ارادة اخلري.

األسئلة واألجـوبة

األسئلة واألجـوبة

هداية اهلل 
لجميع الناس

السؤال:
1. ما املراد من قوله تعاىل »فَِإنَّ هللَا ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َو يـَْهِدی َمْن 
َيَشاُء«، أال تدل اآلیة على سلب االختیار و تؤید القائلني ابجلرب؟ 
2. و ملاذا مل یشأ هللا تعالی اهلدایة جلمیع البشر و نیل اخلري من 

قبل اجلمیع؟

اجلواب:
بنّي هللا تعاىل فی کتابه اجملید و فی اکثر من آیة من آايت الذکر 

احلکیم مسألة الضالل و اهلدایة و ببیاانت خمتلفة و متعددة.
و األمر اجلدیر اباللتفات الیه هنا ان بعض آايت القرآن الکرمي ال 
ميکن تفسريها مبعزل عن اآلايت اأُلخرى وأخذ النتیجة منها، بل 
البّد من االستعانة ابآلايت اأُلخرى ملعرفة املعىن احلقیقی اّلذی 

تریده، نشري إىل مناذج منها:
َواِحَدًة  أُمًَّة  جَلََعَلُکْم  َشاَء هللاُ  َلْو  النحل: »َو  تعاىل فی سورة  قال 
َعمَّا ُکنـُْتْم  لَُتْسأَُلنَّ  َو  َيَشاُء  َمْن  يـَْهِدی  َو  َيَشاُء  َمْن  ُيِضلُّ  َلِکْن  َو 

تـَْعَمُلوَن«1
وفی سورة الکهف: »َمْن يـَْهِد هللاُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلْل فـََلْن 

جتََِد َلُه َولِيًّا ُمْرِشًدا«2
َلُه َو  َهاِدَى  َفالَ  ُيْضِلِل هللاُ  وقال تعاىل فی سورة االعراف: »َمْن 

َيَذرُُهْم ِفی طُْغَياِنِْم يـَْعَمُهوَن«3
وقال تعاىل فی سورة الزمر: »َو َمْن ُيْضِلِل هللاُ َفَما َلُه ِمْن َهاد * َو 

َمْن يـَْهِد هللاُ َفَما َلُه ِمْن ُمِضّل«4
یقول العالّمة الطباطبائی فی »تفسري املیزان« ذیل اآلیة 93 من 

سورة النحل: 
و با تقّدم يظهر ان املراد جبعلهم أَمة واحدة رفع االختالف من بينهم 
ومحلهم على الدى والسعادة، وابالضالل والداية ما هو على سبيل 
اجملازاة ال الضالل والدى االبتدائيان، فان اجلميع على هدى فطری، 
فالذی يشاء هللا ضالله فيضله هو من اختار املعصية على الطاعة 
من غري رجوع وال ندم، و اّلذی شاء هللا هداه فهداه هو من بقى 
على هداه الفطری وجرى على الطاعة أو تب و رجع عن املعصية 
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2. انواع الداية االلية
اذا نظران الی آايت الذکر احلکیم نراها تقسم اهلدایة - و بصورة 
کلیة - الی اهلدایة التکوینیة، و اهلدایة التشریعیة. اهلدایة التکوینیة 
هی اهلدایة العامة التی تتعّلق بکل الظواهر الوجودیة، و ان هللا 
تعالی یسوق املوجودات الی کماهلا املنشود و هدفها املقصود من 
خالل ما اودع فیها من قدرات و استعدادات و لقد اشار القرآن 
الکرمي الی هذه القضیة بقوله تعالی: »رَبّـَُنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء 
َخْلَقُه ثَّ َهَدى«15 و قال تعالی: »الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َو الَِّذي 

َقدََّر فـََهدى«16
و اما اهلدایة التشریِعیة فهی هدایة خاصة متنح الصحاب العقل 
و الفکر، و تتعلق ابالمور الشریعیة من قبیل االعتقادات احلقة 
و القوانني االهلیة ما ینبغی و ما ال ینبغی و... و التی جاءت 
قال   ،املعصومني االئمة  و  االنبیاء  طریق  عن  البشر  الی 
تعالی: »َفرِيًقا َهَدٰى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّاَلَلُة«17 و قال تعالی: 
یفهم من خالل  ُمْسَتِقيٍم«18  ِصَراٍط  ِإىَلٰ  َيَشاُء  َمْن  يـَْهِدي   ُ »َواللَّ
التخصیص املذکور ان املراد من اهلدایة هنا هو اهلدایة التشریعیة، 
و ابلطبع ان اهلدایة التشریعیة و ان کانت خاصة - مقارنة بسائر 

املوجودات - اال اهنا عامة ابلنسبة الی افراد االنسان.

4. اختيار االنسان هداية تکوينية
ان االنسان و بعنوان کونه خملوقا و مملوکا هلل سبحانه ميتاز عن 
سائر املوجودات ابنه الوجود الوحید الذی خلق حرّا و هناک 
اختیاره  االنسان و  تؤکد حرّیة  التی  القرآنیة  املئات من اآلايت 
شاَء  َمْن  َو  فـَْليـُْؤِمْن  شاَء  َفَمْن  رَبُِّكْم  ِمْن  احْلَقُّ  »َوُقِل  تعالی:  قال 
فـَْلَيْكُفْر«19 وقال عّز من قائل: »ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا 

َكُفورًا«20
اذاً االنسان هو الذی یرید و یشاء ما یفعل و ما ال یفعل، و 

للشاعر االیرانی املولوی بیت من الشعر یقول فیه ما مضمونه:
ان قولک افعل هذا او افعل ذلک هو دليل اختيارک ايها االنسان21

و ان هذه احلریة هی جزء من خلقة االنسان و وجوده و اهنا 
أمر ال ینفک عن االنسان ابی حال من االحوال. اذاً االنسان 
مرب فی اصل اختیاره و حریته، و ذلک النه لو کان خمتاراً فی 
اختیار ففی مثل هذه الصورة یقدر علی ان خيتار االٌ یکون خمتاراً، 
و احلال اننا الجند انساانً یستطیع ان یکون غري خمتار. من هنا 
نعرف ان منشأ اختیار االنسان ال ميکن ان یکون هو االنسان 
نفسه و اال یرد اشکال الدور او التسلسل. نعم هو خمتار فی 
االفعال و االعمال التی تنسب الیه فهو حر حسب الفطرة و 

الطبیعة فی الفعل او التک و هذه هی اهلدایة التکوینیة.

5. نظام الوجود و السنة االلية
ان نظام الوجود قائم علی اساس قانون العلیة و املعلولیة، و ان 
السنة االهلیة جرت علی ان تسري االمور علی اساس االسباب و 
اجملاری الطبیعة، و فی مسألة اهلدایة و فّر املولی تعالی الوسائل 
الالزمة لیتضح اهلدف و تنکشف االمور ملن یرید الوصول الیها، 

و لیتمکن العبد من الوصول الی هدفه النهائی.
آايت  لصریح  طبقاً  و  اآلنفة  النقاط  االعتبار  بنظر  اخذان  فاذا 
القرآن الکرمي نری ان اهلدایة التکوینیة شاملة جلمیع املوجودات 
و ان االنسان ابالضافة الی اهلدایة التکوینیة انل شرف احلصول 
قد  االنسان  ان  ابعتبار  لکن  و  أیضاً،  التشریعیة  اهلدایة  علی 
خلق و هو حيمل صفة االختیار و احلریة فی طبیعته و جوهره 
تکویناً من هنا فهو خمتار فی االستعانة ابهلداايت االهلیة اخلاصة 
لیوّفر االرضیة املناسبة للهدایة الکربی، کما انه خمتار أیضاً فی 
ان یتمٌرد علی هذه اهلدایة اخلاصة و یغض الطرف عنها و یسري 
فی الطریق املعاکس للهدایة مما ینتهی به فی هنایة املطاف الی 

الکفر و الظلم.
ندرک  ان  ميکن  البحث  بداايت  فی  ذکرت  التی  اآلیة  من  و 
االنسان حاله حال سائر  لو شاءت جلعلت  االهلیة  االرادة  ان 
املخلوقات العدمية االختیار.و لکن شاءت االرادة االهلیة ان هتب 
االنسان اهلدایة التکوینیة و التشریعیة و فی نفس الوقت الذی 
عن  احلق  لیمتاز  مسؤوالً  االختیار جعلته  و حق  احلریة  منحته 

الباطل عن هذا الطریق.

األسئلة واألجـوبة

النتيجه
الکاذبني و اجملرمني، بل ان  الظاملني و  إّن هللا تعاىل ال یهدی 
هؤالء مصداق لقوله تعاىل »َو َمْن يـَْعِص هللَا َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ 
موضع  فی  نفسه  وضع  اّلذی  اإلنسان  اما  و  ُمِبيًنا«22  َضاَلالً 
یستحق بسببه نزول رمحة اهلدایة علیه حینئذ یکون مصداقاً لقوله 
تعاىل »اَي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَـُّقوا هللَا َیَْعْل َلُکْم فـُْرقَااًن«23 على 
العکس من الطائفة السابقة الّتی یقول تعاىل حبقها »ِإنَّ هللَا اَل 

يـَْهِدی اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي«.
اذاً اختیار طریق الرشاد و الضالل ابیدینا و هذِه حقیقة یدرکها 

کل انسان بوجدانه.
إّن هللا تعالی اراد هدایة جیع املوجودات، اال انه و طبقاً للسنة 
االهلیة ان االنسان الذی خيتار السري فی طریق الظلم و الکفر من 
الطبیعی ان ال تشمله اهلدایة االهلیة الن اهلدایة االهلیة ال ميکن ان 
تتعلق به24 و اما االنسان الذی خيتار و ابرادته السري فی طریق 
احلق فانه یوفق للهدایة الکربی25 قال تعالی: »َوالَّذيَن جاَهدوا 

فينا لََنهِديـَنَـُّهم ُسبـَُلنا َوِإنَّ اللََّ َلَمَع املُحِسننَي«26 و27

الوامش:
1. سورة النحل، اآلیة 93.

2. سورة الکهف، اآلیة 17.
3. سورة االعراف، اآلیة 186.

4. سورة الزمر، اآلیتان 36 و37.
5. سورة املیزان، اآلیتان 6 و48.

6. سورة ابراهیم، اآلیة 27.
7. سورة غافر، اآلیة 34.
8. سورة غافر، اآلیة 74.

9. سورة العنکبوت، اآلیة 69.
10. سورة یونس، اآلیة 25.

11. سورة النحل، اآلیة 106 .
12. سورة الدهر، اآلیة 3.

13. سورة االحزاب، اآلیة 36.
14. سورة االنفال، اآلیة 29.

15. سورة طه، اآلیة 50.
16. سورة االعلی، اآلیتان 2 و 3.

17. سورة االعراف، اآلیة 30.
18. سورة البقرة، اآلیة 213.
19. سورة الکهف، اآلیة 29.
20. سورة االنسان، اآلیة 3.
21. مولوی، مثنوی معنوی.

22. سورة األحزاب، اآلیة 36.
23. سورة األنفال، اآلیة 29.

24. سورة البقرة، اآلیة 264؛ سورة املائدة، اآلیة 67؛ سورة التوبه، اآلیتان 
37 و80.

25. نفس املصدر.
26. سورة العنکبوت، اآلیة 69.

27. العالمة الطباطبائی، »تفسري املیزان« )املتجم(، نشر حممدی، الطبعة 
الثالثة، 1362ه، ج 14، ص 214 و ما بعدها ص 66 و ما بعدها و 
ج 17، ص 167 و ما بعهده، و ج 32، ص 89 و ما بعدها؛ مکارم 
الشريازی، »تفسري منونه )االمثل فی تفسري کتاب هللا املنزل«، ج 1، صص 
67 و 430 و ج 2، ص 259 و ما بعدها، و ج 17، ص 166 و ما 
بعدها، و ج 25، ص 366 و ما بعدها و ج 11، صص 365 و 223 

الی صص 226 و 420 و ما بعدها.

املصدر: إسالم کوئست.نت

األسئلة واألجـوبة
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منّوعـــات

بنت علي بن  ايب طالب 5 جادی االولی، ذکری والدة السیدة زینب
النساء  سیدة  شخصیة  يف  املاثلة  النفسیة  الصفات  أبرز  من 
زینب هي العزة والكرامة؛ فقد كانت من سیدات نساء الدنیا 
يف هذه الظاهرة الفذة، فقد محلت بعد مقتل أخیها من »كربالء« 
إىل »الكوفة« سبیة، ومعها بنات رسول هللا قد هنب جیع ما 
علیهن من حلي وما عندهن من أمتعة، وقد أضر اجلوع أبطفال 
أهل البیت وعقائلهم، فتفعت العقیلة أن تطلب من اولئك 

املمسوخني - من شرطة ابن مرجانة - شیئاً من الطعام هلم.
وملا انتهى موكب السبااي إىل الكوفة، وعلمن النساء أن السبااي من 
أهل بیت النبوة، سارعن إىل تقدمي الطعام إىل األطفال الذین 
ذوت أجسامهم من اجلوع، فانربت السیدة زینب خماطبة نساء 

.أهل الكوفة قائلة: الصدقة حمرمة علينا أهل البيت
يف  ما  ألقوا  ذلك  عمتهم  من   البیت أهل  أطفال  مسع  وملا 
إن  لبعض:  یقول  بعضهم  وأخذ  الطعام،  من  وأفواههم  أیدیهم 

.عمتنا تقول: الصدقة حرام علينا أهل البيت

ميراثها من العزة و الكرامة

الحكــايات

13 جادی االولی، ذکری استشهاد فاطمة الزهراء
دفن  فرغ من  املظلومیة حینما  تلك  املؤمنني عن  أمري  عرب 
خدیه،  على  دموعه  فأرسل  احلزن،  به  هاج  حیث   ،الزهراء

وحول وجهه إىل قرب أخیه رسول هللا فقال: 
النازلة يف جوارك،  ابنتك  »السالم عليك اي رسول هللا، عين وعن 

والبائنة يف الثرى ببقعتك، واملختار هللا لا سرعة اللحاق بك.« 
إىل أن قال: »وإىل هللا أشكو، وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على 
هضمها، فأحفها السؤال، واستخربها احلال، فكم من غليٍل معتلٍج 
بصدرها مل جتد إىل بثه سبياًل، وستقول وحيكم هللا وهو خري احلاكمني.«

إىل أن قال: »واهاً واهاً! والصرب أمين وأمجل، ولوال غلبة املستولني 
جلعلت املقام واللبث عندك لزاماً معكوفاً، وألعولت إعوال الثكلى 
على جليل الرزية، فبعني هللا تدفن ابنتك سراً، ويهضم حقها قهراً، 
ومينع إرثها جهراً، ومل يطل العهد، ومل يلق منك الذكر، فإىل هللا اي 
رسول هللا املشتكى، وفيك اي رسول هللا أمجل العزاء، صلى هللا عليك 

وعليها  السالم والرضوان.«1
وقام على شفري القرب فقال:

أي تربیة فذة ترىب علیها أطفال أهل البیت! إهنا تربیة األنبیاء 
والصدیقني اليت تسمو ابإلنسان فتفعه إىل مستوى رفیع یكون 

من أفضل خلق هللا.
وملا سريت سبااي أهل البیت من الكوفة إىل الشام مل تطلب 
إىل  اإلسعافات  من  شيء  أي  الطریق  طیلة   زینب السیدة 
األطفال والنساء مع شدة احلاجة إلیها؛ فقد أنفت أن تطلب أي 

مساعدة من اولئك اجلفاة األنذال الذین رافقوا املوكب.
والكرامة،  العزة  وأبیها  جدها  من  هاشم  بين  عقیلة  ورثت  لقد 
والشرف واإلابء، فلم ختضع ألي أحٍد مهما قست األايم وتلبدت 

الظروف، إهنا مل ختضع إال إىل هللا تعاىل.

املصدر: ابقر شريف القرشی، »السيدة زينب رائدة اجلهاد يف اإلسالم«، 
ص 60.

لكِل اجتماٍع من خليلني فرقة
كل الذي دون الفراق قليل

وإن افتقادي فاطماً بعد أمحٍد
دليٌل على أن ال يدوم خليل2

مث قال: »اللهم إين راٍض عن ابنة نبيك، اللهم إنا قد أوحشت 
فآنسها، اللهم إنا قد هجرت فِصلها، اللهم إنا قد ظلمت فاحكم 

لا، وأنت خري احلاكمني.«3و4

املصادر: 
1. املفید، »أمايل«، ص 281، ح 7؛ الطوسي، »أمايل«، 109، 166؛ 

الكلیين، »الكايف«، ج 1، ص 458، ح 3.
2. املربد، »الكامل«، ج 4، ص 30؛ و »شرح ابن أيب احلدید«، ج 10، 

ص 288. 
3. الصدوق، »اخلصال«، ص 588.

املصدر: »كتاب سيدة النساء فاطمة الزهراء«، للدكتور علي موسى الكعيب.

ندبة علي

الحكــايات
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منّوعـــات تقديم الكتاب

كتاب »السیدة زینب رائدة اجلهاد يف اإلسالم« من أتلیف 
الشيخ ابقر شريف القرشي. اختص الکتاب بسرد سرية السیدة 
زینب منُذ والدهتا إلی وفاهتا، مستعرضاً الظروف واألحداث 
اليت شهدهتا األُمة اإلسالمیة فی تلك احلقبة الزمنیة، واألهوال اليت 
الرسول من حکومة  بیت  السیدة زینب وأهل  تکبدهتا 
وأهله   احلسني اإلمام  سبطه  بقتل  انتهت  واليت  أُمیة،  بين 

وأصحابه.
یتحدث الكتاب حول السیدة زینب ومما ال شك فیه أن أهل 
البیت هم قدوتنا وقدوة كل مسلم وأن معرفتهم من األمهیات 
إىل  توصلنا  أن  من شأهنا  اليت  والعرب  املواعظ  منهم  حىت أنخذ 
مرضاة هللا تعاىل، ولتناول حیاهتم ألفت الكتب الكثرية ومن تلك 
 الكتب هذا الذي بني یدیك وهو تناول حیاة السیدة زینب

من مولدها ونشأهتا.
إلی  سَند 

ُ
وامل الرصني،  املمتع  األديب  ابأُلسلوب  الکتاب  یتمیز 

مصادر التاریخ املعتربة، فهو کما وصفته الکاتبة يف املقدمة:
دنیا  يف  سیدة  أول  هي   ،الرسول حفیدة  زینب  السیدة 
اإلسالم صنعت التأریخ، وأقامت صروح احلق والعدل، ونسفت 
قالع الظلم واجلور، وسجلت يف مواقفها املشرفة شرفاً لإلسالم 

وعزاً للمسلمني على امتداد التأریخ.
لقد أقامت سیدة النساء صروح النهضة الفكریة، ونشرت الوعي 
السیاسي والدیين يف وقت تلبدت فیه أفكار اجلماهري، وختدرت 
احلكم  وسائل  تنشره  ما  جراء  من  وذلك  الواقع؛  علیها  وخفي 
االُموي من أن االُموِیني أعالم اإلسالم ومحاة الدین وقادة املتقني، 
بصورة  وأبرزت  إعالمهم،  وأبطلت وسائل  فأفشلت خمططاهتم، 
إجيابیة واقعهم امللوث ابجلرائم واملوبقات وانتهاك حقوق اإلنسان، 
وأهنم سرقوا  خیانتهم وعدم شرعیة حكمهم،  على  دللت  كما 
احلكم من أهله، وتسلطوا على رقاب املسلمني بغري رضاً ومشورة 

منهم.

فیها  اليت وضعت  الرائعة  الثوریة  خبطبها  ذلك كله  أعلنت  لقد 
خمططاهتم  جیع  على  األضواء  وسلطت  احلروف،  على  النقاط 

السیاسیة وجردهتا من جیع املقومات الشرعیة.
وسامهت حفیدة الرسول السیدة زینب يف الثورة احلسینیة، 
وشاركت يف جیع مالمحها وفصوهلا مشاركة إجيابیة وفاعلة؛ فقد 
وقفت إىل جانب شقیقها يف أول مرحلة من مراحل جهاده، وهي 
على علم ال خُيامره أدىن شك من شهادته، وما جيري علیه وعلیها 

من صنوف الكوارث واخلطوب.
لقد جترعت حفیدة الرسول الغصص واملصائب اليت تذوب 
من هوهلا اجلبال، كل ذلك من أجل اإلسالم واحلفاظ على مبادئه 

وقیمه، ومناهضة الظلم واالستبداد.
إن السیدة زینب مبواقفها البطولیة وكفاحها املشرف ضد الظلم 
السیدات من نساء  والطغیان جيب أن تكون قدوة فذة جلمیع 
العاملني، وأن یتخذهَنا قائدة ملقارعة الظلم ونشر العدل يف األرض.
ويف ختام هذا التقدمي أرجو أن أكون قد أدیت يف هذه الدراسة 
بیت  ألهل  والوالء  احملبة  فروض  بعض   النيب حفیدة  عن 
الكرمي، وأن أكون  الذین فرض هللا مودهتم يف كتابه   النبوة
هي  اليت  اجللیلة  السیدة  هذه  قیم  بعض  إبراز  يف  سامهت  قد 
أمسى وأرفع امرأة يف اإلسالم بعد اُمها سیدة نساء العاملني فاطمة 
الزهراء. آمالً من هللا تعاىل أن تنالين شفاعتها یوم ال ینفع فیه 

مال وال بنون إال َمْن أتى هللا بقلب سلیم.

املصدر: ابقر شريف القرشي، السيدة زينب رائدة اجلهاد يف اإلسالم، 
التقدمي، صص 19-7.

تقديم الكتاب

  السيدة زينبالسيدة زينب
رائدة الجهاد في اإلسدرائدة الجهاد في اإلسد
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العائالت  أان من ساللة  لروتشيلد:  اقول  أان  لذلك  بينهم،  املشرتك 
اليت تركت مقاطعة اللورين ابالمجاع سنة 1870م. لكي حتافظ على 
قوميتها الفرنسية، وعليه فأان ال انتمي إىل الشعب اليهودي املزعوم، 
أتوجه  إنين  وتتابع  لتضامين،  مثناً  أدفعها  أبية ضريبة  له  مدينة  وغري 
إىل املواطنني اليهود الفرنسيني معلنة احتجاجي وأدعوهم إىل رفض 
لنداء دي روتشيلد وإىل إعالن متسكهم أبنم فرنسيون  االستجابة 

وليسوا يهوداً على حد قول روتشيلد.1
يف  ظهرت  اليت  من  أكثر  عنصریة  قرارات  هناك  هل  وتسأل، 
هنایة املؤمتر الصهیوين الذي عقد يف كانون الثاين سنة 1972م. 
والقاضیة إبسقاط العضویة عن كل صهیوين ال یهاجر إىل إسرائیل 
لقد  وتتابع:  املؤمتر.  يف  عضویته  من  سنوات  ست  مضي  بعد 
كرسي ذلك املؤمتر الصهیوين أولویة الدور اإلسرائیلي والشخصیة 

اإلسرائیلیة على الدور الیهودي والشخصیة الیهودیة. 
أما املفكر الفرنسي جاك بريك فقد كتب یقول: 

وعمليات  مشروعة  غزو  أعمال  هناك  تكون  أن  املمكن  من  هل 
ابلقنابل  ضرب  وعمليات  مقدسة  ضم  واجراءات  طيبة  استعمارية 

دميقراطية.2
ویتابع بريك، إن التفكري العاملي یؤكد أن الیهود لیسوا شعباً واحداً 
الصهیونیة أن یزرعوا يف نفوس  قادة  امة قومیة، لقد حاول  وال 
يف  اندماجهم  منع  أجل  من  متمیزاً  شعباً  یكونون  أهنم  الیهود 
اجملتمعات اليت یعیشون بني ظهرانیها ولتحریضهم على اهلجرة إىل 

أرض فلسطني حتت تسمیة أرض املیعاد.
بعض  إىل  النظر  وأمعنا  جانباً  والتاریخ  الكتب  وضعنا  أننا  ولو 
غرر  ممن  بعض  ألسنة  وعلى  الصهیونیة  الصحف  يف  جاء  ما 
الوالايت  من  العنكبوت  بیت   - إسرائیل  إىل  واستقدموا  هبم 
الربوفیسور  االمريكي  املخدوع  قاله  ما  لقرأان  األمریكیة  املتحدة 
روبرت غـولـدي يف صحیفة »دافـار« رداً على سؤال، ملاذا یهاجر 

األمریكیون إىل إسرائیل مث ینزحون؟ أجاب: 
مئات  خاللا  قابلنا  سنتني،  منذ  إسرائيل  يف  نقيم  وزوجيت  أان 
املستقدمني من »روسيا« و»بولندا« أو »رومانيا« و»الند« و»كندا« 
يعنيه  و»احلبشة« و... نستطيع القول بصدق، اننا مل نقابل واحداً 
البقاء يف إسرائيل. وليس السبب الرب من اخلدمة العسكرية، وال 
من مستوى املعيشة السي. ولکن ألننا ال نستطيع العيش مع أانس 

عنيدون عنصريون ال يريدوننا هنا.
ويف هذا اجملال تقول سیدة أمريیكیة أن اإلسرائیلیون شرسون وی 

وميلؤهم احلقد والشك واخلوف، وتقول: 
إذا كان املنفى واالضطهاد وال اليهودية اثلوث تشكيل الشخصية 

اليهودية، فقد أصبح الوطن واحلرب وعقيدة العنف اثلوث تشكيل 
الشخصية الصهيونية - اإلسرائيلية اجلديدة، وإذا كان ما جئنا على 

ذكره هو من عمر السبعينات. 
»هآرتس« حتت  بتاریخ 2000/۹/29م.  العدد ۲۳  يف  جاء 

عنوان »من هو الیهودي؟«3
متمع التناقضات هو أقرب ما ميكن إطالقه من تعبري لوصف 
یعد یكتفي مبا عنده من  الذي مل  العنكبوت اإلسرائیلي،  بیت 
اثنیات وأعراق فیذهب إىل أطراف األرض حبثاً عن أسباط یقول 

عنها إهنا ضائعة.
عناوینها  تستعر حرب مل حتسم  ففیما  الكیان،  أمر هذا  غریب 
املختلفة مثل، من املختلفة هو الیهودي، الدین والدولة، اهلویة، 
قانون العودة، وزاد من هذه احلرب اهلجرة املسعورة ملادة بشریة 
سیئة فاقدة للخلفیة االیدیولوجیة حبسب احلاخامیه الرمسیة، اليت 
ال ترى مفراً من إعادة هتوید كل من استقدم إىل الكیان الصهیوين 
بیت العنكبوت أما من سیقوم على هتویدهم فبالطبع حاخامات 

األشكناز فقط.
الن  ذلك  هلم  حيق  فال  الشرقیني  احلاخامات  من  اآلخرون  أما 
كل ما یفعلونه ویقولونه فمن األصل هو ابطل حبسب شریعة 

اهلاالخاة.

الوامش:
1. ضد إسرائیل، ص 57.

2. الطلیعة تشرین ۲ سنة ۱۹۷۱م.
3. هآرتس 2000/۹/29م.

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

1422ه.

بيت العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية

بيت العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية

ما هي الجذور العميقة ما هي الجذور العميقة 
للعنصرية الصهيونية؟للعنصرية الصهيونية؟

قبل اإلجابة على هذا السؤال، ال بد لنا من توضیح الفرق بني 
الیهودیة والصهیونیة .

أما الیهودیة فهي عقیدة دینیة یؤمن هبا أعداد كبرية من الیهود، 
وألهنا كذلك فهي ال تعين أن الیهود یشكلون شعباً واحداً، أو 

أمة واحدة، أو قومیة.
الذي نشر  للیهودیة  األمريكي  اجمللس  القول شهادة  ویؤكد هذا 
كتاابً بعنوان »الیهودیة دین ال قومیة«، والشعب الیهودي ابملعىن 
»الشعب  بعبارة  القول  أما  له وجود،  لیس  والطائفي  السیاسي 
الیهودي« أو شعب إسرائیل، فما هو إال رمز یشري إىل الناحیة 

الروحانیة. 
بینما الصهیونیة حركة سیاسیة عنصریة استیطانیة نشأت يف الربع 
األخري من القرن التاسع عشر على ید هرتزل وآخرین حتت شعار 
یهودیة  دولة  لتأسیس  أرض »فلسطني«  العامل يف  یهود  مل مشل 
تدین ابلدین الیهودي وتتمیز ابلعنصر الیهودي والثقافة الیهودیة.

لتخدع  الدین  بعباءة  الصهیونیة  احلركة  التفت  هدفها  ولتحقیق 

جوع الیهود ولتستخدمهم حلماً للمدافع لتنفیذ مآرهبا السیاسیة 
الفرنسي  احلاخام  املفكر  السیاق كتب  هذا  ويف  االستعماریة، 

عمانوئيل ليفني یقول: 
أان وغريي كثريون من يهود العامل رفضنا ونرفض الصهيونية وسلوكها 
قيام  مطلقة  معارضة  أعارض  وأان  فلسطني،  شعب  حبق  االجرامي 
ووجود دولة إسرائيل الصهيونية اليت حتمل يف مبادئها املظامل واجلرائم 
اليت نعيشها كشهود عاجزين وما كان لدولة إسرائيل أن تقوم دون 

ارتكاب هذه اجلرائم.
جاك هادامار  ابنة  جاهلني هادامار  الفرنسیة  الیهودیة  الكاتبة  أما 
أحد مؤسسي رابطة الدفاع عن حقوق االنسان وحفیدة مدیر 

»املعهد الدیين اإلسرائیلي« يف »ابریس« فتقول: 
أان أرفع صويت اليوم ألنين متشبعة بروح الكفاح ضد الظلم والتعصب 
بفخر  الشعور  إىل  يدعوان  الذي  روتشلد  للسيد  وألقول  العنصري 
عظيم حني يتكلم عن الشعب اليهودي الذي ال وجود له فهناك أفراد 
يدينون ابليهودية يف عدد كبري دول العامل. وهذا هو العنصر الوحيد 
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السيد روح اهلل الخمينيالسيد روح اهلل الخميني
القسم الثانيالقسم الثاني

ومع اإلعالن العام عن إجراء هذا االستفتاء، عقد علماء الدین 
على الفور جلسة، ولقي هذا االستفتاء معارضة شدیدة من علماء 
خطاب  خالل  من  الناس  وضع  الذي  اخلمیين  هللا  وایة  الدین 

وبیان، يف صورة عیوب وثغرات هذا املشروع وقال: 
1. إن القوانني االیرانیة ال تنص على إجراء استفتاء، وهذا األمر 

غري مسبوق حلد االن؛
2. لیس واضحا من هو املسؤول املخول واملفوض إجراء استفتاء، 

وهذا الشيء جيب أن حيدده القانون؛
3. يف البلدان اليت جتیز قانونیا إقامة استفتاء، یتعني منح مهلة 
اآلراء  الصحف  تنشر  وأن  مواده  لدراسة كل  للشعب  كافیة 

ووجهات النظر املوافقة واملعارضة ویطلع علیها الناس؛
4. إن املصوتني جيب أن تكون معلوماهتم بدرجة أن یعرفوا فیها 
على ماذا یصوتون؛ لذلك فان األغلبیة الساحقة ال حيق هلا اإلدالء 
أبصوهتم يف هذا اخلصوص، وأن بعض أهايل املدن واحملافظات 
ممن یتمتعون بقوة التشخص، مؤهلون لإلدالء ابصواهتم، وهؤالء 

معارضون للقضیة ابملطلق؛
5. جيب أن یتم االقتاع يف بیئة حرة، وأال یصاحبه أي ضغط 
أن  إذ  ایران،  يف  متاح  غري  األمر  هذا  وأن  وتطمیع،  وهتدید 
املناطق  جیع  يف  الناس  بتهیب  قامت  احلكومیة  املؤسسات 

ومارست ومتارس الضغط علیهم.2 
ولذلك، فقد أصدر ایة هللا اخلمیين بیاان شدید اللهجة يف 22 
املتاجر يف سوق  أغلقت  فیما  ینایر 1962م.،  الثاين/  كانون 
طهران أبواهبا مواكبة الحتجاجه وابقي مراجع الدین، وتعرضت 
اجتماعات اجلماهري هلجوم قوات نظام الشاه، وعلى الرغم من 
القبول مبقاطعة الناس لالستفتاء، فقد أعلنت وسائل إعالم نظام 
الشاه أنه مت التصویت على االستفتاء ابغلبیة االصوات. االستفتاء 
الذي مل یشارك فیه سوى عمالء النظام، وحاولت وسائل االعالم 
من خالل البث املتكرر لربقیات  التهنئة اليت أرسلتها السلطات 
للتست على فضیحة عدم مشاركة  االوروبیة،  والدول  األمریكیة 

الناس يف االستفتاء. 
لكن ایة هللا اخلمیين، بوصفه مرجعا دینیا، عمل من خالل كلماته 
االستفتاء  على  االحتجاجات  نطاق  توسیع  على  وخطاابته، 
الصوري للشاه واصدر بیاان ووصم »ثورة الشاه البیضاء« بـ»الثورة 
السوداء« ودعا إىل »تغیري احلكومة املستبدة جبریرة خمالفة أحكام 
االسالم وانتهاك الدستور«، وقام من خالل خطاابته عشیة السنة 
الدین  لعلماء  بیان  إصدار  وكذلك  )النوروز(،  اجلدیدة  االیرانیة 
الشاه، مبقاطعة احتفاالت نوروز عام  إحتجاجا على إجراءات 

1963م.، وأعلن احلداد العام يف نوروز ذلك العام.3
ذكرى  صادف  الذي  1963م.  مارس  اذار/   22 یوم  ويف 
للنظام  القوات املسلحة  استشهاد اإلمام الصادق، دامهت 
الدینیة يف مدرسة  العلوم  واليت كانت ترتدي الزي املدين، طلبة 
ابألسلحة  الطلبة  واصابة  بقتل  الشرطة  قیام  وأعقبه  »فیضیة« 
مبدینة  الدینیة  »طالبیة«  مدرسة  تعرضت  وابلتزامن،  الناریة. 
نیسان/أبریل  یوم  بیاان  اخلمیين  ایة هللا  وأصدر  للهجوم.4  تربیز 
1963م. بعنوان »مواالة الشاه، تعين السلب والنهب« لیعلن 
حلراب  االن،  قليب  لقد جهزت  الشاه:  هتدیدات  بواجه  بصراحة 
أمام  لغطرستكم واخلضوع  للرضوخ  لن أكون جاهزا  قواتكم، لكين 
جتربكم.5 لیكون ایة هللا اخلمیين، قد نقل نضاله ضد نظام الشاه 

اىل العلن من خالل هذا اخلطاب وحترمي التقیة. 

نضة 15 خرداد، 5 حزيران/ يونيو 1963م.
وبعد أربعینیة شهداء مدرسة الفیضیة، ويف یوم 3 حزیران/ یونیو 
ایة هللا اخلمیين  ألقى  الذي صادف مساء عاشوراء،  1963م. 
كلمة يف مدرسة الفیضیة رغم هتدیدات قوات النظام، وقال يف 

جانب من كلمته متوجها اىل الشاه: 
هذه  عن  أنصحك: ُكّف  إين  الشاه!  حضرة  اي  الشاه،  السيد  أيها 
أن يشكر اجلميع هللا  أن ترحل،  يوما  تقرر  إن  أريد  األعمال... ال 
على رحيلك... وإن أملوا عليك ويعطوك شيئا لتقرأه، فكر بشأنه... 
يقول جهاز  إذ  الشاه وإسرائيل  بني  العالقة  ما  لنصيحيت!...  إصغ 
الشاه،  هل  يف كالمكم...  اسرائيل  اسم  تذكروا  ال  االستخبارات 

إسرائيلي؟!...6
وألقت قوات الشاه، القیض على عدد غفري من أنصار ایة هللا 
اخلمیين، ممن كان جهاز »السافاك«7 قد حددهم، وأدخلوهم 
السجن؛ وقام مئات من أفراد القوات اخلاصة اليت أوفدت من 
هللا  ایة  منزل  مبحاصرة  یونیو  حزیران/   5 یوم  فجر  يف  طهران، 
اخلمیين، وألقت القبض علیه بینما كان یؤدي صالة اللیل، ونقلته 

إىل سجن يف »طهران«. 
ایة هللا اخلمیين مبدینة قم والقرى  اعتقال  نبأ  انتشر  وسرعان ما 
الناس  حشود  تدفقت  ذلك،  من  ساعات  وبعید  هبا،  احملیطة 
ایة  ومنزل   معصومة السیدة  ابجتاه ضریح  والغاضبني  املعزین 
اخلمیين!« يف  وإما  املوت  »إما  وتعالت صیحات  اخلمیين،  هللا 
مساء قم، فیما أطلقت قوات النظام، النار على الناس يف أطراف 
بشدة  الناس  هنضة  قمع  مت  ساعات،  وبعد  الطاهر.  الضریح 

نماذج اإلسالم

مبا  مصحوبة  إايه،  هللا  وهبها  اليت  البارزة  ومیزاته  خصائصه  إن 
فرضه  الذي  النفس  والورع وهتذیب  القرآنیة  املعارف  من  تعلمه 
على نفسه، أسهم كله يف أن یثين علیه جیع كبار الشخصیات 
للقرن  واالجتماعیني  والسیاسیني  الدینیني  الشهريین  واملصلحني 
ایة  وكان  وعظمته.  احلسنة  سجاايه  ذكر  على  وأيتون  األخري 
هللا اخلمیين فقیها وأصولیا وفیلسوفا وعارفا ومعلم أخالق وأدیبا 
احلكم  ظلم  نري  یرزح حتت  إنقاذ شعب كان  استطاع  وشاعرا، 

الشاهنشاهي وزرع براعم األمل يف قلوبه.
)األول(  السابق  القسم  ذكران يف  ما  القسم  هذا  ونستكمل يف 
ونسلط الضوء على حیاة هذه الشخصیة الفذة واجلذابة وصاحبة 

الكاریزما.

الثورة البيضاء
وأعلن حممد رضا شاه هبلوي يف كانون الثاين/ ینایر 1962م. 
وبتوصیة من أمریكا، أنه سیجري استفتاء بشان مبادئ إصالحاته 
حتت عنوان الثورة البیضاء. إن مشروع االصالحات، كان مصدره 
ومنطلقه خارجي ونتیجته خفض مستوى اإلنتاج الزراعي يف العامل 
الثالث واحلاجة إىل واردات احملاصیل الزراعیة من الدول االخرى 
لیست كانت  العملیة،  هذه  إن  املتحدة.  الوالايت  سیما  ال 
العامل  لبلدان  الداخلیة  االقتصادیة  اهلیكلیة  ختریب  إىل  ستؤدي 
الثالث فحسب، بل كانت ستزید من تبعیة هذه الدول المریكا 

يف جیع األبعاد.1

نماذج اإلسالم



الرقم 2698
جمادي األولي 1444

27الدراسات الثقافية الرقم 98
جمادي األولي 1444

الدراسات الثقافية

إرسال الرائسل والتواصل مع بعض خنبة وثوریي العامل االسالمي، 
هو  وسعى  االسالمیة.  االمة  لصحوة  األولیة  االرضیات  إرساء 
العلمیة  احلوزة  بني  للتقریب  السنني،  هذه  مدى  على  وأنصاره 
واجلامعة واإلفادة من الطاقات اهلائلة هلاتني املؤسستني، للمضي 
العلمیة  املبادرات  أهم  للنهضة. وأحد  املقدسة  قدما ابألهداف 
والسیاسیة الیة هللا اخلمیين، متثل يف بدء درس »والیة الفقیه« عام 

1969 ونشر كتاب حيمل العنوان ذاته.16
ويف عقد السبعینیات، عمل ایة هللا اخلمیين على توسیع التواصل 
واالرتباط مع التنظیمات الطالبیة االسالمیة واملناضلة يف خارج 
السنویة  االجتماعات  إىل  املوجهة  رسائله  أن  حبیث  البالد؛ 
الحتاد الطلبة املسلمني يف أمریكا وكندا وأورواب، مؤشر على هذه 
احلقیقة. وأكد يف رسالتني منفصلتني وجهت إىل احتاد اجلمعیات 
أیلول/سبتمرب و 24  االسالمیة للطلبة يف أورواب وأمریكا )21 
أیلول/ سبتمرب 1975( على »وعي ویقظة اجلیل الصاعد وهنضة 

املثقفني« لیبشر ابلنصر املبني.17
إن هذه اجلهود الواسعة الیة هللا اخلمیين إلحیاء ودميومة النضال، 
أسهمت يف أن یطلق الشعب االیراين علیه لقب »اإلمام« خالل 

سنوات عقد السبعینیات... .
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والسیطرة على األوضاع لتكن قم قد شهدت يف یوم 5 حزیران/
یونیو 1963م.، غرواب حزینا وثقیال للغایة. 

مرجعهم  سجن  على  الناس  احتجاجات  موجة  وتصاعدت 
وزعیمهم، واضطر النظام الذي كان خائفا من أن تتكرر هنضة 
5 حزیران/ یونیو، اىل اإلفراج عن ایة هللا اخلمیين من السجن یوم 
یتمكن من  أن  2 آب/ أغسطس 1963م.؛ لكن ومن أجل 
السیطرة على املوقف، عارض عودته اىل قم، ونقله إىل منزل يف 

ضواحي طهران، لكي یراقب زواره وأنشطته.8
وتصورا منه أن القمع العنیف والدامي لنهضة 5 حزیران واعتقال 
احتواء  أسهم يف  املناضلة  والقوى  الدین  علماء  من  غفري  عدد 
النهضة، أهنى النظام اإلقامة املنزلیة الیة هللا اخلمیين وأطلق سراحه 
یوم 5 نیسان/ابریل ونقله إىل قم. لكن ایة هللا اخلمیين وبعد أايم 

من االفراج عنه، واصل إلقاء كلماته الثوریة.9

احلصانة القضائية والنفي إىل تركيا
)احلصانة  الكابیتوالسیون  الئحة  البهلوي  احلكم  نظام  وعرض 
األول/ تشرین  یوم 13  الوطين  الشورى  على ملس  القضائیة( 

للتصویت علیها من دون أن یضعها مسبقا  أكتوبر 1963م. 
بتصرف النواب لدراستها إن كانت فیها ثغرات من حیث احملتوى 

ومعارضتها للدستور، ومتت املصادقة علیها.11
ويف یوم 26 تشرین األول/ أكتوبر، حیث كان یصادف ذكرى 
والدة الشاه، ألقى ایة هللا اخلمیين ومن دون االهتمام ابلتهدیدات، 
واحدة من أكثر كلماته أتثريا يف جوع علماء الدین وأهايل قم 
وابقي املدن. إن هذه الكلمة التارخيیة جاءت يف احلقیقة مبنزلة 
شؤون  يف  األمریكیة  لإلدارة  القانونیة  غري  التدخالت  حماكمة 

البلدان االسالمیة وتعریة خیاانت الشاه:
أان هلل وإان إليه راجعون. ال أستطيع التعبري عن معاانيت القلبية... إن 
أعّد األايم مت حيني موعد  القلبية،  املعاانة  يقاسي. ويف ضوء  قليب 
املوت. إيران لن يكون لا عيد. لقد حولوا عيد إيران إىل عزاء! وانتزعوا 
استقاللنا منا... وداسوا على كرامتنا؛ لقد زالت عظمة ايران... إن 
قام شاه ايران بدهس كلب أمريكي، فانم سيحاسبونه؛ وإن قام... 
طاهي أمريكي، بدهس شاه إيران، ويدهس مرجع إيراين... ال أحد 
حيق له حماسبته والتعرض له! ملاذا؟ النم كانوا يريدون احلصول على 

قرض...12

من  املوفدة  الكوماندوس  قوات  قامت  الكلمة،  هذه  وبسبب 
 4 یوم  قم  يف  اخلمیين  هللا  ایة  منزل  مبحاصرة  اثنیة  »طهران«، 
تشرین الثاين/ نوفمرب 1964م.، وألقوا القبض علیه وأرسلوه مع 
قوات األمن مباشرة إىل مطار مهراابد بطهران، ونفي إىل »أنقرة«، 
حتت تدابري أمنیة وعسكریة. ودامت إقامته يف أنقره 11 شهرا، 
وتعامل نظام الشاه خالل هذه الفتة بقسوة غري مسبوقة وقضى 
على املقاومة يف »ایران«. وشكلت اإلقامة اجلربیة يف تركیة، فرصة 
الوسیلة«.  »حتریر  أتلیف كتاب  لبدء  اخلمیين  هللا  الیة  ساحنة 
واحتوى الكتاب إضافة إىل فتاواه الفقهیة، للمرة األوىل يف تلك 
ابملعروف  واألمر  والدفاع  ابجلهاد  املتعلقة  األحكام  على  االايم 
والنهي عن املنكر وقضااي الساعة ابعتبارها واجبا شرعیا منسیا.13

النفي إىل العراق
ومكث ایة هللا اخلمیين يف »تركیا«، لنحو سنة واحدة. وسامهت 
االحتجاجات املختلفة ومحالت وسائل االعالم العاملیة، يف نقله 
من تركیا إىل العراق یوم 5 تشرین األول/ أكتوبر 1965م. ويف 
خارج  دروس  بتدرس  اخلمیين  هللا  ایة  بدأ  األشرف«  »النجف 
الفقه، وبنّي يف تلك الدروس أوىل مواقفه الرمسیة من موضوع والیة 
الفقیه. وخالل هذه الفتة من النفي، أرسل ایة هللا رسائل إىل 
علماء ورجال الدین، للتذكري ابستمرار النضال، وكان فعال بصدد 

التعبري عن عدم تغري رؤاه خبصوص مسار النهضة.14
ويف حزیران/ یونیو 1967م. اندلعت حرب بني إسرائیل والعرب 
عرفت حبرب حزیران، وتسببت بصدمات ابلغة طالت املسلمني. 
یونیو  حزیران/   7 یوم  اخلمیين  هللا  ایة  أصدر  املناسبة،  وهبذه 
1967، فتوى حّرم فیها أي عالقات جتاریة وسیاسیة بني الدول 
االسالمیة والكیان الصهیوين ودعا إىل مقاطعة السلع االسرائیلیة، 
وإابن احلرب الرابعة بني العرب واسرائیل، أصدر بیاانت، دعا فیها 
الشعب االیراين وابقي الشعوب االسالمیة إىل تقدمي الدعم املادي 
واملعنوي للمناضلني الفلسطینیني وإرسال األدویة والسالح واملؤن 

لرفد جبهة املسلمني.15
النجف األشرف  إقامته على مدى 13 عاما، يف  وخالل فتة 
استطاع ایة هللا اخلمیين ورغم الضغوط اهلائلة اليت كانت متارس 
یضعها  اليت كان  العراقیل  وكذلك  احلوزة  رجعیي  قبل  من  علیه 
على طریقه عمالء السافاك واألمن العراقي، استطاع من خالل 
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اإلنثروبولجيا اإلنثروبولجيا 
والصراعات بين والصراعات بين 

الدول والحضاراتالدول والحضارات

ألن هناك عددا كبرية من املهاجرين السودانيني ابلوالايت املتحدة، 
وعلى أطباء املستقبل أن يعرفوا على طبيعة هذه العملية ترييا وثقافيا 

حت يتفهموا الوضع أثناء عملهم. 
والدراسات األنثروبولوجية كان بقدورها أن جتنبنا الكثري من اجملازر 
والدماء لو أنا أخذت بعني االعتبار. كل صراع كبري سببه تفاصيل 
اليت  ابجملازر  وتنبأ  بعنوان  صدر كتاب  1961م.  عام  يف  صغرية. 
وابلفعل  و»الوتو« يف »رواندا«،  »التوتسي«  قبيليت  بني  ستحدث 

هذا ما جرى بعد ثالثني عاما.
وخرج كتاب أنثروبولوجي أخر تنبأ بتمزق »الصومال« وهذا ما حصل، 
وعام 1978م. كتبت عن بذور مترد لقبيلة الدينكا جبنوب السودان 
رغم أنا قبيلة مل يسبق لا أن متردت وذلك عند قيام مشاريع زراعية 

آلية يف أماكن رعوية، فحدثت احتكاكات بينهم تطورت لتمرد.
وهي نفس املشاكل بني البقارة والفور، كذلك مشكلة آبيي وتوسعت 
الصراعات حني أصبح السالح سهال بني أيدي الناس. لذا یب فهم 
التغريات اليت حتدث يف اجملتمع أو مثقفى الكراسي الوثرية يتخذون 

القرارات من مكانم من دون أن يعرفوا ما يدور على األرض.
یستطرد خلیل عبد هللا: 

يف السودان على سبيل املثال، كل االتفاقيات اليت متت بني احلكومة 
يستشاروا  مل  األنثروبولوجيني  ألن  فجوات  با  املتمردة  واحلركات 
دراسات  قيام  يتطور دون  أن  لبلد  معارفهم. ال ميكن  من  ليستفاد 
اجلارية  األنثروبولوجية  واألحباث  دقيقة.  معلومات  توفر  اجتماعية 
اآلن ليست على مستوى املشكالت اخلطرية اليت يواجهها اجملتمع، 
وغالبيتها تدور عن خروج املرأة للعمل وأثره يف األسرة أو تزايد الجرة 

إىل دول اخلليج والغرب وغريها.
حيكى د. منزول أستاذ األنثروبولوجیا جبامعة اخلرطوم جتربته اخلاصة 

يف هذا اجملال. فیقول: 
منذ سنوات قليلة، تقدمت إىل »جامعة بريجني« بـ»النرويج« لعمل 
والصوماليني  السودانيني  املهاجرين  جمتمع  عن  أنثروبولوجية  دراسة 
ابلنرويج، ومتت املوافقة من قبل أساتذة اجلامعة هناك إال أن اجلهة 
اليت متنح التمويل هناك ترددت كثريا عندما عرفت أن ميدان حبثي 

هو جمتمعهم.
أرضهم. وجاءين  ويبحث يف  أن أييت غريب  عندهم،  فشيء جديد 
خطاب ابملوافقة على التمويل على أن أقوم ببحثي يف مكان آخر! ومل 

تكن لتحل املشكلة لوال مساعدة أكادمييني من اجلامعة،. 
وهذا له عالقة بيزان القوة االقتصادية، أي أن الغربيني لديهم املال 
أنثروبولوجيا أييت  وبه يفرضون شروطهم على اآلخرين. فأي طالب 
من الغرب، لديه ما يكفي لإلقامة والتنقل ملدة عامني ليقوم بدراسة 

جمتمعاتنا بكل أوجهها، بينما طالب العامل الثالث ال متويل لم وابلتايل 
ال حبوث! 

نرویيني  ورأيت  لدراستهم،  آخرون  أييت  أبن  حيلمون  األوربيني  أن 
يسعدون وأان أطرح عليهم أسئليت، ووجدت كّما من املعلومات يف 
غاية الدقة والسهولة يف مكاتب اإلحصاء. لذا تقدمت من خالل هذا 
املؤمتر بطلب لتوفري الدعم املادي الطالب دول العامل الثالث حت 

يقوموا أبحباثهم يف اجملتمعات الغربية.
وتوسعت  األخرية،  السنوات  يف  األنثروبولوجیا  علم  تغري  ولقد 

مبادینه، فتقول ويندي جيمس: 
هناك اختالف بني هذا العلم يف »بريطانيا« والوالايت املتحدة. فكما 
هو معروف هناك األنثروبولوجيا االجتماعية، األنثروبولوجيا الثقافية 
واألنثروبولوجيا األثرية اليت هتتم بدراسة حياة الشعوب القدمية عرب 

دراسة معداهتم.
فما جدوى  قدمية  له كموضة  وينظر  يضمحل  الفرع  هذا  بدأ  وقد 
النظر إىل املتاحف والياكل العظمية واملوتی؟ لذا بدأ االهتمام ابحلياة 
معاانهتم  ما هي  يسعدهم؟  الذي  ما  الناس؟  يعيش  املعاصرة، كيف 

وهناك األنثرولوجيا الطبية.
وقد تدخلت علوم األنثروبولوجي والسالالت واألعراق ابلسیاسة 
الدول كما حدث يف  الكرسي احلكم يف أكرب  البعض  واعتالء 
علم  عن  انشر کتاب  توقع  فقد  األمریكیة.  املتحدة  الوالايت 
يف  مرشحا  الذي كان  االبن  بوش  جورج  یفوز  أن  السالالت 
على  الفوز  من  2000م.  عام  األمریكیة  الرائسیة  االنتخاابت 
الدماء  ملکي وجتري يف عروقه  نسل  أل جور ألنه من  منافسة 

امللكیة.
وحبسب كتاب بريكز برييج، فإن حاكم »تكساس« ینحدر مباشرة 
من ساللة امللوك هنري الثالث وهنرى الرابع وشارل الثاين، بل إن 
نسبه یعود إىل غليوم الفاتح من قبلهم، وهو یتفوق على األقل 
يف هذا اجلانب على انئب الرئیس آل غور الذي لیس يف نسبه 
سوى بعض النبالء »األملان«، مع أن مثة عالقة قريب بعیدة عرب 
الزواج تربطه مبلكة بریطانیا اليزابيث الثانية حبسب الكتاب نفسه.

الطبعة األوىل منه عام  ویعترب کتاب بريكز بريیج الذي صدرت 
1826م. مبثابة الكتاب العمدة لدى الربیطانیني يف مال علم 

السالالت النبیلة.

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

الثقافات واألقلیات واألداين  الصراعات بني  فیه  تتزاید  يف عامل 
واحلضارات وتطور العلوم جند أن دول العلم املتقدم تويل اهتماما 
كبريا بعلم اإلنثروبولوجیا حىت تستفید من هذا العلم الستعمار 
دول العامل الثالث وهلذا نشأت األقسام العلمیة يف أكرب اجلماعات 

الغربیة لدراسة هذا العلم واالستفادة منه.
ومن اجلماعات اليت أسست قسم اإلنتوبولوجیا يف العامل الثالث 
»السودان« يف »جامعة اخلرطوم« الذي أسس عام 1958م.، 
وخيربان خليل عبد هللا، عمید كلیة الدراسات االجتماعیة بـ»جامعة 
بدراسات  حظیت  اليت  الدول  أكثر  من  السودان  أن  النیلني« 
أنثروبولوجیة، وحىت قبل االستعمار الربیطاين، متت دراسة قبائل 
»الشلك« و»النویر« و»الدینكا«، و»الشایقیة« و»احلسانیة« 
و»األحامدة« و»اهلندوة« و»احلمر« و»الكبابیش« وغريها. مل 
بقراءة  قیامه  دون  للسودان  املستعمرة أتيت حباكم  السلطة  تكن 
فرض  على  ملساعدهتم،  فائدة  من  العلم  هلذا  ملا  أنثروبولوجیة، 
سیطرهتم وحتدید نوعیة املشاریع التنمویة، كما كان على حاكم 
وهي  منطقته،  عن  یومیا  تقریرا  یكتب  أن  البالد  يف  إقلیم  أي 

موجودة اآلن يف مكتبات جامعات عدیدة حول العامل.
لكن علم األنثروبولوجیا عرف حتوالت كبرية يف العصر الراهن فهو 
یعين ابحلیاة املعاصرة وتعقیداهتا املتداخلة، وحبسب ألن جرونبوم، 
»الوالايت  يف  بوردو«  بـ»جامعة  األنثروبولوجیا  قسم  رئیسة 
املتحدة« فإن األنثروبولوجيا تسهم اليوم بدور كبري يف فهم ما یري 

يف العامل، خاصة أن اجملتمعات تتغري ابستمرار. 
احمللیة  املناطق  يف  الناس  یقوله  ما  إىل  االستماع  خالل  فمن 
حناول أن نقارن هذه املتغريات أبخرى مشاهبة مرت هبا شعوب 
املقارانت  خالل  من  الفهم  وسوء  الصراعات  لنتجنب  غريها، 

واالستنتاجات.
على  االقتصادیة  واالستثمارات  احلدیثة كالعوملة  املتغريات  أما 

أنواعها، فالسیاسیون ینسون أن ینتبهوا إىل آاثرها يف اآلخرین.
وتضیف ألن قائلة: 

يف  وعملت  واالجتماعية  الطبية  األنثروبولوجيا  يف  أان كمتخصصة 
السبعينيات، قمت إبلقاء حماضرات على طالب كلية  السودان يف 
الطب بـ»جامعة إليندى« بـ»كاليفورنيا« عن ختان اإلانث يف السودان 

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية
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اختلف الباحثون يف التأریخ لنشأة العوملة على قولني:

األول
یرى هؤالء الباحثون أن ظاهرة العوملة قدمية، عمرها مخسة قرون، 
أي ترجع إىل القرن اخلامس عشر )زمن النهضة األوربیة احلدیثة(. 
حیث التقدم العلمي يف مال االتصال والتجارة، ویدل على ذلك: 
العالقات  ازدايد  وهي:  العوملة  فكرة  يف  األساسیة  العناصر  أن 
املتبادلة بني األمم، سواء املتمثلة يف تبادل السلع واخلدمات، أو 
يف انتقال رؤوس األموال، أو يف انتشار املعلومات واألفكار، أو 
يف أتثر أمة بقیم وعادات غريها من األمم یعرفها العامل من ذلك 

التاریخ.

ولكن یقال: مثّة أمور مهمة جدیدة طرأت على ظاهرة العوملة يف 
السنوات الثالثني األخرية منها:

• اكتساح تیار العوملة مناطق مهمة يف العامل كانت معزولة، ومن 
هذه املناطق الدول األوربیة الشرقیة و»الصني«؛

• الزايدة الكبرية يف تنوع السلع واخلدمات اليت جيري تبادهلا بني 
األمم والشعوب، وتنوع ماالت االستثمار اليت تتجه إلیها رؤوس 

األموال؛
• سیطرة تبادل املعلومات واألفكار على العالقات الدولیة؛

• ارتفاع نسبة السكان - يف دخل كل دولة - اليت تتفاعل مع 
العامل اخلارجي.

• النشاط املتزاید والفعال للشركات املتعددة اجلنسیات يف مال 
املال واملعلومات واألفكار، واختاذها  وانتقال رأس  السلع  تبادل 

نشأة نظرية العولمةنشأة نظرية العولمة

العولمة والعالمية المهدوية

لعملیاهتا يف اإلنتاج والتسویق، وما تبع ذلك  العامل كله مسرحاً 
التخطیط وإعادة توزیع  من هدم احلواجز اجلمركیة وإلغاء نظام 
للسكان،  الضروریة  واخلدمات  السـلع  دعم  يف  والنظر  الدخل، 

وختفیض اإلنفاق على اجلیوش واجلانب العسكري.1

الثاين
امتداد  إال  هي  فما  جدیدة،  ظاهرة  العوملة  أًن  آخر  فریق  یرى 
للنظام الرأمسايل الغريب بل هي املرحلة األخرية من تطور النظام 
الرأمسايل العلماين املادي النفعي، وقد برزت يف املنتصف الثاين 
من القرن العشرین نتیجة أحداث سیاسیة واقتصادیة معینة منها: 
املتحدة  السوفیيت و»الوالايت  االحتاد  بني  الباردة  احلرب  انتهاء 
األمریكیة« عام 1961م.، مث سقوط االحتاد السوفیيت سیاسیاً 
واقتصادايً عام 1991م.، وما أعقبه من انفراد الوالايت املتحدة 
األمریكیة ابلتبع على عرش الصدارة يف العامل املعاصر وانفرادها 
القوة  بروز  ومنها:  والعسكریة  واالقتصادیة  السیاسیة  بقیادته 
االقتصادیة الفاعلة من قبل اجملموعات املالیة والصناعیة احلرة عربة 
شركات ومؤسسات اقتصادیة متعددة اجلنسیات مدعومة بصورة 

قویة وملحوظة من دوهلا.2
یرى توماس فريدمان الصحايف الیهودي األمریكي الذي یكتب يف 

»نیویورك اتميز«: 
إن العوملة احلالية هي جمرد جولة جديدة بعد اجلولة األوىل اليت بدأت 
يف  الائل  التوسع  حبكم  عشر  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف 
الرحالت البحرية ابستخدام طاقة البخار واليت أدت إىل اتساع حجم 

التجارة الدولية بشكل مل يسبق له مثيل.3 
ویرجع صاحبا كتاب فخ العولـمة البدایة احلقیقیة للعوملة إىل عام 
تشوف  غوراب  السابق  السوفیيت  الرئیس  وّجه  حیث  1995م.، 
واملال  السیاسة  مال  يف  العامل  قادة  من  مخسمائة  إىل  الدعوة 
واالقتصاد يف »فندق فريمونت« املشهور يف »سان فرانسیسكو« 
لكي یبنوا معامل الطریق إىل القرن احلادي والعشرین. وقد اشتك 
واملال  احلاسوب  عامل  يف  العولـمة  أقطاب  املغلق  املؤمتر  هذا  يف 
وكذلك كهنة االقتصاد الكبار، وأساتذة االقتصاد يف جامعات 
من  فیها  واشتك  و»أكسفورد«.  و»هارفرد«  »ستانفورد«، 
السیاسیني، الرئیس األمريكي جورج بوش األب، ووزیر خارجیته 
وزراء  ورئیس  تتشر،  مارجريت  الربیطانیة  الوزراء  ورئیسة  شولتز، 

مقاطعة سكسونیا وغريهم.4

عناصر أساسية لربوز تيار العلومة
إّن معظم الكتاب جيمعون على أن هناك أربعة عناصر أساسیة 

یعتقدون أهنا أدت إىل بروز تیار العوملة، وهي:

1. حترير التجارة الدولية
سوق  يف  والنامیة  املتقدمة  االقتصادايت  تكامل  به  ویقصدون 
عاملیة واحدة، مفتوحة لكافة القوى االقتصادیة يف العامل وخاضعة 

ملبدأ التنافس احلر. 

2. تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة
حدثت تطورات هامة خالل السنوات األخرية متثلت يف ظهور 
أنظمة  إىل  إضافة  ومتعددة،  مستحدثة  مالیة  ومنتجات  أدوات 
احلاسب اآليل ووسائل االتصال واليت كفلت سرعة انتشار هذه 
شاملة،  بنوك  إىل  التقلیدیة  البنوك  أنشطة  وحتّولت  املنتجات، 
من  املكتسبة  العموالت  من  إیراداهتا  على  إىل حد كبري  تعتمد 
الصفقات االستثماریة من خارج موازنتها العمومیة ویرجع ذلك 

إىل سببني رئیسیني مها:
• حتریر أسواق النقد العاملیة من القیود؛

واألدوات  الوسائل  عن  الناجة  االتصاالت  يف  العاملیة  الثورة   •
التكنولوجیة اجلدیدة. 

3. الثورة املعرفية
للعصر  ابرزة  میزة  والتكنولوجي،وهو  العلمي  التقدم  يف  وتتمًثل 
الراهن،وهذا التقدم العلمي جعل العامل أكثر اندماجاً، كما سّهل 
حركة األموال والسلع واخلدمات،وإىل حد ما حركة األفراد، ومن 
مثّ برزت ظاهرة العوملة، واجلدیر ابلذكر أّن صناعة تقنیة املعلومات 
دون  الصناعیة  أو  املتقدمة  الدول  ومن  حمدود،  عدد  يف  تتّكز 

غريها.

4. تعاظم دور الشركات متعددة اجلنسيات
عصر  أبنه  وصفه  األصح  فمن  العوملة  عصر  أبنّه  العصر  هذا 
الشركات متعددة اجلنسیات ابعتبارها العامل األهم هلذه العوملة. 
ویرجع أتثري هذه الشركات كقوة كربى مؤثرة وراء التحوالت يف 

النشاط االقتصادي العاملي إىل األسباب التالیة:
اقتصادي يف أكثر من قطر  الشركات يف نشاط  أ. حتّكم هذه 

العولمة والعالمية المهدوية
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وإشاعتها ثقافة استهالكیة موحدة؛
ب. قدرهتا على استغالل الفوارق بني الدول يف هبات املوارد؛

ج. مرونتها اجلغرافیة.5
واحدة - وهي  دولة  هیمنة  تسـتهدف  العوملة  هـذه  وإن كانت 
فإن هذه  أجع  العامل  األمریكیة - على دول  املتحدة  الوالايت 
الصورة من العوملة مل تكن لتظهر فجأة دون بداايت أو مقدمات 
مهدت هلا بصورة فاعلة وخمطط هلا من القوى الرأمسالیة ذات النزعة 
االستعماریة. ومن ذلك إنشاء منظمة األمم املتحدة، وما تبعها 
والتعمري«  لإلنشاء  الدويل  »البنك  دولیة:  مالیة  مؤسسات  من 
و»صندوق النقد الدويل«، مثّ اتفاقیة »اجلات« )االتفاقیة العامة 
سنة  إىل  اترخيها  يف  تعود  اليت  والتجارة(  اجلمركیة  الرسوم  على 
يف  صناعیة  دولة  وعشرون  ثالث  اجتمعت  حیث  1947م. 
»جنیف« للنظر يف حتریر التجارة وفتح األبواب بني هذه الدول، 
وبدأت سراين هذه االتفاقیة منذ أول ینایر 1948م.، وبلغ عدد 

الدول املوقعة علیها سنة 1993م. مائة وسبع عشرة دولة.
مثّ معاهدة »ماستخيت« اليت ضمت مخسة عشر بلداً صناعیاً 
وظهور املناطق التجاریة احلرة، واالحتادات اجلمركیة، مث األحداث 
الرئیس  قیام  مث  الباردة،  احلرب  ابنتهاء  تتمثل  اليت  السیاسیة 
السوفیيت األسبق، میخائیل غورابتشوف وبدعم أمریكي ملحوظ 
عام 1985م. ابإلعالن عن إصالح النظام االقتصادي الشیوعي 
الذي مسي وقتها »البريوستویكا« وقد كان هذا اإلعالن مبثابة 
السوفیيت سیاسیاً  االحتاد  واهنیار  الشیوعیة  اإلعالن عن سقوط 
واقتصادايً،وما تاله من سقوط حائط برلني عام 1989م.، واحتاد 
أسفرت  وما  عام 1991م.  الثانیة  اخللیج  األملانیتني، مث حرب 
اخللیج  منطقة  يف  العسكریة  األمریكیة  القواعد  تثبیت  من  عنه 
العريب. كل هذه األحداث سامهت إىل حد بعید يف تربع الوالايت 
املتحدة األمریكیة على عرش النفوذ العاملي، وابلتايل برز مصطلح 

»النظام العاملي اجلدید« و»األحادیة القطبیة والعوملة«.
وظهر أّول نظام جتاري دويل ملزم لألقطار املنضویة حتت لوائه 
يف شهر نیسان سنة 1995م.، حیث أعلن عن إنشاء املنظمة 
العاملیة للتجارة )w.t.o( مبدینة »مراكش املغربیة«، وهي امتداد 
التفاقیة اجلات. وهذه املنظمة متثل أحد أركان النظام االقتصادي 
أداء  وتصحیح  ومراقبة  إدارة  أبعمال  وختتص  اجلدید،  العاملي 
الدويل  للبنك  مساعد  عامل  وستكون  التجاریة،  العالقات 
و»صندوق النقد الدويل« لتنفیذ وإقرار النظام االقتصادي العاملي 
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العوملة ابلتوقیع - يف شباط عام  مت دعم صرح  اجلدید. وأخرياً 
اتفاق دويل  أول  بـ»سویسرا« - على  1997م. مبدینة جنیف 
فیما عرف  املتطورة، وخاصة  اخلدماتیة  املبادالت  بتحریر  یتعلق 

بـ»التكنولوجیا املعلوماتیة« أو »ثورة االتصاالت«.6
من  انضمام كثري  العوملة  ظاهرة  انتشار  سرعة  على  ساعد  وممّا 
دول شرق أوراب إىل احللف األطلسي، وانفتاح دول أخرى على 
احللف نفسه، وانضمام كثري من الدول العربیة إىل املنظمة العاملیة 
املؤمترات  مث   - لالنضمام  تتفاوض  الدول  وبقیة   - للتجارة7 
االقتصادیة املتالحقة اليت تنظر هلذه العوملة كأمر حتمي ال مفر 
منه، وإظهار مزاايها االقتصادیة والتنمویة ومن أشهرها »منتدى 
اليت  اإلسرائیلیة  االقتصادیة  املشروعات  االقتصادي« مث  دافوس 
تستهدف عوملة الشرق األوسط لصاحل املشروع الصهیوين الذي 
اقتصادايً  لتحقیقه  اليت تسعى  الكربى،  إسرائیل  دولة  یتمثل يف 
وثقافیاً عرب بواابت اتفاقیات السالم اليت تعقدها منفردة مع الدول 
وعرب  املنطقة  دول  مع  الثنائیة  االقتصادیة  واالتفاقیات  العربیة، 
بواابت التطبیع، اليت هتیأ هلا بكل قوة الوالايت املتحدة األمریكیة 
وحلفاؤها يف املنطقة العربیة، وقد أضفى ذلك كله بعداً استاتیجیاً 
جدیداً على دعم الدور األمریكي - ومن ورائه القوى الصهیونیة 
املتحكمة يف السیاسة والقیادة األمریكیة - لقیادة النظام العاملي 

اجلدید.
ومؤخراً، سامهت ثالثة عوامل يف االهتمام مبفهوم العوملة يف الفكر 

والنظریة، ويف اخلطاب السیاسي الدويل:
األسواق  بني  واالتصال  التابط  تزاید  أي  املال  رأس  عوملة   .1
املختلفة حىت وصلت إىل حالة أقرب إىل السوق العاملي الكبري، 

خاصة مع منو البورصات العاملیة؛
2. التطور اهلائل يف تكنولوجیا االتصال واالنتقال والذي قّلل - 
إىل حد كبري - من أثر املسافة، وانتشار أدوات جدیدة للتواصل 

بني أعداد أكرب من الّناس كما يف شبكة اإلنتنت؛
بني  والتنسیق  احلكومیة  غري  الصالت  وتزاید  الثقافة  عوملة   .3
الشبكات  یسمى  فیما  واجلماعات،  لألفراد  املختلفة  املصاحل 
الدولیة )Networking( حیث برز التعاون استناًدا للمصاحل 
املشتكة بني اجلماعات عرب القومیة مما أفرز حتالفات بني القوى 
االجتماعیة على املستوى الدويل، خاصة يف اجملاالت النافعة مثل: 
احلفاظ على البیئة، أو يف اجملاالت غري القانونیة كتنظیف األموال 

واملافیا الدولیة للسالح.8

الوامش:
1. »العوملة«، د. جالل أمني، دار املعارف، القاهرة، 1998م.، ص 26؛ 
»العرب والعوملة«، مركز دراسات الوحدة العربیة، بريوت، 1998م.، من 

حبث للدكتور حممد عابد اجلابري، ص 139.
3. »العوملة«، حممد سعید أبو زعرور، دار البیارق، عمان، األردن، الطبعة 

األوىل، 1418ق. / 1998م.، ص 18 .
4. »الوطنیة يف عامل بال هویة - حتدايت العوملة«، د. حسني كامل هباء 

الدین، دار املعارف، مصر، صص 63-62.
4. »فخ العوملة«، هانس بیتمارتني وهارالد شومان، ترجة: د. عدانن عباس 
علي، مراجعة وتقدمي: أ.د. رمزي زكي، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة 

والفنون واآلداب، الكویت، صص 23-22. 
5. »العوملة والعامل اإلسالمي، أرقام وحقائق«، عبد سعید  عبد إمساعیل، 

دار األندلس اخلضرا، الطبعة األوىل، 2001م.
6. »العوملة«، حممد سعید أبو زعرور، ص 19.

7. تضم هذه املنظمة حىت دیسمرب 1999م. مائة ومخسة وثالثني )135( 
دولة وتشارك بنحو 95% من حجم التجارة الدولیة. ملعرفة املزید عن دور 
هذه املنظمة وآاثرها اإلجيابیة ألمریكا وآاثرها السلبیة على الدول اإلسالمیة 
أنظروا »النظام االقتصادي العاملي واتفاقیة اجلات«، د. حسني شحاته، دار 

البشري، طنطا، الطبعة األوىل، 1418ق. / 1998م.
8. مقال: »مفهوم العوملة«، عمرو عبد الكرمي )ابحث يف العلوم السیاسیة(، 

موقع اإلسالم على الطریق، شبكة املعلومات الدولیة.

األوىل،  الطبعة  اجلامعة اإلسالمية،  »العوملة«،  الرقب؛  املصدر: صاحل 
1423ه.ق.

العولمة والعالمية المهدوية
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السحر والكاباال

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

وكان اإلنسانویون األوروبیون قد فتنوا أميا إفتتان بـالتعاليم القبالية، 
التنویریني«  »جیعة  أتسیس  إىل  والنزوع  التعلق  هذا  أدى  وقد 
أورواب  سكان  انفصام  تسریع  يف  التیار  هذا  وساهم  أورواب.  يف 

املسیحیة عن اهلویة الدینیة.
إن نزوع أنصار املذهب االنساين حنو القبالة والذي مل یتطرق إلیه 
الشهري  الكاتب  مارتني  ماالتشي  علیه  ركز  التاریخ كما جيب، 
يف  املقدس«  للكتاب  البابوي  »املعهد  يف  التاریخ  مادة  واستاذ 
الفاتیكان. وقد تطرق مارتني إىل التعلق الیهودي ألنصار املذهب 

االنساين وقال: 
النهضة ويف مناخ غياب الوية واندالع  ويف »ايطاليا« بداية عصر 
التمرد، أصبحت اجلمعيات اإلنسانوية بصدد زعزعة استقرار النظام 
هكذا  تعقبها  وبسبب  اجلمعيات  هذه  إن  أورواب كليا.  يف  السائد 
أهداف، كان عليها على األقل يف مستهل العمل، أن حتافظ على 
ممارستها  عن  وفضال  لكنها  واإلستتار،  التخفي  خالل  من  نفسها 
النشاط السري، اتسمت بطابع أخر أيضا. فقد رفعت هذه اجلمعيات 
راية الطغيان والتمرد على الكنيسة والتسفري التقليدي لإلنيل من 
قبل الكنيسة وابقي املراجع ]املصادر والواثئق املعتمدة واملوثوق با[ 
والضغوط الفلسفية والدينية اليت كانت متارس من جانب الكنيسة يف 

األبعاد السياسية و العامة...
الكتاب  االخرى جتاه حقيقة رسائل  تفاسريها  اجلمعيات  وكان لذه 
املقدس. وكانت قد بلورت فهمها ودركها هذا من خالل جمموعة من 
دايانت ومصادر ماوراء الطبيعة املكتشفة يف مشال »افريقيا« السيما 

مصر. وكانت القبالة حتتل موقع الصدارة يف هذه املصادر...
وذهب أنصار املذهب االنساين يف »ايطاليا« أبعد بكثري مع الوقت 
فيما يص القبالة وتقبلوها كمرشد وخارطة طريق. وفسر هؤالء جمددا 
نشأت  واليت  ابلقبالة  املرتبطة  امليتافيزيقية  )الداينة  مفهوم غنوسيس 
يف احلقبة األولية للمسيحية( وجعلعوا من هذا املفهوم دنيواي بشكل 
واسع النطاق. والشئ الذي كان يصبو إليه هؤالء هو الوصول إىل 
القبالة واإلفادة منها يف نطاق أغراضهم  الطبيعية عن طريق  القوى 

السياسية واالجتماعية.1
ویعد الكونت جيوفانی بيکودال مرياندوال2 )۱۴۶۳-۱۴۹۳م.( 
الذي هو من أشهر وأكثر الوجوه الفكریة أتثريا يف عصر النهضة، 
أب »القبالة املسیحیة«. كما یعد يف الوقت ذاته من مؤسسي 
علم اإلستشراق يف أورواب. وقد حصل هذا بسبب تواصل بیكودال 
األساتذة  وبعض  به.  حيیطون  الذین كانوا  الیهود  من  فریق  مع 
واألصدقاء الیهود لبیكو هم: یوحنان املانو وفالویوس میتیدانس 

والیاد ملدیغو... وبسبب هذا التواصل حتول بیكودال مرياندوال إىل 
أول وجه ثقايف يف أورواب وفنت ابملعرفة الیهودیة الزاخرة ابألسرار 

والرسائل القبالنیة.
الدین  لرجال  أطروحة  تقدمي 900  يف  لبیكو  اجراء  أهم  ومتثل 
املسیح مبدینة »روما« بعام 1486م. وقد جع هذه األطروحات 
اليت كانت حتتوي على نقاط فكریة جدیدة، من خالل البحث 
يف الفنون املنوعة، وشارك أصدقاؤه الیهود يف صیاغتها ابلتأكید. 
وإحدى هذه األطروحات هي، أن ال علم مثل السحر والقبالة، 

یربهن لنا أحقیة املسیح.
وابلرغم من أن الكنیسة رفضت أطروحة بیكو، إال أن مزاعمه 
مدرسة  املسیحیني حنو  اهتمام  لفت  األثر يف  له  ودعاايته كان 
السیما  الیهود  أصدقاؤه  ترجها  اليت  الرسائل  وحتولت  القبالة، 
میتویداتس إىل الالتینیة، إىل مصدر فكري ل »القبالة املسیحیة«. 

وتذكر »موسوعة الیهود« أن:3
إن اكتشاف القبالة اليهودية الغامضة واليت بقيت غري معروفة حلد 
الفكري للمسيحية، وسامهت  العامل  االن ابلكامل، أاثر اهتياجا يف 
كتاابت بيكو حول القبالة، يف التنامي الالحق حلرص األفالطونيني 
املسيحيني اجلدد على هذا املصدر املكتشف حديثا السيما يف ايطاليا 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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واملانيا وفرنسا.4
يف  الشهري  املتخصص  روشلني  يوهانس  اضطلع  بیكو،  وبعد 
الشؤون العربیة يف بالط فردريك الثالث وتلمیذ يعقوب بن جهيل 

يف التویج للقبالة يف األوساط الفكریة املسیحیة.5
االنسانویون  التنویریون  یسعى  ملاذا  ابنه  السؤال  هذا  على  وردا 
لكشف دقائق ورموز القبالة ابلتزامن مع تقدمي تفاسري مادیة عن 
املصادر الدینیة ويف احلقیقة علمنة املفاهیم الدینیة؟ جيب القول: 
مبا أن التعالیم القبالنیة، ترفد انصار املذهب االنساين يف الوصول 
وعلم  أسرار  ملعرفة  القبالة  إىل  جلأوا  فاهنم  السحریة،  الفنون  إىل 
القوى الطبیعیة. ويف العصر احلدیث، یتم ذكر ایطالیا كاول حمطة 

لقطار عصر النهضة.
ومل ینظر الناس يف القرن السادس عشر، إىل ایطالیا بنظرة إعجاب 
واستحسان بسبب جناحاهتا وأعماهلا ومكتسباهتا الكربى فقط 
بل كانوا یعتربوهنا أیضا معقال للسحرة واحملتالني واملنجمني وقراء 
الطالع والقتلة الغامضني، وكانوا ینظرون إلیها أیضا بنظرة تشاؤم 
للمذهب  االخر  اجلانب  متثل  التخرفات  وكانت  ثقة.  وعدم 
جهة  ومن  زال،  قد  الدیين  اإلطار  جهة، كان  فمن  االنساين. 
تنجز  ومل  جيب  طریقه كما  یسلك  یكن  مل  العلم  فان  أخرى، 
أن  الذي كان جيب  الذهن  فان  لذلك  الرئیسیة،  اإلكتشافات 
یؤمن بشئ ما، كان معرضا لتطاول السحر االبیض اترة، وغزو 

السحر األسود اترة أخرى.6
ومل یكن القرن اخلامس عشر یشارف على اإلنتهاء حىت فارق 
بیكودال مرياندوال الذي كان من الشبان االفالطونیني واملوهوبني، 
احلیاة عن إثنني وثالثني عاما، وكان قد وصف العصر احلاضر يف 

كلمة له حول منزلة اإلنسان:
... لذلك فان هللا، خلق االنسان ككائن ذي طبع متوسط وخصص 
له مكانة يف وسط العامل وقال له: »اي آدم! مل نعطك موقعا اثبتا وال 
شكال خاصا بك وال عمال يصك أنت، لكي تستطيع أن تصنع 
لكك موقعا وشكال وأداء كما تشاء حسب طلبك وحكمك. ومت 
تقييد وحتديد طبيعة وجوهر كل شئ اخر يف حدود القوانني وعلى 
أيدينا، لكنك أنت الذي ال حتدك حدود، قادر على حتديد حدود 
طبيعتك حسب اإلرادة احلرة اليت منحناها إايك. لقد جعلناك يف مركز 
العامل لكي تستطيع من هناك مشاهدة كل ما هو موجود يف العامل. ومل 
نعلك مساواي وال أرضيا وال فانيا وال خالدا، عسى أن تكون قادرا يف 
ظل اإلختيار احلر وبعزة وفخر، وكأنك صانع ذاتك، أن حتول نفسك 

إىل أي شكل تفضله أنت...«7
وتتجلى يف عبارات بيكو روح الفكر االنسانوي للقرن اخلامس 

عشر للمیالد.
وقد ازدهر العصر اجلدید بدایة يف ایطالیا، الن ایطالیا كانت تضم 

كافة العناصر الالزمة لذلك:
أصبح  الذي  البابوي  واجلهاز  الفارهة  واملدن  الكالسیكي  العلم 
الیوم عرضة لإلحتجاج واإلشكالیة، وابلتايل حكم مديتشي الذي 

كان یدعم انسانویني مبن فیهم بيكو.
یذكر أن املذهب االنساين عمل من خالل إحیاء الثقافة الدنیویة 
الكالسیكیة، على دفع األوروبیني الذین كانوا مفتونني ابلدین إىل 
اإلهتمام ابلقضااي الدنیویة وأدى إىل حتریك العلم ابإلجتاه اإلجيايب 
]الدنیوي والعلماين[. لذلك فان رجاال مثل برتارك8 تطرقوا إىل 
الشیطان«.  »مدینة  أوغستينوس  یسمیه  ما  أي  املادي  الواقع 
عبدة  من  الذین كانوا  الكالسیك  املفكرین  أرامسوس9  واعترب 
األواثن والضالني، ابهنم من فئة القدیسني وآثرهم على احلكماء 

السكوالتیني ]العصور الوسطى املسیحیة[.10
وكان هناك العدید من الیهود األثرايء یوجدون يف عصر النهضة 
يف موانئ ایطالیا، وكانوا على صلة وثیقة بـ»أسرة مدیتشي« من 
املنطقة.11 وآتمرت أسرة  التجاریة يف هذه  خالل األولیغارشیة 
مدیتشي على اجلهاز الكنسي وأاثرت حرواب عدیدة إىل انتهى 
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القرن  مطلع  »روما« يف  على كنیسة  األسرة  هذه  هبیمنة  األمر 
السادس عشر للمیالد. 

ویقول الدکتور ايرج جلسرخی يف كتابه »اتریخ السحر«:
مجاليات  أخرى،  مرة  النهضة  عصر  يف  االنسانويون  اكتشف  وقد 
تلك  إىل  اجليدة  للكتابة  املثايل  األمر  تصور  وحتول  واملعرفة،  الفن 
االدبيات الباغانية اليت كانت سائدة قبل املسيح وعم موضوع تعلم 
»روشلن«  و  مرياندوال«  »بيکودال  وكان  القدمية.  اللغات  ودراسة 
الذين  األميني  اشباه  من  يسخرون  »ارامسوس«،  و  و»مالنکتون« 
الالتينية واليواننية بصورة سيئة... وكانت  يكتبون ويتحدثون  كانوا 
وكان  الوسطى.  العصور  يف  النسيان كليا  طواها  قد  العربية  اللغة 
األدابء املسيحيون ما عدا »رامون لول« يتجاهلونا. وكان عدد قليل 
يتلفظون  العربية،  اللغة  بعرفة  يتظاهرون  ممن  السحرة  من  فحسب 
أو  متائمهم،  يف  »ادواني«  و  »اولوهيم«  مثل  معروفة  مفردات 
اليت كانوا  القبالنية  الرقى  اليهودية يف  السحرية  النصوص  يقتبسون 

یهلون مفهومها ...
للحكمة  الوسطى،  العصور  يروجون خالل  الذين  هم  اليهود  وكان 
القى  واملسيحيني  بينهم  الثقايف  التبادل  لكن  اليهودية،  واملعرفة 
لليهود  الفكري  املسار  تغري  إىل  واإليذاء  املالحقة  وأدت  مشاكل. 
الذين حصروا عملهم بدراسة القبالة ومكتوابهتم املقدسة. وفضال عن 
ذلك، جلأ اليهود إىل اخلرافات السائدة والتقاليد السحرية اليت إما 
كانوا قد استعاروها من جريانم املسيحيني أو تلك اليت بقيت بينهم 

منذ قدمي الزمان...
وكان العلماء غري اليهود منجذبون بطبيعة احلال السرار وخبااي اليهود، 
النم كانوا يعتقدون أنه فيما انقضرت الكثري من األمم القدمية، فان 
علما فوق انساين ساهم يف اإلبقاء على هؤالء القوم أحياء. لذلك 
تفوق شوق التعلم وحب اإلستطالع على تعصبهم. وكان بوسعهم 
تعلم اللغة العربية من اليهود الذين كانوا جبوارهم. اجلريان الذين كانوا 

يتلون أدعيتهم بلغة أجدادهم ويؤلفون كتبهم أبحرف مجيلة...
وهذا املوضوع يكتسي أمهية أيضا وهو أن أول من قام بطبع الكتب يف 
»مانتوا« كان الدكتور الياي اليهودي. إن حترايت االنسانويني للعثور 
األرسطوئية  القيود  من  تنقذهم  فلسفية  أو  ميتافيزيقية  طريقة  على 
املعارف  على  وحرصهم  دوافعهم  أحد  شكلت  الوسطى،  للعصور 
والثقافة اليهودية. وقد وجد هؤالء هكذا أسلوب يف املبادئ العقائدية 

والسرية أي »القبالة«.
ومل يكن األدابء اليهود الذين شاركوا يف احلياة العلمية ألوراب قادرين 

األمر  يدم  مل  لذلك  »الغوئيم«،  زمالئهم  عن  القبالة  إخفاء  على 
طويال حت ظهر »القباليون املسيحيون« وكان بعضهم منافسا شرسا 

ألساتذهم يف التبحر واملهارة والتدقيق.12
التعرف على  االنسانویون،  املسیحیون  اقتنص  فقد  احلقیقة  ويف 
»القبالة« كفرصة لنیل العلوم الغریبة، مموعة من التمائم والرقى 
والعزائم وابلتايل السحر. وبذلك، توسعت مرة أخرى األحكام 
والعلوم والفنون السحریة مبا فیها: علم أحكام الفلك والنبوءات 
وقراءة اجلبني وقراءة الكف وقراءة الطالع و... بني أوروبیي عصر 

النهضة.
وحسبما یقول عبدالّل شهبازی:

وحصلت متأثرة بذه املوجة الفكرية اجلديدة منذ بداية القرن السادس 
عشر، نبوءات متكررة ومتتالية لقادة القبالة حول آخر الزمان وظهور 
امليالدي،  عشر  السادس  القرن  من  األوىل  السنوات  ويف  املسيح. 
أبدى قباليون بن فيهم »اشر مللني«،13 و جوزف دالرينا وابلتايل 
دون اسحاق ابراابنل، املنظر الكبري حلكم أثرايء اليهود، والذي كان 
يعيش آنذاك يف فينيسيا نبوءاهتم حول الظهور القريب للمسيح. وزعم 
املتنبئون القباليون ان هجرة اليهود من شبه جزيرة »ايبرياي« وسكنهم 
يف شواطئ البحر األبيض املتوسط، كاان مؤشرين على ظهور املسيح 

وقيام إمرباطوريته العاملية.14
وكان إحیاء الفكرة الیهودیة )القبالیة( املتمثلة يف »ظهور املسیح« 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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و  مائّیة  فیه  و جوهره  الّنعنع  و  الّنعناع  یسّمى  النبات  هذا  إّن 
أرضّیة و انریّة. 

طبيعة الّنعناع
إّن هذا النبات ملا كان كثري الناریّة قلیل املائّیة، و كانت أرضّیته 

الباردة قلیلة جّدا، ال جرم كان مزاجه حارّا شدید احلرارة.
و ملا كان هذا النبات حارّا، كثري الّناریّة؛ فمحّلل بقّوة، شدید 
قّوة حتلیله  قّوة حرافته. و ألنّه مع  التقطیع؛ ألجل  التلطیف و 
ايبس، فهو مّفف. و مع جتفیفه، و قّوة حتلیله، فإنه حيّلل األورام 

الصلبة و الغلیظة.
فإذن هذا النبات ذا رطوبة فضلّیة، و ألجل هذه الرطوبة هو ینفخ 

آالت املىّن؛ فلذلك هو من األدویة الباهّیة.
و رائحة هذا النبات شدیدة العطریّة، فلذلك هو شدید املالئمة 
للروح. و ألنّه مع هذه العطریّة قابض، فهو یقّوى األعضاء و 

األرواح؛ فلذلك هو شدید التقویة لألعضاء الىت فیها أرواح كثرية، 
فلذلك هو شدید التقویة للقلب، و لفم املعدة. فلذلك هو انفع 

من الفواق، و من اخلفقان.

فعل الّنعناع
يف أعضاء الّرأس

إّن هذا الّنبات ألجل قّلة مائّیته، یقّل جّدا تبّخره. و ألجل أّن 
أرضیته احملرقة املرّة القابلة للتصّعد یسرية جّدا - و مع ذلك فإهّنا 

مالزمة لبقّیة أجزائه - فیقّل لذلك تصّعد ما یتصّعد منه.
القبول  بشدیدة  لیست  بذاهتا  فإهّنا  الباقیة،  أرضّیته  أّما  و 
للتصّعد. و ألجل قّلة ما ىف هذا النبات من املائّیة، یقّل أیضا 
قبوهلا للتصّعد. و ذلك ألّن املائّیة إذا كانت كثرية، تصّعدت و 
استصحبت معها ما خيالطها من األرضّیة. و هذه املائّیة ىف هذا 
النبات یسرية، فلذلك یكون ما یتصّعد منها یسريا جّدا، فلیس 

الّنعناعالّنعناع
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للمسیحیني  أوحى  قد  اإلجنیلیة«15  »الربوتستانتیة  حنلة  يف 
الربوتستانتیة  اعتنقوا  ممن  لـ»الكاثولیكیة«  واملنتقدین  املعتضني 
قّدر ضمن  أنه  املسیحیة(  الكنسیة  تشعبا جدیدا يف  )بوصفها 
»أورشلیم«  يف  اإلسرائیلیة  الدولة  إقامة  العامة،  االهلیة  اخلارطة 
ولذلك فانه مع أتسیس هذه الدولة، سینزل فیها املسیح املوعود 
من أجل بين اسرائیل يف »األرض املقدسة«. وبذلك، ميكن القول 
أن حركة »الیهودیة الصهیونیة« قامت على أكتاف »الربوتستانتیة 

اإلجنیلیة«.
»الصهیونیة  کتاب  مؤلف  سايزر16  ستيفن  الدکتور  ویقول 

املسیحیة«:
ويبدو أن أثر املسيحيني الربوتستانت اإلنيليني كان يعد دائما طفيفا 
يف توسيع الصهيونية، لكن هذا األثر كان أمشل بكثري مما كان يتصور 

سابقا.17
كما یقر يف تبیان بدایة نشأة هذا التیار:

وابلرغم من أن أنصار الصهيونية املسيحية يزعمون أن هذا التيار قائم 
على الكتاب املقدس، لكن نشأته كنظام الهويت وحركة دينية، تضرب 
جبذورها يف نضة اإلصالح الديين الربوتستانتية. إن نضة اإلصالح 
الديين أدت إىل إحياء التوجه حنو العهد العتيق ]القبالة[ وعالقة هللا 
ابليهود. إن ترمجة وإصدار الكتاب املقدس ووضعه بتصرف الناس 
ابجملان، أحدث تغريات هائلة لدى الرأي العام. ومل يبق تفسري الكتاب 
املقدس حكرا على سلطات الكنيسة. وكان يتم االن تعليم الكتاب 
الكنيسة الربوتستانتية18 حبسب  املقدس ليس من منصات خطابة 
ظروفها التاريية، بل مت تقدمي معناه الصريح والظاهر بدال من املعىن 

التمثيلي الذي كان سائدا لقرون يف الكنيسة الكاثوليكية بروما.
ويف الوقت ذاته، كانت مثة تقييمات جديدة ملكانة اليهود يف إطار 
و  »جنيف«  يف  بيزا«19  »تيودور  يف كتاابت  السيما  هللا  أهداف 

»مارتني بوسرت«20 يف »سرتاسبورغ«.21
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یكثر ما یستصحبه معه من األرضّیة. بل هذه املائّیة یقّل تصّعد 
ما من شأنه أن یتصّعد منها؛ و ذلك ألجل ممانعة األرضّیة الكثرية 

هلا من ذلك.
فلذلك، هذا النبات إذا حصل ىف املعدة، و تسّخن فیها، كان 
ما یتصّعد منه إىل الّدماغ قلیال جّدا؛ فلذلك یقّل جّدا فعل هذا 
النبات ىف أعضاء الرأس، إذا ورد إىل داخل البدن. و لكّنه ملا كان 
ذا كیفّیة قویّة - و هى احلرارة القویّة الىت له - فیكون فعله ىف 
هذه األعضاء، و غريها، إذا ورد إلیها من خارج قواّي. فلذلك مل 
یشتهر هلذا النبات فعل ىف أعضاء الرأس، إذا كان واردا من داخل 
البدن، و اشتهرت له أفعال كثرية ىف هذه األعضاء، إذا كان واردا 

علیها من خارج.
و ملا كان هذا النبات قوّى التسخني و التحلیل، و كان مع ذلك 
مقّواي ملا یالقیه من األعضاء - مبا فیه من العطریّة، و من القبض 
الصداع  نفع جّدا من  اجلبهة،  به  إذا ضّمدت  - ال جرم كان 
البارد. ألنّه حبرارته یعدل حینئذ مزاج الّدماغ، و بقبضه و عطریّته 
یقّوى جرمه و قواه، و مبا فیه من التحلیل، حيّلل املاّدة املوجعة؛ 

فیزول هذا الصداع بذلك.
و إمنا ینبغى أن یكون وضعه على اجلبهة و الیافوخ؛ ألّن جرم 
الرأس ىف هذا املوضع أشّد ختلخال من غريه، فیتمّكن ما یوضع 
ىف هذا املوضع من النفوذ إىل داخل الّدماغ، و بذلك یتمّكن من 

الفعل فیه، و ىف أجزائه األخر.
فعله  الشعري كان  بسویق  الّدواء حینئذ خملوطا  هذا  إذا كان  و 

لذلك أكثر.
و ذلك ألّن هذا السویق بقّوة جالئه، یفّتح مساّم اجللد فیكون 
نفوذ قّوة هذا الّدواء: أكثر. و مع ذلك، فإنّه - بسبب تلیینه - 

یعني على سكون األمل الذى هو الّصداع.

و وضع هذا النبات هناك، قد یكون و هو مدقوق إما ىف حال 
طراوته، أو و هو ايبس. و قد یكون أبن یعتصر هذا النبات )و 
یعجن السویق بعصارته، و یستعمل. و قد یكون أبن یطبخ هذا 
النبات( مث تضّمد اجلبهة بثفله أو بطبیخه معجوان ابلسویق أو 

تنطیال به.
الوجع.  الضرس  وجع  سّكن  الّنبات  هذا  مضغ  إذا  و كذلك، 
و تقویته له بقبضه و عطریته. و كذلك عصارة هذا النبات إذا 
خلطت مباء القراطن، و قطّرت ىف األذن، سّكنت ما فیها من 

األوجاع.
و قد تنعقد الرطوابت على ظاهر اللسان فتحدث فیه خشونة و 
حالة كاجلفاف. و هذا حيدث إذا حدثت حرارة - مقصرة - كما 
یكون ىف احلّمیات الضعیفة - و إذا حدث مثل ذلك، فحّك 
و  اللسان،  رّطب  و  اخلشونة.  تلك  أزال  النبات؛  هبذا  اللسان 
ذلك ألجل إسالته ما یكون منعقدا على ظاهر اللسان من تلك 

الرطوابت.
و صاحب اخلنازیر الىت تكون ىف العنق، إذا أسعط بعصارة هذا 
النبات، نفعه ذلك نفعا بلیغا؛ و ذلك ألجل حتلیله املاّدة الفاعلة 
لذلك. و إذا وضع الّنعناع ىف اخلّل دفع مضرّة اخلّل ابألعصاب.

أعضاء الّصدر
إّن هذا الّدواء ألجل شّدة لطافة جوهره، مع قّوة نفوذه؛ هو ال 
حمالة یكثر ما ینفذ منه إىل داخل الّصدر، من مساّم احلجاب 
الفاصل بني املرئ و قصبة الرئة. خاصة و هذا الّدواء ألجل قّوة 
جالئه، یفّتح مساّم هذا احلجاب، فیتمّكن من النفوذ فیها إىل 
داخل الّصدر. فكان فعل هذا الّدواء ىف أعضاء الّصدر، فعال 

قّواي.
و ملا كان الّنعناع جالیا، ملطّفا، مقطّعا، مفّتحا؛ ال جرم صار 
جيلو أعضاء الّصدر من األخالط الغلیظة و اللزجة، و یقطع تلك 
األخالط، و یلطّفها حىت تصري حبال یسهل اندفاعها - خاصة و 
هو حبرارته ینضجها - فلذلك یسهل اندفاعها. و ألنه یفّتح سدد 
الرّئة، فیسهل جّدا نفوذ هذه األخالط فیها إىل خارج ابلنفث. 
فلذلك كان الّنعناع یسّهل النفث، و خيرج األخالط الغلیظة و 

اللزجة، من الصدر و الرئة، و یسّهل الّنفس بذلك.
فلذلك هو انفع من  الّصدر،  أعضاء  فإنّه یسّخن  و مع ذلك 

الطب والتغِذية

الطب والتغذية

النزالت الباردة، و یسّكن وجع اجلنبني و األضالع، و الّصدر. 
و یقّوى القلب جّدا، و ذلك مبا فیه من القبض و العطریّة، و 
حيّلل فضوله، فلذلك هو ینفع من اخلفقان، أعىن بذلك البارد. 
و كذلك هو انفع من جیع األمراض الباردة العارضة للقلب و 

ما یّتصل به.
اجلوهر  لطیف  العطریة  شدید  أنّه  مع  تفرحيه،  یشتّد  ال  إمنا  و 
مناسب جلوهر الروح فیجعلها مستعّدة للحركة إىل خارج بغتة و 

بقّوة، و ذلك من أسباب الغضب ال من أسباب الفرح.
فلذلك هو حيدث للمحرورین الغضب، و أّما املربودون فیفّرحهم؛ 
ألنه ال یقوى فیهم على جعل أرواحهم شدیدة احلرارة مستعّدة 
جّدا للحركة إىل خارج دفعة؛ بل إمنا جيعل هذه األرواح أسخن مما 
كانت أوال، و أسهل انبساطا، و ألطف جوهرا؛ فلذلك هو یفرح 

املربودین دون احملرورین.
و عصارة هذا النبات إذا شربت، حبست نفث الّدم. و السبب 
ىف ذلك لیس ما فیه من القبض فقط ، فإّن قبضه - ألجل ضعفه 
- ال یكاد یقوى على مقاومة ما حتدثه حرارته من حّدة الّدم و 
تفتیح العروق، و حنو ذلك مما یعني على نفث الّدم. بل السبب 
ىف ذلك، أّن هذا الّدواء مع قبضه هو مّفف، و ذلك مبا یزید ىف 
شّدة جع آخر فّوهة العرق. و مع ذلك، فإنّه بقّوة حرارته منه ىف 
فم العرق من شّدة اجلمع كما حيدث عن الكّى؛ فلذلك كان هذا 
الّدواء شدید القطع لنفث الّدم، و ذلك إذا شربت عصارته مع 

بعض األشربة املوافقة لذلك.
نطل  أو  بعصارته،  أو  النبات  هذا  بدقیق  الثدى  ضّمد  إذا  و 
بطبیخه حّلل ما یكون ىف الثدى من الورم؛ و ذلك ألجل ما ىف 
هذا النبات من القّوة احملّللة، و أذاب ما یكون ىف الثدى من اللنب 

املنعقد، و ذلك بقّوة حرارته املذیبة.

و حّلل ما یكون ىف أثداء البالغني عند بلوغهم من تعّقد الثدى، 
و غّزر اللنب ىف أثداء املرضعات؛ و ذلك ألجل جذبه الّدم إىل 

الثدى بقّوة حرارته.

أعضاء الغذاء
إّن هذا النبات، ألجل قبضه مع عطریّته، هو یقّوى املعدة جّدا - 
خاصة فمها - و یسّخن املعدة، و جيّففها من الفضول؛ فلذلك 
جيّفف املعدة، فلذلك هو مانع من الغثیان، و بذلك یقطع القئ، 

خاصة القئ البلغمّى.
املعدة من  فم  یكون ىف  ما  ذلك - حيدر  مع  أنّه -  و ألجل 
البلغم، و الرطوابت، إبزالته هلا و جالئه هلا عن فم املعدة، ال 
جرم صار مانعا من حدوث الفواق - خاصة البلغمى - انفعا 

منه بعد حدوثه.
أنّه یقّوى املعدة و یسّخنها، فهو ال حمالة یعني على  و ألجل 
تفعل  اهنضامها، كما  سّهل  األطعمة،  خالط  إذا  و  هضمها. 
األبزار احلارّة العطرة. و إذا خالط اللنب أصلحه و سّهل اهنضامه، 
العصبّیة؛  إذا خالط اخلّل منع أضراره ابلعصب و ابألعضاء  و 
فلذلك جيعله أوفق لفم املعدة، ألنه یدفع مضرّته هلذا العضو؛ إذ 

هذا العضو عصىّب.
و ألجل حتلیل الّنعناع و قّوة تلطیفه، هو یفّش ما یكون ىف املعدة 
من الّرايح و النفخ، و یسّكن ما یكون بسبب ذلك من اآلالم 
و املغص، و یشّهى الطعام ألجل تنقیته لفم املعدة، و إزالته ما 
یكون فیه من الرطوابت و الفضول املانعة من الّشهوة و املفسدة 

هلا، فلذلك هو یصّحح شهوة الطعام.
و إذا مضغ الّنعناع مع العود و املصطكى نفع جّدا من الفواق، و 
من القئ احلادث ألجل ضعف فم املعدة. و ابجلملة، فإّن الّنعناع 
من األدویة الشدیدة املوافقة للمعدة، مأكوال أو ضمادا، و یسّكن 
أوجاعها، و أوجاع اجلنبني، و ذلك ألجل حتلیله املاّدة املوجعة.

و كذلك هو یسّخن الكبد، و یفّتح سددها، و جيّفف فضوهلا، و 
ینضج ما یكون فیها من الرطوابت و الفضول، و یقّویها بقبضه و 

عطریته، و یفّتح سدد املرارة؛ فلذلك هو انفع من الريقان.
و قد یّتخذ الّنعناع ىف شراب الّرمان احلامض و ىف شراب احلصرم 
فیكون شدید املنع للقئ و الغثیان، و یقّوى شهوة الطعام جّدا، 
و ینفع للحباىل ألجل إصالحه لشهواهتّن، و منعه لغثیاهنّن. و 
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لذلك، إذا عمل الّنعناع مع اخلّل أو مع احلصرم كان شدید القطع 
للقئ و الفواق، و شدید املوافقة للمعدة. و هو شدید التسكني 

لنفخ املعدة و أوجاعها.
و قد یّتخذ من الّنعناع معجون ابلعسل أو بلحم الزبیب فیكون 
ذلك شدید النفع للمعدة، و هلضم الطعام. و مع ذلك فإنّه یقّوى 

الباه، و یشّهى الطعام، و یسّكن أوجاع البطن كّلها.

أعضاء النفض
إن هذا الدواء قد علمت أنه حار، ايبس، حملل للرايح، مفف؛ 
الرايح  بتحلیله  ألنه  ابلباه.  یكون ضارا  أن  ینبغى  فلذلك كان 
یضعف االنتشار، و بتجفیفه یقلل مادة املىن؛ و یلزم ذلك ضعف 
الباه. و الواقع ىف أمر هذا النبات خالف ذلك؛ و ذلك ألنه یزید 

ىف االنتشار، و یكثر املىن، و یقوى شهوة الباه.
قوة حتلیله  یبوسته و  إذا كان مع حرارته و  إمنا ميكن ذلك،  و 
للرايح، ذا رطوبة فضلیة فجة. حىت یكون - هبذه الرطوبة - یولد 

الرايح النافخة للقضیب، و مينع جتفیفه للمىن.
و قد علمت أن هذا الدواء، مع أنه شدید العطریة؛ فإنه أیضا 

قابض مقو.
املىن. و مع  فیتمكن من تكثري  املىن،  فلذلك هو یقوى آالت 
ذلك فإنه بسبب إسخانه للمىّن و حتریكه له، یهّیج شهوة الباه. و 
هذه الشهوة تثري حرارة، و تلك احلرارة تبّخر من الرطوابت الثابتة 
املبثوثة على األعضاء، أجزاء یتكّون منها املىّن؛ فلذلك كان هذا 

النبات مكثرا للمىّن.
فیه رطوبة فضلّیة  الّنبات  أّن هذا  استدّل جالینوس على  قد  و 
فجة، أبنّه بستاىّن فیكون ال حمالة: یسقى كثريا، و ذلك مما جيعل 
فیه هذه الرطوبة. و حنن نقول: إّن هذا ال یصّح، فإّن الرطوبة الىت 
یفیدها السقى، تكون رطوبة غریزیّة ال غریبة، و لو كان الّسقى 
البستانّیة جیعها، ذوات  النبااتت  لكانت  حيدث رطوبة غریبة، 
رطوبة غریبة. بل كان النبات النهرّى، أوىل أبن یكون ذا رطوبة 
غریبة كثرية. و لیس كذلك. و لذلك فإّن الفوتنج النهرّى خيلو 
عن هذه الرطوبة، كما قال جالینوس مع أّن املاء علیه، أزید كثريا 
من النبااتت البستانیة؛ فلذلك ما استدّل به جالینوس على هذه 

الرطوبة، ال یصّح. و أما حنن، فقد استدللنا علیها أبمرین:
أحدمها: أن هذا الّدواء مع قّوة حتلیله و قّوة یبوسته؛ هو ملنّي. 
قّوة جتفیفه، و  فیه رطوبة تكسر  إذا كانت  إمنا ميكن ذلك؛  و 

هذه الرطوبة ال ميكن أن تكون له جوهریّة، و إال مل یكن شدید 
الیبوسة. فهى إذن غریبة فیه.

و اثنیهما أن هذا الّدواء مع قّوة حتلیله للرايح، و قوة یبوسته؛ هو 
یزید ىف الباه، و ىف انتشار القضیب و إمنا ميكن ذلك إذا كانت 
فیه رطوبة فضلیة. و ال بّد و أن تكون هذه الرطوبة فّجة، و إال 
مل یكن تولیدها للرايح كثريا، فلم یكن یكثر منها ما یبقى إىل 
العروق، حىت تنفخ القضیب، مع أّن قّوة هذا النبات حتّلل حتلیال 

قواّي جّدا.
النبات من املرارة و احلّدة، هو یقتل  و ألجل ما ىف طعم هذا 
احلّیات و حّب القرع، و ال یبلغ إىل حّد )یقتل األجّنة، لكنه 
إمّنا كان كذلك؛ ألّن  و  اجلماع.  قبل  احتمل  إذا  توّلدها  مينع( 
العمدة ىف خمالفة مزاج الّدواء للمزاج احلیواىّن، إمنا هو املرارة. ألهنا 
إمنا تكون مع الیبوسة املفرطة، و هذه الیبوسة تناىف احلیاة ألهنا إمنا 
تكون مع الّرطوبة. فلذلك كانت املرارة شدیدة املنافاة للحیاة و 

للمزاج احلیواىّن، و احلّدة تعني على ذلك.
و هذه املرارة ىف هذا الّدواء ضعیفة جّدا. و كیف یكون كذلك، 
و  للروح  املالئمة  مع  تكون  إمنا  هى  و  العطریّة؟  شدید  هو  و 
للحیاة؛ فلذلك كانت خمالفة هذا الّدواء للمزاج احلیواىّن، یسرية 
جّدا، و لذلك فإّن هذا النبات یغذو األعضاء و األرواح، و لو 

كان شدید املباینة للمزاج احلیواىّن ملا كان كذلك.
احلیواىّن، یسرية  للمزاج  الّدواء  فلذلك كانت خمالفة جوهر هذا 
جّدا، فلذلك یقوى على قتل الدود، و ال یقوى على قتل األجّنة؛ 
ألّن عنایة الطبیعة ابألجّنة، أزید كثريا من عنایتها ابلدود. و لكّنه 
ألجل ما فیه من هذه املخالفة، هو مينع تكّون اجلنني؛ و ذلك 
ألنّه جيعل املىّن غري صاحل للمزاج احلیواىّن، و إحالة املىّن إىل ذلك، 

ال شّك أهّنا أسهل كثريا من إحالة اجلنني.
فلذلك، هذا الّدواء - مع أنّه غري مسقط - إذا احتملته املرأة 
قبل اجلماع، منع حبلها؛ و ذلك ألنّه حيیل املىّن الوارد بعده، إىل 
الیبوسة و اجلفاف اللذین ال ميكن معهما ختّلق اجلنني. و ألجل 
توّجه  مينع  هو  األمعاء،  و  اهلضم  و  للمعدة  النبات  هذا  تقویة 
الفضول إىل هذه األعضاء، و یقّوى أفعاهلا؛ فلذلك هو حيبس 
اإلسهال و اهلیضة؛ و ذلك إذا أخذت منه طاقات مباء الّرمان 

احلامض.

بقّية أحكام الّنعناع
إّن هذا النبات، ملا كان مع قّوة حتلیله، فیه تلیني. فتحلیله لیس 
خيشى منه حتّجر املادة، فلذلك هو حيّلل الّدبیالت و األورام و 
حنو ذلك، و ذلك ألجل ما ىف هذا النبات من الّتلیني، ألجل 
أّن جتفیفه لیس بشدید، و ذلك ألنّه، و إن كان یبسه ىف جوهره 
شدیدا، إنه مبا فیه من الرطوبة الغریبة، یقّل جتفیفه، فلذلك هو ال 

خيلو من تلیني، و ال كذلك الفوذنج و حنوه.
قد  إن كانت  و  الّدبیالت،  حّلل  السویق  مع  به  ضّمد  إذا  و 
أخذت ىف اجلمع؛ و ذلك ألنّه مع قّوة حتلیله یتمّكن بسبب هذا 
السویق من النفوذ إىل الباطن، ألجل تفتیح هذا السویق للمساّم 

مبا فیه من اجلالء.
و ألجل ما ىف هذا النبات من العطریّة، هو یقّوى الروح، و هو 
أیضا یغذو الروح )ألجل شّدة لطافة جوهره، فلذلك هو یقّوى 
الروح( جّدا، فلذلك هو شدید التقویة للطبیعة، فلذلك هو انفع 
جّدا من كثري من السموم. فلذلك إذا تضّمد به، خاصة مع امللح 
نفع جّدا من عّضة الكلب الكلب. و كذلك إذا مضغ، و وضع 

على لدغ العقرب، نفع من ذلك جّدا.
و ورق هذا النبات إذا ضّمدت به البواسري، كان شدید النفع هلا 
جّدا. و إذا دّق هذا النبات مع حلم الزبیب و وضع على األنثیني 
أضمرمها، و حّلل جساوهتما، و سّكن ما فیها من األوجاع. و 
إذا دقت أوراق هذا النبات، و خلطت ابمللح الداراىّن، و الزیت 
و وضع ذلك على الّدّمل، حیث كان و كیف كان؛ كان شدید 

النفع جّدا من ذلك.

املصدر: ابن نفيس، علي بن أيب حزم، »الشامل يف الصناعة الطبية«، 
ايران، طهران، طباعة دانشگاه علوم پزشکی ايران - مؤسسه مطالعات 

تريخ پزشکی، 1387ش.

الطب والتغِذية

الطب والتغذية
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وكیفیة  اإلمامیة  الطائفة  عن  احنرفت  اليت  الفرق  املقالة يف  هذه 
احنرافها

وهي كثرية حىت قیل: إن الشيخ اجلليل سعد بن عبد هللا بن أيب 
ما  والفرق«1  »املقاالت  يف كتابه  ذكر  القمي  األشعري  خلف 

یقرب من مائة وأربع عشرة فرقة وبدعة.
الناس  عندما خطب   املؤمنني أمري  قاله  ما  هو  ذلك  وسر 
تبتدع  تتبع وأحكام  الفنت أهواء  إنا بدء وقوع  الناس  فقال: »أيها 
يالف فيها كتاب هللا، يتوىل فيها رجال رجااًل، فلو أن الباطل خلص 
اختالف،  يكن  مل  خلص  احلق  أن  ولو  حجى،  ذي  على  يف  مل 
ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً 
فهناك استحوذ الشيطان على أوليائه ونا الذين سبقت لم من هللا 

احلسىن.«2
بدعة  »كل   :هللا رسول  قال  قال:  أنه   الصادق وعن 

ضاللة وكل ضاللة يف النار.«3

الُغالة
ومن هذه الفرق هم الذين غلوا يف أمري املؤمنني وزعموا أنه 

رهبم فأمر بقتلهم.
أيب  بن  حممد  ترجة  يف  »الرجال«4  يف كتاب  الكشي  رواه  وقد 
بینا  قال:  أبیه،  عن  شريك،  بن  هللا  عبد  عن  إبسناده  زينب5 
علي عند امرأة من عنزة وهي ام عمرو إذ أاته قنرب فقال: إن 

عشرة نفر ابلباب يزعمون أنك ربم. 
قال: »أدخلهم.« 

قال: فدخلوا علیه فقال: »ما تقولون؟«
فقالوا: إنك ربنا وأنت الذي خلقتنا وأنت الذي ترزقنا.

فقال هلم: »ويلكم ال تفعلوا إنا أان ملوق مثلكم«، فأبوا أن یقلعوا، 

الغـالة
فقال هلم: »ويلكم ريب وربكم هللا إنا أان ملوق مثلكم«، فأبوا أن 

یقلعوا، فقال هلم: »ويلكم ريب وربكم هللا توبوا وارجعوا.«
 :فقالوا: ال نرجع عن مقالتنا أنت ربنا وأنت خلقتنا، فقال

»اي قنرب! آتين ابلفعلة«
فخرج قنرب فأاته بعشر رجال مع الزبل واملرور، فأمرهم أن حيفروا 
أمران ابحلطب والنار فطرح فیه  هلم يف األرض فلما حفروا خداً 

حىت صار انراً تتوقد، قال هلم: »ويلكم توبوا وارجعوا!«
فأبوا وقالوا: ال نرجع، فقذف علي بعضهم مث قذف بقیتهم 
يف النار، مث قال يل: »إين إذا بصرت شيئاً منكراً، أوقدت انري 

ودعوت قنربًا.«
وقد قال أمري املؤمنني: »هلك يف رجالن: حمب غال، ومبغض 

قال.«6
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الكربى«،  الغيبة  يف  السفارة  »دعوى  السند،  حممد  الشيخ  املصدر: 
.إعداد وحتقيق: مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )في فرق المنحرفة(

متروبوليسمتروبوليس
إمساعيل شفيعي سروستاينإمساعيل شفيعي سروستاين

رمبا مسعتم مبفردة »متوبولیس«.1 وتطلق يف اللغة األملانیة على 
هو  العنوان  وهذا  متوبولیس.  لفظة  واملزدمحة،  الكبرية  املدن 
أنتج عام 1927م. وأخرج  فیلم سینمائي صامت  إسم  أیضا، 
العلمي  ابألسلوب  النغ2  فريتز  الشهري  األملاين  املخرج  الفیلم، 
اخلیايل، واعترب، أطول أفالم عصر األفالم السینمائیة الصامتة. 
ومت دمج، نسخ من هذا الفیلم، معا، وعرضه على مر السنني. 
وميكن مشاهدة هذا الفیلم، مرارا وتكرارا، واحلوار حول مشاهده 
املنصرمة، قلما جند صانع  الـ93  وأحداثه. وعلى مدى األعوام 

أفالم، مل یلق نظرة وإن خاطفة على هذا العمل السینمائي الرائع. 
وعلى النقیض مما یُظن، فان مضي الزمن، مل جيعل من متوبولیس 
مهجورة ومنسیة؛ بل أظهرت، نفسها یوما بعد آخر، أكثر فاكثر، 
فریتز  وكأن  احلاضر.  نلمسها يف عصران  اليت  احلقائق  وعرضت 

النغ، كان قد شاهد، قبل مائة عام، عاملنا احلاضر وسكانه.
إن »متوبولیس« هو استعراض لدیستوبیا، ومدینة فاسدة عصریة. 

ذات نظام حدیدي وحدیث، على مقیاس عامل عصري. 
إن سكان هذه البالد، ینقسمون إىل فئتني: 

تكنولوجیة  مدینة  يف  والتقدم  الرخاء  يف  الغارقة  الثریة،  النخبة 
اجلهنمیة  الدنیا  للطبقات  تنتمي  اليت  الفقرية  والشرحية  ومثالیة، 

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 
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واحملرومة من أبسط اإلمكاانت للبقاء والعیش. 
إن العمال املنتمون للطبقة الدنیا يف متوبولیس، هم املمسوخون 
یشبهون  والعجز،  اإلحباط  من  نقطة  أقصى  يف  یقبعون  الذین 
الروبواتت عدمية اإلحساس والروح، فقدوا كل قدرة على التفكري 
واحلب والتصرف يف العمل. إهنم هزموا على ید ماكنة عمالقة، 
يف ممع صناعي یدعى مولوخ3 یتوىل توفري الطاقة لسكان الطبقة 

الدنیا ملتوبولیس. 
وتقوم املاكنات، ومن دون أي توقف، كالغیالن والعفاریت آكلة 
تفرض  إهنا  العمال،  ودماء  وحلوم  جلود  ابلتهام  البشر،  للحم 
سیطرهتا لدرجة أن العمال اخلاضعني إلدارهتا وهیمنتها، ميضون 
ساعات عصیبة من دون أي توقف، ویعملون كالعجالت املسننة 
ملاكنة صناعیة؛ إهنم أانس عدميو التاریخ وال مستقبل وآفاق هلم، 

ویفتقدون ألي كرامة انسانیة.
لقد ُأخلي الناس من جیع االعتبارات والكرامة االنسانیة، متشیا 

ابلكامل مع املاكنة العمالقة. 
یعملوا  أن  العمال  على  یتعني  ملتوبولیس،  الدنیا  الطبقة  ويف 
ویعملوا، لكي ال حيصل ولو للحظة واحدة، أي خلل وإرابك يف 

حیاة املنتمني للطبقة العلیا صاحبة الرفاهیة يف متوبولیس.
والنعمة  ابحلركة  ومفعمون  أحیاء،  احلدیث،  القسم  سكان  إن 
والرفاهیة؛ الن سكان الطبقة الدنیا، یكدون ویسعون من أجل 
بلحظة  حلظة  ویذوبون  عرقا  ویتصببون  احلیاة،  قید  على  البقاء 

ماراة للعجالت املسننة واألشرطة. 
هلذه  املطلق  احلاكم  فريدرسن،4  يو  ید  على  املتوبولیس  وتدار 
مبراقبة  بلحظة  حلظة  یقوم  فیما  الرمحة؛  وعدمية  اجلهنمیة  الداير 
أداء اجلهاز الصناعي والعمال الصناعیني عن طریق أنظمة املراقبة 

والتحكم. 
إن متوبولیس هي البالد اليت رمسا جورج أورويل يف »1984« 
وكذلك بوخافسك روایة »العامل احلدیث الشجاع« ملؤلفها ألدوس 
هكسلي. إن الدیستوبیا الفظیعة، هي آخر طور من أطوار العامل 
الثامن عشر  التنویر للقرن  الفنتازیة لعصر  الیوتوبیا  التكنولوجي. 

ابورواب. 
املقدمة  الدیستوبیات  سائر  عن  متوبولیس  وميیز  یفصل  ما  إن 
يف الصفحات السابقة، هو بنان فريتز النغ الرمزي بطبیعة احلال 
القابعني يف  متوبولیس  ومؤسسي  مسبيب  إىل  إلیه  یشري  والذي 
أورویل  جورج  إلیه  ویتطرق  ینتبه  مل  الذي  املوضوع  الكوالیس. 

وألدوس هكسلي.

وطبعا  تنویریة،  رؤیة  خالل  من  الدیستوبیا  اعترب كتاب  وقد 
سطحیة، ابن آلیة وإیدیولوجیات احلكم الشمويل مبا فیها املاركسیة 
واالشتاكیة، هي وراء الواقعة وإرساء املدن الفاسدة، وأن املخرج 
من هذا املأزق، یكمن يف ثورة تنویریة وتثقیفیة ضد اإلیدیولودايت 
على خطى  یسريون  الذین  املتجربین  للساسة  الشمويل  واحلكم 
هذه اإلیدیولوجیات؛ رغم أنه لن تتحصل يف هنایة املطاف نتجیة 

سوى الطریق املسدود واالنفعال العام. 
أما فريتز النغ الذي كان عالقا يف عصر أملانیا اهلتلریة ویعاين من 
مقابلهما،  الروسیة، ويف  األملانیة واالشتاكیة  الفاشیة  معسكري 
اللیربالیة الرأمسالیة الربیطانیة واالمریكیة، أدرك بنظرة اثقبة، أن مثة 
عامال أكثر خفاء أال وهو احملافل املاسونیة اخلفیة، دیر »صهیون« 

وأنصار مولوخ.
ماكنة عدمية الرمحة والشفقة، وال تشبع، جامثة على صدور الطبقة 
ابمتصاص  )مولوخ(  البشر  للحم  اآلكل  وتقوم كالغول  الدنیا، 

قدرات العمال وأجسامهم وأرواحهم كي تواصل حیاهتا. 

الوامش:
1. Metropolis.
2. Fritz Lang.
3. Moloch.
4. Joh Fredersen.

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

.46-45

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

احلسن  ولد  من   املهدي ان  شبهة  بيان  يف 
اجملتبی

بعد أن بینا نسب االمام املهدي وفقا للرواايت املرویة، البد 
أن جنیب بعض التساءالت حول نسبه وها هي:

من ولد احلسن هل املهدي
ذریة  من   املهدي أبن  املسلمني  من  قلیلة  طائفة  استدلت 

احلسن بن علي بن أيب طالب بثالث رواايت اتلیة: 
األوىل: أخرجها نعيم بن محاد، عن األعمش، عن أيب وائل، قال: 

نظر علي إىل احلسن، فقال : »إن ابين هذا سيد کما 
مساه رسول هللا، ويرج من صلبه رجل يسمى ابسم نبيكم يشبهه 

يف اخللق وال يشبهه يف اخللق ميأل األرض عدال.«1 

والثانية: رواها متام يف »فوائد«ه، وابن عساکر، عن عبد هللا بن 
عمرو بن العاص، قال: »ويرج رجل من ولد حسن من قبل الشرق 

لو استقبل با اجلبال لدمها واختذ فيها طرقا.«2 

يف  الرتمذي  أخرجها  یسري،  بتفاوت  األوىل  الروایة  مثل  والثالثة: 
»جامعه«، وأبو داود يف »سنن«ـه، عن ابن إسحاق السبيعي. 

نسب اإلمام المهدينسب اإلمام المهدي
د. عزالدين رضانادد. عزالدين رضاناد

القسم الثالثالقسم الثالث

االمام المهدی و مستقبل العالم
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مالحظات يف الرواايت الثالث سندا ومضموان
أما الرواية األوىل:

فهي أوال: مرویة عن عبد هللا بن حبري الصنعاين املكىن بـأيب وائل، 
قاصا3 من جند  علیه من كونه  ما نصوا  إسقاطها  وحسبنا يف 
معاویة، والقاصون بصورة عامة متهمون بعدم الدقة والتزید خباصة 
من كان منهم يف عهد معاویة ابلذات. فقد كانوا من جلة من 
اعتمدهم يف حتریف األحادیث هبا یوافق أغراضه، قال ابن حيان 

عن أيب وائل: يروي العجائب اليت كأنا معمولة ال حيتج به.4 
واثنیا: إهنا معارضة برواايت صحیحة ومستفیضة الدالة على أن 

املهدي من ولد احلسني کما مرت. 

وأما الرواية الثانية:
أوال: ومع غض النظر عن الكالم يف عبد هللا بن عمرو بن العاص، 
املناصر ملعاویة يف صفني، فإن راویها ابن هلیعة عبد هللا بن عقبة 
احلضرمي، ضعیف کا ذکر الذهيب،5 وهو رواها عن أيب قبیل حي 
بن هاين املعافري، قال البخاري: فيه نظر. وقال أمحد: أحاديثه 
مناكري.6 وراویها عن ابن هلیعة رشد بن سعد بن مفلح املهري، 
ضعفه أبو زرعة وغريه، قال حرب: سألت أمحد فضعفه، وقال 

ابن معني: ال يكتب حديثه.7 
اثنیا: وهي معارضة بروایة عن أيب قبیل، عن عبد هللا بن عمر، 
قال: »يرج رجل من ولد احلسني من قبل املشرق لو استقبلته اجلبال 

هدمها واختذ فيها طرقا.«8 

وأما الرواية الثالثة: 
 فريد علیها أوال: أبن السبیعي تويف سنة ۱۲۹ه واإلمام على
 استشهد سنة 40ه. فلو حسبنا عمره من سنة مقتل اإلمام
 كان ۸۹ عامة فكم یكون قد عاش إذا لیمكن أن یرى اإلمام
ویسمع منه وحيفظ عنه، ولو أخذان بقول من روي أن والدته 
كانت يف عهد عثان، والبد أن یكون يف آخرها إن صحت هذه 
الروایة، فإن عمره عند عهد اإلمام حىت يف آخره مما ال یقبل 
أنه حدیث  على  املنذري  لذلك نص  شیئا،  عنه  ینقل  أن  معه 

منقطع. 
اثنیا: إن احلدیث عن السبیعي معارض بنقل آخر عن السبیعي 
ففي  احلسن؛  اسم  مكان   احلسني اسم  فیه  یذكر 
اجلمع بني الصحاح الستة عن أيب اسحاق السبیعي، قال: قال 
علي ونظر إىل ابنه احلسني: »إن ابين هذا سيد کما مساه 

رسول هللا وسيخرج هللا من صلبه رجال ابسم نبيکم يشبهه يف 
اخلُلق وال يشبهه يف اخلَلق، ميأل األرض عدال.«9 

روي ذلك عن أيب اسحاق صاحب »مشكاة املصابیح«10 
نفي  حاول  ومن  عمره،  آخر  يف  اختلط  السبیعي  أن  اثلثا: 
االختالط عنه نص على أنه شاخ ونسي،11 وقد یكون وضع 

اسم احلسن مكان اسم احلسني بسبب ذلك. 
رابعا: من املمكن أن تكون هذه الرواايت من وضع دعاة حممد بن 
عبد هللا بن احلسن املثين املكىن أبيب عبد هللا، والذي لقب نفسه أو 
لقبوه بذي النفس الزكية،12 فقد كان یتغیب ویستخفي، ویدعي 

املهدویة، وقد أعلن شاعر من أتباع ذلك فقال: 
إن الذي يروي الرواة لبني 

إذا ما ابن عبد هللا فيهم جتردا13 
وتدل أقواله ومواقفه مع اإلمام الصادق جعفر بن حممد وقتله 
اإلمساعيل بن عبد هللا بن جعفر، وكان شیخا يف التسعني، حني أبیا 
مبایعته14 على أنه قلیل الورع ال یستبعد علیه اإلدعاء والوضع، 
وقد اثر حممد هذا يف »املدینة املنورة«، ومل جياوزها حىت قتل يف 

عهد أيب جعفر املنصور سنة ۱4۵ه.15 
ورمبا كان دعاته أیضا وراء إضافة »اسم أبیه أيب أو كنیته أبو عبد 

هللا.«16 
وأضف إىل ذلك كله، أنه ميكن السهو يف الكتابة مع أنه مل ینقط، 
وكثرية ما كان یتفق بدل حرف عن حرف أو نقطة حتته أو فوقه 

وغري ذلك. 
وأیضا سنقول، أنه ميكن أن یكون املهدي من ولد احلسن من 

األم، فتأمل. 

 من »ولد السبطني هل املهدي
عن كتاب »صفة املهدي« للحافظ أيب نعيم األصبهاين، عن 
 علي بن علی الاليل، عن أبیه، قال: دخلت على رسول هللا
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وهو يف احلالة اليت قبض فیها، فإذا فاطمة عند رأسه - وذكر 
 :احلدیث بطوله، ويف آخره - قال رسول هللا

 يا فاطمة! والذي بعثين ابحلق أن منهما - يعين احلسن واحلسني«
- مهدي هذه األمة، إذا صارت الدنيا هرج ومرجا وتظاهرت الفنت 
وتقطعت السيل وأغار بعضهم على بعض، فال كبري يرحم صغريا وال 
يفتح  منهما من  فيبعث هللا عز وجل عند ذلك  يوقر كبريا،  صغري 
حصون الضاللة وقلوبة غلقا، يقوم ابلدين يف آخر الزمان کا قمت به 

يف أول الزمان وميأل الدنيا عدال كما ملئت جورا.«17 
وهذا احلدیث رواه أكثر احلفاظ يف كتبهم مع اختالف یسري يف 
اللفظ ويف بعضها: »وإن منا مهدي هذه األمة« بدل وإن منهما. 
وسنتكلم حول احلدیث املذكور ]إن املهدي من »ولد السبطني«[ 
على فرض صحته، وقد مر علیك وستی بعد هذا أیضا، إن 
هذا احلدیث معارض مع الرواايت الكثرية اليت صرحت أبنه من 

ولد احلسني

من احلسنني هل املهدی
املهدي من ولد  انه كیف یكون  سنطرح هنا سؤال و هو 
احلسن اجملتىب مع أنه من ويل أخیه احلسني الشهید ومل 
یعقب احلسن إمامة معصوا على ما اعتقده اإلمامیة؟ كما 
أن  األعظم مع  الرسول  أنه یسئل كیف نسمیهم ذریة 

الذریة يف صلب االبن ال االبنة؟ 
وذریته   احلسني ولد  من  هو  املهدي كما  أن  اجلواب: 
یكون من ذریة احلسن السبط األكرب أیضا؛ ألن والدة اإلمام 
أيب جعفر حممد بن علي الباقر زوجة اإلمام علي بن احلسني 
 ،اجملتىب احلسن  اإلمام  بنت  فاطمة  هي   العابدین زین 
فأبوجعفر حممد الباقر علوي بني علويني وهامشي بني هامشيني وذریته 
هذه  من   املوعود فاملهدي   ،واحلسني احلسن  ذریة  من 

الدوحة املیمونة.18 

ومما یدل على هذا احتجاج موسی بن جعفر مع الرشيد يف 
خرب طویل...] وفیه [ أنه ملا أحضره الرشید وأدخل علیه، سأله 

الرشید:
ويقولون لكم اي بين رسول هللا وأنتم بنو علي وإنا ينسب املرء إىل أبيه 

وفاطمة إنا هي وعاء والنيب جدكم من قبل أمكم؟ 
فقلت: »اي أمري املؤمنني لو أن النيب ُنشر فخطب إليك كرميتك 

هل کنت جتيبه؟« 
فقال: سبحان هللا و ال أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش 

بذلك.
قلت: »لكنه ال يطب إيّل وال أزوجه.« 

فقال: و مل؟ 
فقلت: »ألنه ولدين ومل يلدك.« 

 النيب إان ذرية  قلتم  كيف  قال:  مث  أحسنت اي موسی!  فقال: 
والنيب مل يعقب، وإن العقب للذكر ال لألنثى، وأنتم ولد االبنة 

وال يكون لا عقب؟ 
هذه  عن  أعفيتين  ما  إال  فيه  ومن  القرابة  حبق  »اسألك  فقلت: 

املسألة.« 
فقال: ال أو ختربين حبجتكم فيه اي ولد علي وأنت اي موسی يعسوبم 
وإمام زمانم كذا أنم إىل ولست أعفيك يف كل ما اسألك عنه حت 
أتتيين فيه حبجة من كتاب هللا، فأنتم تدعون معشر ولد أنه ال يسقط 
عنكم منه شيء ألف وال واو إال وأتويله عندكم واحتججتم بقوله عز 
وجل: وما فرطنا يف الكتاب من شيء«19 وقد استغنيتم عن رأي 

العلماء وقياسهم. 
فقلت: »أتذن يل يف اجلواب.« 

قال: هات. 
فقلت: »أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرمحن الرحيم َو ِمْن 
ِلَك َنِْزي  ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسٰى َوَهاُروَن ۚ وََكذَٰ
اْلُمْحِسِننَي َوزََكِرايَّ َوحَيَْيٰ َوِعيَسٰى، من أبو عيسی اي أمري املؤمنني؟!« 

فقال: ليس لعيسی أب. 
فقلت: »إنا أحلقناه بذراري األنبياء من طريق مرمي و کذلك 

 ».من قبل أمنا فاطمة أحلقنا بذراري النيب
خلیله  إىل   مرمي بن  عیسى  املسیح  نسب  هللا  ان  نعم! 
إبراهیم أبمه مرمي البكر البتول اليت مل ميسها بشر، كما 
وأیوب ویوسف وموسى وهارون وزكراي  داؤد و سلیمان  نسب 
 أیضا من ذریة النيب آبابئهم وأمهاهتم، فاملهدي وحيىي
من انحیة فاطمة كما یكون من ولد احلسن اجملتبی أما. 
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االمام المهدی و مستقبل العالم

الوامش:
1. »قالئد الدرر يف أخرب املهدي املنتظر«، ص ۸۲. 

2. املتقي اهلندي، »الربهان«، ج ۲، ص 581.
3. الذهيب، »میزان االعتدال«، ج ۲، ص ۳۹۰. 

4. نفس املصدر. 
5. »میزان االعتدال«، ج ۲، ص 4۷۰. 

6. ابن حجر العسقالين، »التهذیب«، ج ۳، ص ۷۲. 
7. املغين يف »الضعفاء«، ج ۱، ۲۳۲؛ »هتذیب التهذیب«، ج ۳، ص 

.۲۷۷
8. الكنجي الشافعي، »البیان«، ص ۵۱۳ وقال: رواه الطرباين وأبونعیم.
9. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 51، ص 116، نقال عن »الطرائف«. 

10. »ینابیع املودة«، ص 432.
11. »میزان االعتدال«، ج ۳، ص ۲۷؛ »تقریب التهذیب«، ج  ۲، 

ص ۷۳. 
الكعبة قبل  الزكیة يف علوي یقتل جوار  النفس  12. تدل األخبار أن ذا 

خروج املهدي ب15 یوما. 
13. »مقاتل الطالبیني«، ص ۱۹۶ و ۱۹۵. 

14. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 47، ص ۲۸۹-۲۸۰. 
15. »مقاتل الطالبیني«، ص ۱۸۳-۱۷۶. 

16. راجع: السید عدانن البكاء، »اإلمام املهدي املنتظر«، ص 60-۵۷، 
وقد نقلنا عنه بتفاوت یسري.

17. »عقدر الدرر«، الفصل الثالث من الباب التاسع، ص ۲۱۷؛ وقد 
ذكر متام احلدیث يف نفس املصدر، الباب السابع ص 151.

18. راجع: »اإلمام املهدي وظهوره«، ص۸۲-۸۱.
19. سورة األنعام، اآلیة ۳۸.

20. »سورة األنعام«، اآلیة 84. 
21. اجمللسي، »حبار األنوار«، ج 28، ص 128. 

العامل،  مستقبل  و   املهدي االمام  مؤمتر  مقاالت  جمموعة  املصدر: 
االولی،  الطبعة   ،البيت اهل  جممع  نف،  املؤلفني،  من  جمموعة 

1434ه.ق.، ج 6، صص 12-32؛ ابلتخليص.

مر ما یدل علیه، و أييت يف نداءاته أیضا، و نكتفي يف هذا املقام 
بذكر واقعتني:

املوسوي  تقي  حممد  اجلاين  اآلمث  للعبد  وقعت  قد  منهما:  االوىل 
اإلصفهاين، مؤلف كتاب »مکیال املکارم«، و هي: أنه قد كثرت 
علي الدیون قبل أتلیف هذا الكتاب بثالث سنني فتوسلت به 
و آبابئه ذات لیلة، و ذكرت حاجيت هلم، و كان يف شهر 
رمضان، فلما رجعت من املسجد كان بعد طلوع الشمس فنمت، 
و مسعته قال يل يف املنام: »إصرب قليال حت أنخذ من خاصة أموال 
خواص حمبينا فنعطيك.« فانتبهت فرحا مسرورا، متنجزا متشكرا 
الزمان جاءين بعض من اإلخوان،  حمبورا، فلما مضى برهة من 
كنت أعرفه ابلصالح، و أشم منه نسیم اإلرتیاح و أعطاين ما 
قضى به الدیون، و سكن عين الشجون، و قال: »هذا من سهم 

اإلمام.« فسررت غایة السرور شوقا.
و قلت: »هذا أَتِْويُل رُْءايَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلها َريب َحّقاً.«1

بعرض  أوصیكم  الیقني،  على  خالين  و  الدین  يف  إخواين  فیا 
حوائجكم إلیه فال خيفى شي ء من اموركم علیه.

ففي »الكايف« عن أيب عبد هللا قال: إن اإلمام لیسمع يف 

بطن امه، فإذا ولد خط بني كتفیه: »َو متَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقاً َو 
َل ِلَكِلماتِِه َو ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم.2 فإذا صار األمر إليه،  َعْداًل ال ُمَبدِّ

جعل هللا له عمودا من نور يبصر به ما يعمل أهل كل بلدة.«3
يف  الكليين  عن  احملجة«:  »كشف  عن  املأوى«،  »جنة  ويف 
 :كتاب »الرسائل« عمن مساه، قال: كتبت إىل أيب احلسن
إن الرجل حيب أن یفضي إىل إمامه ما حيب أن یفضي به إىل 
ربه، قال: فكتب: »إن كانت لك حاجة فحرك شفتيك، فإن 

اجلواب أيتيك.«4
أقول: األخبار يف ذلك املعىن متعددة، من أرادها فلیطلبها من 

مظاهنا.
الواقعة الثانیة: ما يف جنة املأوى أتلیف العامل اجللیل احلاج مريزا 
حسني النوري قال: يف شهر جادى االوىل من سنة ألف و 
مائتني و تسعة و تسعني، ورد الكاظمني رجل امسه آقا حممد 
مهدي و كان من قاطين بندر »ملومني«، من بنادر »ماجني« 
و ممالك برمة«، و هو اآلن يف تصرف اإلجنریز،5 و من بلدة 
»كلكته« قاعدة سلطنة ممالك »اهلند« إلیه مسافة ستة أايم من 
البحر، مع املراكب الدخانیة و كان أبوه من أهل »شرياز« و 

حممدتقی املوسوي االصبهاين
قضاء حوائج المؤمنين 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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لكنه ولد و تعیش يف البندر املذكور، و ابتلى قبل التاریخ املذكور 
أخرس  أصم  بقي  منه  عويف  فلما  شدید،  مبرض  سنني  بثالث 

.فتوسل لشفاء مرضه بزايرة أئمة العراق
و كان له أقارب يف بلدة كاظمني من التجار املعروفني، فنزل 
علیهم و بقي عندهم عشرین یوما، فصادف وقت حركة مركب 
الدخان إىل سر من رأى، لطغیان املاء، فأتوا به إىل املركب، و 
سلموه إىل راكبیه، و هم من أهل بغداد و كربالء، و سألوهم 

املراقبة يف حاله، و النظر يف حوائجه، لعدم قدرته على إبرازها.
و كتبوا إىل بعض اجملاورین من أهل سامرا للتوجه يف اموره، فلما 
ورد تلك األرض املشرفة و الناحیة املقدسة، أتى إىل السرداب 
املنور بعد الظهر من یوم اجلمعة العاشر من جادى اآلخرة من 
السنة املذكورة، و كان فیه جاعة من الثقات و املقدسني إىل أن 

أتى إىل الصفة املباركة،
فبكى و تضرع فیها زماان طویال، و كان یكتب قبیله حاله على 
اجلدار، و یسأل من الناظرین الدعاء و الشفاعة، فمامت بكاؤه و 
 تضرعه إال و قد فتح هللا تعاىل لسانه، و خرج إبعجاز احلجة

من ذلك املقام املنیف مع لسان ذلق و كالم فصیح؛
و احضر يف یوم السبت يف حمفل تدریس سید الفقهاء و شیخ 
العلماء، رئیس الشیعة و اتج الشریعة، املنتهى إلیه رائسة اإلمامیة، 
حسن  حممد  مريزا  األقا  احلاج  األعظم  استاذان  و  األفخم  سیدان 
الشريازي و قرأ عنده متربكا »سورة املباركة الفاحتة«، بنحو أذعن 
احلاضرون بصحته و حسن قراءته، و صار یوما مشهودا و مقاما 
حممودا، و يف لیلة األحد و اإلثنني اجتمع العلماء و الفضالء يف 
الصحن الشریف فرحني مسرورین، و أضاءوا فضاءه من املصابیح 

و القنادیل و نظموا القصة، و نشروها يف البالد.
و كان معه يف املركب مادح أهل البیت الفاضل اللبیب احلاج 
قصیدة  من  هو  و  فقال-  البغدادي   الزنوزي  الصفار  عباس  مال 

طویلة ورآه مریضا و صحیحا:

و يف عامها جئت و الزائرين 
إىل بلدة سر من قد رآها
رأيت من الصني فيها فت 

و كان مسي إمام هداها
يشري إذا ما أراد الكالم 

و للنفس منه ... ]كذا[ براها
و قد قيد السقم منه الكالم 

و أطلق من مقلتيه دماها
فواىف إىل ابب سرداب من 

به الناس طرا ينال مناها
يروم بغري لسان يزور

و للنفس منه دهت بعناها
و قد صار يكتب فوق اجلدار

ما فيه للروح منه شفاها
أروم الزايرة بعد الدعاء

ممن رأى أسطري و تالها
لعل لساين يعود الفصيح 

و علي أزور و أدعو اإللا
إذا هو يف رجل مقبل 

تراه ورى البعض من أتقياها
أتبط خري كتاب له 

و قد جاء من حيث غاب ابن طه 
فأومى إليه: ادع ما قد كتب 

و جاء فلما تاله دعاها
و أوصى به سيدا جالسا

أن ادعوا له ابلشفاء شفاها
فقام و أدخله غيبة اإل

مام املغيب من أوصياها
و جاء إىل حفرة الصفة

اليت هي للعني نور ضياها
و أسرج آخر فيها السراج 

و أدانه من فمه لرياها
هناك دعا هللا مستغفرا
و عيناه مشغولة ببكاها

و مذ عاد منها يريد الصالة
قد عاود النفس منه شفاها
و قد أطلق هللا منه اللسان 
و تلك الصالة أمت أداها6

الوامش:
1. سورة یوسف، اآلیة 100.
2. سورة األنعام، اآلیة 115.

اجمللسي،  عنه  4؛  ح   ،387 ص   ،1 ج  »الكايف«،  الکلیين،   .3
»حباراالنوار«، ج 26، ص 134، ح 7.

4. »كشف احملجة«، ص 153؛ عنه اجمللسي، »حباراالنوار«، ج 53، 
ص 306، س 1.

5. أي اإلستعمار الربیطاين.
6. عنه »البحار«، ج 53، ص 265 احلكایة الثانیة و الثالثون؛ احلائري، 

»الزام الناصب«، ج 2، ص 65، ح 35.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«، مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 208-205.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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1956م.  عام  ولد  »العراق«،  موالید  من  احلميد  عبد  صائب 
مبدینة »عانة«، ترعرع يف أجواء فرضت علیه العقیدة اإلسالمیة 
وفق مذهب أهل السنة واجلماعة، واصل دراسته االكادميیة حىت 
انل شهادة اللیسانس يف فرع الفیزايء، مث توجه إىل مهمة التدریس 

يف هذا االختصاص و ابشر عمله يف احدى املدارس الثانویة.
شاءت االقدار اإلهلیة أن توفر له األجواء املناسبة الرتقاء املستوى 
الفكري، فانتهز ااُلستاذ هذه األجواء وجعلها سبیال لنیل أرقى 
مراتب الوعي الدیين فوسع آفاق رؤاه، فكانت النتیجة أن أحاط 
علماً بقضااي قلبت له املوازین اليت كان علیها فیما سبق، مث مل 
 ،متض فتة من الزمن إالّ وألفى نفسه مولعاً مبذهب أهل البیت
فاختذ قراره النهائي ومل أتخذه يف هللا لومه الئم حىت اعلن انتماءه 

.ملذهب عتة الرسول

التأثر ابحلسني
یقول صائب حول املنطلق الذي دفعة لتغیري انتمائه املذهيب:

بدایة مل أقصدها أان، وإمنا هي اليت قصدتين، فوفقين هللا حلسن 
عليَّ  ملك  یوَم  عتباهتا.ذلك كان  إىل  بیدي  استقباهلا،وأخذ 
قبل كثرياً  من  طرقها  قد  رمبا كان  شجّي،  صوت  مسامعي 
فأغضْت عنه، ومالت بطرفها، وأسدلت دونه ستائرها، وأعصْت 
علیه. حىت دعاين هذه املرّة وأان يف خلوة، أو شبهها، فاهتزت 
له مشاعري ومنحته كل إحساسي وعواطفي، من حیث أدري 

وال أدري... فجذبين إلیه.. تتبادلين أمواجه اهلادرة.. وألسنة هلیبه 
املتطایرة.. حىت ذابت كربايئي بني یدیه، وانصاع له عتّوي علیه..

فُرْحُت معه، أعیش األحداث، وأذوب فیها.. أسري مع الراحلني، 
وأحّط إذا حّطوا، وااتبع اخلُطى حىت النهایة.

الشیخ  بصوت   احلسني اإلمام  مقتل  قصة  تلك كانت 
عبدالزهراء الكعيب یرمحه هللا، يف العاشر من حمرم احلرام من 1402 
احلسني.. اإلمام  لنداءات  إصغاء  أمّيا  عنده  فأصغیت  للهجرة. 

وترتعد جوارحي.. لبیك، اي سیدي اي بن رسول هللا... وتنطلق 
يف ذهين أسئلة ال تكاد تنتهي، وكأنّه نور كان حمجوابً، فانبعث 
یشق الفضاء الرحیب دفعًة واحدة... وتعود يب األفكار اىل سنني 
خلْت، وأان أدرج على سّلم الدرس، مل أشّذ فیها عن معّلمي، 

فقلت: لیتين مسعت إذ ذاك ما یروي ظمأي...
مث یضیف صائب: 

معامل  شاخصة  يل  وبدت  حويل،  من  الدنیا كّلها  فاستضاءت 
الطریق..فرأیت احلكمة يف أن أسلك الطریق من أّوله، وابتدىء 

املسرية ابخلطوة االوىل لتتلوها خطى اثبتة على یقني وبصرية...

ما بعد مرحلة اليقظة
كانت هذه مرحلة الیقظة اليت فتحت بصرية صائب على آفاق 
رحبة، حىت ألقى بعدها بنظره الثاقب وبذهنیته املوهوبة واملتفتحة 
نظرة عابرة إىل الساحة االسالمیة، فوجدها ساحة ممزقة تعیش 

حالة الشتات واالختالف، فثار ضمريه احلي قائال: ما أجل أن 
نقف بكل حیاد ونعقل على أسباب ودواعي اخلالف احلاصل بني 
املسلمني، مدركني أّن املهم يف األمر هو ظهور النهج االسالمي 

األصیل احلنیف ولیس غلبة هذا االجتاه أو ذاك.
مث ابدر صائب إىل شد الرحال لیخوض غمار حبث اكتشاف 
احلقیقة، واستمرت رحلته املدید من الزمن، فكانت مثرهتا احلصول 
رغم  والنجاح  ابلتوفیق  مكّللة  عدیدة كما كانت  جتارب  على 

احاطتها ابلكثري من املشاكل والصعوابت.
یقول صائب: 

خاضها  فرمّبا  عزیزة،  العقیدة  میدان  يف  التجارب  تكون  ال  قد 
الكثريون من أبناء كل جیل، ولكن انتصار الیقني واحلق اجملرد عن 

عاطفه هو العزیز يف تلك التجارب.

إلتفاته إىل خطورة التعصب
یرى صائب أن التعصب هو من املوانع والعقبات اليت تعتي طریق 
الباحث لتصده عن احلق، وأن العصبیة متنح كثرياً من املفاهیم 
هالة قدسیة، لكنها سراب ال حقیقة هلا، وكم صّدت العصبیة 

فحوال عن مواصلة الطریق حنو احلقیقة الثابتة.
ولكن حیث كان صائب عدواً للعصبیة حیثما وجدها، فلم یتك 

أثرها السليب علیه يف سريه حنو احلقیقة.
لكن كان مثة نوع آخر من العاطفة یشده إىل الوراء وهو الوفاء 

للذكرايت، لكن صائب بعد تركه للتقلید األعمى وارتقاء مستوى 
ذكراييت  »آخیت  یقول:  واالستقصاء  والتتبع  البحث  يف  وعیه 

املاضیة واحسنت صحبتها حىت النهایة.«
بعالمات  زاخرة  مرحلة  املاضي كان  أن  یعترب  ألنّه كان  وذلك 
هنایة  يف  احلقیقة  إىل  الوصول  من  متكن  منها  اليت  االستفهام 
أن یكون هو  املامه ابحلقائق  بعد  املطاف.مث مل یكتف صائب 
الوحید املنتفع منها، فبادر إىل التألیف والنشر لتعّم الفائدة اجلمیع.

مؤلفاته
1. »منهج يف االنتماء املذهيب«؛
2. »ابن تیمیة، حیاته، عقائده«؛

بعد  االسالم  )مسار  والسیاسي«  الثقايف  االسالم  3.»اتریخ 
الرسول ونشأة املذاهب(؛

۴. »حوار يف العمق من أجل التقریب احلقیقي«؛
5. »اتریخ السنة النبویة، ثالثون عاماً بعد الرسول«؛

6. ابن تیمیة يف صورته احلقیقة۷ .الزايرة والتوسل.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج 2، 
صص  444-441.

المستبصـرون

المستبصـرون

صائب عبد الحميد
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 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )6(

»اي بيّن اجعل نفسك میزاان فیما بینك و بني غريك
فأحبب لغريك ما حتّب لنفسك و اكره له ما تكره هلا و ال تظلم 

كما ال حتّب أن تظلم 
و أحسن كما حتّب أن حيسن إلیك و استقبح من نفسك ما 

تستقبح من غريك و ارض من الّناس مبا ترضاه هلم من نفسك 
و ال تقل ما ال تعلم و إن قّل ما تعلم و ال تقل ما ال حتّب أن 

یقال لك 
يف  فاسع  األلباب  آفة  و  الّصواب  ضّد  اإلعجاب  أّن  اعلم  و 
كدحك و ال تكن خازان لغريك و إذا أنت هدیت لقصدك فكن 

أخشع ما تكون لرّبك 
و اعلم أّن أمامك طریقا ذا مسافة بعیدة و مشّقة شدیدة و أنّه 

ال غىن بك فیه عن حسن االرتیاد 
و قدر بالغك من الزّاد مع خّفة الّظهر فال حتملّن على ظهرك 

فوق طاقتك فیكون ثقل ذلك وابال علیك 
و إذا وجدت من أهل الفاقة من حيمل لك زادك إىل یوم القیامة 

فیوافیك به غدا حیث حتتاج إلیه فاغتنمه و محّله إاّيه و أكثر من 
تزویده و أنت قادر علیه فلعّلك تطلبه فال جتده 

و اغتنم من استقرضك يف حال غناك لیجعل قضاءه لك يف یوم 
عسرتك 

و اعلم أّن أمامك عقبة كئودا املخّف فیها أحسن حاال من املثقل 
و البطئ علیها أقبح حاال من املسرع 

و أّن مهبطك هبا ال حمالة على جّنة أو على انر فارتد لنفسك 
قبل نزولك و وّطئ املنزل قبل حلولك فلیس بعد املوت مستعتب 

و ال إىل الّدنیا منصرف...«

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

معاييـر العالقـات االجتماعيـة

التذكارات اإلرشادية - الصحيفة الّرضوية

:قال االمام الرضا
»من أصبح وفی يده خامٌت، فّصه عقيق متخّتما به فی يده اليمنی، 
وأصبح من قبل أن يراه أحد، فقّلب فّصه إلی ابطن کّفه، وقرأ »إاّن 
ِ َوْحَدُه ال َشريَک َلُه، وََکَفْرُت  أنزلناه« إلی آخرها، ثّ يقول: اَمْنُت اِبلّل 
اِبجْلِْبِت َوالطّاُغوِت اَمْنُت ِبِسرِّ اِل حُمَمٍَّد َوَعالنَِيِتِهْم َوِواليَِتِهْم. وقاه 
الّل تعالی فی ذلک اليوم شّر ما ينزل من السماء، وما يعرج فيها 

وما يلج فی األرض، وما يرج منها، وکان فی حرز الّل وحرز رسوله 
حّتی مُيسی.«

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

دعاء عند الصباح متختمًا بالعقيق

أم أمين، بركة بنت ثعلبة، من الصحابیات وأم أسامة بن زيد، وقد 
أخرب النيب أهنا من أهل اجلنة. وبعد واقعة فدك شهدت أم 

.أمين أن رسول هللا أعطى فدكا لفاطمة
أحد  معركيت  يف  وشاركت  املسلمني  أوائل  من  أمين  أم  كانت 
أحادیث  وخیرب فكانت تسقي اجلرحى وتداویهم. رویت عنها 

يف املصادر الروائیة 

حياهتا
هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو 

بن النعمان.
أبیه،  من   رسول هللا ورثها  وحاضنته،   النيب موالة  هي 
فاعتق   .وخادمة رسول هللا هلا موالة رسول هللا فیقال 
رسول هللا أم أمين حني تزوج خدیة بنت خويلد، فتزوج عبيد 
بن زيد من بين احلارث بن اخلزرج أم أمين، فولدت له أمين، فكنیت 

به، وغلبت علیها كنیتها.

بـزيد بن حارثة بن شراحيل   وملا تويف عبید زوجها رسول هللا
 ،الكليب، وكان موىل خدجية بنت خویلد، فوهبته لرسول هللا

فاعتقه وزوجه أم أمين بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زید.1
هاجرت أم أمين اهلجرتني إىل أرض »احلبشة« وإىل »املدینة«. 
وكانت وصیفة لعبد هللا بن عبد املطلب. فلما ولدت آمنة رسول 

2.حضنته أم أمين حىت كرب مث أعتقها النيب هللا
لقد حضرت أم أمين يف غزوة أحد، وكانت تسقي املاء، وتداوي 
اجلرحى،3 وشهدت خیرب مع رسول هللا، واستشهد ولدها 

أمين یوم حنني.4
»الطبقات  يف  سعد  ابن  حكاه  عثمان  حكم  أول  يف  توفیت 
الكربى« عن حممد بن عمر الواقدي، وكانت خالفة عثمان سنة 
 رسول هللا بعد  توفیت  أهنا  الزهري  عن  اإلصابة  ويف   24
أنا  ويعارضه حديث طارق  قال:  أشهر وذلك سنة 11  خبمسة 

كانت حية بعد ما قتل عمر.5

امرأة من أهل الجّنة

سيرة اإلخيـار

***
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فضائلها
كان رسول هللا یقول: أم أمين أمي بعد أمي. ویقول: هذه بقية 

أهل بييت، وكان يزورها.
وقال هلا »جده عبد املطلب«: اي بركة، ال تغفلي عن ابين، فإين 
وجدته مع غلمان قريب من السدرة، وأن أهل الكتاب يزعمون أنه 

نيب هذه األمة.6
للصحابة  ترجم  من  وكل  اجلنة.  أهل  من  أبهنا   أخرب وقد 
الدین والعقل وحسن  أثنوا علیها ابمتیازها يف  من أهل املعاجم 
أمين استشهد بني یدي رسول هللا يف غزوة  السرية، وابنها 

خیرب فاحتسبته عند هللا صابرة تبتغي األجر واملثوبة.
ويف »أنساب« البالذري قال النبی: من سره أن يتزوج امرأة 

من أهل اجلنة فليتزوج أُم أمين " فتزوجها زيد فولدت له ُأسامة.

شهادهتا لفاطمة يف واقعة فدك
وأم أمين هي اليت استشهدت هبا فاطمة يف أمر فدك، فشهدت 

هلا. 
عن محاد بن عثمان، عن أيب عبدهللا قال: ملا بویع أبو بكر 
واستقام له ااَلمر على جیع املهاجرین واالَنصار بعث إىل فدك 
من أخرج وكیل فاطمة بنت رسول هللا منها. فجاءت 
فاطمة الزهراء إىل أيب بكر مث قالت: »ملَ متنعين مرياثي من أيب 
رسول  يل  جعلها  وقد  فدك،  من  وكيلي  وأخرجت   ،رسول هللا

هللا أبمر هللا تعاىل؟« 
فقال: هايت على ذلك بشهود، فجاءت أبم أمين، فقالت له أم 
 ،أمين: ال أشهد اي أاب بكر حت احتج عليك با قال رسول هللا
أنشدك ابهلل ألست تعلم أن رسول هللا قال: »أم أمين امرأة من 

أهل اجلنة«؟7 
فقال: بلى.

قالت: فاشهد: أن هللا عز وجل أوحى إىل رسول هللا: »فآت ذا 
القرىب حقه«8 فجعل فدكاً لا طعمة أبمر هللا.9 

فجاء علي فشهد مبثل ذلك، فكتب هلا كتاابً ودفعه إلیها، 
فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ 

 .ادعت يف فدك، وشهدت لا أم أمين وعلي فقال: إن فاطمة

فكتبته هلا، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة فتفل فیه ومزقه.10
روى أبو بكر اجلوهري يف كتاب »السقیفة« بسنده: 

إن فاطمة أتت أاب بكر فقالت: »إن رسول هللا أعطاين 
فدكا.« 

فقال هلا: هل لك على هذا بينة؟ 
فجاءت بعلي فشهد هلا، مث جاءت أم أمين فقالت: أ لستما 

تشهدان )تعين أاب بكر وعمر( أين من أهل اجلنة؟ 
قاال: بلى. 

قالت: فاان أشهد أن رسول هللا أعطاها فدكا. 
فقال أبوبكر فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحقي هبا القضیة.11 
وجاء يف خرب وفاة الزهراء: أهنا ملا مرضت، دعت أم أمين وأمساء 

.فهي حضرت وفاة فاطمة الزهراء بنت عمیس وعلیًا

الوامش:
1. ابن عبد الرب، یوسف بن عبد هللا، »االستیعاب يف معرفة األصحاب«، 
حتقیق: علي حممد البجاوي، بريوت، دار اجلیل، الطباعة االولی، 1412هـ 

- 1992م.، ج 2، ص 546.
2. ابن األثري، علي بن أيب الكرم، »أسد الغابة يف معرفة الصحابة«، احملقق: 
علي حممد معوض - عادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العلمیة، 

الطباعة االولی، 1415هـ - 1994م.، ج 7، ص 35.
3. الواقدي، حممد بن عمر، »املغازي«، حتقیق: مارسدن جونس، بريوت، 
الناشر: دار األعلمي، الطباعة الثالثة، 1409هـ - 1989م.، ج 1، ص 250.
صحیح  شرح  الباري  »فتح  علي،  بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن   .4
البخاري«، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار 

املعرفة، 1379هـ.، ج 7، ص 89.
5. ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، »اإلصابة يف متییز الصحابة«، 
حتقیق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، بريوت، دار الكتب 

العلمیة، الطباعة االولی، 1415هـ.، 8: 361.
عبد  الكربى«، حتقیق: حممد  »الطبقات  بن سعد،  ابن سعد، حممد   .6
القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمیة، الطباعة االولی، 1410 هـ - 

1990م.، ج 1، ص 95.
7. جاء يف »كنز العمال«، ج 12، ص 146، ح 34416، من سره 
أن یتزوج امرأة من أهل اجلنة فلیتزوج أم أمين، وح 34417 عنه: أم 

أمين أمي بعد أمي.
8. سورة الروم، اآلیة 38.

قوله  تفسري  املنثور«، ج 5، ص 273 يف  السیوطي يف »الدر  9. روى 
تعاىل: )فآت ذا القرىب حقه( قال: أخرج البزاز، وأبو یعلى وابن أيب حامت، 
وابن مردویه عن أيب سعید اخلدري رضي هللا عنه قال: ملا نزلت هذه اآلیة 
دعا رسول هللا فاطمة فأعطاها فدكاً. وأخرج حنوه عن ابن مردویه 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: ملا نزلت: ) فآت ذا القرىب حقه ( أقطع 

رسول هللا فاطمة فدكاً.
10. إىل هنا ذكر اخلرب الشیخ املفید، »االختصاص«، صص 185-183، 

»شرح هنج البالغة البن أيب احلدید«، ج 16، ص 274 و ص 235.
11. ابن أيب احلدید، عبد احلمید بن هبة هللا، »شرح هنج البالغة«، احملقق: 
احلليب  البايب  عیسى  العربیة  الكتب  احیاء  دار  ابراهیم،  الفضل  أبو  حممد 

وشركاه، د.ت.، ج 16، ص 220.

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

سيرة اإلخيـار
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االمام  اعتزل  و   ،املصطفى أبخیه   املؤمنني امري  حلق 
احلسن يف بیته، و حكم معاویة جیع االقطار و االمصار 
ماذا كان  و  الشعب،  أبمر  ال  و  الّل  أبمر  ال  أبمره  االسالمیة 
ینبغي له ان یفعل بعد ان اصبح االمرباطور االوحد دون مزاحم 
ینشر  املغلوبني، و  ینكل ابلضعفاء  ان  له  ینبغي  و رقیب؟ هل 
اخلوف و الذعر يف قلوب املواطنني، او یعفو و یصفح عن اعدائه 
السیاسیني، و یعید اىل نفوسهم اهلدوء و الطمأنینة، كما یفعل 
الیوم الساسة و احلاكمون؟ بعد ان ینتصروا على خصومهم، و 

تتسق هلم االمور.

اهل العفو
و لكن العفو عند املقدرة من شیم الكرام، و سنن املرسلني و 
املثقفني، و این منهم معاویة؟! لقد عفا امري املؤمنني عن 
عائشة و مروان بن احلكم یوم اجلمل، و عن ابن العاص، و بسر 
بن ارطاة، یوم صفني، و سقى معاویة و جیشه املاء، ألنه كرمي 

سب موالنا سب موالنا 
عليعلي

و ابن كرمي، و سب معاویة علیا على املنابر بعد موته و نكل 
بشیعته شر تنكیل، و اقتف أسوأ املآمث، ألنه خسیس لئیم یغدر 
و یفجر، و اذا أنعم الّل علیه بدل نعمته كفرا و جحودا، و ألنه 
فاشل يف خلقه و سريته، فال منقبة و ال سابقة یذكر فیها هو و 
ال أبوه، فراح ینتقم لنصائحه من اصحاب املناقب و الفضائل، و 

یستجیب لرغبته امللحة يف اجلرائم و احملارم.
كان معاویة يف عهد االمام جيهز و حوشه الضواري، كبسر بن 
ارطاة، و مسلم ابن عقبة، و الضحاك بن قيس و غريهم، و أيمرهم 
بقتل االطفال و النساء و الشیوخ، فیقتلون و یتسللون كاللصوص 
و القراصنة، و كان یظن انه یرید من وراء ذلك ان یتعب خصمه، 
أما و قد مات االمام، و صاحل  یثبت حكمه بكل وسیلة؛  و 
و  املغاالة  يف  له  عذر  فأى  األمر،  له  استتب  و   ،احلسن
التنكیل، و العنف يف قمع االبراء؟! و هل من عذر إال اللؤم و 

احلقد على احلق و اهله، و العدل و انصاره؟!

املسلمون عند شروطهم
جاء يف احلدیث: »شكر كل نعمة الورع عن حمارم الّل... نعمة ال 
تشكر كسيئة ال تغفر.« و حني دخل معاویة الكوفة صعد على 
املنرب، و خطب یشكر الّل على النصر، فقال: »اي اهل الكوفة، 
انكم  الزكاة و احلج، و قد علمت  قاتلتكم على الصالة و  أتروين 
تصلون و تزكون و حتجون... و انا قاتلتكم ألمتر عليكم... و كل 

شرط شرطته للحسن فتحت قدمي هاتني.«
یقول رسول الّل: »املسلمون عند شروطهم، و يقول معاوية كل 

شرط فهو حتت قدمي.«
اما الشروط اليت اشتطها االمام احلسن، و امضاها معاویة، 
مث داسها بقدمیه فهي ان یعمل معاویة بكتاب الّل و سنة نبیه، و 
ان ال یعهد الحد من بعده، بل یتك االمر شورى بني املسلمني، 
الناس آمنني حیث كانوا، هم كل احلق يف صیانة  و ان یكون 
دمائهم و أعراضهم و أمواهلم، و ان یدع سب امري املؤمنني و 

ابلفعل قد داسها معاویة بقدمیة، و الیك بعض االرقام.

السب
أاب سفیان على جل أمحر، یسوقه معاویة،  النيب رأى  ان  روي 
السائق.  و  القائد  و  الراكب  إلعن  اللهم  فقال:  عتبه،  یقوده  و 
فحفظ معاویة هذه اللعنة، و عملت عملها يف نفسه، و انتظر 
الفرصة الساحنة لالنتقام من نيب الرمحة، حىت صار احلاكم أبمره، 
فلم جيرأ على التصریح ابالسم العظیم، فسب علیا، و هو ال یرید 
إال حممدا، النه یعلم حق العلم ان النيب قال: »من سب عليا فقد 

سبين، و من سبين فقد سب الّل.«1
موظفیة  و  عماله  أيمر  البلدان  اىل  و كتب  علیا،  معاویة  سب 
ابلسب، فقامت اخلطباء يف كل كورة، و على كل منرب یلعنون 
علیا، و یربأون منه، و یقعون فیه و يف اهل بیته2 و بقي السب 
سنة بعد معاویة يف سنني طویلة. سب اهل بیت الرسول، و 
امر بسبهم و جعل ذلك سنة متبعة، و داينة مقدسة، و قانوان ال 
یصلح اخلروج علیه، ال لشي ء إال الن الّل سبحانه قال يف كتابه: 

رَُكْم َتْطِهرياً.«3 ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َو يَُطهِّ »يُرِيُد اللَّ
كان الشعور ابلرهبة و الفزع یسیطر على معاویة يف عهد االمام، 
فیغدر و یفجر، و حيتال و یغتال، و له شي ء من العذر عند من 
یرى معاویة من الدهاة و الساسة الكبار، و لكن أي عذر له عند 
هؤالء و غري هؤالء يف جوابه ملن قال له: لقد بلغت ما أملت، فلو 

كففت عن سب علي، فأجاب: ال حىت یربو علیه الصغري 
و یهرم الكبري .. هبذه الكلمة الصغرية: »حت يربو الصغري، و يهرم 
الكبري« عرب معاویة عن نفسه، و أبرزها على حقیقتها، فلیس من 
قصده و غایته امللك و السیطرة فقط، بل عقدة يف نفسه حياول 
حلها، و حقد يف قلبه یغلي و یفور، و ال جيد خمرجا من لذعه 
و أمله إال السباب و التقتیل، و هذه غایة الغاايت عند معاویة و 
ما عداها وسیلة الشباع احلقد، و إال فلیدلنا الذین وصفوا معاویة 
ابحللم وسعة الصدر عن مكان هذا احللم يف قوله: »حت يربو 

الصغري، و يهرم الكبري.«
اىل  به  الكتابه  املنابر، و  السب على  و مل یشف غلیل معاویة 
عماله، و اختاذه سنة و داينة، حىت تعمده يف حمضر اوالد االمام 
و اقاربه، بل كان یدعو احدهم اىل بیته، و جيمع حوله شیاطینه 
و زابنیته، مث یشرعون ابلسباب و الشتائم!... لقد مسعنا ان عدوا 
اغتال عدوه، و هو سائر يف طریقه، و انئم على فراشه، اما ان 
یدعوه اىل بیته، مث یغدر به، فلم نعهده إال من معاویة و امثاله. 
الفتح من دخل دار ايب سفیان فهو  اندى منادي الرسول یوم 
آمن، و أراد معاویة ان یرد له هذا االحسان فدعى احلسن سبط 
على  ملا دخل  و  الدعوة،   احلسن لىّب  و  بیته،  اىل  الرسول 
معاویة وجد عنده عمرو بن العاص، و الوليد بن عقبة، و عقبة بن 
ايب سفيان، و املغرية بن شعبة، و ما ان رأوا احلسن حىت أرغوا 
و أزبدوا، و شتموا و عابوا، و انلوا من سید الكونني مبا هم أوىل 

به، و اهل الكثر منه.
فالتفت االمام احلسن اىل معاویة و قال فیما قال:

لكنك شتمتين فحشا  و  فما هؤالء شتموين،  معاوية،  اي  بعد  »اما 
ألفته، و سوء رأي عرفت به، و خلقا سيئا ثبت عليك، و بغيا علينا 

عداوة منك حملمد و اهله.
و انشدكم الّل ايها الرهط، أتعلمون ان الذي شتمتموه صلى القبلتني، 
و انت اي معاوية بما كافر، ترى الصالة ضاللة، و تعبد الالت و 
العزى غواية؟ هل تعلمون ان الذي شتمتموه ابيع البيعتني: بيعة الفتح 
و بيعة الرضوان؟ و انت اي معاوية ابحدمها كافر، و ابالخرى انكث؟ 
هل تعلمون انه اول الناس امياان، و انت اي معاوية و ابوك من املؤلفة 

قلوبم تسرون الكفر، و تظهرون االسالم؟
ألستم تعلمون انه صاحب راية رسول الّل يوم بدر، و ان راية املشركني 
مع معاوية و ابيه؟ و يوم احد و يوم االحزاب و يوم خيرب« اخل ...

ألستم تعلمون ان رسول الّل لعن ااب سفیان يف سبعة مواطن یوم 
اىل  اهلها  الطائف یدعو  اىل  الّل من »مكة«  خرج رسول 
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االسالم، فلقیه ابو سفيان فشتمه و كذبه و توعده، فلعنه الّل و 
رسوله یوم بدر یوم احد حیث اندى ابوسفیان اعل »هبل« فلعنه 
الرسول و لعن »هبل«، یوم االحزاب، یوم احلدیبیة، یوم العقبة، 

یوم رآه الرسول یركب اجلمل االمحر.
ما  یثبت  اهله«  و  حملمد  منك  »عداوة  ملعاویة:  احلسن  قول  و 
من  لالنتقام  وسیلة  معاویة  عند  السلطان  و  امللك  ان  اسلفناه 

احلق و اهله.
ابن  عنده  فوجد  معاویة،  یوما على  بن جعفر  الّل  عبد  و دخل 
العاص، و ما استقر اجللوس بعبد الّل، حىت انل ابن العاص من 
امري املؤمنني على مسمع من عبد الّل و معاویة، فالتمع لون 
عبد الّل، و اعتاه افكل، حىت ارعدت خصائله، مث حسر عن 
ذراعه، و قال: حتام اي معاوية نتجرع غيظك؟! و اىل كم الصرب على 
أ  البول  هبلتك  اخالقك،  ذميم  و  ادبك،  قولك، و سي ء  مكروه 
فال يدعونك تصويب ما فرط من خطئك يف سفك دماء املسلمني، 
و حماربة امري املؤمنني اىل التمادي فيما قد وضح لك الصواب يف 
خالفه؟ فاقصد ملنهج احلق، فقد طال عمهك عن سبيل الرشد، و 
خطبك يف دیور ظلمة الغي، فان ابيت إال ان تتابعنا يف قبيح اختيارك 
لنفسك، فاعفنا عن سوء القالة فينا اذا ضمنا و اايك الندي، و شأنك 

ما تريد اذا خلوت؛ و الّل حسيبك.
اراد معاوية ان يطفي ء نور الّل ابالفواه ابلسب و الثلب، و أيىب الّل 
إال ان يتم نوره، و لو كره املشركون، لقد ذهب االمام اىل رمحة ربه، و 
بقي معاوية يسب و يلعن، ث اقدم على ما قدم، و جاء دور التاريخ 
فرفع االمام اىل مصاف االنبياء عند الناس امجعني، و اىل مقام اآللة 
عند البعض، و سجل اسم معاوية مع جالدي الشعوب، و سفاكي 

الدماء.
قال احلسن البصري: اربع خصال كّن يف معاویة، لو مل تكن فیه 
منهن إال واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه االمة ابلسفهاء، 
حىت انتزعها امرها بغري مشورة منهم، و فیهم بقااي الصحابة و 
ذو الفضیلة  استخالفه ابنه یزید السكري اخلمري یلبس احلریر، و 
یضرب الطنابري.  ادعاؤه زايدا، و قد قال الرسول: »الولد الفراش، 
اصحاب  و  من حجر  له  ویل  قتله حجرا،  احلجر.«  للعاهر  و 

حجر.
تقية، و كتمها  مناقبه  اولياؤه  االمام: »أسر  الشافعي عن  قال  و 
اعداؤه حنقا، و مع ذلك قد شاع من فضائله ما مأل اخلافقني. و كان 
معاوية يشعر بنقائصه، و انه خلو من كل فضيلة، فكان اذا افتخر 

عليه هامشي.« 

یقول: و لكن عثمان قتل مظلوما! ...
مر یوما حبلقة من قریش، فقاموا له إال عبد الّل بن عباس فقال له 

معاویة: اي ابن عباس ان عثمان قتل مظلوما. 
فقال ابن عباس: و عمر بن اخلطاب قتل مظلوما. 

قال معاویة: ان عمر قتله كافر. 
قال ابن عباس: و من قتل عثمان؟

قال معاویة: قتله املسلمون. 
قال ابن عباس: ذلك ادحض حلجتك.

الوامش:
1. »دالئل الصدق«، ج 3، ص 231؛ نقال عن املستدرك للحاكم.

2. ابن ايب احلدید، »شرح هنج البالغه«، ج 3، ص 15.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421ه.ق.، صص 74-69.

 ،روی ابن املغازيل إبسناده عن املنصور قال: حّدثنی الصادق
قال الباقر، قال حدثنی السجاد، قال حدثنی الشهید 
]احلسني[، قال حدثنی التقی و هو الوصّی امرياملؤمنني علی 

بن ابی طالب، قال حدثنی النبی قال:
»أتين جربئيل فقال: ختتّموا ابلعقيق، فإنه اول حجر شهد هلل 
لشعته  و  ابإلمامة  لولده  و  ابلوصية  ولعلي  ابلنبوة  ويل  ابلوحدانية؛ 

ابجلنة - احلدیث.«1
 ]احملمدي[ الفارسي  سلمان  عن  إبسناده  اخلوارزمي  روی  و 
عن النيب انه قال لعلي: »اي علی! ختتم ابليمني تکن من 

املقربني.«
قال: »فلم اختتم اي رسول هللا؟«

قال: »ابلعقيق األمحر. فإنه جبل اقّر هلل ابلوحدانية ويل ابلنبوة 
ولك ابلوصّية و لولدك ابإلمامة و لشيعة ولدك ابلفردوس.«

الوامش:
1. ابن املغازيل، »املناقب«، ص 281، ح 326.
2. اخلوارزمي، »املناقب«، ص 326، ح 335.

بريوت،  اإللية«،  األلطاف  و  »خريالربية  مبارك،  عبدالّرحيم  املصدر: 
دارالعلوم، الطبعة االويل، 1423 ه.ق.، ص 361.
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