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أخبار المسلمين في العالم

وثق مقطع فیديو انتشر اإلثننی، 16 يناير/ كانون الثاين 2023م.، 
على مواقع التواصل االجتماعي، عملیة هدم السلطات يف اهلند 
الطريق  توسعة  بدعوى  وذلك  قرون،   5 قبل  ُبين  أثري  ملسجد 

العام، حسب ما ذكرته تقارير إعالمیة حملیة.
حیث وثّقت تسجیالت عملیة هدم اجلرافات لـ»مسجد شاهي« 
أواتر  السادس عشر، يف والية  القرن  إىل  يعود  الذي  التارخيي، 
براديش. ورفض مركز مدينة »هللا آابد«، املوجود فیها املسجد، 

التماساً إليقاف اهلدم، مدعیاً بناءه بشكل غری قانوين.
وفقاً لوسائل إعالم هندية، فقد بىن املسجد - الذي ُهدم يف 9 
يناير/ كانون الثاين حبضور قوى أمنیة إدارية ومسؤولنی - األفغاين 
احملكمة  إىل  اللجوء  احمللیون  السكان  شری شاه سوري. وحاول 

العلیا إلنقاذ املسجد، لكن حماوالهتم ابءت ابلفشل.
والعلم  للرتبیة  املتحدة  األمم  ملنظمة  السابق  الرئیس  كما شارك 
والثقافة )الیونسكو(، أشوك سوين، رئیس منظمة التعاون الدويل 
املسجد  يظهر  فیديو  مقطع  تويرت،  مبوقع  حسابه  على  للمیاه، 
يُهدم ابجلرافات، وعلق قائاًل: هدم مسجد اترخيي يف اهلند لتوسعة 

الطريق.
أييت ذلك بینما تشهد اهلند منذ أكثر من عامنی محالت اضطهاد 
میلیشیات  وراءها  تقف  املسلمنی،  وأعمال عنف ضد  واسعة، 

هندوسیة متطرفة تتبع عقیدة هندوتفا العنصرية.
حیث قالت منظمات حقوقیة هندية إن هذه العقیدة اليت تعتنقها 
قیادة البالد، املتمثلة يف حزب »هباراتیا جاانات«، هتدف إىل متییز 
حنو  املسلمون  ويشّكل  البالد.  يف  األقلیات  بقیة  عن  اهلندوس 

13% من تعداد سكان اهلند البالغ ملیاراً و350 ملیون نسمة.
إذ إنه خالل بداية شهر يناير/ كانون الثاين اجلاري، نظم اآلالف 
تظاهرة  »اهلند«،  مشايل  »هالدواين«،  مدينة  يف  املسلمنی  من 
احتجاجاً على قرار حمكمة هبدم 4500 منزل بداعي أهنا أقیمت 

دون تصاريح بناء، وجتعلهم بال مأوى.
حیث صادقت احملكمة العلیا يف والية أواتر خاند، اليت توجد 
إقامة حمطة سكك  لصاحل  منازهلم  إزالة  قرار  على  املدينة،  فیها 
املنازل،  هبدم  البدء  قبل  عدة  أايماً  السكان  وأمهلت  حديدية، 

حبسب وسائل إعالم هندية.
غالبیتهم  عائلة،   4000 حوايل  فإن  حكومیة،  تقارير  حبسب 
تقول  فیما  فداانً،  على 29  املنطقة  يف  يقیمون  املسلمنی،  من 
السلطات إن التعدي على  السكك احلديدية يعیق جهود النمو 

والتوسع.

املصدر: شفقنا العريب.

مؤخرا الهند تدمر مسجدًا لتوسعة الطريقالهند تدمر مسجدًا لتوسعة الطريق السعودية  اململكة  زار  يهودي  أمريكي  وفد  رئیس  أكد 
واجتمع مع كبار القادة السعودينی أن ويل العهد حممد بن سلمان 
جاهز للتطبیع العلين مع إسرائیل وأنه ال يضع القضیة الفلسطینیة 

يف اعتباراته.
القومي  األمن  الذي شغل منصب مستشار  جون هاان  وكشف 
السابق ديك تشيين عن تفاصیل زايرة  الرئیس األمريكي  لنائب 
نوفمرب/  يف  للسعودية  أمريكي  يهودي  وفد  رأس  على  أجراها 

تشرين الثاين املاضي.
 ،»ALL ISRAEL NEWS« وقال هاان يف مقابلة مع موقع
العربي إنه التقى ورفقاؤه مع كبار القادة السعودينی خالل زايرته 

وعلى رأسهم حممد بن سلمان.
الدفاع،  وزير  مع  لقاءات  وأجرينا  العهد،  ويل  مع  التقينا  وأوضح: 
ووزير اخلارجية، وقائد البحرية وقائد القوات اجلوية واملسؤولني عن 

التحول الدفاعي بوزارة الدفاع.
العامل  أيضا رئیس رابطة  التقى  الیهودي  الوفد  أن  وأضاف هاان 
اإلسالمي حممد العیسي، معقبا: قضينا يوًما مجيًل يف رابطة العامل 
اإلسلمي وحممد العيسى، ذهبنا ابلطبع إىل مركز مكافحة التطرف.

وقال هاان: خرجت ابنطباع أقوى مما كان لدي يف أي وقت مضى أبن 
القيادة السياسية واألمنية العليا يف ذلك البلد اختذت قرارًا أبهنا، يف 
الواقع، على استعداد لصنع السلم مع إسرائيل، وتطبيع العلقات.

ومضى قائال: لدي شعور أبهنم فكروا اآلن حًقا يف املتطلبات اليت 
حيتاجون إليها لكي يتمكنوا من اختاذ خطوة ال رجعة فيها واختاذ قرار 

مثل »اإلمارات«، مثلما فعلت البحرين واملغرب، لتطبيع العلقات 
مع إسرائيل رمسًيا.

ورأى هاان أن: هناك عقبة خطرية للغاية تقف أمام تطبيع العلقات 
السعودية اإلسرائيلية، ليست رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وحكومته 
اليمينية، كما أهنا ليست أيضا رفض القيادة الفلسطينية يف رام هللا 
املوافقة على أي شكل من أشكال املفاوضات املباشرة مع "إسرائيل"، 

انهيك عن صنع السلم فعلًيا.
ووفق املوقع فقد أخرب السعوديون هاان أن العقبة تكمن يف العالقة 
املتوترة يف الوقت احلايل بنی الرايض وواشنطن. مشریين إىل أن 
زايرة ابيدن للمملكة الصیف املاضي كانت مبثابة خطوة يف االجتاه 

الصحیح، لكنها مل تكن كافیة.
واتبع هاان: لقد خرجنا برسالة ال لبس فيها تقريبا أن املشكلة من 
وجهة النظر السعودية ليست إسرائيل أو القضية الفلسطينية، ولكن 
عدم ثقتهم ابلوضع احلايل للعلقة الثنائية االسرتاتيجية بني الوالايت 

املتحدة والسعودية.
ولفت هاان إىل أنه ابلنسبة للسعودينی كانت النتیجة النهائیة أنه: 
قبل أن نتمكن من التطبيع مع "إسرائيل"، وهو ما نريد القيام به، 
حنتاج إىل ثقة أكرب أبن لدينا شراكة اسرتاتيجية طبيعية مع الوالايت 

املتحدة.

املصدر: قناة العامل.

السعودية جاهزة للتطبيع العلنيالسعودية جاهزة للتطبيع العلني
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أخبار المسلمين في العالم

محاوالت فرار الروهينغيا بحرا محاوالت فرار الروهينغيا بحرا 
زادت زادت 55 مرات في  مرات في 20222022

أشكاهلا  وختتلف  وتتنوع،  اإلسرائیلیة  االقتحام  جرائم  وتتعدد 
وتتكرر، وتتباين حدهتا وتتطرف، ويكثر الداعون إلیها واملنظمون 
هلا، ويزداد املشاركون فیها واملؤيدون هلا، وترعاها احلكومة وحتمیها 

الشرطة، ويـَُؤِمن اجلیش هلا الطريق ويضمن سالمة املستوطننی.
األقصى  املسجد  اإلسرائیلیة على  االقتحام  تقتصر عملیات  ال 
اهتمامهم  وحمل  وأكثرها،  أشهرها  هي  وإن كانت  وابحاته، 
ومنطلق أطماعهم، إذ إهنم يتطلعون إىل السیطرة علیه والتحكم 
فیه، ومقامسة الفلسطینینی أماكنه ومزامحتهم أوقاته، وتغیری معامله 
وتبديل حقائقه، وتزوير واقعه وحتريف حكايته، وصوالً إىل هدمه 
من أساسه، وإهناء وجوده وإزالته من مكانه، متهیداً لبناء اهلیكل 
الثالث املزعوم مكانه، واستعادة ُملك سلیمان وهیكله، واتبوت 
موسى وعصاه، ويف سبیل ذلك فإهنم ال يتوقفون عن عملیات 
الدولیة على ردعهم، وال  القواننی  االقتحام احملمومة، وال تقوى 
يستطیع اجملتمع الدويل منعهم، بل يساعدهم ابلسكوت عنهم، 

ويشجعهم بصمته على املزيد من جرائمهم.
ال تقل أشكال االقتحام اإلسرائیلیة األخرى عنفاً وشدًة، وقسوًة 
وعدواانً، وحقداً وغدراً، وظلماً وإرهاابً، فهم يعتدون بصورٍة يومیٍة 

دائمٍة ومنتظمة على احلرم اإلبراهیمي يف مدينة »اخللیل«، الذي 
مل يعد فیه موطئ قدٍم للفلسطینینی، وال موضع لسجود املسلمنی، 
فیه  املصلنی  يف  وحتكموا  مساحته،  أغلب  على  سیطروا  إذ 
والداخلنی إلیه، وأخضعوا حماريبه ومنابره لقرارهم، ومنعوا األذان 
إال إبذهنم، وأدخلوا إىل ابحاته زانیاهتم وغانیاهتم، وعاثوا فیه فساداً 
رقصاً وصخباً، وعقدوا فیه حفالت قراهنم وختان أطفاهلم، وزرعوا 
فناءه مبقاماهتم، وزوروا شواهدها أبمساء أنبیائهم وزوجاهتم، وأمساء 

ملوكهم وقادة جیوشهم.
كما أن مقابر الفلسطینینی اإلسالمیة واملسیحیة كلها فهي حمل 
أطماع اإلسرائیلینی وعدواهنم، إذ يروهنا أرضاً خالیًة حيتاجوهنا، 
بشق  قضمها  أو  ومنتزهات،  حدائق  بعضها  جلعل  وخيططون 
الطرق فیها وتوسیع الشوارع هبا، فما سلمت منهم مقابر القدماء 
واملسلمنی،  املسیحینی  القدس  أبناء  من  املعاصرين  مدافن  وال 
فكانت مقربة مأمن هللا عنواانً مستمراً لعدواهنم، وحمَط أطماعهم، 
الوقت الذي حياولون فیه طمس معاملها، وتزوير شواهدها،  يف 

وإضفاء الصفات الیهودية على بعضها.
أما ما يتعلق حبیاة الفلسطینینی الیومیة وميس عیشهم وحاجتهم، 

أن عدد  إىل  الالجئنی،  لشؤون  املتحدة  األمم  أشارت مفوضیة 
»الروهینغیا« الفارين من میامنار أو بنجالدش عن طريق البحر يف 
العام 2022م. بلغ أكثر من 3500 شخص، بزايدة 5 أضعاف 

عن العام 2021م.
العام 2022م. كان األكثر دموية على  وأضافت املفوضیة أن 

هذه األقلیة العرقیة منذ العام 2014م.، حیث قتل ما يقارب 
348 شخصاً على األقل يف أثناء حماولتهم عبور »حبر أندامان« 

و»خلیج البنغال«.

املصدر: شفقنا العريب.

اقتحامات إسرائيلية متنوعة اقتحامات إسرائيلية متنوعة 
ومنهجية عدوانية موحدةومنهجية عدوانية موحدة

فإن  ويؤويهم،  على كرامتهم  وحيافظ  ويطعمهم،  رمقهم  ويسد 
سلطات االحتالل تضعها يف مقدمة أولوايهتا الیومیة وأنشطتها 
فساداً  وتعیث  خترهبا  اآلمنة،  البیوت  تقتحم  فهي  العدوانیة، 
فیها، ومتزق أاثثها وحتطم ممتلكاهتا، وقد تقتل أهلها وخترج منها 

ساكنیها، وتدمرها أمام عیوهنم وتنسفها وهم ينظرون إلیها.
عاد اإلسرائیلیون إىل عهد العصاابت الصهیونیة األوىل، شترین 
الفلسطینینی  على  تعتدي  كانت  اليت  واهلاجاانة،  واألرجون 
وممتلكاهتم، وجتتاح بیوهتم وحقوهلم وبساتینهم، وتدنس مقدساهتم 
وتنتهك حرمة مساجدهم، وتسمم میاههم وتردم آابرهم، وكأهنم 
مجیعاً قد تعاهدوا على إعالن احلرب على هذا الشعب، وتواصوا 

على املضي يف مسلسل االقتحامات واالنتهاكات، ظاننی أهنم 
هبذا سیصلون إىل أهدافهم، وسیجربون الفلسطینینی على التسلیم 
قد  الفلسطینینی  أن  علموا  وما  بواقعهم،  والقبول  مبخططاهتم، 
ال  موثقاً  وأمتهم  قبلهم، وأعطوا هللا عز وجل وشعبهم  تعاهدوا 
خيلفونه وال ينكثونه، أن يدافعوا عن أرضهم حىت التحرير، وأن 
يتمسكوا هبا مهما علت  التطهری، وأن  يقاتلوا يف سبیلها حىت 

الكلفة وعظمت التضحیة.

املصدر: وکالة األنباء القرآنية الدولية، ابلتلخيص.
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االنسان الکامل 
في وجهة مدرسة العقليين

االنسان هو الكائن الوحید الذي ميكن ان ينفصل عن ذاته. ان 
الصخرة ال تكون صخرة بغری ان تكون صخرة، وال القطة تكون 
قطة بغری حالة القطیة فیها، وال النمر بغری النمرية. فكل منر يف 
العامل يتصف بصفات غريزية هي اليت متنحه التسمیة ابلنمر. امنا 
االنسان هو وحده الذي ينبغي علیه ان يعمل لبلوغ انسانیته، كما 
البايولوجیة.  ان انسانیة االنسان ال عالقة هلا ابجلوانب احلیاتیة 

يسمى  وما  القدمي،  منذ  االنسانیة  اسم  علیه  اطلق  ما  ان  اي 
احیاان ابآلدمیة، لیس هذا الكائن احلیايت او الكیان الطيب، اذ ان 
صفاته البايولوجیة ال تكفي لكي نطلق علیه اسم انسان، ألن 
انسانیة االنسان شيء آخر، وال كل طفل يولد انساانً. فكما انه 
ال يولد عاملاً بل يكون عاملاً ابلقوة، كذلك هو ال يولد انساانً، 
بل هو انسان ابلقوة، ال ابلفعل. ولكن عندما تطرح املسألة هبذا 
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الشكل، وان على كل امرىء ان يصبح انساان، فیربز التساؤل عن 
ماهیة االنسانیة ان االنسانیة لیست مما ميكن ان يشرحه لنا عامل 
حیايت، وال طبیب أبدان، امنا هي أمر ال يستطیع انكاره، حىت 
اشد املدارس اغراقاً يف املادية. اهنا امر معروف ولكن ال ميكن 
قیاسه أبي معیار مادي وهلذا قلنا ان االنسان يكون نفسه ابابً 

للمعنوية لنفسه.
ان  يرون  القدامى  الفالسفة  العقلینی. كان  مبدرسة  حبثنا  نبدأ 
جوهر االنسان هو عقله، وان األان احلقیقیة لالنسان هو عقله. 
ومثلما ان االنسان لیس جزءاً من شخصیته، كذلك قواه الروحیة 
ان  اذ  شخصیته،  من  جزءاً  لیست  ايضا  النفسیة  واستعداداته 
شخصیة االنسان احلقیقیة هي تلك القوة اليت تفكر فاالنسان 
هو ذلك الذي يفكر، ال ذلك الذي يرى. ان الذي يرى امنا 
اداة  يتخیل، ألن هذا  الذي  بید  يفكر، ال  الذي  بید  اداة  هو 
بید الذي يفكر، ال الذي مثال يريد وحيب ويشتهي ويغضب. 
جوهر االنسان هو الفكر، واالنسان الكامل هو الذي يكون قد 
وصل يف التفكری اىل حد الكمال، ومعىن وصوله يف التفكری اىل 
حد الكمال هو انه يتلقى عامل الوجود كما هو. هناك يف هذه 
على  قادرة  قوة  العقل  ان  وهو  النظر،  يلفت  آخر  أمر  املدرسة 
اكتشاف العامل ودركه كما هو، كاملرآة تستطیع ان تعكس صورة 

العامل بشكله الصحیح.
االميان  ان  الرأي  هذا  يؤيدون  الذين  املسلمون  الفالسفة  يقول 
معرفة  هذا،  هو  »القرآن«،  يف  ورد  الذي  االميان  اإلسالمي، 
العلم ككل وكما هو. ان معرفة مبدأ العامل، ومعرفة جراين العامل 
ومعرفة نظام العامل، ومعرفة منتهى العامل، الذي يطلق علیه القرآن 
اسم االميان ابهلل واالميان مبالئكة هللا الذين هم وسائط الوجود 
ودرجاته، واالميان مبخلوقیة العامل، واالميان ابن هللا مل يهمل العامل 
بل يهديه )ومن ذلك هداية االنبیاء للبش( واالميان ابن كل شيء 
من هللا والیه يرجع وامسه املعاد، يقولون ان هذا هو ذاك ولیس 
احلكمة،  وانه  املعرفة  أبنه  االميان  الفالسفة  هؤالء  يفسر  غریه. 
ولكنها معرفة فلسفیة حكیمة، ال املعرفة العلمیة اليت تعين املعرفة 
اجلزئیة، بل املعرفة الفلسفیة الكلیة، وهي معرفة مبدأ العامل ومنتهاه 

ومراتب الوجود ومسریاته الكلیة، ان نكتشفها ونعرفها.
تعارضها مدارس اخرى.  العقلینی كانت  املدرسة، مدرسة  هذه 
واملدرسة األوىل اليت عارضتها من حیث املسریة اإلسالمیة هي 

مدرسة االشراقینی املتصوفة، مدرسة العشق.
واملدرسة االخرى هي مدرسة اهل احلديث واالخبارينی، وهذه 
املدرسة تعارض العقلینی، قائلة ان العقل ال يستحق هذا القدر 

الكبری من التقدير الذي تولونه له.
واشد من هذه املدرسة على العقل أتيت املدرسة احلسیة يف العصر 
القرون  خالل  رواجا  والقت  العقل  ضد  ظهرت  اليت  احلديث 
هبا  تقولون  اليت  االمهیة  تلك  للعقل  لیس  تقول:  وهي  املتأخرة 
فالعقل اتبع للحس واحلواس واحملسات هي األصل يف االنسان. 
ما  العملیات على  انه جيري بعض  العقل هو  يفعله  ما  ان كل 

توصله احلواس. 
ولكن هذا الكالم مل يقلل من امهیة املدرسة العقلیة اليت ما زالت 

قائمة على قدمیها. 

مسألة املعرفة العقلية واصالتها يف اإلسلم
يف املدرسة العقلیة عدة مواضیع:

املوضوع األول يف املدرسة العقلیة مسألة املعرفة العقلیة واصالتها. 
فما معىن هذا؟ هذا معناه ان عقل االنسان قادر على اكتشاف 
حقائق هذا العامل، وان املعرفة العقلیة معرفة اصیلة وموضوع اعتماد 
وميكن االستناد الیها ومعتربة. كثری من املدارس ال مينحون العقل 
ما  اإلسالمیة  النصوص  يف  هل  فلننظر  والتقدير.  االعتبار  هذا 
النصوص  يف  نصادف  اننا  واملنزلة؟  االعتبار  هذا  العقل  يعطي 
اإلسالمیة ما يؤيد العقل ومينحه محايته مبا ال جند مثیال له يف أي 
دين من االداين يف العامل. ان اإلسالم يؤكد سندية العقل وحجیته 
ال  فاملسیحیة  ابملسیحیة.  اإلسالم  قارن  له.  نظری  ال  مدى  اىل 
تسمح للعقل يف التدخل يف مسائل االميان، وتقول: يف األمور 
اليت جيب ان يؤمن هبا االنسان ال حيق للفكر ان يفكر فیها. 
ان للعقل ان يفكر، ولكن لیس يف هذه األمور، فما ينبغي ان 
نؤمن به ينبغي أال نفكر فیه، وأال جنیز للعقل الدخول يف السؤال 
بـوجـه  يقفوا  ان  هي  الدين  ورجال  القس  وظیفة  ان  واجلواب. 
هجوم العقل واالستدالل العقلي لكیال يصل اىل حوزة االميان. 

ان املسیحیة مبنیة على هذا االساس.
اصول  ففي  متاما.  ذلك  عكس  على  فاحلالة  اإلسالم  يف  اما 
اإلسالم، ويف اصول الدين ال حيق لغری العقل ان يتدخل. فمثاًل 
عندما يسألونك عن احد اصول الدين، ما هو؟ تقول: التوحید، 
اي وجود آله واحد. حسن، ما دلیلك على االميان بذلك؟ فان 
كان دلیلك غری الدلیل العقلي، فهو غری مقبول. فاذا قلت: اان 
اعرف هذا وأقبل أبن هللا  واحد، ولكن ال دلیل عندي، ولیس 
املبادىء،  الغاايت وترتك من  هذا شأنك، بل علیك ان أتخذ 
وهذا ما تقوله جديت واان موقن بقوهلا، وها اان يف النهاية مؤمن 
او رأيت ذلك يف  استنادا على قول جديت،  بشيء، وان يكن 
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هي قوة واستعداد يف الوسائل اليت تستخدمها ذاتنا، وذاتنا هي 
العقل. فهل نستطیع ان نعثر على أتيید االسالم هلذه املقولة؟ 
العقل ال غری، جند له  القول أبن جوهر االنسان هو  كال، ان 
أتيیدا يف االسالم، ألن االسالم يؤيد تلك النظرايت اليت يكون 

العقل فیها جزء من وجود االنسان ال كله.
نالحظ يف الكتب الفلسفیة، وحىت عند مل صدرا الذي حيكي 
اىل حد ما عن اجتاه صويف، ان هذا املوضوع موجود، وان االميان 
االسالمي يفسر على انه معرفة، اي ان االميان يف االسالم هو 
املعرفة فقط. االميان ابهلل يعين معرفة هللا، واالميان ابلنيب يعين معرفة 
النيب واالميان ابملالئكة يعين معـرفـة املالئكة واالميان ابلیوم االخر 
يعىن معرفة املعاد، وكلما وردت كلمة االميان فمعناها املعرفة، وال 
شيء غری هذا. ان هذا ال ينطبق اصالً مع ما يقوله االسالم، ففي 

االسالم االميان حقیقة اكثر من املعرفة.
فهل االميان القرآين يعين املعرفة فقط؟ وهل االميان ابهلل يعين ادراك 
هللا فقط؟ وهل االميان ابلنيب معناه درکه فقط؟ كال. صحیح ان 
لیس  معرفة  بغری  فاالميان  االميان،  اركان  من  ركن  القرآن  معرفة 
امياان، ولكن املعرفة وحدها لیست امياان. االميان میل، واالميان 
تسلیم. يف االميان ينطوي عنصر املیل، وعنصر التسلیم وعنصر 
املعرفة فال جتد عنصر  اما يف  العالقة واحملبة.  اخلضوع، وعنصر 

املیل.
يقول علماء املسلمنی ان الدلیل على ان االميان االسالمي لیس 
املعرفة فحسب، كما يرى الفالسفة، هو ان القرآن أييت أبفضل 
الذين  هم  العارفنی  ارفع  ان  ويقول  العارفنی،  ارفع  من  النماذج 
يعرفون هللا أبعلى معرفة، ويعرفون االنبیاء أبعلى حد، وحجج 

كافرون وغری مؤمننی. فمن هذا؟
انه الشیطان. هل يعرف الشیطان هللا، أم انه مادي وملحد؟ ان 
الشیطان يعرف هللا خریا مين ومنك، ولقد عبد هللا آالف السننی. 
هل يعرف الشیطان املالئكة أم ال يعرفهم، اولئك املالئكة الذين 
أيمران القرآن أبن نؤمن هبم؟ نعم، ظل آالف السننی بنی املالئكة 
ويف صف واحد معهم. انه أعرف جبربائیل مين ومنك. ولكن ماذا 
بشأن االنبیاء؟ هل يعرفهم ايضا ويعرف اهنم انبیاء، أم ال ؟ نعم، 

يعرفهم مجیعا، وأبفضل مما نعرفهم حنن.
يوم  يدور حول  ما  ان كالمه مع هللا كثریا  املعاد؟  بشأن  وماذا 
القرآن  يصف  ملاذا  اذن  املعرفة.  متام  املعاد  يعرف  فهو  القیامة، 
لو كان  اْلَكاِفرِيَن«؟2  ِمَن  »إنَُّه َكاَن  ويقول  ابلكفر  الشیطان 
االميان، كما يقول الفالسفة، هو املعرفة وحدها، لكان الشیطان 

مؤمناً، ولكن الشیطان لیس مبؤمن ألنه عارف جاحد، أي انه 
يعرف ولكنه يف الوقت نفسه يعاند احلقیقة اليت يعرفها وخيالفها. 
انه ال يستسلم لتلك احلقیقة، وال ميیل الیها، ولیس له تعلق هبا، 
وال يتحرك ابجتاهها. فاالميان اذن لیس مبجرد املعرفة. يقول كثری 

من كلمائنا عن سورة:
»والّتني والزيتوِن ٭ وطوِر ِسِننَي ٭ َوَهَذا اْلبـََلِد اأْلَِمني ٭ َلَقْد َخَلْقَنا 
األنساَن يف َأْحَسِن َتقومي ٭ ثَّ َرَدْداَنُه َأْسَفَل َساِفِلنَي ٭ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا 

َوَعِمُلوا الّصاحِلاِت...«
فبخصوص »إال الَِّذيَن آَمُنوا« يقولون: هذه النظرية، وعن »َوَعِمُلوا 

الّصاحِلاِت«.
يقولون: هذه هي احلكمة العملیة. غریان يف »إالَّ الَِّذيَن آَمُنوا« 
النظرية جزء من  شیئا أكثر من جمرد حكمة نظرية امنا احلكمة 
ذلك واساسه. انه لیس جمرد معرفة وحكمة وعلم وتلق، بل فیه 

اكثر من ذلك فیه التسلیم والنزوع والوالء.
وعلیه نكون قد ذكران ثالثة امور يف مدرسة العقلینی:

۱. العقل حجة، وما يتلقاه العقل يوثق به، وللعقل القدرة على 
التوصل اىل املعرفة احلقة.

يؤيد هذا  االنسان، واالسالم ال  لیس جوهر  العقل وحده   .2
القول.

العقل، وهو  يتلقاه  القول ابن االميان االسالمي هو ما  ان   .3
املعرفة، وال شيء غری املعرفة لیس صحیحا. ألن االسالم يرفض 

ذلك.
ان  أقلنا  اصالة، سواء  لالميان  هل  وهي:  اخرى  مسألة  هنالك 
االميان هو املعرفة، أم اعتربان املعرفة جزء من االميان )وهذا االخری 
هو الذي قلنا انه الصحیح(، ام ان االميان مقدمة للعمل، ولیست 
له اصالة بذاته؟ ههنا ايضا تقف مدرستان كبریاتن تواجه احدامها 

األخرى. فما معىن القول أبن لالميان اصالة؟
هل لالميان أصالة النه هو القاعدة االعتقادية لعمل االنسان؟ اي 
من حیث ان على االنسان يف هذه الدنیا ان جيد وجيتهد وينشط 
وجياهد، وان علیه ان يكون يف حركة دائبة، اال ان هذه احلركة 
جيب ان تكون على وفق خطة ذات هدف وبرانمج وتكتیك، مبا 
يف ذلك االساس العقائدي، وذلك ألن االنسان، شاء أم اىب، 
كائن فطري النشاط، فاذا اراد ان يكون له برانمج عمل، وان 
يصل اىل اهدافه يف احلیاة، ال يتاح له ذلك اال اذا اعطى اساساً 

فكرايً وعقائدايً حبیث ميكن ان تبىن علیه هذه املباين الفكرية.
ففي املذاهب االجتماعیة الیوم، كالشیوعیة، جمموعة من املبادىء 
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املنام، أو ألن ايب قال ذلك اذا قلت هذا فان اإلسالم يرفضه، 
ويقول: كال، ان االعتقاد الذي يبىن على الرؤاي، او على التقلید 
او على جماراة احملیط، ال يقبل. اننا ال نتقبل شیئا اال اذا كنت قد 
توصلت الیه ابلتحقیق والتمحیص اللذين ايدمها العقل ابلدلیل 
العقل  على  ممنوع  منطقة  املسیحي  االميان  اصول  ان  والربهان. 
دخوهلا، وواجب القّسیس هو ان حيافظ على تلك املنطقة من 
تطفل العقل وهجوم قوى الفكر، اما يف اإلسالم فمنطقة االميان 
مفتوحة على مصاريعها امام العقل، ولیس ألي متطفل آخر غری 
الیها، وهذا ما ورد يف نصوص اسالمیة مطولة  الدخول  العقل 

وعجیبة.
اخباران واحاديثنا من  ان يف  العقل، كما  يذكر  يفتأ  فالقرآن ال 
الكالم على اصالة العقل وامهیته حبیث انك اذا ما فتحت اي 
كتاب يف احلديث لوجدت الباب األول فیه كتاب العقل. فانت 
رجعت اىل »اصول الكايف« فأّول كتاب فیه كتاب العقل. ويف 
كتاب العقل هذا جتد احاديث الشیعة من البداية حىت النهاية 
تدافع عن العقل من ذلك قول عجیب عن االمام موسى ابن 

جعفر: عن عبد هللا بن سنان قال: 
ذكرت أليب عبدهللا رجل مبتلى ابلوضوء والصلة وقلت هو رجل 
عاقل. فقال ابو عبد هللا: »وأّي عقل له وهو يطيع الّشيطان؟« 
فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: »سله هذا اّلذي أيتيه 

من أي شيء هو، فانه يقول لك: من عمل الّشيطان.«1
فهناك انبیاء دعوا الناس اىل أّن هلل حجتنی، كل منهما يكمل 
اآلخر. فبالعقل وحده ال يستطیع االنسان ان يعثر على طريق 
فیه. واذا كان االنبیاء وحدهم ومل يكن هناك عقل ويسری عند 
االنسان، ال يستطیع االنسان ايضا ان يرى طريق سعادته. فالعقل 
والنيب كالمها ينجزان عمال واحدا. وهل اكثر من دفاع عن العقل؟

اننا نسمي رسول هللا بعقل اجلمیع. ان هذا ال أيتلف ابدا 
مع املسیحیة اذ ان العقل والدين يف املسیحیة شیئان لكل منهما 
حساب منفصل. ولكننا نسمي نبینا بعقل اجلمیع ونعرفه بتلك 

الصفة.
العقل،  أي حجیة  املعرفة،  العقل يف  اصالة  مسألة  فان  وعلیه، 
العقل قادر على الوصول اىل املعرفة الصحیحة. وهذا  تعين ان 
املوضوع - وهو جانب من منظور الفالسفة - يؤيده االسالم كل 
التأيید. فاملنظور الفلسفي يقول ان جوهر االنسان هو العقل، 
وكل ما عداه طفیلي ووسیلة واداة للعقل. فاذا وهبنا العنی واالذن 
واحلافظة وقوة اخلیال والتوهم، وكل قوة وطاقة يف هذه الدنیا امنا 

الفكرية والعقائدية، مبنیة على األسس املادية، وفیها ايضا جمموعة 
من املبادىء االجتماعیة واالقتصادية والسیاسیة واالخالقیة تكون 
من حیث البناء قائمة على تلك املبادىء والعقائد املادية، ولكن 

هذه املبادىء والعقائد لیست هي اهلدف.
ابهلل  االميان  قضیة  يطرح  االسالم  ان  هل  االسالم؟  عن  ماذا 
وابملالئكة وابالنبیاء وابالولیاء وابملعاد على اعتبار اهنا من االسس 
العقائدية والفكرية اليت ال اصالة هلا، وامنا هي جمرد قواعد للبناء 
الفوقي؟ أم ان االمر خبالف ذلك، وان هذه االسس العقائدية 
والفكرية ذوات أصالة أصیلة، واهنا من مبادىء االسالم املكتبیة، 

ولیست جمرد قواعد لیعلو فوقها هیكل البناء.
اإلسالمي هو  االميان  فیه  يكون  الذي  الوقت  اإلسالم، يف  يف 
القاعدة االساس اليت تبىن علیها العقائد اإلسالمیة، فان له اصالته 
الذاتیة. ويف هذه احلالة يكون احلق مع الفالسفة الذين يقولون ان 

لالميان اصالته، فضال عما له من قیمة.
ان خیمة السعادة ال تقف على عمود واحد ان لالميان يف املنظور 
اإلسالمي، قیمته الذاتیة واصالته، واحلقیقة ان كمال االنسان يف 

هذه الدنیا ويف اآلخرة منوط أبن يكون االنسان مؤمناً.
للروح يف اإلسالم استقالهلا وكماهلا، فهي ابقیة بعد املوت، فاذا 
اىل  تصل  وال  وفاسدة  انقصة  تكون  اىل كماهلا  الروح  تصل  مل 

سعادهتا. يقول القرآن هبذا الشأن:
»َوَمْن َكاَن يف َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو يف اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيَل«3

طبیعي ان املقصود لیس العمى الظاهري يف العیننی، امنا املقصود 
هو العمى الباطين، فمن عمیت عنی بصریته عن رؤية احلقائق، 
ينبغي ان يؤمن به )عن رؤية ربه ورؤية آايت ربه(، فهو  وعما 
حيشر أعمى يف اآلخرة ايضا. فاذا كان هناك رجل عدمي االميان 
وقام بكل االعمال الصاحلة يف العامل، وبكل املساعي احلمیدة اليت 
ميكن ان يقوم هبا انسان، أي األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
حبسب ما يصطلح علیه القرآن، واذا عاش عیشة ازهد الناس يف 
العامل، واذا أوقف نفسه خلدمة خلق هللا، ولكنه يف الوقت نفسه ال 
يعرف هللا، وال يعرف املعاد وال عامل الوجود فانه يكون اعمى، وال 
ريب يف يف اآلخرة اعمى ايضا ال ميكن القول أبن االميان مقدمة 
هلذه االعمال، فاذا صلحت االعمال، فال عربة ابالميان ان كان 

صحیحاً أم ال، إذ البد ان يكون االنسان مؤمناً.
يف اإلسالم، معرفة هللا ومعرفة مالئكة هللا الذين هم وسائط عامل 
الوجود ومعرفة االنبیاء واولیاء هللا الذين هم نوع آخر من وسائط 
فیض هللا حنوان ومعرفة سبب جمیئنا اىل هذه الدنیا واىل اين حنن 



الرقم 12100
رجب المرّجب 1444

13منّوعـــات الرقم 100
رجب المرّجب 1444

منّوعـــات

مرجعنا،  هللا  اىل  أبینا  أم  شئنا  النهاية،  يف  اننا  ومعرفة  ذاهبون 
وان لكل شيء عودة، أي املعاد فلكل هذه املعارف اصالتها، 
األسس  نفسه  الوقت  يف  وهي  اصالته،  احلقائق  هبذه  ولالميان 
الفكرية والعقائدية لإلسالم. ان امياانً اصیالً مئة ابملئة ميكن يف 
الوقت ذاته ان يكون قاعدة واساساً فكرايً وعقائدايً جیداً ألية 

مدرسة فكرية.
اذن فال ُتضّحوا ابلعمل يف سبیل االميان، وال ابالميان يف سبیل 
العمل، فال ينبغي ان يذهب احدمها فداء لآلخر. وعلیه، فان 
انسان الفالسفة لیس انساانً كامال، انه انسان انقص، أي ان فیه 
بعضا من الكمال. ان ما قالوا به من االصالة للكمال العقلي 
صحیح، ولكن تغاضیهم عن سائر جوانب الكماالت االنسانیة، 
وحبثهم عن كماالت االنسان األخرى يف كماله العقلي فحسب، 
الفالسفة انساانً انقص الكمال. ان  ادى إىل ان يكون انسان 
انسان الفالسفة الكامل لیس سوى متثال من املعرفة انه يعرف 
فحسب. انه حسبما يفرتضونه انسان يعرف كل شيء، ولكنه 

خال من الشوق، خال من احلركة، خال من احلرارة!

اهلوامش:
1. »اصول الكايف«، ج ۱، كتاب العقل واجلهل، الرواية 10؛ »البحار«، 

ج 61، ص 313؛ مقدمة »جامع االحاديث الشیعة«، ج 1.
2. سورة ص، اآلية ٧4.

3. سورة االسراء، اآلية ٧2.

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

البشارات بوالدته
ابدر الشعر إىل الرتمن بظهور مهدي األمة قبل أن يولد، ولعل 
الرائد يف ذلك؛ اذ مما أنشد فیه يف حضرة  الیهودي كان  نعثل 

النيب، بعد أن سأله عن ذريته:1
قد فاز من واالهُم

 وخاب من عادى الُزُهر
 آخُرهم ُيسقي الِظما

 َوْهو اإلمام املنتَظر
يف   الزمان صاحب  بظهور  يستبشر   علیا اإلمام  وجند 

2:خطابه للحسنی
ُبيِنَّ إذا ما جاشِت الرتُك فانتظْر

واليَة مهديٍّ يقوُم فیعدُل
وذلَّ ملوُك األرِض من آِل هاشٍم

وبويع منهم من يلذُّ ويهزُِل
صيبٌّ من الصبیاِن ال رأَي عنده

وال عنده ِجدٌّ وال هو يعقُل
فثّم يقوُم القائُم احلقُّ منكم

وابحلقِّ أيتیكم وابحلقِّ يعمُل

اإلمام اإلمام 
  المهديالمهدي

في الشعر العربيفي الشعر العربي
القسم الثانيالقسم الثاني

عباس إمساعيل العزاويعباس إمساعيل العزاوي

االنسـان الكامل

الشعر واألدب
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اهلوامش:
1. »الدر النظیم«، ص ٧90؛ وانظروا قصته يف املوضع نفسه.

 ،»2. »روائع احلكم يف اشعار اإلمام علي بن ايب طالب
ص 4٧.

3. »منتهى اآلمال«، ج 2، ص 5٧5.
4. »عصر الظهور«، ص 304.

5. املصدر نفسه، ص 306؛ »القصائد اخلالدات«، ص 53.
6. جملة »االنتظار«، العدد الثاين، ص 56.

٧. املصدر نفسه، ص 56؛ »املالحم والفنت«، ص 142، يف 
قصیدة: محلت به أم مباركة وكأهنا ابحلمل ما تدري.

8. »مثری األحزان«، ص 296؛ »تقومي الشیعة«، ص 231.
9. سورة القصص، اآلية 5.

10. »ذكرى«، ص 4.

الشعر واألدب

مسيُّ نيبِّ هللِا نفسي ِفداؤه
لوا فال ختذلوه اي بينَّ وَعجِّ

ويستبشر اإلمام الصادق بدولة اإلسالم العاملیة اليت تكون يف 
3: ،آخر الزمان، واليت هي دولة املهدي

لكلِّ أانٍس دولٌة يرقبوهنا
ودولتُنا يف آِخِر الدَّْهِر تظهر

وقد مّر أن الشاعر احلمريي اعتذر لإلمام على ما كان فیه 
من زيغ َعَقدي، وجنده يذكر غیبة اإلمام يف شعره، مث نشره 
للعدل بعد ظهوره، ويثبت لإلمام الصادق أنه سوف يبقى 

هبدايته هذه وإْن الَمُه الناس علیها:4
أبنَّ ويلَّ األمِر والقائَم الذي

َتطلُُّع نفسي حنَوه بتطّرِب
له غیبٌة البدَّ من أن يغیبها
فصّلى علیه هللاُ من متغیِب

فیمكث حیناً مث يظهر حینه
فیملؤ عدالً كل شرق ومغرب

بذاك أديُن هللَا سرّاً وجهرًة
ولسُت وإْن عوتِْبُت فیه مبعَتِب

إّن تثقیف األئمة لألمة مبسألة املهدي وكوهنا قضیة يتحتم 
اإلميان هبا، جعل بعض الشعراء يصفها بشعره أبهنا حقیقة ال ريب 
فیها، فها هو الشاعر دعبل اخلزاعي )ت 246هـ( يؤكد ظهور 
احلق  وإبقامة  والربكة،  ابلُیْمن  األرض  على  وقدومه   االمام
ودحض الباطل؛ لذا جيب الصرب وإن طال األسى، واالستعداد 

للظهور:5
خروُج إماٍم ال حُمالة خارٌج

يقوُم على اسِم هللِا والربكاِت
ميّیز فینا كلَّ حٍق وابطٍل

وجَيزي على النعماِء والنقماِت
فیا نفُس طیيب مث اي نفُس أبشري

فغرُی بعیٍد كلُّ ما هو آِت
وال جتزعي من ُمّدِة اجلوِر إّنين
أرى قّويت قد آذنْت بشتاِت

فإن قرََّب الرمحُن من تلَك ُمديت
وأخَّر من عمري بطول حیايت
شفیُت ومل أترْك لنفسي رزيًة
وروَّيُت منهم منصلي وقنايت

والدته
تشرّفت سامراء أبن تكون حمل والدة اإلمام، ويف ذلك يقول 

الشاعر حممد صاحل الظاملي:6
على أفِق سامرّا بدا كوكُب السعِد 
ينرُی الدجى من طلعة القائم املهدي

أن  دون  من  املكان  هذا  يف  ولد  أنه  بعٌض كیف  يدهش  وقد 
السلطة  به - ألذى  اليت محلت  أمه  أسرته - وخباّصٍة  تتعرض 
بیت  عن  الطرف  لتغضَّ  تكن  مل  أهنا  العلم  مع  آنذاك،  الظاملة 
النبوة بعد أن علمت أبن مهدي األمة اقرتب أوانه؟! واجلواب 
 على ذلك أن الرمحة اإلهلیة تدخَّلت يف العناية ابإلمام القائم
 إْذ أخفت آاثر احلمل من أمه كما حدث هذا مع أم موسى

من قبل، ويقول الشاعر الظاملي:٧
لقد فاق موسى حیُث ُغیَِّب محله

ولواله عیسى ما تكلَّم يف املهِد
ومل خيُل أهل البیت من معاجز أذهلت القاصي والداين، فها 
ينطق  يولد  أن  وما  به،  أمه وهي حامل  يكلم   املهدي هو 
ابلشهادة ويصلي على النيب وآله واحداً واحداً.8 وبعد أن يصَل 

إىل أبیه يتلو قوله تعاىل: 
»َونُرِيُد َأْن َنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف األَْْرِض َوَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوَنَْعَلُهُم 
َوُجُنوَدُها  َوهاماَن  ِفْرَعْوَن  َونُِرَي  األَْْرِض  هَلُْم يف  ُنَكَِّن  َو   * اْلوارِِثنَي 

ِمنـُْهْم ما كانُوا حَيَْذُروَن«9
السيد صاحل  يقول  وفیها   اإلمام من  املعجزة  تتعدد  وحینها 

القزويين:10
اي ابَن األئمة كم أريَت معاجزًا

كانت على فرِض الوالِء شهودا
كّلمَت محالً أّمك احلورا كما
أعرَْبَت عن علِم الغیوب ولیدا
ونطقَت ابلتوحید مولوداً كما

داً مولودا نطق املسیُح موحِّ
وسجدَت طفال للجلیل وطاملا

جلالل عزته أطلَت سجودا
وتلوَت حُمكمَة اجملید كأمّنا
قد كنت يوم نزوله موجودا

فهو مل يولد رضیعاً وإمّنا ولد حيمل هّم أمة. ومن معاجزه أنه 
تكلم كـعيسى وسجد سجدًة خاشعًة، وقرأ القرآن كأنّه كان 

قبل أن يولد.
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»النظر إلی وجه 
علي عبادة«

السؤال:
هل حديث »إلی وجه علی عبادة.« توجد يف مصادر أهل السنة؟ 

فلماذا النظر يف وجهه عبادة؟

اجلواب:
 فقد وردت أحاديث عّدة تبنی أن النظر إىل وجه اإلمام علي
عبادة ومن هذه الرواايت ما ورد عن النيب أنه قال: »النظر 

إىل وجه علي عبادة.«1
وأيضاً ورد عنه: »ذکر علي عبادة.«2 و روی هذا احلديث عائشه 

.و ابن عباس عن رسول هللا
إن وجه علي ومشائله وكل ما فیه يطمئن النفس ويزيل اهلم 
فمن نظر إلیه ال بد وأن أيخذ منه ويتعلم كثریا منه ألنه نفس 
حممد فذلك اخللق وتلك النظرات الطیبة واالبتسامة اجلمیلة 
اليت ال تفارقه تعطي لكل مؤمن ينظر إلیه زايدة يف االميان والتقوى 

وهذا ال شك فیه لذا صار النظر اىل وجهه عبادة.
طالب  أيب  بن  علي  وجه  إىل  »النظر   :هللا رسول  عن  روي 
عبادة.« قال ابن األعرايب أتويله أن علیا كان إذا برز قال 
الناس ال إله إال هللا ما أشرف هذا الفىت ال إله إال هللا ما أشجع 
هذا الفىت ال إله إال هللا ما اعلم هذا الفىت ال إله إال هللا ما أكرم 

هذا الفىت.3
ومل يكن هذا األمر مقتصرا على البشر فاملالئكة الذين هم أعلم 
اخللق واعبدهم بعد األنبیاء واحلجج كانوا يتشوقون إىل النظر 
يف وجه اإلمام علي وهذه من الكرامات الباهرة. فعن ابن 
ِمْنُه  قـَْوُمَك  ِإَذا  َمَثًل  َمْرمَيَ  اْبُن  عباس يف قوله تعاىل: »َوَلمَّا ُضِرَب 

َيِصدُّوَن«4 قال: 
أمری  أقبل  إذ  ميینه  عن   النيب عند  جالسا  جربئیل  كان 
املؤمننی فضحك جربئیل فقال: اي حممد هذا علي بن أيب 
طالب قد أقبل. قال رسول هللا: »اي جربئيل وأهل السماوات 
يعرفونه.« قال: اي حممد والذي بعثك ابحلق نبيا ان أهل السماوات 
ألشد معرفة له من أهل األرض ما كرب تكبرية يف غزوة إال كربان معه 
اي  معه  ضربنا  إال  بسيف  وال ضرب  معه  محلنا  إال  محلة  محل  وال 
حممد ان اشتقت إىل وجه عيسى وعبادته وزهد حيىي وطاعته ومرياث 
سليمان وسخاوته فانظر إىل وجه علي بن أيب طالب وأنزل هللا تعاىل: 
»َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثًل«، يعين شبها لعلي بن أيب طالب وعلي 
بن أيب طالب شبها لعيسى بن مرمي »ِإَذا قـَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّوَن«، يعين 

يضحكون ويعجبون.5
املقربنی  املالئكة  وكان   اإلمام يشبه  ملكا  هللا  خلق  وقد 
حینما يشتاقون اىل علي يزورون هذا امللك شوقا اىل وجه 

األسئلة واألجـوبة

6.علي
ففي  الفضیلة،  الناس عن هذه  ما حيدث  النيب كثریا  وكان 
رواية يرويها الصدوق يف »أمايل«ـه أن رسول هللا جاءه رجل، 
فقال: اي رسول هللا، أما رأيت فلان ركب البحر ببضاعة يسرية وخرج 
إىل الصني، فأسرع الكرة، وأعظم الغنيمة حىت قد حسده أهل وده، 

 :وأوسع قراابته وجريانه؟ فقال رسول هللا
»إن مال الدنیا كلما ازداد كثرة وعظما، ازداد صاحبه بالء، فال 
تغبطوا أصحاب األموال إال مبن جاد مباله يف سبیل هللا، ولكن 
أال أخربكم مبن هو أقل من صاحبكم بضاعة، وأسرع منه كرة، 
وأعظم منه غنیمة، وما أعد له من اخلریات حمفوظ له يف خزائن 

عرش الرمحن؟« 
 :قالوا: بلى، اي رسول هللا، فقال رسول هللا

»انظروا إىل هذا املقبل إليكم.« فنظران فإذا رجل من األنصار رث 
 :اهلیئة. فقال رسول هللا

اخلریات  من  العلو  إىل  الیوم  هذا  يف  له  صعد  لقد  هذا  »إن 
والطاعات ما لو قسم على مجیع أهل السماوات واألرض، لكان 

نصیب أقلهم منه غفران ذنوبه ووجوب اجلنة له.« 
قالوا: مباذا، اي رسول هللا؟ فقال: »سلوه خيربكم عما صنع يف هذا 

اليوم.«
فأقبل علیه أصحاب رسول هللا، وقالوا له: هنيئا لك مبا بشرك 
ما  به رسول هللا، فماذا صنعت يف يومك هذا حىت كتب لك 
كتب؟ فقال الرجل: ما أعلم أين صنعت شيئا غري أين خرجت من 
بييت، وأردت حاجة كنت أبطأت عنها، فخشيت أن تكون فاتتين، 
 ،فقلت يف نفسي ألعتاضن منها النظر إىل وجه علي بن أيب طالب

فقد مسعت رسول هللا يقول: »النظر إىل وجه علي عبادة.« 
فقال رسول هللا: »إي وهللا عبادة، وأي عبادة! إنك - اي عبد 
هللا - ذهبت تبتغي أن تكتسب دينارا لقوت عيالك ففاتك ذلك، 
فاعتضت منه النظر إىل وجه علي، وأنت له حمب، ولفضله معتقد، 
وذلك خري لك من أن لو كانت الدنيا كلها لك ذهبة محراء فأنفقتها 
يف سبيل هللا، ولتشفعن بعدد كل نفس تنفسته يف مصريك إليه يف ألف 

رقبة يعتقهم هللا من النار بشفاعتك.«٧
فمن نظر اىل علي وهو حمب له وغری منكر لفضله كان من 

الشافعنی يوم القیامة وممن انل خری الدنیا واآلخرة.
وكان معاذ بن جبل يكثر النظر إىل وجه علي بل يطل النظر 

وكأنه مل يره قبل ذلك فعن أيب هريرة، قال: 
رأيت معاذ بن جبل يدمي النظر إىل وجه علي ابن أيب طالب، فقلت: 
رسول  مسعت  إين  فقال:  تره؟!  مل  علي كأنك  وجه  إىل  النظر  تدمي 

هللا يقول: »النظر إىل وجه علي عبادة.«8

هبذا الكالم لعرف مضمون  فكلما تعمق االنسان ومتعن جیداً 
كالمه فمن نظر اىل وجه علي  وهو حمب بال شك 
أن هذه النظرة ستعطیه كثریا من األجر والثواب فكیف مبن تبعه 

ووااله.
اضافتا اىل ذلك ان النظر اىل هذا الوجه املتكامل سیقربنا اىل هللا 
فمن ينظر اىل وجهه يرى فیه عظمة اخلالق وبديع خلقه من خالل 

ذلك الوجه اجلمیل.

اهلوامش:
»املعجم  142؛  ص   ،3 ج  النیسابوري،  احلاكم  »املستدرك«،   .1
الكبری«، الطرباين، ج 10، ص ٧٧؛ ابن مغازلی، »مناقب اإلمام علی بن 
ابی طالب«، صص 196-199؛ گنجى شافعى ، حممد بن يوسف ، 
»کفاية الطالب فی مناقب على بن أبی طالب«، طهران، دار إحیاء 
تراث أهل البیت، الطبعة الثانیة ، 1404ق.، ص 15٧؛ اصفهانی، 
امحد بن عبدهللا، »حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء«، ج 2، ص 182، 
مصر، السعادة، 1394ق.؛ أبوالقاسم طربانی، سلیمان بن أمحد بن أيوب، 
»املعجم الکبری«، قاهره، مکتبة ابن تیمیة، الطبعة الثانیة، ج 10، ص ٧6؛ 
حاکم نیشابوری، املستدرک علی الصحیحنی، بریوت، دار الکتب العلمیة، 

الطبعة االولی، 1411ق.، ج 3، ص 152.
 ،»2. ابن مغازلی، علی بن حممد، »مناقب اإلمام علی بن ابی طالب
بریوت، دار األضواء، الطبعة الثالثة، 1424ق.، صص 195-196؛ ابن 
 ،»مردويه اصفهاىن ، ابوبکر امحد بن موسى،  »مناقب على بن أبی طالب
قم، دار احلديث، الطبعة الثانیة، 1424ق.؛ مناوی قاهری، حممد بن اتج 
العارفنی، »التیسری بشرح اجلامع الصغری«، رايض، مکتبة االمام الشافعی، 
القاسم  ابو  ابن عساکر،  ؛  الثالثة، 1408ق.، ج 2، ص 20،  الطبعة 
علی بن حسن، »اتريخ مدينة دمشق«، بریوت، دار الفکر، 1415ق.، 
ج 42، ص 356؛ جالل الدين سیوطی، عبدالرمحن بن أبی بکر، »الفتح 
الطبعة  الفکر،  دار  بریوت،  الصغری«،  اجلامع  إىل  الزايدة  فی ضم  الکبری 

االولی، 1423ق.، ج 2، ص 115.
2. املصدر السابق.

3. »سعد السعود«، السید ابن طاووس، ص 2٧8.
4. سورة الزخرف، اآلية 5٧.

5. »مناقب آل ايب طالب«، ابن شهراشوب، ج 2، ص ٧4.
6. »مدينة املعاجز«، هاشم البحراين، ج 2، ص 311.

٧. »األمايل«، الشیخ الصدوق، صص 444-443.
8. »املسرتشد«، حممد بن جرير الطربي )الشیعي(، ص 294.

املصادر: 
1. مقالة »النظر إىل وجه علي عباده«، الباحث: حممد محزه اخلفاجي، 

inahj.org :موقع مؤسسة علوم هنج البالغة
2. موقع إسالم کوئست.نت

األسئلة واألجـوبة
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منّوعـــات تقديم الكتاب

ابن  السید  مؤلفات  من  الِعبادات «  َوَمنَهُج  الدَعوات  »ُمَهُج 
طاووس املتوىف سنة 664 هـ، والكتاب شامل لألدعیة واألحراز 
أنه يذكر  املهدي، كما  اإلمام  إىل  النيب واألئمة  املروية عن 
بعض ما نُقل عن غری األئمة أيضاً من اجملرابت. الكتاب كان 

واليزال حمط اعتماد العلماء واحملققنی.
الدين، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس  مؤلفه، السيد رضي 
املعروف ابلسید ابن طاووس املتوىف يف اخلامس من ذي القعدة 
 سنة 664 هـ ، وهو من أحفاد اإلمام اجملتىب واإلمام السجاد
مؤلفات  له  وعلماءاإلمامیة،  الشیعة  شخصیات  كبار  ومن 
عديدة أغلبها مشهورة، ومن مجلتها: »مقتل اللهوف« و»إقبال 

األعمال.«

مصادر الكتاب و هدف املؤلف لتأليفه
كان هدف السید ابن طاووس أتلیف كتاب حيوي أدعیة وأحراز، 
فاكتفى بذكر الراوي واملعصوم ، ويف كثری من املواطن يذكر مصدر 

الدعاء الذي كتبه.
قال السید ابن طاووس يف املقدمة:

فإنين كنت علقت يف أوقات رايض العقول ونقلت من خزائن بياض 
املنقول من األحراز والقنواتت واحلجب والدعوات املعظمة عن النيب 
واألئمة النجب ومهمات من الضراعات املتفرقة يف الكتب، ما هو 
أقطارأماكن  متفرقة يف  ملراتدها، وكانت  واملنهج  كاملهج ألجسادها 
ومتمزقة يف أقطار مساكن فرأيت ابهلل )جل جلله( أن أونس وحشتها 
مجع مشلها، وأرد غربتها بضمها إىل شكلها؛ ألهنا إذاكانت يف وطن 
جامع مصون، ومسكن واسع مأمون، كان أسعد ملن يريد اجملالسة 
لفوائدها، واملنافسة يف شرف موائدها، ومسيته كتاب مهج الدعوات 
ومنهج العبادات ومل أشهرها ابألبواب والفصول، بل جعلتها روضة 
الظفر  إىل  للوصول  وكأهنا كالباب  والعقول،  األلباب  لذوي  تزهر 

ابحملصول.1

األسلوب املتبع يف أتليف الكتاب
 كل موضوع مبا روي عن النيب يبدأ السید ابن طاووس
ويتنهي مبا ورد عن اإلمام املهدي، ويُعقب مبا هو منقول عن 

.غری األئمة
وكذلك احلال فیما ينقله من األحراز عن املعصومنی. هذا 
مضافاً إىل ما يبتكره من أدعیة ويبدأ قبله بكلمه »دعاء َوَرَد َعلى 
عنوهنا  خمتلفة  من كتب  نقلها  وأذكار  أدعیة  وأيضاً  خاِطري«، 

بعنوان »أدعیة متفرقة«.
يف هناية الكتاب خصص بعض الفصول للحديث عن أوقات 

استجابة الدعاء وصفات الداعي... وغریها.

تقديم الكتاب

اهلوامش:
الذخائر،  دار  قم،  العبادات،  ومنهج  الدعوات  مهج  طاووس،  ابن   .1

1411 هـ.، ص 14، املقدمة.

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

مهج الدعوات و مهج الدعوات و 
منهج العباداتمنهج العبادات
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هذه  يف  وحيكمن  ينظرن  الالئي  القاضیات  أن  فهو  للذهول 
القضااي ميلن إىل التعامل بلیونة أكثر مع جمرمي اجلنس.. ملاذا؟!

ويتابع الكاتب قائاًل: 
لكن من الثابت أن القاضیة عندما تكون وحدها فإهنا تكون أكثر 

لیونة وشفقة مع جمرمي اجلنس!؟
سبب  أو  هو  العجیبة(  املخففة  األحكام  هذه  )أو  هذا  ولعل 
بكل  والعنف  النساء،  العنف ضد  ظاهرة  هي  وتصاعد  تفشي 

أشكاله وخاصة العنف اجلسدي واجلنسي بكل صوره وبدعه.
وتشری التقارير إىل أن ۱۲% من حوادث القتل يف كل عام هي 

يشتكنی  من  نسبة  أما  أزواجهن.  يد  على  نساء  قتل  حوادث 
أو يرفعن شكوى من املعتدى علیهن والذين يبلغن ۱۷% فهي 

واحدة.
ويبقى األكثر غرابة هو من يقتل رجال حيكم علیه وسطیا بعامنی 

زايدة أكثر من ذلك الذي يقتل امرأة.
أما  االغتصاب،  حوادث  أكثر يف  ارتفاع  إىل  التقرير  ويكشف 
يتعرضن  اللوايت  النساء  ثلثي  أن  فهو  اجملال  هذا  يف  األغرب 
هلجمات جنسیة يقدمن شكاوى إىل مراكز املساعدة ولیس إىل 
مكاتب الشرطة. جاء يف صحیفة »يديعوت أحرونوت« 3/6/ 

۱۹۹۳م.، بقلم شوشا انحني، أن: 
- 48% من العامالت يتعرضن الزعاجات جنسیة يف العمل؛

- 48% من النساء العامالت يف إسرائیل يعرتفن أبهنن يتعرضن 
ملضايقات جنسیة؛

- ۲% أعلن أن هذه األمور غری موجودة؛
- ۱۸% رفضن اإلجابة؛
- ۸% يقلن ال نعرف.

هذه املعطیات وردت يف استطالع مشل ۳۷۲ عاملة، وأجرت 
وقد  االعمال  لرجال  الدولیة  املكتبة  يف  األحباث  دائرة  الدراسة 

جرى االستطالع مبناسبة يوم املرأة العاملي.
أما احملامي روين عميفسكي، وهو مدعي عسکري فقد قال حیال 
هذه اجلرائم، لو مت يف املاضي فرض كل األوامر للمالحقة، لكان 
لسنوات  السجن  اآلن يف  يقبعون  الضباط  من كبار  عدد كبری 

طويلة.

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

1422ه.

بيت العنكبوت: النساء في الكيان الصهيوني

بيت العنكبوت: النساء في الكيان الصهيوني

المجرمون الجنسيون 
يعاقبون أقل

جاء يف »صحیفة معاريف« بتاريخ 1998/3/9م. وبقلم رفيف 
دروكر أن ما نسبته 40% من القضاة هن قاضیات، ففي احملكمة 
اللوائیة 60% من القضاة قاضیات، أما الرجال القضاة فیسیطرون 

على احملكمة العلیا.
أما املشكلة اخلطریة يف جهاز القضاء فهو التمییز الواضح بنی 
الرجال والنساء يف اجلسم القضائي من انحیة، وشهادة الرجال 
اليت هلا نسبة عالیة من الثقة من انحیة اثنیة، فیما املرأة حمامیة 

كانت أم عاملة فهي تعاين من نظرة دونیة بشكل أو آبخر.
أما عن نظرة القضاء جلرائم اجلنس ضد النساء فتقول: إن متوسط 

عقوبة اجملرم الذي ينفذ جرمية التسبب ابملوت هو نصف العقوبة 
القصوى للجرمية نفسها، املتوسط العام لكل اجلرائم هو 20% من 
العقوبة القصوى. فمثالً اجلرمية اليت عقوبتها مخس سنوات سجن 
فیعاقبون  اجلنسیون  اجملرمون  أما  سنة سجن،  هو  املتوسط  فإن 
العقوبة  من  على %15  فقط  فهم حيصلون  أكثر،  لنی  بشكل 
القصوى لنفس اجلرمية، أو على متوسط عقوبة مقدارها 24 شهراً 

ويف ذات اجلرمية اجلنسیة ال حيصل اجملرم على عقوبة السجن. 
 )1/5 )مخس  العقوبة  متوسط  فیبلغ  االغتصاب  جرائم  يف  أما 
املثری  أما  اجلرائم.  يف كل  املتوسط  مثل  متاماً  القصوى  العقوبة 
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السّيد محّمد حسيني بهشتي
يف عام 1964م.، طلب منه آية هللا حممد هادي امليلين الذي 
كان من مراجع الدين واملقیم يف »مشهد«، الذهاب إىل »أملانیا 
»هامبورغ«،  يف  املقیمون  وااليرانینی  املسلمنی  لطلب  استجابة 
وأن يتوىل إدارة املركز االسالمي يف هامبورغ. كما شدد آية هللا 
السيد أمحد خونساري على ضرورة هذه الزايرة. وأسهمت زايرته 
معارضة  بسبب  الصعوابت،  بعض  رافقتها  واليت  أورواب،  إىل 
»السافاك« )منظمة االستخبارات واألمن القومي يف ايران(، يف 
فتح آفاق جديدة أمام ذهنه الوقاد واحلداثي. واستمرت إقامته 
يف أملانیا مخس سنوات. وخالل هذه الفرتة، توىل تسیری الشؤون 
وأملانیا  هامبورغ  يف  املقیمنی  املسلمنی  وسائر  لاليرانینی  الدينیة 

ظل  يف  إقدامه  عن  فضال  األخرى،  األوروبیة  البلدان  وبعض 
دعم عدد من الطلبة االيرانینی املتديننی له على أتسیس »احتاد 
واجتذاب  ابلفارسیة«،  الناطقنی  للطلبة  االسالمیة  اجلمعیات  
الطلبة املناضلنی الذين مل يكونوا بسبب معتقداهتم الدينیة على 
صلة بتنظیمات مثل احتاد الطلبة االيرانینی واملنظمات املماثلة، 
للغة  وإجادته  اإلجراء  هذا  الذكر.1 ويف ضوء  آنف  االحتاد  يف 
األملانیة، جبانب اللغة االجنیلیزية، استطاع اختاذ خطوات مؤثرة يف 

تعريف األوروبینی على اإلسالم. 
وقد ولد السيد حممد هبشيت عام 1928م. يف »اصفهان«. وكان 
والده من علماء الدين ابصفهان وإمام مجاعة »مسجد لُنبان« 

نماذج اإلسالم

ويهتم ابلشؤون الدينیة للناس، ويذهب للقرى احملیطة ابصفهان 
للدعوة والبت يف املسائل الشرعیة، واالنشغال ابألنشطة الدينیة 
وتبیان األحكام، وإقامة صالة اجلماعة ومعاجلة مشاكل الناس. 
وكانت أمه تقیة وورعة هتتم اهتماما كبریا بتأدية األحكام الشرعیة 
آية هللا احلاج مري حممد صادق  ابنة  واآلداب االسالمیة. وكانت 

خاتون آابدي أحد مراجع الدين والباحثنی الشهریين.2
وله  األسرة،  يف  الذكور  من  الوحید  االبن  حممد،  السید  وكان 
اصفهان،  يف  املتوسطة  دراسته  حممد  السید  وأكمل  أختان. 
يف  العارمة  رغبته  بسبب  اصفهان  يف  العلمیة  ابحلوزة  والتحق 
حتصیل العلوم االسالمیة، وتلقى فیها الدروس العلمیة حىت أواخر 
السطح العايل، مث انتقل إىل »حوزة قم« عام 1946م. وبعد أن 
أمت دراسته لباقة من العلوم، حضر درس اخلارج لإلمام اخلمیين 
بصحبة اية هللا مطهري، إذ كان من الطالب املتمیزين. وبعد أن 
أكمل الدراسة الثانوية، التحق بكلیة اإلهلیات واملعارف االساملیة 
عام 1951م.، وانل مؤهل الدكتوراه عام 1959م. يف الفلسفة 

يف ذات الكلیة.3

األنشطة السياسية واالجتماعية لفرتة ما قبل الثورة 
العلمیة  األوساط  ابملشاركة يف  يكتفي  الدكتور هبشيت  يكن  ومل 
والدراسیة اجلديدة والقدمية، بل أنه وبسبب شخصیته الشاملة، مل 
يكن يغفل املشاركة يف األنشطة السیاسیة، وإىل جانب الفلسفة 
واألسفار )كتاب امللصدرا( اليت مل تشهد إقباال يذكر يف ذلك 
النفط وألقى كلمة  العهد، توجه إىل اصفهان إابن حركة أتمیم 
يف منتسيب مركز التلغراف الذين أضربوا عن العمل، ما إدى إىل 

استدعائه إىل مقر الشرطة.
وجاء حتمله املسؤولیة يف احلركات االجتماعیة كنتیجة الهتمامه 
الواسع ابلدين والعامل العصري اجلديد، ويف هذا االطار، أسس 
اثنوية الدين والعلم يف قم يف خطوة إلعداد القوى العلمیة املؤهلة، 
يف  للعمل  والتحق  قم،  يف  التالمذة  مركز  أتسیس  عن  فضال 
أنه كان  للغة االجنلیزية. واألهم من ذلك  اثنوايت قم كمدرس 
مهتما بتعلیم طلبة العلوم الدينیة، اللغة االجنلیزية، وحيث اجلمیع 
على ضرورة تعلم العلوم احلديثة واعتماد األسالیب غری املباشرة 
وغری املألوفة آنذاك، للدعوة للدين. وكل هذا مؤشر على الدقة 
اليت كان يتحلى هبا فقیه متعمق واثقب الفكر، وقد أجنزت كل 
الدين،  علماء  من  الكثری  فیه  يكن  مل  وقت  يف  األنشطة  هذه 
لربامج  واإلعداد  التخطیط  عن  انهیك  احلوزة،  خبارج  مهتمنی 

وفعالیات يف خارج احلوزة العلمیة.4
هبشيت،  الدكتور  لدى  ابملسؤولیة  والشعور  اهلواجس  وهذه 

وابلضبط يف الزمان الذي كان فیه الساسة التابعون للغرب بصدد 
حتويل اجملتمع االسالمي يف ايران إىل جمتمع مادي غريب، ونسیان 
الدين، دفعت الدكتور هبشيت وابلتعاون مع الدكتور ابهنر، للعمل 
إلعداد  والتعلیم  الرتبیة  بوزارة  الدراسیة  املناهج  قسم ختطیط  يف 
وأتلیف الكت ابلدينیة للمدارس، لتعريف اجلیل الصاعد ابلثقافة 
االسالمیة الثرية.5 وقام يف هذا االجتاه، ابقامة الندوات ملعلمي 

التعلیمات الدينیة وتدريسها. 
ويف ضوء نشاطاته الواسعة يف أملانیا، عاد إىل ايران، ومع تصاعد 
أنشطة  اتسمت  اخلميين،  اإلمام  بقیادة  االيراين  الشعب  نضال 
يف  وخرباته  قدراته  وبرزت  أكرب  سیاسي  بطابع  هبشيت  الدكتور 
التنظیم واإلدارة واستقطاب القوى امللتزمة. ومن أوائل إجراءاته، 
هو التعاون لتأسیسد تنظیم يدعى »رابطة طهران لعلماء الدين 
املناضلنی« عام 19٧8م.، والذي كان هو عضوا يف نواته املركزية. 
الدكتور  أعتقل  النضالیة،  أنشطته  ويف عام 19٧8م.، وبسبب 
هبشيت وأفرج عنه بعد أايم، وبعد سفر اإلمام اخلمیين إىل  ابريس، 
التحق ابإلمام هناك. وقبل شهرين من انتصار الثورة أي يف كانون 
األول/ ديسمرب 19٧8م.، مت تعینی أعضاء النواة األولیة جمللس 
الثورة وهم: الشهيد مطهري وهامشي رفسنجاين وموسوي أردبيلي 
والدكتور ابهنر والدكتور هبشيت، وأضیف إلیهم أشخاص أخرون 

يف ايران.6
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األنشطة السياسية واالجتماعية ما بعد الثورة يف ايران
هبشيت  الدكتور  واصل  ايران،  يف  االسالمیة  الثورة  انتصار  وبعد 

أنشطته االجتماعیة والسیاسیة، لكن بطريقة أكثر فعالیة:
على  الثورة،  انتصار  عشیة  اخلمیين  اإلمام  أقدم  ذكران،  وكما 
تشكیل جملس الثورة، لتنظیم قواننی البالد وفقا للمبادئ االسالمیة 
اجمللس  هذا  أعضاء  أوائل  أحد  هبشيت  الدكتور  وكان  والقرآن، 
فرتة كأمنی  بعد  انتخب  اإلمام، كما  قبل  من  انتخب  والذي 
للمجلس. وتوىل هذا اجمللس يف تلك احلقبة احلساسة واملصریية، 
واجبات مهمة وكان مصدر خدمات كبریة لالسالم والثورة، ال 
سیما وأن هذا اجمللس اضطلع يف تلك الفرتة - وبسبب اضطراب 
االوضاع وغیاب السلطة القضائیة - بدور التشريع وأجنز واجبنی 
تنفیذ  واالخر،  الالزمة  القواننی  على  املصادقة  أحدمها  مهمنی: 
تلك القواننی، وأجنز ذلك على يد أعضاء اجمللس أو األشخاص 

الذين انتخبهم اجمللس.٧
وبعد فرتة، انتقل الدكتور هبشيت من جانب اجمللس، إىل القضاء 
الثورينی  القضاة  وتعینی  القضائي  اجلهاز  أتهیل  إبعادة  للقیام 
وامللتزمنی، وتوىل من جانب االمام اخلمیين مسؤولیة ديوان القضاء 
األعلى )أرفع جهاز قضائي يف البالد( يف اذار/ مارس 19٧9م.8

ويف األايم االوىل من الثورة، ويف مقابل كل تلك األحزاب السیاسیة 
تنظیم اسالمي يسری على هنج  املنحرفة، كان ال بد من وجود 
اإلمام حلماية القیم. ويف ذلك احلنی، قام الدكتور هبشيت الذي 
كان يؤمن دائما ابلنظام والتخطیط والتنظیم، وبدعم من اإلمام 
نیسان/ابريل  يف  االسالمیة  اجلمهورية  حزب  بتأسیس  اخلمیين، 
19٧9م. ابلتعاون مع اية هللا اخلامنئي وابقي األصدقاء لیكون 
الفقیه،  بوالية  واملؤمنة  وامللتزمة  االسالمیة  القوى  لتنظیم  قاعدة 
اجلمهورية  حلزب  العام  األمنی  منصب  استشهاده  حىت  وشغل 

االسالمیة.9

أخلق وسلوكيات الدکتور هبشيت
النافعة،  االجتماعیة  أنشطتهم  وجبانب  الصاحلنی،  عباد هللا  إن 

كانوا دائما منوذجا وقدوة فريدة يف األخالق والسلوك: 

۱. احللم والصرب
كان الدكتور هبشيت من القالئل من االشخاص ممن يتعاملون حبلم 

وأانة يف مقابل تطرف األشخاص أثناء احلوار، كان يصغي إىل 
كالم املعارض بتأن ويرد علیه منطقیا لیقنعه، حبیث أن الشخص 

املذكور كان خيجل إزاء مثل هذا السلوك. وتقول زوجته:
طوال حيايت املشرتكة معه على مدى 29 عاما، ما رأيته فيه كان الصرب 
واحللم واملداراة. لقد كان صبورا وحليما ووقورا لدرجة أن االنسان 
كان خيجل. وطيلة حياة هذا الرجل املناضل والورع، ال أتذكر أنه 

اغتاظ وغضب يف غري أوانه.10

2. النظام
  :كان الدكتور هبشيت ملتزما ابلكامل هبذا القول لإلمام علي
»أوصيكم بتقوى هللا ونظم أمركم.« ويتقید به يف مطلق األحوال. 

ويقول الشهید شاهجراغي يف هذا اخلصوص: 
إن ما كان يبعث هلة انذاب االشخاص جتاهه قبل كل شيء هو 
النظام الذي كان يطبقه يف أعماله. أتذكر أنه كان مضطرا للفصول 
الدراسية اليت كان يدرس فيها، أن يذهب من طهران إىل قم، لكين مل 
أر أبدا أنه حيضر إىل الصف بتأخري حىت لدقيقة واحدة قبل الساعة 
التاسعة حيث يبدأ الفصل الدراسي، وكان منظما لدرجة أن الطلبة 
الوقت الصحيح على ساعاتنا مع  إننا نضبط  يقولون دائما:  كانوا 

وصوله. كما أنه كان يؤكد كثريا على أن يتحلى الطلبة ابلنظام.11

۳. الصلة يف أول وقتها
كان الدكتور هبشيت يواظب دائما على أن يؤدي الصالة يف أول 
وقتها. ويف أهم جلساته، كان ينهي اجللسة من أجل أتدية الصالة، 
ويقف إىل الصالة. كان يؤمن أن الصالة تضفي على االنسان 

نشاطا معنواي خاصا، وحتول دون ذبول الروح واكتئاهبا.12 

۴. التعامل مع األسرة
مل يكن الدكتور هبشيت، ينقل أبدا قضااي خارج املنزل، إىل املنزل، 
ورغم انشغاله الفكري الكبری ومسؤولیاته السیاسیة واالجتماعیة 
اجلسیمة، فعندما كان يعود إىل البیت، كان يتحدث إىل مجیع 
أفراد األسرة فردا فردا بوجه بشوش ومبتسم، ويسأل عما حدث 
األسرة  أفراد  مشاكل كل  عن  للسؤال  يسعى  الیوم. كان  طیلة 
وإجياد حل هلا. وفضال عن ذلك، كان يساعد أعضاء األسرة يف 
أعمال البیت، وطاملا كان يف املنزل، كان يشارك يف األعمال.13 
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األعمال واملؤلفات
كان اية هللا هبشيت، ابرعا يف جمال الكتابة والتألیف، وترك أعماال 

ومؤلفات هي: 
1. »هللا من وجهة نظر القرآن«،

2. »ما هي الصالة؟«،
3. »املعرفة«،

4. »معرفة الدين«،
5. »دور الدين يف حیاة االنسان«،

6. »أي مسلك وطريق؟«،
٧. »علماء الدين يف االسالم وبنی املسلمنی«،

8. »النضال املنتصر«،
9. »املصرفیة والقواننی  املالیة يف االسالم«،

10. »امللكیة«.

استشهاده
كان الدكتور هبشيت وخالل الفرتة القصریة نسبیا منذ انتصار الثورة 
وكتابة  لصیاغة  دؤواب  سعیا  يسعى  استشهاده،  حىت  االسالمیة 
السند النظري والقانوين للجمهورية االسالمیة االيرانیة، وكذلك 
وخالل  االسالمیة.  للحكومة  الرئیسیة  األركان  وإرساء  تشكیل 
املؤمنة واملدافعة عن  الوجوه  هذه املدة، جيب اعتباره من أشهر 
أفكار اإلمام اخلمیين. وكان يرى أن حتقق االسالم يف اجملتمع، 
رهن بتحقق املفاهیم األساسیة مبا فیها االستقالل والعدالة واحلرية 
واملشاركة اجلماهریية يف الشؤون السیاسیة واألنشطة االقتصادية. 
إن امتالكه هكذا رؤية أدى إىل أن يؤكد أتكیدا ابات على إهناء 
السلطة  واستقرار  استقالل  وضرورة  البالد  عن  االجنبیة  اهلیمنة 
املیزات،  هذه  إن جممل  اجملتمع.14  الثروة يف  وتعديل  القضائیة 
ومثلما جعلته حمط اهتمام اجلماهری املتدينة وعامة القوى املوالیة 
اليت كان  والتهم  لألعداء  هدفا  أيضا  جعلته  االسالمیة،  للثورة 
يوجها االشخاص واجملموعات ضده ممن كانوا يعتربونه عقبة أمام 
طريقهم، وبذلك قاموا يف 28 حزيران/ يونیو 1981م. بزرع قنبلة 
إىل  أدى  ما  وتفجریها  االسالمیة،  اجلمهورية  مكتب حزب  يف 
املعروفة  االرهابیة  املنظمة  وتبنت  أنصاره.  من  استشهاده وعدد 
بـ»جماهدي خلق« هذا التفجری. وبعد تشییع جثمانه يف طهران، 
ووري الثرى يف جنة الزهراء. وجاء يف بیان اإلمام اخلمیين مبناسبة 
استشهاد هبشيت وأنصاره: إن هبشيت عاش مظلوما ومات مظلوما 

وكان شوكة يف عيون أعداء االسلم.15

اهلوامش:
1. »مرفوعو اهلامة اخلالدون يف اتريخ االسالم«، الوحدة الثقافیة ملؤسسة 

الشهید، ج 1، صص 48 و٧90-٧91.
2. املوسوعة االسالمیة، مادة الشهید هبشيت.

3. »سریة وحیاة الشهید هبشيت«، عدد من املؤلفنی، دار اهلادي للنشر، 
بریوت، ص 33.

4. »االسالم ومتطلبات الزمان يف رؤية الشهید آية هللا الدکتور السید حممد 
حسیين هبشيت«، صديقة قامسي، صص 31-30

5. »يف ذكرى الشهید املظلوم«، فريد قامسي، ص 45.
6. جملة »بكاه« احلوزة، مكتب اإلعالم االسالمي للحوزة العلمیة بقم، 

ج 136، ص 4.
٧. املوسوعة االسالمیة، املصدر السابق

8. »صحیفة النور«، ج 11، ص 2٧9.
9. »لقد كان أمة مبفرده«، الوحدة الثقافیة ملؤسسة الشهید، الدفرت االول، 

ص 43.
10. صحیفة »مجهوري اسالمي«، 25 حزيران/ يونیو 1981م.

11. »جملة املعارف االسالمیة«، مكتب االعالم االسالمي للحوزة العلمیة 
بقم،ج 23، ص ٧.

12. املصدر السابق.
13. »جملة املعارف االسالمیة«، املصدر السابق.

14. موسوعة العامل االسالمي، مؤسسة دائرة املعارف االسالمیة، ج 1، 
ص 22٧6.

15. »مرفوعو اهلامة اخلالدون يف اتريخ االسالم«، املصدر السابق، الدفرت 
الثالث، ص 111٧.
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من هم هؤالء النورانيونة من هم هؤالء النورانيونة 

اصول هذه العائالت، والعدد الثالث عشر هم القبیلة الیهودية 
الثالثة عشرة اجملهولة.

وقصة الكاتب األمريکي دان براون »ذا دافینشي كود« أخرجت 
كفیلم سینمائي يرسخ هلذه النظرية وهذا املفهوم، وقد هز هذا 
يقرأ  أو  الفیلم  يشاهد  مل  وملن  عنیفا  هزا  املسیحي  العامل  الفیلم 
ولكن  األشیاء  حقیقة  لیعرف  ذلك  يفعل  أن  فعلیه  الكتاب 
له جذور  من  العائالت  مع هذه  الكتاب من خيلط  من  هناك 
من  به  اشتهروا  وما  ابحلشاشنی  ارتبطت  واليت  اإلمساعیلیة  يف 
االغتیاالت، وأيضأ من له جذور من الفراعنة وما اشتهروا به من 
السحر والبعض اآلخر يدخل امللكیة واليت تعرف »Dan« معهم 
من أهل الدايانت الشرقیة القدمية وأيضا الكنعانینی وأخریا ساللة 

قبیلة دان اترخيیا بساللة الشیطان القوية. 
وهلذا سوف نلقي الضوء على تلك اجلماعة وهذه السالالت اليت 
حتكم من خالهلا كما كتب عنها الكثریون من الكتاب األوربینی 

واألمريكینی. 
القوة  هي  املعرفة  ألن  املعرفة،  عنه  ومتنع  العامل،  حتكم  فالسرية 
اليت ترتك للناس أن يتخبطوا أبمراض السرطان واإليدز وسارس، 
واحلروب اليت تدمر األرواح، وتسحق الطفولة اخلریة برسوم ديزين 

الكارتونیة اليت تروج للسر واملؤامرة.

هبا  يلهو  مزيفة  ظاهرة  بعلوم  أبسره  العامل  تراوغ  السرية  هذه 
والعلماء وخرباء  البورصة  واألطباء ومساسرة  واحملامون  الفیزايئیون 
الظلمة  مؤامرات  وحيبك  سرّا،  عمن حبكم  لتبعدهم  الكمبیوتر، 
أعضائه  معظم  الذي  السرية«،  اخلارجیة  العالقات  من »جملس 
من رجاالت املال واملصارف واالقتصاد و »منظمة املعهد امللكي 
وآل  روكفلر  وآل  السرية«،  صهیون  دير  و»منظمة  الربيطاين« 

روتشيلد وآل مورغان واحملافل املاسونیة 
ابندالع  وأتمر  اخلفاء،  عامل  يف  تعیش  اليت  املسیطرة  فاألدمغة 
احلروب، والتحكم أبسواق األسهم املالیة، ونسب الفوائد على 
ذات  األدمغة  هذه  الیومیة،  األخبار  على  والسیطرة  العمالت، 
العالقات  جملس  رهینة  تبقى  الطبیعي  ال  االصطناعي  الذكاء 
اخلارجیة، واالستخبارات، »سي آي إيه«، والفاتیكان من خالل 

اهلیئة الثالثیة، واملاسونیة.
يف  القوة  وبنیان  املؤسسات،  تلك  ملكیة  تتبع  املستحیل  ومن 
الوالايت املتحدة األمريكیة ألن متاهة من االتصاالت الشخصیة 

والتفامهات الصامتة واملنظمات السرية هي اليت حتكمها. 
جديد  عاملي  نظام  فرض  والسرية  الصمت  متاهات  من  وكان 
الثالثة، وهو نظام مؤامرة بدأ يتغلغل يف كل جانب  مع األلفیة 
من جوانب احلیاة األمريكیة ومنها الكتب، والتلیفزيون، ووكالة 

بینهم حبهم  العائالت ذوو أصول متفرقة مجع  هم جمموعة من 
أو أي میثاق أخالقي،  املال وعدم خضوعهم ألي دين  جلمع 
عاهدوا  قد  وهم  عبدوه،  وأخریا  فاتبعوه  الشیطان  علیهم  سیطر 

إبليس على نشر دينه حرية هلل تعاىل. 
وعبادة الشیطان أصبحت ظاهرة يف األعوام األخریة ويف كثری من 

بالد العامل مبا فیها بعض الدول العربیة واإلسالمیة. 
الشیطان معروفون بل هم شخصیات  الغرب فإن عبدة  أما يف 
معابدهم  وهلم  واألدب  والفكر  والفن  السیاسة  يف  وزهنم  هلم 
دم  شرب  تتضمن  واليت  طقوسهم  فیها  ميارسون  اليت  ونواديهم 
للشیطان  يتم تقدميهم كقرابنی  الذين  البشر وخصوصا األطفال 
يف طقوس لیلیة حبضرها النورانیون حسب مقاماهتم وحبضور من 
 Queen of( )الظالم )ذا كوين أوف دارکنیس تسمى مبلكة 

 )Darkness
النورانیون مت حصرهم يف ثالث عشرة عائلة، وأفراد هؤالء العائالت 
هم قادة جنود إبلیس، سخرهم إبلیس لعبادته ويستعنی هبم يف 
حربه هلل كما جاء يف قول هللا سبحانه وتعاىل يف »سورة اإلسراء، 

اآلايت 65-61«: 
»َوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا َإالَّ ِإْبِليَس قَاَل أََأْسُجُد 
ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا * قَاَل َأرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن 

* قَاَل اْذَهْب َفَمن تَِبَعَك  ِإىَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ ُذرِّيّـََتُه َإالَّ َقِليلً 
ِمنـُْهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم َجَزاء مَّْوُفورًا * َواْستـَْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـُْهْم 
ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَْيِلَك َورَِجِلَك َوَشارِْكُهْم يف اأَلْمَواِل َواأَلْوالِد 
َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا * ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم 

ُسْلطَاٌن وََكَفى ِبَربَِّك وَِكيًل«
النورانیون يطیعون الشیطان وينفذون أوامره وهو قد مجع هلم الدنیا 
ويقال أن هؤالء الثالث عشرة عائلة ميتلكون أكثر من نصف 
ثروات العامل ويسیطرون على أهم موارد األرض ويسیطرون على 
والتعدين  النفط  جمال  يف  تعمل  اليت  والشركات  املصريف  النظام 
وشركات صناعة الدواء وصناعة األسلحة وكل الشركات الضخمة 
العاملة يف كل اجملاالت ويسیطرون على اجلامعات ومعظم مراكز 

البحوث يف العامل. 
هم الذين حيكمون العامل الیوم ومن أدواهتم »هیئة األمم املتحدة« 
بكل فروعها و»البنك الدويل« وما »منظمة التجارة العاملیة« إال 
للوصول  يسعون  اليت  الواحدة  العاملیة  احلكومة  أول خطوة حنو 

إلیها. 
 world وهم يسیطرون على معظم احلكومات يف العامل من خالل

government أذرعها واليت تعرف ابملاسونیة. 
هناك من يقول: إن أسباط بين إسرائیل االثين عشر سبطأ هم 

العالم بين السادة والعبيد: علم األعراق والسالالت البشرية

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم
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االستخبارات املركزية، ووجود األجسام الطائرة والبحرية األمريكیة، 
واغتیال الرؤساء األمريكینی، كـجون ف كيندي. 

وشعوهبا  مسخر  ورئیسها  مسخرة  األمريكیة  املتحدة  فالوالايت 
مسخرة لقوى الظالم اليت متتلك الثروة والقوة وتقرتف الكثری من 

اجملازر اليت لیست ملصلحة أمريكا. 
عن  بعیدا  أمريكا  حتكم  اليت  النخبة  قرارات  السرية  فالقرارات 
الدميقراطیة إىل  الذين يودون تصدير  مجاهریها، ألن األمريكینی 
العامل، يغرب عن ابهلم أهنم يعانون من تواتلیتارية جمتمع مستبد 
وسرينی،  وفوضوينی  غوغائینی  رجال  من  حفنة  تديره  وصارم، 
يهددون أمريكا وأمنها، وهي اليت ينتظمها قانون هجنی هو قانون 

النخبة الثرية. 
ويعملون  األسعار  املخزوانت ويسیطرون على  فالذين حيتكرون 
والتسلیح  واألدوية  الطاقات  احتكارات  على  احلفاظ  على 
والتصنیع والتكنولوجیات اجلديدة، هم اجلمعیة امللكیة الربيطانیة، 
وجملس العالقات اخلارجیة ومنظمات اجلمجمة والعظام وفرسان 

مالطة، والدوائر الداخلیة للماسونینی لوسیفر أو الشیطان. 
ففي العام 1856م.، أعلن رئیس الوزراء الربيطاين: 

»إيطاليا«  أن  اإلخفاء،  املستحيل  ومن  اإلنكار،  من  فائدة  ال  إن 
و»فرنسا« و»أملانيا«، مغطاة بشبكة من املنظمات السرية، اليت ال 
تريد حكومات دستورية، بقدر ما تود طرد أصحاب األرض والرتاب 

إىل خارج مواطنها، للستيلء على ثرواهتا ومواردها. 
1983م.  العام  يف  موته  قبل  فكتب  بكمينسرت  آر  املفكر  أما 

يقول: 
إن احلكومة الدميقراطية ال وجود هلا، وال شيء يبعث على الشفقة 
واألسى أكثر من الدور الذي جيب أن يلعبه رئيس الوالايت املتحدة، 

الذي تعادل قوته الصفر ومادون الصفر. 
ورمبا استلهم بكمینسرت ما قاله الرئیس فرنكلني روزفلت يف تعلیقه 
على املنظمات السرية، وما ترمسه من سیاسات هدامة ومدمرة: يف 
السياسة، ال شيء حيدث ابلصدفة، فإذا ما حدث شيء ميكنك أن 

تراهن أبنه كان خمططا له أن حيدث. 
حنی قرر جملس العالقات اخلارجیة بعد هناية احلرب العاملیة الثانیة 
العامل السیاسیة، انشأ »منظمة األمم املتحدة«  أن يتسلم قیادة 
فوسرت  جون  وعنی  1945م.  )أكتوبر(  األول  تشرين   24 يف 
داالس وزيرا للخارجیة من قبل الرئیس دوايت أيزهناور، يف حنی 
كان داالس مستشارا جمللس العالقات اخلارجیة الذي قالت فیه 

املوسوعة الربيطانیة اجلديدة: 

خلق  وراء  اخلارجية كانوا  العلقات  جملس  وأعضاء  داالس  ابعتبار 
األمم املتحدة، فلن يكون من املفاجئ تبني أن املنظمة البوم تشرف 
على بنك اإلعمار والتطوير الدويل الذي يسمى اليوم البنك الدويل، 
والصندوق التمويلى العاملي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التغذية 

والزراعة، وصندوق متويل األمم املتحدة لألطفال.
إذا كانت منظمة األمم املتحدة من إفرازات اجلمعیات السرية، فإن 
فناان معدما كان يسكن املكتبات وخمازن الكتب القدمية، منصرفا 
للمعتقدات الغامضة والدعاية املعادية للیهودية هو آدولف هتلر، 
الذي ستفرزه عقیدة تفوق العرق اآلري، واالشتغال ابلشیطانیة، 
حتت راية الصلیب املعقوف الذي يرمز إلله الشمس، الذي يرمز 

للوسیفر أو الشیطان.
فالعقیدة السرية اليت نقلها إيكارت وهاوسهورف إىل هتلر كانت 
أصول  لفهم  اخلفیة  والكائنات  الغیبیة،  القوى  بتسخری  تقر 

اإلنسان.
وكان  عظیما  استحساان  تلقى  فكانت  النازية  األيديولوجیة  أما 
خصوصا  الیهود  أثرايء  من  ميولوهنا  الذين  املصارف  أصحاب 

املصارف اليت يسیطر علیها آل روتشیلد يف »اجنلرتا«. 
وإذا قضت النازية العرقیة مبادئ اإلنسانیة، واألخوة، واحلرية، عاد 
املاسونیون لیبتعثوا شعارهم القائل: النظام ينبثق من الفوضى. وهي 
لنظام  أن ختضع  اليت جيب  البشرية  والفلسفات  العقائد  فوضى 

عاملي جديد هو نظام لوسیفری أو الشیطان 
وبدأ الصراع العلين الذي خرج من عتمة القرون الوسطى واحلروب 
الصلیبیة إىل العلن، وهو صراع بنی املاسونیة والكنیسة. فاملاسونیة 
إذ ربطت نفسها بفرسان اهلیكل، فإن غايتها تدمری املسیحیة عن 
بكرة أبیها، وهو ما دفع ابلبااب كليمنت الثاين عشر يف 28 نیسان 
)إبريل( 1٧38م.، إىل شجبها ابعتبارها حركة وثیة غری شرعیة، 

وهدد أي كاثولیكي ينضم إلیها ابحلرمان الكنسى.
وملا كان التاريخ يعید نفسه، فإن املنظمات اليت تدعو إىل قیام 
نظام عاملي جديد، تعكف الیوم على إفساد وتدمری كل أشكال 
احلكومات واملعتقدات، وذلك ابنبعاث العقائد السرية اليت تعود 
فارس،  البالد  القدمية  الثقافات  ثقافة وإىل  القدمية  إىل »مصر« 

ومن مث إىل »اببل«، وحىت إىل ثقافة »سومر« األقدم بكثری. 

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

العالم بين السادة والعبيد: المستنيرون والسيطرة على العالم

أهداف العولمة وآثارهاأهداف العولمة وآثارها
القسم األولالقسم األول

العولمة والعالمية المهدوية

العربیة  املنطقة  يف  وعمالؤهم  الغرب  يف  العوملة  دعاة  روَّج  لقد 
جمموعة من املقوالت لصاحل العوملة،ومن ذلك: أّن العوملة تبشر 
ابالزدهار االقتصادي والتنمیة والرفاهیة لكل األمم والعیش الرغید 
للناس كلهم، واالنتعاش،ونشر التقنیة احلديثة، وتسهیل احلصول 
املعلوماتیة  الثورة  من  االستفادة  عرب  واألفكار  املعلومات  على 
وتدفق  اخلارجیة،  لألسواق  لالنطالق  فرص  وإجياد  احلديثة، 
االستثمارات األجنبیة اليت تتمتع بكفاءة عالیة، وابلتايل ينتعش 

االقتصاد الوطين والقومي.
ولكن سرعان ما اكتشف الباحثون واملفكرون أن تلك املقوالت 

ما هي إال شعارات استهالكیة جوفاء. يقول أ.د حممد حسن رمسي 
)عمید كلیة احلاسبات واملعلومات - جامعة القاهرة(:

يتفهم  أن  رافض  طريقها  يف  يقف  لن  طوفان كاسح  العوملة  إّن 
ويلهتا  يهزم  منيعاً  سداً  ميلك  إذا كان  وآلياهتا،  وفلسفتها  فكرها 
ويسخر لنفسه، ونظام العوملة يف حد ذاته يدعم األقوايء، ويطحن 
الضعفاء،ويضحك األصحاب،ويبكي الضعفاء،بل ميكن صّناعها من 
التحكم والسيطرة، وامتلك مقدرات ومستقبل املتفرجني املذهولني 

الصامتني املنتظرين ملعجزات السماء.1
ولقد أدركت الدول الفقریة والنامیة أن طغیان العوملة واحتكارات 
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العولمة والعالمية المهدوية

الشركات الدولیة إمنا يزيدها فقراً، وخضوعاً للسیاسات الرأمسالیة 
الغربیة فأخذت تستنفر جهودها للدفاع عن حقوقها يف مواجهة 
من  مالیزاي  وزراء  رئیس  حممد  مهاتری  حّذر  فلقد  العوملة،  هذه 
العاملية  التجارة  منظمة  إن  وقال:  االقتصادي،  اجملال  يف  العوملة 

تسمح للدول الغنية اببتلع الدول الفقرية.2
مقدرات  على  للعوملة  اجلدية  املخاطر  تؤكد  اليت  األقوال  ومن 
جاك  الفرنسي  للرئیس  احلكومات والشعوب، ما جاء يف كلمة 
شرياك ألقاها مبناسبة الیوم الوطين الفرنسي )14 يولیو 2000م.(، 

حیث قال: 
اجتماعية كبرية  شروخا  تنتج  ألهّنا  ضبط،  إىل  حباجة  العوملة  إّن 
التفكري  ينبغي  جّدية  خماطر  أيضاً  تثري  فهي  تقدُّم  عامل  وإن كانت 
فيها جيداً ومن هذه املخاطر ثلثة: أوهلا أهنا تزيد ظاهرة اإلقصاء 
ااِلجتماعي واثنيها:أهنا تنمي اجلرمية العاملية، واثلثها: أهنا هتدد أنظمتنا 

االقتصادية.3
ما ذكره الكاتب األمريكي الشهری وليم جريدر يف كتابه  وأيضاً 

الصادر عام 19٧٧م.: 
عامل واحد مستعدون أم ال )OneWorldReadyOrNo(حيث بّب 
آلة  أبهنا  العوملة،  فوصف  آاثرها،  خطورة  وكشف  العوملة،  صفات 
عجيبة نتجت عن الثورة الصناعية والتجارية العاملية، وإهّنا قادرة علي 
احلصاد وعلي التدمري، وإهنا تنطلق متجاهلة احلدود الدولية املعروفة، 

وبقدر ما هي منعشة فهي خميفة، فل يوجد من ميسك بدفة قيادهتا، 
ومن ث ال ميكن التحكم يف سرعتها وال يف اجتاهاهتا، وهو يري إّن 
تلك الثورة املادية اليت حررت رأس املال وجعلت املادة تسبق الفكر، 
وتتخطي مجود السياسات، كانت نتيجتها ظهور حتوالت عظمي يف 
الطموح والرغبة يف تكديس  العامل أمجع، وبقدر ما بعثت وأنعشت 
ما  وبقدر  األمان  وعدم  االستقرار  عدم  وراءها  خلفت  الثروات، 

أاتحت من تكنولوجيات حديثة، فإهنا بعثت الرببرية من جديد.
وعندما نعود إىل مفهوم العوملة كما يطرحه الغرب فإّن أول ما 

يستوقفنا هو:
أّن الذين يطرحونه ينظرون إىل التفاعل البشري على أنّه تفاعل 
بنی طرف ذكي قوي وطرف غيب ضعیف.طرف ميتلك، وطرف 
جيب أن يكون فاقداً للتملك. وإذا نظران إىل آلیة هذه العوملة يربز 
لنا على الفور مفهوم إلغاء اآلخر. ولیس ابلضرورة أن يكون هذا 
اإللغاء هو اإلفناء التام للوجود. إمنا تدل اآللیة الغربیة على أن 
العوملة هي الفرز احلقیقي بنی سید وعبد، بنی منتج ومستهلك، 
بنی من يصنع التكنولوجیا ويؤسس لتقدم علمي سريع وبنی من 
يُراد له أن ينسلخ عن ماضیه احلضاري متاماً، وعن عقیدته وينبهر 

مبعامل التقدم العلمي الغريب السريع.4
فان هذه األهداف ُتصنف ضمن 5 جمموعات  وبشكل عام، 
واالجتماع.  والدين  والثقافة  والسیاسة  االقتصاد  هي  رئیسیة 
العوملة حباجة إىل  وبسبب أمهیة البحث ومن أن أهداف وآاثر 
توضیح وتفصیل، فاننا تناولنا كل فئة من هذه األهداف واآلاثر 

ضمن مقال منفصل.

األهداف واآلاثر االقتصادية
ترتبط عملیة العوملة بتدويل النظام االقتصادي الرأمسايل، حیث 
التدخل  ومّت  واالستهالك،  اإلنتاج  أسواق  من  الكثری  توحید  مّت 
العامل  دول  وخاصة  للدول،  االقتصادية  األوضاع  يف  األمريكي 
النقد  كصندوق  الدولیة:  املالیة  املؤسسات  عرب  الثالث، 
املغايرة  االقتصادية  اإلمالءات  الدويل،اليت متارس  الدويل،والبنك 
أهدف  العوملة ألصحاهبا عدة  الشعوب، وابلتايل حتقق  ملصاحل 

كبریة يف اجملال االقتصادي هي:
الغرب  يف  العربیة،واستثماراهتا  املال  رؤوس  على  السیطرة  أواًل: 
فالعامل العريب الذي تتفاقم ديونه مبقدار 50 ألف دوالر يف الدقیقة 
الواحدة هو نفسه الذي تبلغ حجم استثماراته يف أورواب وحدها 
465 ملیار دوالر عام 1995م، بعد أن كانت 6٧0 ملیاراً عام 
1986م. فنتیجة عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي والتبعیة 

العولمة والعالمية المهدوية

النفسیة للغرب تصب هذه األموال هناك لتدار حسب املنظومة 
الغربیة.5

اثنياً: اهلیمنة األمريكیة على اقتصادايت العامل من خالل القضاء 
حبیث  االقتصادي،  اجملال  يف  الوطنیة  الدولة  وقوة  سلطة  على 
تصبح الدولة حتت رمحة صندوق النقد الدويل، حنی تستجدي 
منه املعونة واملساعدة عرب بوابة القروض ذات الشروط اجملحفة، 
وخاضعة لسیطرة االحتكارات والشركات األمريكیة الكربى على 
النماذج  من  ومالیزاي  واملكسیك  تركیا  ولعل  الدول،6  اقتصاد 
املستثمرين  لصاحل  العوملة  تیار  هبا  اليت عصف  للدول  الواضحة 
الذي  حممد  مهاتري  »مالیزاي«  وزراء  رئیس  يقول  األمريكینی.٧ 

عانت بالده من آاثر العوملة يف السنوات األخریة: 
إّن العامل املعومل لن يكون أكثر عدالً ومساواة. وإنا سيخضع للدول 
القوية املهيمنة. وكما أدى اهنيار احلرب الباردة إىل موت وتدمري كثري 
من الناس، فإّن العوملة ميكن أن تفعل الشيء نفسه، رمّبا أكثر من 
ذلك يف عامل معومل سيصبح إبمكان الدول الغنية املهيمنة فرض إرادهتا 
على الباقني الذين لن تكون حاهلم أفضل مما كانت عليه عندما كانوا 

مستعمرين من قبل أولئك األغنياء.8
ويقول الدكتور عماد الّدين خليل:

إّن العوملة جتعل العامل كله قرية صغرية تتحكم فيها الزعامة األمريكية 
وبطانتها اليهودية مبصائر األمم والدول والشعوب، وتضع مقدراهتا 
املالية واالقتصادية -يف هناية األمر- حتت قبضتها، تفعل هبا ما تشاء 
من أجل حتقيق أهداف نفعية )براغماتية( صرفة لصاحل مراكز اهليمنة 

الغربية على حساب األمم والدول والشعوب.9
إّن الدول العربیة - كإحدى املناطق املستهدفة ابلعوملة - بلغت 
وتتفاقم  دوالر،  ملیار   250 1995م.،  عام  اخلارجیة  ديوهنا 
ديوهنا مبا مقداره 50 ألف دوالر يف الدقیقة الواحدة، وال شك 
وُوجدت  التبعیة  ترّسخت  الديون كلما  وتریة  ارتفعت  أنّه كلما 
بتشجیع  بدأت  اليت  الديون -  هذه  وبسبب  للتدخل،  الذريعة 
من الغرب عن طريق البنك الدويل وصندوق النقد الدويل اللذين 
يعمالن على إغراق الدول املستهدفة ابلديون - أصبح اقتصاد 
مالحقة  ابلغة  وبصعوبة  يستطیع  متخبطاً،  الدول  هذه  معظم 
خدمة الديون وفوائدها املرتاكمة، فهي يف احلقیقة وسیلة لبسط 
فقد  وللعلم  املاضي.10  متاماً كما كانت يف  البالد  النفوذ على 
أكد التقرير االقتصادي الصادر عن جملس الوحدة االقتصادي 
ما بنی 1.5 إىل2 ملیار  العريب أن اجلزائر مثالً ستخسر سنوايً 
اجلمركیة  التعريفة  اتفاقیة  لقرارات  وتطبیقها  ابنضمامها  دوالر 

»اجلات«.11

والقوى  الغربیة  الدول  الغنّیة يف  اجملموعات  اثلثاً: حتقیق مصاحل 
املتحالفة معها يف الدول األخـرى علـى حسـاب شـعوب العالـم، 
ومنها  اآلسیوية«:  »النمور  جتربة  فشل  ذلك  على  يدل  وممّا 
»إندونیسیا« ومالیـزاي، حیث مل تسـتطع حتقیـق املصاحل االقتصـادية 
املطلـوبـة لشـعوهبا، إذ عملت الشركات املتعددة اجلنسیات على 
إحداث هذا الفشل، وقام أحد املستثمرين األجانب - أحد رموز 
العوملة - امللیاردير جورج سورش ابللعب يف البورصة مما أدى إىل 
ضرب التجـارة التنمويـة وإحباطهـا.12 ولقد أدىل جورج سوروش 

نفسه بشهادة الذعة أمام الكونغرس األمریكي فقال فیها: 
البندول فإهنا تصرفت مثل  بدال من أن تتصرف أسواق املال مثل 
فإّن  تلو األخرى، وعليه  املعدنية،وراحت تقوض دولة  التهدمي  كرة 
استخلصنا األخري أبن أسواق املال سوف تواصل تقريب العامل بعضه 

إىل بعض هو استخلص مثري للجدل واخللف.13
إّن هذه الشركات تعد األرض كلها سوقًا كبریاً هلا، مبا فیها ومن 
اعتبار  أي  دون  األراضي  هذه  اقتسام  يف  تتنافس  حبیث  فیها 
استثمارات  شكل  يف  تدخل  ما  اندراً  وهي  أخالق،  أو  لقیم 
مباشرة طويلة األمد وإمنا تدخل مبا يعرف ابألموال الطائرة، يف 
هلا عوائد  واليت حتقق  الفوائد  األجل وسريعة  استثمارات قصریة 
هائلة، دون أن يكون لذلك مردود على التنمیة احمللیة. وإن حدث 
يكفیها  ما  أتخذ  ذلك  قبل  فإهّنا  مباشرة،  استثمارات  وقدمت 
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من التسهیالت والضماانت السیاسیة واالقتصادية اليت ال حتظى 
هبا رؤوس األموال احمللیة، وهو ما يعرقل االقتصاد احمللي، زايدة 
على ذلك، فإن معظم أنشطتها تقتصر على السلع االستهالكیة 
ذات العائد األسرع نتیجة للنمط االستهالكي السائد.14 يقول 

الدكتور جمدي قرقر: 
إّن الشركات املتعددة اجلنسيات أدى تطورها وتضخمها إىل تعميق 
العوملة اقتصادايً، وتعدد أنشطتها يف كل اجملاالت: االستثمار واإلنتاج 
والنقل والتوزيع واملضاربة، ووصل األمر إىل أهّنا قد صارت تؤثر يف 
العوملة استطاعت  الثقايف واملعريف، ويف ظل  القرار السياسي والبعد 
الضرائب،  نسبة  من  األسعار،  فروق  االستفادة من  الشركات  هذه 
ذلك  وبعد  األرخص  املكان  يف  اإلنتاج  لرتكيز  األجور  مستوى  من 
ينقل اإلنتاج إىل املكان الذي يكون فيه مستوى األسعار أعلى ويتم 

تسويقه هناك.15
الدول  يف يوم 2000/6/19م. عقد يف »القاهرة« مؤمتر ضّم 
أكّد  النامیة -  الدول  أفريقیة وآسیوية - من  اخلمسة عشر - 
املتحدثون فیه أّن االقتصاد العاملي اجلديد هو لصاحل فئة قلیلة 
تزيدها غىن فوق غناها، على حساب الدول الكثریة الفقریة، وهو 

يدفع الدول النامیة إىل مقربة الفقر.
وترّتب على هذا اهلدف ما يلي: لقد كانت نتیجة العولـمة خطریة 
يف حیاتنا االقتصادية، فضالً عن اجلوانب األخرى، وقد حصرها 

بعض االقتصادينی العرب ابلنقاط اآلتیة:
االقتصاد  إدارة  عن  الدولة  وإبعاد  العام  القطاع  دور  إهناء   .1

الوطين؛
2. عولـمة الوحدات االقتصادية وإحلاقها ابلسوق الدولیة إلدارهتا 

مركزايً من اخلارج؛
3. العمل على اخرتاق السوق العربیة من قبل السوق األجنيب؛

4. إدارة االقتصادايت الوطنیة وفق اعتبارات السوق العاملیة بعیداً 
عن متطلبات التنمیة الوطنیة؛

5. العمل على إعادة هیكلة املنطقة العربیة يف ضوء التكتالت 
الدولیة.16

وميكن أن يضاف إىل ذلك:
6. اإلغواء االقتصادي: ويعين إغواء الدول املتواضعة تقنیًّا وعلمیًّا 
وهذه  القارات،  عابرة  مشاريع  يف  العمالقة  مبشاركة  واقتصادايًّ 
املشاريع كل مكوانهتا من اخلارج، ورمبا فتحوا هلم بعض األسواق، 
وبعد أن يكون البلد الفقری قد دفع دم الشعب، وضحى حباضره 

ومستقبله يف مثل هذه املشاريع تتم عملیة السیطرة أو اإلجهاض، 
إّن شیًئا من هذا قد مت يف مالیزاي وإندونیسیا.

٧. السیطرة االقتصادية ذات املظاهر املتعددة، منها: شراء موارد 
الدول املستضعفة وموادها اخلام أبقل األسعار، وإعادة تصنیعها 
مثّ بیعها هلا يف صورة جديدة أبغلى األسعار، ويف حالة البرتول 
يضیفون إلیه ضريبة يسموهنا ضريبة الكربون، وهي تعين ضريبة 

تلوث أجوائهم نتیجة الشطط التصنیعي.1٧

أخطار هذه العوملة
أ. تركیز الثروة املالیة يف يد قلة من الناس أو قلة من الدول، فـ 358 
ملیاردير يف العامل ميتلكون ثروة تضاهي ما ميلكه أكثر من نصف 
سكان العامل. و 20% من دول العامل تستحوذ على 85% من 
الناتج العاملي اإلمجايل، وعلى 84% من التجارة العاملیة، وميتلك 
سكاهنا 85% من املدخرات العاملیة.إذاً نكتشف إّن 5،19% من 
االستثمار املباشر و08% من التجارة الدولیة تنحصر يف منطقة 

من العامل يعیش فیها 82% فقط من سكان العامل.
ب. سیطرة الشركات العمالقة عملیاً على االقتصاد العاملي، إّن 
مخس دول - الوالايت املتحدة األمريكیة والیاابن وفرنسا وأملانیا 
وبريطانیا - تتوزع فیما بینها 1٧2 شركة من أصل مائيت شركة 

من الشركات العاملیة العمالقة.18 وميكن هنا أن نعرض إحصائیة 
أولیة لقوة تلك الشركات املتعددة اجلنسیات. فهناك 350 شركة 
كربى لتلك الدول تستأثر مبا نسبته 40% من التجارة الدولیة. 
وقد بلغت احلصة املئوية ألكرب عشر شركات يف قطاع االتصاالت 
هذه  وبلغت  العاملي،  السوق  من   %86 والالسلكیة  السلكیة 
النسبة 85% من قطاع املبیدات، وما يقرب من ٧0% من قطاع 
احلاسبات و60% يف قطاع األدوية البیطرية، و35% من قطاع 

األدوية الصیدالنیة، و34% يف قطاع البذور التجارية.19
ج. تعمیق التفاوت يف توزيع الدخل والثروة بنی الناس بل بنی 
املواطننی يف الدولة الواحدة، واختزال طاقات شعوب العامل إىل 
طاقة دفع ملاكینة احلیاة الربامجاتیة االستهالكیة للقوى الرأمسالیة 
والسیاسة الغربیة املسیطرة.20 لقد كان املدافعون- حبسن نیة عن 
العوملة - يراهنون على أن العوملة ستؤدي إىل ارتفاع مستوى دخل 
الفرد على املستوى العاملي، وابلتايل ختف ظاهرة الفقر اليت تعاين 
العامل، لكن احلقائق واألرقام، تكشف عن  منها كثری من دول 
واقع مؤمل خمتلف، ففي الوقت الذي ازداد معدل دخل الفرد، فإنّه 
صاحب هذه الزايدة اتساع يف اهلوة الشاسعة بنی مستوى الدخل 
يف الدول الغنیة والدول الفقریة، فمازال دخل أكثر من ملیارين 
إنسان ال يزيد على 60 دوالراً يف الشهر، ما يعين أن خطر الفقر 

مازال يطل برأسه القبیح على دول كثریة يف العامل.
وقد أرجع تروس سكوت األستاذ اجلامعي يف إدارة األعمال - يف 
حبثه عن أسباب التفاوت بنی النظرية والواقع يف مفهوم العوملة - 

إىل سببنی: 
السبب األول: أن الدول الغنیة مازالت تصّر على وضع العوائق يف 
وجه هجرة العمالة من الدول الفقریة إلیها، ففي العام 199٧م. 
مسحت الوالايت املتحدة األمریكیة هبجرة ٧3٧ ألف وافد فقط، 
يف حنی مل تسمح الدول األوروبیة إال هبجرة 665 ألفاً، وجمموع 
العددين ال ميثل سوى 4 يف املائة من العمالة املهاجرة املتوقعة، 
إىل جانب ذلك ترفض الدول الغنیة استریاد املنتجات الزراعیة من 

الدول األفقر؛ 
نتیجة لسوء  الفقریة فشلت  الدول  أن  فیعود إىل  الثاين:  السبب 

حكوماهتا يف اجتذاب رؤوس األموال من اخلارج.21
من  األكرب  ابلقسم  الواحدة  الدولة  سكان  من  قلة  استئثار  د. 
الدخل الوطين والثروة احمللیة، يف الوقت الذي يعیش أغلبیة السكان 
حیاة القلة والشقاء ويوضح ذلك أن عشرين ابملائة من الفرنسینی 
يتصرفون فیما يقرب من سبعنی ابملائة من الثروة الوطنیة، وعشرين 
ابملائة من الفرنسینی ال ينالون من الدخل الوطين سوى نسبة ستة 

ابملائة.22
من  هبا  يرتبط  وما  األجور  واخنفاض  للبطالة،  املطرد  النمو  ه. 
تقلیص يف قدرة املستهلكنی واتساع دائرة احملرومنی، وقد دلت 
ملیون   800 العامل  ففي  خطریة،  حقائق  على  اإلحصائیات 
شخص يعانون من البطالة وهذا الرقم يف ازدايد، ويف السنوات 
العاملیة  الشركات  أكرب  األخریة عملت 500 شركة من  العشرة 
على تسريح أربعمائة ألف عامل - يف املتوسط - كل سنة، على 
الرغم من ارتفاع أرابح هذه الشركات بصورة هائلة، فإحدى هذه 
الشركات منحت للمسامهنی فیها مبلغ مخسة ملیون دوالر لكل 

منهم23 والشركات األمريكیة تسرِّح ملیوننی من العمال.24
املدين  اجملتمع  منظمات  لذلك ظهرت عدائیة كثری من  ونتیجة 
املنظمات  للعوملة، وخاصة  املتحدة  الوالايت  الغربیة،وخاصة يف 
أثر عوملة االقتصاد على  العمالیة، واحتادات الشغل اليت تراقب 

معدالت أجور العمال، وعلى نسبة البطالة يف الغرب.25
وإّن الفقر الناتج عن البطالة حتما يقود إىل اتساع دائرة اجلرمية 
فالعوملة تسمح وبیسر للعصاابت أبّن تشكل شبكة دولیة عرب 
أمواهلم  نقل  من  الضرائب  دفع  من  املتهربنی  ومتكن  اإلنرتنت 
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إلكرتونیا إىل أمكنة أخرى، فمن روسیا وحدها وصل إىل العامل 
الغريب منذ عام 1990م. مخسون ملیار دوالر بطريقة غری شرعیة، 
ويقدر خرباء األمن أن ثروة منظمات املافیا يف »النمسا« وحدها 
تتجاوز تسعة عشر ملیار دوالر، كل هذا جيري على حساب 
الدولة اليت بدأت تئن حتت ضائقة الفقر لتقلص الضرائب وهروهبا، 
وهذا يعين ضعف اخلدمات االجتماعیة والتعلیمیة والصحیة اليت 
أشّد  الفقر،وتصبح  مشكلة  حدة  وتتضاعف  الدولة،  تقدمها 
يصبحان  واستقرارها  الدولة  هذه  شرعیة  فإّن  خطورة،وابلنتیجة 

مهددان.26
العامل  دول  على  والزراعیة  االقتصادية  السیاسات  فرض  و. 
وإبقائها  االقتصادية،  التنمیة  تعطیل  هبدف  النامیة-  -وخاصة 
سوقاً استهالكیة رائجة للمنتجات الغربیة، وتسلیم إرادهتا السیاسیة 
للقوى احلاكمة يف أمريكا. ففي بعض الدول اخنفضت معدالت 
النمو عام 1998م. أبكثر من 100% وارتفعت معدالت البطالة 
بنسبة خطریة أدت إىل حدوث مشكالت اجتماعیة عديدة من 

أمهها زايدة نسبة الفقر واألمیة.2٧ يقول ساكيكو فوكريابر: 
ما دام االقتصاد ومفاهيم السوق من العناصر األساسية يف العوملة فإن 

التنمية البشرية لن أتخذ حظها الذي تستحق من هذه العوملة.28
ز. إضعاف قوة موارد الثروة املالیة العربیة املتمثلة يف النفط حیث 

مت إضعاف أمهیته كسلعة حینما مت استثناؤه من السلع اليت ختضع 
حلرية التجارة الدولیة - أسوة بتجارة املعلومات - من ختفیض 
الضرائب والقیود اجلمركیة املفروضة علیه من الدول املستهلكة، 
فما زالت هذه الدول وعلى رأسها الوالايت املتحدة األمريكیة 
ترفض اعتبار النفط واملشتقات البرتوكیماوية من السلع اليت جيب 
حتريرها من القیود اجلمركیة والضرائب الباهضة اليت تفرضها الدول 
املستهلكة، وبذلك جتين هذه الدول األرابح اهلائلة من وراء ذلك، 
وهي تعادل ثالثة أمثال العائدات إىل الدول املنتجة يف الوقت 
بفرض  يقضي  تشريعاً  األمريكي  الكوجنرس  بل أصدر  احلاضر، 
العقوابت على دول يف منظمة أوبیك إذا شاركت يف رفع أسعار 

النفط أو تثبیتها.29
ح. ارتفاع أسعار املواد الغذائیة يف الدول اإلسالمیة، نتیجة إلغاء 
الغذائیة،  للسلع  تقدمه  الذي كانت  املايل  الدعم  الدول  هذه 
الكربى،  الدول  من  املتكافئة  غری  واملنافسة  االحتكار  وبسبب 
تفرضها  اليت  العاملیة  املواصفات  وشروط  اجلودة  قیود  وبسبب 
تقدر  ال  شروط  وهي  الدولیة،  والصناعیة  التجارية  االتفاقیات 
الوفاء هبا.30 ويرتتب على ذلك  النامیة على  الدول اإلسالمیة 
وقصر  االقتصادي  النشاط  يف  التدخل  عن  احلكومات  ابتعاد 
سوقاً  اإلسالمیة  األسواق  تبقى  النظام.وأن  حراسة  يف  دورها 
أمام املنتجات والبضائع األوربیة واألمريكیة، وأن  مفتوحاً رائجاً 

تّقوض املصانع واملؤسسات الوطنیة واالقتصاد الوطين.31
ط. ومن خماطر العوملة ظهور عملیة اإلغراق اليت ترتبط ابلسعر، 
وذلك أبن تطرح يف األسواق سلع مستوردة أبسعار تقل كثریاً عن 
سعر املثیل يف السوق احمللي، أو عن سعر املثیل يف سوق الدولة 
املنتجة هلذه السلعة وتصدرها، أو اخنفاض سعر البیع عن سعر 
تكلفة اإلنتاج، ويتم تداوهلا لفرتة زمنیة، هبدف اسرتداد نفقاهتا 
وحتقیق الربح، تلك هي احلاالت الثالث اليت تعترب فیها السلع 
املستوردة مبثابة سلع أو واردات إغراق. وهذه املشكلة ظهرت مع 
دخول العوملة وإلغاء التعرفة اجلمركیة، أو احلد منها على بعض 
السلع، حیث كان قدمياً ال ميكن حدوث ذلك الن الدول كانت 
تتحكم يف سعر السلعة بزايدة سعر اجلمارك، مما يؤدي إىل زايدة 
سعر املنتج املستورد عن املنتج احمللي أو على األقل يساويه يف 
الثمن، ولكن مع فتح األسواق أمام التجارة العاملیة، فإننا سنشهد 
حاالت إغراق كثریة، وكذلك جتاوزات ال نضمن إىل أي مدى 

ستصل عواقبها.32
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من البروتستانتية 
إلی البيوريتانية 

)التطهيرية(

أعقبتها حركات سیاسیة واجتماعیة  الديين  إن هنضة اإلصالح 
واقتصادية عديدة أزالت من خالل معاداهتا إلستبداد الكنیسة 
»الكاثولیكیة« والتمرد على بعض ما كان يعتربه أرابب الكنیسة، 
لظهور  ومهدت  املسیحیة  ألورواب  الثقايف  التماسك  مقدسا، 
مؤلفو  ويقول  املعتقدات.  مضمار  يف  دينیة  غری  عاملیة  نظرات 
املباشر  غری  األثر  حول  االجتماعي«  الفكر  »اتريخ  كتاب 

للمذهب »الربوتستانيت« على املعرفة اإلجتماعیة: 
مباشر،  غري  بشكل  إخرتق  الربوتستانيت  املذهب  أن  القول  وميكن 

ثلث نظرات عاملية معتمدة وهي القومية والرأمسالية والبيوريتانية.
ففي ذلك العصر، تقبل أمراء أورواب الشمالية الذين مل يريدون اخلضوع 
للكنيسة الكاثوليكية ودفع اإلاتوات، مذهب »لوثر« ودخلوا بقيادة 
»فردريك الساكسوين احلكيم« يف صراع مع كنيسة روما. ومل يهدأ 
الكنسي  احلكم  أمام  حققوها  اليت  اإلنتصارات  رغم  أورواب  أمراء 
واإلمتيازات اليت حصلوا عليها، حىت أرغموا يف هناية حرب الثلثني 
صلح  وعقدوا  للدول  الوطنية  السيادة  قبول  على  »روما«  عاما، 
بعد  اليت ظهرت  التجار  »وستفاليا«1 ومن جهة أخرى، فان طبقة 
التجارة والصناعة، وتعززت خلل  احلروب الصليبية بفضل إزدهار 
التوسع األورويب، دعمت النهضة الربوتستانتية يف سبيل التحرر من 

قيود النظام اإلقطاعي وإملءات احلكم الكنسي.
ومل يكن لوثر متحمسا كثريا لتحفيز التجار، لكن »كالفن« تعاطف 
معهم ومارس تفسري اإلنيل من أجل أتييد املقوالت االقتصادية املالية 
الربوتستانيت  املذهب  إنسجم  اجلديدة،  الطبقة  تطور  ومع  اجلديدة. 

أكثر فاكثر مع اإلقتصاد املايل.2
ابلداينة  تعلقه  بسبب  لوثر  مارتن  أرساه  ما  فان  أسلفنا،  وكما 
الكاثولیكیة  الكنیسة  تقالید  العربانیة )الیهودية( كان خمتلفا عن 

أصال.
وتذكر »موسوعة الیهود«3 يف هذا اخلصوص: 

وكانت احلركة اإلصلحية املسيحية قد أتثرت ابألدبيات والفلسفة 
اليهودية على نطاق واسع حبيث كان ينظر إليها من جانب منافسي 
ومارست  يهودية«.  كـ»نزعة  اإلصلحية  احلركة  هذه  ومعارضي 
اجملموعات الربوتستانتية املختلفة وأبمر من التوراة، عبادات مبا فيها 
مذهب »شاابت« الذي نبذ ونسخ من جانب الكنيسة الكاثوليكية، 
العتيق« )التورايت( أكثر من »العهد  وأصبحت تعتمد على »العهد 

اجلديد« )اإلنيلي(.
املسيحي  اإلصلح  حلركة  واملهمني  البارزين  القادة  مجيع  وكان 
العربية  ابللغة  ملمني  عشر،  والسادس  عشر  اخلامس  القرنني  يف 
ودرسوا املصادر اليهودية، وقد عاد مجيعهم بل إستثناء إىل كهنوت 
و»ميخائيل  و»زوينغلي«،5  هاوس«،4  »جان  وأهتم  العتيق.  العهد 

سروتوس«6 و »کالفن«٧ و »لوتر« من جانب معارضيهم ابهنم إما 
حتولوا إىل اليهودية أو أهنم هتودوا.8

إن هنضة االصالح الديين وكما كتب عنها مؤلفا »اتريخ الفكر 
اإلجتماعي« أفضت بصورة غری مباشرة إىل انعقاد نطفة الرأمسالیة 

عن طريق إابحة الراب.
الراب  حترم  الكاثولیكیة  الكنیسة  التیار، كانت  هذا  قبل  وحىت 
القسم السادس من »إجنیل  أتسیسا على تفسری اآلية 35 من 
العتیق«  »العهد  حمرما يف  الراب  يكن  مل  ومنعته، يف حنی  لوقا« 
)التوراة(، بل كان ُيشجع علیه أيضا. وضروري القول أن مارتن 
لوثر كان يرفض يف أعماله األوىل، اإلقتصاد الربجوازي املصاب 
ابلراب، لكن ابقي معلمي هنضة اإلصالح الديين، مبن فیهم كالفن 

أحلوا وأابحوا الراب.
وقد منع القرض الربوي على اليهود يف »العهد العتيق« )التوراة( فيما 

أجيز يف التعامل بني يهودي وغري يهودي. وجاء يف العهد العتيق: 
»ال تطالب ابي ربح من أخيك، ال على مال نقدي وال على طعام 
إعطاء قرض ربوي  قادر على  إنك  إقراضه.  يتم  وال على أي شئ 

للغريب فحسب.«9
فان  اليهودي،  األخ  من  والربح  الراب  أخذ  حترمي  وبرغم  ذلك  ومع 
اليهود كانوا أيكلون الراب من إخواهنم اليهود. وبعد أن شاهد حنميا 
النيب الوضع السيئ للناس ومساع جزعهم وفزعهم، وبخ املرابني 

وقال: 
ووالهتم  أكابرهم  ووبت  بشدة  غضبت  أنينهم،  مسعت  »وعندما 
إخوانكم؟ ومن ث حرضت حشدا  من  الراب  وقلت: كيف أتخذون 

غفريا عليهم.«10
وقد فسر »كالفن« يف كتابه املعروف بـ»الربح والراب« اآلية 35 من 

»إنيل لوقا« واليت تشري إىل حرمة الراب وقال: 
»وال يوجد هنا أي دليل على ذم أكل الراب وتعاطي الربح.«11

وبذلك وبعد إبراهم معاهدة »وستفالیا« حتولت أورواب املتحدة إىل 
جمموعة من البلدان ذات التوجهات القومیة من جهة، وأقامت يف 
ظل إابحة الراب وإزالة العقبات االقتصادية الربوية، دعائم النظام 

الرأمسايل من جهة أخرى. 
وقد أوضح »ماكس وبر« وآخرون ابن »املذهب الكالفين« والنزعة 
الرأمسالية، كاان يتواصلن معا منذ البداية. وانضم التجار إىل املذهب 
الذي اندى به كالفن يف »جنيف« وساعد مذهب كالفن، على تعزيز 
قوة شرحية التجار، ومن املراكز اليت راج فيها هذا املذهب هي: املدن 
السويسرية اليت كانت متثل املراكز التجارية الوسيطة الوراب الشمالية 
واجلنوبية، واملدن التجارية الفرنسية ومدن شاطئ »الراين«12 اليت 
التجارية  واملراكز  البدائية،  التجارية  الثورة  شراين  تشكل  كانت 

أطـوار المسيحية: العصر الحديث

أطـوار المسيحية: العصر الحديث
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أطـوار المسيحية: العصر الحديث

لـ»هولندا« اليت أوجدت حملت الصرافة وامللحة البحرية الضخمة 
وكذلك »بريطانيا« و»امريكا« اللتني حتولتا إىل ساحة التكامل النهائي 

ملذهب كالفن والنزعة الرأمسالية.13
وكانت هنضة اإلصالح الديين للقرن السادس عشر، قد أسست 
للتاريخ الغريب احلديث كما أن تعالیم الیهود املؤسسنی الدينینی 

للنهضة، أفضت يف البعد الثقايف إىل إجياد التطورات التالیة: 
• التأثر بـ»العهد العتیق« ومرجعیة »التوراة« عوضا عن »اإلجنیل« 

لدى املسیحینی؛
• العودة إىل الكهنوت التواريت وهتويد املسیحیة؛

• اإلعالن ابن بين اسرائیل هم الشعب املختار بدال عن كراهیة 
املسیحینی الدفینة للیهود؛

• ظهور علم نفس اإلستسالم البحت للحكام؛
• إنسحاب الدين عن املسؤولیة السیاسیة واإلجتماعیة وبسط 

فكرة فصل الدين عن السیاسة؛
• اإلحياء حبظر الراب. 

وقد أسهمت هذه يف حدوث تطورات خاصة لدى توجهات 
الكنیسة  تعالیم  من  الرغم  على  أنه  حبیث  واخلواص،  العوام 
ومت  ساٍم،  هدف  إىل  حتولت  الدنیوية  احلیاة  فان  الكاثولیكیة، 
العصمة على »الكتاب  البااب، إضفاء  يف ضوء دحض مرجعیة 
املقدس« )العهدان(، الكتاب احملرف وامللئ ابهلواجس النفسانیة 
والشیطانیة ألشرار الیهود. ومن هنا اعتربت البالد املقدسة عطیة 
قصارى  بذل  علیهم  إىل وكالء كان  املسیحیون  وحتول  الّل  من 
جهدهم إلعادة هذه البالد إىل الیهود. واعترب الباحث املصري 
رضا هلل يف كتابه »املسیح الیهودي وهناية العامل« مارتن لوثر 

ابنه مؤسس وقائد حركة اإلصالحینی الربوتستانت ويقول:
لقد وضع لوثر يف عام 1523 امليلدي، كتااب بعنوان »املسيح ولد 
يهوداي«. وأعيدت طباعة هذا الكتاب سبع مرات يف تلك السنة. 
وقد أيد يف هذا الكتاب رؤى ووجهات نظر اليهودية وندد ابلظلم 
املسيحيون  ولد  »لقد  وقال:  اليهود  ضد  الكنيسة  مارسته  الذي 

واليهود من أصل واحد«. ويضيف:
عن  املقدس  الكتاب  أسفار  تنزل مجيع  أن  القدس  روح  أراد  »لقد 
طريق اليهود فقط. إن اليهود هم أبناء هللا وحنن ضيوف وغرابء. جيب 
أن نرتضي أبن نكون كلاب أتكل من فتات أسيادها. على غرار املرأة 

الكنعانية على وجه التحديد.«14
مبشروع  القبول  خالل  من  الديين  اإلصالح  حركة  وكانت 
بتشكل ونشأة »املسیحیة  البادئة  الیهود إىل فلسطنی«  »عودة 

الصهیونیة«.

اهلوامش:
1. إن صلح »وستفالیا« هو معاهدة أبرمت بنی الدول األوروبیة يف هناية 

حرب الثالثنی عاما الدينیة )1618-1648م.(.
وكانت حرب الثالثنی عاما هذه دارت رحاها بداية بنی »الكاثولیك« و« 
الربوتستانت« وحتولت شیئا فشیئا إىل حرب شاملة أدت إىل تقسیم أورواب 

املوحدة إىل عدة بلدان مع قوة سیاسیة وعسكرية خاصة هبا. 
وهذه املعاهدة اليت أبرمت يف مدينتنی من مقاطعة وستفالیا، وضعت هناية 
للحرب الطائفیة. وشاركت مجیع البلدان األوروبیة ما عدا بريطانیا وبولندا 

يف هذه املعاهدة. 
ويقول الدكتور امحد نقیب زادة أستاذ العلوم السیاسیة يف »كلیة احلقوق 

والعلوم السیاسیة«: 
ففي هناية حرب الثالثنی عاما الدينیة، عقد مؤمتر وستفالیا للسالم، وحصلت 
حنو 400 إمارة أملانیة كانت جزء من اإلمرباطورية الرومانیة املقدسة على حق 
النسيب ابنطالقة احلكومات  إعالن احلرب والسلم. وبشر هذا اإلستقالل 
الوطنیة اليت أرست مذاك فصاعدا أساس النظام الدويل. وقد تنامت هذه 
الوحدات اجلديدة تدرجيیا واكتسبت معناها احلقیقي يف ضوء تعريف األمة 

يف الثورة الفرنسیة.
معاهدات  عن  الناتج  النظام  قراءة  زادة،»إعادة  نقیب  أمحد  الدكتور 
»راسخون«  موقع  عن  نقال  السیاسة،  عامل  مقاالت  جمموعة  وستفالیا«، 

www.rasekhoon.net :اإللكرتوين
2. اتش.ای. ابرنز، هری بکر، »اتريخ الفكر اإلجتماعي«، ص 3٧1.

3. The Universal Jewish Encyclopedia
4. John Hoss.
5. Zewingli.
6. Micheel Serretus.
7. Calvin.

8. صاحب خلق، نصری، »الربوتستانتیة والبیوريتانیة واملسیحیة الصهیونیة«، 
طهران، هالل، الطبعة السابعة، 1395ه.ش.، صص 28-2٧. 

9. »سفر الالوينی«، الباب 25، اآلايت 35-3٧.
10. »العهد العتیق«، سفر حنمیا، الباب 5، اآلية ۶ فتالیا.

واملسیحیة  والبیوريتانیة  »الربوتستانتیة  نصری،  خلق،  صاحب   .11
الصهیونیة«، ص 28، نقال عن: 

Encyclopedia Judaica, Vol 5 , p 66.
12. Rhein.

13. وبکر، ابرنز، »اتريخ الفكر اإلجتماعي«، ج 1، ص 3٧2.
14. هالل، رضا، »املسیح الیهودي وهناية العامل«، ترمجة قبس زعفراين، 
عن:  نقال   .43 ص  1388ه.ش.،  السادسة،  الطبعة  هالل،  طهران، 

Martin Lutter, Saennthiche warke»,Vol 29, pp 7, 46

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

1397ش.

النجف االشرف مرقد امری املؤمننی علي بن ايب طالب و اراه 
بنوه لیال يف بقعته الطاهرة من النجف اخفاء لقربه علما منهم ان 
الدولة ستكون لبين أمیة، و ال يؤمن من اساءهتم ملرقده، كما ال 
يؤمن من اخلوارج علیه، و كان أوالده عاملنی مبوضعه فقد زاره زين 
العابدين سرا و ابنه الباقر من بعده على عهد بين مروان، و ملا 
جاء احلكم العباسي و جلبوا الصادق عدة مرات اىل العراق 
صار يدل صفوة أصحابه على موضع القرب فكان يف كل مرة يزور 
فیها املرقد املقدس يصحب معه بعضهم، و كان القرب دكة قد 
هدمها السیل فأمر الصادق صفوان اجلمال فأعاد بناءها، 
فصارت الشیعة من ذلك الیوم تقصده للزايرة بعد ان عرفه مجاعة 
من رجال الصادق و بداللتهم اهتدى الناس اىل القرب.و أول من 
رفع علیه قبة هارون الرشید، و ال أدري ملا ذا هدم قبة السبط   
الشهید و بىن مثلها على قرب أبیه، مث اشاد البناء علیه الداعي 
حممد بن زيد العلوي صاحب »طربستان«، و قیل اخوه احلسن، مث 

جاء آل بويه فعمروه عمارة جلیلة هي الغاية يف الفخامة و االتقان 
يف ذلك الوقت1 و أجزلوا الصالة و الرواتب لسكان ذلك املرقد 
التدريس للفقه اجلعفري و  النجف عاصمة  املقدس، و صارت 
الیها من بغداد شیخ  انتقل  مجیع علوم الدين بعد عهدهم يوم 
الطائفة حممد بن احلسن الطرسي حبوزته العلمیة عام 448 ه.ق.، 
و اجرى له و لتالمذته نفقات وافیة، مث انتقل التدريس منها اىل 
احللة فكربالء، مث عاد الیها فألقى بكلكلة فیها فهي اىل الیوم 
العاصمة يف تدريس علوم الدين على مذهب أهل البیت، و 
خرجت فطاحل من العلماء ال يبلغهم العد و احلصر.و النجف 
أتسست شیعیة يسكنها أولیاء أمری املؤمننی رغبة يف جوار 
الیوم مصدر  العظیم. و هي من بدء أتسیسها اىل  املرقد  ذلك 
من مصادر التشیع، و ما استطاعت ايدي السیاسة املتعاقبة اليت 
حكمت العراق ان حتول دون املرجعیة له و اهلجرة الیه، و حتمل 
اجملاورون شدائد جلى يف بعض االزمنة من العطش و من غزوات 

النجف األشرفالنجف األشرف

تاريخ الشيعة في البالد

حمّمدحسني مظفرحمّمدحسني مظفر
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بعض البدو حىت اطمأنت هبم الدار و ارتوت البلدة.
و  هوالكو  عادية  من  »كربالء«  و  »احللة«  و  هي  سلمت  و 
جنوده، كما سلمت من فتك آل السعود و عدواهنم، و مل تسلم 
كربالء من وحشیتهم و قسوهتم. غزاها السعوديون مرتنی كانت 
خافتهم  و  بكربالء،  ظفروا  ما  بعد  عام 1216 ه.ق.  االوىل 
فظائع  من  بكربالء  اجروه  مبا  لعلمهم  شديدا  خوفا  النجف 
فصمدوا هلم و داموا على احلصار برهة فعادت هجماهتم القوية 
خاسئة بعد ما تركوا القتلى الكثریة.و كانت الثانیة عام 1221 
التاسع من صفر قبل الصبح  ه.ق. و قد هامجوا النجف لیلة 
بساعة و أهلها غافلون مل يسبقهم علم هبذا اهلجوم، فتسلق بعض 
الغزاة السور و كادوا ان ينزلوا اىل داخل البلد لو ال ان ينتبه هلم 
اهل البلد و يصلوهم النار حامیة، فرجعوا ادراجهم منهزمنی و 

تركوا وراءهم من القتلى العدد اجلم.
و سلمت من العثمانینی يوم شاركت كربالء يف العصیان، و ما 
سلمت من عدواهنم اال بعد ان ساملت.و جنت يف أوائل احلرب 
العامة دون اختیها كربالء و احللة بل دون اكثر املدن العراقیة من 
عادية االتراك و سوء سلوكهم، و قد و ثبت ملقاومتهم يف فجر 
الیوم السابع من رجب عام 1333 ه.ق. حنی مل تصرب على 
مضض الضیم، و عوادي الظلم فظفرت ابجلیش الرتكي و اخرجته 
من البلد دون ان حيدث فیه ما يكدر صفو االهلنی، و اما احللة 
و كربالء فقد جاراي النجف يف اخراج الرتك بعد املقاومة و لكنهم 
عادوا الیهما و ما خرجوا منهما اال بعد ازهاق و ارهاق و هنب و 
سلب و صلب ال سیما احللة فقد القت ما مل تالقه بالد عراقیة 
يوم  الضنك  و  احلصار  من  شیئا  النجف  شاهدت  سواها.نعم 
قاومت شرذمة منها »االنكلیز«، و قتلوا حاكمها السیاسي و 
الطبیب و بعض اجلنود عام 1336 ه.ق.، فحاصرها االنكلیز 
ما يناهز االربعنی يوما، فما كفوا عن احلصار حىت قبضوا على 
رجال احلركة، فصلبوا احد عشر نفرا، و أبعدوا الباقنی اىل جزيرة 
»هنجام« و كانت منفى ملن يغضب علیه االنكلیز من العراقینی، 
مث ارجعوهم بعد حنی، و كان عدهتم مثاننی أو حوهلا.و هكذا 
شاهدت بعض احلصار و الضیق يف الثورة العامة عام 1338 
النوازل اليت شاهدهتا النجف من  ه.ق. و 1920 م. و هذه 
الطوارئ اليت قلما تسلم منها بالد يف العامل، بل رمبا كانت أقل 
من سواها أذى من بالد العراق دون بالد العامل، و بعض ما القوه 
اليت  آل سعود،  أمثال هجمات  املذهيب  العداء  كان من جراء 

مرجع  و نصف  قرن  منذ  النجف  اخلسران.و  و  عادت ابخلیبة 
التقلید ألكثر الشیعة يف اطراف البالد، والیها اهلجرة من »اهلند« 
و »ايران« و »افغانستان« و »سوراي« و »قفقاسیا« - من قبل 
- و غریها لتحصیل علم أهل البیت الطاهر، و مرت علیها 
أايم طويلة قبل حرب 1332 ه.ق. و طالب العلوم فیها يربون 
العلوم يف  على عشرة آالف، و عن هؤالء و سواهم من طلبة 
العتبات املقدسة و ايران أيخذ العامل الشیعي معامل دينه و معارفه، 
و للمنرب احلسیين االثر اجلمیل يف تعريف الشیعة اتريخ االسالم و 
أهل البیت و نشر االخالق و الفضیلة، و من مث جتد أكثر 
السواد من الشیعة ال جيهلون االحكام و يعرفون سریة الرسول و 
احوال عرتته و ما جرى علیه من املصائب و النوائب، و قد يقوى 
كثری منهم على املناظرة و احملاججة يف االمامة و سواها بفضل 
ذلك التعلیم و االرشاد من ابناء العلم، و البیان من خطباء املنرب.

و كانت »تركیا« حتاول احلیلولة دون نشر هاتیك التعالیم و ذلك 
أهل  هم  من  الناس  يفقه  لئال  الشیعة،  مناوئي  مبساعي  البیان، 
البیت، أو الن يبقى الشیعة جهالء فیسهل اقناعهم عن العذول 
عن مذهب اهل البیت، و مهما اجتهدت ابلقوة مرة و ابلبیان 
اخرى لتنفیذ تلك السیاسة عادت خاسئة، لرسوخ تلك املبادئ 
يف صدور اولئك السواد من الشیعة.و لو ال ما سنه امللوك من 
الشفار حلز أوردة الدعاة ملذهب اهل البیت لرأيت مذهب أهل 
البیت أكثر ذيوعا منه الیوم، و ذر امللح على اجلرح تلك االقالم 
و االعواد املستأجرة اليت ما زالت و ال تزال تنسب الولیاء هذا 

املذهب البدع الباطلة و املقاالت الفاسدة يف العراق و غریه.
و كیف ال يقبل الناس على اعتناق مذهب العرتة و العرتة أحد 
الثقلنی الذين أمر سید الرسل ابلتمسك هبما، و العرتة هي اليت 
من  أحد  فیها  يدانیهم  ال  ما  الفواضل  و  الفضائل  من  مجعت 
ال  مكارم  اىل  اخالق  اىل  دين  اىل  زهد  اىل  علم  فمن  الناس، 

حتصى.

اهلوامش:
 1. و بىن أبو حممد احلسن بن سهالن سورا على مشهد أمری املؤمننی

أايم آل بويه عام 400 انظر »أتريخ أيب الفداء«، ج 3، ص 139.

دارالزهراء،  بريوت،  الشيعة«،  »اتريخ  حمّمدحسني،  مظفر،  املصدر: 
1408ه.ق.، صص 104-100.

تاريخ الشيعة في البالد

إن األمل، صانع احلركة. وما مينح الدافع للحیاة واجلهد واخلدمة 
واملقاومة، هو األمل والتفاؤل مبستقبل مشرق وواعد للعامل والبشرية 
ودور األانس املؤمننی الذين ينمون ذاهتم يف سبیل هللا. وقد وعد 
هللا سبحانه وتعاىل أن املستضعفنی الصاحلنی، سریثون األرض1 

.وهذا خاص بعصر ظهور وحكومة حضرة ويل العصر
إن األسرة املهدوية تعقد األمل على هذا  املستقبل الزاهر الذي 
وعد به هللا تعاىل، وهذا الوعد سیتحقق. لذلك جيب االضطالع 
بدور يف املستقبل، ونبذ القنوط واالكتئاب وإحیاء وإمناء التشوق 
هلكذا مستقبل يف قلوب األطفال، لكي ال يقفوا متفرجنی على 
غطرسة الظاملنی واالستسالم للفاسدين واملستكربين. إن الشیعي 

املنتظر، ال يیأس أبدا وال يضع يدا على يد، وال يواكب موجة 
الضیاع؛ بل يعمل يف ظل املقاومة العقائدية والعملیة، لصنع كاسر 
األمواج يف مواجهة الغزو والسیول، وحيول قدر املستطاع، دون 

انتشار وتوسع نطاق الكفر واإلحلاد واملفاسد. 

اهلامش:
1. »...َأنَّ اأْلَْرَض يَرِثُها ِعباِدَي الصَّاحِلُون«، سورة االنبیاء، آية 105.

األمل بالمستقبل 
جواد حمدثي
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أصحاب عبد هللا بن احلارث وكان أبوه زنديقا من أهل »املدائن« 
فأبرز ألصحاب عبد هللا بن معاوية الذي قتله أبو مسلم والذي 
هو صاحب إحدى الِفرق الكیسانیة وقد مال إلیه شذاذ صنوف 
الشیعة فأدخلهم يف الغلو والقول ابلتناسخ واألظلة والدور وأسند 
ذلك إىل جابر بن عبد هللا األنصاري مث إىل جابر بن يزيد اجلعفي 
فخدعهم بذلك حىت ردهم عن مجیع الفرائض والشرائع والسنن 
وادعى أن هذا مذهب جابر بن عبد هللا وجابر بن يزيد فإهنما قد 

كاان من ذلك بريئنی.1
الغلو يف  بدء  والعباسیة واخلرمدينیة كان  الكیسانیة  ومنهم ومن 
القول حىت قالوا: إن األئمة آهلة وأهنم أنبياء وأهنم رسل وأهنم ملئكة 

وهم الذين تكلموا ابألظلة يف التناسخ يف األرواح!!
والبعث  القیامة  وإبطال  الدار  هذا  يف  ابلدور  القول  أهل  وهم 
واحلساب وزعموا أن ال دار إال الدنیا وأن القیامة إمنا هي خروج 
الروح من بدن ودخوله يف بدن آخر غریه )وهو معىن الدور( إن 

خریا فخریا وإن شرا فشرا.
وأهنم مسرورون يف هذه األبدان أو معذبون فیها، واألبدان هي 
األنسیة  احلسنة  األجسام  يف  منقولون  وأهنم  النار  وهي  اجلنات 
املنعمة يف حیاهتم ومعذبون يف األجسام الروية املشوهة من كالب 
من  حمولون  وجعالن  وخنافس  وعقارب  وحیات  وخنازير  وقردة 
بدن إىل بدن معذبون فیها هكذا أبد األبد فهي جنتهم وانرهم، 
ال قیامة وال بعث، وال جنة وال انر غری هذا على قدر أعماهلم 
األبدان  تسقط  فإمنا  هلم  ومعصیتهم  ألئمتهم  وإنكارهم  وذنوهبم 
الرجعة  معىن  وهذا  األبدان  فتتالشى  مساكنهم  هي  إذ  وخترب 

عندهم.2

الحارثية

اهلوامش:
1. النوخبيت، »الِفرق«، ص 34.

2. نفس املصدر، ص 36.

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

المّدعون الكّذابون: دعوي السفارة )في فرق المنحرفة(

»املهدوية« لغة، مصدر مأخوذ من »املهدي )اإلمام املنتظر(«.1 
كما تعين كلمة »مهدي« لغة الشخص الذي هداه هللا إىل احلق،2 
والذي مت هدايته والذي مت إرشاده.3 أما اصطالحا، فاملهدوية تعين 
ابإلمام  واالعتقاد   املهدي إىل  والتوجه   ابملهدي اإلميان 
املهدي كمنقذ موعود للبشرية يف هناية العامل. بعبارة أخرى، 
ومستقبل  املستقبلي  العامل  إىل  اإلسالم  نظرة  عن  املهدوية  تعرب 

العامل. 
إلیه  للمسلمنی. وحبسب ما تشری  املوعود  املنقذ  املهدي، لقب 
املنجي  هلذا  اللقب  هذا  استخدم  فقد  اخلرباء،  بعض  دراسات 
املوعود يف ما يزيد على 2٧0 رواية. ويف إحدى هذه الرواايت، 

ينقل اإلمام الصادق عن آابئه الكرام ما يلي: 
»قال رسول هللا: »املهدي  من  ولدي ، امسه امسي، وكنيته كنييت، 
أشبه الناس يب خلقا وخلقا، تكون له غيبٌة وحريٌة، حىت  تضل اخللق 

قسطا  فيملؤها  الثاقب ،  يقبل كالشهاب  ذلك  فعند  أدايهنم،  عن 
وعدال، كما ملئت ظلما وجورا.«4

وقیل يف بعض الرواايت أنه يلقب ابملهدي ألنه يهدي الناس 
إىل شيء خفي أو ما خيفى علیهم. وقد جاء يف إحدى هذه 
الرواايت نقال عن اإلمام حممد الباقر: »... إنا مسي  املهدي  

مهداي؛ ألنه يهدي إىل  أمٍر خفٍي.«5 
وجاء يف رواية أخرى نقال عن اإلمام الصادق: »و إنا مسي 

القائم مهداي؛ ألنه يهدي إىل  أمٍر قد ضلوا عنه.«6 

املهدوية يف اإلسلم
رمبا حري بنا القول إنه مل يشغل عقول البشر طوال التاريخ موضوع 
والرفاهیة  السعادة  إىل  البشرية  يهدي  عاملي  مصلح  قیام  بقدر 
الشعوب  فإن  مث،  ومن  الظاملنی.  من  املظلومنی  وينقذ  األبدية 

التعاليم المهدوية

»المهدوية« 
ووجوهه 

في الفرق
علي منتظر القائم
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واألداين املختلفة تنتظر بطريقة ما ظهور رجل خارق يعترب رمزا 
جلمیع املثل البشرية لیمأل العامل ذات يوم ابلعدل والقسط.

ويف الوقت نفسه، فإن االعتقاد السائد بنی املسلمنی، وخاصة 
الشیعة منهم، حول انتفاضة املهدي املنتظر وثورته ابعتباره 
مثالیة،  بسمات  يتمتع  أنه  هو  البشرية،  ومنقذ  العاملي  املصلح 
وجذور عمیقة وراسخة ترتكز إىل مدرسة أئمة الدين املعصومنی 

وكالمهم الذي ال يعرتيه الشك.
مجیع  علیها  تتفق  اليت  القضااي  من  هو  ابملهدوية  اإلميان  إن 
البیت  أهل  مدرسة  أتباع  على  يقتصر  وال  اإلسالمیة  املذاهب 
علیهم السالم. إن كثرة األحاديث املتعلقة ابملهدوية يف املصادر 
السنیة املوثوقة، ونقل هذا املوضوع وأتكیده من قبل كبار علماء 
السنة، يؤكد لنا أن اإلميان بقدوم املهدي املنتظر ال يقتصر 
الفرق  قاطبة  تعتربه  بل  الشیعة،  على  األحوال  من  حال  أبي 
هذه  تتجلى  قطعي.  بشكل  ومقبولة  عقیدة ضرورية  اإلسالمیة 
املسألة بوضوح يف عشرات الكتب والرسائل املستقلة اليت ألفها 
علماء سنة عن اإلمام املهدي.٧ ابإلضافة إىل ذلك، فقد مت 
التأكید علیها صراحة يف كتب احلديث الستة، واليت تعترب أهم 

مصادر األحاديث وأكثرها موثوقیة لديهم.8
وقد ذكر الشيخ عبد احملسن عباد آل بدر، أحد علماء اجلامعة 
املهدوية،  منكري  على  للرد  أعده  حمرر  يف  ابملدينة،  اإلسالمیة 
أمساء عدد من علماء أهل السنة الذين صرحوا بتواتر أحاديث 
واعتقاد  األحاديث  هذه  تعدد  أن  معتربا   ،املهدي اإلمام 
الفرق اإلسالمیة املختلفة مبحتواها دلیل على وجود حقیقة مثبتة 

ستحدث يف آخر الزمان.9 

ضرورة دراسة املعارف املهدوية
إن دراسة املعارف املهدوية ضرورة ال يعرتيها شك يف عصران هذا. 
إذا متكنا من فهم هذه الضرورة جیدا وشرح جوانبها املختلفة كما 

ينبغي، فستعود ابلكثری من الربكات على جمتمعنا اإلسالمي.
ميكن حصر اجلوانب املختلفة لضرورة دراسة املعارف املهدوية يف 

العصر احلاضر على النحو التايل:

أ( اجلانب العقائدي
حبسب الرواايت اليت ال جدال فیها عند الشیعة والسنة، جيب 
على كل مسلم معرفة إمام زمانه لتجنب خطر الوقوع يف اجلاهلیة 
والسقوط يف دوامة الكفر والشرك، حىت يتمكن من العیش واملوت 

على أساس اإلميان الصادق.
هذا التأكید كله على ضرورة معرفة اإلمام يف التعالیم اإلسالمیة، 
يعود إىل أن املعرفة مقدمة للتعلق10 والتعلق مقدمة للتسلیم11 
إلمام احلق، والتسلیم مقدمة للخالص واالستقامة،12 وهذا هو 

أساس دعوة مجیع األنبیاء واألولیاء.
يف ضوء ما قیل، جيب على كل منا أن يبذل قصارى جهده ملعرفة 
إمام زمانه حضرة احلجة بن احلسن والتعرف على شخصیته 
ومكانته يف عامل الوجود كما ينبغي من أجل أن نتمكن من أداء 

الواجبات اليت ندين أبدائها لإلمام بشكل صحیح.13

ب( اجلانب الثقايف
ونشر   ،املهدي اإلمام  بقیادة  عاملیة  حكومة  تشكیل  إن 
القسط والعدل يف مجیع أحناء الكون، وتدمری كل مظاهر الكفر 
إذا مت حتديده بشكل صحیح  والقمع والدمار، هي مثل أعلى 
وشرح جوانبه املختلفة، فیمكن أن يكون اجلیل الثالث من الثورة 
اإلسالمیة الذي سیحافظ على دينامیكیاته واستقراره مثل آابئه 
وأجداده، وأن يستخدم قدراهتم أبفضل طريقة ممكنة. لذلك حيتاج 
جمتمعنا يف العصر احلايل أكثر من أي وقت مضى إىل معاجلة 
ثقافة االنتظار واإلميان ابملهدوية، وميكن القول جبرأة إنه إذا متت 
حتبط  أن  ميكن  فإهنا  الصحیح،  ابلشكل  القضیة  هذه  معاجلة 

الكثری من املؤامرات الثقافیة ألعداء املهدوية.

ج( اجلانب السياسي
يف  وأساسیتان  هامتان  قضیتان  أثریت  األخریة،  السنوات  يف 
العامل يبدو أن هلما أصوال وأسسا خمتلفة، لكنهما مشرتكتان يف 

األهداف واآلاثر والنتائج. هااتن املسألتان مها:
أوال »العوملة«14 اي »العاملیة«:15 لقد أثریت هذه القضیة بشكل 
السیاسیة  العلوم  منظري  قبل  من  األكادميیة  األوساط  يف  أكرب 
احلدود  لزوال  الحقا  أنه  اقرتاح  إىل  وتسعى  الدولیة،  والعالقات 
أو  التجانس  من  نوع  حنو  تدرجييا  العامل  يتجه  الدول،  بني  الفاصلة 
املماثلة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية وحىت الثقافية 
والتقنية  الرأمسالية  تطور  من خلل  معني  اجتاه  هذا يف  سيحدث  و 

.)Techno-capitalism( املساعدة هلا
الوالايت  رئیس  طرحها  اليت  اجلديد16  العاملي  النظام  فكرة  إن 
التاريخ«18  فوكوايما، »هناية  ونظرية  األب(،1٧  )بوش  املتحدة 
واسرتاتیجیة هنتنغتون19 القائمة على صراع احلضارات تعرب عن 
ظاهرة العاملیة أو العوملة نفسها اليت يعتقدون أهنا ستحدث حول 
حمور العامل الغريب، وال سیما الوالايت املتحدة، وستؤدي يف النهاية 
إىل قبول النموذج الدميقراطي اللیربايل من قبل مجیع دول العامل 

وسیطرة الثقافة واألخالق واحلضارة الغربیة يف مجیع أحناء العامل.
أدانه،  اليت سنذكرها  واألسباب  الذكر،  آنفة  األمور  إىل  ابلنظر 
يتضح أن معاجلة قضیة املهدوية وأسسها الدينیة يف العصر احلايل 

هي أيضا من القضااي املهمة على الصعید السیاسي:
أوال، ال ميكن أن نشرح أسس شرعیة حكومة اجلمهورية اإلسالمیة 
والدفاع احلكیم عنها دون أن نفهم أسس املهدوية بشكل دقیق 
وندرك بشكل العمیق آراء أئمة الدين حول كیفیة إدارة اجملتمع 

واحلكومة يف عصر الغیبة وعالقته بثقافة االنتظار.
اثنیا، إن العیش يف عامل الیوم ومقاومة سیل العوملة املدمر الذي 
يستهدف الثقافة والسیاسة واالقتصاد يف مجیع الدول املستقلة وال 
يكتفي إال ابلسیطرة على العامل أبسره، ال ميكن أن حيدث إال 
بتحلیل قوي وراسخ على أساس املبادئ واملصادر الدينیة واإلميان 
القليب بتفوق ما لدينا على ما توصل إلیه اآلخرون. وهذان االثنان 
لن يدخال حیز اإلمكان إال مبعرفة شاملة ابلعقیدة املهدوية وثقافة 
االنتظار اليت تعرب عن نظرة اإلسالم إىل "عامل املستقبل ومستقبل 

العامل".
املسیحینی  نظر  لوجهات  علمي  نقد  إجراء  ميكن  ال  اثلثا، 
الصهاينة حول هناية العامل، واستمرار األعمال الثقافیة والسیاسیة 

والعسكرية هلذا التیار وإحباط مؤامراهتم ضد العامل اإلسالمي إال 
من خالل االعتماد على اإلميان الراسخ ابملهدوية؛ اإلميان الذي 
يعترب مستقبل العامل قائما فقط على ظهور املخلص العظیم املوعود 
اإلمام املهدي ويعتقد أن املسیح سیتبعه بعد نزوله من 

السماء.

د( اجلانب االجتماعي 
ال تشمل »ثقافة االنتظار« احلیاة الفردية واحلیاة الشخصیة للبشر 
فحسب، بل تشمل أيضا مجیع العالقات االجتماعیة؛ وهذا يعين 
أنه مثلما جيب أن تتسم مجیع مظاهر احلیاة الفردية البشرية - 
احلیاة واملوت، واحلركة والسكون، والفعل وعدم الفعل، والتوافق 
وتتأثر  االنتظار  بطابع   - إخل  والعداوة..  والصداقة  واملعارضة، 
هبذه الثقافة، فإنه جيب أن تتأثر مجیع العالقات االجتماعیة - 
الثقافة والسیاسة واالقتصاد - بطريقة ما ابالنتظار، وأن يكون 
الفرق بنی اجملتمع املنتظر واجملتمع غری املنتظر ملموسا وحمسوسا. 
الرتبیة  أنظمة  تكون  أن  االنتظار، جيب  جمتمع  يف  آخر،  مبعىن 
واألنظمة  القواننی  واحلكومیة،  السیاسیة  العالقات  والتعلیم، 
التخطیط  قواعد  واالقتصادية،  التجارية  العالقات  احلكومیة، 
املعماري والعمراين، حقوق وواجبات املواطنة.. إخل، قائمة على 
أساس ثقافة االنتظار وهادفة إىل إرساء أسس قیام اإلمام املهدي 

املنتظر وإقامة احلكومة العادلة واملهدوية.
يف ضوء ما سبق، على مجیع الشیعة متهید الطريق لتحقیق جمتمع 
االنتظار من خالل معرفة املزيد عن التعالیم املهدوية وفهم خمتلف 

جوانبها.

التعاليم المهدوية
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وجهات النظر املوجودة يف معرفة التعاليم املهدوية
وابلنظر إىل اآلراء والتوجهات املختلفة املوجودة يف جمال معرفة 
التعالیم املهدوية وثقافة االنتظار، فإن السؤال الذي يطرح نفسه 
بناء على مجیع  إذا كان ميكن مناقشة اجلوانب املذكورة  هو ما 
اجلوانب  هذه  فحص  أو  القائمة،  والتوجهات  النظر  وجهات 
بناء  املطروحة يف كل من هذه اجملاالت  واإلجابة على األسئلة 

على وجهة نظر خاصة فقط؟
للعثور على إجابة هلذا السؤال، من الضروري فحص املكوانت 
األساسیة لوجهيت نظر مهمتنی من وجهات النظر املوجودة يف 

جمال معرفة التعالیم املهدوية وهي:

أ( وجهة النظر الكلمية - التارخيية
يف وجهة النظر هذه، يتم النظر يف ثالثة جوانب من شخصیة 
واستمرار  هللا،  حجة   إنه أوال،  وحیاته:   املهدي اإلمام 
لسلسلة احلجج اإلهلیة، واإلمام املعصوم الثاين عشر من ساللة 
الوقت  يف  غائب  وهو  السالم  علیهم  املعصومنی  الشیعة  أئمة 
ولد  وقد  اترخيیة،  شخصیة   املهدي اإلمام  اثنیا،  احلاضر. 
من  االعديد  شهد  وقد  معینة،  زمنیة  فرتة  يف  حمددين  وأم  ألب 
األحداث، وكان على تواصل أبفراد خمتلفنی، كما كان مصدرا 
املنقذ   إنه الصغرى. اثلثا،  الغیبة  ألحداث خمتلفة يف عصر 
الظلم وميأل  للشیعة وبظهوره سیقضي على كل مظاهر  املوعود 

العامل ابلعدل والقسط.
اإلمام  شخصیة  درست  اليت  الكتب  معظم  يف  جند  وعلیه، 
املهدي وجوانبه الوجودية من وجهة نظر كالمیة - اترخيیة 
احلجة  وجود  يلي: ضرورة  ما  أمهها  ومن  متشاهبة،  موضوعات 
اإلمامة والسمات  املیالد وأسباب  إثبات  اإلهلیة يف كل عصر؛ 
الشخصیة وفلسفة الغیبة واخلاصة من النواب وسر طول العمر 

واملعجزات والتوقیعات )الرسائل( وعالمات ظهوره وغریها.

ب( وجهة النظر الثقافية - االجتماعية
تتبىن وجهة النظر هذه مجیع األسس واملبادئ املقبولة يف وجهة 
النظر الكالمیة - التارخيیة يف جمال والدة خامت حجج هللا اإلمام 
املهدي وغیبته وظهوره، واليت مت إثباهتا بناء على أدلة عقلیة 
ونقلیة قاطعة ال جدال فیها، معتربة أن اإلمام املهدي حجة 
الوقت  يف  املؤمننی  مجیع  حيمل  الذي  واإلمام  خلقه  على  هللا 
احلاضر واجبات ومسؤولیات معینة على عاتقهم جتاهه. يسعى 
واالنتظار كأساس إلقامة  املهدوية  ترسیخ قضیة  إىل  الرأي  هذا 
يف  للمسلمنی  واالقتصادية  والسیاسیة  الثقافیة  العالقات  مجیع 
عصر الغیبة. إهنا خطة لتحرير اجملتمعات اإلسالمیة من اخلیوط 
املتشابكة للثقافة واحلضارة الغربیة وطريقة يتجاوز هبا كل مؤمن 

الفنت واالضطراابت يف آخر الزمان.

األعمال املهدوية وحاجات العصر
اإلمام  انتظار  محاسة  تنتشر  حیث  احلايل  العصر  يف  وعلیه، 
املهدي والرغبة يف معرفة خامت حجج هللا بنی مجیع شرائح 
الناس، وخاصة جیل الشباب يف بالدان، فنحن حباجة إىل نشر 
األعمال اليت تستند إىل األسس واملبادئ املقبولة يف وجهة النظر 
الكالمیة - التارخيیة، وتدرس وتشرح القضااي واملوضوعات اليت مت 
أخذها يف االعتبار يف هذا الرأي بلغة العصر وأدبیاته الدارجة مبا 
يليب احتیاجات هذه املرحلة ضمن األطر واملعايری املقبولة من وجهة 
النظر الثقافیة - االجتماعیة واليت تطرح العقیدة املهدوية وثقافة 

االنتظار كحقیقة راهنة يف عصران وجمتمعنا.
تكون هذا العمل بغیة تلبیة هذه احلاجة األساسیة، وحاولنا فیه 
التجاوب مع الشغف الذي ال يوصف ملنتظري املهدي املوعود 
لیصبحوا أكثر وعیا بسمات إمام العصر واتريخ عصر الغیبة 
وواجبات املنتظرين يف العصر احلاضر وأسباب االنتفاضة والثورة 
.وتقدمي مسات العامل بعد ظهوره ،التحريرية للمهدي املنتظر

اهلوامش:
1. انظر: علي أکرب دهخدا، »القاموس«، طهران، مؤسسة جامعة طهران 
للطباعة والنشر، الطبعة االولی من املرحلة اجلديدة، 1994 م.، ج13، 

ص19331.
2. ابن منظور، »لسان العرب«، حتقیق: مجال الدين مری دامادي،  بریوت ، 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دار صادر، 1414 ه.ق.، ج  15، 

ص354
3. معنی، »القاموس الفارسي«، طهران، أمری كبری، الطبعة 13، 1999 

م.، ج 4، ص 4462.
الكتب  دار  النعمة«، طهران،  ومتام  الدين  الصدوق، »كمال  الشیخ   .4

اإلسالمیة، الطبعة الثانیة، 1980 م.، ج 1، ص 286، ح1.
5. حممد بن ابراهیم النعماين، »کتاب الغیبة«، حتقیق: علي أكرب غفاري، 

طهران، مكتبة الصدوق، د.ت، ص 23٧، ح 26.
6. الشیخ املفید، »اإلرشاد يف معرفة حجج هللا على العباد«، قم، داراملفید، 

1993 م.، ج 2، ص  383.
دار  بریوت،   ،»املهدي »اإلمام  دخیل،  علي  حممد  علي  ٧.  انظر: 

املرتضى، الطبعة الثانیة، 1403ه . ق، ص 140.
8. سید حممد حسیين، »املهدوية من وجهة نظر أهل السنة«، يف: حممد 
حممدي ري شهري، موسوعة اإلمام املهدي على أساس القرآن واحلديث 
الثقافیة، 2014 م.، ج 1،  العلمیة  احلديث  دار  قم، مؤسسة  والتاريخ، 

ص ٧6. 
9. انظر: عبد احملسن عباد آل بدر، »عقیدة أهل السنة واألثر يف املهدي 

املنتظر«، ص 29، نقال عن: املصدر نفسه، ص 84.
10. وقد جاء يف رواية عن اإلمام الصادق: »... احلب فرع اْلمْعرفة« 
العريب،  الرتاث  إحیاء  دار  بریوت،  األنوار«،  »حبار  اجمللسي،  ابقر  )حممد 

الطبعة الثالثة، 1403 ه . ق، ج 6٧، ص  22، ح2 2(.
11. وقال رسول اإلسالم الكرمي يف رد على أعرايب طلب منه أن يعلمه 
حكمة: »اْلمْرء مع مْن أحب«. املصدر نفسه، ج2٧، ص102، ح6٧.

سلسلة  حديث   ،الرضا لإلمام  الشهریة  الرواية  يف  ورد  وكما   .12
الذهب، فإن دخول معقل التوحید املنیع والعثور على األمان من العقاب 
نفسه،  املصدر  )انظر:   .املعصوم اإلمام  والية  بقبول  مشروط  اإلهلي 

ج3، ص ٧، ح16(.
13. ملزيد من املعلومات يف هذا اجملال، انظر: الكتاب نفسه، صص125ـ  138.

14. Globalizing
15. Globalization
16. New World Order. 
17. George Herbert Walker Bush.
18. Francis Fukuyama
19. Samuel P. Huntington.
20. Christian Zionists
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متروبوليس العصرية متروبوليس العصرية 
وعبادة مولوخوعبادة مولوخ

إمساعيل شفيعي سروستاينإمساعيل شفيعي سروستاين

األولیة  األعمال  أحد  ضمن  »مرتوبولیس«  تصنیف  وميكن 
للسینما، يف ابب أفالم آخر الزمان واملنقذ. 

إن اهتمام وأتكید كاتبة سیناريو فیلم مرتوبولیس، السیدة تیافون 
هاربو1 - اليت هي ابملصادفة زوجة خمرج الفیلم، فريتز النغ - على 
يظهر  للمنقذ،  القريب  والظهور  واملكاشفات  التنبؤات  موضوع 
ويكشف حرصهما ورمبا انتمائهما للربوتستانتیة األملانیة؛ القضیة 
اليت حتولت يف السنوات الالحقة إىل وسیلة لصناعة العديد من 
األفالم يف »هولیوود« بدعم وتوجه من اإليفاجنیلینی الربوتستان 
االمريكینی؛ رغم أن فريتز النغ، كان قد قال حول نفسه بعد 

اهلجرة إىل امريكا والبدء بصناعة األفالم: 
دائما يف هوليوود؛ أي كوين من  ينبذ ويكره  الذي  الشئ  قد كنت 

أنصار الكمالية. ال أحد حيب نصري الكمالية. تعرفون أن العمل معه 
صعب للغاية؛ النه يعرف ماذا يريد على وجه الدقة!2 

عن  النقاب  تكشف  العمل،  هذا  يف  املستقبلیة3  النزعة  إن 
توجهات الكاتب واملخرج. 

العمال  مبشر  ماراي،  تعد  »مرتوبولیس«  من  السفلي  اجلزء  ويف 
احلديدية  العجالت  حتت  من  واخلالص  احلرية  يتمنون  الذين 
ظهور  عصر  وقرب  للصرب  وتدعوهم  لـ»مرتوبولیس«.  والقاسیة 
املنقذ، وتشرح مدينة »اببل« واآلهلة البابلینی يف العصر القدمي، 
لتمیط اللثام عن النسبة والعالقة بنی مرتوبولیس وماكنتها اآلكلة 

للحوم البشر، مولوخ، اإلله القدمي للبابلینی والیهود. 
وقام فريتز النغ، بتصمیم وعرض هذه املاكنة العمالقة اليت تطلب 

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 

أثناء الغضب على رعايها وعبیدها )عمال مرتوبولیس( القرابنی، 
على هیئة مولوخ.

ويعد »برج اببل« أحد أبرز الرموز القائمة يف مرتوبولیس.
بناء  الفصل احلادي عشر، قصة  التكوين« يف  وقد بنّی »سفر 
مدينة اببل وبرجها بعد احنسار طوفان نوح وانتشار الناس يف 
سهل اببل الشاسع، واعترب النزعة الشمولیة للنمرودينی البابلینی، 
الناس يف  وتفرق  وتبعثر  وبرجها،  اببل  مدينة  تدمری  السبب يف 

أقاصي املعمورة. 
على  تقع  النهرين«  »بنی  العريقة يف  املدينة  هذه  اببل،  وكانت 
مسافة 88 كیلومرتا جنويب بغداد؛ أول مدينة شیدت بعد حنو 
ويشری   .)نوح النيب  )عصر  الكبری  الطوفان  على  عام  مائة 
»الكتاب املقدس« يف سفر التكوين، إىل بناء برج مرتفع يف هذه 

البالد، على يد مجاعة من املتمردين النمرودينی.
وكانت »اببل« يف ذروة حتللها اخللقي، ونقل مؤرخون مبن فیهم 
هریودوت، أن تقلید البغاء املقدس وقتل النساء يف هذه املدينة، 
األوهام  يتبعون  أن سكان اببل، كانوا  كان سائدا؛ فضال عن 

والتخرفات ويؤمنون ابلسحر والتنبؤات والكهانة. 
السحر  مدينة  ابهنا  املسلمنی،  الكتاب  لدى  اببل  واشتهرت 
ملعونة  مدينة  ابهنا  االسالمیة  األحاديث  يف  واعتربت  والنبیذ4 

ومكان نزول عذابنی أو ثالثة عذاابت.5 
فصال  التاريخ«  »قصة  من  األول  اجلزء  يف  ديورانت  ويل  وأفرد 

لتاريخ اببل وحضارهتا. وأورد فیه: 
التمسك ابألوهام  تشبه حضارة اببل من حيث  إن أي حضارة ال 
أثر يف  له  يكن  مل  الدين  فان  الظاهر،  يف  يبدو  وكما  واخلرافات... 
الطبقات العليا يف أواخر العصر البابلي؛ الن اببل امتألت ابلفسوق 
والفجور وغرقت يف وحل الظلم واجلور وحتولت إىل نوذج سئ للغاية 
للهنيار األخلقي واللهاث وراء امللذات يف العامل القدمي؛ وحىت أن 
االسكندر الذي مل يكف حىت آخر أايم حياته عن احتساء اخلمور، 
استغرب من األخلق اليت كانت تسود أهايل اببل. إن أسوأ العادات 
والتقاليد اليت كانت تلفت يف اببل انتباه أي شخص أجنيب يزورها، 

هي اليت وصفها هريودوت كما يلي: 
يتوجب على كل امرأة اببلية، أن جتلس خلل فرتة عمرها، مرة واحدة 

يف معبد الزهرة وجتامع رجل أجنبيا.
وكان تقليد »البغاء املقدس« سائدا يف اببل ... وكان البابليون يبيحون 
عادة العلقة اجلنسية قبل الزواج إىل حد كبري. إن البغاء املقدس، كان 

شكل من أشكال البغاء ومل يكن يعين التحلل اخللقي بل كان يتم يف 
ظل املعتقدات الدينية وكوسيلة لنيل رضا اآلهلة. ويف اهلند القدمية، 

كانت مثة معابد، تنذر النساء فيها، نفسها من أجل ذلك.6 
بوصفها  »القرآن«  يف  واحدة  مرة  »اببل«  مفردة  وردت  وقد 

مدينة، كان هاروت وماروت، يعلمان الناس السحر فیها. 
ُسَلْيماُن  َوما َكَفَر  ُسَلْيماَن  ُمْلِك  َعلی   الشَّياطنُي  تـَتـُْلوا  ما  »واتّـَبـَُعوا 
ْحَر َوما أُْنِزَل َعَلی اْلَمَلَكنْيِ  َولِكنَّ الشَّياطنَي َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ

بِباِبَل هاُروَت َو ماُروت ...«٧ 
العصرية،  فريتز النغ، بدهاء، نسخة »مرتوبولیس«  اقتبس  وقد 
من اببل القدمية؛ بتلك املواصفات اليت وردت يف املصادر التوراتیة 
وخلو  الرمحة  وعدمية  ابلقساوة  زاخرة  مدينة  القدمية؛  والتارخيیة 
العمال  وحتول  االنسانیة،  والكرامة  الوجود  من حقیقة  االنسان 
الذين ينتمون للطبقات الدنیا ملرتوبولیس إىل روبواتت عدمية الروح 

وطبعا قرابنی يقدمون لـمولوخ.
استخدام  فريتز النغ، سعى من خالل  فان  وفضال عن ذلك، 
الرموز املختلفة إلظهار أن أولئك الذين أقامو دعائم مرتوبولیس، 
سكنة  هم  احتماله،  هلم  طاقة  ال  ما  املظلومنی  سكاهنا  ومحلوا 
األديرة وأقبیة السحر والشعوذة، وكهنة العصر اجلديد، واملاسونیون 

واألعضاء السريون للمحافل اليت يُعبد فیها الشیطان.
إن معرفة هذا السّر الدفنی حملافل إلومینايت8 اخلفیة وإماطة اللثام 
دير  مالك »مرتوبولیس« يف  وأخ  الغرمي  إظهار  عنه من خالل 
»صهیون«، وهو أشبه ابلكوخ املظلم والضیق يف ضواحي املدينة 
العصرية، ميیز هذا العمل عن سائر أعمال السینمائینی الغربینی. 
وكأن الشیطان وأشیاعه، قاموا من خالل السحر وانتزاع القلوب 
من صدور سكان »اببل« العصرية، مبسخهم وطمس هويتهم، 

وحتويلهم إىل روبواتت آلیة، ختضع هلیمنتهم وسلطاهنم. 
القلوب  وإعادة  املنقذ  قدوم  تنتظر  اليت  املبشرة،  هي  ماراي،  إن 
من  الدنیا  الطبقات  لسكان  اخلاوية  الصدور  إىل  املنزوعة 
مرتوبولیس، لتتوفر بذلك، إمكانیة إعادة إحیائهم وختلیصهم من 

طالسم املاسونیة العاملیة وقیودها السحرية. 
وتربز على الباب واملسالك امللتوية واملتداخلة لكوخ »مرتوبولیس«، 

شارة النجمة اخلماسیة.
إن شارة النجمة اخلماسیة املقلوبة، هي شارة قدمية، استخدمت 
طیلة التاريخ، من قبل أنصار الفرق الغامضة، يف الطقوس السحرية 

والستحضار األرواح الشیطانیة. 

اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 
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أتباع وأنصار  النجمة اخلماسیة املقلوبة، رمزا قیما لدى  وكانت 
تعالیم عبادة الشمس، وطلسم ضد الشیطان، وكانت ذات يوم، 
رمزا ملدينة »أورشلیم«. ويف املقابل، فان النجمة اخلماسیة املقلوبة 
)رأس النجمة مقلواب إىل األسفل( هي رمز شیطاين وشرير، امتزج 
أثناء  ابلسحر األسود. رمز استخدمه عبدة الشیطان واستعمل 

استحضار األرواح الشیطانیة. 
والنار  املاء  األربعة وهي:  العناصر  النجمة مؤشر على  إن هذه 
والرتاب واهلواء، وروح شیطانیة حتیط هبا وتشاهد على بواابت مقر 
سكنة أديرة »مرتوبولیس«، روتوانغ، وكأهنا حتمي الروح الشیطانیة 

هلذه املدينة عدمية الرمحة والشفقة. 
الشاب  االبن  فردر،  صدر  يف  احملبة  شجرة  وتفتق  ازدهار  إن 
العصرية  لبابل  بداية  يشكل  مرتوبولیس(،  )مدير  لفردرسون 
هذه. إنه بصدد لقاء ماراي، ينفذ إىل احملفل اخلفي لطالب احملبة 
مرتوبولیس  على جدران  تصدعاهتا  تركت  اليت  الواقعة  والنجاة؛ 

ودقت جرس موهتا.
وكأن رمز احلب واحملبة هذا، هو القلب ذاته املنزوع من صدور 
اجلسد  روح جديدة يف  نفخ  بوسعه  والذي  مرتوبولیس،  سكنة 
الكئیب لسكان الطبقة الدنیا للمدينة وقرابنی عتبة مولوخ؛ بید أن 
ساكن دير صهیون )روتوانغ( يلجأ إىل السحر هبدف االنتقام من 
منافسه يف الغرام )املاسونیة(، لیقذف بشّر ماراي الزائفة )دجال 
آخر الزمان( على مجیع سكان الطبقات العلیا والدنیا ملرتوبولیس. 
إن ماراي الزائفة، هي تلك البغي البابلیة، اليت حتث يف هیئة ماراي 
العمال غری املدركنی واملولعنی واملنتظرين، على نسف  الواعظة، 
قلب مرتوبولیس، من جهة، وتعمل على إغراء الرجال الالهثنی 
وراء شهواهتم واملرتفنی يف مرتوبولیس، على إهلائهم هبا وجتعلهم 
يدخلون يف صراع حمموم مع بعضهم البعض، من جهة أخرى، 
أما ماراي احلقیقیة، فهي واقعة يف قبضة طلسم راهب دير صهیون 
وأداءها.  أتثریها  وفقدت  واملتداخلة،  املتشابكة  الغرف  وأسریة 
العصرية،  »اببل«  عاهرة  متارسه  الذي  اإلغراء  ظل  يف  وتفتح 

األبواب السبعة للكبائر يف وجه سكان املدينة. 
ويستند فريتز النغ يف إنتاج مشاهد البغي البابلیة )ماراي الزائفة( 
العامل  مومس  حلم  املكاشفات،  من  عشر  السابع  الفصل  إىل 

الشهریة. ونقرأ يف هذا الفصل من املكاشفة: 
وعندها جاءت واحدة من تلك املالئكة السبع اليت كانت قد 
تساقطت أجنحتها على األرض، إيل وقالت: تعال معي ألريك، 
ماذا سیحل بتلك العاهرة الشهریة اليت ترتبع على میاه العامل؛ ألن 

ملوك العامل زنوا هبا، ومثلت أمم الدنیا من مخر زانها.
الصحراء.  إىل  املالئكة  وأخذتين  احتوتين  قد  الرب،  روح  إن 
وهناك رأيت امرأة متتطي حیواان أمحر اللون. وكان احلیوان، ميلك 
سبعة رؤوس وقرننی، وكتبت على جسده، شعارات كفر مسیئة 
للرب. وكانت ثیاب املرأة محراء وأرجوانیة وجموهراهتا من الذهب 
واألحجار الكرمية والدر، وبیدها كأس ذهبیة ملیئة ابلفساد والزان. 
وكتب على جبینها هذا اإلسم الغامض: اببل الكربى، أم البغااي 

والفساد يف العامل.9 
واستنادا إىل هذه القرائن، وكما يشاهد يف أرجاء الفیلم والرموز 
املستخدمة من قبل فريتز النغ، قلت أن »مرتوبولیس« هي رمز 

»اببل« القدمية، ماراي الزائفة والبغي البابلیة.
ومن وجهة نظر النغ، فان القلب الضائع لسكان مرتوبولیس، 
انتفض ابالستعانة مباراي الواعظة واملتنبئة، ضد السحرة من عبدة 
الشیطان بدير »صهیون«، وبعد إحراق الدجال الكذاب، برسم 
إحراق السحرة يف العصور الوسطى، ميیط اللثام عن الوجه الزائف 
االنسانیة  للجمیع عن طبیعتها غری  النقاب  للساحرة ويكشف 

وغری اإلهلیة.
وبعد صراع مرير ومقتل ساحر دير صهیون يف الكنیسة احملررة، 
أيدي  ربط  ظل  يف  لتسهم  املدينة،  أهايل  حبشود  ماراي  تلتحق 
العمال والعقل املدبر ملرتوبولیس، يف عودة اهلدوء واالستقرار إىل 

املدينة. 
وحتصل هذه الواقعة والرتابط، عند عتبة الكنیسة الكربى للمدينة 

يف  جديدة  روح  تنفخ  الذين  العمال  من  حشود  مرأى  وأمام 
من كوهنم  وخيرجون  عروقهم  يف  جديد  دم  وجيري  أجسامهم 
مجیعا  الفیلم،  لبداية  األول  املشهد  يف  ما كانوا  بعد  روبواتت، 

مكتئبنی وحزيننی.
وتتوجه ماراي إىل فردر، ابن مالك مرتوبولیس ابلقول: 

إن الرأس )الفكر والدماغ( واأليدي، تريد أن ترتبط معا...؛ لكنها 
ال متلك قلبا لذلك.

أيها املنقذ، أظهر الطريق لكل واحد منهم!
واملنقذ، جيب أن ميلك قلبا بني الرأس واأليدي!

وكأن فريتز النغ، يعترب هتميش القلب واحلب، سببا لغلبة الشيطان، 
مولوخ وإرساء نظام املاكية عدمي الرمحة وطمس ومسخ االنسان يف 
إبليس وموت  العصري، ويرى يف عودة احلب، سببا لسقوط  العامل 

السحر. 
ويتحدث الفصل الثامن عشر من »املكاشفات« عن هناية »اببل«: 

من  اتمة  بصلحيات  هبط  آخر،  ملكا  رأيت  األحلم،  هذه  وبعد 
السماء إىل األرض. وكان هذا امللك، يتألق لدرجة أنه أضاء األرض 

برمتها. وصرخ بصوت عاٍل:
مكمنا  اببل،  اببت  لقد  هنائيا!،  دمرت  الكربى!  اببل  دمرت  لقد 
من  مثلت  األمم  مجيع  الن  الشريرة؛  واألرواح  والشياطني  للغيلن 
نبيذ زانها املشؤوم. وقد مارس ملوك العامل الرتف والبذخ وامللذات 
اليت  حياهتا  بسبب  أثرايء  العامل،  جتار  وأصبح  هناك،  والشهوات 

يسودها البذخ والرتف. 

ويف هذه األثناء، مسعت من السماء صوات آخر يقول: 
اي قوم! ختلوا عن هذه املدينة وال تدنسوا أنفسكم بطاايها؛ وبغري 
ذلك، فانكم ستنالون العقاب ذاته؛ الن معاصيها وذنوهبا تراكمت حىت 
بلغت األفلك. وعليه، فان الرب جاهز ملعاقبتها على جرائمها.10 

يعلو صوت ونشید  املكاشفات،  التاسع عشر من  الفصل  ويف 
الشاكرين إىل السماء جلهة النجاة والعزة واإلكرام اإلهلي. 

والقلب  الدماغ  ربط  وأثناء  منه  مشهد  آخر  يف  الفیلم  ويظهر 
واأليدي، الطريق للخروج من ديستوبیا »مرتوبولیس«. 

وقد أظهر فريتز النغ من خالل إنتاج مرتوبولیس أنه يتقدم لزهاء 
مائة عام على عامة املخرجنی والفناننی، بل على عامة مفكري 
من  الیوم  نشهده  ما  إن  احلاضر.  عصران  يف  والسیاسة  الثقافة 
احلداثة  بعد  ما  لعصر  واقتصادية  واجتماعیة  سیاسیة  عالقات 

والعصرنة، كان قد شاهده هو يف مرآة إبداعه الذهين. 
عام  املستقبل، حبدود  مدينة يف  قصة  هي  مرتوبولیس  قصة  إن 
العامل  شعوب  تعیش  2020م.،  العام  حیث  والیوم  2026م. 
مدينة اببل العصرية )العامل التكنولوجي الغريب( ومتورطة هبا. إن 
إلومینايت واملاسونیة  للثقافة والفن وسكنة دير  الدجال الكذاب 
الصعید  على  عارمة  فوضى  إاثرة  وراء  من  يقصدون  العاملیة، 
العاملي، رفع راية النظام العاملي اجلديد، وهو ما أشرت إلیه سلفا.

لِيِل َعَلی ِامَكاِن الشَّیِء ُوُقوُعه. َاَدلُّ الدَّ

اليوتوبيا والديستوبيا والدولة المهدوية الكريمة 
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اليوتوبيا والديستوبيا، والدولة المهدوية الكريمة 

اهلوامش:
1. Thea von Harbou.

2. مأخوذ من كتاابت حول فريتز النغ يف فیسبوك بعنوان »اسطورة من مهد 
االكسربسیونیسم« يف 20 ابريل 2014م. 

3. Futurism.
4. »أعالم القرآن«، ص 244-243.

5. »وسائل الشیعة«، ج 5، صص 181-180.
6. ديورانت، ويلیام جیمز، »قصة احلضارة«، ج 1، صص 289-28٧.

٧. سورة البقرة، اآلية 102.
8. وملزيد من التعرف على املاسونیة العاملیة وإلومینايت، راجع اجلزء الثامن 
من جمموعة »قبیلة اللعنة«، بعنوان »إلومینايت: ثالث عشرة عائلة اتئجة، 
ثالثة عشر هنجا دامیا«، هلذا املؤلف. وقد صدرت هذه اجملموعة عن دار 

هالل للنشر.
9. »املكاشفات«، الفصل 1٧: 5-1.

10. »املكاشفات«، الفصل 18: 5-1.

والدولة  والديستوبيا،  »اليوتوبيا  إمساعيل،  سروستانی،  شفيعی  املصدر: 
املهدوية الكرمية، طهران، هلل، الطبعة األولی، 2021 م.، ص 64-57.

األمل  إىل  لتصل  اإلنسانیة  مبستقبل  املقدسة  الشريعة  اهتمت 
احلیاة  احلقیقیة  والسعادة  الكرمي  العیش  هلا  الذي حيقق  املنشود 
اليت تسود فیها العدالة والكرامة والرقي يف سلم العروج إىل العشق 
مهم،  املهدوية ركن  العقیدة  فكانت  الرب،  إىل  والكدح  اإلهلي 
وأساس من أركان الدين اإلهلي والسعادة احلقة اليت وعدت هبا 
البشرية يف الوصول احلتمي هلا، وجند ذلك بوضوح يف  السماء 

القرآن الكرمي: 
»ونُرِيُد َأْن َنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا يف اأَلرض َوَنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوَنَْعَلُهُم 

اْلَوارِِثنَي«1 
بل صرح القران الكرمي حبتمیة هذا الیوم وأنه آت بالشك: 

ِعباِدَي  يَرِثـَُها  األرض  َأنَّ  الذِّْكِر  بـَْعِد  ِمْن  الزَّبُوِر  يف  »َوَلَقْد َكتـَبـَْنا 
الصَّاحِلُوَن.«2 

اخلالفة  يف  املؤمننی  آمال  فیه  تتحقق  الیوم  هذا  أن  إىل  وأشار 

ومتكنی الدين احلق واألمن احلقیقي بعد اخلوف: 
لََيْسَتْخِلَفنّـَُهْم يف  الصَّاحِلَاِت  َعِمُلوا  َو  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَِّ  »َوَعَد 
َننَّ ُهْم ِدينـَُهُم الَِّذي  اأَلرض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َو لَُيَمكِّ
لَنّـَُهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يـَْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن يب  اْرَتضى ُهْم َولَيـَُبدِّ

َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بـَْعَد ذِلَك فَُأولِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن.«3 
وجند أيضاً االهتمام البالغ يف الرواايت الشريفة هبذا الیوم املبارك، 
حیث ورد عن النيب االكرم: »لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد 
لطول هللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجلً من أهل بييت، امسه امسي، 

ميأل األرض قسطاً وعدال كما ملئت ظلما وجورًا.«4 
ويف حديث آخر »سيخرج رجل من ولدي يواطئ امسه امسي ميأل 

األرض: قسطاً وعدالً بعد أن ملئت ظلما وجورًا.«5 
وغری ذلك من الرواايت اجلمة. 

تثبيت العقيدة المهدويةتثبيت العقيدة المهدوية
الشيخ محيد البغدادي

القسم األولالقسم األول

االمام المهدی و مستقبل العالم
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عاملية العقيدة املهدوية
متثل قضیة املوعود املنتظر واحدة من أهم املفردات املطروحة 
مذاهبها  ومبختلف  مفاصلها  جبمیع  الفكرية  الساحة  على 
وايديولوجیاهتا الفكرية واجتاهاهتا الفلسفیة، فاجلمیع يعتقد ابلیوم 
العدل والرخاء والسعادة لإلنسانیة  الذي يعم يف عهده  املوعود 
ملدارسها الفكرية )بغض النظر عن  مجعاء، ولكنها ختتلف تبعاً 
مدى املوضوعیة فیها( يف املصداق والشاخص الذي ميثل احملور 
هلذه احلركة العاملیة والقطب الذي جيمع البشرية حتت قیادة لوائه. 
ونستطیع القول: إن أطروحة أتباع أهل البیت يف تشخیص 
هوية ذلك احملور هي األطروحة الوحیدة اليت تنسجم مع الفطرة 

اإلنسانیة من جهة والنصوص املتواترة من جهة أخرى. 
قال املفكر اإلسالمي الكبری الشهید السيد حممد ابقر الصدر: 

ليس املهدي جتسيداً لعقيدة إسلمية ذات طابع ديين فحسب، بل 
ومذاهبها،  أدايهنا  مبختلف  البشرية  إليه  اجتهت  لطموح  عنوان  هو 

وصياغة إلهلام فطري.6 
وجاء يف حديث للـسيد اخلامنئي قائد اجلمهورية اإلسالمیة: 

إن قضية املهدوية من القضااي األساسية يف اإلسلم، وال ينفرد هبا 
أن  الفرق اإلسلمية أبمجعها إىل  الشيعة دون سواهم، وإنا تذهب 
املهدي من النسل الطيب الطاهر لرسول هللا)ص(، وأنه سيمأل 
العامل قسطاً وعداًل، وسيظهر إلقامة دين هللا وبسط احلق. كما ويعتقد 
غري املسلمني على حنو أو آخر مبستقبل مشرق للبشرية يتحقق خلل 

قضية املهدوية.٧ 
اإلمام  ابسم  تصرح  مل  األخرى  الدايانت  ان  إىل  التنبیه  وحيسن 

املهدي املنتظر، بل أشارت إلیه. 

الداينة اليهودية واملسيحية 
أما  األبد،  إىل  األرض  يرثون  الصّديقون  املزامری:  يف كتاب  جاء 

األشرار فيبادون مجيعاً عقب األشرار ينقطع.8 
مث يقول: ثبت للقضاء على كرسيه وهو يقتضي للمسكونة ابلعدل 

ليايل الشعوب ابالستقامة.9 
ويف إجنیل مىت: وإهنا الذي عندكم متسكوا به إىل أن أييت من يغلب 

وحيفظ أعمايل إىل النهاية، فسأعطيه سلطاانً على األمم.10 
ويف »كتاب أشعیا«: إىل ان تصري املدن خربة بل ،ساكن، والبيوت 
ويكثر  اإلنسان،  األرض  ويبعد  وتقفر  األرض  وخترب  إنسان،  بل 
بعد، فيعود ويصري  يبقى فيها عشر  اخلراب يف وسط األرض، وان 
للخراب ولكن كالبطمة والبلوطة اليت - وان قطعت - فلها ساق 

يكون ساقه زرعاً مقدساً.11 
ال  وملكها  ابداً،  تنقرض  لن  مملكة  السماء  إله  يقيم  أيضاً:  وجاء 
يرتك لشعب آخر، وتسحق وتفين كّل هذه املمالك، وهي تثبت إىل 

األبد... طوىب ملن انتظر.12 
ويف أعمال الرسل: إن يسوع - هذا الذي ارتفع عنكم إىل السماء ـ 

سيأيت إليكم كما رأيتموه منطلقاً إىل السماء.13 

االمام المهدی و مستقبل العالم

االمام المهدی و مستقبل العالم

الدايانت واملعتقدات األخرى 
يعتقد اجملوس برجوع إنسان ابسم هبرام الذي ال خيتلف يف معناه 

وصفاته عن املهدي.14 
و يعتقد الزرادشتیون أن قوى الشر سُتغلب آخر األمر ويكون 
مصریها الفناء بعد أن مير العامل أبربعة عهود طوال كل منها ثالثة 
آالف عام، يسیطر علیه فیها على التوايل أهورا مزدا وأهرمان. 
ويومئذ ينتصر احلق يف كل مكان، وينعدم الشر فال يكون له من 
بعد وجود، مث ينضم الصاحلون إىل أهورا مزدا يف اجلّنة، ويسقط 
اخلبیثون يف هّوة مظلمة... يُطعمون فیها أبد الدهر مشا زعافا.15 

كما يعتقد الربامهة »اهلنود« بظهور کرشنا.16 
بل حىت أن املاركسیة تؤمن وتصرّح أبن البشرية يف سریها هذا، 
متر مبراحل إىل أن تصل إىل مرحلة السعادة القصوى اليت تسود 

األرض كلها. 
ويستفاد من بعض كلمات الفالسفة الغربینی أمثال كانت: أن 
البشرية وف تصل ـ وذلك مرحلة من املراحل يف هناية مطافها ـ إىل 

جمتمع بشري سعيد، ال ظلم فيه، وال فساد، يسوده العدل.1٧ 
انتظار  يف  العامل  إن  راسل:  برتراند  اإلجنلیزي  الفیلسوف  ويقول 

مصلح يوحد العامل حتت علم واحد وشعار واحد.18 
العامل كله  يسود  الذي  اليوم  إّن  آينشتاين:  الشهری  العامل  ويقول 

الصلح والصفاء ، ويكون الناس ُمَتَحاَبنَي ُمَتاِخنَي ليس ببعيد.19 
الفیلسوف اإلجنلیزي برانردشو مبجيء املصلح يف كتابه  و بشر 
»اإلنسان والسوبرمان«، وحسب ما نقله د.حممد العقار يف كتابه 
عن برانردشو يف وصفه املصلح أبنه: إنسان حي ذو بنية جسدية 
صحيحة وطاقة عقلية خارقة، إنسان أعلى يرتقى إليه هذا اإلنسان 
سنة،  على  يصل  حىت  عمره  يطول  وأنه  طويل،  جهد  بعد  األدىن 
ويستطيع أن ينتفع مبا استجمعه من أطوار العصور وما استجمعه من 

أطوار حياته الطويلة.20

اهلوامش:
1. سورة القصص، اآلية 5.

2. سورة األنبیاء، اآلية 105.
3. سورة النور، اآلية 55.

4. راجع: »سنن أبی داود«، ج 2، ص 309؛ »سنن الرتمذي«، ج 3، 
ص 343.

5. انظر: »مسند أمحد«، ج 1، ص 2٧6؛ »سنن ابی داود«، ج 2، 
ص 309.

6. الصدر، حمّمدابقر، »حبث حول املهدي«، ص  ۷. 
٧. »اإلمام املهدي«، نشر مجعیة املعارف اإلسالمیة الثقافیة، إعداد: 
م - 1431هـ جديدة  آذار ۲۰۱۰  الطبعة  والرتمجة،  للتألیف  نون  مركز 

ومنقحة. 
8. املزمور السابع والثالثنی كتاب املزامری . 

9. املزمور التاسع من مزامری داود. 
10. »إجنیل مىت«، اإلصحاح الرابع والعشرين.

11.  كتاب أشعیاء اإلصحاح السادس. 
12. کتاب دانیال - اإلصحاح الثاين.

13. كتاب أعمال الرسل، العهد اجلديد، اإلصحاح األول. 
14. راجع املدرسي، حممد تقي، »املهدي قدوة وأسوة«، مؤسسة الوفاء، 

ص 60. 
15. ديورانت،ول، »قصة احلضارة«، مج 12 ، ج2، ص 434 . 
16. راجع: املدرسي، حمّمد تقي، »املهدي قدوة وأسوة«، ص 60 .

1٧. كانت، نقد العقل العلمي، ص 5. 
18. الشهرستاين، السید عبدالرضا، »املهدي املوعود ودفع الشبهات عنه«، 

ص  6.
19. »املهدي املوعود ودفع الشبهات عنه«، ص ٧. 

20. »عباس حممود العقاد«، برانردشو ، ص  125-124.

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

1434 ه.ق.، ج 6، ص 55-73؛ ابلتخليص.
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الدراسات المهدوية

حممدتقی املوسوي االصبهاين

إذا مسعت أن رجال متصفا بكمال بل كماالت، ابتلي ببلیة بل 
بلیات، بعثك عقلك إىل نصره، و القیام بفكه عن أسره، و لو 
مل تقدر على ذلك ال بتدرت إىل الدعاء له ابلفرج و اخلالص، 
مراعیا له ابلشفقة و اإلخالص، إذا عرفت ذلك فنقول: إن موالان 
صاحب الزمان قد حاز أطراف الكمال، و انل غاية الشرف و 
اجلالل و اجلمال و هو مع ذلك مبتلى ببلیات من أهل الضالل، 
و بعید عن الدار و األهل و العیال، و هذا واضح ملن نشط عن 

العقال، و راقب جانب اإلعتدال.
عظم كماالته  أما  و  عظمته،  فبمقدار   مصائبه عظمة  أما 
و  معرفته،  العقول عن كنه  اللسان عن صفته، و حتسر  فیكل 
هذا  إىل  اهتديت  الكتاب،  هذا  حذافری  يف  نظرت  إذا  لعلك 

الباب، و ارتويت من هذا الشراب.
و نزيدك هنا يف بیان أنه جممع كماالت األنبیاء و األئمة و 

 مظهر صفاهتم
يف   العاملي احلر  احلسن  بن  حممد  األجل،  الشیخ  رواه  ما 
إثبات  إثبات اهلداة ابلنصوص و املعجزات، عن كتاب  كتاب 
الرجعة، للفضل بن شاذان أنه روى- إبسناد صحیح- عن 

الصادق أنه قال:

 كماالت اإلمام

ما من معجزة من معجزات األنبیاء و األوصیاء إال و يظهر هللا 
األعداء،  احلجة على  قائمنا إلمتام  يد  مثلها يف  تعاىل  و  تبارك 

إنتهى.1
و نعم ما قیل: آنچه خوابن مهه دارند تو تنها داري.

و يدل على املقصود أيضا ما رواه الفاضل العالمة اجمللسي يف 
البحار: عن أيب عبد هللا يف رواية املفضل قال: و سیدان 
القائم مسند ظهره إىل الكعبة، و يقول: اي معشر اخلالئق، 
أال و من أراد أن ينظر إىل آدم و شیث فها أان آدم و شیث، أال 
و من أراد أن ينظر إىل نوح و ولده سام، فها أان ذا نوح و سام، 
أال و من أراد أن ينظر إىل إبراهیم و إمساعیل، فها أان ذا إبراهیم 
و إمساعیل، أال و من أراد أن ينظر إىل موسى و يوشع، فها أان 

ذا موسى و يوشع.
أال و من أراد أن ينظر إىل عیسى و مشعون، فها أان ذا عیسى 

و مشعون.
املؤمننی صلوات هللا  أمری  و  إىل حممد  ينظر  أن  أراد  و من  أال 
علیهما، فها أان ذا حممد و أمری املؤمننی، أال و من أراد 
 ،فها أان ذا احلسن و احلسنی أن ينظر إىل احلسن و احلسنی
أال و من أراد أن ينظر إىل األئمة من ولد احلسنی فها أان ذا 

أسباب الدعاء إلمام الّزمان

األئمة، أجیبوا إىل مسأليت، فإين انبئكم مبا نبئتم به  و ما مل 
تنبئوا به ... إخل.2

األنبیاء  صفات  مجیع  اجتماع  على  يدل  احلديث  هذا  أقول: 
العظام و مكارم األئمة الكرام يف وجود إمام زماننا و ظهورها منه.
و يدل على ذلك أيضا، ما ذكرانه فیما سبق روايته عن رسول 

هللا أنه قال: اتسعهم قائمهم، و هو ظاهرهم و ابطنهم.
الدين: إبسناده  الصدوق يف كمال  رواه  ما  أيضا  علیه  يدل  و 
سنن  إن  يقول:   عبد هللا أاب  قال: مسعت  بصری،  أيب  عن 
منا أهل  القائم  الغیبات حادثة يف  األنبیاء مبا وقع هبم من 

البیت، حذو النعل ابلنعل، و القذة ابلقذة.
قال أبو بصری: فقلت: ايبن رسول هللا، و من القائم منكم أهل 

البیت؟
فقال: اي أاب بصری هو اخلامس من ولد ابين موسى، ذلك ابن 
سیدة اإلماء يغیب غیبة يراتب فیها املبطلون، مث يظهره هللا عز و 
جل، فیفتح هللا على يده مشارق األرض و مغارهبا، و ينزل روح 

هللا عیسى بن مرمي فیصلي خلفه.3

اهلوامش:
1. حّر عاملي، »إثبات اهلداة«، ج ٧، ص 35٧، ح 13٧.

2. اجمللسي، »حباراالنوار«، ج 53، ص 9، س 4.
3. الشیخ الصدوق، »كمال الدين«، ج 2، ص 345، ح 31، اجمللسي، 

»حباراالنوار«، ج 51، ص 146، ح 14.

الدعاء  فوائد  يف  املكارم  »مكيال  تقى،  حممد  االصفهاين،  املصدر: 
للقائم«،  مؤسسة اإلمام املهدي، ج 1، ص 226-224.

أسباب الدعاء إلمام الّزمان
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الحياة اإليمانية

ولدت ملياء محادة يف »سوراي« عام 1965م.، وترعرعت يف أجواء 
عائلة تنتمي إىل املذهب احلنفي، واصلت دراستها االكادميیة حىت 

خترجت عام 198٧م. من كلیة الشريعة يف »جامعة دمشق«.

االنفتاح على الرؤى اجلديدة يف اجلامعة
تقول ملیاء عن فرتة دراستها يف اجلامعة

متینة  بشخصیة  تتمتع  جديدة  طالبة  يوم  ذات  علینا  دخلت 
ويبدو على سیمائها عالمات النبل واخلری والصالح. فاستفسران 
الطب  دراستها يف كلیة  تواصل  عراقیة، كانت  أهّنا  فتبنّی  عنها 
يف »العراق«، لكنها بعد اهلجرة إىل سوراي حبذت الدراسة يف 
الدينیة.مث  العلمي ابألمور  كلیة الشريعة من أجل رفع مستواها 
تنتمي إىل مذهب  بتول  أن األخت  الطالب  لباقي  و  تبنّی يل 
هبا،  واالستهزاء  والسخرية  هبا  التحرش  ديدننا  فاصبح  التشیع، 
ألننا كنا حنسبها وفق ما كنا نعتقد أهنا غری مسلمة!! وأهّنا ممن 
األمنی جربائیل ابخلیانة  ويتهمون  أيب طالب،  بن  علّي  يعبدون 
يف تسلیمه الرسالة إىل حممد، وأهّنم من الغالة الذين يرفعون 
دون  من  للحجر  ويسجدون  األلوهیة،  درجة  إىل  أئمتهم  منزلة 
هللا، وأهّنم أشّد على اإلسالم من الیهود والنصارى. ولكن كانت 
اجلمیع  تقابل  الیها،  املوجهة  االهتامات  رغم كّل  بتول  األخت 
بروح طیبة وتتعامل مع اجلمیع بلنی ورفق، وحتاول أن تتجنب إاثرة 

أية حساسیة بینها وبنی اآلخرين.

اللقاء األول ابلشخصية الشيعية
تقول ملیاء:

أنين  يوم  ذات  صادف  حىت  املنوال،  هذا  على  الوضع  استمر 

أتخرت عن موعد احملاضرة، فلم أجد مكاانً للجلوس سوى جنب 
هذه الفتاة الشیعیة اليت كنت اجتنب من التقّرب الیها فیما سبق.
فجلست جبنبها وأان مستاءة من الوضع، ألنين شعرت حبالة من 
أن  حاولت  ولكنين  منها،  قريب  نتیجة  وجودي  حتیط  االمشئزاز 
أسیطر على انفعااليت، وقلت يف نفسي: مايل وشأهنا، دع كل 
مّنا على دينه ومذهبه، فكل انسان يتحمل بنفسه تبعات العقیدة 

اليت خيتارها.
وصادف أن كان موضوع حماضرة االستاذ يف ذلك الیوم حول 
ويستهزىء  ابلتشیع  يطعن  االستاذ  وجعل  والتشیع،  الشیعة 
عن  يقال  مما  مستغربة  فرأيتها  بتول  إىل  فالتفُت  ابفكارهم، 
احملاضرة،  انتهت  املنوال حىت  هذا  على  الوضع  مذهبهم.استمر 
عدم  وجهها  على  ابن  وقد  الوضع  من  متذمرة  بتول  واألخت 

االرتیاح من حماضرة األستاذ.
فالتفُت الیها قائلة: ما يل أراك مستاءة، أليس ما قاله الدكتور احملاضر 
عنكم صحيحًا؟ فابتسمت بتول وقالت: إذا كان هذا هو مستوى 
تفكري األستاذ فل لوم على الطلب، واذا كان هذا مستوى وعي 

الطلب فل لوم على عامة الناس.
فقلت هلا: وما الذي تقصديه؟ فقالت: أقصد أن ما ذكره األستاذ 
حول الشيعة والتشيع ليس إالّ جمرد أوهام و ادعاءات كاذبة، وأّن 
التشيع بريء من مجيع هذه األمور اليت يتهمه هبا من ال خيشى هللا 

فيما يقول.
مث حاولت بتول أن تسیطر على زمام انفعاالهتا النفسیة، مث أبدت 
استعدادها للبحث مع ملیاء وطلبت منها متنحها فرصة أكرب لتبنّی 
هلا املزيد من حقائق األمور. فقبلت ملیاء ذلك ومت االتفاق أن 

يذهبا معاً إىل الكافتریاي.

املصادر احلقيقية للتعرف على التشيع
فلما استقر هبما املكان يف الكافتریاي وتوفر اجلو املناسب لفتح 

ابب احلديث بعد تناول القهوة.
قالت بتول: 

تقييمك هلم عن  ليكون  التشيع،  هل صادف أن قرأت كتاابً حول 
دليل وبرهان ال عن تبعية وتقليد؟

- نعم، قرأت بعض الكتب من قبيل كتب أمحد أمني وغريها.
- هذه الكتب يف احلقيقة ال يصح االعتماد عليها ملعرفة التشيع، ألّن 
يف نفوس مؤلفيها شائبة حنو التشيع وهم ممن ليس بوسعهم أن يكتبوا 
االنسان  يرفع  أن  واحلل   .البيت أهل  مذهب  حول  مبوضوعية 
مستواه العلمي يف اجملال العقائدي، وأن ال يبادر إىل تقييم أي مذهب 

إال بعد التعرف على آرائهم من كتبهم.

املذهب اجلعفري واملذاهب األربعة
قالت ملیاء لبتول: إّن املذاهب اإلسلمية أربعة ال غري، وأن ما سواها 

فليس من اإلسلم يف شيء!
- إّن املذاهب األربعة قد أخذ بعضهم عن بعض، فأمحد بن حنبل 
أخذ عن الشافعي، والشافعي أخذ عن مالك، ومالك أخذ عن أيب 
حنيفة، وأبو حنيفة أخذ عن جعفر الصادق، وهو اإلمام الذي تتلمذ 

على يديه أكثر من أربعة آالف فقيه وحمدث.«

بعض الشبهات الواهية ضد الشيعة
مث حاولت ملیاء أن تطرح على طاولة البحث شبهة كانت عالقة 
يف ذهنها حول الشیعة فقالت لبتول: »مسعت إنكم تعبدون علّياً 

وتقدسونه، فهل يسعك، أن تبّيين يل أسباب ذلك؟!

إنا  البيت، وحنن  أهل  أتباع مذهب  إىل  ابلنسبة  افرتاء  هذا   -
نعتقد إبمامة اإلمام علّي وأنه أحق ابخللفة من غريه بعد رسول 

.هللا
- أخربيين عن قولكم بيانة جربئيل؟«

- هذه أيضاً هتمة قد الصقت بنا من قبل املخالفني من أجل تشويه 
يعتقدون  أهّنم  يعلم  الشيعة  بعقائد  معرفة  أدىن  له  من  وإّن  مسعتنا، 
على  هذا  دّل  وإّن  البشر،  من  رغم كوهنم  واألئمة  األنبياء  بعصمة 
شيء فيدل من ابب األوىل على قوهلم بعصمة ملك مقرب عند هللا 

وهو جربئيل.

بوادر نشوء الشكوك واحلرية
تقول ملیاء:

شعرت  اجللسة  انتهاء  وبعد  عديدة،  مواضیع  إىل  تطرقنا  مث 
أدلته  الكثری من صحة  أجهل  ملذهب  تعصيب  خبطئي يف جمال 
وقيت  من  مجلة  ختصیص  إىل  حباجه  أنين  ومبانیه،وأحسست 
أنين  والدينیة.كما  العقائدية  األمور  حول  والتنقیب  للمطالعة 
بعد انتهاء اجللسه شعرت بزوال أي نفور أو كدورة إزاء مذهب 
التشیع، مث أُثری هذا التساؤل يف نفسي: اي ترى هل أييت يوم أجد 
فیه نفسي منتمیة للتشیع، فارتعدت فرائصي وأسرعت الحماء هذه 
الصورة من ذهين، وقلت يف نفسي; استبعد جميء هكذا يوم، 
النين ال يسعين تصديق كون آابئي وأجدادي كلّهم على ضالل 

وأن أكون أان الوحیدة من بنی عائليت على احلق.

طلب املزيد من العلم
بعد أايم عدة جاءت بتول لزايرة ملیاء إىل بیتها، فانساق الكالم 

المستبصـرون

المستبصـرون

لمياء حمادة
٭٭ ٭٭

٭
٭٭

٭
٭

٭٭
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بینهما حىت دار حول القرآن الكرمي، فقالت ملیاء: يُقال أن لكم 
مصحفاً خاصاً بكم...؟

- هذه مقولة من يريد متزيق وحدة املسلمني، وتفريق صفوفهم، وليس 
لنا قرآانً غري ما هو متداول بني املسلمني.

والتشيع...  الشيعة  حول  احلقائق  من  املزيد  يل  تبيين  أن  أرجو   -
حدثيين عن أدلتكم يف أحقية علّي بن أيب طالب يف اخللفة، حديثين 
توسلكم  عليه، حدثيين عن  بكائكم  عن احلسني، وعن سبب 
وتربككم أبضرحة أئمتكم، حدثيين عن سبب اختلفنا معكم يف طريقة 

الوضوء وبعض أجزاء الصلة و...

بداية التوجه إىل املطالعة والتحقيق
منها  وأخرجت  حقیبتها  إىل  يدها  بتول  األخت  مّدت  عندها 
اليت  االُمور  أهم  »من  للمیاء:  وقالت  الكتب  من  جمموعة 
واملعرفة،  العلم  تطلعك حنو  هي  بشخصیتك  لإلعجاب  دعتين 
من  املؤلفة  الكتب  بعض  الیك  جمیئي  عند  معي  محلت  فلهذا 
انتماءهم  فغریوا  السنة،  أهل  من  الذين كانوا  املستبصرين  قبل 
بعد البحث واعتنقوا مذهب التشیع مث ألفو حول استبصارهم، 
فأحببت أن أقّدم لك هذه الكتب، لتتمكين بعد مطالعتها من 
رفع مستواك العلمي والديين، مبذهب أهل البیت، واحلصول 

على إجابة األسئلة اليت تدور يف ذهنك حول الشیعة والتشیع.
ففرحت ملیاء بذلك وتقبلت منها الكتب بشوق و رحابه صدر.

املفاجأة بقضية رزية اخلميس
انكبت ملیاء بعد ذلك يف فرتات فراغها على قراءة هذه الكتب 
بتأمل و امعان، وكانت كلما تقرأ جتد أهنا تكتشف اجلديد يف 

العلم واملعرفة الدينیة. وتقول ملیاء:
كانت أكثر قضیة أاثرت اهتمامي بعد معرفتها، هي رزية يوم 
اخلمیس وموقف الصحابة عندما طلب منهم النيّب وهو على 
هلم  لیكتب  دواة  و  بكتف  له  أيتوا  أن  وفاته  قبل  العلة  فراش 
كتاابً لن يضلوا بعده أبدا.فاستغربُت من موقف الصحابة حینما 
اطلعت علیه يف كتب املستبصرين، ولكنين ترويت، وأحببت أن 

ال أستعجل يف احلكم إالّ بعد احلصول على الیقنی.
فقمت مبراجعة كتب أهل السنة اليت ورد أن هذه القضیة التارخيیة 
قد وردت فیها من قبیل صحیح البخاري وصحیح مسلم ومسند 
بعد  فتفاجأت  األثری.  ابن  واتريخ  الطربي  واتريخ  أمحد  اإلمام 
التأكد من صحة نقل هذه القضیة يف كتبنا املعتربة، وعرفت أنين 
حباجة إىل غربلة الكثری من معتقدايت ومتییز الصحیح والسقیم منها 

عن طريق البحث والتنقیب.

االستبصار و إزاحة دواعي االحنياز الوهي
واصلت ملیاء مطالعتها وحبثها حىت ابنت هلا احلقیقة، و وجدت 
نفسها تقرتب بصورة تدرجيیة من فكر أهل البیت، ومل متض 
فرته حىت استقر رأيها على تغیری انتمائها واعتناق مذهب أهل 
البیت، فلم جتد أمامها سوى عقبات نفسیة، فتوجهت إىل 
ابرئها ابخالص، وطلبت منه أن مينحها قوة اجتیاز العقبات اليت 
اعرتت طريقها، فاحست بعد ذلك أهّنا قادرة على حسم هذا 
فاختذت  االخریة،  اآلونة  يف  منه  عانت  الذي  النفسي  الصراع 

.قرارها النهائي واعتنقت اخریاً مذهب أهل البیت
تقول ملیاء حول الفرتة اليت اعقبت استبصارها:

أتسفت كثریاً على املاضي الذي عشته بال بصریة وال وعي، مث 
شكرت هللا لتوفریه يل األجواء املناسبة لالستبصار واالهتداء إىل 

سبیل احلق.

المستبصـرون

أول اعلن عن االستبصار
صادف استبصار ملیاء أايم العشرة األوىل من شهر احملرم، فلما 
التقت ببتول رأهتا ملیاء يف رداء احلزن واألسى، وقد ابن االنكسار 
مبلحمة  بتول  فاخربهتا  األمر،  منها  فاستفسرت  وجهها،  على 
وأصحابه  بیته  واهل   احلسنی اإلمام  مقتل  وكیفیه  عاشوراء 
أبيدي أهل اجلور والظلمة والطغاة.فتأثرت ملیاء بذلك، واحندرت 
دموعها على خديها وتفاعلت مع املصیبة اليت جرت على عرتة 
أتخذها  أن  منها  وطلبت  ابستبصارها  أخربهتا  مث   ،الرسول

.معها إىل املآمت املنعقدة القامة العزاء على اإلمام احلسنی
فتفاجأت بتول بذلك وجعلت تنظر إلیها ابستغراب، فاحتضنتها 
ملیاء وضمتها إىل صدرها، مث قّبلت ما بنی عینیها، وقالت هلا: 
ال يسعين أن اشكرك على ما قمت به من توفري أسباب استبصاري 
وهداييت وانقاذي من الظلمات واجلهل واالنتقال إىل عامل النور والعلم 

واملعرفة.

مواساة العرتة يف احزاهنم
مث ذهبت ملیاء مع بتول للمشاركة يف املأمت احلسیين، حیث تقول 

يف هذا اجملال ملیاء:
الغزيرة،  الدموع  فتذرف  تبكي  احلسیين  املأمت  يف  الناس  رأيت 
الكثری من  احلسیين  اجمللس  فبكیت معهم واستلهمت يف ذلك 
املعاين النبیلة اليت منحتين القوة والشجاعة والتضحیة، و استنار 
وجودي بسریة اإلمام احلسنی وشعرت أن الدموع اليت أذرفها 
أهّنا تغسل معها مجیع الشوائب واألدران العالقة يف قليب، وشعرت 
البصریة  ونقاء  القلب  بطهارة  اجمللس  انتهاء  بعد  وجودي  يف 

واستنارة العقل وطمأنینة النفس.

الصمود أزاء التيارات املعاكسة
ابدر أهل ملیاء وأقارهبا واصدقائها بعد استبصارها ابستخدام شىت 
االسالیب الرجاعها إىل ما كانت علیه، لكن ابءت مجیع حماوالهتم 
ابلفشل، فرتكوها لشأهنا بعد ما واجهوا صمودها واستقامتها يف 

الثبات على مبادئها اليت اعتنقتها عن دلیل وبرهان.
مث قامت ملیاء بدورها لدعوهتم إىل مذهب أهل البیت، وبّینت 

هلم األدلة اليت اعتمدت علیها يف انتمائها إىل التشیع، فاقتنع اثننی 
من أخواهتا واستبصرا على يديها، فوفرا معاً أجواء حتیطها هالة 
من املعنوية يف ظل حديثهن عن فضائل أهل البیت، وغدت 
كل واحده منهن تشجع األخرى على تعمیق الصلة برتاث أهل 
ما روى عن رسول هللا عن طريق  والعمل وفق   البیت

عرتته املعصومنی واملیامنی األبرار.

مؤلفاهتا
- »أخریاً أشرقت الروح«.

املصدر: موسوعة من حياة املستبصرين، مركز األحباث العقائدية، ج 3، 
صص 144-137.

المستبصـرون

٭٭٭ ٭
٭
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 للحسن ابن علي من وصية امرياملؤمنني
كتبها إليه حباضرين منصرفا من صفني )7(

»اي بيّن... و اعلم أّنك إمّنا خلقت لآلخرة ال للّدنیا و للفناء ال 
للبقاء و للموت ال للحیاة 

و أّنك يف منزل قلعة و دار بلغة و طريق إىل اآلخرة و أّنك طريد 
املوت اّلذي ال ينجو منه هاربه و ال يفوته طالبه و ال بّد أنّه مدركه 
فكن منه على حذر أن يدركك و أنت على حال سّیئة قد كنت 
حتّدث نفسك منها ابلّتوبة فیحول بینك و بنی ذلك فإذا أنت 

قد أهلكت نفسك 
اي بيّن أكثر من ذكر املوت و ذكر ما هتجم علیه و تفضي بعد 
املوت إلیه حىّت أيتیك و قد أخذت منه حذرك و شددت له أزرك 

و ال أيتیك بغتة فیبهرك 
و إاّيك أن تغرّت مبا ترى من إخالد أهل الّدنیا إلیها و تكالبهم 
علیهافقد نّبأك الّل عنها و نعت لك عن نفسها و تكّشفت لك 

عن مساويها 
فإمّنا أهلها كالب عاوية و سباع ضارية يهّر بعضها بعضا 

و أيكل عزيزها ذلیلها و يقهر كبریها صغریها ن
عم معّقلة و أخرى مهملة قد أضّلت عقوهلا و ركبت جمهوهلا 

سروح عاهة بواد وعث 
لیس هلا راع يقیمها و ال مسیم يسیمها سلكت هبم الّدنیا طريق 

العمى و أخذت أببصارهم عن منار اهلدى 
فتاهوا يف حریهتا و غرقوا يف نعمتها و اخّتذوها راّب فلعبت هبم و 

لعبوا هبا و نسوا ما وراءها 
رويدا يسفر الّظالم كأن قد وردت األظعان يوشك من أسرع أن 

يلحق...«

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

ذكر الموت

التذكارات اإلرشادية

الصدق يف األخلص 
اعلم: أنه ال بد للمريد - احملقق يف إميانه، و املطالب لسلوك سبیل 
النجاة - من معرفة ثالثة أصول يعمل هبا، فبذلك يقوي إميانه، 
و تقوم حقائقه، و تثبت فروعه.هذه االصول اوهلا االخلص، مث 

الصدق مث الصرب.

االخلص
يف هذا املقال نريد التحدث عن اإلخالص.

فالفرض الواجب: أن تؤمن ابهلل، و تعلم و تقر و تشهد أال إله إال 
هللا وحده ال شريك له و أن حممداً عبده، و رسوله و أن النبینی 
حق، و ابحلق أدوا الرسالة، و ابلغوا يف النصیحة، و أن اجلنة حق 
و البعث حق و املرد إىل هللا تعاىل، يغفر ملن يشاء و يعذب من 
يشاء و يكون ذلك عقدك ظاهرا على لسانك، بال شك و ال 

ريب، ساكنا قلبك مطمئنا إىل ما صدقت به و أقررت.
و كذلك ال يعارضك يف كل ما جاء من عند هللا على لسان 
نبیه شك يف كل ما ذكره عن ربه، عز و جل، غری خمالف ملا 
كان علیه النيب و أصحابه، و أئمة اهلدى: الذين كانوا قدوة 
ملن جاء بعدهم من أهل اهلداية، مث التابعون من بعدهم، مث علماء 
كل عصر، متبعا للجماعة، خملصا يف ذلك هلل وحده، ال تريد إال 
هللا تعاىل. لیتم إسالمك، و إميانك، و توحیدك و هو الذي أمر 

هللا تعاىل به، حنی يقول: 
»َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء رَِبِه فـَْليـَْعَمْل َعَمًل صاحِلاً َو ال ُيْشِرْك ِبِعباَدِة 

رَِبِه َأَحدًا«1
العبد يريد هللا، عز و جل، جبمیع  فمن شرح ذلك: أن يكون 
أعماله و أفعاله، و حركاته كلها ظاهرها و ابطنها، ال يريد هبا 
راعیا  قلبه،  و  نفسه  على  علمه  و  بعقله  قائما  وحده،  إال هللا 
هلمه، قاصدا إىل هللا تعاىل، جبمیع أمره، ال حيب مدح أحد و ال 
ثناءه، و ال يفرح بعمله- إذا اطلع علیه املخلوقون- فإن عارضه 
من ذلك شي ء اتقاه ابلسرعة و الكراهیة، و مل يكن إلیه، لكن 
إذا أثىن علیه أحد، محد هللا على سرته علیه حنی وفقه خلری رآه 

العباد علیه.

نعم مث خياف عند ذلك، من عمله الردي ء، و سريرته القبیحة، 
اليت خفیت على الناس و مل ختف على هللا، فأشفق من ذلك؛ و 

خاف أن تكون سريرته أقبح من عالنیته.
العلنية  أقبح من  إذا كانت  فهكذا يروى يف احلديث: »السريرة 
فذلك اجلور، فإذا استوت السريرة و العلنية فذلك العدل، و إذا 

فضلت السريرة على العلنية فذلك الفضل.«
فالواجب على العبد أن خيفي عمله جهده حىت ال يطلع علیه 
إال هللا تعاىل، فذلك أبلغ يف رضا هللا، عز و جل، و أعظم يف 
تضعیف الثواب، و أقرب إىل السالمة؛ و أوهن لكید العدو، و 

أبعد من اآلفات.
و يروى: »إن العبد ليعمل العمل يف السر، فيدعه الشيطان عشرين 
سنة، ث يدعوه إىل أن يظهره، و يذكره، فينقل من ديوان السر إىل 
ديوان العلنية، فينقص من ثواب العمل و فضله، ث ال يزال يذكره 
و  عليها،  اطلعهم  يتحلى  و  للناس،  يذكرها  حىت  أعماله،  بذكره 

يسكن إىل ثنائهم فيصري راثء.«
من راث اطعیت رائء، عد حماسنه و الصحیح رائء ابهلمز.

مجلة  من  فهو  ذكران:  ما  و  اإلخالص،  ضد  األمور:  فهذه 
اإلخالص الذي ال بد للمخلوقنی من معرفته و العمل به و ال 
يسعهم جهله، و تبقى الزايدة يف اإلخالص مع العبد إذا أحكم 

هذه األصول.
قلت: ث ماذا؟

قال: مما ميكن أن يذكر: أن يكون العبد ال يرجو إال هللا، و ال 
خياف إال هللا، و ال يتزين إال هلل، و ال أيخذه يف هللا لومة الئم، و 
ال يبايل، إذا وافق األمر الذي فیه حمبة هللا و رضاه، من سخطه.

و ما بقي من ذكر غاية اإلخالص أكثر، و يف هذا بالغ للمريدين 
السالكنی للطريق!

اهلامش:
1. سورة الکهف، اآلية 110. 

املصدر: خراز، امحد بن عيسی، »الصدق أو الطريق الساملة«، بريوت، 
دارالکتب العلمية، الطبعة االولی، صص 8 و9 ابلتخيص.

دعاء فی قنوت الوتر

الطريق السالمة
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كان حجر بن عدي من اصحاب رسول الّل، و اصحاب 
وصفه  قد  و  عابدا،  زاهدا  و كان   احلسن و   علي
صاحب املستدرك ابنه راهب اصحاب حممد.1 و كان بطال 
شجاعا، حارب يف اجلیش الذي فتح »الشام«، و اجلیش الذي 
فتح القادسیة، و شهد مع االمام يوم اجلمل و صفنی  و النهروان، 
و قد ابيع معاوية، و مل خيرج من طاعته، و لكنه أىب ان يشتم 
الذي  اجلرم  هو  هذا  و  املنابر،  على  شتمه  انكر  و   ،علیا

استحق به القتل هو و اصحابه.
كان صيفي بن فسيل من اصحاب حجر، فجي ء به اىل زايد فقال 

له: اي عدو الّل ما تقول يف ايب تراب؟
قال صیفي: ما اعرف ااب تراب.

قال زايد: ما اعرفك به.
قال: ما اعرفه.

قال زايد: أما تعرف علي بن طالب؟
قال: بلى.

قال زايد: فذاك ابو تراب.
.قال: كل، ذاك ابو احلسن و احلسني

حجر بن عديحجر بن عدي
قال زايد جلالوزته: علّي ابلعصا، فأيت هبا. فالتفت اىل صیفي، و 

قال:
ما قولك؟ قال: أحسن قول اان قائله يف عبد من عباد الّل املؤمنني. 
فقال زايد: اضربوه حىت يلصق ابألرض؛ فضربوه حىت لزم األرض. 

و عندها قال له زايد: ما تقول يف علي؟ 
قال: و الّل لو شرحتين ابملوسى و املدى ما قلت إال ما مسعت مين. 

قال زايد: لتلعننه .. أو ألضربن عنقك. 
قال: اذن و الّل لتضرهبا قبل ذلك.2

قال الدكتور طه حسني يف كتاب »علي و بنوه« فصل 51:
كان حجر رجل من صاحلي االسلم، وفد على النيب مع اخيه 
و  الشام،  شارك يف حرب  ث  قومهما.  من  عليهم  وفد  فيمن  هاين 
أحسن فيها البلء، و كأنه كان يف مقدمة اجليش الذي دخل مرج 
عذراء قريبا من دمشق- و هو املكان الذي قتل و دفن فيه- ث 
حتول اىل العراق، فشارك يف غزو بلد الفرس و أبلى احسن البلء 
يف هناوند، و رابط يف الكوفة مع املرابطني بعد الفتح، و كان رجل 
حرا صادق الدين، أيمر ابملعروف و ينهى عن املنكر، و يرضى عن 
السلطان ان احسن، و يسخط عليه ان اساء.. و مل خيلع يدا من 

طاعة، و لكنه ينكر اشد االنكار سنة بين امية يف شتم علي على 
املنابر، و مل يكن خيفي انكاره.

و ألقى زايد بن مسية القبض على حجر و سجنه مع ثلثة عشر من 
اصحابه، ث ارسلهم اىل معاوية .. فأمر معاوية ان حيبسوا مبرج عذراء، 
و هي قرية بضواحي الشام- و ملا عرف حجر انه هبذه القرية قال: 
و الّل اين ألول مسلم نبحته كلهبا، و اول مسلم كرب بواديها- يشري 
اىل انه كان اول مسلم جاهد و حارب على ارض هذه القرية- و أمر 
معاوية ان يعرض على حجر و اصحابه الرباءة من علي و لعنه، 

و تويل عثمان، فمن فعل ذلك منهم أمن، و من أىب قتل.
و شفع مجاعة من اهل الشام عند معاوية يف بعض هؤالء الرهط، و 
قبل شفاعتهم، و مل يبق منهم إال مثانية، فعرضت عليهم الرباءة فأبوا 
إال اثنان طلبا ان حيمل اىل معاوية، و أظهرا اهنما على رأي معاوية، 
فاجيبا اىل طلبهما و قتل اآلخرون، و هم ستة، و كانوا اول من قتل 
صربا من املسلمني. و محل الرجلن اىل معاوية، فأما احدها فأظهر 
الرباءة على لسانه، و اما اآلخر فأىب ان يتربأ من علي، و أمسع معاوية 
يف نفسه و يف عثمان ما يكره، فرده معاوية اىل زايد، و امره ان يقتله 

شر قتلة، فدفنه زايد حيا.
و كذلك انتهت هذه املأساة املنكرة اليت استباح فيها امري من امراء 
املسلمني ان يعاقب الناس على معارضة ال اث فيها، و استحل هذه 
البدع، و استباح »إمام« من أئمة املسلمني لنفسه ان يقضي ابملوت 
على نفر من الذين عصم الّل دماءهم، دون ان يراهم، او يسمع هلم، 
او أيذن هلم يف الدفاع عن انفسهم، و ما اكثر ما ارسلوا اليه اهنم على 

بيعتهم ال يقيلوهنا و ال يستقيلونه«.
و ترك مقتل حجر اسوأ األثر يف النفوس، فمات الربيع بن زايد 
غما حنی مسع بذلك، و قیل لـأيب اسحق السبيعي: مىت ذل الناس؟ 
قال: حني مات احلسن، و ادعي زايد، و قتل حجر بن عدي.3 
و قال معاوية بن خديج: أال ترون إان نقاتل لقريش، و نقتل انفسنا 

لنثبت ملكها، و اهنم يثبون على بين عمنا فيقتلوهنم؟! 
و قالت عائشة: مسعت رسول الّل يقول: سيقتل بعذراء اانس 

يغضب الّل هلم و أهل السماء..4 
و مهمت ان اثور من اجل حجر، و لكن خفت ان تتجدد وقعة 

احلمل. 
و قال الدكتور طه حسنی:

من  احد  يشك  مل  و  الكبار،  االحداث  من  حداث  قتل حجر  كان 
االخيار الذين عاصروا معاوية يف انه كان صدعا يف االسلم، بل مل 

يشك معاوية نفسه يف انه كان كذلك.

اهلوامش:
1. آل ايسنی، »صلح احلسن«، ص 324.

االعلمي  مؤسسة  بریوت،  الطربي«،  »اتريخ  جرير،  ابن  الطربي،   .2
للمطبوعات، )ميطبعة بريل مبدينة لیدن يف سنة 18٧9 م.(، ج 4، ص 

.198
3. االصفهاين، ابوالفرج، »مقاتل الطالبینی«، قم، دارالکتاب، 1965 م.، 

ج1، ص 50.
4. ابن کثری، »البداية و النهاية، بریوت، دار احیاء الرتاث العريب، ج 8، 

ص 60.

مغنيه، حمّمدجواد، »الشيعه و احلاكمون«، بريوت، دار اجلواد، الطبعة 
الثمانية، 1421 ه.ق.، صص 80-77.

الشيعة و الحاكمون

حممدجواد مغنية

الشيعة و الحاكمون



الرقم 66100
رجب المرّجب 1444

معرفـة اإلمام

رسول  قال  قال:  أيب احلمراء  عن  إبسناده  احلسکاين  احلاکم  روی 
:هللا

»من اراد أن ينظر إلی آدم يف علمه، وإلی نوح يف فهمه وإلی إبراهيم 
يف حلمه و إلی حييی يف زهده وإلی موسي يف بطشه، فلينتظر إلی 

علی بن أيب طالب.«1
و روي ابن املغازيل إبسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسول 

:هللا
»من أراد أن ينظر إلی علم آدم و فقه نوح، فلينظر إلی علي بن 

2».أيب طالب
وأخرج احملّب الطربي و القندوزي عن ابن عّباس مرفوعا قال: قال 

:رسول هللا
»من أراد أن ينظر إلی إبراهيم يف حلمه، وإلی نوح يف ُحکمه، وإلی 

3».يوسف يف مجله، فلينظر إلی علي بن أيب طالب
و  األنبیاء  يف  تفّرق  ما   أمریاملؤمننی يف  اجتمع  لقد  أقول: 
املرسلنی من املکارم و اخلصال احلمیدة و کفي هبا مفخرة 

زينته هبا عناية السماء!

اهلوامش:
1. العالمة احلسکاين، »شواهد التنزيل«، ج 1، ص 103، ح 11٧.

2. ابن مغازيل، »مناقب علّي بن ايب طالب«، ص 212، ح 256.
»ينابیع  سریته:  يف  املأل  أخرجه  وقال  94؛  ص  العقبی«،  »ذخائر   .3

املودة«، ج 2، ص 183، ب 56، الرقم 528.

دارالعلوم،  اإلهلية«،  األلطاف  و  مبارك، »خريالربية  عبدالّرحيم  املصدر: 
بريوت، الطبعة االولی، 1423ه.ق.، صص 136-135.

شبه علّي
باألنبياء و المرسلين

خيـر البـرّية


