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وصف املتحدث الرمسي ابسم األمني العام لألمم املتحدة ستيفان 
دوغاريك، قرار حركة طالبان يف »أفغانستان« منع الفتيات من 
التعليم الثانوي واجلامعي أبنه خطوة أخرى بعدم الوفاء ابلوعود 
أكثر من  قبل  استولت على احلكم  اليت قطعتها طالبان عندما 

سنة.
حول  صحافية  أسئلة  على  رداً  دوغاريك  تصرحيات  وجاءت 
املوضوع خالل املؤمتر الصحايف اليومي الذي يعقد يف مقر األمم 

املتحدة يف »نيويورك«.
وقال دوغاريك: رأينا، منذ استيالء طالبان على السلطة، ويف األشهر 
املاضية أيضاً، تقييد املساحة املتاحة للنساء )يف احليز العام(، ليس 
يف التعليم فحسب، بل يف الوصول إىل األماكن العامة، وكذلك عدم 
ومن  للغاية،  مقلقة  أخرى  خطوة  إهنا  العام.  النقاش  يف  مشاركتهن 
الصعب ختيل كيف ميكن لبلد أن يتطور، وأن ميكنه التعامل مع مجيع 

التحدايت اليت يواجهها دون املشاركة النشطة للمرأة وتعليمها.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  مساعد  قدم  منفصل،  سياق  ويف 
الوضع  عن  مفزعة  أرقاماً  غريفيث،  مارتن  اإلنسانية  للشؤون 
اإلنساين يف أفغانستان، خالل إحاطته أمام جملس األمن الدويل 

يف نيويورك يف اجتماعه الدوري حول الوضع يف أفغانستان.
وقال غريفيث إن 97 ابملئة من األفغان يعيشون يف فقر، وحيتاج 
ثلثا السكان إىل املساعدة اإلنسانية للبقاء على قيد احلياة، ويواجه 
عشرون مليون شخص اجلوع احلاد، كما أن نصف السكان حباجة 

ماسة إىل املياه النظيفة والصرف الصح.
وعن وضع النساء والفتيات، أشار مساعد األمني العام إىل أن 
أكثر من مليون فتاة إىل هذه اللحظة ممنوعات من الذهاب للمدارس 
الثانوية. ال يزال ما يقرب من 7 ماليني أفغاين يف البلدان اجملاورة، 
مبن فيهم الالجئون، وهناك أكثر من 3.4 مليون انزح داخلياً بسبب 

الصراع، وما زالوا ينتظرون حاًل.
وابإلضافة إىل الصراع املستمر والفقر واالهنيار االقتصادي وعدم 
أزمة مناخية  تواجه كذلك  أفغانستان  فإن  السياسي،  االستقرار 

متفاقمة.
ويف هذا السياق، لفت غريفيث االنتباه إىل أن أفغانستان تشهد 
موجة جفاف اثلثة مصحوبة بتهديدات مبزيد من النزوح ومزيد من 
األمراض وارتفاع يف أعداد الوفيات. ويف مناطق أخرى، فإن اخنفاض 
درجات احلرارة مستمر، ومن املتوقع أن تنخفض إىل 10 درجات 

مئوية حتت الصفر يف املناطق النائية من مقاطعة غور، اليت مت تصنيفها الوضع اإلنساني في أفغانستانالوضع اإلنساني في أفغانستان
ما قبل  العام ابعتبارها وصلت إىل ظروف  يف وقت سابق من هذا 

اجملاعة.
تقدمي  املتحدة متكنت من  األمم  أن  إىل  األممي  املسؤول  وأشار 
أن  إىل  االنتباه  ولفت  شخص،  مليون   25 لقرابة  املساعدات 
صندوق األمم املتحدة اإلنساين حصل على 1.8 مليار دوالر هذا 
العام لدعم العمليات اإلنسانية، مما ساعده على ضخ أكثر من 55 
مليون دوالر أمريكي يف االقتصاد كل شهر، مبا يف ذلك دفع رواتب 
املوظفني يف مؤسسات وطنية توظف عشرات اآلالف من املوظفني 
يف املنظمات اإلنسانية الشريكة، كما سامهت يف توفري فرص عمل.

وشدد املتحدث على أن االستثناء الذي أقره جملس األمن من 
وتقدمي  اإلنساين  للمجال  أفغانستان  على  املفروضة  العقوابت 
ديسمرب/  يف  الصلة،  ذات  والتعامالت  اإلنسانية  املساعدات 
لعب   ،2615 رقم  قراره  يف  2021م.  عام  من  األول  كانون 
دوراً مهماً وحامساً يف التسهيالت الضرورية لعمل األمم املتحدة يف 

هذا اجملال.
وأشار غريفيث كذلك إىل التحدايت اليت تواجه األمم املتحدة 
يف التعامل مع »طالبان«، قائاًل: بينما حنافظ على التواصل البّناء 
مع سلطات األمر الواقع، فإننا نواجه أيضاً تدخالت وقيودا روتينية.

ولفت االنتباه يف هذا السياق إىل عدد من اخلطوات اليت اختذهتا 
طالبان، واليت تعرقل عمل املنظمة األممية وتعامالهتا معهم، من 
أو  التأثري  وحماولة  اإلنساين،  اجملال  يف  العاملني  احتجاز  ضمنها 
السيطرة على )عمليات( االستجابة اإلنسانية، وتقييد حرية املرأة يف 

احلركة واملشاركة يف العمل اإلنساين.
وأكد غريفيث على أن »شرط احملرم على وجه اخلصوص هو أكثر 
ما يعيق مشاركة املرأة يف العمل اإلنساين ويؤثر سلباً على مقدرة املرأة 
احلصول على اخلدمات )األساسية(، مضيفاً أن هنالك تقارير مقلقة 
من والية هلمند عن أمور أخرى، من بينها منع النساء من دخول 

املرافق الصحية عندما ال يكن برفقة حمارم.
وأشار كذلك إىل أن البنوك ما زالت تواجه حتدايت يف تعامالهتا 
على الرغم من االستثناءات املتعلقة ابملعامالت اإلنسانية، وشرح 
يف هذا السياق أن االستثناء اإلنساين كان شرطاً ضرورايً، لكنه غري 
كاف للبنوك إلعادة بدء املعامالت الدولية ابلكامل من أفغانستان 
تتعلق ابلعقوابت  العوامل اليت ال  وإليها، وذلك ابلنظر إىل جمموعة 
تسهيل  سيتم  إذا كان  ما  حتديد  عند  االعتبار  بعني  أيخذوهنا  اليت 
املعاملة أم ال، مضيفاً: هذه مشكلة جدية وخطرية على الرغم من 

ختفيف التحدايت لتحويل األموال إىل أفغانستان من قبل املنظمات 
اإلنسانية، بعد تبين القرار السابق، إال أهنا ما زالت موجودة وجدية.

وأكد على أن األمم املتحدة ستحتاج إىل 4.6 مليارات دوالر 
العام القادم لتلبية االحتياجات اإلنسانية للبلد بشكل مناسب، 
احتياجات كبرية  وجود  رغم  أنه  على  ذاته  الوقت  يف  مشدداً 
وملحة يف العديد من املناطق حول العامل، إال أنه ال ميكننا التهوين 

من عواقب اخنفاض متويل العمليات يف أفغانستان.
املتحدة  العام لألمم  اخلاصة لألمني  املمثلة  قالت  ومن جهتها، 
اجللسة  نفس  يف  إحاطتها  خالل  أوتونباييفا،  روزا  ألفغانستان 
أمام جملس األمن، إن طالبان ما زالت تسيطر بشكل أساسي على 
أفغانستان، لكنها غري قادرة على التصدي بشكل مرض للجماعات 
اإلرهابية العاملة يف البالد، مشددًة على أن السبيل الوحيد للمضي 
قدماً يف أفغانستان هو من خالل نظام حكم أكثر تعددية، حيث 
يرى مجيع األفغان )خاصة النساء واألقليات( أنفسهم ممثلني، وهلم 
بعيدة  صوت حقيقي يف صنع القرار، قائلة: لكن أفغانستان حالياً 

عن ذلك.

املصدر: شفقنا العريب، ابلتلخيص.
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التنظيمات االرهابية بـالتنظيمات االرهابية بـ20222022

ابلتزامن مع اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة نظمت 
عرب ومسي #امريكا_تقتل_املرأة_اليمنية  للمشاركة  تدعو  محلة 
)OrangeTheWorld#( يف كشف جرائم العدوان األمريكي 

السعودي حبق املرأة اليمنية.
على  للقضاء  العاملي  اليوم  نوفمرب  الثاين/  تشرين  يصادف 25 
أكثر  هو  النساء  ضد  والعنف  والفتيات.  النساء  ضد  العنف 
االنتهاكات شيوعا يف العامل، وشعار هذا العام »احتدوا! النضال 

إلهناء العنف ضد املرأة«.
ويف عام 1999م.، تبنت األمم املتحدة يوم 25 نوفمرب ليكون 
2000م.،  وعام  املرأة،  ضد  العنف  على  للقضاء  عاملًيا  يوًما 
رمسًيا  حدد  الذي   ،134/54 القرار  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
العنف ضد  اليوم الدويل للقضاء على  يوم 25 نوفمرب ابعتباره 
واملنظمات  الدولية  واملنظمات  احلكومات  بذلك  ودعت  املرأة، 
غري احلكومية للتعاون مًعا وتنظيم األنشطة املصممة لزايدة الوعي 

العام ابملسألة كل عام يف ذلك التاريخ.
وبينما حتيي االمم املتحدة هذه الذكرى فاهنا تغض بصرها عن 

اجلرائم اليت تتعرض هلا نساء »اليمن« الاليت سقطن شهيدات 
وجرحيات يف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن ومتدها 
املسألة  من  احلماية  هلا  توفر  واملعدات كما  ابالسلحة  امريكا 

القانونية.
هذا وأصدر مركز عني اإلنسانية، تقريرا يوثق سقوط أكثر من 
ارتكبها  جرائم  يف  اليمن  أطفال  من  ومصاب  شهيد   8600

حتالف العدوان األمريكي السعودي منذ مارس 2015م.
من  املتعمد  التغافل  رغم  اجلرائم  هذه  على  االضواء  ولتسليط 
املنظمات احلقوقية مت االعالن عن اطالق محلة تغريدات »أمريكا 
»تويرت«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على  اليمنية«  املرأة  تقتل 

ودعا املنظمون للمشاركة الواسعة يف محلة التغريدات.
ملاذا تزعم »امريكا« الدفاع عن النساء وتقتل نساء اليمن؟

وما ان مت االعالن عن اطالق احلملة سارع رواد مواقع التواصل 
الشديد  رفضهم  عن  معربني  فيها،  للمشاركة  االجتماعي 

واستنكارهم هلذا العدوان والصمت الدويل إزاء هذه اجلرائم.

املصدر: قناة العامل.

األبرز  اإلرهابية  التنظيمات  زعماء  مقتل  العام 2022م.  شهد 
تنظيم  اثنان من زعماء »تنظيم داعش« إضافة إىل زعيم  بينهم 

القاعدة امين الظواهري.
يف  داعش  تنظيم  عمليات  لزخم  تراجعا  »عريب2«  ورصدت 
»أفريقيا«  املاضي، ال سيما يف  ابلعام  مقارنة  العام 2022م.، 

و»أفغانستان«.
بكر  لـأيب  خلفا  جاؤوا  الذين  زعمائه  من  اثنني  التنظيم  وخسر 
عام  »سوراي«  مشايل  أمريكية  بغارة  اغتيل  الذي  البغدادي، 

2019م.
وأعلنت الوالايت املتحدة، هناية متوز/ يوليو املاضي، مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة أمين الظواهري يف غارة جوية بطائرة دون طيار حبي 

»شريبور« يف العاصمة األفغانية »كابول«.
وحبسب وكالة املخابرات املركزية األمريكية، فإن املنزل الذي اغتيل 
فيه الظواهري حبي شريبور الراقي، مملوك للقيادي يف حركة طالبان  

سراج الدين حقاين.
اغتيال  إعالن  على  عام  نصف  حنو  مرور  رغم  أنه  الالفت 

الظواهري، إال أن تنظيم »القاعدة« مل يعلق على اإلعالن، ومل 
يسّم آخرا زعيما جديدا للتنظيم.

ورجحت تقديرات أمريكية أن يتوىل املصري حممد صالح الدين 
زيدان، امللقب بـ»سيف العدل«، قيادة التنظيم.

ميدانيا، مل يقم تنظيم القاعدة بعمليات الفتة يف العام 2022م.، 
وواصلت جمموعات موالية له فكراي عملياهتا ضد القوات احلكومية 

يف »الصومال« و»مايل«، ودول أفريقية أخرى.

املصدر: اجلزيرة نت.

امريكا؛ الدفاع عن النساء وقتل امريكا؛ الدفاع عن النساء وقتل 
نساء اليمننساء اليمن
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هي متيسرة يف االفالك، واالفالك هنا معناها كل املوجودت اليت 
تدور حياهتا ووجودها يف الكون سواء نعلم بوجودها أم ال نعلم، 
 بيته فعلة خلق املوجودات هو ألجل رسول هللا وأهل 
املقام منها  املأثورة يف هذا  وهذا ما أكدته كثري من االحاديث 

:عن النيب
»ملا خلق هللا آدم أبو البشر نفخ فيه من روحه التفت آدم إىل مينة 

العرش فاذا يف النور مخسة أشباح سجدا وركعا.
قال آدم: اي رب! هل خلقت أحدا من طني قبلي؟ قال: ال، اي آدم؛

قال: من هؤالء اخلمسة األشباح الذين أراهم يف هيئيت وصوريت؟
قال: هؤالء مخسة من ولدك لوالهم ما خلقتك، هؤالء مخسة شققت 
وال  النار،  وال  اجلنة  خلقت  ما  لوالهم  امسائي  من  أمساء  هلم مخسة 
العرش وال الكرسي، وال السماء وال األرض، وال املالئكة وال األنس 
وال اجلن، فأان احملمود وهذا حممد، وأان العايل وهذا علي واان الفاطر 
وهذه فاطمة، وأان االحسان وهذا احلسن، واان احملسن وهذا احلسني 
آليت بعزيت أنه ال أيتيين أحد مبثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم 
اال أدخلته انري وال أابيل اي آدم، هؤالء صفويت من خلقي هبم أجنيهم، 
 وهبم أهلكهم فاذا كان لك ايل حاجة فبهؤالء توسل فقال النيب
حنن سفينة النجاة. من تعلق هبا جنا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان 

له إىل هللا حاجة فليسأل بنا أهل البيت.«2
أقول: يظهر من هذا احلديث عدة أمور مهمة تتطابق يف مدلوالهتا 
فأنوار رسول  الذي حنن بشأن توضيحه،  القدسي  مع احلديث 
احلديث  وأكد  آدم،  وجود  قبل  خملوقة   بيته وأهل   هللا
على أن علة خلق آدم هو من أجل هذه االنوار - حيث قال 
هللا تعاىل الدم: لوالهم ما خلقتك بل جتاوز األمر إىل أن كل 
والكرسي  والنار  واجلنة  فالعرش  بسببهم  خملوقة  هي  املوجودات 
والسماء واألرض واملالئكة واإلنس واجلن كلهم لن يوجدوا لوال 
وجود انوار أهل البيت مبا فيهم جدهم رسول هللا لذلك جند 
يف حديث الكساء املتقدم الذكر يف كتابنا هذا انه يصف علة 

اجياد األفالك هو ألجل أهل البيت حيث يقول هللا تعاىل:
»اي مالئكيت واي سكان مساوايت إين ما خلقت مساء مبنية وال أرضا 
مدحية وال قمرا منريا وال مشسا مضيئة وال فلكا يدور وال حبرا جيري 
وال فلكا يسري إال يف حمبة هؤالء3 أي إين ألجل حبهم وأنوارهم 

خلقت هذه األفالك.«
اذن يظهر من هذه االمور ومن خالل عدة احاديث مأثورة ان 
امحد  »اي   :رسول هللا لوال  خلقت  ما  واملوجودات  األفالك 
ملضمون كثري  مطابقة  العبارة  وهذه  االفالك«  خلقت  ملا  لوالك 
من االحاديث الوالئية سواء كانت من كتب اخلاصة أو العامة. 

وبعبارة أخرى لتوضيح املطلب:
أوال: حينما نسأل، ملاذا خلق هللا الكون »االفالك«؟ فإن اجلواب 
أييت من القرآن الكرمي وهو أن هللا خلق الكون واحلياة من أجل 
»َو  وقال:  َعَمال«،  َأْحَسن  أَّيكْم  »لِيـَْبلوَكْم  قال:  ألنه  اإلنسان، 
وسخر  َوالنّـََهاَر.«  اللَّْيَل  َلكم  َوَسخََّر  َواْلَقَمَر  الشَّْمَس  َلكم  َسخََّر 
يف  وسخرها  األرض،  يف  وكل شيء  السموات،  يف  كل شيء 
خدمة اإلنسان، ألنه حينما يقول: سخرها، فإن ذلك يعين أنه 
جعلها، يف خدمة اإلنسان مسخرة له، يتصرف هبا كيف يشاء 
مثل تسخري القمر، والبحر لالنسان، فمن القمر، ننتفع ابلضوء، 
ومن البحر ننتفع ابملاء وكما ان القمر حيمل السفن الفضائية على 

ظهره، كذلك البحر حيمل السفن الشراعية على ظهره أيضا.
إذا: فاجلواب على السؤال املتقدم: ملاذا خلق هللا االفالك والكون، 

واحلياة؟
أقول: اجلواب، خلقها من أجل اإلنسان، كما صرح بذلك القرآن 
الكرمي، يف أكثر من مائة آية كلها تؤكد املعىن، وتصب اهتماما يف 

هذا اجلانب، بكلمة: سخر وجعل اخل.
واثنيا: نسأل، ملاذا خلق هللا اإلنسان؟ 

اجِلنَّ  َخَلْقت  للعبادة، »َوَما  إنه  أيضا:  القرآن  اجلواب من  وأييت 
َواإِلنَس ِإاّلَ لِيـَْعبدوِن.«4

والعبادة ال تتحقق إال بشروط، ومن أهم تلك الشروط:
)أ( معرفة الطريق. وكشف الوسيلة ووجود القائد، ألنه من دون 
القائد، ال ميكن اإلنطالق يف اجتاه صحيح، ولذلك صار القائد، 
مالزما لكل زمان ومكان، ولكل الناس، النه من مات ومل يعرف 

إمام زمانه، مات ميتة جاهلية.
املعصوم ومعىن  اإلمام  القائد،  تتوقف على وجود  فالعبادة،  إذا 
ذلك: أن فقدان القائد، يعين فقدان العبادة، وإذا فقدت العبادة، 
انتفت احلكمة من وجود اإلنسان، واذا انتفت احلكمة من وجود 
اإلنسان، ومل يعد لوجود االفالك معىن، ألن االفالك امنا وجدت 
الساعة،  تقوم  عندما  ولذلك  هللا،  يعبد  الذي  اإلنسان  بوجود 
وينتهي دور اإلنسان يف احلياة، فإن الكواكب، والنجوم، واالفالك 
كلها تتمزق شذر مذر، وينتهي دورها: ومحلت األرض واجلبال، 
فدكتا، دكة واحدة، ويقول: »َوَيْسأَلوَنَك َعِن اجلَِباِل َفقْل يَنِسفَها 

َريبِّ َنْسفا.«5 
ويقول القرآن الكرمي: »ِإَذا الَسَماء انَشقَّْت« »َوِإَذا الّنجوم...«

وعليه فمن كل ما تقدم، خنرج ابلنتيجة التالية: وهي أن هللا سبحانه 
- لوال احلبيب املصطفى - مل خيلق الكون، وال االفالك وألن هذه 
من  احلكمة،  تستمر  وإمنا   النيب مبوت  تسقط  ال  احلكمة، 

فاطمة الزهراءفاطمة الزهراء العلة الغائية العلة الغائية
»اي أمحد لوالك ملا خلقت األفالك، ولوال علي ملا خلقتك؛ ولوال 

فاطمة ملا خلقتكما.«1
هذا احلديث من األحاديث املأثورة اليت رواها جابر بن عبد هللا 
االنصاري عن رسول هللا عن هللا تبارك وتعاىل ومن املعلوم أن 
كالم هللا تعاىل جاء على قسمني أحدمها ما ورد يف القرآن الكرمي 
واالخر ما جاء على لسان رسول هللا من دون ان يكون له 
وجود يف القرآن الكرمي وهو ما يعرب عنه ابالحاديث القدسية اليت 
خاطب هبا هللا تعاىل رسوله ولقد مجعت كثري من الكتب 
هذه االحاديث القدسية مثل كتاب كلمة هللا وكتاب االحاديث 
القدسية عند الفريقني وغريمها من الكتب والذي يهمنا يف املقام 
هذا احلديث القدسي الذي جاء ليثبت للصديقة فاطمة كرامة 

أخرى، ومنقبة عظمى وذلك من خالل التمعن يف مدلوالت هذا 
احلديث املبارك.

اي أمحد لوالك ملا خلقت األفالك
واخلطاب هنا من الباري عز وجل لرسوله حممد ومن املعلوم 
القرآن  لسان  على  وردت  امساء  عدة  له   الرسول أن  لدينا 
رَِجاِلكْم«  ِمن  َأَحٍد  َأاَب  حَمَمٌد  »َما َكاَن   »حممد« مثل  الكرمي 
ومثل أمحد »َومَبِشرا ِبَرسوٍل أيَْيت ِمن بـَْعِدي امْسه َأمْحَد«، وكذلك 
ايسني، وغريها من األمساء اليت جاءت بتعابري خمتلفة، وفيما حنن 
فيه جاء اخلطاب للرسول ابسم أمحد، حيث توجه إليه اخلطاب 
االهلي ليقول له لوالك اي رسول هللا ملا خلقت املوجودات اليت 

الشيخ حممد فاضل املسعوديالشيخ حممد فاضل املسعودي
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خالل األئمة الطاهرين أمجعني.
بينهما  وما  واألرض  السماوات  خلق  األساس كان  هذا  وعلى 
الجل اإلنسان وليعبد هللا تعاىل بعد معرفة اإلنسان ابن هللا تعاىل 
خلقه بقدرته لذلك وانه سيبعثه يوم القيامة لتجزى كل نفس مبا 
كسبت ومن الضروري الذي ثبت يف حمله ان الدين الذي رضى 

به هللا تعاىل وامته واكمله لعباده هو الذي قال فيه تعاىل:
َلكم  َوَرِضيت  نِْعَميِت  َعَلْيكْم  َوَأمْتَْمت  ِديَنكْم  َلكْم  َأْكَمْلت  »اْليـَْوَم 

اإِلْسالَم ِدينا«
به رسوله حممد »اِبهلَدٰى  الذي ارسل  القيم  الدين  هذا هو 
يِن كلِِّه«، فظهر مما ذكران امجاال معىن  َوِديِن احلَقِّ لِيْظِهَره َعَلى الدِّ
املرسلني  سيد  لكونه  وذلك  األفالك«  خلقت  ما  »لوالك  قوله 
وخامت النبيني، ورسوال إىل الناس مجيعا هبذا الدين املبني، ويف ذلك 

يقول سيدان األستاذ آية هللا السيد عادل العلوي ما نصه:
»فغاية اخللق هو الرسول االعظم حممد كما هو الصادر األول 
- لقاعدة األشرف كما يف الفلسفة - وقد ورد يف اخلرب الشريف ـ 
كما تقدم ذلك ـ أول ما خلق هللا نور حممد فهو العلة التامة بعد علة 

العلل وهو هللا سبحانه.«6

ولوال علي ملا خلقتك
 لوال أمري املؤمنني علي بن ايب طالب أي اي رسول هللا
ملا خلقتك، ورمبا يظهر من هذا الكالم بعض التشويه ملن ليس 
ولكن   ،البيت أهل  احاديث  ودراية  لفهم  الطويل  الباع  له 
أببسط أتمل وتدقيق يف معاين هذا الكالم ينحل لنا هذا اللغز 
احملري، فالرواية املتقدمة يف علة خلق املوجودات تبني ان لوالهم ما 
خلقتك اي آدم، أي ان الرسول واإلمام علي مشرتكني 
يف نفس األمر لكون اإلمام علي هو نفس رسول هللا وكما 
عربت عنه آية املباهلة »انفسنا« فال يتوهم املتومهني يف عدم أتويل 
وبيان هذا األمر وتوجد نكته مهمة يف هذا املقام متعلقة أبسرار 
البسملة ليست بقابلة للتقرير والتحرير، حيث قيل يف هذا املقام 
ان الوجود ظهر من ابء بسم هللا الرمحن الرحيم وكما ورد ذلك 
العصمة وقيل »ابلباء  املأثورة عن أهل بيت  يف االحاديث 
ظهر الوجود وابلنقطة متيز العابد عن املعبود«. وقال أمري املؤمنني 
وموىل املوحدين علي »وهللا! لو شئت ألوقرت سبعني بعريا من 

»شرح« ابء بسم هللا الرمحن الرحيم.«
ابلنسبة  النه كنقطة  الباء«  حتت  النقطة  »اان   :ايضا وقال 
إىل التعني األول الذي هو النور احلقيقي احملمدي لقوله - أي 
رسول هللا حممد -»أول ما خلق هللا نوري املسمى ابلرحيم« 
 كالباء وعلي ولقوله »أان وعلي من نور واحد« ألن النيب
كالنقطة حتتها، ألن الباء ال تعني إال ابلنقطة، كما أن النيب ال 
يتكمل إال ابلوالية، ومن هنا كان لوال علي ملا خلقتك اي رسول 
هللا فأفهم تغنم وهللا اهلادي إىل احلق، وعلى هذا االساس فانه 
البد للرسالة السماوية من حجج وائمة بعد النيب وكما أثبت 
هذا يف حمله من علم الكالم. ألن األرض ال ختلو من حجة وامام 
يف كل زمان، وأنه »من مل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« وهذا 
علي امام واب األئمة املعصومني كلهم خلقوا من أجل 
هذا الدين احلنيف الذي روحه العبودية هلل رب العاملني برسالة 
رسوله وخالفة هؤالء األئمة االمناء على الدين، وصفوة هللا وخزان 

.علمه
اليت هي مظهر  قلنا يف كماالهتا وصفاهتا  التامة كما  العلة  اذن 
المساء هللا وصفاته هو رسول هللا حممد وهذا اإلنسان الكامل 
واملخلوق االمت ـ حممد ـ البد ملثل هذه العلة النورانية والكلمة 
العلة واملعلول  التامة من معلول يشاهبه ويناسخه لقانون  االهلية 
كما هو اثبت يف الفلسفة واحلكمة املتعالية ويكون عندئذ هو 

 نفسه وهو أمري املؤمنني اسد هللا الغالب علي بن ايب طالب
ومما يدل على ذلك هو آية املباهلة، فيظهر من هذا كله معىن 

ولوال علي ملا خلقتك.

ولوال فاطمة ملا خلقتكما
وذلك لكون فاطمة أم ابيها فهي مجعت الكماالت احملمدية 
وكانت مظهرا للصفات الربوبية وهي بقية النبوة ولوالها ملا قام 
زهرت  وبنورها  عود  له  أخضر  وال  عمود  للدين   النيب بعد 

السماوات العلى.
 ،النيب لذرية  الطاهر  الوعاء  وهي  األئمة.  ام  وكذلك كوهنا 
وهي الكوثر الذي ال ينقطع عطاؤه ومنها االمتداد العلوي ألئمة 
الزهراء وحكمة  أدركنا عظمة  فاذا عرفنا ذلك   ،البيت أهل 
ابناءها  من  وينطلق  يكون  امنا  العامل كله  صالح  ألن  وجودها 
ويكفي دليال على ذلك، ان يكون صالح العامل، واصالح الدنيا 
اليوم، بواحد من ابناء فاطمة وهو اإلمام املهدي يقول 

الرسول االعظم حممد »املهدى من ولد فاطمة.«
الزهراء، هي الصديقة الكربى، وهي الكوثر  اذا فإن فاطمة 
الطاهرين، ولوالها، النعدمت  األئمة  أم  املتدفق ابلعطاء، وهي 
احلكمة، من وجود اإلسالم، وتكوين احلضارة، ألن احلضارة إمنا 
قامت أببناء فاطمة أخذا من اإلمام احلسن واحلسني، وعلي بن 
احلسني والباقر والصادق ومرورا ابإلمام الكاظم، والرضا واجلواد، 
وانتهاء ابإلمام اهلادي، والعسكري واإلمام احلجة املنتظر عليهم 

افضل الصالة وأزكى السالم.
ومن هنا جاء يف تعريف فاطمة، أهنا ليلة القدر وأن الذي يعرف 
الليلة  ليلة القدر، ويستوعب مفهوم هذه  حقها، وقدرها يدرك 
العظيمة اليت نزل فيها القرآن هدى للناس، وبينات من اهلدى 
والفرقان، وال يتحقق هذا املعىن من وجود اهلداية، والبينات إال 

7.من أبناء فاطمة ،بوجود األئمة املعصومني
والنتيجة هي: أنه لوال فاطمة، ملا كان هناك حكمة من وجود 
االسالم، وعلى هذا االساس، ومن هذا املنطلق، تنتفي حكمة 
أن  جند  وهكذا  الوصي،  يوجد  مل  النيب،  يبعث  مل  وإذا  البعثة، 
هذه املسألة على عمقها، فإهنا واضحة وضوح الشمس يف رائعة 
النهار، ولذلك جاء هذا احلديث القدسي، جامعا، معربا، قال: 
»اي أمحد ـ لوالك، ملا خلقت االفالك، ولوال علي ملا خلقتك ولوال 

فاطمة، ملا خلقتكما.«

اهلوامش:
1. »اجلنة العاصمة«، ص 148؛ »مستدرك سفينة البحار«، ج 3، ص 

334 عن »جممع النورين«، ص 14، عن »العوامل«، ص 44.
2. »فرائد السبطني«، ج 1، ص 36، ح 1؛ عنه »غاية املرام«، ص 5، 

ح 1، ح 15 ح 1.
3. راجع حديث الكساء الشريف.

4. سورة الذارايت، اآلية 56.
5. سورة طه، اآلية 105.

6. راجع »فاطمة ليلة القدر«، ص 14.
7. »اعلموا اين فاطمة«، ج 8، ص 522.

املصدر: املسعودي، حممد فاضل، »األسرار الفاطمية«، تقدمی آية هللا 
السيد عادل العلوی، صص 237-231.
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قبيلة ام البنين

لقبيلة ام البنني فيما هلا من اجملد - قؤة وسطوة ومنعة وهيبة 
وسلطان، فمن األمثلة على ذلك ما ذكره ابن األثري يف اترخيه من 

قول زهري: 
فلو ال  كالب قد أخذت قرينيت 

برد غين اعبدا ومواليا 
ولكن محتهم عصبة عامرية 

يفزون يف االرض التصار العواليا 
مساعري يف اهليجا مصاليت يف الوغی 

اخوهم عزيز ال خياف االعاداي1 
و معنی عصبة عامرية، نسبة إىل عامر چد کالب وكانت الرائسة 
واحلكومة قد انتقلت إىل بين عامر من قيس عيالن، وكان أول من 

حكم منهم عامر.2 

ومن األمثلة ايضا: مواقف ابناء ام البنني بنت عامر وهي من قبيلة 
ام البنني موضوع حديثي يف كتايب هذا. 

فقد قال عامر بن الطفيل - وهو أحد أبناء ام البنني بنت عامر 
- يف موقف له مع كسری امرباطور الفرس قال عامر وامنا الفخر 
أعلمك  وما  القدرة.  مطاوعة  و  والسؤدد  ابلنجدة  والفخر  ابلفعال 
بقدران وأبعدك بفعالنا، و ابحلرب ان دالت االايم و اثبت األحالم أن 

حتدث إمور هلا اعالم. 
فقال كسرى أو ما تلك االعالم قال عامر: جتتمع األخبار من 
ربيعة ومضر على أمر يذكر، قال كسرى: مىت تكهنت اي عامر؟ 

قال عامر: لست بكاهن ولكن ابلرمح طاعن. 
وتكلم اخوه خالد، وعلقمة الكاليب وغريمها من بين كالب واخريا: 
 اعرتف کسری اب اسيادة لبين كالب العامريني قبيلة ام البنني

مهدي السويج اخلطيب

وتفصيل ذلك يف كتاب »العقد الفريد« وقد اكتفيت هبذا القدر 
لقاحا  عامر كانوا  بين  أن  اترخيه:  يف  األثري  ابن  وقال  االختصار 
اليدينون للمارك يف عصر قوهتم. كما ذكر ذلك ابو عبيدة وغريه. 

وأورده فيمن أورده ابن األثري. 
والتاريخ حيفظ لنا فيما خيفظ صورا عن قوهتم و ابسهم وجندهتم 
ومن ذلك ما ذكره املؤرخ ابن األثري يف »كاملـ«ـه ايضا اهنم كانوا 
اذا متلك عليهم ملك سواء كان من قبلتهم أو من غريها فاهنم 
ورمبا  عرفهم  يف  املستقيمة  اجلادة  عن  احنرافه  عند  له  اليدينون 
اثروا عليه فقلوه3 ومن تلك الصور ما جاء يف »معجم البلدان« 
للـمحوي عن ابن زايد الكاليب وغري و أنه اجتمعت مضر و ربيعه 
و عامر على أن جيعلوا ملكا منهم يقضي بينهم وعامر و کالب 
من مضركما تعلم فاراد كل من مضر وربيعة أن يكون امللك منهم 
مث تراضوا أن يكون من مضر ملكا واخر من ربيعه. مث اراد كل 

بطن منهم ذلك. 
فطلبوا ذلك إىل  يتخذوا ملكا من »اليمن«  أن  اتفقوا على  مث 
بين اكل املرار من »كندة«، فملكت بنو عامر شراحيل بن احلارث. 
إىل أن قال و هنضت بنو عامر على شراحيل فقتلته و وليت قنله 

بنو جعدة بن کعب بن ربيعة بن عامر جد كالب. 
وكان يوم حزازي على اثر ذلك. كما مفصل يف كتب التاريخ بني 
بين آكل املرار ومجوع اليمن من جهة. وبني بين عامر وتغلب وبكر 
من جهة، فكان األحوص بن جعفر رئيسا وقائدا لنزار كلها وهو 
الذي أوقد النار على »حزاز« وهو اسم موضع كانت فيه الوقعة 
فسميت به فكان اعظم بوم التقت به العرب يف اجلاهلية يف اعنف 

قتال4 وهو القائل يف ذلك اليوم يف قصيدة له 
ومحيت قومي أن ينال حرميهم 

ان الكرمی لدي احلقيقة حمتمی5 
ومن هذا املستوى مثال: مدرك الثار خالد بن جعفر بن کالب قائد 
هوازن ورئيس وفدها إىل امللوك. وله عندهم احرتام خاص وتقدير 
الربيئة. قوال  الدماء  البغي والظلم واجلور واراقة  انکر  الذي  فهو 
انتقم من الظامل زهري بن جذمية العبسي الذي كانت  وفعال فقد 
هوازن تؤدي اليه لثاره فقنله مع قوته ومنعته. كما انتقم من غريه6 
الكعبة7 وامه  انه أول من كسا  اعمال جليلة، منها  له  وكانت 
خبيثة الغتوية يف مقدمة منجبات العرب فأهنا ولدت جلعفر بن 
کالب خالدا هذا و مالكا وربيعة األحوص و كل منهم ساد قومه 

جودا وشجاعه وشهامة..8
اربعة من  و  اإلسالم  الرب، جاء  لـابن عبد  ويف كتاب »األنباء« 
احدی  عامر كما كانوا  بنو  أحدها.  الناس  غلبوا  العرب  احياء 
القبائل »احلمس« اليت فيها قريش. وقد جاء فيما جاء فيهم مجيها 

قول الزبري بن عبد املطلب: 
فلو ال احلمس مل يلبس رجال 

ثياب أعزة حىت ميوتوا9
مسوا محسا كما يف النهاية لـابن اجلزري ألهنم حتمسوا يف دينهم أي 

تشددوا فيه واحلماسة الشجاعة. 
ويف حديث ابن القرية واحلجاج الثقفي كما يف كتاب »شذرات 
الذهب« قال وبنو عامر اطول و ماحا. واكرم صباحا. يعين اشد 
قوة ابلنسبة للرجال واكرم صباحا أجنبهم نساء واکر مهم احسااب 

ووجوها.10
وكما ابين عامر وبين كالب قوة وتويل السيادة احلكم قبل األسالم 
کذاك تولوا فيما تولوه. الردافة والوزارة قبل اإلسالم وبعده فمثال 
للملوك  رديفا  الذي كان  الكاليب  الرجال  اإلسالم كعروة  قبل 

والرديف الوزير و رمبا يفوقه. 
 و مثال مما بعد االسالم کوزراء ملوك اليمن من أحفاد ام البنني
کعبيد هللا األمري وغريه كما سياين يف موضوع خاص وقد سجل 
التاريخ لقبيلة ام البنني فيما سجل - الطموح إىل املعايل مما 

يضيف إىل األدلة على أن نفوس كبار: 
واذا كانت النفوس كبارا 

تعبت يف مرادها األجسام 
هذه  أعالم  أحد  وهو  الطفيل  بن  عامر  أن  مثال  ذلك  ومن 
فيما  قال  القبيلة  وفود  على  رئيسا   النيب على  وفد  القبيلة 
قاله للرسول: اين اسلم على شرط أن أكون الرئيس من بعدك. 
فتبسم رسول هللا وقال له: »اي عامر! أن هذا األمر ليس بيدي 
أو  األمامة  أن  األدلة على  تعالی.«11 ويف هذه  بيد هللا  بل هو 
الرائسة بعد النيب ليست بيد النيي او بيد الناس بل هي أمر 

من هللا سبحانه. 
ومن اعالم هذه القبيلة الذين قالوا ما قالوه من الشرف واملعايل يف 
ظل عدد حمّمد ودينه القدمي. الضحاك بن سفيان الكاليب فقد 
كان سيافا لرسول هللا. واالمري من قبله على الكالبني.12 

كما وقد توىل بعضهم خمتلف السلطات واملناصب مبا يف ذلك 
توىل السلطة الكاملة. 

قال السويدي يف »سبائك الذهب«: وبنو كالب بطن من عامر. 
وبالدهم محی ضربة. ومعىن ذلك أن من دخل دايرهم كان يف محي 

فال يستطيع أحدا ااي كان أن يصل إليه بسوء. 
وقال ايضا: ودايرهم هي محى كليب والربذة، يف جهات املدينة 
وفدك والعوايل. مث انتقلوا بعد ذلك إىل »الشام« فكان هلم يف 
الغرانية« صبت و ملكوا حلب ونواحيها و كثرية من  »اجلزيرة 

مدن الشام.13 وكان ذالك يف عهد االسالم.
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11. »بطل العلقمي«، ج 1.

12. نفس املصدر.
13. السويدي، »سبائک الذهب فی معرفه قبائل العرب«، ص 22 و 
ما تقدما فی رسائل اجلاحظ، ص 71 و »شذرات الذهب« البن العماد، 

ج 1، ص 38.

العرب«،  نساء  سيدة  البنني  »ام  مهدي،  اخلطيب،  السويج  املصدر: 
القضاء، 1396ه.ق./ 1967م.، صص  مطبعة  االشرف،  النجف 

اجمال نظريات األصحاب 35-29.
المذاهب المختلفة 

بخصوص االنسان
ان من يضع مدرسة عقائدية للبشر، ال بد ان تكون له نظرية 
معينة خبصوص كمال االنسان أو االنسان الكامل، ويطلق على 
االخالق اسم الفن، ال العلم، أي انه يربط االخالق مبا ينبغي 
ان يكون ال مبا هو كائن. فاالخالق تعين جمموعة اخلصال اليت 
تنبغي لالنسان وخلريه، حبيث انه ان اتصف هبا بلغ مقام االنسانية 
الرفيع، وهذا تعبري آخر عن االنسان السامي، االنسان االفضل، 

االنسان الكامل.
خبصوص  املختلفة  املذاهب  األصحاب  نظرايت  امجال  وميكن 

االنسان الكامل مبا يلي:

النظرية األولی: مدرسة العقل
احدى النظرايت هي نظرية العقليني، أي نظرية اولئك الذين كانوا 
العقل جوهر  العقلية، ويعتربون  الزاوية  ينظرون اىل االنسان من 
االنسان. والعقل هو قوة الفكر والتفكري عند هذه اجلماعة من 
الفالسفة القدماء، ومنهم فالسفتنا، امثال ابن سينا. يقول هؤالء 
ان االنسان الكامل هو االنسان احلكيم، وان كمال االنسان يف 
حكمته. فما معىن احلكمة عندهم؟ أهي ما نطلق عليه اليوم اسم 
العلم كال. اهنم يقصدون ابحلكمة النظرة الكلية الصحيحة اليت 
حيملها املرء عن الوجود ككل، وهذا غري العلم الذي يعين جبانب 

االنسـان الكامل
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النظرية الثالثة: مدرسة القدرة
هنالك مدرسة اخرى خبصوص االنسان الكامل، وهي مدرسة ال 
تتكى على العقل، وال على العشق بل هي تستند على القدرة، 
هو  فالكمال  املقتدر،  هو  املدرسة  هذه  يف  الكامل  فاالنسان 

االقتدار، هو القوة، مهما تكن مفاهيم القوة متنوعة.
وكما رأينا ان هناك من ينكر مدرسة العقل ويقف ضدها، وكما 
رأينا ان هناك من ينكر مدرسة العشق ويقف ضدها، نرى ان 
ملدرسة القوة نقطة مقابلة حتتقر القوة اىل حد االفراط، حبيث يرون 
ان كمال االنسان يف ضعفه وان االنسان الكامل هو االنسان 

الذي ال قوة له وذلك ألنه اذا امتلك القوة استعملها للعدوان.

النظرية الرابعة: مدرسة معرفة النفس
تلك كانت احدى املدارس وتقابلها املدرسة اليت تقف ضد القوة. 
الكامل،  االنسان  عن  نظرة  حتمل  اخرى  مدرسة  ايضا  هنالك 
ميكن ان نطلق عليها اسم مدرسة احملبة او مدرسة معرفة النفس.

الكماالت  مجيع  حمور  النفس  معرفة  تكون  املدرسة  هذه  يف 
االنسانية. أعرف نفسك. طبعا اعرف نفسك. لقد قال سقراط 
قالوا:   اإلسالم نيب  فيهم  مبا  االنبياء،  ومجيع  ايضا،  بذلك 

اعرف نفسك.
»َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـََقْد َعَرَف رَبَُّه«

ولكن هذه املدرسة ال تستند اال اىل هذه النقطة وحدها.
فاالنسان الكامل عند اصحاب هذه املدرسة هو الذي يعرف 
حمبا  يكون  مث  ومن  عليها،  يسيطر  نفسه  معرفة  وبعد  نفسه 

لآلخرين.

النظرية اخلامسة: مدرسة الالطبقي
ويف عصران احلاضر، أي خالل القرنني او الثالثة قرون االخرية 
ظهرت مدارس أخرى هبذا الشأن ومعظمها يتجه اجتاهاً اجتماعياً.

االنسان  ذلك  الكامل هو  االنسان  تعترب  املدارس  احدى هذه 
ينتمي  الذي  وخاصة  الطبقي،  االنسان  ألن  وذلك  الالطبقي، 
العثور يف  العليا، ال خيلو من عيب، بل ال ميكن  اىل الطبقات 
فان  وعليه  فيه،  عيب  سليم ال  انسان  على  الطبقية  اجملتمعات 
االنسان الكامل هو االنسان الذي ال ينتمي اىل اية طبقة االنسان 

الذي حييا يف حالة متساوية مع الناس اآلخرين.

النظرية السادسة: مدرسة الوعي
وهناك مدرسة أخرى تعتمد احلرية والوعي، وخيصون ابلذكر الوعي 
االجتماعي، كالوجود بني الذين يستندون، اكثر ما يستندون، 
الكامل  االنسان  االجتماعية.  واملسؤولية  والوعي  احلرية  على 
االنسان  امللتزم،  االنسان  الواعي،  االنسان  احلر،  االنسان  هو 
املسؤول. وان من لوازم احلرية حالة من حب اخلصام، وهذا حبد 

ذاته مذهب آخر.

النظرية السابعة: مدرسة اللذة
وخالل ذلك ميكن القول بوجود مدرسة اخرى هي مدرسة اللذة 
هذه  تقول  القوة.  مدرسة  عن  تبتعد كثرياً  ال  وهي  واالستمتاع 
املدرسة: انه هلراء وتفلسف ان نقول ان االنسان الكامل جيب 
الكامل  االنسان  ان  هللا.  اىل  يصل  انه  او  حكيماً،  يكون  ان 
االنسان املتمتع. اذا كنت تريد ان تكون انساانً كامالً فعليك ان 
تتمتع هببات الطبيعة، وكلما كان متتعك أكرب، كنت اىل االنسان 

الكامل أقرب.
ابحلكمة،  ال  ابلعلم،  االنسان  يرون كمال  الذين  اولئك  وحىت 
تستهدف  الطبيعة  ومعرفة  الطبيعة  معرفة  هو  العلم  ان  ويرون 
آخر  يرجعون  فاهنم  ولفائدته،  االنسان  خلدمة  عليها  السيطرة 
لذاته،  وليس  وسيلة  يف كونه  العلم  قيمة  أبن  القول  اىل  األمر 
فالعلم امنا يكون مطلوابً ليوصل االنسان اىل السيطرة على الطبيعة 
ان  احلالة  تلك  يف  يستطيع  الذي  االنسان  ملصلحة  وتسخريها 

االنسـان الكامل

حمدد من الوجود.
فاحلكمة يف نظر الفيلسوف هي املعرفة العامة ابلوجود كله، هي 
االطالع على جمموع هيكل العامل مبثلما ينعكس على مرآة عقل 

احلكيم، ولكن بصورة مبهمة غري متميزة التفاصيل.
قالوا ان كمال النفس االنسانية يكون ابنعكاس صورة هيكل العامل 

العام يف عقل االنسان - وهلذا فسر الفالسفة ذلك بقوهلم: 
صريورة االنسان عاملاً عقلياً مضاهياً للعامل العيين. 

النظرية الثانية: مدرسة العشق
واملدرسة االخرى ذات املنظور اخلاص اىل االنسان الكامل هي 
مدرسة العشق مدرسة العشق - وهي مدرسة العرفان والتصوف 
- ترى كمال االنسان يف العشق وفيما يوصل العشق االنسان 
اليه. واملقصود ابلعشق يف هذه املدرسة هو هللا. ان هذه املدرسة 
خبالف مدرسة العقل اليت هي مدرسة الفكر، ال مدرسة احلركة، 
اذ احلكيم ال كالم له على احلركة، بل كالمه على الفكر، وكل 
مدرسة  فهي  العشق  مدرسة  اما  الذهن.  حركة  يراها  احلركات 
احلركة، ولكنها حركة صعودية، حركة عمودية ال افقية، وان كانت 
اول  افقية، ولكن االنسان وهو يف  بعد اىل حركة  فيما  تتحول 
طريق البحث عن الكمال جيب ان تكون حركته صاعدة عمودية، 

اي ابجتاه هللا. 
يصبح االنسان الكامل يف النهاية هو هللا، بل ان االنسان الكامل 
احلقيقي هو هللا، وان بلوغ االنسان مرحلة الكمال االنساين انه 

قد فين واحتد يف هللا.

يستمتع خبريات الطبيعة على افضل وجه. فاذا شئتم ان توصلوا 
االنسان اىل كماله، عليكم ان تسعوا اليصاله اىل حيث يتمتع 
خبريات الطبيعة، اذ ليس مثة كمال انساين اال يف التمتع ابلطبيعة، 
اما القول بقيمة ذاتية للعلم وتقديسه واعتباره ذاتيا، فكله هراء، 
فما العلم اال وسيلة واداة ال غري، وهو كالقرون للبقر او املخالب 

واألسنان للسباع، أي انه اداة لالنسان وبيد االنسان.
***

هذه جمموعة من النظرايت حول االنسان الكامل. ولسوف نبني 
القيمة  مقدار  ليتبني  منها،  واحدة  اإلسالم يف كل  نظر  وجهة 
اليت يقول هبا اإلسالم للعقل، وللقوة، وللمسؤولية االجتماعية، 

وللمجتمع الالطبقي، فلكل من هذه حكاية مسهبة.

جعفرصادق  ترمجة:  الکامل«،  »االنسان  املطهري،  مرتضی  املصدر: 
اخلليلي، مؤسسة البيعة، بريوت، البعة االولی، 1410ه.
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نسبه
أخرب النيب أبن املهدي عليه السالم من أهل بيته، وأنه 

 :حيمل امسه وكنيته بقوله
»خيرج يف آخر الزمان رجٌل من ولدي إمسه كامسي وكنيته ككنييت ميلؤ 

األرض عدالً كما ملئت جوراً، فذلك املهدي.«1
وقد بنّي كمال الدين الشافعي وهو من شعراء أهل السنة ذلك 

يف شعره:2
فهذا اخلََلُف احلجُة قد أّيده هللُا
هداان منهَج احلقِّ وآاتُه سجاايُه

وأعلى يف ذرى الَعلياء ابلّتأييد َمْرقاُه
وآاتُه ِحلى فْضٍل عظيٍم فتحالُّه

وقد قاَل رسول هللا قوالً قد رويناُه
وذو العلِم مبا قاَل إذا أدرَك َمْعناُه

يرى األخباَر ابملهدي جاءْت مبسّماُه
وقد أبداه ابلنسبة والوصف ومسّاُه

ويكفي قوله مين الشراق حمياُه
وِمْن بضعته الزهراء جمراه وَمْرساُه

ورّثه  بل  فحسب،  ابلنسب   ابلرسول  اإلمام يتصل  ومل 

  اإلمام المهدياإلمام المهدي
في الشعر العربيفي الشعر العربي

القسم األّولالقسم األّول
عباس إمساعيل العزاويعباس إمساعيل العزاوي

الشعر واألدب

حكمته وُحْسَن سريرته، يقول الشاعر حممد صاحل جعفر الظاملي:3
هو ابُن رسوِل هللِا وهو وصّيه

ووارثُُه يف احلُْكِم والِعْلم والّزهِد
هو ابُن علّي الّطهر من آل هاشٍم

وأكرُم حيٍّ من بين شيبِة احلمِد
وإن نسباً هذه حقيقته لتتضاءل عنده السلسلة الذهبية حىت إذا 

كانت معدن كل طيب وشرف.
وقد أثبت نسب اإلمام بعُض مؤرخي السنة كمؤرخ »دمشق« 

مشس الدين بن طولون احلنفي؛ اذ يقول:
واثين عشرهم ابنه حممد بن احلسن، وهو أبو القاسم حممد بن احلسن 
بن علي اهلادي بن حممد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن 
علي بن أيب طالب عليهم السالم... وقد نظمتهم على ذلك فقلُت:

عليك ابألئمِة االثين عشْر
من آل بيِت املصطفى خرِي البشْر

أبو تراب حسٌن حسنُي
وبـُْغُض زيِن العابديَن شنُي
حممُد الباقر َكْم ِعْلٍم درى

والصاِدَق ادُع جعفراً بني الورى
موسى هو الكاظُم وابنه علّي

لقبه الرضا وقدره علّي
مثّ التقّي قلبه معموُر
عِلي النقيُّ درّه منثوُر

والعسكري احلسُن املطّهر
حممد املهدي سوف يظهر4

لقد طاب نسبك اي امامي املهدي فكان جديراً ألن ينزل به وبك 
قوله تعاىل:

رَُكْم َتْطِهريًا« ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َويَُطهِّ ا يُرِيُد اللَّ »ِإمنَّ
ومل يقف طيب ذلك النسب حىت النيب بل امتّد طيبه حىت 

آدم، يقول الشاعر جعفر اخلطي:5
إماُم هدًى طهٌر نقٌي إذ انتمى
إىل سادٍة ُغرِّ الشمائِل أطهاِر

وبرٍّ لربٍّ ما نسبت فصاعدًا
إىل آدم مل ينمه غرُي أبراِر

ومما يؤسف أن قسماً من الناس جهل حقيقة املهدي؛ ألنه 
ادعت  اليت  الكيسانية  الفرقة  مع  هو  نسبه كما  سلسلة  جهل 

تغلغل هذا إىل نفوس  املهدي،6 وقد  احلنفية هو  أن حممد بن 
بعض الشعراء كاحلمريي، اال انه سرعان ما أفاء لرشده، واعتذر 
إلمام عصره اإلمام الصادق مقراً أبن احلق ما أقروه، وهو 
أن املهدي ال ميكن أن يكون من غري النسب السالف، إذ يقول 

7:شاعران إلمامنا
سوى ما تراه اي ابَن بنِت حمّمٍد

فإّن به عقدي وزُلفى تقّريب
وما كان قويل يف ابن خولَة ُمبطنًا

معاندًة مين لنسِل املطيَِّب

كنيته وألقابه
مّر أنه محل كنية املصطفى، اليت هي أبو القاسم، وقد 
اخلّطي  جعفر  الشاعر  هو  فهذا  أشعارهم،  يف  الشعراء  ذكرها 

يقول:8
أاب القاسم اهنْض واشِف غّل عصابٍة

قضى وطراً من ظلمها كلُّ َكّفاِر
وقد ذكره بعض شعراء أهل السنة هبذه الكنية أال وهو الفضل بن 

روزهبان ت 909هـ بقوله:9
سالٌم على القائِم املنتظْر

أيب القاسِم الَعْرم نوِر اهلُدى
سيطلُع كالشمس يف غاسٍق

يـَُنجيه من سيفه املنتضى
يف حني دأب بعض الشعراء يناديه بكنية ااب صاحل، وكأنه من أتثر 
الفصحاء مبن حوهلم من العوام، إذ إهنم يطلقون على املهدي ااب 
صاحل ومثة قصيدة مَحََل عنواهنا هذه الكنية للشاعر آية هللا احلسني 

بن التقي حبر العلوم مطلعها:10
أاب صاحل اي رائد احلق والنصِر

واي خنوة االميان يف غمرِة الكفِر
ومنها أيضاً:

أاب صاحل اي َدمْيَة اخِلْصِب واليسر 
تـََهّلُل للعافنَي يف الضنِك والُعسِر

أما ألقابه فأشهرها املهدي حىت أننا ال جنده يُذكر ابمسه 
الصريح - غالباً - ولعل هذا عائد إىل هني أهل البيت من 

تسميته ابمسه على رواية.11
ومن مث كثر دوران لقب املهدي على ألسنة اخلاصة والعامة حىت 

كاد يكون امسه. يقول الشيخ عبد الكرمی اليماين:12

الشعر واألدب
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و يف مُيِن أمٍن ال يكون ألهلها
إىل أن ترى نوَر اهلداية مقبال
يسمَّى مبهديٍّ من احلقِّ ظاهر

بسّنة خري اخللق حيكُم أوال
ويف األشعار السالفة ظهر أن من ألقابه اخلََلف واحلُجة ومن ألقابه 
األخرى صاحب العصر واإلمام املنتَظر وقد أييت لفظ احلجة بدون 

الالم فيضاف إىل لفظ اجلاللة، حنو قول الشيخ البهائي:13
صاحب العصر اإلماَم املنتظر

من مبا أيابه ال جيري الَقَدْر
حجُة هللا ِ على كلِّ البشْر

خرُي أهل األرِض يف كل اخلصال
كما يلقب بلقب أثبته لنا القرآن الكرمي أال وهو بقية هللا، يقول 
الشاعر عبد اهلادي احلكيم بعد أن يعدِّد ما حلَّ يف األرض من 

فساد:14
أين منها من ميلؤ األرض قسطًا

بعدما جانبْت طريَق الّرشِد
أين منها بقية هللا يف األرض

املُرّجى أين اإلماُم املهدي
وقد يضفي الشعراء على اإلمام ألقاابً من عندهم مبا جتود به 

قرائحهم كقول السيد حيدر احللي:15
اي غريَة هللا اهتفي

حبمّيِة الديِن احلمّية
وقول الشيخ البهائي:16
اي أمني هللا اي مشس اهلُدى
اي إماَم اخللِق اي حبَر الندى

وهذا التصرف يف تلقيب اإلمام وارد يف وصف األفذاذ؛ ألّن من 
شأن الشعراء التفنُن يف الكالم.

اهلوامش:
1. املهدي املوعود املنتظر، ج 1، ص 23.

2. الغيبة واالنتظار، ص 65.
3. جملة االنتظار، جملة فصلية تعين ابلشأن املهدوي، العدد الثاين، ص 56.

4. الغيبة واالنتظار، صص 74-73.
5. ذكرى، ص 8.

6. »دفاع عن التشيع«، صص 432-431.
7. عصر الظهور، ص 303، وخوله هي أم حممد بن احلنفية وقد كانت 

من قبيلة حنفية.
8. ذكرى، ص 8.

9. الغيبة واالنتظار، ص 78، انقالً عن »دالئل الصدق« للمظفر، ج 2، 
ص 574.

10. احلوراء زينب، العدد 16، ص 7.
11. االنتظار، العدد 4، ص 109؛ »منتهى اآلمال«، ج 2، ص 569.

12. »ينابيع املودة«، ج 2، ص 569.
13. »عصر الظهور«، ص 307.

14 جملة ينابيع، جملة ثقافية تعين بنشر فكر أهل البيت، العدد صفر، 
ص 35، واآلية القرآنية هي »بقية هللا خري لكم ان كنتم مؤمنني« هود، 86.

السيدة  مؤسسة  عن  تصدر  شهرية  نصف  نشرة   زينب احلوراء   15
زينب، العدد 11، ص 10.

16. عصر الظهور، ص 308؛ االنتظار، العدد 2، صص 16 و56.

علماء الشيعة وحديث الكساء

و سلسلة  الکساء  الشيعة حبديث  علماء  رأی  ما هو  السؤال: 
إسناده؟ و کيف توجه العبارات العجيبة الواردة فی آخر احلديث؟

اجلواب:
أ. حديث الکساء فی مصادر السنة و الشيعة

 ُ َا يُرِيُد اللَّ واقعة الکساء التی حدثت إثر نزول آية التطهري: »ِإمنَّ
التی  و  َتْطِهريًا«5  رَُکْم  يَُطهِّ َو  اْلبـَْيِت  َأْهَل  الّرِْجَس  َعْنُکُم  لُِيْذِهَب 
و  املسلمة  األمور  من  املبارکة   رسول هللا يد  على  حتققت 
القطعية، و إن احلادثة نقلت فی الکثري من النصوص و الرواايت 
الشيعة )من  السنة )صحابًة و اتبعني( و عن طريق  عن طريق 

األئمة املعصومني و غريهم( و هی من مجلة املوارد و األدلة 
الشامخ لذوات اخلمسة املقدسة من أصحاب  املقام  التی تبني 
الکساء و قد نقلت احلادثة بتواتر بلغ القطع بوقوعها کما أهنا 
مؤيدٌة ابلعديد من القرائن و الشواهد التارخيية التی تثبت وقوعها 

دون شک أو تردد.
و لذلک فقد مسی اليوم الذی وقعت فيه احلادثة بـ»يوم الکساء« و 
إن األشخاص اخلمسة الذين مشلهم اللطف اإلهلی فی آية التطهري 
أطلق عليهم اسم »أصحاب الکساء«.2 و إن أصحاب الکساء 
أو أهل الکساء هم: النبی األکرم، أمري املؤمنني، فاطمة 

.احلسن و احلسني ،الزهراء

األسئلة واألجـوبة
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النبی، و هذا مع کونه ليس من قبيل الضعف فی الرواية و 
حسب و إمنا يشکل قرينة على ان اآلخرين شاهدوا احلادثة و 
حضروا أحداثها مثل عائشة و زينب، مع أن وقوع احلادثة فی 

بيت أم سلمة دليل على عظمة هذه املرأة و مقامها.8
و قد ذهب البعض إىل احتمال وقوع احلادثة فی بيت فاطمة 

الزهراء احتماالً قوايً.9
و قد ذهب عدد من احملدثني إىل أن احلادثة تکررت عدة مرات، 
املمکن  من  و  ما.10  حد  إىل  الصحة  عن  بعيد  قول  هو  و 
القول: إن أصل احلادثة وقعت فی منزل أم سلمة، و قد نزلت 
أحداث  النبی کرر  لکن  و  املوضع،  هذا  فی  التطهري  آية 
الکساء عدة مرات فی موطن خمتلفة ليکون األمر أکثر وضوحاً، 
و ذلک بتعيني مصاديق )أهل البيت( حىت ال يقولن أحد 
املفهوم و أهنن من  النبی يدخلن فی هذا  أن نساء  بعد ذلک 
مصاديقه أو يقول أن احلادثة أمر عادی أو طبيعی.11 و قد يرجع 
سبب االختالف إىل أن احلادثة نقلها أقارب النبی و مجع من 
خدمه و جمموعة من أصحابه و معاونيه من أمثال: اإلمام علی، 
زينب  عائشة،  سلمة،  أم   ،احلسني اإلمام  احلسن،  اإلمام 
بنت أم سلمة، ثوابن، اململوک الذی حرره الرسول، واثلة بن 

األسقع.12 )على فرض صحة سند مجيع ما نقل(.
إذن فال وجود لالختالف أو الرتدد بني العلماء فی وقوع حادثة 
الکساء بعد نزول آية التطهري فی بيت أم سلمة و أن النبی مجع 
عدة أفراد هم علی و فاطمة و احلسن و احلسني و ألقى عليهم 
رداءه و غطاهم به و قال: »اللهم هؤالء أهل بيتی، اللهم أذهب 
عنهم الرجس و طهرهم تطهريا« و ال شبهة لدى علماء الشيعة 
فی حدوث هذه القضية، و من املتيقن أن أم سلمة، و مع ما هلا 
من منزلة عالية و مقام رفيع مل تکن داخلة فی أهل بيت النبوة، 
و ليست من مجلة األفراد الذين دخلوا حتت الکساء و اشتمل 

عليهم الرداء النبوی.13

ب. حديث الکساء املنقول عن فاطمة الزهراء
توصلنا فی صدر املقالة إىل النتيجة التالية: إن حديث الکساء 
قطعی على أساس االتفاق بني السنة و الشيعة على هذا األمر، 
و ليس فی القضية مکان للشک و الشبهة ال فی سند احلديث و 
ال فی متنه، و لکن حديثاً بعنوان حديث الکساء نقل عن فاطمة 
الزهراء بنت رسول هللا، و سيدة نساء العاملني، و ذلک فی 

بعض الکتب مثل »مفاتيح اجلنان« حيث أورد احملدث القمی 
احلديث فی آخر الکتاب.14

و البد أن نعلم أن وجود احلديث فی املفاتيح ال يعترب دليالً على 
صحته لدى علماء الشيعة مبا فيهم احملدث القمی نفسه.

و لذلک ميکن القول: إن ما نقل حتت عنوان حديث الکساء 
له سند معترب و  ليس  لالعتماد، و  ليس مورداً   فاطمة عن 

ذلک لالسباب التالية:
1. رأی احملدث القمی: حيتمل أن يکون أّول من نقل هذا احلديث 
بدون ذکر السند هو الشيخ الطرحيی فی کتابه »املنتخب«15 و 
هو من علماء القرن احلادی عشر اهلجری القمری، و ذلک يعنی 
أنه ال وجود و ال أثر عن احلديث ملدة ألف سنة، و مما صرح به 

احملدث القمی خبصوص هذه املسألة و قال: 
إن احلديث املتداول فی عصران و املعروف حبديث الکساء ليس له 
ذکر فی أی کتاب من الکتب املعتربة املختصة ابلرواايت و أصول 
احلديث و ال فی اجملاميع املتقنة للمحدثني، و ميکننا أن نعتربه من 

خمتصات کتاب املنتخب.16
2. على الرغم من ورود حديث الکساء فی املنتخب من دون 

سند إاّل أنه ورد مسنداً فی کتاب »عوامل العلوم«:17
رأيت خبط الشيخ اجلليل السيد هاشم البحرانی، عن شيخه السيد 
ماجد البحرانی، عن...، عن علی بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن 
بن  قاسم  عن  البزنطی،  نصر  أبی  بن  حممد  بن  امحد  عن  هاشم، 
فاطمة  عن  األنصاری،  عبد هللا  بن  جابر  عن  الکوفی،  اجلال  حيىی 
 أهنا قالت: »دخل علّى أبی رسول  الزهراء، بنت رسول اللَّ

، فقال: السالم عليک اي فاطمة...« اللَّ
لکن على فرض أن الشيخ عبد هللا بن نور هللا البحرانی کتب هذا 
السند فی حاشية العوامل، فما هو الدليل على أن ما کتب، هو 

خط السيد هاشم البحرانی، و کيف مت تشخيص ذلک؟
أمثال  من  الرواة  بعض  انحية  من  إشکال  فيه  السند  إن  اثنياً: 

القاسم بن حيىی و...( و لذلک فال يکون معترباً.
اثلثاً: إن السيد هاشم البحرانی له اهتمام خاص جبمع األحاديث 
اهتمام  له  ليس  و  املرام«  و»غاية  الربهان«  »تفسري  فی کتابيه 
بتصحيح األحاديث، فلماذا مل يذکر احلديث و دليله فی هذين 

الکتابني؟
مثل  السند،  فی سلسلة  الکبار  احملدثني  يوجد عدد من  رابعاً: 
الشيخ الکلينی و الشيخ الطوسی و الشيخ املفيد و... و لکن مل 

يذکر أحد من هؤالء األعالم احلديث فی کتبه.
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الرواايت املتعددة فی هذا اجملال ليست على نسق واحد و فيها 
اختالفات على مستوى املضمون و األلفاظ، فقد جاء بعضها 
تذکر اخلصوصيات  مل  و  إثبات وقوعها،  و  احلادثة  لبيان أصل 
و  اجلزئيات  إىل  أشارت  الرواايت  من  أخرى  و جمموعة  اجلزئية 
التفاصيل التی وقعت ضمن احلادثة. و کل جمموعة تکفلت ببيان 

زاوية معينة من زوااي احلادثة و تفاصيلها.
و هلذا السبب فإننا جتنبنا احلديث فی تفسري آية التطهري و سبب 
نزوهلا و أهنا خمتصة ابخلمسة من أهل البيت، و اعتقادان هو 
أن الرجوع إىل اجملامع و املوسوعات و کتب احلديث و التفسري 
يغنی  فيه ما  املراد،ألن ما کتب حول احلادثة  يکفی فی معرفة 
القارئ و يشبع احتياجه ملعرفة کل ما يتعلق حبديث الکساء و 

واقعة الکساء و أصحاهبا.3
خبصوص  ألف کتاابً  العلماء  أحد  أن  نذکر  أن  ليکفی  أنه  و 
عدداً  خصص  قد  و  املتعددة،  جوانبها  دراسة  و  التطهري  آية 
لبيان نصوص احلديث و  األّول من کتابه  من صفحات اجمللد 
عدد الصحابة الذين نقلوا احلادثة و رووا تفاصيلها، و ذکر من 

الصحابة الذين نقلوا احلادثة ما يزيد على 50 صحابياً.4
عن  يربو  التطهري  آية  عن  تتحدث  التی  الرواايت  عدد  إن  و 

السبعني.5
يقول القندوزی احلنفی بعد أن ينقل عدة مطالب خبصوص »املودة 
َأْهَلَک  ْأُمْر  اآلية »َو  نزول  بعد  أن رسول هللا و  القرىب«:  فی 
يوم و ملدة  بباب فاطمة کل  َعَليـَْها« کان يقف  اْصَطرِبْ  َو  اِبلصَّالِة 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُکُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت  َا يُرِيُد اللَّ تسعة أشهر و يقول: »ِإمنَّ
رَُکْم َتْطِهريًا« يقول القندوزی: و قد روى هذا اخلرب ثالمثائة  َو يَُطهِّ

من الصحابة.
و من اجلدير ابلذکر أن هذا الشخص ينکر أکثر الرواايت املتعلقة 
بفضائل أهل البيت، و لکنه يعرتف بصحة حديث الکساء 

و يقول: أما حديث الکساء فإنه صحيح.6
عند التفحص فی إسناد األحاديث املتعلقة آبية التطهري و واقعة 

الکساء، يصل عدد أمساء رواهتا من الصحابة إىل الثالثني.
و من بينهم األمساء التالية: 

 ،1. أمري املؤمنني
 ،2. اإلمام احلسن
 ،3. اإلمام احلسني
 ،4. اإلمام الصادق

 ،5. اإلمام الرضا
6. جابر بن عبد هللا، 
7. عبد هللا بن عباس، 

8. عبد هللا بن جعفر الطيار، 
9. بريدة األسلمی، 

10. عبد اللَّ بن عمر، 
11. عمران بن حصني، 
12. سلمة بن األکوع، 
13. أبو سعيد اخلدری، 

14. أنس بن مالک، 
15. أبوذر، 

16. أبوليلى، 
17. أبواألسود الدؤلی، 

18. عمرو بن ميمون األودی، 
19. سعد بن أبی وقاص، 

20. أم سلمة، 
21. عائشة، 

22. عمر بن أبی سلمة، 
23. أبو احلمراء، 

24. زينب بنت أبی سلمة، 
25. عامر بن سعد، 

26. الرباء بن عازب، 
27. واثلة بن األسقع )األصقع(، 

 ،28. ثوابن غالم الرسول
29. عطاء بن سيار، 

30. أبو هريرة،
و... .7

و کما ذکران فيما تقدم أنه من املمکن أن جند اختالفات فی 
ألفاظ الرواايت و ظروفها و مکان وقوع حادثة الکساء و نزول 
آية التطهري و لکنه ال يوجد أی تردد فی أصل احلديث. و لکن 
ما هو السر فی اختالف الرواايت؟ وهذا موضوع مستقل برأسه 
حيتاج إىل دراسة مفصلة، و ال توجد ضرورة إىل التعرض له و 
اخلوض فی تفاصيله فی هذه املقالة، و لکنه ميکن أن يقال على 
أم سلمة،  منزل  فی  الکساء وقعت  أن حادثة  اخلالصة،  سبيل 
مع أن البعض احتمل وقوعها فی منزل آخر من منازل زوجات 
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3. مل يذکر احلديث فی أی مصدر من مصادر السنة و الشيعة 
من   البيت أبهل  املختصة  األحاديث  االهتمام جبمع  ذات 

أمثال البحار و غريه.
4. إذا الحظنا رأی احملدث القمی خبصوص هذا احلديث فی 
ملحقات  مقدمة  فی  و کالمه  جانب،  من  اآلمال«  »منتهى 
مفاتيح اجلنان حيث کان متخوفاً من زايدة أو نقصان ما أورده 
من زايرات و أحاديث و أمهية الکتاب و مکانته بني الناس من 
جانب آخر، ابإلضافة إىل املطالب و اإلشکاالت التی بيناها 
أعاله، من احملتمل أن يقال أن حديث الکساء )حديث الکساء 
بسند صحيح من العوامل( من اإلضافات التی أقحمت فی کتاب 

مفاتيح اجلنان بعد رحلة احملدث القمی، أو...18
و نتيجة القول: إن احلديث املذکور فی بعض الکتب و املنسوب 
أن  الزهراء، ال ميکن أن يکون معترباً، خصوصاً  إىل فاطمة 

نص احلديث خيتلف عن نصوصه الواردة فی الکتب املعتربة.
أما خبصوص ما ورد فی احلديث من عبارات عجيبة و مطالب 
بعض  عن  النظر  بغض  القول،  فباإلمکان  احلديث  نص  فی 
السامی ألهل  املقام  احلديث خبصوص  فی  ما ورد  إن  النقاط، 
بيت العصمة و الطهارة موجود فی الرواايت املذکورة لدى 

السنة و الشيعة، بل و فی آايت القرآن الکرمي.
إن مقامهم اإلهلی النورانی من مجلة املقامات التی ميکن االطالع 
عليها من خالل الرجوع إىل اجلوامع الروائية و ...19 و نکتفی 
بذکر قسم من رواية واحدة ابسم »حديث معرفتی ابلنورانية« 

 :املروی عن أمري املؤمنني
اي  قائال:  عنهما  الفارسی رضی هللا  سلمان  الغفاری  أبوذر  سأل 
أاب عبد هللا ما معرفة اإلمام أمري املؤمنني ابلنورانية؟ قال: »اي 
جندب فامض بنا حىت نسأله عن ذلک.« قال: فأتيناه فلم جنده... 
فانتظرانه حىت جاء قال: »ما جاء بکما؟« قاال: جئناک اي 
أمري املؤمنني نسألک عن معرفتک ابلنورانية. قال صلوات هللا عليه: 
»مرحباً بکما من وليني و متعاهدين لدينه لستما مبقصرين... معرفتی 
ابلنورانية معرفة هللا عز و جل و معرفة هللا عز و جل معرفتی ابلنورانية 
و هو الدين اخلالص...، فمن أقام واليتی فقد أقام الصالة...، ال 
جتعلوان أرابابً و قولوا فی فضلنا ما شئتم فإنکم ال تبلغون کنه ما فينا 
النبأ  و ال هنايته... أان خامت الوصيني و أان الصراط املستقيم و أان 

العظيم...«20

اهلوامش:
َتْطِهرياً«  رَُکْم  يَُطهِّ َو  اْلبـَْيِت  أَْهَل  الّرِْجَس  َعْنُکُم  لُِيْذِهَب  يُرِيُد هللاُ  َا  1. »ِإمنَّ

)سورة األحزاب، اآلية 33(.
و  و246،  األنوار، ج 22، صص 245،  حبار  اجمللسی،  »العالمة   .2

494 و 495، ح 40.
3. تفاسري اآلية 33 من سورة األحزاب: 

»امليزان«، ج 6، صص 309-320؛
»آية التطهري فی أحاديث الفريقني«، حممد علی، املوحد األبطحی؛ 

»تفسري الربهان«، ج 3، صص 309-329؛ 
»إحقاق احلق«، ج 2، صص 502-573؛ ج 3، صص 531-513 

و.. ؛ 
»فضائل اخلمسة من الصحاح الستة«، ج 1، صص 224-243؛ 

األنوار«، ج 22، صص 245-246؛ ج 35، صص 206- »حبار 
237؛ 

»أتويل اآلايت الظاهرة«، ج 2، صص 457-459؛ 
»غاية املرام«، السيد هاشم البحرانی؛ 

»إثبات اهلداة«، حممد بن احلسن احلر العاملی؛ 
»اإلمام الصادق و املذاهب األربعة«، أسد حيدر؛ 

»شواهد التنزيل«، ج 2، صص 15-140؛ 
»سنن الرتمذی«؛ 

»ينابيع املودة«، سليمان بن إبراهيم القندوزی؛ 
»الدر املنثور«، للسيوطی؛ 

»مسند أمحد«، ج 6 ص 298؛ 
»عبقات األنوار«، مري حامد احلسينی؛ 

»الفصول املهمة فی معرفة أحوال األئمة«، علی بن حممد بن أمحد املالکی؛ 
»دراسة مسائل اإلمامة«، إبراهيم األمينی، صص 174-196؛ 

»أهل البيت فی آية التطهري«، سيد جعفر مرتضى العاملی؛ 
»أهل البيت فی الکتاب و السنة«، حممد، ری شهری، صص 71-35.

4. سيد علی مهدی، األبطحی، »آية التطهري فی أحاديث الفريقني«.
5. الطباطبائی، حممد حسني، »تفسري امليزان«، ج 16، ص 311.

6. »أهل البيت فی آية التطهري«، ص 27.
فی  »دراسة  إبراهيم،  األمينی،  األنوار«، ج 35، ص 236؛  7. »حبار 

مسائل اإلمامة«، صص 180-179.
التطهري«، صص 90 و91؛  آية  الوالية فی  8. جوادی اآلملی، »جتلی 

»دراسة مسائل اإلمامة الکلية«، صص 180-179.
9. جوادی اآلملی، عبد هللا، »جتلی الوالية فی آية التطهري«، ص 92.

10. ری شهری، حممد، »أهل البيت فی الکتاب و السنة«، ص 39؛ 
جوادی آملی، عبد هللا، »جتلی الوالية فی آية التطهري«، ص 91؛ الشريف 
املرتضى، أبو القاسم، علی بن احلسني املوسوی، »الفصول املختارة، من 
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العيون و احملاسن«، صص 53-54 و... .
11. »دراسة املسائل الکلية لإلمامة«، صص 180-179.

12. األمينی إبراهيم، »دراسة املسائل الکالمية لإلمامة«، صص 171-
179؛ جوادی اآلملی، عبد هللا، »جتلی الوالية فی آية التطهري«، ص 91؛ 
الشريف املرتضى، أبو القاسم علی بن احلسني املوسوی، »الفصول املختارة 

من العيون و احملاسن«، صص 53-54 و... .
13. »ينابيع املودة«، ص 125؛ »جامع األصول«، ج 10، ص 101؛ 
»ذخائر العقىب«، ص 21؛ »الدر املنثور«، ج 5، ص 198؛ »شواهد 
األنوار، ج 35، ص 222؛  حبار  التنزيل«، ج 2، صص 65-140؛ 
»جممع البيان«، ج 8، ص 357؛ »مسند أمحد«، ج 6، صص 292 

و404.
14. »مفاتيح اجلنان«، القسم األخري، حديث الکساء.

15. »منتهى اآلمال«، ج 1، ص 527؛ نقالً عن کتاب »أهل البيت 
فی الکتاب و السنة«، ص 41؛ »جتلی الوالية فی آية التطهري«، ص 92.

16. نفس املصدر.
17. »عوامل العلوم«، ج 2، ص 930؛ نقالً عن »أهل البيت فی الکتاب 

و السنة«، ص 41؛ »جتلی الوالية فی آية التطهري«، ص 92.
18. »أهل البيت فی الکتاب و السنة«، صص 42-34.

املودة«  »ينابيع  و2؛  التنزيل«، ج 1  »شواهد  احلسکانی،  احلاکم   .19
للقندوزی احلنفی؛ »الغدير«، ج 6، صص 79-81؛ »أصول الکافی«، 
األنوار«، ج 26-35 و ج 40؛ »إثبات  ج 1، کتاب احلجة؛ »حبار 
اهلداة«، احلر العاملی؛ »غاية املرام«، السيد هاشم البحرانی؛ »الزايرة اجلامعة 
و شروحها«؛ »حتف العقول«؛ »مرآة العقول«؛ »أمالی« للصدوق؛ »أتويل 
اآلايت الظاهرة«، علی احلسينی األسرتاابدی؛ »عبقات األنوار«، مري حامد 

حسني اهلندی.
إىل  النورانی  احلديث  هذا  األنوار«، ج 26، ص 1، حيتاج  20. »حبار 

مطالع و شرح و تعمق.

املصدر: إسالم کوئست.نت

األسئلة واألجـوبة
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3 مجادی الثانية، ذکری استشهاد فاطمة الزهراء
الروح  غادرت  وقد  خدها  يدها حتت  واضعة  انئمة   فاطمة
العظيمة أهاب جسد حنيل ينتظر عودته اىل عناصر الرتاب فقد 

انء حبمل الروح وآن له ان يسرتيح.
وبنت ورجال  أحد سوى صبيني   فاطمة يكن يف حجرة  مل 

صدقوا.
نشيج  حيكي  وبكاء  صالة  متتمات  اىل  يصغي  التاريخ  كان 

امليازيب يف مواسم املطر.
شعر التاريخ ابالعياء وهومت عيناه وهو ينتظر يف الظالم اغمض 
جيد  مل  استيقظ  وملا  مضيء  فاطمة كطيف  فانسلت  عينيه 
شيئاً ووجد علياً واقفاً ينفض عن نفسه الغبار ويهمس يف اذن 

:الرسول
»السالم عليك اي رسول هللا عين وعن ابنتك النازلة والسريعة اللحاق 
بك، قل اي رسول عن صفيتك صربي ورق عنها جتلدي اما حزين 
ليلي فمسهد، اىل ان خيتار هللا يل دارك اليت اهنا هبا  فسرمد، واما 
مقيم، وستنبئك ابنتك بتظافر امتك على هضمها، فأحفها السؤال 

كأنها حورية

الحكــايات

13 مجادی الثانية، ذکری استشهاد ام البنني
حدث املرحوم احلاج عبد الرسول علي الصغار، التاجر املعروف، 

ورئيس غرفة جتارة »بغداد« حينذاك قال:
يف اخلمسينات تشرفت حبج بيت هللا احلرام وزايرة النيب وأهل 
هادي  السيد  من  السفرة كل  يف  زمالئي  وكان   العظام بيته 
مگوطر، من السادة احملرتمني ومن رؤساء عشائر الفرات من رجال 
ثورة العشرين ضد املستعمر االجنليزي، والشيخ عبد العباس آل 
فرعون، رئيس عشائر آل فتلة، وهي أعرق وأكرب عشائر الفرات 

األوسط يف العراق.
للرسول  الطاهر  املرقد  بزايرة  للتشرف  املنورة  املدينة  وصلنا  وملا 
األعظم ومراقد أهل بيته الطاهرين، ويف عصر أحد األايم 
قصدان كالعادة زايرة مراقد األئمة الطاهرين يف »بقيع الغرقد« 
وبعد االنتهاء من مراسيم الزايرة قصدان زايرة قبور املنتسبني إىل 
أهل البيت وبعض الصحابة الكرام حىت انتهينا إىل قرب السيدة 

.أُم العباس »بنت حزام الكالبية »أُم البنني فاطمة
.فقلت لعبد العباس آل فرعون: تعال نزور قرب أُم البنني

فأجابنا بتعاليه وغطرسته املعهودتني: دعنا من هذا، أتريدان نزور 
النساء هذه املرة وحنن رجال.

وتركنا وخرج من البقيع، ذهبت أان والسيد هادي املگوطر لزايرهتا.
ويف فجر اليوم التايل استيقظت من نومي وتفقدت عبد العباس 
فلم أجده يف فراشه، وكنا يف غرفة واحدة، فانتظرته قليالً وقلت يف 
نفسي: رمبا ذهب إىل احلمام، ولكن طال انتظاري ومل يعد، فقلقت 
له:  وقلت  املگوطر  هادي  السيد  اآلخر  زميلي  وأيقظت  عليه، 
أين ذهب اي ترى؟ فهذه بعض مالبسه، كما أن مهيانه ال يزال حتت 
وسادته، فاشتد قلقنا عليه أكثر فأكثر. وملا طالت مدة غيابه بدأان 
نفكر إىل أين نذهب؟ وكيف نبحث عنه؟ ومن نسأل؟ وممن نستفسر؟

وبعد فرتة قصرية فتح ابب الغرفة ودخل علينا وهو يف حالة مثرية 
من شدة أتثره، وعيناه محراوان كعلقة الدم من شدة البكاء، فقمنا 
بوجهه وقلنا له: خرياً إن شاء هللا، أين كنت، وما هذه احلالة اليت 

نراك عليها؟

واستخربها احلال، هذا ومل يطل العهد ومل خيل منك الذكر والسالم 
عليكما سالم مودع ال قال وال سئم، فان انصرف فال عن ماللة، وان 

أقم فال عن سوء ظن مبا وعد هللا الصابرين.«
وهنض علي يواجه الدنيا وحيداً، يشعر ابلغربة فلقد وارى بيده 

آماله وقلبه وسيفه ذا الفقار ومتتم حبسرة: فقد األحبة غربة.
 وقف التاريخ يقلب كفيه على ما انفق من وقت وهاهي فاطمة
ترحل بصمت ال يعرف أين مستقرها. ماذا سيقول للعامل. انه ال 
يعرف عن هذه الفتاة شيئاً. فقائل يقول اهنا جاءت اىل الدنيا 
قبل أن يهبط جربيل خبمس سنني، وقائل يقول بل بعد جربيل 
اهنا جاءت مع  القائلني  يقول وهو اثلث  خبمس سنني، وآخر 
جربيل مث مكثت يف األرض عدد سنني فلما غادر جربيل األرض 

أخذها معه.
بني  اجلنة ختطر  اىل  عادت  مث  الدنيا  اىل  لكأهنا حورية جاءت 

األشجار اخلالدة ليبقى طيفها يف األرض مادامت السماوات.

ص  انصاراين،  مؤسسة  صديقة«،  »و کانت  السيد،  املصدر: کمال 
.233

املقام  به  استقر  أن  وبعد  أحدثكم.  حىت  اسرتيح  دعوين  قال: 
واسرتاح قال: تذكرون حادثة عصر يوم أمس عندما رفضت زايرة قرب 

اُم البنني وخرجت من البقيع؟
قلنا: نعم نتذكرها جيداً.

أيب  صحن  يف  النائم كأين  يرى  فيما  رأيت  الفجر  قبل  فقال: 
إىل  يدخلون  الناس  ورأيت  العباس يف »كربالء«،  الفضل 
 ،العباس الفضل  أيب  لزايرة  زرافات  زرافات  الشريف  احلرم 
الداخلني منعت من  وعندما مهمت بدخول احلرم الشريف مع 
يل  أيذن  مل  ملاذا  منعين؟  الذي  من  وسألت:  فاستغربت  الدخول 

ابلدخول؟
قال احلارس: إن سيدي أاب الفضل قد أمرين بذلك.

فقلت للحارس: ملاذا؟
قال: ال أعلم.

وكلما حاولت أن أعرف السبب مل أعرفه، ومهمت ابلدخول مراراً 
فمنعت أشد املنع، وحيل بيين وبني دخول احلرم حىت وصل يب 
التوسل والبكاء على رغم عزة دمعيت وندرهتا - كما  األمر إىل 
نتيجة  أجد  مل  وملا  واالجهاد،  التعب  أضناين  حىت   - تعلمون 
أيب  سيدي  إىل  يذهب  أن  ورجوته  ابحلارس  املرة  هذه  توسلت 

الفضل ويسأله عن سبب منعي من الدخول إىل حرمه؟!
ذهب احلارس برهة مث رجع وقال: يقول لك سيدي أبو الفضل: 
ملاذا رفضت زايرة قرب أُمي وتعاليت عليها؟ فاين ال آذن لك ابلدخول 

حىت تقصدها وتزورها.
وبدون  البقيع مسرعاً  إىل  وذهبت  فزعاً  الرؤاي  فاستيقظت هلول 
إليها  واالعتذار   ،البنني أُم  الطاهرة  السيدة  قرب  لزايرة  شعور 
عما صدر مين من التقصري جتاهها، والتوسل إليها لتشفع يل عند 
ولدها ليعفو عين ويقبلين، وها أان قد رجعت من عندها تواً كما 

ترون. سالم هللا عليهم أمجعني. 

املصدر: الشاکري، »ذكراييت«، ج 2، ص 117.

لماذا رفضت زيارة أُمي؟

الحكــايات
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منّوعـــات تقديم الكتاب

أهل  أخالق  مبحث  معا  والعلمية  االعتقادية  املباحث  ن 
النيب والعرتة صلوات  أن  نعتقد  يلزم علينا أن  فإنه   ..البيت
هللا عليهم أفضل الناس يف مكارم األخالق، كما أهنم األفضل 
يف حماسن الصفات، وفضائل األعمال، ومراتب الكمال.. هذا 

عقيدة.
وأما عمال؛ فينبغي لنا أن نسعى يف اإلقتداء هبم والتأسي جبميعهم 

يف األخالق الكرمية، واملكارم الفاضلة.
الصاحلة،  القدوة   - سواهم  ليس  هم   -  البيت أهل  ألن 
واالسوة احلق من هللا للخلق، والطاهرون املطهرون من كل رجس 

ورذيلة.
قال تعاىل: »َلَقْد كاَن َلُكْم يف  َرُسوِل اللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة.«1

لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبـَْيِت َو   ُ ا يُريُد اللَّ وقال عز امسه:ِ»ِإمنَّ
رَُكْم َتْطهريا«2 يَُطهِّ

سواها  ويف  األخالق  يف  نتمسك  أو  نتأسى  أن  لنا  حيق  وال 

بغريهم، أو نقتدي بسواهم.
ألن أهل البيت هم سفينة النجاة، واملستمسك املنجي الذين 
امران مبتابعتهم، وعدل القرآن الذين امران ابلتمسك هبم يف حديث 

الثقلني، املتفق عليه بني الفريقني.
الكرمي،  القرآن  هو  األخالق  علوم  يف  مرجعنا  يكون  لذلك 

وأحاديث أهل البيت وسريهتم الشريفة.
كتاب »أخالق أهل البيت« للسيد حممد مهدي الصدر يف 

موضوع اخالقهم الشريفة.
السيد حممد بن السيد إمساعيل بن السيد صدر الدين حممد بن السيد 
فقيهآ  إبراهيم كان  الدين  السيد شرف  بن  السيد حممد  بن  صاحل 

ورعآ. 
ولد 17 حمرم سنة 1296 ه  يف »الكاظمية املقدسة«، فأخذ 
العلوم العربية وما إليها من أساتذهتا املهرة يف »سامراء«، وحضر 
يف سطوح الفقه واالصول واملنطق واحلكمة والكالم على عدة من 

أعالم املتخرجني من حوزة أبيه، كالشيخ حسني الكربالئي والشيخ 
حممد حسني الطبسي وغريهم من األعالم.

الفراش،  ألزمه  بفاجل  احلجة سنة 1355 ه   أوائل ذي  فوجئ 
اإلثنني  ليلة  لقاءه  له  اختار هللا  احلال حىت  على هذه  زال  وما 
لثالث من رجب سنة 1358 ه، فكانت وفاته فجيعة هادمة 
وكان هلا صرخة دوت يف العراق وإيران واهلند وجبل لبنان وغريها 
من البالد اإلسالمية، وشيع نعشه الشريف يف موكب عظيم من 
اخلاصة والعامة، وتقدم للصالة على نعشه ولده العالمة السيد 
أبو احلسن، ودفن إىل جنب املقدس أبيه يف حجرهتم املعلومة من 

الرواق الكاظمي املطهر.
حيتوي الكتابه علی 2 قسم: 

القسم األول: األخالق العامة؛
.والقسم الثاين: يف احلقوق والواجبات يف کالم اهل البيت

قال املؤلف يف مقدمة الكتاب:
وهذا ما حداين إىل أتليف هذا الكتاب، وختطيطه على ضوء اخلصائص 

التالية:
1. إن هذا الكتاب مل يستوعب علم األخالق، وإمنا ضم أهم أحباثه، 
جتنب  يف  استطعت  ما  جهدت  وقد  الناس.  حياة  يف  أثرا  وأبلغها 
الغامضة، وعرضتها أبسلوب واضح  العلمية وألفاظها  املصطلحات 
على  الباعثني  واإلطناب،  ابلغموض  يرهقه  وال  القارئ،  ميتع  مركز، 

امللل والسأم.
املعتربة  الكتب  ِمن  فيه  الواردة  واألخبار  األحاديث  اختيار   .2

واملصادر الوثيقة لدى احملدثني والرواة.
3. االهتمام بذكر حماسن اخللق الكرمی، ومساوئ اخللق الذميم، وبيان 

آاثرمها الروحية واملادية يف حياة الفرد أو اجملتمع.
واجلدير ابلذكر: أن املقياس اخللقي يف تقييم الفضائل اخللقية، وحتديد 

واقعها هو: التوسط واالعتدال، املربأ من اإلفراط والتفريط.
فاخللق الرضي هو: ما كان وسطا بني املغاالة واإلمهال، كنقطة الدائرة 
التفريط  ِمن حميطها، فإذا احنرف عن الوسط إىل طرف اإلفراط أو 

غدا خلقا ذميما.
فالعفة فضيلة بني رذيليت الشِر واجلمود: فإن أفرط اإلنسان هبا كان 
جامدا خامال، معرضا عن ضرورات احلياة ولذائذها املشروعة، وإن 
فرط فيها وقصر، كان شرها جشعا، منهمكا على اللذائذ والشهوات.
والشجاعة فضيلة بني رذيليت التهور واجلنب: فإن أفرط الشجاع فيها 
كان متهورا جمازفا فيما حيسن األحجام عنه، وإن فرط وقصر كان 

تقديم الكتاب

جباان هيااب حمجما عما حيسن اإلقدام عليه.
فيها كان  أفرط  فإن  والبخل:  التبذير  رذيليت  بني  فضيلة  والسخاء 
مسرفا مبذرا سخيا على من ال يستحق البذل والسخاء، وإن فرط 
فيه...  والسخاء  اجلود  جيدر  فيما  خبيال  شحيحا  وقصر كان  فيها 

وهكذا دواليك.
ِمن أجل ذلك كان كسب الفضائل، والتحلي هبا، والثبات عليها، 
من األهداف السامية اليت يتبارى فيها، ويتنافس عليها، ذوو النفوس 

الكبرية، واهلمم العالية، وال يناهلا إال ذو حظ عظيم.
ومل أر أمثال الرجال تفاوات

لدى اجملد حىت عد ألف بواحد
وإين ألرجو هللا عز وجل أن يتقبل مين هذا اجملهود املتواضع ويثيبين 
املؤمنني  وإخواين  يوفقين  وأن  اجلزيل،  وكرمه  الواسع،  بلطفه  عليه، 

لالنتفاع به، والسري على ضوئه، إنه ويل اهلداية والتوفيق.

اهلوامش:
1. سورة االحزاب، اآلية 26.
2. سورة االحزاب، اآلية 33.

املصادر: 
دار  البيت«، مؤسسة  اهل  الصدر، »أخالق  السيد حممدمهدي   .1

الكتاب اإلسالمي، مقدمة.
الكاظمية  تراجم أعالم  القدسية يف  العلوي، »النفحات  السيد عادل   .2
املقدسة«، قم، املؤسسة االسالمية العامة للتبليغ و االرشاد، 1419 ه.ق.، 

ص 399.

أخالق أهل البيتأخالق أهل البيت
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الدراسات الثقافية

اليهود صنعوا إهلهم
وحىت نفهم قادة اهليكل الثالث )الكيان الغاصب( ونعرف كيف 
تعمل عقوهلم، علينا أن ندرك أن معظم اليهود حني يتحدثون عن 

)إله( فإهنم ابلتأكيد ال يقصدون إله البشر أمجعني.
وإمنا هم يقصدون إهلهم القومي الذي حيمل اهلوية اليهودية. ويف 
هذا اجملال يقول ديفيد بن غوريون الذي اعترب نفسه واعتربه بعض 
اليهود املسيح املنتظر أو املشياح املخلص ألنه أي بن غوريون هو 
إسرائيل سنة  قيام  أعلن عن  اليهود حني  دولة  بناء  أعاد  الذي 
1948م. - يقول: إذا كان اإلله قد اختار اليهود شعباً له )جاء 
يف سفر التثنية - االصحاح السابع الفقرات 6 ، 7، 8 - التصق 
الرب بكم واختاركم.. إىل أن يقول: بل من حمبة الرب إايكم وحفظه 
القسم الذي أقسم آلابئكم. فهم أيضاً من حقهم أن خيتاروا إهلهم 
احلاخام  أما  ملحداً.  بن غوريون كان علمانياً  أن  إىل  إشارة   -
اليهودي مها  الشعب  بل يؤكد أن روح اإلله وروح  فيقول:  كوكط 
روح واحدة. حيث جاء يف سفر تثنية االصحاح الرابع عشر فقرة 
الرب  اختارك  وقد  إهلك  للرب  مقدس  شعب  ألنك   -2  -1
بينهما بني  الندية  فالعالقة  خاصاً. وعليه  له شعباً  تكون  لكي 
الشعب  فمن حق  وألهنا كذلك  قائمة.  اليهودي  والشعب  هللا 
اختيار  لنفسه حق  اإلله  متاماً كما منح  إهله  أن خيتار  اليهودي 

الشعب اليهودي.
أنه وكما منح اليهود إهلهم اهلوية اليهودية فإن  وهذا يعين أيضاً 
عليه ابملقابل أن مينحهم جزءاً من قدسيته، أو هيبته اآلهلية. أمل 
نقل أهنم وحبسب احلاخام رفائيل هريش: إن هللا متحد مع أبناءه 

اليهود ابلتكافل والتضامن ومرتبط مع آابئهم بقسم. 
اهلذايين  التخيل  قاعدة  من  املنطلق  اجملنون  التفكري  هذا  مثل 
للحاخامات األكثر تشدداً وعنصرية وحتمساً للتوسع الصهيوين 
 - االجرام  يف  بيغن  ميناحيم  )استاذ  جابوتنسکی  فالدميري  جعل 
وصاحب نظرية التجمع واالقتحام الدموية( يتحدث إىل شعب 
من  منطلقاً  دااين  أن موشيه  االهه. يف حني  أنه  إسرائيل على 
مفاهيمه اخلاصة للدين اليهودي - كان يقول: إن قدسية أرض 

امليعاد يعىن أهنا االهه.
التفكري وهذه التفسريات خيلص هؤالء املفسدون  وحبسب هذا 
االله  رؤوسها  مثلثة.  متكاملة  وحدة  هناك  أن  إىل  األرض  يف 
والشعب واألرض وهبذا املعىن يكون الشعب اليهودي جزءاً من 
ماهية الرب )هللا( وأن هللا يهودي ابهلوية واألرض هي جزء من 
سفر   - واختاركم  بكم  الرب  )التصق  واالله.  املقدس  الشعب 

التثنية االصحاح السابع 6 - ۷ - ۸(.

وثنية إسرائيل يف القرن الواحد والعشرين
مثل هذا التفكري أو لنقل هذه الرؤية االسرتجاعية يعيدان بدون 
شك إىل حقب كان كل شعب )إن مل يكن كل مجاعة( يصنع 
وابلتايل  به،  اخلاص  االمه  حني  القدمي  التاريخ  ولنفسه  بنفسه 
يتفاهم معه عن طريق تقدمي القرابني )من املواد اليت حيبها الرب( 
وكان حيمله معه إىل كل مكان يذهب إليه. فالتاريخ القدمي حيدثنا 
مثالً عن زجيات ملكية حدثت بني مملكتني وكيف أنه يف حال 
انتقال امللكة إىل مثاًل. مملكة زوجها كانت حتمل معها االهها 
ومعه بعض الكهنة لتتابع عبادته )تعبده( على طريقتها وحبسب 
جمتمعها. وهذا ابلضبط ما فعله اليهود يف املاضي ويفعلونه اليوم 
من خالل محلهم التابوت )العهد الذي حيوي روح هللا أينما حتركوا 
ليحفظهم ويباركهم ويدافع عنهم( ويف هذا جاء يف سفر التثنية 
24: 1- 14. ألن الرب إهلك سائر وسط محلتك لكي ينقذك 
ويدفع أعداؤك أمامك فلتكن محلتك مقدسة لئال يرى فيك قذر 

شيء اخل.. 
ومثل هذا اإلله اليهودي اجلنسية )اهلوية( من الطبيعي أن يكون 

متحيزاً وانصراً لشعبه على حساب الشعوب األخرى.
كل موضع قدم تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته. 

االصحاح االول اآلية 3
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حاخامات اليهود حاخامات اليهود 
بين الخرافة والهذيانبين الخرافة والهذيان

لقد ابت واضحاً أن حاخامات اليهود يقرأون التوراة اليت يقولون 
أن إهلههم كتبها حرفاً حرفاً ليتحقق وجود إسرائيل حبسب احلاخام 
رفائيل هريش سنة 1888م.، ويفسرون »التلمود« وما حيويه من 
شروحات وتعاليم بشكل انتقائي ألكثر من أمهها يتمحور حول 

نقطتني أساسيتني:
األوىل: تسعى من خالل فرض ما ميكن تسميته »االيديولوجية 
اليشوعية الدموية« نسبة إىل سفر يشوع إىل اضفاء مسحة من 
القداسة اآلهلية على السياسة الصهيونية حبيث يصبح التعرض هلا 
أو املساس هبا من احملرمات ويعرض من يتجرأ على التطاول أبي 
صيغة للمالحقة ابملوت. متاماً كما حدث لـ»مندلسن واسبينوزا«.

أما النقطة الثانية: فتهدف إىل تربير ايديولوجية اإلجرام القائمة على 
القتل واإلرهاب املقدسني يف سبيل مصلحة الشعب اليهودي، 
وابلتايل إرادة رب اليهود الذي حيثهم على استباحة أرواح ودماء 

وإنسانية حقوق اآلخرين.

وعلى هذا االساس من القراءة االنتقائية:
جاء يف إحدى أساطري اليهودية القدمية »إن السيف والتوراة نزال 
السماء« يف حني تقول إحدى الصلوات اليهودية: فلتحل  معاً 
الربكة على إله القوة الذي يدرب يدي على احلرب وأصابعي على 
القتال. ولعل هذا ما يفسر محل كل وحده من وحدات اجليش 
اإلسرائيلي اتبواتً بداخله نسخة من كتاب »التوراة«. وقد نقش 
واجعل  يتشتتون!  أعدائك  ودع  ابهلل  اهنض  عبارة:  التابوت  على 
الذين يكرهونك يهربون امامك. ومثل هذا التقليد هو يف احلقيقة 
بعث لتقليد ديين قدمي حيث كان بنو إسرائيل )أو لنقل مجاعة 
موسى( حيملون اتبوت العهد أينما ذهبوا وكيفما حتركوا العتقادهم 
)أو تصورهم( أن روح هللا حتل فيه، وهي أي الروح اإلهلية تسري 
أينما ساروا لتهدي خطاهم وحتمي دماءهم أبن تقاتل إىل جانبهم 

وعنهم
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كما يف حالة إله اليهود وتتجلى مثل هذه الفكرة العنصرية يف 
 )65  :61( اشعياء  سفر  يف  جاء  أنه  بدليل  اليهودية  العقيدة 
حرائيكم  الغريب  بين  وبكور  غنمكم  ويرعون  األجانب  ويقف 

وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب. 
أتكلون ثروة األمم وعلى جمربهم تتآمرون. كذلك جاء يف سفر 
ميخا 4:12 قومي ودوسي اي بنت صهيون ألين اجعل قرنك 

حديداً؟ وأظالفك أجعلها حناساً فتسحقني شعوابً كثريين.

ما تقدم يشري إىل أن اليهود قسموا البشر إىل قسمني
)أي ابقي  الثاين  والقسم  الرب  مع  متحد  مقدس  يهودي  قسم 
شعوب األرض( من نسل احليواانت. ويف هذا يذهب اليهود إىل 
القول أبن اآلخرين أي الغومي هم خملوقات أوجدها الرب خلدمة 
شعبه املقدس، الذي هو جزء منه، وأنه أي الرب خلق الشعوب 
األخرى هبذا الشكل على هذه الصورة اجلمالية حىت ال يشمئز أو 

يقرف شعبه من خدامهم. 
وهذا الفعل )اخللق( يف نظر اليهود ميثل اخلطأ الكبري الذي وقع 
فيه الرب. وعاتبه عليه اليهود. وهم يقولون يف هذا إن الرب اندم 

على فعلته هذه. 
ولعل تصريح احلاخام عوفاداي يوسف حاخام اليهود الشرقيني - 
السفاردمي - الذي أطلقه منذ فرتة قريبة والذي قال فيه أبن العرب 
هذا  على  دليل  خري  خلقهم،  على  اندم  وأن هللا  وأفاعي  قردة 

التفكري اهلذايين العنصري.
أما أرض فلسطني اليت هي حبسب ادعاءهم أرض شعب إسرائيل 
الذي هو بدوره جزء من الرب ومتحد ومتكافل معه، فهي أرض 

مقدسة وألهنا كذلك فهي تدخل ضمن دائرة التقديس )القداسة( 
الفلسطينية(  األرض  )أي  فهي  مقدس  اليهودي  الشعب  وألن 

تدخل يف دائرة القسم االول املميز ابلقداسة.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مثل هذا التقسيم )لشعوب األرض( 
الذي أشران إليه حكماً متيز االنسان اليهودي أو العرق اليهودي 
وابلتايل تفرده وتفوقه وعند احلديث عن التفوق العرقي فهذا يعين 
التفرقة العنصرية أو التمييز اليهودي النازي، وابلعودة إىل اليهود 
جند أهنم اسرتجعوا نظرية التفوق العرقي الذي جيب فرضه السماء 
مدعماً بكالم التوراة على اآلخرين بقوة السيف الذي أنزله هلم 
رهبم من وملفوفاً أبوراقه كما جاء يف تراثهم الديين الذي هود هللا 

وأله الشعب.
وابلعودة إىل النقطة األوىل اليت أشران إليها يف بداية البحث واليت 
تتلخص بتعمد حاخامات اليهود إضفاء مسحة القداسة على 
أهدافها  فإن أحد  الصهيونية.  السياسة  أو  السياسية  الصهيونية 
هو جعل التقارب بني املتدينني والعلمانيني ممكناً. وقد ظهر هذا 
واضحاً. من خالل صياغة احلاخام كوك الدينية وصياغة كل من 
جابوتنسكي وبن غوريون اللتان التقتا يف هناية التفسري االكروابيت 
عند مقولة شعب له حقوق مقدسة. وابلتايل )مطلقة( يف األرض 

املقدسة.
ومبعىن آخر هو شعب حل اإلله فيه ويف أرضه حبسب املتدينيني 
وهو شعب من اله وأرض حبسب جابوتنسكي وبن غوريون وغريه.

إّن حقيقة رؤية اليهود الذين استوطنوا األرض الفلسطينية ابحلديد 
والنار والدمار، هي تتلخص يف أهنم اصحاب حق ليس اترخيي 
فقط بل هم اصحاب حق االهي مقدس يف أرض امليعاد املقدسة. 
وقد مت بناء هذه الرؤية على أساس أهنم جزء من هذا اإلله، بينما 
الشعب العريب الفلسطيين الذي ادخلوه ضمن دائرة القسم الثاين 
هذه  يف  البقاء  يف  حق  أي  له  فليس  )الغومي(  املخلوقات  من 

األرض، ألهنا مقدسة ولشعب مقدس.
ولعل هذا ما يفسر ادعاءهم أبن أرض فلسطني هي أرض بال 
والشجر  احلجر  وتدمري  الدماء  سفك  إىل  اللجوء  أما  شعب، 
يشوع(  )سفر  والدمار  والدم  املذابح  سفر  يف  جاء  ما  حبسب 
نظرهم مربر ألهنم من شعب  فهو يف  أرحيا وخرهبا،  الذي دمر 

مقدس وابلتايل فعنفهم مقدس ايضاً. )مدنياً على يد املستوطنني 
اجليش حبسب  على  يركزون  وهم  اجليش(  يد  على  أم عسكرايً 
أقوال احلاخام كوك واحلاخام يستحاق غيتسنبورغ الذي يذهب 
إىل القول أن اجليش اإلسرائيلي هو جزء من شعب إسرائيل املقدس 
وابلتايل هو منه وممثل له ومثل هذه األقوال والتفسريات العنصرية 
هي اليت دفعت بـ بن غوريون إىل القول: إن خري مفسر للتوراة هو 
اجليش اإلسرائيلي، ويف هذا اجملال جاء يف سفر القضاة االصحاح 
3، 4، الفقرات 29، 30، 31: فضربوا - أي قتلوا - من مؤاب 
يف ذلك اليوم حنو عشرة اآلف رجل، كل نشيط وكل ذي أبس ومل 
ينج أحد. أيضاً يف ذات اجملال جاء يف سفر العدد االصحاح 31 
الفقرات 7، 29، 10، 15، 17، 18: وقال هلم موسى: هل 

أبقيتم كل أنثى حية، فاآلن اقتلوا كل ذكر من األطفال.
أليس هذا هو سلوك اجليش اإلسرائيلي ضد أبناء الشعب العريب 
الفلسطيين اليوم. أمل يدمر وال يزال القرى العربية وبيوهتا وأسوارها 
وحىت مقابرها وقبورها )سياسة التجريف( ويف هذا اجملال يقول 
إسرائيل شاالق عام اجليش اإلسرائيلي 385 قرية عربية بواسطة 
البلدوزرات من أصل 475 قرية كانت موجودة يف العام 1948م.
وتعليقاً على ما جاء على لسان بن غوريون من أن خري مفسر 
للتوراة هو اجليش اإلسرائيلي نقول: إن هذه احلالة من التفسري 
اهلذايين أو التزويري ليست حالة هي فريدة أو وحيدة فقد غري بن 
غوريون وعشرات احلاخامات الكثري من العبارات التوراتية مثل: 
»هذا هو اليوم الذي صنعه الرب« )مزمور 1۱۸: 24( حبيث 
صنعه  الذي  اليوم  هو  »هذا  والتعديل  التحريف  بعد  اصبحت 
جيش إسرائيل«. أيضاً مت حتريف أو تبديل عبارة »إسرائيل تثق 
تثق  الذي هو يساعدك ويدافع عنك« إىل »إسرائيل  الرب  يف 
يف جيش الدفاع اإلسرائيلي الذي هو يساعدك ويدافع جاء يف 

احدى االستعراضات العسكرية يف حيفا«.
حارس  أن  إىل  تشري  اليت  التوراتية  العبارة  استبدال  مت  كذلك 
أمامها يف  طائرات كتب  الرب - يف صورة ألربع  هو  إسرائيل 
إحدى الصحف عبارة »حارس إسرائيل ال ينام وال يهجع« يف 
اليوم  اليهود  جند  وهكذا  ابلطائرات.  الرب  استبدال  إىل  إشارة 

منحوا أنفسهم صفة االلوهية على أساس أهنم جزء من الرب وأهنم 
مقدسون ذهبوا إىل تقديس كل ما خيصهم وكل ما يصدر عنهم 
من أفعال شعب وجيش وخاصة اجليش ألنه يف نظر البعض ميثل 
املشياح )املسيح املخلص( فهو الذي فرضهم على األرض العربية 
الفلسطينية وهو الذي يعمل إلعادة بناء الدولة اليهودية املقدسة 
اهليكل الثالث ومبا أن ديفيد بن غوريون هو أحد عناصر )قادة( 
هذا اجليش ولعله االول ألنه هو الذي أعلن عودة قيام الکيان 
الدولة اليهودية سنة 1948م. فقد اعتربه البعض املسيح املنتظر 

وبن غوريون ىف هذا املقام يقول: 
ارتكبها  اليت  اليشوعية  واملذابح  املسلحة  القوة  ولوال  لواله  إنه 
وعصاابته ضد الشعب العريب الفلسطيين األعزل لبقي اليهود مثل 
الكالب الشاردة يف أحناء األرض يعانون وحيلمون ابملسيح املخلص 
الذي سيعيدهم يوماً ما إىل أرضهم املقدسة ويعيد بناء هذه األرض له.

العجز واجلنب صفات أساسية لليهود
العنصرية ورغم  اهلذاينية  والتفسريات  االدعاءات  ورغم كل هذه 
الباس احلاخامات للشعب اليهود ثوب القداسة والعظمة والتفرد 
خيالية  أساطري وحكاايت  من  أو سردوه  ما كتبوه،  من خالل 
إال أهنم مل ينجحوا يف نفي أو إلغاء صفات العجز واجلنب عن 

أنفسهم.
أما العجز فيتحدث عنه الربوفيسور يف اجلامعة العربية واملختص يف 
العلوم السياسية حيزقيل درور على صفحات »اجلريوزاليم بوست« 

بتاريخ 2001/4/6م. قائاًل: 
إن ما أعنيه ابلعجز الذي يتصف به اليهود هو أنه نقص يف تفعيل 
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واستخدام قدرات الفرد خالفاً لتعريف معظم املراجع اليت ختلط بني 
النقص يف القوة وغياب القابلية للتفعيل واالستخدام. واستناداً إىل 
هذا فإن التشخيص السليم لسلوك الشعب اليهودي يف إطار املأزق 

اإلسرائيلي هو العجز.
األسباب  حتديد  حماولة  يف  درور  حيزقيل  الربوفيسور  ويذهب 
مع  الصراع  من  التعب  هو  األسباب  هذه  أحد  إن  القول  إىل 
الفلسطينيني أما اثين األسباب املهمة فهو النقص الشديد للتفكري 
والفعل للشعب اليهودي مبجمله. وخيلص الربوفيسور إىل القول: 
إن هذا العجز يدل على مرض عميق يف ضعف اإلرادة اجلماعية يف 
قابلية القوة والفعل. ودون جتاوز هذا العطل فإن كل قوى الشعب 
اليهودي واليهودية لن يعفيهما من اهلبوط )السقوط(، إضافة إىل تبدد 
طبيعة إسرائيل كدولة يهودية - صهيونية وستكون هذه مأساة اترخيية 

حقيقية.

الصهاينة يكرهون الشخصية اليهودية، ملاذا؟
إن الدارسني للمجتمع الصهيوين يلحظون أن الصهاينة يكرهون 
الشخصية اليهودية وينعتوهنا ابلسلبية واهلامشية واخلنوع والعجز. 
حىت  اليهودية  الشخصية  بتحديث  ويطالبون  طالبوا  هم  لذلك 
يصبح مبقدورها أن تتخلص من خنوعها وجبنها وتصبح قاردة 
ابلتايل على تطبيق ما قاله بيغن )أان أحارب إذاً أان موجود( ومن 
أن  اليهود ألجل  ينادي وحيرض  استاذه جابوتنسكي  قبله كان 
يتعلموا الذبح حتت شعار »التوراة والسيف أنزال على اليهود من 
السماء« يف حني يقول ابراك »إن اليهود شعب مصاب ابلعمى 

وبضعف البصرية ورأسه مثقل بتاريخ وأوهام«.
احلديث  سنرتك  بل  حنن  نتحدث  فلن  اليهود:  جنب  عن  أما 
من  الرغم  فعلى  التوراة،  يف كتاب  جاء  ما  لبعض  واالعرتافات 

وحشيتهم وشراستهم الظاهرة إال أهنم ومن طبيعتهم اجلنب.
واإلشارات يف التوراة كلها تؤكد أن اجلنب هو من طبيعة اليهود 

وهو
متأصل فيهم.

فقد جاء يف سفر اخلروج )14: 10 - 14(:
فلما اقرتب فرعون رفع بنو إسرائيل عيوهنم وإذا املصريون راحلون 
وراءهم ففزعوا جداً وصرخ بنو إسرائيل إىل الرب، وقالوا ملوسى: هل 
ألنه ليست قبور يف مصر أخذتنا لنموت يف الربية!؟ ماذا صنعت بنا 

حىت أخرجتنا من »مصر«؟ أليس هذا هو الكالم الذي كلمناك به يف 
مصر قائلني: كف عنا فنخدم املصريني ألنه خري لنا أن خندم املصريني 
من منوت يف الربية، قال موسى للشعب )لليهود(: ال ختافوا الرب 

يقاتل عنكم وأنتم تصمتون.
كما جاء يف سفر التثنية: 

أن موسی قال لليهود موخباً إايهم على جبنهم: جئنا إىل قادش برنيع 
فقلت لكم: قد جئتم إىل جبل األموريني اصعد متلك ال ختف وال 
ترقب فتقدمتم إيّل مجيعاً وقلتم: دعنا نرسل رجاالً قدامنا ليتجسسوا 

لنا األرض... 
يف سفر التثنية قائاًل: 

لكنكم مل تشاؤوا أن تصعدوا، مترمرمت يف خيامكم وقلتم: األموريني 
لكي يهلكنا ويتابع موسى وقدمت يف قادش أايم كثرية واألايم اليت 
سران فيها من قادش برنيع حىت عربان وادي زارد كانت مثاىن وثالثني 
سنة حىت فنی كل اجليل رجال احلرب من وسط احمللة )التثنية، 9: 

.)14 ،2
اليهود من اجلنب ذلك  ولعل أصدق دليل علی ما کان معروفاً عن 
النص الذي ورد يف سفذ التثنية متضمناً االجراءات اليت جيب علی 
اليهود من اتباعها قبل الدخول يف أي حرب، ونتيجية هذا االجراءات 
رچع من الشعب اثنان وعشرون ألفاً وبقي عشرية آالف )القضاءء 
2 ، 3( هوکذا فإن أکثر من ثلثي اجليش اليهودي فر من امليدان 

قبل أن يبدأ القتال النة کان خائفاً ومرتعداً )التثنية 20: 1 - 9(.
کذلك من أمثلة جنب اليهود ما ورد يف التوراة يف کل من صموئيل 

االول )17: 1-24( إلی صموئيل 17: 58-12.

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

1422ه.

السيد روح اهلل 
الخميني
القسم الثالث

عندما بدأت منذ عام 1978-1979م. البحث والدراسة حول 
اإِلمام اخلميين ال سيما من املصادر االيرانية، ُدهشت بشكل غريب، 
الن اإلمام اخلميين، هو أول زعيم ديين يف قرننا أحدث ثورة مجعت 
يف طياهتا ثالثة أوجه وهي الدينية والسياسية والثقافية. إن مجيع ثوريي 
قرننا، مبن فيهم لينني وماو تسي تونغ أو أدولف هتلر وموسوليين! 
أحدثوا ثورة سياسية واجتماعية؛ لكن مبا أهنم مل يكونوا على صلة 
ابلدين، فان أساليبهم وآلياهتم، اندثرت اليوم، ووصل أنصارهم إىل 
طريق مسدود، بيد أن اإلمام اخلميين هو أول زعيم ديين، استخدم 

الدين والسياسة والثقافة معا، ولذلك فانه سيستمر.1
يف  عاشها  اليت  عشرة  الثالثة  األعوام  وطيلة  اخلميين  اإلمام  إن 

يتابع  والتأليف،  التدريس  إىل  إضافة  األشرف كان  النجف 
ويوجه  بدقة،  االسالمي  والعامل  ايران  يف  السياسية  التطورات 

اإلرشادات الالزمة من خالل الرسائل والنداءات السرية.
وعلى النقيض مما كان يتصوره الشاه ونظام احلكم يف »ايران«، 
فان هنضة »15 خرداد« )5 حزيران/ يونيو( مل تكن تُقمع بعد، 
بل كانت كالنار حتت الرماد، تبحث عن فرصة لتندلع هذه املرة 
الشرارة  هذه  وقد سقطت  أكلها.  تؤيت  وأن  وحرارة،  قوة  أكثر 
النظام2  حصيد  على   1977 أكتوبر  األول/  تشرين   23 يوم 
واستشهد احلاج  مصطفى3 النجل األكرب لإلمام اخلميين. ورغم أن 
هذا الفقد، شّكل خسارة كربى لإلسالم وعلماء الدين والثورة 

نماذج اإلسالم

بيت العنكبوت: ثقافات الجماعات اليهودية
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االسالمية وأثقل قلب اإلمام ابحلزن واألمل، لكنه كانت له نتائج 
مهمة على طريق حتقق النهضة اإلسالمية:

سائدة  اليت كانت  واالستبداد  االضطهاد  أجواء  انكسار   .۱
لسنوات يف البالد. حبيث أن املعارضني املتدينني، وجدوا فرصة 
إلبراز وجودهم وطرح مواقفهم السياسية من خالل إصدار بياانت 

التعازي وإقامة جمالس احلداد. 
للجماهري  الواسع  والتواجد  التجمعات  إقامة  إمكانية  توافر   .۲

والشخصيات السياسية والدينية املختلفة.
۳. واألهم من ذلك، حتول استشهاد السيد مصطفى إىل مناسبة 

لالتيان على ذكر اإلمام اخلميين بشكل واسع وعلين.4
النتيجة اليت جاءت على عكس توقعات نظام احلكم  إن هذه 
مقال  نشر  عن  غاضب،  إجراء  خالل  من  أسفرت  ايران،  يف 
مسيء لإلمام يف صحيفة »اطالعات«. وأدى االحتجاج على 
هذا املقال إىل هنضة 9 كانون الثاين/ يناير 1979م. يف »قم«، 
ومت فيها قتل عدد من طلبة العلوم الدينية الثوريني. وأسهم إقامة 
مراسم احلداد مبناسبة مرور ثالثة وسبعة وأربعني يوما بصورة متتالية 
الشهداء يف كل من تربيز ويزد وجهرم وشرياز  يف تكرمي ذكرى 

واصفهان وطهران، يف إجياد هنضات متتالية.5
الذي كان قد نفي يف ذلك احلني،  اإلمام اخلميين  وقد أصدر 
إىل النجف األشرف، بياان يوم 22 شباط/فرباير مبناسبة هنضة 
9 يناير. واعترب يف البيان أن حادثة 9 يناير هي استمرار لنهضة 
5 يونيو وأعلن: أبشر الشعب االيراين الكرمی أن نظام الشاه اجلائر، 
يلفظ أنفاسه األخرية ... إين أبشر الشعب االيراين بتحقيق النصر.6

اهلجرة إىل »فرنسا«
ومل يكن اإلمام اخلميين يتمتع بكامل حرية التصرف واالقدام طيلة 
إقامته يف النجف على مدى ثالثة عشر عاما، وكان خيضع دائما 
ومع  وااليرانية.  العراقية  األمنية  األجهزة  من  وعلنية  سرية  ملراقبة 
ذلك قرر النظام االيراين وضع مزيد من القيود على أنشطته يف 
النجف األشرف. وهذه القيود والضغوطات اليت كانت قد بدأت 
منذ حزيران/ يونيو 1978م. اختذت طابعا أكثر جدية يف أواخر 
صيف ذلك العام، وأدت إىل فرض حصار على منزل اإلمام لعدة 
أايم ومنعه من إلقاء الكلمات وإصدار البياانت. وقد انتشر نبأ 
هذه القضية بني أبناء الشعب االيراين بسرعة وتدفق سيل من 
الربقيات والبياانت يف أقل من يوم يف أرجاء البالد تنديدا هبذا 
التجار  نفذ  فيما  العراقية،  أقدمت عليه احلكومة  الذي  اإلجراء 

اضرااب أو هددوا ابلقيام به. 
واضطرت احلكومتان العراقية وااليرانية للرتاجع يف أقل من ثالثة 
أايم، وأعلن يف صحف يوم 26 أيلول/ سبتمرب أن احلصار الذي 
فرض على بيت اية هللا العظمى اخلميين يف »النجف األشرف« 
األحداث  هذه  انتهى.7 ويف ظل  قد  العراقي،  اجليش  قبل  من 
العراقية  احلكومة  ممثل  وضع  و»العراق«،  ايران  بني  واحملاداثت 
أمام اإلمام اخلميين خيارين: إما الصمت والبقاء يف العراق؛ وإما 

مواصلة النشاط السياسي ومغادرة العراق. 
مرحلة  دخلت  قد  االيراين كانت  الشعب  هنضة  أن  إىل  ونظرا 
الظروف لالقامة يف  حساسة ومصريية، رأى اإلمام اخلميين أن 
العراق أكثر من هذا غري مالئمة؛ الن العراق مل يعد قاعدة مناسبة 
لتوجيه وقياده النهضة. لذلك، ويف ظل درك الظروف وتشخيص 
االحتياجات، قرر اهلجرة وغادر العراق فجأة ويف الصباح الباكر 
متجها إىل الكويت. لكن احلكومة الكويتية منعت دخول اإلمام 

إىل أراضيها، وأعيد اإلمام إىل فندق يف »البصرة«. 
وابقرتاح من السيد أمحد اخلميين )جنل اإلمام( هاجر اإلمام اخلميين 
إىل فرنسا، ووصل إىل »ابريس« يوم 6 تشرين األول/ أكتوبر، 
لوشاتو«  »نوفل  يف  اإليرانيني  أحد  منزل  يف  يومني،  بعد  وأقام 
)ضواحي ابريس(. وأبلغ ممثلوا اإلليزية، اإلمام بوجهة نظر الرئيس 
الفرنسي بتجنب أي نشاط سياسي. ورد اإلمام حبدة على ذلك 

وقال: 
ظننا أن هنا، ليس العراق! أين ما ذهبت، فانين سأقول ما أريد قوله. 
أان أسافر من مطار إىل مطار ومن مدينة إىل أخرى ألعلن للعامل ابن 
مجيع جبابرة العامل وضعوا أيديهم ابيدي بعض لكي ال تسمع شعوب 
العامل، صوتنا حنن املظلومني. لكين سأوصل صوت الشعب االيراين 

البطل إىل أمساع العامل. سأقول للعامل ماذا جيري يف ايران.8
وخالل إقامة اإلمام يف ابريس ألربعة أشهر، حتولت نوفل لوشاتو 
مقابالت  جيري  اإلمام  إذ كان  العامل،  يف  مركز خربي  أهم  إىل 
جمال  يف  وأفكاره  آرائه  فيها  يوضح  خمتلفة،  ولقاءات  عديدة 
للنهضة ال سيما وأن  املستقبلية  احلكومة االسالمية واألهداف 
الطلبة املقيمني يف أورواب، كانوا يتوافدون على شكل جمموعات 
للقائه، وتعرفت بذلك أعداد أكرب من شعوب العامل على أفكاره 
يف  أتزما  النهضة  مراحل  أكثر  يقود  اإلمام  وهنا كان  وهنضته، 
ايران.9 حبيث مت خالل فرتة األربعة أشهر، تسجيل 78 كلمة 
و 38 بياان و 117 مقابلة و 28 رسالة إضافة إىل اللقاءات 
اإلمام.10  عن  الرمسية  غري  العديدة  واجللسات  واالتصاالت  
»اجلزائر«  فيها  مبا  االسالمية  الدول  بعض  أن  هو  والالفت 
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جاهزة  أهنا  منفصلة،  رسائل  يف  أعلن  و»اندونيسيا«  و»ليبيا« 
الستقبال اإلمام على أراضيها إن كان غري مراتح من تواجده يف 

ابريس.۱۱
ومن جهة أخرى، كانت أعمال القتل تتزايد يف ايران، لكنها مل 
يكن هلا أثر يف هنضة الشعب، وأقيمت مسريات واسعة ومليونية 
خاصة يومي اتسوعاء وعاشوراء يف طهران وابقي املدن. وللسيطرة 
على الوضع، كان حممد رضا شاه، يغري رؤساء  احلكومات الواحد 
تلو االخر. وآخر رئيس وزرائه كان شابور خبتيار، والذي اعترب 
اإلمام اخلميين أن حكومته غري شرعية وشدد على ضرورة مواصلة 
النضال حىت اإلطاحة ابلكامل ابمللكية، وشكل يف كانون الثاين/

يناير 1979م.، جملس للثورة.
وفّر حممد رضا شاه الذي مل يكن قادرا على فعل شيء من ايران 
يف 16 كانون الثاين/ يناير 1979م.، ومع مساعهم نبأ، هرب 

الشاه، نزل الناس إىل الشوارع لالحتفاء هبذه املناسبة. 

العودة إىل ايران وانتصار الثورة
وقرر اإلمام اخلميين يف النهاية، العودة إىل ايران، وأعلن يف بياانت 
واخلطرية  املصريية  األايم  هذه  يف  يكون  أن  يريد  أنه  للشعب 
اجلنربا  إىل جانب شعبه. وقامت حكومة خبتيار وابلتنسيق مع 
األمريكي هويزر، ابغالق مطارات البالد أمام الرحالت اخلارجية. 
وتدفقت حشود غفرية من أرجاء البالد على طهران  للمشاركة يف 
مظاهرات أهايل طهران املليونية وطالبوا بفتح املطارات. واعتصم 
عدد من رجال الدين والشخصيات السياسية يف مسجد جامعة 
طهران حىت فتح املطارات. وبعد أايم، مل حتتمل حكومة خبتيار 
وصل  النهاية،  ويف  الشعب.  مطلب  لقبول  واضطرت  املوقف، 
اإلمام اخلميين إىل ايران يوم 1 شباط/ فرباير 1979م. بعد 14 
عاما من البعد عن الوطن. وكان استقبال الشعب االيراين لإلمام 
حافال وواسعا وعظيما وال ميكن إنكاره، ما اضطر وكاالت األنباء 
الغربية لالعرتاف به وقالت إن عدد املستقبلني، تراوح ما بني 4 

و 6 ماليني شخص.12
وبعد أايم، ويف 5 شباط/ فرباير 1978م.، عنّي اإلمام اخلميين، 
رئيس احلكومة املؤقتة للثورة واختار املهندس مهدي ابزركان رئيسا 
للحكومة املؤقتة شريطة "عدم االحنياز لالعتبارات احلزبية". وقد 
اإلمام  لفتوى  الصف، وامتثاال  الكثري من اجلنود وضباط  غادر 
اخلميين، معسكراهتم واخنرطوا يف صفوف الشعب. وابت جيش 
النهاية  ويف  الكامل،  االهنيار  من  أدىن  أو  قوسني  قاب  الشاه، 

اهنار النظام امللكي البهلوي يوم 11 شباط/ فرباير 1979 رمسيا، 
لتنتصر بذلك الثورة االسالمية.

إجراءات ما بعد الثورة
إجراء االستفتاء 

ويف أقل من شهرين أعقبت انتصار الثورة، أجري استفتاء على 
»اجلمهوريةاالسالمية« يف 1 نيسان/ ابريل 1979م.، وصوت 
أكثر من 98 ابملائة بنعم لصاحل قيام اجلمهورية االسالمية حمل 

»النظام امللكي«. 

االستيالء على السفارة األمريکية
ومنذ األايم األوىل النتصار الثورة وتشكيل اجلمهورية االسالمية، 
هبذا  لإلطاحة  أمريكا، جهودهم  سيما  ال  والغرب  الشرق  بذل 
واألمنية  االستخبارية  األجهزة  وابتت  تقويضه.  أو  الفيت  النظام 
األحزات  ودعم  أتسيس  فيها  مبا  أبدوات  مستعينة  األجنبية 
القومية  النعرات  وأتجيج  النظام  واخرتاق  املعارضة  واجملموعات 
واغتيال  واالستقرار  االمن  االنقالب وزعزعة  والطائفية ومشروع 
وابلتايل  املفروضة  احلرب  وإاثرة  والدينية  السياسية  الشخصيات 
النظام  مواجهة  بصدد  الثقايف،  والغزو  االعالمي  القصف 
االسالمي.13 لذلك، ابدر »الطلبة السائرون على هنج االمام« 
ابالستيالء على السفارة االمريكية يوم 4 تشرين الثاين/ نوفمرب 
1979، واحتجزوا موظفيها ملدة 444 يوما، ومت االفراج عنهم 
إثر اتفاقية اجلزائر، لكن أبواب السفارة األمريكية أغلقت بشكل 

دائم بوجه االمريكيني.

هجوم طبس 
التخطيط  االسالمية،  الثورة  انتصار  بعد  مت  فقد  أسلفنا،  وكما 
ملؤامرات عديدة ضد النظام االسالمي الفيت. فقد وجه االستيالء 
على السفارة االمريكية، ضربة ماحقة ملصداقية امريكا يف العامل، 
واعترب  ايران.  مع  العالقات  قطعت  أن  هلا،  فعل  رد  أول  وكان 
اإلمام اخلميين يف بيان، قطع العالقات ابنه خيدم مصاحل الشعب 

االيراين وقال: 
أيها الشعب االيراين النبيل، لقد تلقيت نبأ قطع العالقات بني ايران 
وأمريكا. وإن كان كارتر قد أجنز طيلة عمره عمال ميكن القول ابنه 
خلري ومصلحة املظلوم، فهو قطع العالقات هذا... إننا نستبشر خريا 

بقطع العالقات.14
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إن الغضب األمريكي إزاء ايران، دفعها للدخول يف مواجهة مباشرة 
مع اجلمهورية االسالمية؛ لتستعيد بذلك قوهتا املتضررة، وأن تضع 
التخطيط  يف  منهمكة  وبينما كانت  لذلك  حدها.  عند  ايران 
لتنفيذ انقالب يف قاعدة »نوجة«، وضعت تنفيذ مشروع عملية 

»اإلنقاذ« أو »خملب العقاب« على جدول أعماهلا.
وكان فريق تنفيذ عملية إنقاذ )موظفي السفارة( قد تشكل من  قوات 
الصفوة واملدربة للقوات الربية ومظليي القوات البحرية وجمموعة 
التدريبات  تلقوا  قد  إذ كانوا  اهلاربني،  االيرانيني  العسكريني  من 
الالزمة حتت إشراف أحد القادة الشهريين حلرب »فيتنام«؛15 
القواعد  ابريل 1980م.، يف إحدى  نيسان/  إذ حطوا يف 24 
بواسطة  إيران  شرقي  صحراء  يف  السابقة  األمريكية  العسكرية 
ست طائرات عسكرية تقل القوات والتجهيزات الالزمة، وكان 
مقررا أن تتجه حنو طهران وتقوم ابلتعاون مع العمالء الداخليني، 
مبهامجة بيت اإلمام اخلميين وعدة مراكز أخرى، وابلتايل حترير 
بغتة هبت عاصفة هوجاء،  القاعدة. لكن  إىل  والعودة  الرهائن 
حرّكت رمال الصحراء. فعادت عدة طائرات عمودية إىل البارجة؛ 
واضطرت عدة طائرات للهبوط الطارئ، ويف النهاية، اصطدمت 
إحدى الطائرات العمودية ابلطائرة املرابطة يف املطار، وانفجرت 
كالمها، وقتل على إثرها مثانية أمريكيني، وفشلت بذلك عملية 

خملب العقاب.16

بدء احلرب املفروضة
وبعد هزمية أمريكا يف طبس، رأت أمريكا أن أفضل خيار لتحقيق 
أهدافها يتمثل يف أن ينوب عنها بلد، ويتوىل مسؤولية شن احلرب 
ونظامه  العراق  اجملال، كان  هذا  يف  خيار  وأفضل  ايران،  على 
البعثي الصدامي؛ ليشن هجوما على ايران حتت ذريعة اخلالفات 
الثورة  تصدير  أروند - وخطر  هنر  قضية  ايران -  مع  احلدودية 
إىل العراق،17 ومن جهة أخرى فان الوعود اليت قطعتها القواتن 
املتحدة  والوالايت  السوفييت  )االحتاد  والغرب  للشرق  العظميان 

االمريكية(، طمأنت صدام يف نيل أهدافه.
وبذلك شن اجليش العراقي هجوما يوم 22 أيلول/ سبتمرب من 
اجلو والرب والبحر على احلدود واملدن االيرانية، وبدأ حراب دامت 

مثاين سنوات. 
اخلميين  اإلمام  وصف  املفروضة،  احلرب  اندالع  من  يوم  وبعد 
الرئيسي  العدو  ابهنا  أمريكا  واعترب  المريكا  عميل  ابنه  صدام، 
للجمهورية االسالمية. وقال اإلمام اخلميين يف كلمة له متوجها 

إىل اجليش العراقي: 
ضد  حرب  هي  احلرب،  هذه  ابن  يعلم  أن  العراقي  اجليش  على 
االسالم... إن جريرتنا هي أننا نعارض أمريكا؛ وهذه جرمية، ال يغفر 

هلا صدام حسني.18
وقد أصدر اإلمام يف ذلك اليوم، أمرا من سبع مواد للذود عن 

الوطن، وقال يف 26 أيلول/ سبتمرب يف بيان مهم: 
... اليوم هو اليوم الذي جيب أن يدافع فيه مجيع الناس عن مدهنم، 

ومساعدة املدن املنكوبة ابحلرب.19
وأسهم أمر اإلمام هذا يف أن يعقد الناس والقوات املسلحة عزمهم 
على تغيري مسار احلرب لصاحل اجلمهورية االسالمية، ويف النهاية 
ورغم كل الدعم الذي قدمه الغرب والشرق والدول العربية، فان 
صدام ليس أخفق يف فتح خرمشهر خالل عدة أايم وفصلها عن 
الرتاب االيراين فحسب، بل مل يتمكن من احلفاظ على املواقع 
اليت احتلها يف األايم األوىل من احلرب أيضا، ومتت استعادة مجيع 
األراضي االيرانية، وبعد مثاين سنوات، انتهت احلرب املفروضة من 

خالل املوافقة على القرار رقم 598. 

اليوم العاملي للقدس
 1399 لرمضان  واملصادف  1979م.،  أغسطس  آب/  ويف 
للهجرة، مسى االمام اخلميين، اجلمعة األخرية من شهر رمضان 
من كل عام، بيوم القدس ودعا مسلمي العامل للخروج يف مسريات 
للتعبري عن تضامنهم الدويل ودعمهم للحقوق القانونية للشعب 
العاملي  اليوم  بوصفه  اليوم  هذا  وبقي  املسلم.20  الفلسطيين 
للقدس، ويقوم مسلمو العامل يف كل سنة، ابخلروج يف مسريات 

للتعبري عن دعمهم للشعب الفلسطيين املظلوم. 

رسالة اإلمام إىل ميخائيل غورابتشوف
الشهرية  الرسالة  يناير 1988م.، وصلت  الثاين/  ويف 3 كانون 
رئيس  آخر  غورابتشوف،  ميخائيل  إىل  اخلميين  لإلمام  والتارخيية 
عظام  انكسار  عن  الرسالة  حتدثت  وبينما  السوفييت.  لالحتاد 
الشيوعية وموت الشيوعية وضرورة جتنب »روسيا« االعتماد على 
الغرب، كان االحتاد السوفييت ما يزال يعد إحدى القوى الكربى 
ومل  بعد،  أوزارها  قد وضعت  الباردة  احلرب  تكن  ومل  العامل،  يف 
ينهار جدار برلني بوصفه رمز انفصال الشرق عن الغرب، وكانت 
سيادة الشيوعية على دستور االحتاد السوفييت ومقدرات الشعب 

يف مجهورايت هذا البلد، سارية. 

نماذج اإلسالم

نماذج اإلسالم

يف  غورابتشوف  إىل  التارخيية  اخلميين  اإلمام  رسالة  تسليم  ومت 
موسكو من قبل وفد اإلمام املنتخب. وعلى الرغم من أن هذه 
الرسالة كانت موجهة لزعيم االحتاد السوفييت، لكنها كانت رسالة 
"عاملية"؛ الن مضموهنا ينص على أننا نعترب مجيع مسلمي العامل، 
مثلنا، ونرى أننا شركاء يف مصريهم ومستقبلهم، لذلك ومبا أن 
الرسالة كانت عاملية، والعامل يفهم جيدا اللغة االجنليزية، لذلك 
وإضافة إىل النصف الفارسي، مت تنظيم النص االجنليزي للرسالة يف 
صفحات منفصلة، ووضعت يف حافظة األوراق تلك اليت سلمت 

لغورابتشوف بعد قراءة الرسالة. 
وكانت رسالة اإلمام اخلميين مبنزلة الدعوة لإلسالم ومل أتت على 
ذكر قضااي سياسية مثل القرار 598 أو وقف النار أو...، بل 
أشار اإلمام يف مجلة إىل املوضوع االفغاين قائال: إن تعرفت على 
االسالم، لن تعد تفكر حول أفغانستان هبذه الطريقة وستعيد النظر يف 
تفكريك. إن هذا املوضوع كان يشري إىل موضوعية السياسة والداينة 

واليت بقي اإلمام وفيا هلا. 

املؤلفات
استطاع اإلمام اخلميين وطلية 70 عاما من حياته العلمية، وضع 
60 كتااب )يف 100 جملد( يف جماالت الفقه واألصول واحلديث 
واحلكم  واألدب  والشعر  والعرفان  واألخالق  والكالم  والتفسري 
والسياسة، لرتتوي من ينابيعها الفياضة األجيال القادمة،21 إذ 

نشري إىل بعض منها: 
القواعد  الفقه )۱۹ عنواان(، 2. األصول )۷ عناوين( 3.   .1
)4 عناوين(، 5. احلديث )5 عناوين(، 6. العرفان واألخالق 
والعقائد  الكالم   .8 ،) عناوين   4( التفسري  عناوين(، 7.   7(
احلكومة   .10 عناوين(،   5( واألدب  9.الشعر   ،) عنوان   1(

االسالمية )6 عناوين(، 11. الكالم املوضوعي )35 عنواان(.

اإلمام يف ذمة هللا 
ولىّب اإلمام اخلميين نداء ربه مساء 3 حزيران/ يونيو 1989م. 
عن 87 عاما يف طهران. وأقيمت مراسم التشييع ووداع الشعب 
مع اإلمام يوم 4 حزيران يونيو 1989م. يف مصلى اإلمام اخلميين 
حيث  الزهراء«  »جنة  جبوار  الثرى،  جثمانه  ووري  و  بطهران 
الحقا  عرف  والذي  االسالمي  الثورة  شهداء  أضرحة  حتتضن 

بـ»مرقد اإلمام اخلميين«.22  

اهلوامش:
1. أمحد هوبر مفكر سويسري مسلم 

2. اإلمام اخلميين والصحوة اإلسالمية، رضا حسيين فر، ص 50
3. الشهيد اية هللا السيد مصطفى اخلميين، كان من أقرب أنصار اإلمام، 
وكان صاحب ذكاء خارق وموهبة كبرية ورؤية سياسية فريدة، أهلته لنيل 
درجة االجتهاد يف سنيي الشباب، وترك مؤلفات عديدة يف العلوم احلوزوية 
املختلفة وتدريس خارج الفقه واألصول، وآزر وساند والده يف مجيع مراحل 
النهضة، كان  أعداء  وحىت  أصداقاء  مجيع  وحسب  النضال.  وخنادق 
السيد مصطفى اخلميين، أمل مستقبل النهضة. وقد اعتقل الشهيد السيد 
مصطفى، بعد نفي اإلمام وبعد سجنه لشهرين، نفي ايضا إىل تركيا. وكان 
نظام الشاه، يعتربه الذارع القوية لإلمام ويرى أن شهادته ستقطع اليد القوية 
لالمام ملواصلة النضال؛ فضال عن تقويض وزعزعة معنوايت اإلمام. لكن 
مل ينل نظام احلكم مبتغاه فحسب، بل حتولت شهادة السيد مصطفى إىل 

حافز للنهضة الثورية للشعب االيراين. 
4. »جاء اإلمام«، فصلية حضور، العدد 3، شتاء 1991م.، نقال عن 

السيد أمحد اخلميين.
5. املوسوعة اإلسالمية، مادة اإلمام اخلميين.

6. السيد روح هللا اخلميين، »صحيفة اإلمام«، ج 3، صص 315-314.
7. مؤسسه تنظيم ونشر أعمال االمام  اخلميين، كوثر، ج ۱، ص 416.

۸. املصدر السابق، ص 438.
۹. املوسوعة اإلسالمية، املصدر السابق.

۱۰. »االمام اخلميين والصحوة اإلسالمية«، ص 65.
۱۱. »مذكرات حجة االسالم فردوسی بور«، ص 420.

۱۲. املوسوعة اإلسالمية، املصدر السابق.
۱۳. »االمام اخلميين والصحوة اإلسالمية«، ص 69.
۱۴. »السيد روح  هللا اخلميين«، ج 12، ص 233.

15. العقيد تشارلز بكويث.
16. »االمام اخلميين والصحوة االسالمية«، صص 79-76.

17. مركز دراسات وحبوث احلرب التابع حلرس الثورة االسالمية، يوميات 
احلرب االيرانية العراقية، ج 4، صص 22-20.

18. »السيد روح  هللا اخلميين«، ج 13، ص 225.
۱۹. املصدر السابق، ص 243.

۲۰. »السيد روح هللا اخلميين«، ج 9، ص 267.
۲۱. »مرآة البحث«، مكتب اإلعالم اإلسالمي للحوزة العلمية بقم،ج۵۸، 

ص 19.
۲۲. املوسوعة االسالمية.
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المستنيرون أو النورانيون المستنيرون أو النورانيون 
والسيطرة على العالم من والسيطرة على العالم من 

خالل سالالت منتقاةخالل سالالت منتقاة

املطلقة يف  السلطة  أنفسهم  يزعمون  اليهود،  حيت إن حاخامي 
وذلك  املقدسة،  للكتاابت  السرية  املعاين  يسمونه  ما  تفسري 
بواسطة إهلام إهلي خاص، وليس هلذا االدعاء أمهية تذكر يف حد 
الوحي  تلقوه يف  ما  ليضعوا  بيد هؤالء وسيلة  إذا مل يكن  ذاته، 

موضع التنفيذ. 
واملديرين  احلاخامني  وكبار  املرابني  من  عدد  اجتمع  وهكذا 
حتقيق  على  يعمل  سراي  جممعا  يؤسسوا  أن  وقرروا  واحلكماء، 

 .)IIluminati( »أغراضهم، وأمسوه »اجملمع النوراين
وكلمة نوراين مشتقة من كلمة »لوسيفر« )Lucifer( اليت تعىن 
فإن  وهكذا،  الضياء«..  الفائق  »الكائن  او  الضوء«  »حامل 
اخلاصة، وهكذا نرى  لتنفيذ طقوسهم  أنشئ  قد  النوراين  اجملمع 

صوابية تسمية املسيح هلم بكنيس الشيطان. 
وكان اجمللس األعلى للمجمع النوراين مؤلفة من ثالثة عشر عضوا. 

ويشكل هؤالء اللجنة التنفيذية جمللس »الثالثة والثالثني«. 
السامية،  املعرفة  امتالك  اليهودي  النوراين  اجملمع  رؤوس  ويدعى 
فيما يتعلق بشؤون الدين والعقائد واالحتفاالت الدينية والطقوس، 
وكان هؤالء هم الذين صمموا العقيدة اإلحلادية املادية، اليت نشرت 

عام 1848م. يف البيان الشيوعيه الذي كتبه کارل مارکس. 
ولكنه  اليهود،  حاخامات  من  حاخامة  مارکس  عم  فقد كان 
انفصل رمسيا من السلك الكهنويت األعلى، وهكذا جند أن اليهود 

يعودون مرة أخرى إىل مبدا الشركة اخلفية. 

وشعار النورانيني هو اهلرم، وهو ذو أمهية عند املاسونية حىت إهنم 
جعلوا قيودهم على شكل أهرامات. وهو يرمز إىل املؤامرة اهلادفة 
إىل حتطيم الكنيسة الكاثوليكية - كممثلة للمسيحية العاملية - 
األمم  منط  على  عاملية  تتواله حكومة  ديکتاتوري  وإقامة حكم 

املتحدة. 
والعني اليت يف أعلى اهلرم ترسل اإلشعاعات يف مجيع اجلهات: 
ترمز إىل وكالة جتسس وارهاب - على منط اجلستابو - أسسها 
وإجبار  املنظمة  أسرار  حلراسة  األخوة،  شعار  حتت  وايزهاوبت 

الناس على اخلضوع لقوانينها عن طريق اإلرهاب. 
أعقب  الذي  اإلرهاب  عظيم يف حكم  دور  الوكالة  هلذه  وكان 

الثورة الفرنسية. 
 »Annuit Coeptis« والكلمتان احملفوراتن يف أعلى الشعار

تعنيان: أن مهمتا )مؤامرات( قد تكللت ابلنجاح.
 Novus Ordo« الشعار  أسفل  يف  احملفورة  الكلمات  أما 

Seclorum« ومعناها: النظام االجتماعي اجلديد.
املاسونية  املاسونية، إال بعد دمج األنظمة  تتبناه  الشعار مل  هذا 

ابألجهزة النورانية إابن »مؤمتر فيلمسباد« يف سنة 1782م.
النورانيني وجتعل أصابع االهتام تشري  فالسرية دوما حتيط هبؤالء 
إليهم بوصفهم أصحاب املؤامرة، فكثريا ما نسمع عن أصحاب 
نظرية املؤامرة، وكثريا ما نقرأ عن املؤامرة يف كل األحداث اليت تدور 
حولنا، وما من حدث صغري أو كبري يف أي بقعة من األرض 
إال وجدت من أيصل لك تلك النظرية، وجتد من حيللون ذلك 
احلدث ويربطونه بطريقة أو أخرى ابملؤامرة، بل إن بعض الكتاب 
يقدم لك من التحاليل وترابط األحداث ما يقنعك متاما أبن ما 

من شيء حيدث يف هذه الدنيا إال وراءه من وراءه. 
ولو تتبعت الفضائيات حول العامل لوجدت الكثري من احلوارات 
حول هذه النظرية وسوف تسمع الكثري من املؤيدين واملعارضني 
وهناك من يقول أبنه يؤمن هبا وأيطر هلا وأيلف حوهلا الكتب 
ويف ذات الوقت جتد أيضا من ينكر وجود مثل هذه الفرضية من 

األساس.
وابلتأكيد هنالك مؤامرة وهناك من يستهدف هذا الدين وقد جاء 
ذلك يف القرآن يف قول هللا تعاىل يف »سورة البقرة، اآلية 12«: 

»َوَلن تـَْرَضٰى َعنَك اْليـَُهوُد َواَل النََّصاَرٰى َحىتَّٰ تـَتَِّبَع ِملَّتـَُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى 
اللَِّ ُهَو اهْلَُدٰى َولَِئِن اتّـَبـَْعَت َأْهَواَءُهم بـَْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك 

ِمَن اللَِّ ِمن َويلٍّ َواَل َنِصرٍي«
هؤالء هم اليهود ونصارى الغرب وحرهبم على اإلسالم واليت لن 

اختار املتآمرون على البشرية ألنفسهم اسم النورانيني أو املستنريين 
بوصفهم حسب زعمهم أهنم طبقة أعلى من البشر حيق هلا حكم 

اآلخرين وهي نظرة عنصرية. 
النور«  »حامل  اسم  لنفسه  اختار  الشيطان  أن  احلكاية  وأصل 
وجعله أيضا ألتباعه من ابب التدليس واخلداع ولذلك فالنورانيون 
فإن  النور! ولذلك  إىل  يطلقون عليه  الذي  للشيطان  هم عبدة 
وغريهم  النورانيني كاملاسونيني  من  املشتقة  اجلمعيات  أصحاب 

حييطون أنفسهم ابلسرية. 
رقعة  على  »أحجار  كتاب  مرتجم  جزائريل  سعيد  ويضيف 
الشطرنج« )للمؤلف وليام غاي کار( أن هذا الشعار هو نفسه 
الشعار املوجود على أحد وجهي الدوالر األمريكي فئة الدوالر 
 »MOCCLXXVI« وهي  1776م.  سنة  ويعين  الواحد 
والتاريخ الذي تعنيه األرقام الرومانية احملفورة على قاعدة هرمهم 
وثيقة  إعالن  اتريخ  سنة  وليست  النورانيني  منظمة  إنشاء  سنة 
االستقالل األمريكي فقد أعلن استقالل الوالايت املتحدة كما 
نعلم رمسيا يف معاهدة السالم اليت عقدت يف »ابريس« يف الثالث 

من سبتمرب سنة 1783م. 
ويؤكد زعيم األصولية الربوتستانتية يف أمريكا األب ابت روبرتسون 
أن هذا الشعار الذي على الدوالر ال عالقة له بتاريخ استقالل 
أمريكا إمنا صاحبه هو ادام وايز هاوبت، مؤسس املنظمة الشيطانية 
»اجنلرتا«  يف  املستديرة  واملائدة  »روسيا«  يف  الشيوعي  واحلزب 

الفدرايل  االحتياطي  إدارة  وجملس  األمريكية  العالقات  وجملس 
وميكن القول أبن النورانيني أو املاسونيني اخرتقوا تقريبا كل شيء 

يف أمريكا وكل بيت وكل مؤسسة وكل هيئة وكل حركة. 
بعنوان »يف سبيل ديكتاتورية  بيار هييس كتاب  الكاتب  وكتب 
عاملية يهودية« قال فيه إن الدوالر األمريكي هو عملة صهيونية 
خالصة فال شك أن يضع ملك الصهيونية ختمه على عملته اليت 
حكم هبا العامل ويبشر من خالهلا بنظامه العاملي اجلديد وابإلضافة 
إىل ما سبق فهناك معلومة جديدة قد تزيد املوضوع إيضاحا فقد 
متكن فريق من العلماء األمريكيني بقيادة الغواص ابيل جالنرت من 
اكتشاف هرم حتت مياة مثلث برمودا على بعد 80 كيلو مرتا 

جنوب والية »فلوريدا« يبلغ طوله 170 مرتا.
وبفحص اهلرم والدخول يف دهاليزه ابستخدام غواصات صغرية 
مغلقة  دوائر  ذات  تلفزيونية  وكامريات  ربوبتية  ومعدات  احلجم 
طائرات وزوارق خمبأة  منها  للغاية  مثرية  أشياء  العلماء  اكتشف 
داخل اهلرم وكتاابت ورسوم غريبة على جدران اهلرم من الداخل 
شبيهة ابللغة اهلريوغليفية ومومياوات حمنطة للسكان السابقني. 
حضارة  من  بقااي  يكون  أن  إما  اهلرم  هذا  أبن  العلماء  ويرى 
لكائنات  مبستودعات  مزودة  قاعدة  يعترب  أو  القدمية  أتالنتس 
فضائية متقدمة ولذلك خيشى العلماء أن يعبثوا هبذا اهلرم ومبوانته 
الفعل  رد  يكون  فقد  أصحابه  من  فعل  ردة  خوفا من حدوث 

قاسية وغري متوقع. 

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية
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تنتهى إىل أن تقوم الساعة. 
تستهدف  أخرى  أهداف  هلا  أخرى  أطراف  يوجد  هل  ولكن 
أو  األفارقة  أو  العرب  البشرية مجعاء؟ هل هناك من يستهدف 
يعتقدون أبهنم بيض  البيض أو من  امللونني؟ أو هل يستهدف 
إىل  ينظر  الغرب  أن  وهل صحيح  وامللونني؟  السود  من  غريهم 
يف  ويرغبون  الثمينة  واملعادن  اخلام  ابملواد  عامرة  إفريقيا كقارة 

احلصول عليها خالية من البشرة؟
نعم، هناك من البشر من يعتقد أبن غري بين جلدته أو عرقه ال 

حيق هلم أن يعيشوا على ظهر هذه األرض.
فهم يلعبون دور اآلهلة، ولكن هل يستطيعون أن يغريوا من مشيئة 

هللا يف خلقه؟ 
إهنم حياولون بكل السبل للوصول إىل أهدافهم، ومل ولن ييأسوا، 
فكل األمراض الفتاكة وكل احلروب والفنت اليت حترق األرض ومن 
عليها هم وراؤها. إهنم عبدة الشيطان، النورانيون الذين كتب عدد 
من الكتاب يف أمريكا وأورواب عنهم وعن عائالهتم، إال أن كثريا 
من الناس خيلطون بينهم وبني املاسونية أو بينهم وبني اليهود فهم 
البداية وعلينا أن نكشف خططهم ونناقش  اصل احلكاية وهم 

أفكارهم. 
أبن  النورانيني«  »سالالت  يف كتابه  إسربنغماير  فريدز  بقول 
العائالت اليت يتحدث عنها هي عائالت أفرادها موجودون اآلن 
وهم خطريون وأهنم يغلفون حياهتم واترخيهم ابلغموض ويعتربون 

حياة الغموض واألسرار يف احلياة وهي القوة.
النورانيون قد سيطروا على احلكومة يف أمريكا )أمريكا هي أول 
دولة ماسونية يف العامل حيكمها املاسونيون( وسيطروا على الدستور 
فيها من قبل وعطلوه مبوجب قرارات الطوارئ الرائسية منذ احلرب 
وصغريها  األحزاب كبريها  على  يسيطرون  وهم  الثانية.  العاملية 
منع  وسائل  على  ويسيطرون  اإلعالم  وسائل  على  ويسيطرون 
املال وأخريا هم يسيطرون ليس على الكنيسة فحسب بل على 

املسيحية كعقيدة ودين يف كل أحناء الغرب املسيحي.

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

بين العولمة وعالمية اإلسالمبين العولمة وعالمية اإلسالم

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم
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اهلدف  عاملية  تعين:  والعاملية  ابلعاملية.  يتميز  دين  اإلسالم  إّن 
والغاية والوسيلة، ويرتكز اخلطاب القرآين على توجيه رسالة عاملية 
للناس مجيًعا، قال تعاىل: »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالّ َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنَي«1 وقال 
تعاىل: »َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس 
ال يـَْعَلُموَن«،2 ووصف اخلالق عز وجل نفسه أبنه »رب العاملني« 
وذكر هللا تعاىل الرسول مقرتاًن ابلناس والبشر مجيعاً قال تعاىل: 
»اَي أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 

تـَتّـَُقوَن«3
َوَيُكوَن  النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداَء  لَِتُكونُوا  َوَسطاً  أُمًَّة  َجَعْلَناُكْم  »وََكَذِلَك 

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا«4
»اَي أَيُـَّها النَّاُس َقْد َجاءَُكُم الرَُّسوُل اِبحْلَقِّ ِمْن رَبُِّكْم َفآِمُنوا َخرْياً َلُكْم َوِإْن 
ُ َعِليماً َحِكيمًا«5  َتْكُفُروا فَِإنَّ لِلَِّ َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض وََكاَن اللَّ
يعاً الَِّذي َلُه ُمْلُك السََّماَواِت  »ُقْل اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإيّنِ َرُسوُل اللَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ
َفآِمُنوا اِبللَِّ َوَرُسوِلِه النَّيبِّ اأْلُمِّيِّ  ِإَلَه ِإالَّ ُهَو حُيِْيي َومُيِيُت  َواأْلَْرِض ال 

الَِّذي يـُْؤِمُن اِبللَِّ وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن«6
إًن احلضارة اإلسالمية قامت على القاسم املشرتك بني حضارات 
العامل، فقبلت اآلخر، وتفاعلت معه أخذأً وعطاًء، بل إّن حضارة 
سنن  من  ابعتباره  البشر  بني  االختالف  مع  تعاملت  اإلسالم 
يف  االختالف  اعتبار  إىل  القرآين  اخلطاب  دعا  لذلك  الكون، 
اجلنس والدين واللغة من عوامل التعارف بني البشر. اتساقًا مع 
نفس املبادئ، إّن اإلسالم يوّحد بني البشر مجيعاً رجاالً ونساًء، 
يف قضااي حمددة: أصل اخللق والنشأة، والكرامة اإلنسانية واحلقوق 
اإلنسانية العامة، ووحدانية اإلله، وحرية االختيار وعدم اإلكراه، 

ووحدة القيم واملثل اإلنسانية العليا.
اإلسالم  عاملية  مفهوم  بني  جلية  االختالفات  تظهر  هنا  ومن 
لعاملية  العاملية  رد  على  األوىل  تقوم  فبينما  »العوملة«  ومفهوم 
اجلنس البشري والقيم املطلقة، وحترتم خصوصيته،وتفرد الشعوب 
استبعاد  أو  نفي  عملية  على  الثانية:  ترتكز  احمللية،  والثقافات 
لثقافات األمم والشعوب وحماولة فرض ثقافة واحدة لدول متتلك 
القوة املادية وهتدف عرب العوملة لتحقيق مكاسب السوق ال منافع 

البشر.7
يؤّكد الدكتور حمسن عبد احلميد - أستاذ الرتبية بـ»جامعة بغداد« 

- وجود فرق كبري بني املصطلحني )العاملية والعوملة( فيقول: 
إّن أبناء هذا العامل مبختلف قبائله وشعوبه ولغاته وملله وحنله يعيشون 
على هذه األرض، ولذا فال بد أن يتفامهوا فيما بينهم، متهيداً للتعاون 
الدائم على خري اجلميع، وال مانع من أن أيخذ بعضهم من بعض. وال 
جيوز أن يفرض وابإلكراه بعضهم على بعض لغته أو دينه أو مبادئه 

أو موازينه. فاالختالف يف هذا اإلطار طبيعي جداً والتعاون ضروري 
أبداً، ملنع الصدام واحلروب والعدوان. 

ويضيف: 
إّن اتريخ البشرية عامة واتريخ اإلسالم خاصة، مل يرد فيه دليل على 
وحكًما  واحدة  ووجهة  واحًدا،  طريًقا  للبشرية  خطوا  املسلمني  أّن 
ابإلجبار  ليس  واحدة،  بقيادة  واحًدا  وعاملاً  واحًدا،  ونظاًما  واحًدا 
عاملوها  والقوميات  واللغات  األداين  بواقع  اعرتفوا  واإلكراه.بل 
معاملة كرمية، بال خداع وال سفه وال طعن من اخللف، ولذلك عاش 
يف اجملتمع اإلسالمي من أهل امللل  األخرى من اليهود والنصارى 
اليت كانت  األمم  وأما  والصابئة واجملوس، وغريهم أبمان واطمئنان، 
معها  اإلسالمية  الدولة  عقدت  فقد  اإلسالمي،  العامل  خارج  تعيش 

مواثيق ومعاهدات يف قضااي احلياة املتنوعة. 
والتوجيه األساس يف بناء العالقات الدولية يف اإلسالم قوله تعاىل:

»اي أيها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقـََباِئَل 
لِتـََعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّ أَتـَْقاُكم«8

اإلجنليزية  للكلمة  العربية  الرتمجة  هي  اليت  العوملة  وأما 
)GLOBALIZATION( فهي مصطلح يعين جعل العامل 
واحدة،  حضارة  إطار  يف  واحًدا  توجيًها  موجًها  واحًدا،  عاملا 

ولذلك قد تسمى الكونية أو الكوكبة.9
ومثة فرق بني عاملية اإلسالم والعوملة، فاإلسالم يقوم على العدل 
وإنصاف املظلوم، ويرفض االعتداء، ويعرتف حبق األخر يف الدين 
العوملة فتقوم على الظلم، وتفتقد للعدل،  والرأي املخالف، أما 
وهتدف لصاحل االستكبار الغريب، وضد  مصاحل  الشعوب الفقرية 
الغرب  بني  العالقة  تفسر  اليت  التبعية  لسياسة  وفقا  األخرى، 

املتقدم، وبني العامل الثالث املتأخر. 
األمريكي:  الرأمسايل  النظام  عن  الفرنسيني  الكتاب  أحد  يقول 
كلما ازداد هذا النظام الرأمسايل اجلشع إمعااًن وانتشارًا ابلعوملة، 
ازدادت االنتفاضات واحلروب العرقية والقبلية والعنصرية والدينية 
للتفتيش عن اهلوية القومية يف املستقبل. وكلما تـََفشت املعلوماتية 
واألجهزة التلفزيونية والسلكية والالسلكية، تكّبلت األيدي بقيود 
العبودية، وازدادت مظاهر الوحدة واالنعزال واخلوف واهللع دون 
عائلة وال قبيلة وال وطن. وكلما ازداد معدل احلياة سوف تزداد 
وسائل القتل، وكلما ازدادت وسائل الرفاهية سوف تزداد أكثر 

فأكثر جرائم الرببرية والعبودية.10
مثّ إّن اإلسالم يدعو إىل طلب العلم النافع الذي يفيد اإلنسان، 
وحيقق واخلري،وحيق احلق، وكّل ما جاءت به املدنية احلديثة من 
علوم وخمرتعات وابتكارات، مما فيها نفع للناس، وحيارب كل علم 
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ضار فيه فساد اإلنسان أو هالكه،أو إشاعة الشر يف حياته، بينما 
العوملة خبالف ذلك، فرغم  ما أنتجته من املخرتعات واالبتكارات 
إال أهنا ابتدعت علوماً ضارًة أو ابتكرت ابتكارات  خمربة لألخالق 

والقيم، ومفسدة بل ومهلكة لإلنسان. 
وأيضاً فغزو املسلمني للعامل كان بدافع حضاري فريد، لقد كانوا 
يُعدُّون أنفسهم أصحاب رسالة  عاملية موجهة للناس كافة، كّلفوا 
لمّية، والذين كانوا من املسلمني  هم بتبليغها إليهم ابلوسائل السِّ
للرزق، وكانت  يهاجرون إىل  البالد األخرى  إمنا هاجروا طلباً 
مهمة الشهادة على الناس وتبليغهم اإلسالم ماثلًة أمامهم، فأثَّروا 
يف البالد اليت هاجروا إليها أتثرياً كبرياً، ونقلوا إليها دينهم وأخالقهم 
وقيمهم ولغتهم، ومل يتأثروا هبم إال يف أمور ال تتعارض مع دينهم، 
بل قد يكون بعضها من مقتضيات الدعوة إليه، أما غزو الغرب 
للعامل فقد كان يف أساسه ألسباب استعمارية وملصاحل اقتصادية، 
وقائم على التعصب العنصري، كان الغربيون أيضاً يرون أّن هلم 
احلق  ابلدين  نصرانياً،يكفر  العامل  جيعلوا  أن  وهي  أخرى  رسالة 

الذي اختاره هللا تعاىل للبشرية.

اهلوامش:
1. سورة األنبياء، اآلية 107.

2. سورة سـبأ، اآلية 28.

3. سورة البقرة، اآلية21.
4. سورة البقرة، اآلية 143.

5. سورة النساء، اآلية 170.
6. سورة األعراف، اآلية 158.

7. »مفهوم العوملة«، عمرو عبد الكرمي )ابحث يف العلوم السياسية(، موقع 
اإلسالم على الطريق، شبكة املعلومات الدولية.

8. سورة احلجرات، اآلية 11.
الطريق،  انظر موقع  اإلسالم  على  9. »العوملة من  منظور إسالمي«، 

شبكة  املعلومات الدولية.
10. »العوملة وعاملية اإلسالم«، جريدة البيان اإلماراتية، اخلميس 2 رمضان 

1423ق. / 7 نوفمرب 2002م. 

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

الربوتستانتية وتبعاهتا 
وقام اإلنسانويون مستندين إىل املذهب االنساين يف مقابل مذهب 
التأليه الديين، إبحالل حكم اإلنسان املنفصل عن الّل واملعرض 
بليغ  الدينية وأطلقوا بصوت  عن السماء، حمل األحكام االهلية 

نداء »أان احلق« الفرعوين.
وواضح أن هذا الفكر الذي كان ينمي بباطنه نبتة ثقافة جديدة، 
مل يكن قادرا على الظهور واإلنتشار دفعة واحدة بسبب سلطة 
ذلك،  على  وبناء  املسيحي.  الديين  والفكر  الكنيسة  وسيادة 
إطالقها  ظل  )الربوتستانتية( يف  الديين  اإلصالح  حتولت هنضة 
الداينة  يف  إضافيني  عنصرين  والكنيسة  الدين  رجال  كون  شعار 
املسيحية والدعوة إىل إصالح الدين من أجل إصالح ظروف احلياة، 
رغبات  مع  يتطابق  مبا  املسيحية  لتفسري  مهد  مالئم  إىل حممل 
اليهودية  والعناصر  الناشئة  الربجوازية  الطبقة  ومصادر  وأهواء 

التفسري اجلديد عن املسيحية  الكامنة خلف الكواليس. وعمل 
وعلمنة األحكام الدينية على فك وفصل مجيع العوامل املقيدة 

للهواجس واألهواء اإلنسانية وأطلق هلا العنان. 
ويقول مؤلف کتاب »املسيحية من بني النصوص«:

وعلى أي حال، نشأت هنضة إصالحية داخل املدرسة الكاثوليكية 
على يد مارتن لوثر1 )۱۴۸۳-۱۵۴۶م.(، أصبحت مبكرا على 
طرف نقيض من الكنيسة التقليدية. وكان لوثر راهبا وقسيسا واستاذا 
للكتاب املقدس يف جامعة »فيتنربغ« يف املركز الشرقي ألملانيا. وكان 
لوثر شأنه شأن مجيع اإلصالحيني السابقني، اعترب نفسه بداية إبنا وفيا 
للكنيسة املقدسة األم، وكان يطالبها ابلعودة إىل طهارهتا األصلية، 
لكنه وجد نفسه مبكرا على خالف مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
يدعو  لوثر  أخرى. وكان  للتصرف إلنشاء كنيسة  اضطر  أنه  حبيث 
والرتاتيبية  البااب  منصب  إزالة  عليها  بناء  يتم  متكاملة،  إلصالحات 

مارتن لوثر ونهضة 
اإلصالح 

الديني

والرهبنة.2
وبناء على ذلك، ميكن اعتبار شعار »الكتاب املقدس فحسب« 

ابنه يشكل النواة الرئيسية لفكر لوثر.
ومنذ نشأة املذهب الربوتستانيت يف »أملانيا«، بوصفه مذهبا دينيا 
الكنيسة  الذي كان يسعى لشطب  لوثر  مارتن  يد  رئيسيا على 
الكاثوليكية والتنافس معها يف مجيع أرجاء أورواب، فان هذا املذهب 
انتشر كانتشار النار يف اهلشيم لدرجة أنه أصبح املذهب السائد 
يف الوالايت املتحدة االمريكية، ولذلك فان أمهيته كمذهب عاملي 

للمسيحية الكاثوليكية يف تزايد.
لكن وكما عادة املسيحية اليت ال تبقى موحدة عند كلمة واحدة، فان 
هذا املذهب تشعب إىل تيارات وفرق عديدة. لذلك فان أتباع التيار 
اللوثري ضم مخسة ومخسني مليون شخص، معظمهم يقطنون أملانيا 
ومشال أورواب مبا فيها السويد والنروج والدمنارك. ويعد »کالوين«3 
اثين مؤسس تيار اإلصالح الديين يف أورواب بعد لوثر، وينحدر من 
أصول فرنسية. وتعد مدينة جنيف السويسرية املعقل الرئيسي للتيار 
الكالوين ويصل عدد أتباعه إىل حنو مخسني مليون نسمة ينتشرون يف 

املانيا وفرنسا وسويسرا وابقي البلدان. 
شاكلة  ]على  اإلجنلي  التيار  ظهر  الربوتستانيت،  املذهب  وبعد 
الربوتستانتية[ وانتشر يف الوالايت املتحدة ويصل عدد أعضائه إىل 
مائيت مليون شخص تقريبا. وتليه اإلجنيلية الرائجة يف بريطانيا ويبلغ 
عدد أعضائها سبعني مليون نسمة. وعلى أي حال، فان سبعمائة 
مليون شخص من أتباع املذهب الربوتستاين هو عدد ال يستهان به 
مقارنة بعدد املسيحيني الكاثوليك الذين يزيدون عن مليار شخص 

بقليل.4
وقد أوردت األرقام ليتم درك كيف أن اليهود حنجوا منذ القرن 
السادس عشر وبعد هنضة اإلصالح الديين، يف حتويل عدد غفري 
اهلدف  حتقيق  أجل  من  أبيديهم  طيعة  أداة  إىل  املسيحيني  من 

املسيحائي املختلق آلخر الزمان. 
دور  إىل  تشري  وثيقة  وقامت جملة »كاثوليك جازيت« ابفشاء 
اليهود املتخفني يف التأثري على احلركة اإلصالحية وقادهتا. وكتبت 

هذه الصحيفة بشأن هذه الوثيقة تقول: 
أننا زدان من سرعة  ونطلب منكم االن السماح لنوضح لكم كيف 
التوغل  واستطعنا  الكاثوليكية«  »الكنيسة  على  القضاء  يف  حركتنا 
يف خصوصيتها وخداع بعض القساوسة ليكونوا رواد حركتنا ويعملوا 
لصاحلنا. وأصدران تعليمات لبعض عناصران للعمل الدقيق وأمرانهم 
إباثرة الفضائح الداخلية لتخريب الكنيسة من الداخل. لقد تصرفنا 

ابعتماد  نصحنا  الذي  اليهود  أمري  من  بتوصية  اخلصوص  هذا  يف 
احلكمة البالغة وقال: 

»إطلبوا من بعض عناصركم لينخرطوا يف سلك الكهنة ومحاة األساقفة 
وتدمري كنائسهم.«

ولألسف الشديد مل يظهر مجيع اليهود إخالصهم جتاه الواجب املهم 
الذي أنيط هبم، ونكث الكثري منهم عهودهم، لكن بعضا اخر منهم 
مجيع  آابء  حنن  وصدق.  بفخر  واجباهتم  ونفذوا  عهده  على  بقي 
الثورات اليت قامت يف العامل، ونستطيع اليوم اإلعالن أننا خالقو حركة 
الذي كان  سلفا(  إليه  )وأشران  وكالون  املسيحي،  الديين  اإلصالح 
أحد القساوسة واضطلع بدور مماثل ملارتن لوثر، كان أحد أبنائنا ومن 
أصل يهودي، وكان بتحفيز من املسؤولني واإلسناد املايل اليهودي، 
حامل أمانة اليهود ومنفذ برانمج اإلصالح الديين، مثلما أن مارتن 
لوثر اعرتف ابقرتاح من أصدقائه اليهود، وترافقت هنا خطته املعادية 
بنجاح،  اليهود  إدارة ورأمسال املسؤولني  الكاثوليكية حتت  للكنيسة 
وحنن نشكر الربوتستانت ومع إمياهنم املخصل بدينهم، على إبدائهم 

اإلخالص إزاء رغباتنا. إهنم ال يعرفون مدى تضحيتهم من أجلنا.
لنا يف معركتنا ضد  القيم  الشكر على دعمهم  إننا نشكرهم جزيل 
القواعد املسيحية، كالتمهيد الجياد أرضية للوصول إىل مراكز التحكم 

الكامل ابلعامل.5
وقد ورد بشأن أتثر مارتن لوثر بالهوت »العهد العتيق« والنتائج 

املتأتية من هنضته لإلصالح الديين )الربوتستانتية( ما يلي: 
العتيق يف مسار طبيعي، أدى  العهد  إن أتثر لوثر وزمالئه بالهوت 
إىل حدوث تغريات كبرية يف املفاهيم الدينية للكنيسة الكاثوليكية. 
يف  ومتت  لالخرة«.  »النزعة  حمل  الدنيوية«  اجلنة  »حنو  توجه  وحل 
قد  اللذين كاان  »الراب«  و  »الربح«  إابحة  الربوتستانتية  املسيحية 
حرما يف املسيحية الكاثوليكية، ومن مث انتشر هذا التوجه يف أورواب 
وتفضيلهم  اليهود  تكرمی  إن  أورواب.  يف  الربوتستانتية  توسع  ظل  يف 
على االخرين واعتبار اراضي فلسطني »ارض امليعاد« وارض مقدسة 
وعدت للشعب اليهودي من جانب هللا، كان ميثل مؤشرا اخر على 
ما يسمى  تبجيل وتكرمی  لوثر يف  لقد متادى  اللوثرية.  الربوتستانتية 
»شعب هللا املختار« ما أاثر يف احملافل املسيحية الكاثوليكية شبهة 
كونه يهوداي. وقد أذكى هو هذه الشبهة عندما أصدر كتااب بعنوان 
للميالد،  عام 1523  اليهود«6  أبناء  من  أصبح  املسيح  »عيسى 

وذكر فيه: 
وأبناء  أشقاؤه  فهم  املسيح(،  )عيسى  ربنا  أقرابء  هم  اليهود  »إن 
عمومته، إين أتوجه يف كالمي إىل الكاثوليك. فإن كانوا قد تعبوا من 
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نعيت ابلكافر، فاألفضل أن يعتربونين يهوداي.«7
إن إمتداح لوثر لليهود، يف الوقت الذي كانت الكنيسة الكاثوليكية 
بوصفها املعتقد السائد والقوي، قائمة على قناعات معادية لليهود 
ابلكامل، أاثر شبهة أن الربوتستانتية، هي مسيحية، أسسها ودعائمها 
يهودية، ورمبا كانت هذه الرؤية مؤشر بشكل ما على ظهور مسيحية 
يهودية. وابلرغم من أن لوثر استطاع يف اواخر عمره من خالل كتابة 
لليهود يف  معاد  امسه كشخص  لليهود، تسجيل  معادية  موضوعات 
التاريخ الرمسي، لكن اجراء لوثر هذا مل يستطع إزالة التشاؤم الذي 

طرأ هبذا اخلصوص. 
يف  إحنراف كبري  لثاين  املؤسس  القديس«  »بولس  بعد  لوثر  ويعد 
املسيحية،  يف  التثليث  موجد  بولس  ابن  التذكري  وجيب  املسيحية. 
مثله مثل لوثر وقع حتت نفوذ )الداينة( العربانية. إنه كان يهوداي إمسه 
احلقيقي شاول وقبل أن يعتنق املسيحية، أجنز دراسات وحبوث مسهبة 

على كتاب »القبالة«، مصدر »الباطنية العربانية«.8
تطوير  ومتهيد  دعم  هي  املضمار،  هذا  يف  االخرى  امللفتة  والنقطة 
من  أرادوا  اليهود  أن  ويبدو  اليهود.  يد  على  الربوتستانتية  وترويج 

خالل تقدمی الدعم للربوتستانتية، حتقيق هدفيهم االسرتاتيجيني: 
الكبري  العداء  ومصدر  مركز  أي  الكاثوليكية  الكنيسة  إنزال  األول 

هلم، من عرشها؛
الدينية   - القومية  ومعتقداهتم  العاملية  نظرهتم  عرضهم  هو  والثاين، 

الوسطى  القرون  حضارة  أساس  لتهويد  والتمهيد  جديدة،  حلة  يف 
وامتداداهتا يف القرون اجلديدة ألوراب، إذ أهنم انلوا هدفيهم هذين.9

إن إنطباعات وتوجهات مارتن لوثر حول اليهود والتعاليم التوراتية، 
تغريت طوال حياته مرارا وتكرارا. والنقطة املهمة هي أن مارتن 
لوثر أضفى يف احلقيقة هوية يهودية على املسيحية. رغم أنه بدأ 
حركته اإلحتجاجية بشأن الكنيسة الكاثوليكية، هبدف اإلصالح 

وإدخال تعديالت على أداء أرابب الكنيسة.
ويقول املؤلف اللبناين جورجی کنعان يف كتاب »األصولية املسيحية 

يف نصف الكرة الغريب«:
إن مارتن لوثر وجلعل اليهود راضني عن مذهبه وجهوده، وضع كتاب 
»عيسى، أصبح من أبناء اليهود« ليكون قد إعتمد أسلواب جديدا. 

وكان قد ذكر يف هذا الكتاب: 
»إن اليهود كانوا أبناء هللا، واملسيحيون غرابء جيب أن يرتضوا ابن 

يتناولوا كالكالب من مائدة أرابهبم.«
ويرى الكثري من املسيحيني الغربيني أن خطوة مارتن لوثر هذه شكلت 
اليهودية« ومنبعا  لتهويد املسيحية ووالدة »املسيحية  بداية حقيقية 
ل »الصيهونية املسيحية«. إن تشوق مارتن لوثر خلطب ود اليهود 
واستمالتهم وحماوالته يف هذا املضمار، كان هلا األثر إىل حد ما يف 
إقناع اليهود للتوغل بداخل املذهب اجلديد الذي عرضه مارتن لوثر. 
وقال ذات يوم متوجها إىل عدد من اليهود الذين دخلوا يف نقاش 

معه:
»إن البابوات والقساوسة وعلماء الدين املسيحي الذين ميلكون روحا 
غري مهذبة، تعاملوا مع اليهود بطريقة استحدثت هذه األمنية يف قلب 
كل مسيحي صادق، وهي ليته! يتحول إىل يهودي متطرف، وإن كنت 
لكنت  املسيحية،  يقودون  الذين  احلمقى  وأشاهد هؤالء  يهوداي  أان 
أرغب بال شك أن أصبح خنزيرا بدال من أن أكون مسيحيا!«10 

ويقول كذلك يف أحد نداءاته:
الروح  بث  متثل يف  الديين،  أهداف حركة اإلصالح  أهم  أحد  »إن 
وكنت  للمسيحية،  املعنوية  احلياة  يف  )التوراة(  القدمی  للعهد  الطرية 
اسرائيل  حرية  أو  خالص  بشأن  التوراة  نبوءات  ابن  دائما  أؤمن 
اخلصوص  هذا  يف  اليهودية  الرواايت  مجيع  درست  لقد  ستتحقق. 
وأدعو لعودة اليهود إىل أرض امليعاد وإقامة دولتهم هناك، الن هللا 

وعدهم بذلك،11 كما جاء يف »التوراة«:

إىل  تعود  لكي  بعدك  ما  واألجيال  وبينك  بيين  أبدي  عهد  »وهذا 
أرض غربتها، كل أرض كنعان اليت هي ملك أبدي لكم، وسأكون 

أان ربكم.12«13
وقد جتاهل مارتن لوثر وابقي رواد هنضة اإلصالح الديين الذين 
أتثروا ابشرار اليهود، املصري املقدر لبين اسرائيل )النفي والتيه( بعد 
عصيان الّل، ونسوا متمعدين حكم »اإلنتظار« حىت وقت ظهور 
املنقذ املوعود وسعوا للتنظري من أجل أتسيس الدولة الصهيونية 
األرضية االسرائيلية، يف حني أشران يف األقسام السابقة، أن هذا 
احللم كان جيب أن يبقى يف قلوهبم وأن يتخلوا عن إضفاء الطابع 

األرضي على اسرائيل. 
ويقول عبدالّل شهبازی:

وأتثرا هبذه املوجة الفكرية اجلديدة، شهدان منذ القرن السادس عشر 
للميالد، تنبؤات متكررة ومتتالية لقادة فرقة القبالة حول آخر الزمان 
وظهور املسيح. ففي السنوات األوىل للقرن السادس عشر، أبدى 
قباليون شهريون مبن فيهم »اشر مللني«14 و »جوزف دالرينا«15 
وابلتايل »دون اسحاق ابراابنل« املنظر الكبري حلكم أثرايء اليهود الذي 
كان يقيم آنذاك يف فينيسيا، تنبؤاهتم حول الظهور القريب للمسيح. 
وحسب مزاعم القباليني الرامجني ابلغيب، فان هجرة اليهود من »شبه 
جزيرة إيبرياي« وانتشارهم يف شواطئ البحر األبيض املتوسط، عالمة 
على ظهور املسيح وقيام إمرباطوريته العاملية. ومل أتت هذه النبؤات 
عبثا، ففي ظل املناخ الناتج عنها، ظهر بغتة شخص غامض يدعى 
»ديفيد روبين« يف املشهد األورويب وأوجد مغامرة معقدة ومذهلة.16

وحتولت النبوءات والرجم ابلغيب مذاك )القرن السادس عشر( إىل 
مستمسك لشن العديد من احلمالت على احلكومات االسالمية 
وابلتايل اإلستيالء على مناطق خمتلفة من العامل، يف خطوة للتنفيذ 

املرحلي للهدف املسيحائي والقبايل املختلق لليهود.
وكان »ديفيد روبنی«17 من احملرضني الرئيسيني على املوجة الكربى 
للتطلع املسيحائي يف الظروف اليت تلت احلرب الصليبية الفاشلة. 
امليالدي  عشر  السادس  القرن  من  الثاين  العقد  يف  حماوالته  وبذل 
ابلتزامن مع بداية هجوم األوروبيني ملاوراء البحار من جهة، واحلروب 

العثمانية وأورواب املسيحية من جهة أخرى.18
وكان اليهود قد أدركوا أن بوسعهم من خالل إاثرة املشاعر الدينية 
أهدافهم. وحسب  الكثري من  نيل  أورواب،  املسيحيني يف  للعوام 

»موسوعة اليهود« فقد أاثر روبين موجة سياسية للنزعة املسيحية 
للعمل  إجتماعية  قاعدة  إىل  املوجة  هذه  وحتولت  املسيحيني.  بني 

العسكري ضد الدولة العثمانية.19
وفر  قد  اجلديد كان  الربوتستانيت  املذهب  فان  أخرى،  بعبارة 
حراب  املسيحي«  »العامل  لشن  االيديولوجي«  »التنظري  جممل 
وكان  االسالمي«.  »العامل  ضد  اليهودي  الطرف  عن  ابلوكالة 
عن  مصاديق  ابختالق  املختلفة  الظروف  يف  يقومون  القباليون 
بالد  أو  شخص  لتقدمي  الساحة،  يف  املوجودة  املختلفة  القوى 
بني الفينة والفينة كقوة شيطانية أو بالد شيطانية ويصدرون قرارا 
ابلتحشيد العسكري ضدها، ليسدي العامل املسيحي الربوتستانيت 
اخلدمة التامة، إلزاحة العقبات اليت تعرتض أتسيس السلطنة البين 

اسرائيلية.
وخالل حقبة استقرار مركز فرقة القبالة يف امسرتدام، تنامت عملية 
املنتشرة يف بالد  القوى الشيطانية )سيرتا اهرا(  تكوين احلرب ضد 
مدرسة  يف  الرئيسي  املوقع  ووجدت  بقوة،  )اخلالفة(  »كليبت« 
القبالة. ويف هذه الفرتة، حتولت القبالة بصورة سافرة إىل ايديولوجية 
أحد  الشيطانية  الدراسات  وأصبحت  االسالمي،  العامل  مع  حرب 
اإلنشغاالت الفكرية الدائمة لقادة القبالة وصدرت رسائل عديدة يف 

هذا اجملال.20 و21
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أطـوار المسيحية: العصر الحديث

اهلوامش:
1. مارتن هانز لوثر Martin Luther امليالد ۱۰ نوفمرب ۱۴۸۳م. يف 
»أيسلني ابملانيا«، الوفاة ۱۸ فرباير ۱۵۴۶م. ولد يف أسرة متوسطة وقروية. 

وكان أبواه يؤمنان ابلعصا كوسيلة سحرية إلصالح األخالق. 
ونصب لوثر قسا رمسيا عام 1507 للميالد، وترقى سريعا حبيث أصبح وكيل 
األسقف يف جامعته وألقى خطبا حول »الكتاب املقدس« ومارس الوعظ 

يف كنيسة املدينة بصورة منتظمة.
وطوال هذه السنني )1512-1517م.( ابتعدت آراؤه الدينية تدرجييا عن 
املذاهب الرمسية للكنيسة وبدأ منذ عام 1515م يشكو من الفساد الناجم 

عن األقوال والقصص اخلرافية واملبتدعة لرجال الدين املسيح. 
2. وان وورست، روبرت ای.، »املسيحية من بني النصوص«، املرتمجان: 
جواد ابغباين و عّباس رسولزاده، قم، مرکز إصدارات مؤّسسة اإلمام اخلميين 

للتعليم والبحوث، ۱۳۸۴ه .ش.، ص ۲۹۹.
فرنسي  والهويت  ديين  إصالحي  )1509-1564م(  جان كالون   .3
ومؤسس املذهب الكالوين الذي نشره يف سويسرا وفرنسا. وكان أحد أكثر 

املتحمسني لـمارتن لوثر.
4. رّشاد، يوسف، »اليهود املتخفون وأثرهم يف املسيحية«، املصدر السابق، 

صص ۱۹۰-۱۸۹.
5. »جمّلة کاثوليک جازيت«، نيويورک، سنة ۱۹۳۶م.، عن »الصهيونّية« 

حمّمد السّماک.
6. Jesus christ was born a jew.
7. Leon Poliakov, History & Anti -Semitism, p. 221
8. James B. Prichard, the concised Atlas of the Bible, 
Times book, London, 1991, p 124.

9. صاحب خلق، نصري، »الربوتستانتية والبيوريتانية واملسيحية الصهيونية«، 
طهران، هالل، صص 79-78.

طهران،  املسيحية«،  يف  وأثرهم  املتخفون  »اليهود  يوسف،  رّشاد،   .10
هالل، ص ۲۱۵؛ نقال عن الدکتور جورجی کنعان، »األصولية املسيحية 

يف نصف الكرة الغريب«.
عن  نقال  املسيحية«،  يف  وأثرهم  املتخفون  »اليهود  يوسف،  رّشاد،   .11

»بداية النهاية - السيب األخري لبين إسرائيل«.
12. سفر التکوين، ۱۷: ۷، ۸.

13. رّشاد، يوسف، »اليهود املتخفون وأثرهم يف املسيحية«، ص ۲۱۵.
14. Asher Lemlien.
15. Judaica, Vol.10, pp. 643-644. Vol.13, pp.500-501.
16. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، صص ۲۹۹-

.۳۰۰
17. David Reubeni.

18. شهبازي، عبدالّل، »حكومة أثرايء اليهود والفرس«، ص 300.
19. املصدر السابق، ص ۳۰۳.

20. املصدر السابق، ص ۳۰۷. 

21. وملزيد من املعلومات حول أداء اليهود يف القضاء على اإلمرباطورية 
العثمانية، راجع كتاب »دور اليهود يف القضاء على اإلمرباطورية العثمانية« 

ضمن سلسلة إصدارات »هالل«.

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

1397ش.

يسمّى اللفت أيضاً ابلشلغم أو الشلغم األبيض، وهو حمصوٌل من 
جذور الكرْنب ينتمي للفصيلة اخلردلية اليت يعود هلا أيضاً كٌل من 
امللفوف، والقرنبيط. ويتوفر اللفت أبشكال خمتلفة، فقد يكون 

مستديراً أو مْنتفخاً، وميتلك كّل نوٍع نكهًة ولوانً مميزاً.
يُعد اللفت من أحد أشهر اخلضار اجلذرية ذات القيمة التغذوية 
العالية والغنية ابلفيتامينات واملعادن ومضادات األكسدة القوية، 
القابلة  واليت منحته فوائد عديدة للجسم واملناعة وتعدُّ األجزاء 
اللفت عن طريق  األوراق، واجلذور، وميكن طهي  منه؛  لألكل 
قليه، أو هرسه، أو سلقه، كما ميكن استخدامه يف السلطات، 

واحلساء.
عادًة يتم تناول اللفت نيًئا ويضاف إىل السلطات، إال أن هناك 

أيًضا طرق أخرى لتناوله، مثل: أن يكون مطهًيا، أو مشواًي.

أبرز فوائد اللفت
يساعد يف ختفيف الوزن

من فوائد اللفت أنه له دور يف املساعدة على إنزال الوزن، فقد 
يكون اللفت خيارًا جيًدا إلدخاله ضمن احلمية الغذائية اليومية 

لألشخاص الذين يرغبون بتخفيض أوزاهنم.
يعود السبب يف ذلك إىل احتواء اللفت على كميات جيدة من 
ملدة  ابلشبع  الشعور  زايدة  على  تعمل  واليت  الغذائية،  األلياف 
أطول، مما يقلل عدد الوجبات املتناوله والذي يتبعه نقصان يف 

الوزن. 

يعزز املناعة
يعد اللفت من أغىن اخلضار اجلذرية بفيتامني ج والذي يعد من 

اللفتاللفت

الطب والتغذية
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والضرورية  احلرة  اجلذور  مواجهة  يف  القوية  األكسدة  مضادات 
لتعزيز مناعة اجلسم، والوقاية من االلتهاابت والسرطاانت.

يساعد يف الوقاية من السرطان
اخلالاي  منو  منع  يف  يساعد  أنه  احملتملة  اللفت  فوائد  من 
السرطانية، فهو حيوي على مركب نبايت مبستوايت عالية يدعى 
الغالكوسينوالت والذي ُوجد أن له دور يف تعزيز عمل الكبد يف 
إزالة السموم، والوقاية من مسببات السرطان واملواد املسرطنة، وقد 

مينع منو وتطور اخلالاي السرطانية.

يعزز صحة القلب
حمتوى اللفت العايل من األلياف الغذائية جيعل له دور يف املساعدة 
على خفض مستوايت الكولسرتول السيئ، وتعزيز صحة القلب 

والشرايني.
لعمل  الضروري  الفوليك  محض  على  حيتوي  اللفت  أن  كما 
البواتسيوم  على  حيتوي  الدموية، كما  الدورة  ولتعزيز  األعصاب 
القلب،  وتعزيز صحة  املرتفع،  الدم  على ضغط  للسيطرة  املهم 

والوقاية من اجللطات والسكتات الدماغية.

يعزز صحة العظام
إن أحد فوائد اللفت أنه يعزز صحة العظام ومينع هشاشتها، وذلك 
والبواتسيوم،  الكالسيوم،  من  جيدة  على كمية  احتوائه  بسبب 
واملغنيسيوم اليت مجيعها تلعب دورًا هاًما يف تعزيز صحة العظام 

ومنوها ووقايتها ضد هشاشة العظام.

يقي الرئتني من األمراض
يعزز اللفت صحة الرئتني، ويساعد على ختفيف أعراض مرض 

الربو، ويقي من أمراض الشتاء والربد.

يعزز صحة العيون
ذو  جعله  والكاروتينات  اللوتني  مركبات  على  اللفت  احتواء 
فائدة جيدة يف تعزيز صحة العيون، ومحايتها ضد مرض التكنس 

البقعي، وإعتام عدسة العني.

حيافظ على البشرة
وجيعلها  البشرة،  نضارة  على  حيافظ  ابستمرار  اللفت  تناول  إن 
مشرقة حممرة وذلك بسبب حمتواه العايل من فيتامني ج، وفيتامني 
أ، والكاروتني املهمني يف احلفاظ على صحة اجللد، والوقاية من 

التجاعيد، وعالمات التقدم ابلسن.

القيمة الغذائية يف اللفت
إن فوائد اللفت نتجت عن عناصر اللفت وأوراق اللفت الغذائية، 

فهو حيتوي على العديد من العناصر الغذائية، أبرزها اآليت:

املعادن الصحية
حيث حيتوي اللفت على نسب جيدة من الكالسيوم، والنحاس، 

واحلديد، واملنغنيز، واملغنيسيوم، والزنك.

الفيتامينات
اللفت حيتوي على العديد من الفيتامينات، لكن أكثرها نسبًة فيه 

هي فيتامني ك، وفيتامني ب6، وفيتامني ج، وفيتامني أ. 

مضادات األكسدة
اللذان هلما خصائص مضادة  أ  لفيتامني ج وفيتامني  ابإلضافة 
لألكسدة، فيوجد ابللفت أنواع أخرى من مضادات األكسدة، 

منها: اللوتني، والزانثني. 

أضرار اللفت 
ميكن أن يرتبط استهالك عصري اخلضار الذي حيتوي على النرتات 
البكترياي، واليت حُتّول بدورها  وخُيّزن بشكٍل غري مناسب برتاكم 
هذه النرتات إىل مادة النرتيت؛ اليت قد متتلك أتثرياً ضاراً ميكن أن 

يلوث العصري أيضاً.
ِقبل  من  استهالكه  عند  معينة  مبحاذير  اللفت  استهالك  يرتبط 

بعض الفئات، وفيما أييت ذكرها: 

األشخاص الذين يرتفع خطر إصابتهم أبمراض القلب
القلب  أبمراض  اإلصابة  خلطر  املعرضون  األشخاص  يُنصح 
واألوعية الدموية ابستشارة الطبيب قبل اتباع نظام غذائّي عاٍل 
ابلنرتات؛ إذ إهّنا قد توسع األوعية الدموية لديهم، وقد يتداخل 
النظام الغذائي عايل النرتات مع بعض أدويتهم اليت يستهلكوهنا، 
النرتيت  أدوية  أو  النرتوجليسرين،  أو  العضوية،  النرتات  مثل: 

ستخدمة يف الذحبة الصدرية.
ُ
امل

األشخاص الذين يستهلكون األدوية املضادة للتخثر
مثل الوارفرين حيث إهنم ينصحون بتجنب استهالك كميات كبرية 
من األطعمة اليت حتتوي على فيتامني ك كاللفت، حيث إهّنا تزيد 

من سرعة ختثر الدم، وقد تتداخل مع أتثري هذه األدوية.

مرضى الكلى
تطرح الكليتان البواتسيوم الزائد من اجلسم، أما ابلنسبة ملرضى 
الكلى فإّن عمل هذه الكلى يتأثر بشكل سليب مما يسبب تراكم 
لزايدة عدد ضرابت  البواتسيوم، واليت تؤدي  كميات كبرية من 

القلب لديهم، إضافة إىل تشنج العضالت وصالبتها، والوهن.

املصادر:
1. موقع ويب طب.

2. موقع املوضوع.

الطب والتغِذية
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أصحاب أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب األسدي األخدع1 الزراد 
البزاز يكىن اترة أاب اخلطاب، وأخرى أاب الظبيات،2 وأاب إمساعيل 
لعنه هللا، وكانوا قد أظهروا اإلابحات وحتليل احملرمات وآل أمرهم 
إىل الدعوة إىل نبوة أيب طالب، وكانوا يدعون الناس إىل أمرهم سراً 
فبلغ خربهم عيسى بن موسى وكان عامالً للمنصور العباسي على 

الكوفة فبعث إليهم رجالً من أصحابه يف خيل ورجالة.
والسكاكني  واحلجارة  ابلقصب  شديدة  حرب  بينهم  فكانت 
كانت مع بعضهم وجعلوا القصب مكان الرماح وقد كان أبو 
الرماح  فيهم عمل  يعمل  فإن قصبكم  قاتلوهم  قال هلم:  اخلطاب 
وال  فيكم  يعمل  وال  يضركم  وسيوفهم ال  ورماحهم  السالح  وسائر 
حيتك يف أبدانكم. فجعل يقدمهم عشرة عشرة للمحاربة فلما قتل 
منهم حنو ثالثني رجالً صاحوا إليه: اي سيدان ما ترى يف ما حيل بنا 
من هؤالء القوم؟ وال ترى قصبنا يعمل فيهم وال يؤثر وقد يكسر كله؟ 

وقد عمل فينا وقتل من ترى منا.
فقال هلم: اي قوم! إن كان بدا هلل فيكم فما ذنيب، اي قوم قد بليتم 
وامتحنتم واذن يف قتلكم وشهادتكم فقاتلوا على دينكم وأحسابكم 

مث إهنم قتلوا وقتل هو وصلب. 
فقال بعض أصحابه: إن أاب اخلطاب مل يقتل وال أسر وال قتل أحد 
بعد  قد صري  وأنه  عليهم  القوم وشبه  على  لبس  وإمنا  أصحابه  من 

حدث هذا األمر من املالئكة.3
وزعموا أنه ال بد من رسولني يف كل عصر وال ختلو األرض منهما: 
واحد انطق وآخر صامت، فكان حممد انطقاً وعلي صامتاً 

وأتولوا يف ذلك قول هللا: 
»مثَّ َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـَْرٰى«4 

مث ارتفعوا عن هذه املقالة إىل أن قال بعضهم: مها آهلة، وتشاهدا 
ابلزور.

الخطابية
مث إهنم افرتقوا ملا بلغهم أن جعفر بن حممد )الصادق( لعنهم 
أبو  ِفرق وكان  أربع  ولعن أاب اخلطاب وبرئ منه ومنهم فصاروا 
اخلطاب يدعي أن جعفر بن حممد قد جعله قيمه ووصيه من 

بعده وأنه علمه اسم هللا األعظم.
أنه من  ادعى  الرسالة مث  ادعى  النبوة مث  ادعى  أن  إىل  ترقى  مث 
املالئكة وأنه رسول هللا إىل أهل األرض واحلجة عليهم وذلك 
بعد دعواه أنه جعفر بن حممد  وأنه يتصور يف أي صورة 

شاء.
وذكر بعض اخلطابية أن رجالً سأل جعفر بن حممد  عن 
فسأل  الكوفة  إىل  انصرف  مث  فيها  فأجابه  ابملدينة  وهو  مسألة 
املسألة ابملدينة  أومل تسألين عن هذه  له:  فقال  أاب اخلطاب عنها 

فأجبتك فيها؟

اهلوامش:
1. وقيل: األجدع ابجليم.

2. وقيل: أاب الظبيان ابلنون.
3. »املقاالت والِفرق«، ص 81.

4. سورة املؤمنون، اآلية 44.

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

مولوخ، الغول 
اآلكل للحم 
البشر

إمساعيل شفيعي سروستاين

ال  والشّر،  احلقارة  رموز  من  العديد  على  الضوء  تسليط  وأثناء 
بد من العودة إىل الزمان الغابر واألمم القدمية، ومعرفة أساطريها 
واألرابب اليت كانت تعبدها وتقدسها، والتساؤل بشأن منزلتها. 
وال ميكن اليوم أصال، فك لغز ومعرفة سّر العديد من األحداث 
والتوجهات احلالية، ما مل تكن لدينا معرفة حول ما كان حيظى 
النبذ واإلنكار. ويف هذا  يف املاضي ابالهتمام والتقديس وحىت 
لـمولوخ  اسرائيل«  السياق، امسحوا يل، اإلشارة إىل عبادة »بين 

والتضحية ابألبناء إرضاء هلذا اإلله الزائف للفسق والفجور. 
ومولوخ أصلها من اجلذر العربي ملك الذي يسمى أيضا موجل 
وموخل وملخ ومولوك ومولك وموالك. وكان أحد اآلهلة القدماء 
للعمونيني.1وكان مولوخ يُعبد يف »كنعان« و »فينيقيا« و »مشال 
افريقيا« و »الشام«. وكان مولوخ إهلًا ذو نزعة شريرة، ال يرضيه 

القدماء يقدموهنا  الفينيقيون  اليت كان  شئ إال قرابني األطفال، 
وتقدميهم  مذحبة  من  ابلقرب  األطفال  حرق  فيتم  إلرضائه،  له 
وسفر  »التثنية«  سفر  يف  مولوخ  قصة  وردت  وقد  له كقرابن. 
»الالويني« من جمموعة »أسفار العهد العتيق« كشكل من عبادة 

األواثن.2
وكانوا يصنعون متثال إله النار لدى الكنعانيني الذين كانوا يرمون 
األطفال يف النار، كقرابن له، على هيئة انسان، رأسه رأس بقرة.3

وقد شهد »بنو اسرائيل« بعد خروجهم من مصر، مواكبة للنيب 
موسى تقلبات وأطوارا كبرية، وبعد أن أدينوا ابلتيه ألربعني 
عاما يف الربية، على خلفية إحجامهم عن خوض اجلهاد ملقاتلة 
العمالقة وطرد هؤالء القوم املتمردين العاصني من أرض األسود 
والعسل، جلأوا مثلهم مثل حضارات تلك املناطق، مبا فيها حضارة 

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )في فرق المنحرفة(

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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»كنعان« اليت كانت تعبد األواثن، إىل عبادة آهلة تلك الشعوب. 
وكانت الطقوس واملراسم املتسمة ابلشرك للشعوب عابدة األواثن، 
تقام عادة مصحوبة ابلرقص واملوسيقى واحتساء اخلمور، وكانوا 

ميارسون اجلماع واجلنس وسط املراسم وهم عراة. 
ويقول ويل ديورانت، يف وصف آهلة اليهود: 

جيوبون  رحل  بدوا  التاريخ،  يف  األوىل  نشأهتم  منذ  اليهود،  وكان 
واخلراف  والبهائم  احلجر  ويعبدون  اهلواء،  جّن  وخيشون  الصحراء، 
وأرواح الكهوف والتالل. ومل يغفلوا البتة، عن عبادة البقر واخلراف 
عبادة  استئصال  من  نعرف  موسى، كما  النيب  يتمكن  ومل  واحلمل. 
للثور  املصريني  عبادة  الن  قومه كليا،  بني  من  الذهيب«  »العجل 
وتقديسه، مل تكن قد نسيت بعد، وكان هذا احليوان اآلكل لألعالف، 
ميثل رمز »يهوه« لردح من الزمن. ونقرأ يف »سفر اخلروج«4 كيف 
أن موسى قتل ثالثة آالف من هؤالء مبساعدة الالويني – أي طبقة 

الكهنة - جزاء هلم لعبادهتم األواثن...
وكان بعض العربانيني، على غرار اهلنود، يصنعون بعال، على شكل 
حجر خمروطي الشكل، ويقدسونه، تصورا منهم أن الذكر منه، يسهم 
يف اخلصوبة والتكاثر، ويطلقون عليه زوج األرض وسبب إخصاهبا.5

ويف اللغة العربية، تعين مفردة »بعل« الرب؛6 لكن يف مصطلح 
الثقافة االسالمية، فان كلمة بعل، هي اسم علم لصنم كان يعبده 
النيب  أن بعث  اللبنانية إىل  اسرائيل« يف مدينة »بعلبك«  »بنو 
الياس هلدايتهم.7 وقيل: إن اسم هذه املدينة قد اقتبس من 

اسم ذلك الصنم.8
بعل،  نشأة  ماضي  حول  الرأي  إبداء  صعوبة  من  الرغم  وعلى 
بوصفه رب شعوب »اسيا الغربية«9 إال أنه ال شك يف أن هذا 
الوثن، كان يعبد بقرون قبل ميالد املسيح.10 وكان الفينيقيون 
يبدو،  ما  على  اجملاورة(  واملناطق  احلاليني  لبنان  سكان  )من 
وأوكلوا  لبعل،  مذحبا  صنعوا  وقد  عبدته.  اليت  األمم  أوائل  من 
الطقوس  يف  االانس كقرابني  يقدمون  وكانوا  حراسا كثر،  عليه 

واالحتفاالت.11
الكنعانيني،  وحضارة  بثقافة  )العربانيني(  اسرائيل  بين  أتثر  إن 
كان واسع النطاق والفتا. وابألحرى، فان مثة نوعا من العودة 
و »التعّرب بعد اهلجرة«12 إىل الثقافة الكنعانية مشهود لديهم. 
و  و»األردن«  »لبنان«  بني  تقع  بالد  »كنعان«13  وكانت 

»فلسطني« احملتلة حاليا.
إن تقدمي االنسان كقرابن، كان سائدا بني الكنعانيني. وكان مثة 
أتون ملتهب، بداخل وثن مولوخ الضخم. وكانوا يرمون األطفال 

القرابني وهم أحياء بداخل هذا األتون اآلكل للبشر.
وقد ورد يف »اإلجنيل« إله الكنعانيني أي مولوخ، مرارا ابعتباره إله 

تقدمي األطفال كقرابني. وحتدث الدكتور عبد الوهاب املسريي، 
ابسهاب عن الكنعانيني وأتثر »بين اسرائيل« بثقافتهم وحضارهتم 

وداينتهم، وأنيت على ذلك اتليا ابختصار:
اللون  وتعين  حورية  وهي كلمة  إىل كنعان،  ينسبون  الكنعانيني،  إن 
به.  ويتاجرون  األمحر  اللون  يصنعون  الكنعانيون،  وكان  األمحر. 
وحسب جدول األنساب يف »سفر التكوين« فان الكنعانيني، هم من 
ذرية كنعان بن حام بن نوح. واعترب الكنعانيون يف »العهد العتيق« من 
احلماة؛ بينما هم ساميون ولغتهم سامية أيضا. وقد يكون هذا التغري، 
جاء لتربير احلروب اليت دارت رحاها بينهم وبني العربانيني؛ بيد أن 
الكنعانيني، يف احلقيقة هم قبائل سامية، هاجروا يف الزمان الغابر، من 

صحراء شبه اجلزيرة العربية او صحراء »سورية«...
من  الربونز  وصنعوا  النحاس،  اكتشفوا  من  أول  الكنعانيون،  وكان 
تركيبه مع اخلارصني. كما استخدموا الذهب والفضة لزخرفة العاج، 
بتاريخ  الكنعانيني  ويرتبط اتريخ  أيضا...  احلديد  استخدموا  والحقا 

»مصر« إىل حد كبري...
إن صناعة األلوان لدى الكنعانيني ال سيما اللون األمحر واألرجواين، 

واليت اقرتنت ابمسهم، انتعشت انتعاشا كبريا.
اقتبس  وقد  الكتابة.  حروف  اخرتع  من  أول  الكنعانيون،  واعترب 
الفينيقيون والحقا العربانيون، ألفباء الكتابة منهم. إن تلك الكمية من 

األدب الكنعاين الذي وصل إلينا، معظمها من الشعر. 
وكانت الداينة الكنعانية، سامية متعددة اآلهلة، وكان هلا ابلغ األثر 
على الفكر الديين للعربانيني، بعد دخوهلم إىل »كنعان«... وكل مدينة 
من املدن الكنعانية، كان هلا إهلها اخلاص هبا؛ بيد أن هؤالء اآلهلة، 

كانوا يف الغالب بني اآلهلة الذين يعبدون من اجلميع...
وكان بعل، أفضل آهلة الكنعانيني ومركز جمموعة أخرى من اآلهلة. إن 
كلمة بعل، يف األصل، إسم عام )وليس خاصا(، وتعين السيد والرب. 
وهلذا السبب، كانت تطلق على اآلهلة املختلفة؛ بيد أن بعل األكرب، 

كان إله الطوفان والربق واملطر والعواصف. 
ومثة آهلة كنعانية أخرى، اشتقت أمساؤها من ملك. وقد استخدم هذا 
اإلسم بني العمونيني، كاسم خاص هلم، على هيئة »ملكوم«... وكان 
وكانت  احليوان، كقرابن.  عن  فضال  االنسان  يقدمون  الكنعانيون، 
القرابني تقدم إىل اآلهلة يف الكوارث الطبيعية املريرة والكبرية،  هذه 
بني  سائدة  اليت كانت  االخرى  والعادة  القرابني...  وأشرف  كأكرب 
الزان يف  املتدين، هي ممارسة  الديين  إىل مستواهم  الكنعانيني وتؤشر 
عبادهتم  من  جزء  تشكل  املمارسة،  هذه  وكانت  الدينية.  طقوسهم 

املتعلقة ابخلصوبة والتكاثر...
وقد أخذ العربانيون، احلضارة املادية من الكنعانيني، وكما أهنم ساروا 
والتقاليد والطقوس  العبادات واآلداب  الكثري من  على خطاهم يف 
الدينية، فاهنم اقتبسوا منهم الثقافة واحلضارة. كما تعلم العربانيون، 
الكنعانية. وكان أوائل منشدي  الزراعة يف »كنعان« وحتدثوا ابللغة 
اهليكل، من الكنعانيني، واملوسيقى اليت كانت تعزف يف عصر داوود 
وسليمان، كانت موسيقى كنعانية. كما أتثر الشعر العربي، ابلشعر 

الكنعاين...
وكانت املباين الدينية للعربانيني، تعود يف أصلها للكنعانيني. وكانت 

خارطة اهليكل، تشبه خارطة معابد الكنعانيني.
وكذلك  مهامجتها  طريق  عن  »كنعان«  أرض  إىل  العربانيون  ودخل 

الزواج والتعاون مع الكنعانيني...
ويف الفكر الصهيوين، يُنظر إىل العرب، على أهنم مبنزلة قوم كنعان. 
ابهنم  العرب،  تعترب  أمونيم«  إشارات كثرية يف كتاابت »غوش  ومثة 
كنعانيون ويبوسيون14 وعمالقة، جيب إابدهتم. ومن هنا، تزداد أمهية 

يوشع بن نون، الذي يذكره تالمذة مدارس اسرائيل خبري. 
إنه بطل عرباين توىل قيادة عمليات إابدة الكنعانيني...15

ويروي »الكتاب املقدس« يف »سفر الالويني« أن هللا أمر النيب 
موسى بقتل عبدة مولوخ واملقدمني القرابني له:

وقال هللا لـ مشه )موسى( هكذا: قل لبين ييسرائيل )إسرائيل(، ابن 
يقتل حتما كل من يقدم ذريته )أحد ما( ملوخل )الوثن اخلاص( من بني 
أبناء ييسرائيل والغرابء الذين يعيشون بني قوم ييسرائيل. وأن يقوم 
عامة الناس، برمجه، وأان أسلط غضيب على ذلك الشخص وأبيده من 
بني قومه؛ النه خصص من ذريته )أحدا( لـ ]الوثن[ موخل يف سبيل 
تدنيس مكاين املقدس واإلساءة إىل حرمة إمسي املقدس وإن غض 
عامة الناس، الطرف عن قتل ذلك الرجل الذي خصص من ذريته 
)أحدا( ملوخل، فاين سأسلط غضيب على ذلك الرجل وأسرته، وأبيده 
هو ومجيع الذين يتبعونه لينحرفوا على خطى موخل، من بني قومه. وإن 
راجع أحد، مستحضر األرواح والساحر، لينحرف متبعا إايهم. فاين 

سأسلط غضيب على ذلك الشخص، وأبيده من بني قومه.16
إن النصوص التارخيية تشهد، أن طقوس تقدمي االنسان كقرابن، 
كانت سائدة منذ األزمان الغابرة، بني الكثري من الطوائف والفرق 
شبه الدينية. إن املعابد امللطخة بدماء االزتك والقلوب النابضة 
وتقدمي  اجلنوبية"،  »امريكا  حضارات  بيد كهنة  الربئية  للقرابني 
الذي  والعقد  شيوا  األم كايل  لإلهلة  سنواي  القرابني  اهلندوس، 
كان يصنع من مجاجم االنسان واملعلق برقبة كايل اهلندي، هي 
مصاديق فحسب هلذه الواقعة الرهيبة؛ لكن اليهود هم من تقدموا 
دائما على سائر الشعوب البدوية يف هذا املضمار، حىت بعد تلقي 

األوامر والكلمات الوحيانية لألنبياء االهليني. 
وذكرت مصادر التفسري واللغة، يف وصف صنم بعل، أنه مصنوع 
 20 ارتفاعه  ويبلغ  األوجه،  ومربع  وجموف،  الذهب،17  من 
ذراعا18 ومثة ايقواتن يف عينيه19 كاالنسان اجلالس فوق كرسي، 
وهو أيكل شيئا، إذ يتحدث الشيطان من ابطنه، ليجر الناس 

إىل الضالل.20
وليست مثة معطيات دقيقة عما آل إليه بعل. وأفاد بعض التقارير 
عبادته  الستئصال  خيض  الذي  الكفاح  من  الرغم  على  أنه 
هذا  فان  وأخريا  استمرت.  عبادته  أن  إال  املختلفة،  األزمنة  يف 
الصنم، شأنه شأن سائر أصنام »اجلزيرة العربية« دمر مع انتشار 

االسالم.21
ويرى معظم املفسرين أن »بين اسرائيل« جلأوا بعد وفاة حزقيل 
النيب، إىل عبادة بعل وأعتربوا أن زوجة أخاب سامهت يف 

رواجه:
وأصبح أخاب ابن عمري، ملك اسرائيل يف العام الثامن والثالثني 
يف  عاما  وعشرين  اثنني  وحكم  »يهودا،  ملك  آسا  لسلطنة 
من  أكثر  الرب،  ضد  اخلطااي  وارتكب  أذنب  وقد  »سامرة«. 
أسالفه. وكأنه مل يكفه سري يربعام ابن نباط، على طريق اخلطيئة 
واملعاصي، حىت تزوج من ايزابل، بنت اتبعل، ملك »صيدون« 

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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الدراسات المهدوية اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

وخدم صنم بعل وعبده. وقد شيد معبدا ومذحبا لتقدمي القرابني 
لبعل يف سامرة.22

ألنفسهم  وصنعوا  وأوامره،  الرب  تعاليم  جلميع  ظهورهم  وأداروا 
عجلني من املعدن، وإهلة اشره، وعبدوا ما كان يف السماء، وخدموا 
ويقدموهنم  النار  يف  وفتياهتم  صبياهنم  حيرقون  وكانوا  بعل.  صنم 
قرابني ألواثهنم، وجلأوا إىل قراءة الطالع والسحر، وابعوا أنفسهم 

للشر والدانءة أمام الرب وأاثروا حفيظته.23
وكان إرميا النيب، من األنبياء الكبار لبين اسرائيل يف العصر 
الذي سقطت فيه »أورشليم« بيد نبوخذ نصر، ووقع بنو اسرائيل، 
يف سيب اببل. ومثة كتاب مستقل أشبه ابملراثة، يوجد يف أسفار 

»التوراة«.
إن انقسام اليهودية إىل الشمالية واجلنوبية واحلروب املتتالية بينهما 
ورواج الشرك وعبادة األواثن بني اليهود واألزمة االقتصادية، تسببت 
واالجتماعي،  والثقايف  السياسي  واحنطاطهم  قوهتم  بزوال  كلها 
وأزالت ازدهار واقتدار عهد سليمان. ويف هذه احلقبة، شهدان 
أنبياء مصلحني تتميز معظم تعاليمهم، بطابع اجتماعي  ظهور 
وأخالقي وثقايف. وقام هؤالء األنبياء مبوعظة الناس، وكذلك تنبؤ 
اهلي،  عذاب  هيئة  على  لليهود،  املستقبلية  املأساوية  األحداث 
وبذلك أنذروهم من العواقب السيئة ألعماهلم وتصرفاهتم... ويعد 

اشعيا النيب، األول يف هذه السلسلة من األنبياء. 
انتهاكهم  بسبب  الناس  وعامة  اليهود  وأعاظم  ملوك  وبخ  وقد 

أحكام يوم السبت وعبادة إله الشمس واخلطااي االخرى. 
رسالة إرميا، رسالة انتقاد هللا، ألمة مذنبة.24

إرميا  يقول  اسرائيل«،  »بين  على  هللا  غضب  لسبب  وتبياان 
 :النيب

يقول هللا: إنه سيحول »أورشليم« إىل خربة، وسيجعلها وكرا ألبناء 
آوى. وسيجعل مدن يهودا خاوية على عروشها وخالية من السكان 
وسيدمرها. سألت: إهلي! مل جيب حتويل هذه البالد إىل صحراء قاحلة 
وحارقة؛ حبيث ال جيرؤ أحد عبورها؟ أي انسان حكيم قادر على فهم 

هذا املوضوع؟ ملن أوضحت هذا األمر حىت يوضحه للناس؟

وقال هللا ردا على ذلك: »لقد مترد قومي على التعاليم اليت أبلغتهم 
إايها، ومل يعملوا مبا أبلغتهم به؛ بل وبدال من ذلك، احنازوا لرغباهتم 
وميوهلم النفسانية وعبدوا وفقا لتعاليم أجدادهم، أواثن بعل. وهلذا 
السبب، سأعطيهم طعاما مرا وأشرهبم ماء ساما. وسأفرقهم بني األمم 
اليت ال يعرفوهنا هم وال أجدادهم؛ وحىت سأالحقهم هناك، بسيف 

اهلالك لكي يبادوا ابملرة«.25
إن أحد أهم املهام الرئيسية لـ»بين اسرائيل« متثل يف مواكبة النيب 
»كنعان«  أرض  إىل  مصر  من  واهلجرة  ومتابعته   موسى
واجلهاد ضد األمم املقيمة يف هذه املنطقة، األمم اليت كانت تعيش 
أحد  والفجور؛ حبيث ورد يف  والفسوق  األواثن  عبادة  يف ذروة 

أسفار »العهد العتيق":
قال هللا ملوسى: 

أرض  إىل  ووصلتم  األردن  هنر  عربمت  عندما  إسرائيل:  لقوم  »قل 
كنعان، كان جيب أن تطردوا مجيع سكاهنا، وأن تبيدوا مجيع أواثهنم 
ومتاثيلهم، وهتدموا املعابد الكائنة يف أعلى اجلبال، حيث كانوا يعبدون 

أواثهنم...«26
املتعلق ابلتملك واالستيالء وختلوا  اجلزء  التقطوا  اسرائيل  بين  لكن 
النيب موسى والداينة املوسوية اإلهلية.  عن اجلزء املهم يف معية 
 وابلتايل، فاهنم الذين تدفقوا وفقا لتعاليم هللا ملواكبة النيب موسى
لتحويل الكنعانيني والعمالقة املصابني بعبادة األواثن واملنغمسني يف 
حتولوا  وموسويني،  يهود  إىل  والسحر،  وامللذات  والفجور  الفسوق 
هم يف الصورة والسرية إىل كنعانيني، ورضخوا جلميع صفاهتم الرذيلة 
والدنيئة وآمنوا هبا. ومن هذه الصفات الدنيئة ميكن اإلشارة إىل عبادة 
مولوخ وتنفيذ طقوس تقدمی القرابني هلذا الوثن الشيطاين والتطبع بطبع 
التمرد واحلكم الشمويل، والذي تناقلوه جيال بعد جيل إىل أن وصلوا 

إىل العصر احلاضر. 
وقد حزن ذلك النيب ]إرميا[ وغضب ملشاهدته قومه وهم يعبدون 

بعل ومولك ]مولوخ[.27
أو  املقدسة،  لألحجار  يسجدون  الناس،  من  ملفتة  أقلية  وكانت 
يعبدون بعل وأستارته، أو يستنجدون على طريقة البابليني، ابلغيب 
أو يقيمون أصناما ويولوعون البخور هلا أو يعبدون العجل الذهيب، أو 
يقيمون يف اهليكل، اجتماعات واحتفاالت عبادة األواثن، أو يرغمون 

أبنائهم على املرور كقرابني عرب النار...28
وكانت أستارتة29 يف األساطري »الفينيقية« إهلة اإلخصاب واجلمال 
والغرام اجلنسي ومتطابقة مع إيشرت30 البابلية، واعتربوها الحقا إهلة 

القمر بسبب توحدها مع اآلهلة االخرى.32

والالفت أن العربانيني، كلفوا بتهدمي املعابد املنتشرة يف أعايل اجلبال 
وأماكن استقرار األواثن؛ بيد أهنم استساغوا عبادة األواثن، لدرجة 
أهنم ابدروا إىل إعادة بناء وأتهيل وتطوير األديرة ومعابد األواثن. 
وتعد اليوم مدينة »صفد« يف »اجلليل« واحدة من املدن األربع 

املقدسة لليهود، أكرب معقل للكاابليني اليهود. 
إن »صفد«32 مأخوذة من الكلمة الكنعانية »صفت« مبعىن العطاء 
والكرم، هو إسم مدينة يف اجلليل. وتقع يف أعلى جبل يبلغ ارتفاعه 
األربع  املدن  من  وواحدة  البحر،  سطح  عن  قدما  و 780  ألفني 

املقدسة لليهود )مع القدس واخلليل وطرباي(...
وحتولت صفد يف القرن السادس عشر للميالد إىل مركز ديين. وكان 
و  لوراي35  وإسحاق  عاروخ«34  »شوحلان  مؤّلف  يوسف كارو33 
القبالة  تعاليم  شخصيات  أعاظم  من  وهم  فيتال36  َحييم  تلميذه 
املدينة. وأصبحت بذلك صفد، مركزا  يعيشون يف هذه  ]الكاابال[ 

للتعاليم والدراسات القبالية.37
إن القبالة38 هو التصوف اليهودي بعينه، ويستند إىل التنسك 
غري اإلهلي والغامض وطبعا املدنس ابملعتقدات اخلرافية والسحرية. 
إن الكاابليني اليهود املقيمني يف صفد، يسعون من خالل القيام 
البلدان  يف  قوهتم  وتقويض  املؤمنني  ملواجهة  اخلاصة،  ابلطقوس 
العابدة  واألايدي  الدولية  للصهيونية  دعما  وذلك  االسالمية، 

للشيطان يف األديرة الصهيونية وحمافل املاسونية العاملية. 
وكان ريّب إسحاق لوراي، أب التصّوف الكاابالئي اليهودي )1534-

1572م.( واملنظر اجلديد للقبالية، ينتمي إىل أسرة يهودية شهرية، 
تنتشر فروعها يف الكثري من الدول األوروبية واإلسالمية. وكان أخيه، 

مردخاي، مقاول ضرائب ثري يف »فرنسا«. 
وذهب إسحاق وهو ايفع إىل »مصر« وأقام ملدة يف جزيرة ابلقرب من 
»القاهرة«، كانت تعود لعمه وأب زوجته. ويف هذه احلقبة، حتول لوراي 
إىل منظر للقبالية وأحد القادة الرئيسيني هلذه الطائفة... وكان أنصار 
لوراي، ينادونه، مسيح بن يوسف، الذي ميهد الطريق لظهور املسيح 

الرئيسي، املسيح بن داوود )السلطان املوعود لليهود(.39
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توجد أحاديث يف بعض الكتب تقول: إن املهدي من ولد 
العباس فهناك تعارض بينها و بني الرواايت اليت قدمناها فعلينا 

اإلجابة عنها: 
حامل  إنك  الفضل!  أم  »اي  قال:  أنه   هللا رسول  عن  روي 
ال  أن  الفريقان  حتالف  وقد  وكيف  رسول هللا  اي  فقالت:  بغالم«، 
أيتوا النساء؟ قال: »هو ما أقول لك.« فإذا وضعتيه فأتيين به 
]كذا[. قالت: فلما وضعته أتيت به رسول هللا فأذن يف أذنه 
اليمىن وأقام يف أذنه اليسرى وقال: »اذهيب أبيب اخللفاء.« قالت: 
 فأتيت العباس فأعلمته، فكان رجال مجيال لباسا، فأتى النيب
فلما رآه رسول هللا قام إليه فقبل بني عينيه مث أقعده عن ميينه. 
مث قال: »هذا عمي فمن شاء فلبياه بعمه.« قالت: اي رسول هللا 
بعض هذا القول! فقال: »اي عباس! مل ال أقول هذا القول وأنت 

عمي وصنو أيب وخري من أخلف بعدي من أهلي؟« 
فقلت: اي رسول هللا! ما شيء أخربتين به أم الفضل عن مولودان هذا؟ 
قال: »نعم اي عباس! إذا كانت سنة مخس وثالثني ومائة فهي 

لك ولولدك، منهم السفاح، ومنهم املنصور، ومنهم املهدي.«1
وروي أيضا عن رسول هللا أنه قال: »اي عباس!« قال: لبيك 

اي رسول هللا! فقال: »اي عم النيب! إن هللا ابتدأ يب اإلسالم وسيختمه 
بغالم من ولدك وهو الذي يتقدم لعيس )عيسی بن مرمی(.«2

کما أنه روى عنه أيضا: »وهللا إن منا بعد ذلك السفاح، واملنصور، 
واملهدي، يدفعها إىل عيسی بن مرمی.«3 

روي عن رسول هللا قال: »املهدي من ولد العباس ]عمي[.«4  
وروي أيضا عنه أنه قال: »يل النبوة ولكم اخلالفة، بكم يفتح هذا 

األمر وبكم خيتم.«5
الی  العباس  بن  ملك  امتداد  يف  املروية  األحاديث  طرائف  ومن 
ابن عساكر يف  ما رواه  القيامة:  يوم  إىل  املهدي، مث  ظهور 
»اتريخ دمشق« ويف هتذيبه إبسناده قال: حدثنا أبو القاسم عبد 
هللا بن أمحد بن عامر الطائي، حدثين أيب أمحد بن عامر بسر من 
رأى يف يوم الذي مات فيه احلسن بن علي بن حممد بن علي 
موسى  بن  علي  بن  احلسن  أبو  حدثنا   ،الرضا موسى  بن 
الرضا، قال: حدثين أيب موسی بن جعفر، عن أبيه جعفر 
بن حممد، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، عن 
أبيه احلسني بن علي، عن أبيه علي بن أيب طالب، قال: قال 

 :رسول هللا

شبهة أّن المهديشبهة أّن المهدي
د. عزالدين رضاجنادد. عزالدين رضاجناد

من بنى عّباسمن بنى عّباس

االمام المهدی و مستقبل العالم

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 
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»هبط علي جربئيل وعليه قباء أسود وعامة سوداء، فقلت: ما 
هذه الصورة اليت مل أرك هبطت علي فيها قط؟ قال: هذه صورة امللوك 

من ولد العباس عمك. قلت: وهم على حق؟ قال جربئيل: نعم.« 
وقال النيب: »اللهم اغفر للعباس ولولده حيث كانوا وأين كانوا. 
هبذا  اإلسالم  هللا  يعز  زمان  أمتك  على  ليأتني   :جربئيل قال 
السواد، قلت: رايستهم من؟ قال: من ولد العباس، قلت: وأتباعهم؟ 
قال: من أهل خراسان، قلت: وأي شيء ميلك ولد العباس؟ قال: 
ميلكون األصفر واألخضر، واحلجر واملدر، والسرير واملنرب، والدنيا 

إىل احملشر وامللك إىل املنشر.«
ومن طرائف ما روي يف أن املهدي من بين أمية وعبد مشس: 
روايتان أوردمها ابن محاد )ص ۱۰۲ و ۱۰۳(، أوالمها بسندها 
املهدي إنه إذا  إىل حممد بن احلنفية تقول يف جواب سؤال عن 
كان فإنه من ولد عبد مشس، والثانية بسندها إىل ابن عباس تقول: 
مهداين من بين عبد مشس، أحدمها عمر األشج ومل نعثر على من روى 

أن املهدي من بين أميه غريه. 
كما توجد روايتان تذكران أن امسه حممد بن عبد هللا، وتشريان إىل 
أنه ابن احلسن املثين املعروف، روى أوالمها أبو الفرج االصفهاين يف 
»مقاتل الطالبيني« )ص ۱۹۳ و ۱۹۶(، بسنده إىل أيب هريرة، 
قال: إن املهدي امسه حممد بن عبد هللا. والثانية يف عرف السيوطي، 
»احلاوي«، ج ۲، ص 66، مرسلة، عن ابن أيب جرير يف هتذيب 
اآلاثر، تقول: وامسه حممد بن عبد هللا، خيرج إليه األبدال من الشام 
ليوث  احلديد، رهبان ابلليل  زبر  قلوهبم  العراق، كأن  والعصب من 

ابلنهار. 
»حلية  يف  رواها  عمر،  أوالد  من  أنه  تذكر  رواية  توجد  کما 
األولياء«، ج 5، ص 254، بسنده إىل عبد هللا بن عمر أنه كان 
كثريا ما يقول: ليث شعري من هذا الذي يف وجهه عالمة من ولد 
عمر، ميأل األرض عدال؟ وقد رواها عنه، وعن ابن عساكر احلنفي 
 ،۳۷۸4۷ احلديث:   26 ص   ،14 ج  العمال«،  »كنز  يف 

بتفاوت يسري. 
وقد حاول بعضهم أن يطبقها على عمر بن عبد العزيز ابعتباره 
من ولد عمر من جهة األم، ولكن مل جند أن عمر بن عبد العزيز 
قتل  بل  األرض عدال،  مل ميأل  أنه  كان يف وجهه عالمة، كما 
بعد مدة قليلة من خالفته. هذا، وقد أعرض العلماء واحملدثون 
عن هذه الرواايت الغريبة يف نسب املهدي، ومل يقفوا عندها 
طويال ما عدا رواايت: أن املهدي عليه من أوالد العباس، ألهنا 
العباسيني وأتثريهم على  أكثر وأشهر، وهبذا تعرف مدى نفوذ 

مصادر احلديث حىت يف مثل نسب املهدي الذي وردت فيه 
أحاديث كثرية صحيحة ومتواترة. 

واحدة  أسانيدها  تقدوا  العلماء  أن  اخلطب  يهّون  الذي  ولكن 
واحدة، ومل ممال خيل سند فيها من راو جمهول، أو مشهود عليه 
ابلوضع والكذب، أو متهم يف حديثه لغلوه يف بين العباس. فمثال 
اخلطيب  رواية  سند  يف  الوارد  السحيمي  اليامي  جابر  بن  حممد 
البغدادي، قال عنه اخلباري: ليس ابلقوي، وقال أمحد: ال حيدث 
عنه إال شر منه، وقال ابن حبان: كان أعمى يلحق يف كتبه ما ليس 

من حديثه، ويسرق.6 
وقال الذهيب عن حديث اخلطيب الثاين: ويف سنده عبد هللا بن 
أمحد بن عامر، عن أبيه، عن على الرضا، بتلك النسخة املوضوعة 

الباطلة، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. 
قوال الواعظ البغدادي: يروي عن أهل البيت نسخة ابطلة.7 

وقال الذهيب: ويف السند أمحد بن راشد اهلاليل، عن سعيد بن خيثم 
خبرب ابطل يف ذكر بين العباس، من رواية خيثم عن حنظلة، عن أمحد 

بن راشد فهو الذي اختلقه جبهل.8 
النظر عن نقد أسانيد هذه األحاديث، فهل تصلح  ومع قطع 
 املهدي املتواترة أبن  الصرحية  أن تكون معارضة لألحاديث 
من علي وفاطمة؛ واليت رواها أئمة احلديث كافة كما تقدم، 
وبلغت طرقها بل طرق بعضها عشرات من أصح الطرق وأعالها، 
إلثبات  منها  واحد  طريق  واحملدثني  العلماء  عند  يكفي  حبيث 

حكم شرعي أو موضوع. 
ومضافة إىل ذلك فقد وردت عدة أحاديث، خاصة يف مصادران 

الشيعية، تنفي أن يكون املهدي من ولد العباس. 
نعم، حيتمل أن يكون صدر عن ابن عباس قوله: منا املهدي انقال 
ذلك عن النيب أو مفتخر به، ويكون قصده أنه من بين هاشم 
ال من ذرية العباس، ويف أحاديث ابن عباس أحاديث كثرية يفتخر 
هبا أبنه من بين هاشم يف مقابل بين أمية أو غريهم، ويتكلم فيها 

بصيغة مجع املتكلم.9
وکما - قيل - من املمكن أن تكون هذه الرواايت من وضع دعاة 
أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا املنصور امللقب ابملهدي وهو اثلث 
اخللفاء العباسيني، فقد ادعيت له املهدوية ووضعت لصاحل دعواه 

أحاديث جتعل املهدي من ذرية العباس. 
اللهم عجل لوليك الفرج وسهل خمرجه، واجعلنا من أنصاره و 

منتظريه... 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

اهلوامش:
1. الطرباين، »األوسط«: على ما يف »جممع الزوائد« ابن حيان: على ما 
يف »ذخائر العقبی« أبو نعيم األصبهاين: على ما يف »اخلصائص الکربی«، 

»اتريخ بغداد«، ج ۲، ص ۹۳.
الشافعي،  بكر  أبو  الغيالنيات،  املغربية.  ما يف  بن کليب على  اهليثم   .2
على ما يف مجع اجلوامع. اإلفراد، الدارقطيب: على ما يف »كنز العمال« ابن 
عدي: على ما يف الليايل املصنوعة. »اتريخ بغداد«، ج ۳، ص ۳۲۳. 

بتفاوت. 
3. ابن محاد، ص۱۱۰ و ۱۱ و ۱۲۲، بتفاوت يف »السند عيون األخبار«، 

ابن قتيبة: ج 1، ص ۳۰۲، »املستدرک احلاكم«، ج 4، ص 514.
»خريدة  ۲۰۹؛  ص  العقبی«،  »ذخائر  ۱۰۳؛  ص  محاد،  ابن   .4

العجائب«، ص۱۹۹.
5. »اتريخ بغداد«، ج ۳، صص ۳۶۹-۳۶۸؛ ابن عساکر، »هتذيب«، 

ج 7، ص 247-246.
6. »الضعفاء، ج ۲، ص ۱۰۳؛ »ميزان االعتدال«، ج ۳، ص 4۹۸. 
7. »ميزان االعتدال«، ج ۲، ص ۳۹۰؛ »الضعفاء«، ج ۲، ص ۱۱۰.

8. »ميزان االعتدال«، ج ۱، ص ۹۷.
9. راجع: »معجم احاديث اإلمام املهدي«، اجلزء األول، مت إعداده يف 
مؤسسة املعارف اإلسالمية، حتت إشراف ساحة حجة اإلسالم واملسلمني 

الشيخ علي الكوراين، الطبعة األوىل ۱۹۱۱ه.

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

1434 ه.ق.، ج 6، صص 12-32؛ ابلتخليص.
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حممدتقی املوسوي االصبهاين

يدل عليه ما رواه الصدوق يف كمال الدين:
إبسناده عن الصادق قال: »إن هللا تبارك و تعاىل خلق أربعة 
أرواحنا«،  ألف عام، فهي  نورا قبل خلق اخللق أبربعة عشر  عشر 

فقيل له: ايبن رسول هللا! و من األربعة عشر؟ 
 ،و علي و فاطمة و احلسن و احلسني حممد« :فقال
و األئمة من ولد احلسني آخرهم القائم، الذي يقوم بعد غيبته، 

فيقتل الدجال، و يطهر األرض من كل جور و ظلم.«1 
و فيه أيضا: إبسناده عن النزال بن سربة، قال: خطبنا أمري املؤمنني 
علي بن أيب طالب فحمد هللا عز و جل، و أثىن عليه، و 
صلى على حممد و آله، مث قال: »سلوين أيها الناس قبل أن 
تفقدوين«  - ثالاث- فقام إليه صعصعة بن صوحان، فقال: اي أمري 

املؤمنني مىت خيرج الدجال؟
فقال له علي: »اقعد، فقد مسع هللا كالمك، و علم ما أردت، 
و هللا ما املسؤول عنه أبعلم من السائل، و لكن لذلك عالمات و 
هيئات يتبع بعضها بعضا، كحذو النعل ابلنعل، و إن شئت أنبأتك 

هبا.« 

قتل الدجال و هو 
رئيس أهل الضالل

قال: نعم، اي أمري املؤمنني !
فقال: »إحفظ، فإن عالمة ذلك: 

إذا أمات الناس الصالة، و أضاعوا األمانة، و استحلوا الكذب، و 
أكلوا الراب و أخذوا الرشا، و شيدوا البنيان، و ابعوا الدين ابلدنيا، 
و استعملوا السفهاء و شاوروا النساء، و قطعوا األرحام، و اتبعوا 
الظلم فخرا،  األهواء، و استخفوا ابلدماء، و كان احللم ضعفا، و 
و كانت االمراء فجرة، و الوزراء ظلمة، و العرفاء خونة، و القراء 
فسقة، و ظهرت شهادة الزور، و استعلن الفجور، و قول البهتان و 
اإلمث و الطغيان، و حليت املصاحف، و زخرفت املساجد، و طولت 
اختلفت  و  الصفوف،  ازدمحت  و  األشرار،  اكرمت  و  املنارات 2  
النساء  شارك  و  املوعود،  اقرتب  و  العهود  نقضت  و  القلوب، 
أزواجهن يف التجارة حرصا على الدنيا و علت أصوات الفساق، و 

استمع منهم.
و كان زعيم القوم أرذهلم، و اتقي الفاجر خمافة شره، و صدق الكاذب 
و ائتمن اخلائن، و اختذت القيان  و املعازف ، و لعن آخر هذه االمة 
النساء ابلرجال، و  تشبه  السروج، و  الفروج  أوهلا، و ركب ذوات 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

الرجال ابلنساء، و شهد الشاهد من غري أن يستشهد، و شهد اآلخر 
قضاء لذمام بغري حق عرفه، و تفقه لغري الدين، و آثروا عمل الدنيا 
على ]عمل [ اآلخرة، و لبسوا جلود الضأن على قلوب الذائب، و 
قلوهبم أننت من اجليف و أمر من الصرب، فعند ذلك الوحا الوحا مث 
العجل العجل، خري املساكن يومئذ بيت املقدس، و ليأتني على الناس 

زمان يتمىن  أحدهم أنه من سكانه.«
فقام إليه األصبغ بن نباتة فقال: اي أمري املؤمنني، من الدجال؟

فقال: »أال إن الدجال صائد بن صائد فالشقي من صدقه، 
قرية  من  إصفهان،  هلا:  يقال  بلدة  من  خيرج  من كذبه،  السعيد  و 
العني االخرى يف جبهته  و  اليمىن ممسوحة،  عينه  ابليهودية،  تعرف 
تضي ء كأهنا كوكب الصبح، فيها علقة كأهنا ممزوجة ابلدم، بني عينيه 
مكتوب: كافر، يقرأه كل كاتب و امي، خيوض البحار، و تسري معه 
الشمس، بني يديه جبل من دخان، و خلفه جبل أبيض، يري الناس 

أنه طعام.
خيرج حني خيرج يف قحط شديد، حتته محار أقمر خطوة محاره ميل 
تطوى له األرض منهال منهال، ال مير مباء إال غار إىل يوم القيامة، 
و  اإلنس  و  اجلن  من  اخلافقني  بني  ما  يسمع  صوته  أبعلى  ينادي 
الشياطني، يقول: إيل أوليائي »أان الذي خلق فسوى، و قدر فهدى، 
أان ربكم األعلى« و كذب عدو هللا، إنه أعور، يطعم الطعام، و ميشي 
يف األسواق، و إن ربكم ليس أبعور و ال يطعم و ال ميشي و ال يزول، 

تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.
أال و إن أكثر أتباعه يومئذ أوالد الزان، و أصحاب الطيالسة اخلضر، 
يقتله هللا عز و جل ابلشام على عقبة تعرف بعقبة »أفيق«،3 لثالث 
ساعات مضت من يوم اجلمعة على يد من يصلي املسيح عيسى بن 

مرمی خلفه. أال إن بعد ذلك الطامة الكربى.«
قلنا: و ما ذلك اي أمري املؤمنني؟

قال: »خروج دابة األرض من عند الصفا، معها خامت سليمان 
بن داود، و عصا موسى تضع اخلامت على وجه كل مؤمن، 
فينطبع فيه: هذا مؤمن حقا و تضعه على وجه كل كافر فيكتب فيه: 

هذا كافر حقا، حىت أن املؤمن لينادي:
الويل لك اي كافر، و أن الكافر ينادي: طوىب لك اي مؤمن، وددت 
أين كنت مثلك فأفوز فوزا عظيما. مث ترفع الدابة رأسها فرياها من 
بني اخلافقني إبذن هللا جل جالله، و ذلك بعد طلوع الشمس من 
مغرهبا، فعند ذلك ترفع التوبة، فال يقبل توبة، و ال عمل ينفع، و ال 
يـَنـَْفُع نـَْفساً ِإمياهُنا مَلْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل َأْو َكَسَبْت يف ِإمياهِنا َخرْيًا.«4
مث قال: »ال تسألوين عما يكون بعد هذا، فإنه عهد إيل حبييب 

رسول هللا أن ال اخرب به غري عرتيت.«

فقال النزال بن سربة: فقلت لصعصعة بن صوحان: ما عىن أمري 
املؤمنني هبذا؟

 فقال صعصعة: ايبن سربة، إن الذي يصلي خلفه عيسى بن مرمی
هو الثاين عشر من العرتة، التاسع من ولد احلسني بن علي، و هو 
الشمس الطالعة من مغرهبا، يظهر عند الركن و املقام، فيطهر األرض، 

و يضع ميزان العدل، فال يظلم أحد أحدا.
 فأخرب أمري املؤمنني عليه الصالة و السالم أن حبيبه رسول هللا
 5.عهد إليه أن ال خيرب مبا يكون بعد ذلك إال عرتته األئمة

أقول: ال ريب يف حكم الشرع و العقل السديد أبن قاتل هذا 
الكافر العنيد يستوجب أن يدعى له ابلنصر و التأييد.

مث إن هذا اخلرب و إن كان ضعيفا ابشتماله على عدة جماهيل، 
لكن أكثر ما تضمنه معتضد بغريه من األخبار املروية عن األئمة 

.األطهار

اهلوامش:
1.الشيخ الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 335، ح 7؛ عنه العالمة 
اجمللسي، »حباراالنوار«، ج 15، ص 23، ح 40 و ج 25، ص 15 ح 

29، و ج 51، ص 144 ح 9.
2. املنار، ب.

3. قرية بني حوران و الغور.
4. سورة األنعام، اآلية 158.

عنه   ،1 ح   ،525 2، ص  ج  الدين«،  »كمال  الصدوق،  الشيخ   .5
»البحار«،  ج 52، ص 192 ح 26؛ احلائري اليزدي، »إلزام الناصب«، 

ج 2، ص 131.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«، مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، صص 217-214.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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ولد عبداملنعم احلسن عام 1969م. يف قرية »مسمار« الواقعة 
شرق »السودان«، وترعرع يف أسرة متواضعة، تتعّبد وفق املذهب 

املالكي.
للقرية وله مكانة خاصة عند سكاهنا،  إماماً وشيخاً  أبوه  كان 
ألنّه كان من املقرّبني واملساعدين ملرشد الطريقة اخلتمية اليت تعترب 
يف  وهو  أبوه  تويف  السودان.  يف  الكربى  الصوفية  الطوائف  من 
فأمت  "الكربة"،  منطقة  إىل  اسرته  انتقلت  مث  التاسعة من عمره، 
هناك دراسته االبتدائية، مث انتقل إىل مدينة "بورتسودان" لظروف 

الدراسة واملعيشة.

دراسته اآلكادميية
يقول عبداملنعم: 

بدأت يف »بورتسودان« مرحلة جديدة من حيايت بني صخب 
املتوسطة  القرية، درست  عن  متاماً  اليت ختتلف  واجوائها  املدينة 
والثانوية ومل يكن يل هم يف هذه الفرتة سوى إهناء الدراسة اجلامعية 
والتخرج واالنطالق يف احلياة حىت استطيع مساعدة إخويت يف 
أعتاب  على  وأصبحت  سراعاً  السنوات  مضت  ااُلسرة.  إعالة 
تؤهلين  نتيجة  فأحرزت  للشهادة  امتحنت  الثانوية،  من  التخرج 
لدخول »جامعة القاهرة« بـ»اخلرطوم« اليت أصبحت فيما بعد 
جامعة النيلني، واخرتت كلية احلقوق، كان اهتمامي االجتماعي 

يفوق اهتمامي األكادميي و وجدت نفسي يف هذا اجلانب حيث 
تعرفت على الكثريين واستفدت من التجارب.

السودانيني  للطالب  العام  لالحتاد  رئيساً  أصبحت  ذلك  بعد 
ابلوالية الشمالية، وكنت سعيداً بذلك لعلي أخدم الطالب وأقدم 
شيئاً يكون ذخراً يل يف آخريت، خصوصاً وأن أغلب الناس ابتوا 
املوت  يدركنا  ندري مىت  تقرتب وال  والساعة  غفلة  يعيشون يف 
حينها لن تنفعنا تقوى آابئنا إالّ مبقدار ما استفدان مما قّدموه لنا 

من نصح و إرشاد وتربية قومية.

التعرف على شخصية متكاملة
استقّر يب املقام يف العاصمة اخلرطوم ألبدأ الدراسة اجلامعية.. ويف 
أحد أحيائها حيث اخرتت أن أسكن مع أقرابئي كان يسكن 
أحد أبناء عموميت وحيداً يكافح يف احلياة بني الدراسة والعمل... 
كان متديناً يعيش حياة سعيدة رغم أنه ال ميلك شيئاً من الوسائل 

املادية للسعادة ورمبا خيتصر طعامه يف اليوم بوجبة واحدة.
به و خبلقه و زهده -  الكثري  كنا نزوره ابستمرار - إلعجابنا 
وجنلس معه و حناوره يف كثري من قضااي الدين و املوت و اآلخرة، 
كان ينبوعاً من العلم، وحديثه معنا كان خيلق فينا روحاً إميانية 
ودفعة معنوية مضاعفة و ذلك ملواجهة احلياة و الزهد يف الدنيا... 
وكنا نعجب من تدينه الذي ينبع من إخالص قلما جتده عند أحد 
خصوصاً يف هذا الزمن الذي غلبت عليه املادية وأصبح الدين 
حمصوا  فإذا  معايشهم  مادّرت  حيوطونه  الناس  ألسنة  على  لعقاً 

ابلبالء قل الداينون.
أحسسنا و حنن نتحدث إليه أننا نقف مع أحد أولئك الذين 
جاهدوا مع رسول هللا يف بدر وأحد وحنني... خترج الكلمة 
من قلبه فنشعر هبا يف أعماق وجداننا، كان كثري الصوم... دائم 
العبادة هلل تعاىل...أحياانً نبيت معه ليايل كاملة فنراه ابلليل قائماً 
يدعو هللا و يتلو كتابه ويف الصباح يدعو هللا بكلمات مل  قانتاً 
نسمع هبا من قبل، كلمات يناجي هبا ربنا عّزوجّل هي بال شك 
ليست لبشر عادي، البد أهنا من قول الرسول ولكن عجباً 
مل نسمع هبا من قبل، ومل نقرأها ضمن مناهجنا الدراسة وال كتبنا 
فيجيبنا  تقرؤه؟!  الذي  هذا  ما  سؤاله  إيل  فنضطر  اإلسالمية.. 
أبنه دعاء الصباح ألمرياملؤمنني علّي بن أيب طالب فنوجم 

مبهوتني. أحببناه لورعه وإذا به شيعي!
كثرياً ما كان يثري احلديث عن أمهية التدين والدين والبحث عن 
سبل النجاة قبل أن أييت األجل احملتوم، وهذا احلديث كان يثري 
فينا إحساساً ابملسؤولية يؤرقنا فكنا نتحاشى فتح احلوار معه من 
األساس، إىل أن جاء يوم ابتدأان معه حواراً صرحياًـ  بعد أن الحت 
لنا يف األفق أشياء استغربناها ـ حول هذا الدين الذي يتعبد به 
إىل هللا تعاىل، وأول معلومة ثبتت لدينا أنه جعفري إمامي إثنا 

عشري شيعي!

انفتاح ابب احلوار والنقاش
قوية ابعتباران متمسكني مبذهب أهل  انطلقنا معه يف حوارات 
السنة واجلماعة أو ال أقل )ذلك ما عليه آابؤان وحنن على آاثرهم 
سائرون( وكان النقاش ميتد لساعات طويلة وكانت حجته قوية 
بّينة مدّعمة ابألدلة والرباهني العقلية والنقلية، ومل يعتمد على طول 
حواره معنا على كتاب أو مصدر شيعي مما يعملون به، بل كان 

يرشدان إىل مصادر أهل السنة واجلماعة لنجد صدق ادعائه.

عدم االذعان ابحلق
رغم أن حديثه وأدلته و بعض الكتب اليت قرأانها كانت حتدث 
فينا هزة داخلية إالّ أننا كنا نكابر وال نظهر له من ذلك شيئاً... 

وعندما جنتمع بعيداً عنه كنا أنسف حلاله ونصفه أبنه مسكني.

واخرياً بنور فاطمة اهتديت
لتحيته  عمي  ابن  دار  إىل  ذهبت  أن   - يوم  ذات   - صادف 
انتباهي صوت خطيب  و التحدث معه يف أمور عامة، فلفت 
ينبعث من جهاز التسجيل قائال: وهذه اخلطبة وردت يف مصادر 
السنة و الشيعة وقد ألقتها فاطمة الزهراء لتثبيت حقها يف فدك، 
شعاع  فتدفق  اخلطبة  يف  مجيل  هادئ  بصوت  اخلطيب  بدأ  مث 
كلماهتا إىل أعماق وجداين، تبنّي يل أن مثل هذه الكلمات ال 
خترج من شخص عادي حىت ولو كان عاملاً مفوهاً درس آالف 
السنني، بل هي يف حّد ذاهتا معجزة، كلمات بليغة.. عبارات 
رصينة، حجج دامغة وتعبري قوي... تركت نفسي هلا، واستمعت 

المستبصـرون

المستبصـرون

عبد المنعم الحسنعبد المنعم الحسن
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بدأت  اليت  الكلمات  خطبتها  بلغت  عندما  بكل كياين  إليها 
هبا هذا الفصل - راجع الفصل الرابع كتابه وقد ذكر شيئاً من 
خطبتها - مل أمتالك نفسي و زاد اهنمار دموعي، وتعجبت 
من هذه الكلمات القوية املوجهة إىل خليفة رسول هللا! ومما 
زاد يف حرييت أهنا من ابنة رسول هللا فماذا حدث وملاذا.. 
وكيف.. ومع من كان احلق؟!! وقبل كل هذا هل هذا االختالف 
حدث حقيقة؟ ويف الواقع مل أكن أعلم صدق هذه اخلطبة ولكن 

اهتزت مشاعري حينها...
ال  جرحاً  فتحت  أعماقي،  إىل  نفذت  اخلطبة كالسهم  كانت 
أظنه يندمل بسهولة ويسر، غالبت دموعي و حاولت منعها من 

االحندار ما استطعت!
ولكنها اهنمرت وكأهنا تصر على أن تغسل عار التاريخ يف قليب، 
فكان التصميم للرحيل عرب حمطات التاريخ للتعرف على مأساة 
األمة، وتلك كانت هي البداية لتحديد هوية السري واالنتقال عرب 

فضاء املعتقدات والتاريخ وامليل مع الدليل...
قّررت مع أول دمعة نزلت من آماقي اخلوض يف غمار البحث 
جبدية، وكنت ال أريد يف هذا اجملال أن امسع من أحد، بل كنت 
دموعي  الشريط، كفكفت  انتهى  النطلق.مث  اخليط  بداية  أريد 
حماوال إخفاءها حىت ال حيس هبا ابن عمي، ال أدري ملاذا؟ رمبا 
اعتزازاً ابلنفس، ولكن هول املفاجأه جعلين أهنمر عليه مبجموعة 
من األسئلة وما أردت جواابً، إمنا هي حماولة للتنفيس وكان آخر 
أسئليت: إذا كان ما جاء يف بعض مقاطع اخلطبة صحيحاً فهل كل 

ذلك من أجل فدك قطعة األرض؟!
أجابين: عليك أوال أن تعرف من هي فاطمة، مث تبدأ البحث بنفسك 
اخليط  بداية  فيه  جتد  مصدر  وأول  قناعيت،  عليك  أفرض  ال  حىت 
مل  اليت  املفاجأة  فكانت  الكتاب  وانولين  البخاري«،  »صحيح 

أتوقعها.
و  الدليل  علينا  فاقام  تقريباً،  سنتني  عمي  ابن  مع  حواري  دام 
احلجة بصحة ما هو عليه، فما كان منا يف النهاية إالّ التسليم بعد 

البحث والتنقيب وانكشاف احلقائق.

مشاعر حالة االستبصار
يصف عبداملنعم احلالة اليت انتابته حني حتوله واستبصاره قائال:

فجأة أحسست بربودة تلفح وجهي وبرعدة تنتاب أوصايل يف يوم 
حار من أايم فصل الصيف الذي يتميز به السودان، و رغم درجة 
احلرارة العالية يف ذلك اليوم إالّ أنين شعرت أبهنا تدنت إىل ما دون 
الصفر.برهة مرت مث شعرت بدفء احلقيقة... وبنور ينكشف 
أمامي وهبالة قدسية تلفين، وإذا ابحلجب اليت أثقلت كاهلي قد 
انزاحت، وملع برق احلقيقة أمام نظري، وإذا يب أبدأ أول خطوايت 

يف االجتاه الصحيح.
كانت أصعب حلظات العمر هي وقت اكتشاف عمق املأساة 
اليت كنا نعيشها، واليت كانت نتاجاً طبيعياً للجهل املركب الذي 
كان يغشى عقولنا... خصوصاً وأن هذه املأساة كانت متمركزة 
يف اعتقادان وديننا. أن جيد اإلنسان نفسه خمطئاً يف تقدير أمور 
حياته اليومية مثل لون الدراسة اليت جيب أن يدرسها أو الوسيلة 
اليت جيب أن يتنقل هبا.. فليس يف ذلك كثري أسًى وتندم... لكن 
أن خيطىء الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل... أن يسلك طريقاً غري 

الذي وصفه هللا تعاىل إىل اجلنة، فهذا خطري بل جنون وهتور.
ذلك ما وجدت عليه - ولألسف - السواد األعظم من املسلمني 
أثناء جتربيت هذه و اليت ال أدعي أهنا األوىل أو األخرية وال حىت 
املتميزة... وهذا ما توصلت إليه بعد حبثي وتنقييب بني ثنااي تراثنا 

الديين واترخينا االسالمي.«

مؤلفاته
»بنور فاطمة اهتديت«.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج 3، 
صص 68-63.

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

األرض  و  الّسماوات  خزائن  بيده  اّلذي  أّن  واعلم  بيّن...  »اي 
قد أذن لك يف الّدعاء و تكّفل لك ابإلجابة و أمرك أن تسأله 

ليعطيك و تسرتمحه لريمحك 
بينه من حيجبه عنك و مل يلجئك إىل من  و مل جيعل بينك و 

يشفع لك إليه 
مل  و  ابلّنقمة  يعاجلك  مل  و  الّتوبة  من  أسأت  إن  مينعك  مل  و 
يفضحك حيث الفضيحة بك أوىل و مل يشّدد عليك يف قبول 

اإلانبة 
و مل يناقشك ابجلرمية و مل يوئسك من الّرمحة بل جعل نزوعك 

عن الّذنب حسنة 
و حسب سّيئتك واحدة و حسب حسنتك عشرا و فتح لك 

ابب املتاب و ابب االستيعاب 
إليه  فأفضيت  علم جنواك  إذا انجيته  و  نداءك  انديته مسع  فإذا 

حباجتك و أبثثته ذات نفسك 

على  استعنته  و  استكشفته كروبك  و  مهومك  إليه  و شكوت 
أمورك 

و سألته من خزائن رمحته ما ال يقدر على إعطائه غريه من زايدة 
األعمار و صّحة األبدان و سعة األرزاق 

مثّ جعل يف يديك مفاتيح خزائنه مبا أذن لك فيه من مسألته 
فمىت شئت استفتحت ابلّدعاء أبواب نعمته و استمطرت شآبيب 

رمحته فال يقّنطّنك إبطاء إجابته 
النـّّية و رمّبا أّخرت عنك اإلجابة ليكون  العطّية على قدر  فإّن 

ذلك أعظم ألجر الّسائل و أجزل لعطاء االمل 
و رمّبا سألت الّشيء فال تؤاته و أوتيت خريا منه عاجال أو آجال 

أو صرف عنك ملا هو خري لك 
فلرّب أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته فلتكن مسألتك 
فيما يبقى لك مجاله و ينفى عنك وابله فاملال ال يبقى لك و ال 

تبقى له...«

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

آيات عن رحمة اهلل

التذكارات اإلرشادية

المستبصـرون
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:قال االمام الرضا
»اَلّلُهمَّ َصلِّ َعلی حُمَمٍَّد َواِل حُمَمٍَّد، اَلّلُهمَّ اْهِدان فيَمْن َهَدْيَت َوعاِفنا 
فيَمْن عافـَْيَت، َوتـََولَّنا فيَمْن تـََولَّْيَت، َوابرِْک لَنا فيما َاْعطَْيَت َوِقنا َشرَّ 
ما َقَضْيَت، فَِانََّک تـَْقضی َوال يـُْقضی َعَلْيَک، ِانَُّه ال يَُذلُّ َمْن والَْيَت، 

َوال يـَُعزُّ َمْن عاَدْيَت، تَبارَْکَت رَبَّنا َوَتعالَْيَت.
مثّ يقول: َاْستـَْغِفُر الّلَ َوَاْساَلُُه التّـَْوبََه سبعني مّره..«

املصدر: جنل مرتضی املوحد االبطحی، حممدابقر، »الصحيفه الرضوية 
اجلامعة«، حتقيق موسسه االمام املهدی، ص 193.

دعاء فى قنوت الوتر
سبع الدجيل

حمّمد بن علي اهلادي، هو أبو جعفر حمّمد بن علي اهلادي 
اإلمام  أبناء  أكرب  الدجيل.  وبـسبع  حمّمد،  ابلـسيد  املعروف 
اإلمامة؛  وتصدي  أبيه  خلالفة  األنظار  ترقبته   .اهلادي
احلسن  أخيه  وعند  عنده  ومكانته  أخالقه  وعظيم  شأنه  لسمو 
وافاه  األجل  أن  إال  أبيه  لزايرة  قدم »سامراء«   .العسكري

ودفن فيها.
شكك البعض يف سبب وفاة السيد حمّمد، وأوعزوا ابحتمال 
هاشم  بين  رؤساء  أشخصوا  الذين  العباسيني  يد  على  مقتله 

وساداهتم من البلدان وفرضوا عليهم اإلقامة اجلربية يف سامراء.
يقع مدفن السيد حمّمد يف مدينة بلد على حنو 50 كم جنوب 
»العراق«،  شيعة  السيما  البيت  أهل  حمبو  ويقصده  سامراء، 
ويكنون له فائق االحرتام وتشهد له الذاكرة الشعبية بكرامات. 

وتعرض مرقده إىل هجوم إرهايب سنة 2016 م.

حياته الشخصية
املدينة  من  مقربة  على  »صراي«  قرية  يف  حمّمد  السيد  ولد 
األكرب  األبن  األشهر  على  وهو  هـ،   228 سنة  حوايل  املنورة 
احلسن  اإلمام  أخيه  من  أكرب  فيكون   1.اهلادي لإلمام 

.العسكري
2.أمه حديث، وهي أم اإلمام احلسن العسكري

املتوكل  استدعى  عندما  سنني  مخس  ابن  وهو  صراي  يف  بقي 
العباسي والده إىل سامراء يف العراق.

نقل عن كتاب »حبر األنساب« أنه كان حملّمد تسعة أبناء دفنوا 
بـ»خوي« و»سلماس« يف بالد »إيران« وأعقب من ابنني له، 

مها: أمحد وعلي.3

أخالقه
كان للسيد حمّمد من اخللق السامي واألدب الرفيع ما ميزه عن 

السّيد محّمد

الصحيفة الّرضوية

سيرة اإلخيـار
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الحياة اإليمانية سيرة اإلخيـار

الباقني حىت ظن بعض الشيعة أنه سيكون اإلمام من بعد أبيه.
قال عالن الكالين عن وقاره ومعايل أخالقه: صحبت أاب جعفر 
حمّمد بن علي ابن الرضا وهو حدث السن، فما رأيت أوقر 
وال أزكى وال أجل  منه... وكان مالزماً ألخيه أيب حمّمد ال 

يفارقه.4

وفاته
ملا خرج اإلمام اهلادي من املدينة إىل سامراء ترك ابنه حمّمدا 
يف املدينة املنورة وهو طفل. ويف سنة 252 هـ قصد حمّمد احلج مث 
التحق من »مكة« أببيه ومكث عنده يف سامراء مده، مث مرض 
يف رجوعه إىل املدينة يف مدينة بلد على مقربة من سامراء وفارق 
هبا احلياة يف 28 أو 29 مجادى اآلخرة سنة 252هـ وعمره يناهز 

العشرين.5
وال يعلم سبب مرضه الشديد؛ فهل أنه كان قد سقي مساً من 
قبل أعدائه وحساده من العباسيني الذين حاصروا أابه اإلمام يف 
سامراء وهم يظنون كغريهم أن ابنه حمّمدا هو اإلمام من بعده أم 
أن ما مين به كان مرضاً مفاجئاً؟ ذكر البعض االحتمال األول.6

إمامة احلسن العسكري
روى الكليين7 عن مجاعة من بين هاشم منهم احلسن بن احلسني 
األفطس أهنم حضروا يوم تويف حمّمد بن علي بن حمّمد دار أيب 
احلسن وقد بسط له يف صحن داره والناس جلوس حوله، 
فقالوا: قدران أن يكون حوله من آل أيب طالب وبين العباس وقريش 
مائة ومخسون رجال سوى مواليه وسائر الناس إذ نظر إىل احلسن بن 

علي وقد جاء مشقوق اجليب حىت جاء عن ميينه، وحنن النعرفه. 
فنظر إليه أبو احلسن بعد ساعة من قيامه، مث قال: »اي 

بين أحدث هلل شكرا فقد أحدث فيك أمراً.« 
فبكى احلسن واسرتجع، وقال: »احلمد هلل رب العاملني وإايه 
أشكر متام نعمه علينا، وإان هلل وإان إليه راجعون.« فسألنا عنه فقيل 
سنة  عشرين  الوقت  ذلك  يف  له  وقدران  ابنه،  احلسن  هذا  لنا: 
وحنوها، فيومئذ عرفناه وعلمنا أنه قد أشار إليه ابإلمامة وأقامه 

مقامه.8

حرمه الشريف
يقع مرقد السيد حمّمد يف مدينة بلد مبحافظة صالح الدين 85 

كم مشال بغداد وهو اليوم إحدى مزارات الشيعة.حباجة ملصدر
وحول مرقده الشريف مل تصلنا معلومات دقيقة عن بنائه األويل، 
إال أنه ميكن القول من خالل اإلصالح والرتميم الذي أويل احلرم 
خالل سنوات 1379 -1384 للهجرة، أن البناء األول يعود 
الرابع من قبل عضدالدولة  البويهي يف القرن  تشييده إىل العهد 
الديلمي، مث أعيد بنائه يف القرن العاشر أبمر من السلطان إمساعيل 

الصفوي بعد فتح »بغداد«.

نص اللوحة علی ضرحيه
وعلى الضريح يف حرمه الشريف كتيبة هذا نصها:

هذا مرقد السيد اجلليل أيب جعفر حممد بن اإلمام أيب احلسن علي 
اهلادي عظيم الشأن جليل القدر كانت الشيعة تزعم أنه اإلمام 
بعد أبيه فلما تويف نص أبوه على أخيه أيب حممٍد الزكي و 
فقْد أْحدث فيك أمًرا« خلفه أبوه يف  قال له : »أْحدْث هلل شْكراً 
املدينة طفالً و قدم عليه يف سامراء مْشتْداً و هنض إىل الرجوع إىل 
احلجاز و ملا بلغ بلد على تسعة فراسخ مرض و تويف و مشهده هناك 
و ملا تويف شق أبو حممٍد عليه ثوبه و قال يف جواب من عابه عليه قد 
شق موسى على أخيه هارون و كانت وفاته يف حدود اثْنني و مخسني 

بعد املائتني.

اهلجوم اإلرهايب على املرقد
يف مساء يوم اخلميس 7 يوليو/ متوز 2016 هـ شهد املرقد هجوما 
صدهم  مت  انسفة  وأحزمة  أسلحة  حيملون  ثالثة  قاده  انتحاراي 
وفجروا أجسادهم عند بوابة املرقد، واستشهد 20 شخصا على 
ملغومة  اهلجوم. وكانت سيارة  آخرون يف  وأصيب 50  األقل، 
يقودها انتحاري نسفت البوابة اخلارجية للمرقد مما مسح لبضعة 
مسلحني ابقتحام املوقع والبدء إبطالق النار على الزوار. وسرعان 

ما أعلنت داعش املسؤولية عن اهلجوم.9

سيرة اإلخيـار

كراماته
نقلت عنه كرامات كثرية. يقول املريزا حسني النوري يف »النجم 

الثاقب«: 
السيد حمّمد صاحب كرامات متواترة، معروف حىت عند أهل السنة. 
خياف أهل العراق وأهل البوادي من القسم ابمسه الشريف. حىت إذا 

اهتموا بسرقة مال، يرجعون املال وميتنعون عن القسم ابمسه.
آل  السيد حسن  عن  اخلراساين  هادي  مريزا  السيد  العالمة  ينقل 
خوجه عن أحد خدام حرم العسكريني بسامراء: كنت جالساً 
يف صحن عتبة أيب جعفر السيد حمّمد املقدسة، فإذا بعريب قد 
أقبل ويده مربوطة إىل عنقه. فدنوت منه وسألته عن أمره، فقال 
يل دخلت بيت أخيت السنة املاضية، فوجدت فيه شاة مربوطة 
ذلك  من  أخيت  فنهتين  منها،  آلكل  الشاة  أذبح  أن  فعمدت 
بقوهلا  اعنت  مل  لكنين  املقام.  لصاحب  الشاة  نذرت  إهنا  وقالت: 
وذحبت الشاة. مث ظهرت عالمات الشلل يف يدي حىت علمت 
أن ذلك إمنا كان ألمر الشاة. وأان اآلن اندم على فعلي قاصد 
صاحب هذا املقام. مث دخل احلرم مع رفاقه وبدأ يبكي ويصرخ، 
فما مضت ساعة حىت رأيته حيرك يده. فوقع ساجداً ونذر نذرا 

بتقدمي قرابن للمقام يف كل سنة.10

اهلوامش:
اإلسالمية،  املعارف  دار  قم،  »الغيبة«،  احلسن،  بن  حمّمد  الطوسي،   .1

1411 هـ. ص 200.
2. اجمللسي، حمّمد ابقر، »حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار«، 

طهران ، اسالمية، 1363 ش. ج 50، ص238-237.
3. سبع اجلزيره.

4. القرشي، ابقر شريف، »حياة اإلمام احلسن العسكري «، ترمجها 
إىل الفارسية السيد حسن اسالمي ، قم  ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، 1375 
ش .، ص 24 - 25 عن اجملدي يف النسب )خمطوط (؛ أيب الغنائم العمري، 
الدامغاين،  املهدوي  احملقق:أمحد  الطالبيني«،  أنساب  يف  »اجملدي  علي، 
منشورات مكتبة آية هللا العظمى املرعشي النجفي، املطبعة : ستاره، د.ت. 

ج 1، ص 326.
5. »اإلمام اهلادي من املهد إىل اللحد«، ص 137.

6. القرشي، »حياة اإلمام احلسن العسكري «، ص 25 - 30.
7. الكليين، حمّمد بن يعقوب، »أصول الكايف«، حتقيق علي أكرب الغفاري، 

طهران، دارالكتب اإلسالمية، 1388 هـ.، ج 1، ص 326 - 327 .
8. املفيد، حمّمد بن حمّمد بن النعمان، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على 
العباد«، قم، مؤمتر الشيخ املفيد، 1413 هـ. ص 316؛ »حبار األنوار«، 

ج  50، ص 246.
9. صحيفة العامل اجلديد: إحباط حماولة تفجري مرقد )سيد حمّمد( يف بلد.

عراق«  در  وسياحيت  زايريت  اماكن  »راهنماي  مقدس،  احسان   .10
)ابلفارسية(، طهران، مشعر، د.ت. ص 302.

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

جاء يف حتديد االميان انه: »عقد ابلقلب، و نطق ابللسان، و 
نبيه و  عمل ابالركان« و هكذا كان عداء معاوية لالسالم و 
اهله، حقد يف قلبه يغلي و يفور، و سباب »يربو عليه الصغري، 

و يهرم الكبري« و امعان يف التنكيل و التقتيل.
قال ابن ايب احلديد: »استعمل معاوية زايد بن مسية على العراق، 
فكان يتتبع الشيعة، و هو هبم عارف، ألنه كان منهم، فقتلهم 
حتت كل حجر و مدر، و أخافهم، و قطع االيدي و االرجل، و 
مسل العيون، و صلبهم على جذوع النخل و طردهم و شردهم عن 
العراق، فلم يبق هبا معروف منهم، و كتب معاوية اىل عماله يف 
مجيع اآلفاق ان ال جييزوا ألحد من شيعة علي و اهل بيته شهادة، 
و كتب اليهم ان انظروا من قبلكم من شيعة عثمان و حمبيه و 
اهل واليته، و الذين يرددون فضائله، فادنوا جمالسهم و اكرموهم، 
و اكتبوا يل بكل ما يروي رجال منهم و امسه و اسم ابيه، ففعلوا 
حىت اكثروا يف فضائل عثمان، ملا كان يبعثه اليهم معاوية من املال 
فكثر ذلك يف  املوايل،  و  العرب  يفيضه  و  القطائع  و  احلباء  و 
كل مصر، و تنافسوا يف املنازل و الدنيا، و لبثوا بذلك، مث كتب 
معاوية اىل عماله ان احلديث يف عثمان قد كثر يف كل مصر و 
يف كل وجه و انحية، فاذا جاءكم كتايب هذا فادعوا الناس اىل 
الرواية يف فضائل الصحابة و اخللفاء، و ال ترتكوا خربا يرويه احد 
يف ايب تراب، إال و أتوين مبناقض له يف الصحابة مفتعلة، فان هذا 
أحب إيّل، و اقر لعيين«. قتل و سجن و هنب و هدم، و كذب 
على الّل و رسوله، كل ذلك احب اىل قلب معاوية و اقر لعينه 
من العدل، و الصدق على الّل و رسوله، و ال سبب لذلك اال 
واحد من امرين: إما حب الشر للشر، و الكذب للكذب، و إما 

البغض لنبوته، و الكره الهل البيت، الهنم اهل البيت.

التنكيل و التقتيلالتنكيل و التقتيل
يقفون مجيعا ضد التمييز العنصري يف امريكا و جنوب افريقيا، 
الذي  التمييز  املبادى ء االنسانية، و هذا  يتناىف مع  أبسط  النه 
استنكره العامل مل يتعد التمييز ابملراتب و الدرجات، حيذر على 
و  املعاهد  يف  معهم  االختالط  و  البيض،  من  التزويج  امللونني 
االندية، اما سن قوانني القتل و السجن، و هنب االموال، و هدم 
الدور، و هتك االعراض فلم يؤثر إال عن معاوية مع شيعة علي، 
و ال ذنب هلم إال اهنم يوالون النيب و اهل بيته، و كفى به ذنبا 

عند عدو الّل و الرسول.
و من اخلري ان نتقل ما ذكره الشيخ يوسف البحراين يف كتاب 
»الدرر النجفية«. فبعد ان نقل كالم ابن ايب احلديد بكامله، و 
ما جاء فيه من تنكيل معاوية ابلشيعة، و امره بوضع االحاديث 
يف فضائل الصحابة قال: ما نقله ابن ايب احلديد متفق عليه بني 

الفريقني، و ال جمال للطعن فيه، و نستخلص منه امورا:
 »منها« ان فيه ردا صرحيا على من قال: ان مذهب الشيعة ال 
اصل له قدميا، و امنا احدثه ابن الراوندي و هشام بن احلكم و 
معاوية  تنكيل  .. »فان  االول  العصر  املتأخرين عن  غريمها من 

ابلشيعة دليل على وجودهم يف عصره، و قبل عصره ايضا«.
و »منها« الداللة على ما كان عليه معاوية و االمويون من بغض 
علي و اهل بيت الرسول رغم ما ورد يف حقهم من الرواايت املتفق 
عليها عند السنة، و ان حب علي اميان، و بغضه كفر و نفاق.

و »منها« ما كشف عن احوال السنة يومئذ من العلماء و القضاة 
و اخلطباء، و اصحاب النسك و الورع و الوالة فضال عن العامة 
من اهنم ابعوا دينهم ملعاوية أبحبس االمثان، فسارعوا اىل التزوير 
و الكذب على الّل و الرسول .. كل ذلك طمعا يف الدنيا .. 
فهذه احوال السلف من السنة الذين قد اتفق من أتخر منهم  

على االخذ عنهم، و منعوا الطعن فيهم، و جعلوا اقواهلم و افعاهلم 
حججا شرعية يتعبدون هبا، و يقابلون هبا الّل عز و جل.

و »منها« انه اذا كانت هذه االخبار املوضوعة يف حق اخللفاء 
الثالثة و الصحابة قد بلغت هذا املبلغ يف الكثرة، و شاعت هذا 
الشياع، حىت انتقلت اىل الذين ال يستحلون الكذب، فتدينوا هبا، 
و صنفوها يف كتبهم، و ضبطوها و افتوا هبا، و استمرت هذه 

احلال يف مجيع االعصار خلفا بعد سلف ..
و لو قال هلم قائل: ان فضائل اولئك اخللفاء و االصحاب من 
تزوير  ان  ادعوا  لو  و   .. املقنع  اجلواب  عن  لعجزوا  النوع  هذا 
للخلفاء و  يكون  ان ال  يستدعي  الفضائل ال  لبعض  االمويني 
الصحابة فضائل سواها لقيل هلم ميزوا الصادق منها من الكاذب، 

ليتم لكم االستدالل هبا على ما أردمت.
هذا ما اردان نقله من كتاب »الدرر النجفية«. و نعود اىل معاوية، 
فقد كان يعرض على شيعة االمام الرباءة من دين علي و لعنه، 
و تويل عثمان، فمن استجاب جنا حبشاشته، و إال قتل، هذا مع 
العلم أبن دين علي هو دين ابن عمه حممد، اذن كان معاوية 
يقتل و ينكل ابملسلمني ال لشي ء إال الهنم مسلمون، فمن هؤالء 
حجر بن عدي و اصحابه، و عمر بن احلمق، و رشيد اهلجرى 

و غريهم. و نرتك الكالم لالرقام تثبت هذه احلقيقة.

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

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

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، ص 77-75.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون
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معرفـة اإلمام

)قال(:  بن كهيل  سلمة  عن  إبسناده  الصحيح  مسلم يف  روی 
حّدثنی زيد بن وهب اجلهنّی أنّه کان فی اجليش الذين کانوا مع 

:ساروا إلی اخلوارج ، فقال علّی ،علّي
»أيها الناس إّنی مسعت رسول هللا يقول:

»خيرج قوم من أميت يقرءون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بشيء 
وال صالتكم إىل صالهتم بشيء، وال صيامكم إىل صيامهم بشيء، 
يقرءون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم، ال جتاوز صالهتم تراقيهم 

ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية.« 
لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم ما ُقضى هلم على لسان نبيهم ألتكلوا 
له عضد و ليس له ذراع،  العمل، و آية ذلك أن فيهم رجالً  عن 
على رأس عضده مثل حلمة الثدي عليه ُشعريات بيض، فتذهبون إىل 
معاوية و أهل الشام و ترتكون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم و أموالكم. 
و الّل إين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم،فإهنم قد سفكوا الدم احلرام 

و أغاروا ىف سرح الناس، فسريوا علی اسم هللا.«
قال سلمة بن كهيل: فنزلين زيد بن وهب منزال حىت قال: 

مرران على قنطرة، فلما التقينا و على اخلوارج يومئذ عبد الّل بن 
وهب الراسيّب، فقال هلم: ألقوا الرماح و سّلوا سيوفکم من جفوهنا. 

فإين أخاف أن يناشدوكم كما انشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا 
برماحهم و سّلوا السيوف و شجرهم الناس ابلرماحهم.

إال  يومئذ  الناس  من  أصيب  ما  و  بعض  على  بعضهم  قُتل  و 
رجالن، فقال علي: »التمسوا فيهم املخّدج!« فالتمسوه فلم 
جيدوه؛ فقام علي بنفسه حىت أتى انساً قد قُتل بعضهم على 
بعض. فقال: »أّخروهم! فوجدوه مما يلي األرض فكرّب.« مث 

».صدق الّل و بّلغ رسوله« :قال
فقام إليه عبيدة السلماينّ فقال: اي أمري املؤمنني! هللا الذي ال إله إال 

 :؟ فقالهو لسمعَت احلديث من رسول الّل
»إي و هللا الذي ال إله إال هو، حىت استحلفه ثالاث و هو حيلف له.«

دارالعلوم،  اإلهلية«،  األلطاف  و  مبارك، »خريالربية  عبدالّرحيم  املصدر: 
بريوت، الطبعة االولی، 1423ه.ق.، صص 377-378؛ »صحيح 

مسلم«، ج 2، صص 749-747.

إخبار علّي
عن المخّدج 

الخارجّي

خيـر البـرّية


