جـدوى الثقـافة

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم���د هلل ال���ذي ليس كمثله ش���يء وهو على كل ش���يء قدي���ر ،وصّلى على
سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني.
أما بعد...
ّ
ه���ل تقتصر الثقافة على ما يكتبه احملقق���ون واملفكرون واملؤلفون ؟ وهل تكمن
قيمة الثقافة على معرفة ودراس���ة القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية
فقط ،دون اخل���وض يف تفاصيلها وتداعياتها وجتلياتها ،والتعمق يف فهم العوامل
واألسباب اليت تبين الثقافة أو تهدمها؟
إن غاي���ة م���ا حنتاجه اليوم هو فه���م واس���تخراج املبادئ والقي���م واألخالق من
تراثنا الثقايف والديين وإرثنا احلض���اري ،وتوصيفها وتوظيفها والعمل بها خدمة
جملتمعن���ا ودينن���ا احلنيف ،وإذا أمكننا ذلك نس���تطيع أن خنط���و خطوة يف االجتاه
الصحيح.
جملة الس���فري صرح ثقايف عريق ،دأبت أمانة مس���جد الكوفة وأمينها الس���ابق
الس���يد موس���ى تقي اخللخال���ي على احملافظ���ة على مس���تواها الفك���ري والثقايف
واملع���ريف بش���كل جعل منها يف ع���داد اجملالت واالص���دارات اليت تكت���ب وتقرأ على
العك���س من بع���ض اجملالت واالصدارات اليت تكتب وال تق���رأ ،ومن خالل متابعيت
وجدت أن هناك العديد من الباحثني يعتربون هذه اجمللة مصدرا أساسيا يف اجملال
الثقايف والفكري واملعريف.
وأنا أكتب هذه الس���طور يراودني اعتقاد راس���خ بأن املعارك الفكرية والثقافية
مس���تمرة بني جنود الش���يطان وجنود الرمحن ،بني رجال املبادئ واملثل العليا وبني
رجال املصاحل واملنافع.
وباعتق���ادي أن هذه املعركة طويلة األمد ؛ ويف النهاية س���وف ينتصر أصحاب
األف���كار والقي���م احلضاري���ة على أولئ���ك الذين حيمل���ون قائمة املفاهي���م والقيم
اجلاهلية وذلك من خالل نش���ر ثقافة وفكر وعلوم أهل البيت عليهم الس�ل�ام قال
الص حِ ُ
الذ ْك ِر أَ َّن الأْ َ ْر َ
تعاىلَ {:و َل َق ْد َ
ُور ِمن ب َْع ِد ِّ
ك َت ْب َنا فيِ َّ
ال َ
ون}.
َر ُثهَا ِع َبا ِد َي َّ
ضيِ
الزب ِ
وم���ا هذه اجملل���ة إال رافد أصيل يرفد اجملتمع االس�ل�امي بالفك���ر واملعرفة من
خالل طبيعة ونوعية وكمية املقاالت اليت نتوىل تسويقها إىل اجملتمع.
ويف اخلت���ام ال يفوتن���ا أن نش���كر مجيع العامل�ي�ن الذين س���اهموا يف إصدار هذا
العدد من اجمللة ،وأخص بالذكر أصحاب الس���ماحة والفضيلة العلماء ،وأساتذة
اجلامعات واملثقفني الذين ما خبلوا علينا مبساهمتهم.
وال يفوتين أن أذكر القارئ الكريم الذي دعم اجمللة مبتابعته واهتمامه وإبداء
مالحظاته القيمة لتقييم وتقويم العمل املبارك.
فللجمي���ع أرف���ع يدي من ج���وار املرق���د الطاهر ملس���لم بن عقيل عليه الس�ل�ام
بالدع���اء ،س���ائال املوىل القدي���ر أن حيفظهم ويتقب���ل أعماهلم إنه مسي���ع الدعاء...
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

املشرف العام

المتشرفون بالزيارة..

رئيس ديوان الوقف الشيعي سماحة العالمة السيد عالء الموسوي ومدير عام دائرة
العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في الديوان السيد موسى تقي الخلخالي

سماحة العالمة السيد عالء الموسوي خالل استقباله وفدا مسيحيا ضم
الكاردينال ثيودور ماك كاريك قادما من العاصمة االمريكية واشنطن

وزير الموارد المائية المهندس محسن الشمري

األمين الخاص بمزار سيد إبراهيم الغمر (رضوان اهلل عنه) الشيخ منتظر المظفر

الشيخ علي محمدي مسؤول منظمة شؤون االوقاف الدينية في جمهورية إيران االسالمية

وفد من خبراء التراث واآلثار في إقليم كردستان العراق برفقة خبراء من اليابان

عدد من الطلبة من مختلف المدارس في مدينة طوزخورماتو

وفد من جمهورية باكستان ضم رئيس البرلمان والسفير الباكستاني في العراق
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األخبار ..

راية السفير مسلم بن عقيل (عليه السالم) وراية األمانة
تسلمانِ إلى أمين مسجد الكوفة الجديد
ُ َّ
وس���ط أجواء إميانية خالصة ج���رت صبيحة يوم األحد  2016 /1 /25مراس���يم
تس���ليم راية س���فري اإلمام احلسني مس���لم بن عقيل (عليه الس�ل�ام) وراية أمانة
مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به حتت قبة السفري بالقرب من شباكه الطاهر،
اليت س���ّلم فيها الس���يد موس���ى تقي اخللخالي مدير عام دائرة العتبات املقدس���ة
واملزارات الش���يعية الش���ريفة األمني الس���ابق ملس���جد الكوفة املعظ���م إىل األمني
اجلدي���د املكلف بإدارة املس���جد ومزارات���ه املباركة يف الف�ت�رة الالحقة الدكتور
املهندس مصطفى سلمان شبرّ حبضور املعاونني ورؤساء األقسام كافة
ودع���ا الس���يد اخللخالي امل���وىل ّ
جل وعال أن يس���دد خط���ى اإلدارة اجلديدة يف
خدم���ة املس���جد املعظم واملراقد الطاه���رة ،ومواصلة الطريق حن���و األهداف اليت
رمسها آل البيت (عليهم الس�ل�ام) ونشر مبادئهم وتعاليمهم  ،كما دعا املنتسبني
إىل االس���تمرار يف تقدي���م أفضل م���ا لديهم ومواصلة العم���ل يف خدمة الزائرين
والتع���اون مع اإلدارة اجلديدة لالرتقاء باخلدمات املقدمة للزائرين والوفود ،من
جهته مثن الدكتور مصطفى شبرّ اجلهود اليت بذلتها اإلدارة السابقة يف تطوير
األمان���ة واخلدم���ات اليت قدمها األمني الس���ابق يف الف�ت�رة املاضية س���ائال العلي
القدير أن يس���دد خطاه ويوفقه لإلس���تمرار يف تقديم ما ه���و مطلوب من خدمة
ترضي اهلل سبحانه وصاحب املكان (عليه السالم) والزائرين الكرام
يذك���ر ّ
أن األمان���ة ش���هدت خالل ف�ت�رة تولي الس���يد اخللخال���ي العديد من
اإلجن���ازات املهمة كان من أهمها إحلاق مس���احة  16400مرت مربع حلدود األمانة
ووضع حجر األس���اس لبناء صحن س���يد البطحاء أبي طال���ب وإعادة بناء صحن
مس���لم بن عقي���ل (عليه الس�ل�ام) واحلض���رة املباركة للش���هيد هان���ئ بن عروة
(رض���وان اهلل علي���ه) وزيادة مس���احة حضرة مس���لم ب���ن عقيل بإضافة مس���احة
1200مرت هلا ،كما شهدت فرتته تغيري شبابيك املراقد الطاهرة فضال عن استمالك
األمانة ألكثر من أربعني عقاراً ،وإنش���اء مركز السفري لرعاية األيتام وكثري
من املشاريع الثقافية واخلدمية األخرى.
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األخبار ..

مدينة الكوفة تحتفل بافتتاح نفق مسلم بن عقيل
(عليه السالم)

افتت���ح صب���اح يوم اخلمي���س  2016/2/18نفق مس���لم بن عقيل عليه الس�ل�ام حبضور
رمس���ي ومجاهريي كبريي���ن ،حضر اإلحتفال حمافظ النجف األش���رف الس���يد لؤي
الياس���ري وقائممقام مدينة الكوفة وبعض نواب احملافظة وعدد كبري من املس���ؤولني
ورؤساء الدوائر يف القضاء ومجع كبري من املواطنني من أبناء مدينة الكوفة ،مثل وفد
األمانة فيه السيد أمني مسجد الكوفة املعظم الدكتور املهندس مصطفى سلمان شبرّ .
ختل���ل االحتفال كلم���ات عديدة كان���ت أوهلا للس���يد احملافظ ،ب���ارك فيها ألبناء
احملافظة واملدينة هذا االجناز الذي من املؤمل أن يس���اعد يف تهيئة االنس���يابية اجليدة
يف حرك���ة املرور وخصوصا يف املنطقة احمليطة مبس���جد الكوفة كونها متثل العقدة
االهم يف حركة مرور مدينة الكوفة  ،كما قدم السيد احملافظ شكره وامتنانه ألمانة
مس���جد الكوف���ة املعظم على دعمه���ا الذي متثل باق���راض هيئة إعم���ار احملافظة مبلغ
ملياري دينار مما ساعد يف إجناز املرحلة األوىل للمشروع.
يذكر ّ
أن العمل يف املشروع كان قد تأخر ألكثر من سنة بسبب قلة التخصيصات
املالي���ة نتيج���ة الظ���روف االقتصادي���ة الصعبة اليت متر به���ا البالد  ،م���ن جانبه حتدث
الدكت���ور محزة العلي���اوي قائمقام مدين���ة الكوفة يف كلمته وأش���ار اىل أن احلكومة
احمللية للقضاء تعمل جاهدة وعلى كل السبل بان جتعل من املنطقة احمليطة مبسجد
الكوفة وبقية املزارات القريبة منه مركز جذب للزائرين بتوفري األماكن املرحية هلم
اثناء مرورهم بهذه البقاع الطاهرة.
يش���ار إىل أن ه���ذه هي املرحلة االوىل من املش���روع اليت متثل���ت يف فتح الطريق عرب
جس���م النفق الس���فلي الرابط ب�ي�ن طرفيه املؤديني إىل الش���ارع الرئيس���ي ب�ي�ن الكوفة
والنجف ،أما املرحلة الثانية فس���وف تكون بفتح ذراعه املؤدي إىل ش���ارع مسجد السهلة
وتأهي���ل املصاعد الكهربائية املؤدية اىل مس���جد الكوفة ورصف جس���م النفق وس���احاته
العلوية وعمل بعض املتطلبات الضرورية االخرى.
ويف خت���ام احلف���ل كرمت الش���ركة املنف���ذة وإدارة املش���روع أمانة مس���جد الكوفة
املعظم وأمينها الس���ابق الس���يد موس���ى تقي اخللخالي على مواقف���ه النبيلة الذي لواله
لتاخر إجناز هذه املرحلة فرتة أطول مما يؤثر س���لبا على سكان املدينة وزائريها الكرام،
بدوره ش���كر الدكتور شبرّ السيد احملافظ وقائممقام القضاء لتثمينهم هذه اخلطوات
سائال العلي القدير أن يوفق اجلميع لفعل اخلري وما فيه الفائدة للجميع .
جملة السفري ـ العدد ( ) 41
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شعبة القرآن الكريم أداء متميز وعطاء مستمر
ضمن األهداف االس�ت�راتيجية اليت تس���عى أمانة مسجد الكوفة
املعظم لتحقيقها هي إعادة دور مسجد الكوفة الرسالي والتارخيي
والديين ال���ذي خ ّرج آالف الق���راء واحلفاظ للق���رآن الكريم وعم ً
ال
على نش���ر الثقاف���ة القرآنية بني افراد اجملتمع وش���رحية الش���باب
عل���ى وجه اخلصوص ،فقد س���عت أمانة مس���جد الكوفة إىل إقامة
املس���ابقات القرآني���ة الوطني���ة ال�ت�ي ته���دف من خالهلا اىل ارس���ال
رس���الة اىل ابن���اء الع���راق تؤكد فيه���ا على ان كت���اب اهلل القرآن
الكريم وهو القاسم املشرتك بينهم وهو رمز وحدتهم .
من هنا وضمن فعاليات عام اإلمام علي (عليه الس�ل�ام) ذكرى
م���رور أربع���ة عش���ر قرن���ا عل���ى اخت���اذه الكوف���ة عاصم���ة للدولة
اإلس�ل�امية ،جاء اختيار امانة مس���جد الكوفة ذك���رى مولد النيب
االكرم صلى اهلل عليه وآله وس���لم وحفيده االمام الصادق وميالد
الس���يد املس���يح (عليه الس�ل�ام) موعدا النطالق فعاليات املس���ابقة
القرآني���ة الوطني���ة اخلامس���ة تأكي���دا هل���ذه الوحدة االس�ل�امية
والوطني���ة حيث مشلت دعوة املش���اركة مجي���ع احملافظات واملدن
العراقية واس���تمرت املس���ابقة ملدة يومني  25و 26من ش���هر كانون
األول من عام .،2015
وقد ش���ارك أكث���ر من مخس���ة وأربعني متس���ابقا ب�ي�ن حافظ
وق���ارئ وم���ن مجيع حمافظات الع���راق كما أش���ار مدير مركز
عل���وم القرآن الكريم التخصصي يف ديوان الوقف الش���يعي القارئ
رافع العامري يف كلمته يف حفل اإلفتتاح اىل ما قدمته الكوفة من
قراء وحفاظ لالمة االسالمية امثال حفص وروايته املشهورة الذي
ول���د وتربى يف الكوف���ة وعاصم إبن أبي النجود وغريه من احلفاظ
والق���راء وهي دالئل على أهمية مس���جد الكوف���ة املعظم يف التاريخ
االس�ل�امي ش���اكراً األمانة على حرصها ودعمها املتواصل إلقامة
هذه املسابقات.
وبعد يومني من املنافس���ة كان الفائز األول يف مسابقة احلفظ
(مصطفى حتسني احليدري) من العاصمة بغداد ،أما الفائز الثاني
فهو (جميب حممد دروي���ش) من حمافظة دياىل ،واملركز الثالث
(يوس���ف يعقوب) من حمافظ���ة البصرة ،أما الفائزون يف مس���ابقة

الت�ل�اوة فق���د حصل (حمم���د زليف) م���ن حمافظة الس���ماوة على
املرك���ز األول ،ت�ل�اه الفائ���ز (طاهر مس���لم) م���ن العاصم���ة بغداد،
والفائز الثالث (امحد عباس) من حمافظة العمارة
م���ن جان���ب ث���ان أقام���ت الش���عبة املس���ابقة الوطني���ة الثالث���ة
للجامع���ات العراقية يف 12ـ  13ش���باط تزاماً م���ع الذكرى امليمونة
للوالدة املباركة لعقيلة بين هاش���م احلوراء زينب ( عليها الس�ل�ام)
يف  5مج���ادى االوىل  ،مبش���اركة ثالثني جامع���ة حكومية وأهلية
حيث كانت املشاركة يف السنة األوىل مثاني جامعات أما املسابقة
الثاني���ة فكانت عش���رين جامعة ،واآلن توس���عت املش���اركة لتصل
إىل ثالث�ي�ن جامع���ة ،بواق���ع مش���اركني اثن�ي�ن م���ن كل جامع���ة
وق���د ف���از الطالب من جامع���ة املثنى حممد زلي���ف عطية باملركز
األول ،والفائز الثاني امحد س���عد حمم���د علي من كلية الرافدين
اجلامع���ة ،أما الفائز الثالث فهو الطالب مصطفى عبد الس���ادة أحد
طلبة الكلية التقنية اجلنوبية.
وتأت���ي هذه املس���ابقات إضافة إىل دورات ش���عبة الق���ران الكريم
املس���تمرة لتعلي���م الت�ل�اوة والق���راءة الصحيحة وتعلي���م التجويد
واملقامات القرآنية اليت تس���تمر طوال السنة إضافة اىل مشاركات
الش���عبة يف إعط���اء ال���دروس يف بع���ض الكليات وامل���دارس الثانوية
بالتعاون مع مديرية تربية الكوفة.
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د .علي عبد الزهرة الفحام /جامعة الكوفة

الثقة الجليل يونس بن يعقوب الكوفي

هو احملدث اجلليل ،والوكيل املؤمتن ،أبو علي ،يونس بن يعقوب بن قيس ،ال َب َجلي ،الدُّهين ،الكويف ،صحب
ثالثة من األئمة :الصادق والكاظم والرضا (عليهم السالم) ،وكان من أعيان احملدثني وثقاتهم ،ومن
املعتمدين عند األئمة ،وصفه النجاشي بأنه جلاّ ب (وهو الذي يشرتي الغنم ويتجر بها) ،أما البرَ قي فوصفه
بـ»القماط» (وهو صانع ال ُق ُم ِط َبأنواعها ،وال ِق َم ُ
اط خرق ٌة عريض ٌة ُي َل ُّف بها املولود).
وخال���ه معاوي���ة بن عمار الدُّه�ن�ي (ت  175ه)
من كب���ار ثقات الص���ادق والكاظم (عليهما
الس�ل�ام) ،وليون���س أخ يس���مى (يوس���ف بن
يعقوب) كان من احملدثني أيضاً.

ينح���در يونس البجلي الكويف من أس���رة
علمي���ة عريق���ة ،مش���هورة بالفق���ه ورواية
احلدي���ث ،فه���و من قبيل���ة جبيل���ة املعروفة
يف بيوت���ات الكوفة ،والراس���خة يف التش���يع،
أخرجت رجا ً
ال ونس���ا ًء أس���هموا يف احلركة
مع اإلمام الصادق (عليه السالم):
اإلصالحي���ة والفكري���ة ألئم���ة أه���ل البيت
كان يون���س ب���ن يعقوب م���ن األصحاب
(عليهم الس�ل�ام) ،فأبوه (يعق���وب بن قيس)
م���ن أصحاب اإلم���ام الباقر (عليه الس�ل�ام) ،املقربني لإلمام الصادق (عليه السالم) ،فهو
جملة السفري ـ العدد ( ) 41

10

مم���ن نهل من علوم���ه ،وروى كم���اً كبرياً
م���ن حديث���ه الش���ريف ،وص���ار م���ن ثقات���ه
واملعتمدي���ن عنده ،ومن األمثل���ة على قربه
من اإلمام نذكر ما يأتي:
 .1مش���اركته لإلم���ام يف طعامه ،عن ابن
فضال ،ع���ن يونس بن يعق���وب ،قال :أكلت
مع أبي عبد اهلل (عليه الس�ل�ام) شواء ،فجعل
يُلقي بني يدي ثم قال :إنه يقال« :اعترب حب

للكوفة رجالها ..

الرج���ل بأكله م���ن طعام أخيه» (احملاس���ن
.)413\2
 .2كان خي���دم اإلم���ام الص���ادق (علي���ه
السالم) إذا َم ِر َ
ض (طب األئمة ص.)100
 .3يف رجال الكش���ي  :682\2ع���ن علي بن
احلس���ن ب���ن علي ب���ن فض���ال ،ق���ال :حدثنا
حممد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ،قال:
دخلت على أبي احلسن موسى عليه السالم،
فقلت ل���ه :جعلت ف���داك ّ
إن أباك كان يرق
عل���ي ويرمحين ،فان رأي���ت أن تنزلين بتلك
املنزل���ة فعلت ،فقال لي :يا يونس إني دخلت
على أبي وبني يديه حيس أو هريسة ،فقال:
ُ
((ادن ي���ا بين ف ُكل من ه���ذا ،هذا بعث به إلينا
يون���س أنه من ش���يعتنا القدم���اء ،فنحن لك
حافظون)).
 .4يف رجال الكش���ي  :686\2عن عباس بن
عام���ر ،عن يون���س بن يعقوب ،ق���ال :كتبت
إىل أب���ي عب���د اهلل (عليه الس�ل�ام) أس���أله أن
يدع���و اهلل ل���ي أن جيعل�ن�ي مم���ن ينتصر به
لدين���ه فل���م جيب�ن�ي ،فاغتممت لذل���ك ،قال
يونس فأخربني بع���ض أصحابنا ،أنه كتب
إلي���ه مبثل م���ا كتب���ت ،فأجاب���ه وكتب يف
أس���فل كتابه :يرمحك اهلل مّ
إنا ينتصر اهلل
بشر خلقه.
لدينه ِّ
 .5كان���ت أم يون���س وزوجته من النس���اء
املقرب���ات لإلم���ام الص���ادق (عليه الس�ل�ام)،
قال الكش���ي ::كان���ت أمه أخ���ت معاوية بن
عم���ار وكانت تدخل على أبي عبد اهلل عليه
الس�ل�ام ،وامرأت���ه كانت مضري���ة وكانت
تدخل على أبي عبد اهلل (عليه السالم).
مع الكاظم (عليه السالم):
ازدادت صلة يونس باإلمام الكاظم (عليه
الس�ل�ام) ،وصار من وكالئ���ه املعتمدين يف
الكوف���ة ،حبيث أصب���ح حلقة الوص���ل وأداة
التنس���يق بني اإلمام والشيعة ،وكان يونس
مهتم���اً بالتفق���ه يف أمور دينه ،وال س���يما يف
العقي���دة وش���روط اإلمام���ة ومقتضياته���ا،
ويف الفق���ه وكث�ي�ر من مس���ائله االبتالئية
كاحل���ج وال���زكاة والص�ل�اة وغريها ،ويف
التفسري وعلوم القرآن.
ومن دالئ���ل وجاهته يف أصح���اب األئمة
(عليهم الس�ل�ام) أنه���م كان���وا يقدمونه يف
إمام���ة الص�ل�اة ،وق���د ورد أنه ملا م���ات خاله
معاوي���ة بن عم���ار ،صلى عل���ى جثمانه ابن
أخته يونس بن يعق���وب ،ومن الروايات اليت
توثق عمي���ق عالقته باإلم���ام الكاظم (عليه
الس�ل�ام) ما رواه الكشي عن علي بن حممد،

والوكي���ل الف���ذ ،ومن الرواي���ات األخرى ما
ورد يف رج���ال الكش���ي  685\2عن حممد بن
الولي���د ،ق���ال :رآني صاحب املق�ب�رة وأنا عند
الق�ب�ر بع���د ذلك فقال ل���يَ :من ه���ذا الرجل
صاح���ب الق�ب�ر ؟ ف���إن أب���ا احلس���ن علي بن
موسى (عليهما السالم) أوصاني به ،وأمرني
أن أرش ق�ب�ره أربعني ش���هرا :أو أربعني يوما
يف كل ي���وم ،ق���ال أبو احلس���ن :الش���ك مين.
قال ،وق���ال لي صاح���ب املقربة :أن الس���رير
عندي يعين سرير النيب صلى اهلل عليه وآله
فإذا مات رجل من بين هاش���م صر الس���رير،
فأقول أيه���م مات حتى أعل���م بالغداة ،فصر
الس���رير يف الليلة اليت مات فيها هذا الرجل،
فقل���ت :ال أع���رف أح���دا منه���م مريضا فمن
الذي مات ،فلما كان من الغد جاءوا فأخذوا
م�ن�ي الس���رير ،وقال���وا :موىل ألب���ي عبد اهلل
عليه السالم كان يسكن العراق.
وقد ص���ارت هذه العناية م���ن قبل اإلمام
الرض���ا (علي���ه الس�ل�ام) بيونس ب���ن يعقوب
مض���رب املثل ،وحدي���ث اجملالس الش���يعية،
روى الكشي عن صفوان بن حييى ،قال ،قلت
ألبي احلس���ن الرض���ا عليه الس�ل�ام :جعلت
س���رني ما فعل���ت بيونس ،فق���ال لي:
ف���داك َّ
((ألي���س مما صن���ع اهلل ليون���س ان نقله من
العراق إىل جوار نبيه صلى اهلل عليه وآله)).

ق���ال :حدث�ن�ي حممد بن أمح���د ،عن حممد
بن عبد احلميد ،عن يونس بن يعقوب ،قال:
كتبت إىل أبي احلسن عليه السالم يف شيء
كتبت إليه فيه يا س���يدي ،فقال للرس���ول:
قل له أنك أخي (رجال الكشي .)686\2
مع الرضا (عليه السالم):
ال نعل���م عل���ى وج���ه الدق���ة امل���دة ال�ت�ي
أمضاه���ا يون���س يف خدمة وصحب���ة اإلمام
الرضا (عليه الس�ل�ام) ،لكن املتيقن أنه تويف
قب���ل اهلج���رة القس���رية لإلم���ام الرضا إىل
خراس���ان حبدود سنة  201ه ،وقد اهتم اإلمام
الرضا (عليه الس�ل�ام) مبوت���ه ،واعتنى بأمر
جتهي���زه ،ودفن���ه ،من خ�ل�ال أم���ره لبعض
األصحاب بأن يدفنوه يف مقربة البقيع ،إىل
جن���ب األئم���ة املعصومني (عليهم الس�ل�ام)،
روى الكش���ي ق���ال« :مات يونس ب���ن يعقوب
باملدينة فبعث إليه أبو احلس���ن الرضا (عليه
السالم) حبنوطه وكفنه ومجيع ما حيتاج
إلي���ه ،وأم���ر موالي���ه وموالي أبي���ه وجده أن
حيض���روا جنازت���ه ،وق���ال هل���م :ه���ذا موىل
ألب���ي عبد اهلل (عليه الس�ل�ام) كان يس���كن
العراق .وقال هل���م :احفروا له يف البقيع فان
ق���ال لكم أه���ل املدينة إنه عراق���ي وال ندفنه
يف البقي���ع :فقولوا هلم هذا م���وىل ألبي عبد
اهلل (علي���ه الس�ل�ام) وكان يس���كن الع���راق،
ف���ان منعتمونا أن ندفن���ه بالبقيع منعناكم
وثاقته
أن تدفن���وا مواليك���م يف البقي���ع ،ووج���ه أب���و
ال ش���ك ان يون���س ب���ن يعق���وب البجل���ي
احلسن علي بن موسى (عليهما السالم) إىل
زميل���ه حممد بن احلب���اب ،وكان رج ً
ال من الكويف قد اس���تغنى مب���دح األئمة وتوثيقهم
أه���ل الكوفةِّ :
صل عليه أنت» (رجال الكش���ي عن مدح املادحني ،وقد ورد بشأنه مجلة من
 ،)682\2وهذه الرواية تكشف مدى االهتمام أقوال املدح والثناء من قبل نقاد الرجال:
 .1قال النجاشي يف رجاله ص(( :446كان
الكبري بشخصية ومقام هذا احملدث اجلليل،
يتوكل ألبي احلس���ن (عليه السالم) ،ومات
باملدينة يف أيام الرضا (عليه السالم) ،فتوىل
قال يون���س (رض���وان اهلل عليه) :أمره .وكان حظياً عندهم ،موثقاً)).
دخلت على أبي احلسن موسى عليه
 .2وثقه الطوس���ي يف غري مورد يف كتاب
إن الرجال (مث ً
الس�ل�ام ،فقلت له :جعلت فداك ّ
ال :ص 345يف أصحاب الكاظم –
أب���اك كان ي���رق عل���ي ويرمحين ،عليه السالم).
 .3أبو الفتح الكراجكي ،قال عنه يف كنز
فان رأي���ت أن تنزلين بتل���ك املنزلة
الفوائد ص( :63يونس بن يعقوب رضي اهلل
فعل���ت ،فق���ال ل���ي :ي���ا يون���س إني عنه).
دخل���ت على أبي وب�ي�ن يديه حيس
 .4امل�ي�رزا الطربس���ي ،ناق���ش وثاقت���ه يف
أو هريس���ة ،فقالُ :
((ادن يا بين ف ُكل خامتة املستدرك  ،382\4وذكره يف األجالء
م���ن هذا ،ه���ذا بعث ب���ه إلينا يونس والثقة من الوكالء.
 .5الش���يخ النم���ازي الش���اهرودي ،ق���ال
أنه من ش���يعتنا القدماء ،فنحن لك
عن���ه يف مس���تدركاته « :316\8من أصحاب
حافظون))..
الص���ادق والكاظ���م والرض���ا (صل���وات اهلل
عليهم) .ال خالف يف وثاقته».
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مقاالت ..

ملاذا اختار االمام علي

(عليه السالم)

الكوفة عاصمة له؟
مساحة السيد حممد علي احللو

يف هذه السلس���لة س���نتعرض ألهم األس���باب املوجب���ة اليت دعت اإلمام أم�ي�ر املؤمنني عليه
الس�ل�ام يف تغيري مقر اخلالفة اإلس�ل�امية من مدينة الرس���ول املنورة اىل مدينة الكوفة،
العاصمة اجلديدة لإلسالم األوىل خارج حدود اجلزيرة العربية.
ولع���ل يث���رب (ال�ت�ي مسيت بع���د اهلجرة
النبوي���ة املبارك���ة باملدين���ة املن���ورة) حينما
استقبلت الرسول صلى اهلل عليه وآله مل تكن
راغبة يف التغي�ي�ر بقدر ما هي حاالت صراع
قبائل���ي مل تكن تس���كن فورته اال باس���تقبال
هذه البعثة املبارك���ة ،اذ يعيش افرادها بني
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تناحر تقليدي كلفها الكثري من الدماء دون
طائل حتى استنجدت بالنيب صلى اهلل عليه
وآله الذي اعاد هلا حياة األمان يف ظل رسالة
جديدة حتكم العرب وأطراف املدينة ،والبد
للبدوي من أن يبحث عن اهليمنة والسطوة
عل���ى اآلخرين فاقنع نفس���ه باالرتباط بهذا

احل���دث العظي���م ليج���د االنظ���ار تش���رئب
إلي���ه ،وتدي���ن الع���رب بوالئها هل���ذه القبائل
املدني���ة ،وهلذا ف���ان ب���داوة العقلي���ة املدنية
أت���ت حائال دون بل���وغ الغاية م���ن االصالح،
لذا مل يكن الطروحة علي عليه الس�ل�ام يف
املدين���ة جم���ال واحلال���ة البدوية تس���تغرق

كل ثقافاتها وتوجهاته���ا ،وبذلك فمن غري
املناس���ب ان ترتع���رع أية أطروح���ة يف اجواء
قاحل���ة من ثقافة االصالح وقب���ول التغيري،
وهذا احد اهم االسباب اليت دعت االمام عليا
علي���ه الس�ل�ام اىل ان ي�ت�رك املدينة عاصمة
اخلالفة ،ويتخذ الكوفة هناك.
ولع���ل س���بب ذلك س���يكون س���ببا يف بيان
آراء املؤرخ�ي�ن يف اجلبل���ة البدوي���ة العربي���ة
حت���ى قيمها ابن خلدون بقول���ه( :إن العربي
متوح���ش نه���اب س�ل�اب ،اذا اخض���ع مملكة
اس���رع اليها اخلراب ،يصعب انقياده لرئيس،
ال جييد صناعة وال حيس���ن علما ،وال عنده
استعداد لالجادة فيهما.)...
ويعل���ق الدكتور جواد علي على العقلية
البدوية بقوله( :والبدوي حمافظ متمس���ك
حبيات���ه ومبا قدر له ،معتز مبا كتب له وان
كان���ت حياته خش���ونة وصعوبة ومش���قة،
وم���ن هذه ال���روح املس���يطرة علي���ه بقي هو
ه���و ،ال يريد جتديدا وتطوي���را ،اال اذا أكره
عل���ى التجديد والتغيري والتبديل فهنا فقط
خيضع لقانون (القوة) ثم قال :إن االعرابي
حماف���ظ ال يقب���ل جتدي���دا ،وال يرضى باي
تغيري كان ال يتفق وس���نة اآلب���اء واالجداد
{ح ْس��� ُب َنا َما َو َج ْد َن���ا َع َل ْي ِه
ومنطق���ه يف ذل���ك َ
���ة َوِإَّنا َع َلى
{إَّن���ا َو َج ْد َنا آبَاء َنا َع َلى أُ َّم ٍ
آبَاء َنا} ِ
ْ
آ َث ِار ِه���م ُّمق َت���د َ
ُون} .وهل���ذا جن���د الب���دو ال
يؤمنون بس���نة التق���دم والنش���وء واالرتقاء،
فالب���دوي يعي���ش أب���دا كم���ا ع���اش آب���اؤه
وأجداده).
ومعنى ه���ذا ان البداوة صفة تغلب على
اهلها ال تدع هلم شأنا من التمدن ،وال سببا
يف التق���دم ،واذا كان االم���ر كذل���ك فاي
اص�ل�اح يقبلون���ه؟ واي تغي�ي�ر يلتزمون���ه،
ومل يقتص���ر االمر هنا على مورد واحد ،بل
كان���وا مع النيب صلى اهلل عليه وآله اكثر
غلظ���ة واعظ���م جف���اء بالرغم م���ن نزوله
عندهم ،وحض���وره فيهم ،على انا ال نقصد
ذل���ك حال���ة عام���ة عندهم ،بل ه���و االغلب
واالظه���ر لديه���م ،وه���و مكن���ون نفوس���هم
اليت انطوت على العصبية اليت حتول دون
تغيري م���ا هم عليه ،ومن هن���ا فلم يكن من
ش���أن اطروح���ة التغيري ال�ت�ي يريدها علي
ان تعي���ش بني ظهرانهم ،وال هلا ان تنمو يف
رب���وع املدينة ومبعنى آخ���ر نقول  -ليتضح
األم���ر يف ذل���ك  -ان���ه مل يك���ن الطروح���ة
علي عليه الس�ل�ام جمال واحلالة البدوية
تستغرق كل ثقافاتها وتوجهاتها ،وبذلك
فمن غري املناس���ب ان ترتعرع اية اطروحة

يف اج���واء قاحل���ة م���ن ثقاف���ة االص�ل�اح
وقب���ول التغي�ي�ر ،وه���ذا احد اهم االس���باب
ال�ت�ي ح���دت باالمام عل���ي عليه الس�ل�ام ان
ينتق���ل من املدين���ة ليح���ل يف الكوفة ،وقد
اعتنقت املدينة سياسة السقيفة ،واعتقدت
باحقيتها ،وان أي بديل سيعين انقالبا على
م���ا درجت عليه م���ن األفكار ،وم���ا التزمته
من املعتقدات ومن غري اليس�ي�ر ان يتحول
أهله���ا م���ن معتقدي���ن بإمام���ة الش���يخني
اىل مصلح�ي�ن عم���ا احدثه الش���يخان ،واذا
كان االم���ر كذل���ك فمت���ى يت���اح اجمل���ال
الي���ة اطروح���ة اصالحية ان تاخ���ذ دورها
يف االحداث احملتدمة بصراعات السياس���ة
واحنراف���ات االف���كار ،فكان���ت االقام���ة يف
املدين���ة من قب���ل االمام علي عليه الس�ل�ام
تعطي�ل�ا ل���دوره االصالح���ي وامات���ة
المكاني���ات االب���داع الكامن���ة يف اطروحته،
وال س���بيل اال االنتقال منه���ا وتركها تعج
بآراء القوم الذين ما فتئوا يتبارون يف احياء
س���نة الش���يخني واالبقاء عليه���ا جيال بعد
جيل ،وزمانا بعد زمان.
الثاني :القبائلية املدنية
لقد كانت املدينة قبل هجرة النيب صلى
اهلل عليه وآله اليها تعي���ش الصراع القبائلي
التقليدي بني قبيليت األوس واخلزرج كما
ه���و مع���روف ،وميت���د ه���ذا الص���راع امتدادا
تارخيي���ا مش���هودا ،فقد نش���ب الص���راع بني
هاتني القبيلت�ي�ن وكلفهما دماء نزفت منذ
ان���دالع ه���ذا الص���راع ،ومل يقف ه���ذا النزف
اال بع���د مصاحلة النيب صل���ى اهلل عليه وآله
هلما ،ولقد كان���ت هذه الصراعات معروفة

كان����ت االقام����ة يف املدين����ة
م����ن قب����ل االم����ام عل����ي علي����ه
الس��ل�ام تعطي��ل�ا ل����دوره
االصالحي وامات����ة المكانيات
االبداع الكامن����ة يف اطروحته،
وال س����بيل اال االنتق����ال منه����ا
وتركه����ا تع����ج ب����آراء الق����وم
الذي����ن م����ا فتئ����وا يتب����ارون يف
احياء سنة الش����يخني واالبقاء
عليها جيال بعد جيل..

يف اجلزيرة العربية ومل يستطع احد ايقاف
هذا الصراع التقليدي ،اال ان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله جنح يف ايقاف هذا الدم املدني
وق���د س���جل نص���را يف اجنازات���ه االنس���انية
االوىل وش���اع ذل���ك يف آف���اق اجلزي���رة ،مما
أض���اف اىل هيبة دعوته بني صفوف القبائل
م���ا اش���تهر عندهم ليض���اف الي���ه صلى اهلل
علي���ه وآله معلم���ا انس���انيا جديدا ،تس���جله
الدعوة االسالمية يف اكتساحها لتقليديات
البداوة وخملفات العصبية القبائلية.
وم���ن جان���ب آخ���ر فق���د دع���ت ظ���روف
املدينة ان يتخذها النيب صلى اهلل عليه وآله
عاصمة ل���ه حينما كانت الق���وى اليهودية
املتمثل���ة بقبائله���ا احمليط���ة باملدين���ة تهدد
أمن الدعوة ومس���تقبلها ف���كان نزوله صلى
اهلل علي���ه وآل���ه فرصة مهم���ة يف ايقاف هذا
اخلطر الذي يه���دد الدعوة الفتية ،ومل تكن
يث���رب كمكمة يف حاهلا م���ن العداوة للنيب
صل���ى اهلل عليه وآله ،فاجالف مكة وطغاتها
ش���كلوا عائق���ا يف س���بيل التق���دم بالدع���وة
النبوية ،فكانت يثرب بديال امينا عن مكة.
هذه ح���ال املدين���ة وواقعها م���ن الدعوة،
فل���م يك���ن بع���د ذل���ك ما ميي���ز املدين���ة عن
غريها س���وى م���ا ذكرن���ا من االس���باب ،أي
مل تك���ن للمدينة من خ���واص جتعل االمام
عليا عليه الس�ل�ام يواظ���ب عليها ،ويتخذها
عاصم���ة له ،فقد بقيت دواع���ي هذا الصراع
مكتومة طيل���ة مقام النيب صل���ى اهلل عليه
وآل���ه عن���د املدني�ي�ن اال انه مل خت���ب ناره يف
صدورهم ،وهو يستعر بشدة ليبحث له عن
خم���رج متى س���نحت له الف���رص ،وكانت
الس���قيفة متنفس���ا هلذه األحقاد والضغائن
املدني���ة ،حتى ع�ب�رت عن وجوده���ا يف ذلك
الي���وم ،واش���تد التناف���س ب�ي�ن الفريق�ي�ن،
وكادت االحق���اد تطي���ح ب���كل االصالحات
ال�ت�ي اوجده���ا الرس���ول الكري���م يف املدينة،
ول���وال حكمة االم���ام علي عليه الس�ل�ام يف
تهدئ���ة االمور وص�ب�ره ع���ن املطالبة حبقه
املغتصب الستفحلت فتنة املدنيني لتقضي
عل���ى الدعوة بكل وجوده���ا ،واذا كان األمر
فمتى يكون لإلمام علي عليه الس�ل�ام مقام
يف خض���م هذا الوضع القبل���ي اهلائج ،والبد
لإلم���ام علي���ه الس�ل�ام ان يعم���م اطروحته
لألمة منطلقا من املدينة ولتكون هي بداية
االص�ل�اح ومنطلق���ه ،فمتى تك���ون كذلك
وهي مبتالة بهذا الوضع؟ وأنى هلا ان تتقبل
اطروح���ة االص�ل�اح واملدين���ة ال تنف���ك عن
التنافسات القبلية املقيتة؟
13
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كبير

بقوائمه األربعة يكتسب الكرسي توازنه،
و هو ش���رط رئي���س للثبات ،حي���ث ال التواء
وال ميوع���ة يف هيكله ،وبفق���دان إحدى هذه
القوائ���م يفق���د الكرس���ي هويت���ه ،وش���رط
استقراره وثباته ،فإن مل يسقط ،فهو مؤهل
جبدارة للسقوط واالنهيار.
أوىل قوائم���ه :نك���ران ال���ذات وإقصاؤه���ا
وإذابته���ا يف اجملم���وع ،فتغدو قنط���ر ًة لعبور
كل ما يصب يف مصلحة اآلخرين ويصون
كرامتهم .ثم تأتي القوائم الثالثة األخرى
جمس���دة يف الرمح���ة للرعي���ة واإلحس���ان
َّ
إليه���م والن���زول إىل أوس���اطهم ،وفت���ح باب
الش���كاية واالق�ت�راح أمامه���م ،وه���ذا ج���زء
م���ن العدل ومالزم���ة احلق وتقصي نش���ره
وتفعيل���ه بكل صوره بني الرعي���ة .والقائمة
األخرية متثلها املش���ورة اليت تبعد عن جسد
احلاك���م س���رطان التس���لط واالس���تبداد
والفرداني���ة يف احلكم .وهك���ذا ..بكليته هذه
ينتظم الكرسي ،وينس���جم انسجاماً عضوياً
مع ذاته أو ً
ال ،ومع اآلخرين ثانياً.
تنكس���ر أوىل القوائم بـ (أنوية فرعونية)؛
ح�ي�ن تتضخم الذات وتنفجر غامرة بوحلها
حواس اإلنسان األخرى وبصريته .ومفرغة
إياها م���ن دورها وأهميتها يف إدراك املا حول
والوع���ي ب���ه .وتغدو وظيف���ة النظ���ر ـ مث ً
ال ـ
منحص���ر ًة يف رؤية مالمح الذات املتضخمة
بإعج���اب نرجس���ي م���ن دون ابص���ار مع���امل
اآلخري���ن ،وظ�ل�ال األش���ياء ،ومنحني���ات
احل���وادث ،وتقييمه���ا بدأب ودق���ة .إن العمل
س���يغدو ختبطاً يف ظواهر األشياء واحلوادث
م���ن دون إصاب���ة حقيقته���ا وجوهره���ا .وال
ي���درك الغ���ارق يف ذاتيت���ه انفصام���ه ع���ن
صورت���ه األوىل ،وينح���رف يف اخنطاف���ات
التمي���ز والتفرد ،و ال يقن���ع بأقل من اقصاء
اآلخ���ر إن مل يكن إس���قاطه وحم���وه .وهكذا
بربي���ق خاط���ف ُتب َتل���ع الش���خصية القلقة
وتغيب ،و لذا (الرياس���ة عط���ب) كما يقول
علي أمري املؤمنني (عليه السالم).
وقبال���ة ذلك جند النم���وذج الضد ،فلدى
البعض املعتدل يكون الكرس���ي وسيلة لغاية
ال العكس .ويبقى متحسساً حتى من اإلشارة
ـ ول���و همس���اً ـ أمامه إىل الكرس���ي مبا هو آلة
حكم ،إذ تغدو اللفظة كما لو كانت ُس���ّب ًة
أو مع��� ّرة ..ولكنها يف النهاية الواعية عنده ال
ميك���ن أن تنفصل ع���ن املس���عى االصالحي،
وك���ذا البع���ض ش���ديد الرتص���ن واجلدية

واحل���ذر ..والدي���ن مص���در خصوب���ة أفكاره
وأخالقه وعمله.
يف زم���ن فائ���ت ،و رمب���ا قادم ،مي���ر رجل
دولة كبري بسؤال ينكأ جراحه :
ـ ملاذا فشلت حكومتك..؟
فيجي���ب مب���رارة وأمل  :لق���د أوكلن���ا
األمور الكب���ار إىل الصغ���ار ،واألمور الصغار
إىل الكب���ار ،فضي���ع الصغ���ار مس���ؤولياتهم
الفتقاره���م إىل الكف���اءة ،وأ ِن َ
���ف الكب���ار مما
أوكل إليهم العتدادهم ـ الفارغ ـ بأنفسهم !
إنه ألمر يف غاية احلساسية واخلطورة،
والوعي بذل���ك أهم ركن تقوم عليه اإلدارة
الواعية ،األمر الذي يدعو اإلنس���ان القاطن
يف أي���ة بقع���ة م���ن خارط���ة الوج���ود إىل
االنتباه لصنف من الناس غايته االس���تحواذ
والتس���لط واهليمن���ة حباً بالكرس���ي ،وتعبداً
ملعن���اه وه���و إدغ���ال يف القلب ..ويتوس���ل هذا

كرسي آخر يف فناء مسجد
فسيح ،جمازاً سمُ ّ ي كرسياً،
فه���و يف حقيقته جمرد َّ
دكة
اللب ،يقيم
من اآلجر ورمب���ا نِ
عد ً
ً
ودولة ،وتصدح كلمات
ال
رس���ائله يف الك���ون ،كأعظم
ع���رش للعدال���ة اإلنس���انية
شهدتها البش���رية يف تارخيها
الطويل.

الصن���ف ش���عارات إنس���انية يف التقلي���ص
والتذلي���ل واإلزالة و..و ..لكل أش���كال البؤس
واملعان���اة ال�ت�ي ختن���ق الرعية املس���تضعقة،
واالنفتاح عل���ى فضاءات بهيجة من احلرية
والرخ���اء والس���عادة ،وجيع���ل ليل���ك مقمراً،
وحيات���ك ربيع���اً دائم���اً ،وما هي إال إش���راقة
مش���س واحدة ،حتى تفتض���ح النوايا املخبأة
يف املعطف الثوري اجلذاب ،وتسيح الشعارات
امللونة ،كاشفة عن مشعيتها ورخاوتها ،وما
أكثر الضجيج وأقل احلجيج !
أخرياً ..جند يف صورة بانورامية جتمع
خمتلف الكراسي على م ّر األزمنة واختالف
ً
موعظ���ة ً
ً
ورس���الة واضحة،
بالغة
األمكن���ة،
كرس���ي متضخم ال
ال تك���ف ع���ن الق���ول :
ٌّ
ُس���مى إال عرش���اً ،مصنو ٌع من أفخ���ر أنواع
ي َّ
اخلش���ب و أقواها ،ومرص���ع بأغلى اجلواهر
واألحج���ار الكرمي���ة وأندرها ،يعلوه س���في ٌه
ظ���امل ال يفرق بني ال���درة والبعرة ،منغمس
يف ش���هواته،غارق يف أنانيته ،وحتته ينكمش
ً
مائ�ل�ا إىل
ظ�ل�ال الع���رش باهت���اً ،متهرئ���اً،
الزوال.
وكرس���ي آخ���ر يف فناء مس���جد فس���يح،
جمازاً سمُ ّ ي كرسياً ،فهو يف حقيقته جمرد
اللب ،يقي���م عد ً
َّ
ال
دك���ة م���ن اآلجر ورمب���ا نِ
ً
ودول���ة ،وتصدح كلمات رس���ائله يف الكون،
كأعظم عرش للعدالة اإلنس���انية شهدتها
البشرية يف تارخيها الطويل.
الصورة جتمع البق���اء يف أكمل وجوده،
قبالة الزوال يف أخس أحواله وأدناها ..تدعو
الق���ارئ أي���اً كان إىل تأمله���ا واإلف���ادة من
درس���ها الكب�ي�ر ،مذيل���ة بإمضاء يق���ول( :ما
أكث���ر العرب و أقل االعتب���ار ،متى تعيها أذن
واعية؟).
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احلم���د هلل رب العامل�ي�ن والصالة والس�ل�ام على حممد
املصطفى وآله املنتجبني .وبعد..
فقد امتألت املكتبة اإلسالمية يف شرق األرض وغربها
باحلدي���ث عن ذل���ك املصلح األعظ���م أال وهو اإلم���ام املهدي
عجل اهلل فرجه الشريف ،فكان للمذاهب االسالمية وعلماء
املس���لمني آراء خمتلف���ة يف حقيقت���ه وش���خصيته فضال عن
الرؤية الشيعية فإنها واضحة وثابتة لديهم..
وم���ن زمن الرس���ول األعظ���م صلى اهلل
علي���ه وآل���ه ،وامله���م يف ع���رض املوضوع هو
رؤي���ة املنصف�ي�ن م���ن أه���ل الس���نة عام���ة
وعرض كلماتهم.
ق���ال الثعال�ب�ي يف تفس�ي�ر قول���ه تعاىل:
ْ
ِّين ُ
كِّل ِه}.
{ ِل ُيظ ِه َر ُه َع َلى الد ِ
قال الس���دي :ذل���ك عند خ���روج املهدي،
وال يبقى أحد إال ودخل يف اإلس�ل�ام أو أدى
اجلزية ،وقال املقداد األسود :مسعت رسول
اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآله يق���ول( :ال يبقى
على ظه���ر األرض بيت من مدر أو وبر إال
أدخله اهلل كلمة اإلس�ل�ام إم���ا بعزة عزيز
أو بذل���ة ذليل) ؛ وذلك عن���د خروج املهدي،
وحن���و ذلك م���ن األخب���ار واآلث���ار كثرية
يف كت���ب اصح���اب احلديث وأهل الس���نة
املنصف�ي�ن الدالة على خ���روج املهدي عجل
اهلل فرجه.
وهناك اعرتافات أخرى من علماء السنة
خبصوص ك���ون املهدي املوع���ود وظهوره
يف آخر الزمان وتش���خيص أن���ه هو حممد
بن احلس���ن العس���كري اإلمام الثاني عشر
م���ن أئمة أهل البيت عليهم الس�ل�ام الذين
هم أئم���ة للمس���لمني مجيع���ا ال للرافضة
وحدهم كم���ا يدعيه البعض مع األس���ف
الش���ديد وكأن الن�ب�ي صل���ى اهلل علي���ه
وآل���ه أوص���ى الرافضة وحدهم بالتمس���ك
بالثقلني كتاب اهلل وعرتته أهل بيته.
وعلى أية حال ال بأس بذكر املنصفني
ومن صرح باحلقيقة ومنهم:
 -1حم���ي الدين ب���ن العرب���ي638 ،هـ يف
املبح���ث اخلام���س عل���ى م���ا نقله ع���ن عبد
الوهاب بن امحد الش���عراني الشافعي سنة
 973يف كت���اب اليواقي���ت واجلواه���ر كما
نقل قول���ه احلم���زاوي يف مش���ارق األنوار،
واحلبان يف اسعاف الراغبني.
 -2كم���ال الدي���ن حمم���د ب���ن طلح���ة

الش���افعي 652هـ .ق���ال يف كت���اب (مطالب
الس���ؤول) :أبو القاس���م حممد بن احلس���ن
اخلال���ص ب���ن عل���ي املت���وكل ب���ن حممد
اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن
جعفر الص���ادق بن حممد الباق���ر بن علي
زين العابدين بن احلسني بن علي املرتضى
أمري املؤمنني بن أبي طالب ،املهدي احلجة
اخللف الصاحل املنتظر عجل اهلل فرجه .ثم
أنشد أبياتا مطلعها:
فهذا اخللف احلجة قد أيده اهلل
هذا منهج احلق وآثاره وسجاياه
 -3س���بط بن اجل���وزي احلنبل���ي 654هـ.
قال يف تذكرة اخلواص عن االمام املهدي
علي���ه الس�ل�ام :ه���و حممد بن احلس���ن بن
عل���ي بن حممد بن علي بن موس���ى الرضا
ب���ن جعفر بن حممد بن علي بن احلس�ي�ن
ب���ن علي بن أبي طال���ب ...وكنيته أبو عبد
اهلل وأب���و القاس���م صاح���ب الزم���ان القائم
املنتظر والتالي وهو آخر األئمة.

ع���ن النبـــ���ي صلى
اهلل علي���ه وآل���ه قال:
(لو مل َي ْب َق من الدهر
إّ
ال ي���وم لبع���ث اهلل
ً
رج�ل�ا م���ن أهل بييت
ميلؤه���ا ع���دال كما
ُم ِلئت جورا).

 -4حممد بن يوسف أبو عبد اهلل الكنجي
الش���افعي املقتول س���نة 865هـ ق���ال يف آخر
صحيف���ة من كتابه كفاي���ة الطالب عن
االمام احلسن العسكري ما نصه :مولده يف
املدينة يف ش���هر ربيع اآلخر من سنة اثنني
وثالث�ي�ن ومائت�ي�ن وقب���ض ي���وم اجلمعة
لثم���ان خل���ون من ش���هر ربيع األول س���نة
س���تني ومائتني وله يومئذ مثان وعشرون
سنة.
ودفن يف داره يف س���ر م���ن رأى يف البيت
ال���ذي دف���ن فيه أب���وه وخل���ف ابن���ه اإلمام
املنتظر صل���وات اهلل عليه ث���م أفرد لذكر
اإلمام املهدي بن احلس���ن العسكري كتابا
اطلق عليه اس���م (البي���ان يف أخبار صاحب
الزمان) وهو مطبوع يف نهاية كتابه االول
(كفاي���ة الطال���ب) وكالهم���ا يف غ�ل�اف
واحد.
وقد تناول يف الكتاب أمورا كثرية كان
آخرها اثبات كون االمام عليه السالم حيا
باقي���ا منذ غيبته اىل ان ميأل الدنيا بظهوره
يف آخ���ر الزمان قس���طا وع���دال كما ملئت
ظلما وجورا.
 -5الطرباني س���ليمان بن أمحد (املعجم
الكب�ي�ر ،ج18ص  51حديث رقم  )91عن علي
عليه الس�ل�ام عنه عن النيب صلى اهلل عليه
���ق من الده���ر إ ّ
وآل���ه قال( :ل���و مل َي ْب َ
ال يوم
لبع���ث اهلل رج ً
ال من أهل بييت ميلؤها عدال
كما ُم ِلئت جورا).
أم���ا الش���يعة االمامية فه���م يقولون :إن
البش���ارة بظه���ور امله���دي من ول���د فاطمة
يف آخ���ر الزمان ميأل األرض قس���طا وعدال
بعدم���ا ملئت ظلما وج���ورا ثابتة عن النيب
صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه بالتوات���ر وس���جلها
املس���لمون مجيع���ا فيم���ا رووه يف احلدي���ث
عل���ى اخت�ل�اف مش���اربهم وليس���ت ه���ذه
بالفك���رة املس���تحدثة عند الش���يعة دفعهم
إليه���ا انتش���ار الظل���م واجل���ور وحلمه���م
بظهور من يطهر االرض من رجس الظلم
كما يريد ان يصورها بعض املغالطني من
غري املنصفني.
ولوال ثبوت فكرة االمام عليه السالم عن
النيب املصطف���ى صلى اهلل علي���ه وآله على
وج���ه عرفها مجيع املس���لمني وتش���بعت يف
نفوسهم واعتقدوها ملا كان يتمكن مدعوا
املهدوي���ة يف القرون األوىل كالكيس���انية
والعباس���يني ومجلة من العلويني وغريهم
من خدعة الناس واس���تغالل هذه العقيدة
فيهم طلبا للملك والسلطان.
17
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األمي يف القرآن
ورد لفظ ّ
الكريم واللغة ،ويف هذا
املقام نعرض ما عند
اللغويني من معان هلذه
املفسرين
اللفظة وما لدى ّ
من أقوال وروايات بشأن
هذه املفردة وحنتكم إىل
ظاهر النص لنخلص من
بني هذا وذاك إىل أرجح
املعاني وأقربها إىل مقصد
النص أو ظاهره .
ّ

ُ
مــــي في القـــرآن واللغــــة
األ
ّ

امي  /جامعة الكوفة
د .ميثم مهدي ّ
احلم ّ

يق���ول صاح���ب املعج���م يف معان���ي (أمّ) :
«األم بالفت���ح ال َق ْص���د  ،يق���ال  :أَ َّم��� ُه َي ُؤ ُّمه أَ ّماً
ُّ
ِإذا َق َص َده» (لس���ان العرب  ،أمم) ،ويس���رد ابن
منظ���ور من املوروث اللغ���وي الكثري مما يؤيد
ه���ذا املعنى  ،وقال ابن بري يف ترمجة (يمَ م):
املرار :
وال َيمامة ال َق ْصد قال َّ
إذا َخ َّف ما ُء املُ ْزن عنها َت َي َّم َمتْ
ِ
يمَ َام َتها أَ َّي ال ِعدا ِد َت ُرو ُم
ئم َد ِل ٌ
يل ها ٍد وناقة ِم َئ َّم ٌة كذلك،
وجمَ َ ٌل ِم ٌّ
َ
وكل���ه من ال َق ْص���د ألن الد َ
ُّ
َّليل اهلادي قاص ٌد
ُ
���ة ِّ
واإل َّم���ة واأل َّم ُ
ُ
واإل َّم ُ
الش���رعة
���ة
احلال���ة ِ ،
ِ
ُ
ُ
واإل َّمة لغة يف األ َّم ِة  ،وهي الطريقة
،
ِّين
والد
ِ
الن ْعمة  ،قال َ
واإل َّمة ِّ
ُ
األعشى :
والدين ِ
ولقد َج َر ْر ُت لك ال ِغنى ذا فا َق ٍة
َ
وأَصاب َغ ْز ُوك ِإ َّم ًة فأزالهَ ا
هل ْيأة ع���ن اللحياني :واإل َّم ُة أَيضاً
واإل َّم ُة ا َ
ِ
ْ
احلالِوالش���أن  ،وق���ال ابن َ
ُ
اإل َّم ُة
:
عراب���ي
األ
ِ
والنع ُ
َغضار ُة ال َعيش ْ
مة .
وق���ال أَبو بك���ر  :معنى قوهل���م يَ��� ُؤ ُّم ال َق ْو َم
َ
أَي َي َت َقد ُ ُ
مام  ،يق���ال ُف ٌ
الن
َّمه���م أ ِخ���ذ م���ن األ ِ
ِإم���ا ُم الق���وم معناه ه���و املتقدّم هل���م  ،ويكون
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اإلما ُم رئيسا كقولك إما ُم املسلمني  ،ويكون
ِ
الكت���اب قال اهلل تعاىل ( :ي َْو َم َن ْد ُعو َّ ُ
ناس
َ
كل أ ٍ
َ
الواضح
الطري���ق
اإلما ُم
َ
بإِ ِ
مامه���م)  ،ويك���ون ِ
َ
َّ
بني)  ،ويكون
قال اهلل تعاىل ِ :
مام ُم ٍ
(وإنهما ل ِبإِ ٍ
اإلما ُم املِ َ
ثال وأَنشد بيت النابغة :
ِ
* َب َن ْوا مجَ ْ َد َ
مام *
إ
على
ة
يا
احل
ِ
ِ
ِ
معناه على ِمثال  ،وقال لبيد :
مامها *
وإ ُ
* ول ُك ِّل َق ْو ٍم ُسَّن ٌة ِ
الس ْ
���فر  ،وقوله ع���ز وجل :
والدلي���ل ِإما ُم َّ
للم َّت ِق�ي�ن ِإمام���اً)  ،قال أَب���و عبيدة
َ
(واج َع ْلن���ا ُ
ه���و واح���د يَ���د ُّ
ُل عل���ى اجلمع كقول���ه * يف
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
و(إ َّن املت ِقني يف
���جينا * ِ
َحل ِقكم َعظماً وقد ش ِ
كصاح ٍب
اإلما ُم مجع ٍّآم
ِ
َجَّنات و َنه ٍ
َ���ر) وقيل ِ
مام ليس على َح ِّد
حاب ،
ِ
وص ٍ
وقيل هو مجع ِإ ٍ
َ
ْ
ورضاً ؛ ألنهم قد قالوا ِإمامان  ،وإِمنا هو
ل
د
َع ٍ ِ
مجع ُم َك َّس���ر  ،ق���ال ابن س���يده  :أَ ْن َبأني بذلك
أَب���و ال َع�ل�اء عن أَب���ي علي الفارس���ي قال وقد
القياس كث�ي�راً  ،قال
اس���تعمل س���يبويه هذا
َ
ُ
اإل َّم ُ
واأل َّم ُ
���ة االئ ِتما ُم
اإلما ُم  ،ق���ال الليث ِ :
���ة ِ
الن أَ ُّ
مام يقال ُف ٌ
حق بإِ َّم ِة هذا املسجد من
ِ
باإل ِ
ُفالن أَ
باإلمامة .
ي
ِ

���ق مخُ الفاً
دين َ
احل ِّ
وكل َم���ن كان على ِ
لسائر َ
إبراهيم
األ ْديان فهو أُ َّم ٌة وحده  ،وكان
ُ
ُ
خليل الرمحن على نبينا وعليه السالم أُ َّم ًة ،
ُ
ُ
نظ�ي�ر له  ،ومنه قوله
واأل َّم���ة الرجل الذي ال ِ
عز وجل (إن إبراهيم كان أُ َّم ًة قا ِنتاً هلل) .
وق���ال الف��� ّراء يف قول���ه ع���ز وج���ل ّ :
(إن
���ة ُم ِّ
���ة) قال أُ َّم ً
إبراهي���م كان أُ َّم ً
علماً َ
للخري،
فسأله عن ُ
وجاء رجل إىل عبد اهلل َ
األ َّم ِة فقال
واأل َّم ُة املُ َعِّلم  ،وقيل ُ
ُم َعِّل ُم اخلري ُ
األ َّم ُة الرجل
ُ
ُ
الرج���ل اجلامع
بدي���ن  ،وقي���ل األ َّم ُة
���رد
املَُت َف ِّ
ٍ
ُ
ُ
احل ُ
ني  ،وقال ابن القطاع األ َّم ُة
للخري واأل َّم ُة ِ
ُ
املُ ْل���ك ُ ،
ُ
واألم���ة أَ ْتبا ُع األنبي���اء  ،واأل ّمة الرجل
األ َم ُم ُ ،
واأل َّم ُة ُ
اجلامع للخري ُ ،
واأل َّم ُة الرجل
ُ
ُ
ْ
���ر ُ
كه فيه أَح��� ٌد  ،واأل َّم ُة
َش
ي
ال
بدينه
���رد
املُ ْن َف
َ
ُ
وعمادُه،
القامة والوج ُه  ،وأُ ُّم كل شيء أَ ْص ُله ِ
ْ
َ
قال ابن دُريَد  :كل ش���يء ان َض َّمت إليه أشياء
رئيسهم من ذلك .
فهو أُ ٌّم هلا  ،وأُم القوم ُ
ُ
ويف طائف���ة أخرى من املعان���ي قيل األ ِّم ّي
���ب  ،قال الزج���اج ُ :
���ي الذي
ال���ذي ال ي َْك ُت ُ
األ ِّم ُّ
عل���ى ِخ ْل َقة ُ
األ َّم ِة مل َي َت َعَّل���م ال ِكتاب فهو على
ِج ِبَّل ِته  ،ويف التنزي���ل العزيز ( :ومنهم أُ ِّم ُّيون

مقاالت ..

الكتاب إ ّال أَ َما ِن َّي)  ،قال أَبو إسحق:
ال يَع َلمون
َ
معنى ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
األ ِّم ّي املن ُس���وب إىل ما عليه َج َبلته أ ُّمه
���ي ؛ ّ
ألن
أي ال يَك ُت ُ
���ب فه���و يف أَن���ه ال يَك ُتب أُ ِّم ٌّ
ْ
تس��� َب ٌة َ
فكأنه ُن ِسب إىل ما يُولد
ال ِكتابة هي ُمك َ
علي���ه أي على م���ا َو َل َدته أُ ُّم��� ُه عليه  ،وكانت
ال ُك َّتاب���ة يف العرب من أَه���ل الطائف َت َعَّلموها
احلرية وأَخذها أَهل احلرية
من رجل من أهل ِ
ع���ن أَهل َ
األ ْنبار  ،ويف احلديث َّإنا أُ َّم ٌة أُ ِّم َّي ٌة ال
َن ْك ُت���ب وال نحَ ْ ُس���ب أَراد أَ ّنهم على أَصل والدة
واحلس���اب فهم على
أُ ِّمهم مل َي َت َعَّلموا ال ِكتابة ِ
جبَّل ِته���م ُ
األوىل  ،ويف احلديث ُب ِع ُ
ثت إىل أُ َّم ٍة
ِِ
ُ
أُ ِّم َّي���ة قي���ل للع���رب  :األ ِّم ُّي���ون ؛ ّ
ألن ال ِكتاب���ة
كان���ت فيهم َع ِزيزة أَو َعدمي���ة  ،ومنه قوله:
األ ِّم ِّي�ي�ن رس���و ًال منه���م ) ُ ،
���ث يف ُ
( َب َع َ
���ي
واأل ِّم ُّ
ْ
ُ
َ
اجللف اجلايف القليل الكالم .
ال َع ّ
يي ِ
ويقال أُ ِّم ٌّي للرجل إذا كان على ما َو َل َدته
وع ْج َمة ِّ
اللس���ان ،
أُ ُّم���ه عليه من ِقَّلة ال���كالم ُ
وقي���ل لس���يدنا حمم��� ٍد رس���ول اهلل صلى اهلل
عليه وس���لم ُ
األ ِّم���ي ؛ َألن أُ َّم���ة العرب مل تكن
ْ
���وب  ،و َب َع َثه اهلل رس���و ًال
���رأ املَك ُت َ
َت ْك ُت���ب وال َت ْق َ
كتاب  ،وكانت
وه���و ال ي َْك ُتب وال ي َْقرأُ م���ن ِ
ه���ذه َ
اخلَّلة ْ
إح َ
عج���زة َألنه صلى
���دى آياته املُ ِ
تاب اهلل َم ْن ُظوماً
ك َ
اهلل عليه وسلم َتال عليهم ِ
ْ
تارة بع���د أُ ْخ َرى َّ
بالن ْظم الذي أُن ِزل عليه فلم
ُي َغ�ِّي�رِّ ه ومل ُي َب���دِّل أَ َ
اخلطيب
لفاظ���ه  ،وكان
ُ
ْ
َ
من الع���رب إذا ْارتجَ َ ���ل ُخط َب ًة ث���م أعادها زاد
فح ِفظ���ه اهلل ع���ز وج���ل على
فيه���ا و َن َق���ص َ
بيه كم���ا أَ ْنز َل���ه وأَبا َن ُه من س���ائر َمن َب َعثه
َن ِّ
إليه���م بهذه اآلية اليت باي َ
َ���ن بَينه وبينهم بها
ْ
ُ
َ
كن���ت َتتلو
ففي ذل���ك أَ ْن��� َزل اهلل تعاىل (وما
كت���اب وال تخَ ُ ُّط���ه ِب َي ِمي ِنك إذاً
م���ن َق ْبِله من ِ
ْ
ت���اب املُ ْب ِطلون) الذين كف���روا و َلقالوا إنه
الر َ
َ
ْ
ي���ص َمك ً
توبة َف َح ِف َظها من
قاص َ
َو َج َد هذه األ ِ
ال ُك ُتب .
هات���ان الطائفت���ان م���ن املعان���ي اللت���ان
ذكرهم���ا أصح���اب املعجم���ات تش�ي�ران إىل
معنيني متضادين ب�ي�ن هاتني الطائفتني  ،ال
ميكن مجعهما  ،فف���ي الطائفة األوىل جاءت
املعاني للمدح والرفعة  ،وكل ما من شأنه أن
يكون وصفا ملوصوف عظيم  ،هذا أوال ،فضال
ع���ن أن ه���ذه املعاني ق���د و ّثقت م���ن املوروث
اللغوي من أش���عار العرب وأقواهلم ،وهذا غري
موج���ود يف الطائف���ة الثانية م���ن املعاني اليت
د ّلت على احلط من شأن من يتصف بها  ،وما
كان���ت أمثل���ة املعجميني إال م���ن النصوص
القرآنية  ،وهذا يش�ي�ر إىل تأثرهم باملفسرين
يف ذكر هذه املعاني .
ً
بـ(األم���ي) يف
ا
صرحي���
الن�ب�ي
ورد وص���ف
ّ

الق���رآن الكري���م يف موضع�ي�ن  :األول :قول���ه
الر ُس َ
ين َي َّت ِب ُع َ
تعاىل( :ا َّل ِذ َ
���ول ال َّن�ِب�يِ َّ الأْ ُ ِّم َّي
ون َّ
���م فيِ ال َّت ْ
ا َّل��� ِذي يجَِ دُو َن��� ُه َم ْك ُتوب���اً ِع ْن َد ُه ْ
���و َرا ِة
ي���ل ي َْأ ُم ُر ُه ْ
وف َوي َْنه ُ
َاه ْم َع ِن
���م ِبالمَْ ْع��� ُر ِ
َوالإْنجِْ ِ
لمْ ْ
���م َّ
���ر ُم َع َل ْي ِه ُم
���ر َويحُِ ُّل لهَُ ُ
���ات وَيحُ َ ِّ
الط ِّي َب ِ
ا ُن َك ِ
لأْ
���م َوا َ ْغ َ
الخْ َ َبا ِئ َ
ُ���م ِإ ْص َر ُه ْ
���ع َع ْنه ْ
���ث َوي َ
الل
َض ُ
ا َّل َ
كا َن ْت َع َل ْي ِه ْم َفا َّل ِذ َ
ي���ن َآم ُنوا ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه
تيِ
ْ
َو َن َص ُرو ُه َوا َّت َب ُعوا ال ُّنو َر ا َّل ِذي أُن ِز َل َم َع ُه أُو َل ِئ َك
ُه ُم المُْ ْفِل ُح َ
ون)( .األعراف ، )157:والثاني  :قوله
اس ِإ ِّني َر ُس ُ
الل ِإ َل ْي ُك ْم
تعاىلُ ( :ق ْل يَا أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ول َهِّ
لأْ
���ما َو ِ َ
ض ال
الس َ
جمَِ يعاً ا َّل��� ِذي َل ُه ُم ْل ُك َّ
ات َوا ْر ِ
ِإ َل َه إَاِّل ُه َو يحُ ْ ِيي َويمُِ ُ
الل َو َر ُس���و ِل ِه
يت َف ِ
آم ُنوا ِب َهِّ
لأْ
َ
���الل َو َ
���ي ا َّل��� ِذي ي ُْؤ ِم ُ
كِل َما ِت��� ِه
ال َّن�ِب�يِِّ ا ُ ِّم ِّ
���ن ِب هِّ
َوا َّت ِب ُعو ُه َل َعَّل ُك ْم َت ْه َتد َ
ُون)( .األعراف ، )158:وقد
يظه���ر ذلك أيضاً من قوله تع���اىل ُ :
(ه َو ا َّل ِذي
َب َع َ
�ي�ن َر ُس���و ًال ِم ْنه ْ
���ث فيِ الأْ ُ ِّم ِّي َ
ُم ي َْت ُل���و َع َل ْي ِه ْم
ْ
ْ
آيَا ِت��� ِه َو ُي َز ِّ
اب َوالحِْ ك َم َة
ُ���م ال ِك َت َ
يه ْم َو ُي َعِّل ُمه ُ
كِ
ْ
ُ
َ
َ
َوِإ ْن َ
�ي�ن).
كا ُن���وا ِم���ن ق ْب���ل ل ِف���ي َض ٍ
�ل�ال ُم ِب ٍ
(اجلمع���ة ، )2:واختل���ف املفس���رون يف ه���ذه
اللفظة فهي تدل على أمور  ،يقول الطوسي :
و (األمي) الذي ال يكتب  ،وقيل  :إنه منس���وب
إىل األمة.
ّ
واملعنى أنه على جبلة األمة قبل اس���تفادة
الكتابة  ،وقيل  :إنه منس���وب إىل األم  ،ومعناه
أن���ه عل���ى ما ولدت���ه أمه قب���ل تعل���م الكتابة ،
وع���ن أبي جعف���ر الباقر (ع) أنه منس���وب إىل
مك���ة  ،وهي أم الق���رى  ،وقيل :إنه نس���ب إىل
العرب ،ألنها مل تكن حتس���ن الكتابة  ،ومعنى
«جدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل»
أنه���م جيدون نعت���ه وصفته  ،وألن���ه مكتوب
يف الت���وراة (أتان���ا اهلل من س���ينا وأش���رف من
س���اعري ،واس���تعلن من جب���ال ف���اران) وفيها
س���أقيم هلم نبيا م���ن إخوتهم مثل���ك وأجعل

هنا ال بد من اإلش���ارة إىل
أن البح���ث خ���اص بلفظ���ة
األم���ي يف هذي���ن املوضعني
وم���ا ش���ابههما  ،ال يف وجود
الصف���ة أو عدمه���ا  ،فذل���ك
حباجة إىل حبث يف الروايات
والسرية واألحاديث..

كالم���ي يف فم���ه فيقول هلم كلم���ا أوصيه
به) وفيها( ،وأما ابن األمة فقد باركت عليه
جدا جدا وس���يلد اثين عش���ر عظيما وأؤخره
ألم���ة عظيم���ة)  ،ويف اإلجنيل بش���ارة بالفار
قليط يف مواض���ع منها (يعطيك���م فار قليط
آخر يكون معكم آخ���ر الدهر كله) وفيها أنه
(إذا ج���اء فند أهل العلم) وفيها (أنه يدبركم
جبمي���ع اخللق ،وخيربكم باألم���ور املزمعة
وميدحين ويشهد لي) « .وقال صاحب تفسري
(األمي) مشتقة من مادة (أمّ) مبعنى
األمثل :
ّ
ُ
الوال���دة ،أو من (األ ّمة) مبعنى اجلماعة ،ودار
فس���ره
املفس���رين ،فبعض ّ
كالم كثري بني ّ
بأ ّن���ه مل يتعلم ومل يدرس ،يعين أ ّنه باق على
احلال���ة اليت ولد بها م���ن أُ ّم���ه أ ّول يوم  ،ومل
فس���ره مبن نهض
يتتلم���ذ على أحد ،وبعض ّ
م���ن بني مجاه�ي�ر ُ
األ ّم���ة  ،ال من ب�ي�ن طبقة
وفس���رته
األعي���ان واملرتف�ي�ن واجلباري���ن ّ ،
مجاعة ثالثة بأ ّنه ظهر من م ّكة «أُم القرى» ؛
ّ
ألن هذه الكلمة مرادفة لـ (املكي).
اإلس�ل�امية الواردة يف مصادر
واألحاديث ِ
تفس���ر ه���ذه الكلمة تارة
خمتلف���ة هي أيضاً ّ
ّ
بأ ّنه  :مل يدرس وأُخرى  :بأ ّنه مكي .
وهك���ذا باق���ي التفاس�ي�ر تش�ي�ر إىل ه���ذه
املعان���ي م���ن دون أن تقطع بواح���د منها  ،لذا
فإن القول حبص���ر املعنى يف هذه الصفة ويف
هذين املوضعني مبعنى من ال يقرأ وال يكتب
مردود من أمور :
• مل يقط���ع املفس���رون يف ه���ذه اللفظة
مبعنى الذي ال يقرأ وال يكتب .
رجح عدد منهم أن املراد به هنا غري
• بل ّ
معنى اجلهل بالقراءة والكتابة .
• س���ياق اآلية ومقامها من مدح ووصف
للنيب ال ينسجم مع هذا املعنى .
• رواي���ات آل البيت يف نف���ي هذه الصفة
عن النيب صلى اهلل عليه وآله .
• املعاني اللغوية اليت تقدمت وما م ّر من
تعليقنا عليها .
وهن���ا ال ب���د م���ن اإلش���ارة إىل أن البح���ث
خ���اص بلفظ���ة األم���ي يف هذي���ن املوضع�ي�ن
وما ش���ابههما  ،ال يف وجود الصفة أو عدمها ،
فذلك حباجة إىل حبث يف الروايات والسرية
واألحادي���ث  ،وهو أمر قد نوف���ق إليه يف قابل
األي���ام أو أن يبحث فيه آخ���ر  ،لكن ما أحببت
أن أقدمه هنا إيضاح ملدلول لفظة األمي عند
اللغويني ثم عند املفسرين ..
وآخ���ر دعوان���ا أن احلم���د هلل رب العامل�ي�ن
وصل���ى اهلل عل���ى حمم���د وآل���ه الطيب�ي�ن
الطاهرين.
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مقاالت ..

يب  /جامعة الكوفة
د .عصام كاظم الغال ّ

اإلمام الصادق في تفاسير العامة

ري اإلمامية قدميا وحديثا بآالف األحاديث املرو ّية عن أهل بيت العصمة ال س ّيما
زخرت تفاس ُ
اإلمام الصادق (عليه السالم) يف تفسري آيات القرآن وبيان معاني كلماته..
كيف ال وهم ع���دل القرآن ويف بيوتهم
ن���زل ؟! ،فالقرآن وأهل البي���ت هما الثقالن
اللذان خّلفهما رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه
وآل���ه) فينا ،ويف م���دى ارتباط أه���ل البيت
بالق���رآن قال (صل���ى اهلل عليه وآل���ه) « :هم
م���ع الق���رآن ،والق���رآن معه���م ،ال يفارقونه
علي احلوض» ،وقد نهى (صلى
حتى يردوا ّ
اهلل علي���ه وآله) ع���ن تقدّمهما قائ�ل�ا « :وال
َت َقدَّموهم���ا ف َتهلك���وا ،وال ُتعّلموهما فإ ّنهما
أعلم منكم» .
ُ
ُ
العام���ة فل���م خي���ل أغل ُبها
أم���ا تفاس�ي�ر ّ
من الرج���وع إىل أقوال أه���ل البيت (عليهم
الس�ل�ام) والنه���ل م���ن معينه���م ،ولك���ن
استش���هادها بأقواهل���م كان قلي�ل�ا جدا إذا
ما ِق ْ
يس���ت بتفاس�ي�ر اإلمام ّية ،أو باستشهاد
جملة السفري ـ العدد ( ) 41
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هذه التفاس�ي�ر بأق���وال الصحابة والتابعني
من غري اإلمامية ،وهي متفاوتة فيما بينها
يف االستش���هاد بأقوال اإلمام الصادق (عليه
السالم) .
فمن التفاسري ما يكاد ينعدم استشهادها
بأقوال اإلمام الصادق (عليه السالم)؛ إذ مل
تذكر اإلمام سوى مرة واحدة حنو تفسري
القش�ي�ري الذي مل يذكر اإلم���ام الصادق
س���وى مرة واحدة ،وذلك يف تفس�ي�ره قوله
ُّ���وب ِإ ْذ َن���ادَى َرَّب ُه أَ ِّني َم َّس�ِن�يِ َ
تع���اىلَ (( :وأَي َ
الراحمِِ َ
ُّ
ني)) األنبياء ()83
الض ُّر َوأَ ْن َت أَ ْر َح ُم َّ
إذ روى ع���ن اإلم���ام جعفر الص���ادق (عليه
الوحي أربعني
س عنه
الس�ل�ام) أنه قالَ :ح َب َ
َ
َ
َ
ُّ
{م َّس��� ِن َى الض ُّر} مل���ا حِلقه من
يوم���اً فق���الَ :
الضعف بقيام الطاعة فاس���تجاب إليه ْ
بأن

رد عليه ُق َّو َته ليقوم ِّ
حبق الطاعة .
َّ
ومم���ن روى ع���ن اإلمام الص���ادق (عليه
الس�ل�ام) مرة واحدة أيضا تفسري القطان،
وذلك يف تفس�ي�ر قول���ه تعاىلُ :
���ذ ْال َع ْف َو
((خ ِ
ْ
���ر ب ْال ُع ْر ِف َوأَ ْع ْ
اه ِل َ
ني))
���ن الجْ َ ِ
ِ
���رض َع ِ
َوأ ُم ْ ِ
األعراف ( )199إذ ذكر أنه ُر ِوي عن اإلمام
جعف���ر الصادق (عليه الس�ل�ام) ان���ه قال« :
أمجع مل���كارم األخالق
لي���س يف القرآن آي ٌة َ
من هذه » .
وزاد عليهم���ا قلي�ل�ا تفس�ي�ر الثعاليب إذ
روى عن اإلمام الص���ادق ثالث مرات ،منها
ما ورد يف تفس�ي�ر قوله تع���اىلَ (( :وأَ َح َّل اهلل
البيع َو َح َّر َم الربا)) البقرة  ،275إذ روى عن
اإلمام يف تفس�ي�ر اآلية الكرمية أنه :وحرم
اللهَّ الربَ���ا؛ ليتق���ارض َّ
���اس ،وكذلك يف
الن ُ

((س��� َن ْف ُر ُغ َل ُك ْ
���م أَ ُّيهَا
تفس�ي�ر قول���ه تع���اىلَ :
الثق�ل�ان)) الرمح���ن  ،31إذ روى عن اإلمام
يف س���بب تس���مية اإلنس واجل���ن بالثقلني
س واجل ُّن َث َق َل ؛ َ
أنه قال :سمُ ِّ َي ْ
أل َّنهما
اإلن ُ
ينِْ
ِ
َث ُق َ
بالذنوب .
ال
ِ
وقريب منه تفسري النس���في ،ومما رواه
ما ورد يف تفس�ي�ر قوله تعاىلَ (( :رَّب َنا فاغفر
َل َن���ا ُذ ُنو َب َن���ا)) آل عم���ران  193إذ روى ع���ن
اإلم���ام جعفر الص���ادق (عليه الس�ل�ام) أنه
ق���الَ :م���ن َح َز َب ُه أم��� ٌر فقال مخ���س مرات:
«ربنا» ،أجناه اهلل مما خياف وأعطاه ما أراد .
ومثلهم���ا تفس�ي�ر زاد املس�ي�ر ،ومما رواه
ع���ن اإلمام الصادق ما ورد يف تفس�ي�ر قوله
َ���ات ْال ِك َت لمْ
تعاىل(( :طس���م (ِ )1ت ْل َك آَي ُ
ني
اب ا ُِب ِ
ِ
( )))2الش���عراء  2،1إذ ذكر ع���ددا من اآلراء
اليت قيلت يف معنى (طسم) ومنها ما نسبه
إىل اإلم���ام الص���ادق وهو أن الطاء ش���جرة
طوب���ى ،والس�ي�ن :س���درة املنته���ى ،واملي���م:
حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم .
وم���ن التفاس�ي�ر م���ا وص���ل استش���هادها
بأق���وال اإلم���ام إىل عش���رات امل���رات ،حن���و
تفس�ي�ر الكش���ف والبيان للثعليب وتفس�ي�ر
القرط�ب�ي وتفس�ي�ر البح���ر احملي���ط ألبي
حيان وغريها.
َ
األخذ
وقد ن ّوع املفس���رون يف تفاسريهم
م���ن اإلمام الص���ادق (عليه الس�ل�ام) ،فتارة
ينقل���ون عن���ه تفس�ي�ر آي���ة كامل���ة وتارة
تفسري كلمة وبيان معناها ،وتارة ينقلون
عن���ه فيمن نزل���ت اآلي���ة القرآني���ة ،وتارة
ي���روون عن���ه أم���و ًرا غيبية أو ينقل���ون عنه
حكم���ا ش���رع ًيا ،وت���ارة ي���روون قراءاته إذا
ً
ْ
ُ
بأكثر
ئت
ر
ق
قد
القرآنية
األلف���اظ
كانت
َ
ِ
من ق���راءة ،وت���ارة ي���روون عنه ع���ن آبائه،
وأحيان���ا ينقلون م���ا ُر ِو َي عن���ه فريدُّونه أو
ينفونه.
أكثر
لآللوسي
ري روح املعاني
و ُي َع ُّد تفس ُ
َ
ّ
رجوع���ا إىل اإلمام الصادق
العامة
ً
تفاس�ي�ر ّ
واستش���هادًا بأقوال���ه ؛ إذ بل���غ ذك��� ُر اإلمام
أكثر من
(عليه الس�ل�ام) يف هذا التفس�ي�ر
َ
مثانني م���رة يف مواط���ن متفرق���ة ،بعضها
رواي���ات تفس�ي�رية وبعضها غري تفس�ي�رية
وبعضها قراءات منسوبة إليه عليه السالم،
ورد أغلبها بلقبه (الصادق) ،وأحيانا بامسه
(جعفر ب���ن حممد)ّ ،
ولعل الس���بب يف ذلك
ه���و تأخ���ر اآللوس���ي ونقله أغلب م���ا أورده

املفسرون عن اإلمام يف تفاسريهم.
وم���ن الروايات التفس�ي�رية ال�ت�ي رواها
اآللوس���ي عن اإلمام الصادق عليه الس�ل�ام
م���ا ورد يف تفس�ي�ر قول���ه تع���اىل(( :احلم���د
هلل رب العامل�ي�ن)) {الفاحت���ة  }1إذ ذك���ر
اآللوس���ي ع���ددا م���ن اآلراء يف معنى لفظة
العامل�ي�ن ال���واردة يف اآلية الش���ريفة قائال:
«وبعضهم خص {العاملني} بذوي العلم من
املالئك���ة والثقلني ،ورب أش���رف املوجودات
رب غريه���م قال اإلمام األس���يوطي :وعليه
هو مش���تق من العلم وعل���ى القول بالعموم
من العالمة ،وفيه أن الكل يف كل حمتمل
والتخصي���ص دع���وى من غري دلي���ل وقيل
ه���م اجل���ن واإلن���س لقول���ه تعاىلِ {:ل َي ُك َ
ون
للعامل�ي�ن َن ِذيراً} [الفرق���ان « ]1 :ثم أورد رأيا
نس���به إىل اإلمام الصادق قائال « :وقيل هم
اإلن���س لقوله تعاىل{ :أَ َت ْأ ُت َ
ون الذكران ِم َن
العامل�ي�ن} [الش���عراء ]165 :وه���و املنقول عن
جعفر الصادق واملأخوذ من حبر أهل البيت
ورب البيت أدرى ،ولعل الوجه فيه اإلش���ارة
إىل أن اإلنس���ان ه���و املقص���ود بال���ذات م���ن
التكليف باحلالل واحلرام وإرس���ال الرسل
عليهم الصالة والسالم وألنه َف ْذ َل َك ُة مجيع
املوجودات ونسخة مجيع الكائنات املنقولة
من اللوح الرباني بالقلم الرمحاني «.
ومن الروايات غري التفسريية ما ورد يف
((إ ْذ َق َ
ُوس ُف لأِ َ ِبي ِه يَا
ال ي ُ
تفسري قوله تعاىلِ :
ك ًبا َو َّ
ك ْو َ
َت ِإ ِّني َرأَ ْي ُت أَ َح َد َع َش َر َ
س
الش ْم َ
أَب ِ

تفس�ي�ر روح املعاني
ُي َع ُّد
ُ
أكثر تفاسري
لآللوس���ي
َ
ّ
رجوعـــ���ا إىل
العامـــــــــ���ة
ً
ّ
اإلمام الصادق واستشهادًا
بأقوال���ه ؛ إذ بل���غ ذك��� ُر
اإلمام (عليه الس�ل�ام) يف
أكثر من
ه���ذا التفس�ي�ر
َ
مثان�ي�ن م���رة يف مواط���ن
متفرقة ..

َو ْال َق َم َر َرأَ ْي ُته ْ
���اج ِد َ
ين)) يوسف (،)4
ُم ِلي َس ِ
فقد ذك���ر اآللوس���ي أنه روي ع���ن جعفر
الص���ادق (عليه الس�ل�ام) « أن رؤي���ة القمر
تؤ ّول على أحد س���بعة عشر وجهاً ،ملك  .أو
وزير أو نديم امللك  .أو رئيس  .أو ش���ريف .
أو جاري���ة  .أو غ�ل�ام  .أو أمر باطل  .أو وال .
أو ع���امل مفس���د  .أو رجل معظ���م  .أو والد .
أو وال���دة  .أو زوج���ة  .أو بعل هلا  .أو ولد  .أو
عظمة».
ومل ُ
خت���ل أغل���ب التفاس�ي�ر م���ن ذك���ر
القراءات القرآنية أللفاظ القرآن ونس���بتها
إىل ق ّرائه���ا والتعلي���ق عليها وبي���ان املعاني
اليت تؤديها ،وتفس�ي�ر اآللوس���ي ليس بدعا
م���ن التفاس�ي�ر ال�ت�ي س���بقته ،فق���د ُذك���ر
في���ه كثري من الق���راءات القرآني���ة ،ومنها
القراءات املنسوبة إىل اإلمام الصادق (عليه
الس�ل�ام) ؛ إذ أورد اآللوس���ي ع���ددا منه���ا،
مب ّين���ا املعنى الذي تؤدي���ه ومن ذلك ما ورد
يف تفس�ي�ر قول���ه تع���اىلْ :
الص َر َ
اط
((اه ِد َن���ا ِّ
يم)) الفاحتة ( )6إذ ذكر اآللوس���ي
المُْ ْس��� َت ِق َ
أن اإلم���ام جعف���ر الص���ادق ق���رأ (ص���راط
املستقيم) باإلضافة.
وم���ن ذل���ك أيض���ا م���ا ورد يف تفس�ي�ر
���ر ِة
قول���ه تع���اىلَ (( :ف َك َّفا َر ُت��� ُه ِإ ْط َع���ا ُم َع َش َ
���ط َما ُت ْط ِع ُم َ
���اك َ
ون أَ ْه ِلي ُك ْم
ني ِم ْن أَ ْو َس ِ
َم َس ِ
ْ
ك ْس��� َو ُته ْ
ُم أَ ْو تحَ ِري ُر َر َق َب ٍة)) املائدة ()89
أَ ْو ِ
فق���د ذك���ر اآللوس���ي أنه روي ع���ن اإلمام
جعف���ر الص���ادق (علي���ه الس�ل�ام) أن���ه قرأ
{أهاليكم} قائال « :بس���كون الياء على لغة
م���ن يس��� ّكنها يف احلاالت الث�ل�اث كاأللف
وهو أيض���اً مجع أهل على خ�ل�اف القياس
كليال يف مجع ليلة «.
ومنه أيضا ما ورد يف تفسري قوله تعاىل:
(( َق ْ
���م ِإَّن��� ُه َل َي ْح ُز ُن َ
���ذي َي ُقو ُل َ
ون
���د َن ْع َل ُ
���ك َّال ِ
���ك َو َل ِك َّن َّ
ُ���م لاَ ُي َك ِّذبُو َن َ
َفإَِّنه ْ
الظالمِِ َ
َات
�ي�ن ِبَآي ِ
اللهَِّ يجَ ْ َحُ���د َ
ون)) األنع���ام ( ،)33إذ ذكر أن
اإلم���ام جعف���را الص���ادق وغريه ق���رؤوا { َ
ال
ي ُْك ِذبُو َن َ
���ك} م���ن اإلك���ذاب ،وأن اجلمهور
قال���وا :كالهم���ا مبعنى كأكث���ر وكثر
وأنزل ونزل؛ وقيل :معنى أكذبته وجدته
كاذباً كأمحدته مبعنى وجدته حمموداً،
ونق���ل أمح���د ب���ن حييى ع���ن الكس���ائي أن
العرب تقول :كذبت بالتش���ديد إذا نس���بت
الكذب إليه وأكذبته إذا نس���بت الكذب إىل
ما جاء به دونه .
21
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مقاالت ..

وليد الكعبة علي بن أبي طالب (عليه السالم)
د .عباس عبد احلسن  /جامعة القادسية

وم ّن علين����ا باإلميان بوحدانيته،
هلل الذي هدانا بهدايته َ
احلم���� ُد ِ
وأنع����م علين����ا خباصت����ه وخالصته ،خ����امت أنبيائه وس����يد بريته
حمم����د املصطفى صلى اهلل عليه وآله وس����لم وأهل بيته وعرتته
الذي����ن أذه����ب اهلل عنه����م الرج����س وطهرهم تطهريا ،وال س����يما
أوهل����م أمري املؤمنني وس����يد الوصيني علي بن أب����ي طالب (عليه
الس��ل�ام) ،وآخرهم القائم باألمر وناش����ر راية العدل احلجة ابن
احلسن العسكري  -أرواحنا لرتاب مقدمه الفداء .-
أما بع���د فثمة رواية ختص املولد املبارك
ألم�ي�ر املؤمن�ي�ن (علي���ه الس�ل�ام) مفادها أن
علي (عليه
فاطمة بنت أسد اُ ّم أمري املؤمنني ّ
الس�ل�ام) أقبل���ت وكانت حاملة به لتس���عة
أش���هر وق���د أخذه���ا الطل���ق ،فقال���ت :ربّي !
إ ّن���ي مؤمنة بك ومب���ن جاء م���ن عندك من
رس���لك وكتبك ،وإ ّني مصدّقة بكالم جدّي
إبراهيم الذي بنى ه���ذا البيت ،فبح ّقه ّ
وحق
يس���رت ع َل ّي
ه���ذا املول���ود الذي يف بط�ن�ي ملا ّ
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والدتي .ق���ال يزيد بن قعن���ب :فرأيت البيت
وقد انفتح م���ن ظهره فدخل���ت فيه فاطمة
وغابت عن أبصارن���ا والتزق احلائط ،فرمنا
أن ينفت���ح لنا قفل الباب فل���م ينفتح فعلمنا
ّ
ثم خرجت
أن ذل���ك أمر من أمر اهلل تع���اىل ّ
علي أمري املؤمنني (عليه
بعد الراب���ع وبيدها ّ
ُ
ّ
السالم) وهي تقول :إ ّني فضلت من تقدّمين
م���ن النس���اء; ّ
فإن آس���ية بنت مزاح���م عبدت
اهلل س��� ّراً يف موضع ال حيب أن يعبد اهلل فيه

إّ
ال اضط���راراًّ ،
وإن مريم بن���ت عمران ه ّزت
النخل���ة اليابس���ة ح ّت���ى أكل���ت منه���ا رطباً
جن ّي���اً ،وإ ّني دخلت بي���ت اهلل احلرام فأكلت
فلما أردت أن أخرج
من مثار اجل ّنة وأرزاقهاّ ،
فالعلي
مسيه عل ّي���اً ;
هت���ف بي هاتف وق���ال ّ
ّ
األعلى يقول :شققت امسه من امسي وأدّبته
بأدبي ووقفته على غامض علمي ،وهو الذي
يكس���ر األصنام عن بييت وهو الذي يقدّسين
وميجدني;
ف���وق ظهر بي�ت�ي وي���ؤ ّذن علي���ه ّ
فطوبى مل���ن أحّبه وأطاعه ووي���ل ملن أبغضه
وعصاه.
ويف ذلك قال الشاعر عبد الباقي العمري
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا
ببطـــن مكة عند البيـــــــــت إذ وضعا
وأنت نقطة بــــــــــاء مع توحدهـــا
بها مجيع الذي يف الذكر قد مجعا
لقد ولد أمري املؤمنني (عليه السالم) وهو
الشخصية األوىل بعد الرسول ،والذي تربى
يف حج���ر الوح���ي ،ورض���ع لب���ان النب���وة من

أبوين قرش���يني هامشيني ،هم���ا :أبو طالب،
ش���يخ األباطح .وفاطمة بنت أس���د بن هاشم
ب���ن عبد من���اف .وأم���ه أول هامشي���ة ولدت
هلامش���ي .أما عن تاري���خ والدة أمري املؤمنني
(عليه السالم) فقد كانت قبل البعثة بعشر
س���نوات .وقد ولد عليه الصالة والس�ل�ام يف
ج���وف الكعبة أعزه���ا اهلل ،يف يوم اجلمعة يف
الثالث عشر من شهر رجب .وأن هذه فضيلة
اختصه اهلل بها ،مل تكن ألحد قبله ،وال بعده،
وق���د صرح بذلك ع���دد كبـري م���ن العلماء،
ورواة األثر ،ونظمها الشعراء واألدباء.
ُ
وحن���ن حني حنتفي مبولد اإلمام علي –
عليه السالم -إمنا حنتفي بوالدة املثل العليا
والقي���م اإلنس���انية والفضائ���ل الربانية من
ع���دل وكرم وش���جاعة وم���روءة وفصاحة
وبالغة وصرب وتقوى وزهد وعفاف وشرف
ُ
الشجاعة
وتواضع وغري ذلك فكلما ُذكرت
ُ
ُ
كر
ك���رت
العدالة ذ ِ
كر عل���ي ،وكلما ُذ ِ
ُذ ِ
ُرس���ت الفصاح���ة والبالغ���ة
علي،وكلم���ا د ِ
ُرس علي،وكلم���ا بر َز الزه ُد بر َز علي ليت
دِ
ش���عري أي���ن ُ
حنن م���ن فضائل عل���ي؟ وأين
ُ
حنن م���ن تواضع���ه ومروءته وتق���واه؟ ليت
الذين تس���نموا إدارة البالد باس���م علي قرأوا
ووعوا مقالته(( :ولو شئت الهتديت الطريق
إىل مصف���ى هذا العس���ل ولباب ه���ذا القمح
ونس���ائج هذا القز ،ولكن هيه���ات أن يغلبين
هواي ويقودني جش���عي إىل ختري األطعمة.
ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف
القرص وال عهد له بالشبع ،أو أبيت مبطانا
وحول���ي بط���ون غرث���ى وأكباد ح���رى ؟ أو
أكون كما قال القائل:
وحسبك داء أن تبيت ببطنة
وحولك أكباد حتن إىل القد
أأقنع من نفس���ي بأن يق���ال أمري املؤمنني
وال أش���اركهم يف م���كاره الده���ر ،أو أكون
أس���وة هل���م يف جش���وبة العيش .فم���ا خلقت
ليش���غلين أكل الطيب���ات كالبهيم���ة
املربوطة همها علفها.)).. ،
لقد لفت اإلمام علي (عليه السالم) انتباه
الفك���ر اإلنس���اني عام���ة ًبش���خصيته الفذة
النادرة امللهمة فكان موس���وعة فكرية عامة
تألقت يف خمتل���ف ميادين الفك���ر واملعرفة
لذا تراه مؤسس���اً لكثري من العلوم مبختلف
تقس���يماتها ،وال غرابة يف ذلك فقد اس���تقى
علم���ه من رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه وآله
وس���ّلم) النه ترب���ى يف حجره من��� ُذ الصغر،
وفتح عينيه على الطريق اليت رمسها له ابن
عمه وارتش���ف منه التق���ى واهلدى واإلميان

والعلم واملعرفة واحلكم���ة فكان له أباً وأخاً
وصديقاً وأستاذاً.
ويع���د أم�ي�ر املؤمن�ي�ن (علي���ه الس�ل�ام)
س���ّباقاً يف كثري من العلوم كالنحو،وعلوم
القرآن،والرياضي���ات ،والفل���ك وأس���رار
الكون،وغريه���ا فق���د فه���م الدارس���ون م���ن
مقول���ة اإلم���ام (اإلنس���ان يش���ارك الس���بع
الش���داد) ّ
أن اإلنس���ان س���يتمكن م���ن ارتق���اء
السماء،والتعرف على أس���رار القمر واملريخ
والزهرة وزح���ل والكواكب األخرى فيكون
اإلم���ام قد س���بق العلماء يف م���ا توصلوا إليه
حديث���اً ،وك���ذا يف قول���ه (يف التج���ارب علم
مس���تفاد)،وقوله (م���ا من حرك���ة إال وأنت
حمتاج فيه���ا إىل معرفة) فقد س���بق اإلمام
(بيكون) يف اكتش���اف الطريقة التجريبية
يف العل���وم الطبيعي���ة لق���د كان علي (عليه
أحب
الس�ل�ام) رجل عل���م ورجل دين ،وق���د ّ
العلم ،فكان وعا ًء لعلوم شتى،ولو ّ
بث علومه
كلها لتحولت الدنيا إىل غريها ،وتغري وجه
احلي���اة ،وازده���رت بال�ب�ركات واخل�ي�رات،
وحتول���ت األرض إىل بس���اط أخضر ،ولكان
اإلسالم دين املعمورة وس ّيد الدنيا،والرتقت
البش���رية إىل مرحل���ة فكري���ة متقدمة فال
ظل���م وال ختل���ف وال فس���اد  ,وألكلن���ا من
مث���رات األرض وم���ن حت���ت أقدامن���ا ،ول���و
مجعن���ا ما روي عنه ألدركن���ا أنه رجل علم
ومدرس���ة علمية لكنه ع���اش يف جمتمع مل
يع���رف للعل���م مثن���اً ،وال للعلماء وزن���اً فهو
ْ
َل ْان َدمجَ ْ ُ
���ون ِع ْل ٍم َل ْو
���ت َع َلى َمك ُنلأْ ِ
القائ���ل( :ب ِ
َ
ْ
ْ
َ
بحُ ْ ُ
���ت ِب ِه لاَ ضط َر ْب ُت ْم اض ِط َر َ
اب ا ْر ِش��� َي ِة فيِ
َّ
���و ِّي ْال َب ِع َ
ي���د ِة) ،فه���ذا العلم اجل���م الذي
الط ِ

ول���و ش���ئت الهتدي���ت
الطري���ق إىل مصف���ى ه���ذا
العس���ل ولب���اب ه���ذا القمح
ونس���ائج ه���ذا الق���ز ،ولك���ن
هيه���ات أن يغلب�ن�ي ه���واي
ويقودني جش���عي إىل ختري
األطعمة .ولعل باحلجاز أو
اليمام���ة م���ن ال طمع له يف
القرص وال عهد له بالشبع..

مل جي���د من يعينه ،ليس علما قد اكتس���به
بق���راءة ودراس���ة ومباحث���ة وتك���رار ،بل هو
علم لدني ق���ذف اهلل تعاىل نوره يف قلبه من
مش���كاة تقواه ،وأهلمه إياه ملا حتلى زهده يف
مت���اع دنياه،فهو القائ���ل( :عندي عل���م املنايا
والبالي���ا والوصاي���ا واألنس���اب واألس���باب
وفص���ل اخلط���اب وم���ورد اإلس�ل�ام م���وارد
الكف���ر ،)...وك���ذا القائل( :واهلل لو ش���ئت أن
أخ�ب�ر كل رج���ل منكم مبخرج���ه وموجله
ومجيع شأنه لفعلت ،ولكن أخاف أن تكفروا
ّ
يف برس���ول اهلل صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه) فلم
يستفيدوا من علمه وهو القائل (سلوني قبل
أن تفقدوني).
وهلل در املادح�ي�ن ل���ه ومنه���م الش���يخ
الدكت���ور أمح���د الوائل���ي (قدس س���ره) يف
نونيته العجيبة مصورا سريته املباركة:
إني أتيتــــــــك أجتليك وأبتغـــي
وردا فعندك للعطاش مع ُ
ني
وأغض من طريف أمام شوامخ
وقـــع الزمـــان وأسهن مت ُ
ني
وأراك أكرب من حديث خالفة
ُ
هارون
يستــــــامها مروان أو
لك بالنفوس إمامة فيهون لــو
عصفت بك الشورى أو التعي ُ
ني
فدع املعــــــاول تزبئــــر قســـــاوة
ُ
متيــــن
وضــــــــــراوة إن البنـــــاء
أأبــــا تراب وللتــــــراب تفــــــاخر
إن كان من أمشاجه لك ط ُ
ني
والناس من هذا الرتاب وكلهم
ُ
مسنون
يف أصــــله محــــــأ به
ّ
لكن من هـــــذا التـــــراب حوافــــر
ُ
وعيون
حواجب
الرتاب
ومن
ٌ
آالؤك البيضــــــــاء طوقت الـــدنى
فلها على ذمم الزمان ديون
احلرب أنت املستحم من الدما
يف
ِ
والسلم أنت التني والزيتون
والصبح أنت على املنـــــابر نغمـــة
والليل يف احملراب أنت أنني
تكســــــو وأنت قطيفة مرقوعـــة
ومتوت من جوع وأنت بطني
وترق حتى قيــــــل فيك دعـــــابة
وتفــــح حتى يفــزع التنـــــني
خــــــــلق أقـــــل نعوته وصفــــــاته
أن اجلــــــالل مبثله مقرون
ما عدت أحلو يف هواك متيمـــا
وصفاتك البيضاء حور عني
فبحيث جتتمع الورود فراشة
وحبيث ليلى يوجد اجملنون
23
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مقاالت ..

الكوفة داالت وحقائق
االستاذ صاحل الطائي /املقال مشارك يف مهرجان السفري الرابع 2014م

ال���داالت يف املش���اريع الرباني���ة كثرية ومرتابطة ،بعضه���ا يقود إىل البعض اآلخ���ر وفق نظام اخلرز
والتتابع ،لتجتمع فيها؛ يف نهاية املطاف كل احلقيقة املطلقة لعلة خلق األكوان.
وداالت املش���روع اإلهل���ي بعضه���ا قري���ن
بع���ض وم���ن س���نخه ،للتأكيد عل���ى ترابط
وح���دة الوج���ود ،حي���ث تتض���ح ثقاف���ة العلة
واملعل���ول تأكي���دا عل���ى أهمي���ة الدالئل من
خ�ل�ال األمث���ال ال�ت�ي ضربه���ا اهلل لعب���اده:
���ك الأْ َ ْم َث ُ ْ
{ َو ِت ْل َ
���اس َل َعَّله ْ
ُ���م
���ال َنض ِر ُبهَ���ا لأْ ِل َّلن ِ
���ك ا َ ْم َث ُ
ون}واآلي���ة { َو ِت ْل َ
َي َت َف َّك ُر َ
���ال َن ْض ِر ُبهَا
ْ
ِلاَّ
���اس َو َما ي َْع ِق ُلهَ���ا إ ال َعالمُِ َ
���ون}  ،ويف حياة
ِل َّلن ِ
اإلنس���ان وعالقت���ه باألك���وان هن���اك الكثري
من الداالت وال���دالالت املرتابطة اليت خيفى
علينا جوهرها ،ثم فجأة نرى س���ناها يشع يف
حلظات الصفاء مشوس���ا جتل���ي ظلمة الليل
البهي���م ،لتك���ون مثال من أمثال اهلل س���بحانه
اليت أراد بها حتفيز مداركنا ،والعودة بنا إىل
حظائر اإلميان ،بنفس مطمئنة وقلب سليم.
ويف تارخينا اإلس�ل�امي هناك على س���بيل
املث���ال دالت���ان عظيمت���ان ترتمج���ان تراب���ط
املش���روع اإلهل���ي ،لتؤك���دان وح���دة اهلدف،
من خالل ترابط األس���باب واملس���ببات ،وهما
بالرغ���م م���ن عظمتهم���ا ليس���تا أكث���ر م���ن
جزئيتني من املش���روع العلوي األعظم؛ الذي
ه���و اآلخر ليس أكثر م���ن جزئية فريدة يف
املش���روع اإلهل���ي الالمتناهي .هات���ان الدالتان
هما :قصة الكوفة املشرفة ،وقصة حممد بن
أبي بكر وعالقتهما بعلي (عليه السالم).
يف قص���ة حمم���د ب���ن أب���ي بك���ر؛ ت���زوج
اإلم���ام عل���ي (عليه الس�ل�ام) الس���يدة أمساء
بن���ت عمي���س ،ومعه���ا كان ولده���ا حممد،
م���ن زوجها أب���ي بكر بن أب���ي قحافة .حممد
كان حيم���ل اجلين���ات البيولوجي���ة لوالديه
أمس���اء وأبي بكر ،ومل تكن في���ه جينة واحدة
م���ن جينات اإلمام ،ولكن اإلمام أش���رف على
تربيت���ه وتهذيب���ه وتقومي���ه ف���زرع جين���ات
العقي���دة واإلمي���ان والش���جاعة يف كيان���ه،
فص���ار ابنا له مع أبنائ���ه ،وأصبح ذلك الرجل
العل���وي العقائ���دي ال���ذي يش���ار ل���ه بالبنان،
وتفخ���ر ب���ه األجي���ال ،ويرتع���ب م���ن ذكره
الطغاة.
أما يف قصة الكوفة ،فقد مصرها سعد بن
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أبي وقاص يف خالفة اخلليفة الثاني ،وكان
تأسيسها بالقرب من مدينة احلرية ،حاضرة
املناذرة ،بعد معركة القادسية ،لتكون قاعدة
عس���كرية ،نظ���را ملوقعها اجلغ���رايف ،حيث ال
يفصلها ع���ن املدينة املنورة ع���ارض طبيعي،
من حبر أو جبل.
وكما يف قصة حممد بن أبي بكر قيض
اهلل هل���ا أن يُش���رف عل���ى رعايته���ا وتربيته���ا
وتقوميه���ا وتنميته���ا اإلم���ام عل���ي (علي���ه
الس�ل�ام) ،الذي نق���ل عاصمة اإلس�ل�ام إليها
يف ش���هر رجب سنة س���ت وثالثني للهجرة،
حينم���ا اختاره���ا بع���د انتص���اره يف معركة
اجلمل لتكون عاصمة للخالفة اإلس�ل�امية.
وكان م���ع اإلم���ام علي (عليه الس�ل�ام) حني
خرج إىل ح���رب اجلمل ،على م���ا يذكر ابن
قتيبة تسعمائة رجل من األنصار واملهاجرين
م���ن أهل الس���وابق م���ع رس���ول اهلل(صلى اهلل
علي���ه وآله) ومعهم بش���ر كث�ي�ر من أخالط
الناس
ّ
وال يعرف ع���دد من توط���ن الكوفة منهم
يف تل���ك احلقب املتقدمة ،لكن املؤرخني وأهل
الس�ي�ر ذكروا مم���ن ثب���ت ّ
توطن���ه فيها من
الصحاب���ة الذين رافقوا عليا (عليه الس�ل�ام)
مائة وتس���عة وأربعني صحابي���اً ،كان منهم
س���بعون صحابي���ا من أه���ل بدر وأه���ل بيعة
الرض���وان ،ث���م هاج���ر إليه���ا الن���اس وطالب
العلم والتجار ،فاتسعت بنا ًء وسكاناً ،وعظمت
مكانة وشأناً يف ّ
ً
كل جانب.
وبعد صلح اإلمام احلس���ن وقبل استشهاد
اإلم���ام احلس�ي�ن (عليهما الس�ل�ام) وحتديدا
بني س���نيت مخس وأربعني وثالث ومخس�ي�ن
ممن يُفرض
هجري���ة بلغ عدد املقاتل���ة فيها ّ
هلم العطاء س���تني ألفا ،وعياهلم مثانني ألفاً.
وبعدها اس���تمرت يف النمو واالتس���اع ،قال أبو
احلس���ن حممد ب���ن علي ب���ن عام���ر الكندي
البن���دار( :أنبأن���ا علي بن احلس���ن ب���ن صبيح
الب���زار ،ق���ال« :مسعت بش���ر بن عب���د الوهاب
القرش���ي م���وىل ب�ن�ي أمي���ة  ...وذك���ر ق���در
الكوفة ،فكانت س���تة عش���ر ميال وثلثي ميل،

وذكر أن فيها مخس�ي�ن أل���ف دار للعرب من
ربيع���ة ،ومض���ر ،وأربع���ة وعش���رين ألف دار
لسائر العرب ،وستة آالف دار لليمن ،أخربني
بذلك سنة )»314
وكم���ا تآم���ر أبن���اء الفصي���ل السياس���ي
العرب���ي على حممد ب���ن أبي بك���ر ،ومل يهدأ
هلم بال؛ إال بعد أن قتلوه ظلما وختال وغدرا،
ووضعوا جس���ده داخل جيف���ة محار نافق ،ثم
أحرقوها وه���و بداخلها؛ ليش���فوا غليلهم منه
ومم���ن رباه ،كذلك كانت الكوفة بالنس���بة
إليه���م ،ألنها حتم���ل نفس األهمي���ة ،ونفس
املكان���ة يف قل���ب علي (عليه الس�ل�ام) ،ولذا مل
يه���دأ هلم ب���ال مع وجوده���ا تتنف���س عبقات
عط���ر اإلمام���ة ،فتآم���روا عليه���ا ،وكادوه���ا
كي���د ش���يطان رجي���م ،فاس���تباحوا أهله���ا،
وأذلوها ،وش���هروا بوجهها الس���يوف؛ أمال يف
القض���اء على أهله���ا ،وإبادته���م ،وحمو ذكر
عل���ي بن أب���ي طالب (عليه الس�ل�ام) من قلب
من يبقى منهم على قيد احلياة.
وإن كان حمم���د ق���د قت���ل م���رة واحدة،
واس�ت�راح بعده���ا عن���د اهلل يف اجلن���ان ،ف���إن
الكوف���ة ،هذه الفت���اة العلوي���ة الربيئة النقية
الطاه���رة؛ قتل���ت على م���دى قرون عش���رات
املرات ،ويف كل مرة كانت تنهض كالعنقاء
من حتت رماد اجلرمية ،وهي أقوى شكيمة،
واش���د عزمي���ة ،وأعظم إص���رارا عل���ى البقاء
واملواصل���ة ،وكأن ذكر عل���ي حيفزها على
الصمود والنهوض.
وكم���ا مل يكن يف بال الذي���ن ولد حممد
م���ن صلبهم أنه���م ولدوا علوي���ا خملصا ،من
املؤك���د أن���ه مل يك���ن يف ب���ال الذي���ن مصروا
الكوف���ة على أنقاض أقدم حض���ارات التاريخ
أنهم س���يبنون قاعدة لثورة الرفض يف العامل
اإلس�ل�امي ،وموئ�ل�ا للثائري���ن املس���لمني،
ومرك���زا لتصحي���ح االحن���راف العقائدي،
ومصنعا للرجال العقائديني على مر التاريخ.
ب���ل رمبا مل يك���ن يف طبع الكوفة وش���عبها أن
يتحولوا من نهجهم القديم إىل قوة جمابهة
ومواجهة حيس���ب هلا ألف حساب؛ إال بعد أن

وطأت قدم س���يد الوصيني وإمام املتقني علي
بن أبي طالب (عليه السالم) أدميها ،فطهرت
وجهها وأنارت س���بلها ،فعلي (عليه الس�ل�ام)
مث���ل غيمة مليئ���ة بالودق أينم���ا حلت هطل
مطرها غزي���را؛ لتنبت يف األرض خضرة وما
ينفع الن���اس ،وحيل ربيع وخري ومناء .وعلي
الطهر أينما حل حيل معه اإلميان الصحيح،
والق���ول الفصيح .ومع أن���ه لبث فيها أقل من
أصاب���ع الك���ف الواح���دة ،لكن���ه أح���دث نقلة
ال مثي���ل هلا ،ال زال���ت آثارها ش���اخصة حية،
وخلق وصنع وبدل وحول ومجل وش���ذب ما
ال تس���تطيع مئ���ات الس���نني أن تصنع���ه ،ولن
تنج���ح كل الس���نني أن متحي���ه ،أو تطمره،
فال غرو أن تتحول الكوفة إىل أرض للثورة،
ويتحول الكثري م���ن أهلها إىل ثوار يرفضون
الذل واخلنوع ويقودون حركات التصحيح.
إن مدينة حتم���ل كل عبق الطهر وكل
ضوع عط���ر الفصاحة والبالغة والش���جاعة
العلوية البد وان تنجب فحوال يفخر التاريخ
بقاماته���م الباس���قة ،وفع�ل�ا أجنب���ت الكوفة
فح���وال يف الفق���ه والعل���م والش���عر واللغ���ة
والفلس���فة واحلكم���ة والفروس���ية ،وم�ل�أت
أخب���ار رجاهل���ا اآلفاق ب�ي�ن املش���رق واملغرب،
وترك���ت تراثا أغن���ى الفكر اإلنس���اني ،ولذا
أرادوها حبيس���ة ظلمهم ع�ب�ر التاريخ ،وعرب
التاري���خ ظلت الكوفة تنش���د احلرية ،وكأن
قدرها أن تعان���ي؛ لتعرف معنى املعاناة ،حتى
إذا م���ا كت���ب اهلل هل���ا أن تنهض باملس���ؤولية
وحتك���م الك���ون يف آخر الزمان؛ ترف���ع املعاناة
ع���ن كل الن���اس ،ليع���م اخل�ي�ر والس�ل�ام يف
الك���ون  ،ولتمأل األرض قس���طاً وعد ًال بعدما
ملئت ظلماُ وجوراً.

أجنبت الكوفة فحوال
يف الفقه والعلم والشعر
واللغ���ة والفلس���فـــــــة
واحلكمة والفروسية،
وم�ل�أت أخب���ار رجاهلا
اآلف���اق ب�ي�ن املش���رق
واملغرب..
25
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ّ
إن املهمة اليت أُنيطت بالنيب
حممد (صلى اهلل عليه
وآله وسّلم) مهمة خطرية
لتكوين أمة مثالية تكون على
مقتضى األصول االجتماعية
القومية،واملبادئ األدبية
الكرمية ،وهذه املهمة اخلطرية
ما كان اهلل ليعهد بها إال إىل
رجل منحه شخصية تدرك
قيمة ما يوحى إليه من أصول
العلم وأسرار احلكمة..
د .خليل خلف بشري – جامعة البصرة

القيادة الحكيمة واألخالق العظيمة في شخص الرسول الكريم
رجل يس���تطيع بقوة إرادته وحسن قيادته
أن جيم���ع ب�ي�ن القل���وب املتناف���رة والنفوس
املتناك���رة ،رج���ل ُوه���ب من الذكاء وس���عة
امل���دارك ما يعرف به مكان اللني والش���دة من
النفوس ،وأن يؤدي الرسالة العامة اليت ُعهد
إلي���ه بها عل���ى أكمل ما ميك���ن أن يكون من
جن���اح وبُع���د أثر فق���د كانت آلته ووس���يلته
للرئاسة سعة الصدر اليت استوعب بها الناس
يف الدي���ن ،ومل���ك قلوبهم وعقوهل���م ،وفيهم
الع���دو احلاق���د ،واجلل���ف الصل���ف ،والكاف���ر
اجلاه���ل ،واملش���رك الضال ،و ...ل���ذا قيل فيه:
((إن رج ً
ّ
ال مثل حممد لو تس���ّلم زمام احلكم
لتم له النجاح يف
كله
العامل
يف
اليوم
املطل���ق
ّ
حكمه ،وقاده إىل اخلري ّ
وحل مشاكله بوجه
حيقق للعامل الس�ل�ام والس���عادة املنش���ودة))،
وك���ذا قي���ل(( :إذا حكمن���ا عل���ى العظمة مبا
كان للعظي���م م���ن أث���ر يف الناس ،قلن���اّ :
إن
حمم���داً كان أعظ���م عظم���اء التاريخ)) فقد
اس���تطاع أن يس���تقطب عدداً كبرياً من عبدة
األصنام واملش���ركني وامللحدين،ومن اليهود
والنص���ارى أفواج���اً ومجاع���ات ،وق���د أحصى
املؤرخ���ون عدد الداخل�ي�ن يف اإلس�ل�ام فكانوا
زهاء مئيت ش���خص يف مكة خالل مدة ثالث
عش���رة س���نة أما يف املدينة وخالل س���نتني أو
ثالث س���نوات فق���د دخ���ل مئات األل���وف من
الناس يف اإلس�ل�ام ،وقد نط���ق القرآن الكريم
بذل���ك فقال(ِ :إ َذا َجا َء َن ْص ُر اللهَِّ َو ْال َف ْت ُح و َرأَ ْي َت
���اس ي ْ
َّ
َد ُخ ُل َ
���ب ْح
ي���ن اللهَِّ أَ ْف َواج���اً َف َس ِّ
الن َ
���ون فيِ ِد ِ
ب ْم��� ِد َرب َ
ِّ���ك َو ْاس��� َت ْغ ِف ْر ُه ِإَّن��� ُه َ
كَ
ان َت َّوابَ���اً –
حِ َ
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النص���ر  .)3-1/قال ديوران���ت يف كتابه قصة
احلضارة(( :أخذ حممد على نفس���ه أن يرفع
املس���توى الروحي واألخالقي لشعب عاش يف
دياج�ي�ر اهلمجية ،وقد جن���ح يف هذا الغرض
جناحاً مل يدانه فيه أي مصلح آخر يف التاريخ
كله،وق���د وصل إىل ما يبتغي���ه ...وأقام فوق
اليهودي���ة واملس���يحية ودي���ن ب�ل�اده القدي���م
ديناً س���ه ً
ال واضحاً ،وصرحياً قوامه البس���الة
والعزة ،واستطاع يف جيل واحد أن ينتصر يف
مئة معركة ،ويف قرن واحد أن ينش���ئ دولة
عظيم���ة ،وأن يبق���ى إىل يومنا ه���ذا قوة ذات
خطر عظيم يف العامل)).
ويف الس���بعينات ظهر يف الواليات املتحدة
األمريكي���ة الدكت���ور هارث الذي ع��� ّد النيب
حمم���داً (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه) يف املرتب���ة
األوىل يف عظم���اء التاريخ اإلنس���اني بالرغم
من كونه مس���يحياً فقد جعل الس���يد املسيح
(علي���ه الس�ل�ام) يف املرتب���ة الثالثة ،وموس���ى
الكلي���م (علي���ه الس�ل�ام) يف املرتبة السادس���ة
عش���رة ،ويف ذلك يقول الدكتور هارثّ :
((إن
اختياري حممداً ليك���ون األول يف قائمة أهم
رجال التاريخ قد يده���ش القراء لكنه الرجل
الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح
على املستويني الديين والدنيوي فهناك رسل
وحكماء بدأوا رساالت عظيمة ،ولكنهم ماتوا
دون إمتامهاّ ...
ولكن حممداً هو الوحيد الذي
أكمل رس���الته الدينية..؛ ألنه أقام إىل جانب
جديدة،ووح���د القبائل املختلفة
الدي���ن دولة
ّ
يف شعب متقدم ،والشعوب يف أمة متحضرة،

ووض���ع هل���ا كل أس���س حياتها،ورس���م أمور
دنياه���م ،ووضعه���ا يف موض���ع االنطالق إىل
الع���املّ ...
إن معظ���م الذي���ن غ�ّي�رّ وا التاري���خ
ظه���روا يف قلب أح���د املراك���ز احلضارية يف
الع���املّ ...
ولكن حممداً هو الوحيد الذي نش���أ
يف بقعة من صحراء جرداء جمردة متاماً من
كل مقومات احلضارة والتقدم ،ولكنه جعل
من الب���دو البس���طاء املتحاربني ق���وة معنوية
هائل���ة قهرت بعد ذل���ك إمرباطوريات فارس
وبيزنط���ة وروم���ا املتقدم���ة مب���ا ال يق���اس...
كذل���ك ال يوج���د ن���ص يف تاريخ الرس���االت
نقل ع���ن رجل واحد،وبق���ي حبروفه كام ً
ال
دون حتريف سوى القرآن الذي نقله حممد،
األمر ال���ذي ال ينطب���ق على الت���وراة مث ً
ال أو
وج���دت أن حممداً
ُ
اإلجني���ل ...م���ن أجل ذلك
ه���و صاح���ب احل���ق الوحي���د يف أن أعت�ب�ره
صاحب أعظم تأثري على اإلطالق يف التاريخ
اإلنساني)).
كان الرسول (صلى اهلل عليه وآله وسّلم)
خبلق���ه العظي���م وأدبه الرس���الي ق���ادراً على
قي���ادة األمة مما يؤهل���ه هذا املنص���ب للقيام
بدور كبري يف حتقيق الوحدة بني املس���لمني
فق���د حتولت العالق���ات بني الراع���ي ورعيته
م���ن عالق���ات جام���دة وجاف���ة إىل عالق���ات
روحي���ة وعاطفية تتس���م بالط���راوة واحلب
وامل���ودة واملش���اعر اإلنس���انية الطيب���ة حبيث
تك���ون ق���ادرة على حتقي���ق آثاره���ا يف حفظ
الوحدة واستمرارها وبقائها وهذا ما أملع إليه
التنزي���ل العزيز يف كثري م���ن آياته فهو لني

ال ف���ظ وال غليظ كما يف قول���ه تعاىل ( َف ِب َما
ك ْن َت َف ًّظا َغ ِل َ
َرحمْ َ ٍة ِم َن اللهَِّ ِل ْن َت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُ
يظ
ْ
ْال َق ْل���ب لاَ ْن َف ُّض���وا ِم ْ
���ن َح ْو ِل َ
���ك َف ْاع ُ
���ف َعنه ْ
ُ���م
ِ
لأْ
َو ْاس��� َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم َو َش ِاو ْر ُه ْم فيِ ا َ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت
ك ْل َع َلى اللهَّ ِإ َّن اللهََّ يحُُِّ���ب المَُْت َو ِّ
َف َت��� َو َّ
كِل َ
ني –
آل عم���ران ،)159/وه���و ذو اخلل���ق العظيم يف
َّ َ َ َ ُ ُ
يم – القلم
قوله تع���اىل ( َوِإنك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍ
،)4/وه���و رءوف رحي���م يف قول���ه تع���اىل ( َل َقد
ك ْم َر ُس ٌ
َجا َء ُ
���ول ِم ْن أَ ْن ُف ِس��� ُك ْم َع ِزي��� ٌز َع َل ْي ِه َما
لمْ
ْ
ٌ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
يم
َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ
يص َعليك���م ِبا ؤ ِم ِنني َر ُءوف َر ِح ٌ
– التوبة .)128/
واس���تطاع بفك���ره وس���عة صدره وحس���ن
تدبريه،ومب���ا آت���اه اهلل من تف���وق على مجيع
الن���اس يف مجيع العصور أن يك ّون من جحيم
الصح���راء العربية،جن���ة الب�ل�اد اإلس�ل�امية
ومهد احلضارات اإلسالمية ،كما ك ّون من
أهله���ا ـ وهم أس���وأ أهل األرض ُخلق���اً ومبدأ
وعادات ـ قادة العامل وسادته.
ل���ذا كان الرس���ول (صلى اهلل علي���ه وآله
وس���ّلم) إنس���اناً له مواصفاته األخالقية ،وله
علم���ه واتصال���ه ب���اهلل تع���اىل،كان يتحرك
ويتعام���ل مع الناس كما يتعامل أي إنس���ان
آخ���ر لكن من منطلق الوحي والرس���الة،ومن
موق���ع األخالق ال�ت�ي يتصف بها البش���ر فلم
يكن يتعامل بطريقة مالئكية أو جنية ،وإمنا
بطريق���ة إنس���انية مألوفة لدى البش���ر ،وقد
متك���ن أن حيول هذه اجلماع���ة املتخلفة إىل
هذه الطاقة اهلائلة بوس���اطة اهلدي القرآني
واألخالق الفاضلة،وبوساطة الصرب والثبات
وحتمل املسؤولية والش���جاعة العظيمة فقد
كان يق���ف وحده أم���ام كل الن���اس ،قائ ً
ال:
((واهلل ل���و وضعوا الش���مس يف مييين ،والقمر
يف مشال���ي عل���ى أن أت���رك ه���ذا األم���ر حتى
يظهره اهلل أو أهلك فيه ما تركته)).
وتش���كل القضي���ة األخالقي���ة يف النظرية
اإلسالمية قاعدة أساسية يف جممل التصور
اإلس�ل�امي جتاه قضاي���ا العقي���دة والعالقات
االجتماعية والسياس���ية والتكامل اإلنس���اني
اجلماع���ي والف���ردي يف الدني���ا واآلخرة مما
يدل عل���ى ّ
أن حمت���وى النظرية اإلس�ل�امية
إمن���ا ه���و حمت���وى أخالق���ي فالق���رآن يصف
الرسول بأنه ذو خلق عظيم،والرسول يقول:
((إمن���ا ب ُ
ُعث���ت ألمتم م���كارم األخ�ل�اق))،وال
تتح���دد األخ�ل�اق بعالق���ة اإلنس���ان بأخي���ه
اإلنس���ان ،وإمن���ا تتعداها إىل عالقة اإلنس���ان
خبالق���ه وقد بل���غ القمة يف أخالق���ه والذروة
يف كمال���ه مب���ا انط���وى علي���ه م���ن الصفات
احلمي���دة واخلص���ال الكرمية،وبه���ر بذل���ك
الذين عاش���وا مع���ه وعرفوه إذ ّ
إن ش���خصيته
مثل���ت قم���ة التسلس���ل بالنس���بة لدرج���ات

الشخصية اإلس�ل�امية يف دنيا اإلسالم فكان
عظيم���اً يف فك���ره ووعيه،قم���ة يف عبادت���ه
وتعلق���ه بربه األعلى،مثالياً يف حس���م املوقف
والصدق يف املواط���ن ومواجهة احملن ،ومهما
قيل من ثناء وإطراء على أخالقيته الس���امية
قدمي���اً وحديث���اً ّ
ف���إن ثناء اهلل تع���اىل عليه يف
كتابه اجمليد يظل أدق تعبري وأصدق وصف
ملواصف���ات ش���خصيته العظيم���ة فف���ي قوله
عظي���م  -القلم )4/
لق
تع���اىل (وإنك لعل���ى ُخ ٍ
ٍ
تعجز كل األقالم عن حتديد عظمته فاآلية
ش���هادة م���ن اهلل تع���اىل عل���ى عظم���ة أخالق
رس���وله الكريم ومسو س���جاياه وعلو شأنه يف
مضم���ار تعامل���ه م���ع ربه ونفس���ه وجمتمعه
وأن���ه مل يك���ن ليتكل���ف األخ�ل�اق وال كانت
األخالق عرضية تأتي وتزول بل هي س���جايا
متأصلة ومل���كات متجذرة اختلط���ت بكيانه
ف�ل�ا تفارق���ه وال يفارقها،وقد بل���غ النيب تلك
جس���د الدين
العظم���ة واملكانة الرفيعة ؛ ألنه ّ
فسر اإلمام الباقر (عليه السالم)
يف حياته لذا ّ
اخلل���ق العظيم بالدين العظيم حتى بلغ من
عظم���ة ش���خصيته أن س���ئل أم�ي�ر املؤمن�ي�ن
(عليه الس�ل�ام) فأج���اب :كيف أصف أخالق
الن�ب�ي صلى اللهَّ عليه وآله وس���لم وقد ش���هد
اللهَّ تع���اىل بأن���ه عظيم كم���ا ورد يف الرواية
اآلتية ال�ت�ي مفادها ((أن يهودي���ا من فصحاء
اليه���ود جاء إىل عم���ر يف أي���ام خالفته فقال:
اخربن���ي عن أخ�ل�اق رس���ولكم ،فق���ال عمر:
أطلبه من بالل فهو أعلم به مين ،ثم أن بالال
دل���ه عل���ى فاطمة عليها الس�ل�ام ث���م فاطمة
دلته على علي عليه الس�ل�ام .فلما س���أل عليا
عن���ه ،قال :ص���ف لي متاع الدني���ا حتى أصف
ل���ك أخالقه ،فق���ال الرجل هذا ال يتيس���ر لي
فقال علي عليه الس�ل�ام :عج���زت عن وصف

كــان رس���ـــول اهلل
(صلــ���ى اهلل عليـــ���ه
وآله) يقسم حلظاته
بني أصحابه فينظر
إىل ذا وينظر إىل ذا
بالسوية..

مت���اع الدنيا،وق���د ش���هد اللهَّ عل���ى قلته حيث
ق���ال( :ق���ل مت���اع الدني���ا قليل) فكي���ف أصف
أخ�ل�اق النيب صلى اللهَّ عليه وآله وس���لم وقد
للهَّ
(وإَّن َك
ش���هد ا تعاىل بأنه عظيم حيث قالِ :
ُُ
َ
يم))) ،وعن أب���ي الدرداء قال:
ل َعل���ى خل ٍق َع ِظ ٍ
((س���ئلت عائش���ة عن خلق رس���ول اهلل فقالت
كان خلق���ه القرآن يغض���ب لغضبه ويرضى
لرض���اه)) ،وق���د وصفه أم�ي�ر املؤمن�ي�ن عليه
الس�ل�ام بقول���ه(( :كان أج���ود الن���اس كفا،
وأجرأ الن���اس صدرا ،وأص���دق الناس هلجة،
وأوفاهم ذم���ة ،وألينهم عريك���ة ،وأكرمهم
عش���رة ،وم���ن رآه بديه���ة هابه ،وم���ن خالطه
فعرفه أحبه ،مل أر مثله قبله وال بعده)).
وق���د وصف���ه املؤرخ���ون بأوص���اف فريدة
م���ن نوعها منها أن���ه كان يع���ود املرضى ولو
كان���وا يف أقص���ى املدينة،وجيال���س الفقراء،
((ويؤاكل املس���اكني ،ويناوهلم بيده ،ويكرم
أه���ل الفض���ل يف أخالقه���م ،ويتأل���ف أه���ل
الش���رف بالرب هلم ،يصل ذوي رمحه من غري
أن يؤثره���م على غريهم إال مب���ا أمر اهلل،وال
جيف���و على أحد ،يقب���ل معذرة املعت���ذر إليه،
وكان أكثر الناس تبس���ما ما مل ينزل عليه
ق���رآن أو مل جت���ر عظ���ة ،ورمب���ا ضح���ك من
غ�ي�ر قهقهة ،ال يرتفع عل���ى عبيده وإمائه يف
مأكل وال ملبس ،ما ش���تم أحدا بش���تمة وال
لع���ن ام���رأة وال خادما بلعن���ة ،وال الموا أحدا
إال ق���ال :دع���وه ،وال يأتيه أحد ح���ر أو عبد أو
أمة إال قام معه يف حاجته ،ال فظ وال غليظ،
وال صخاب يف األس���واق ،وال جيزي بالس���يئة
الس���يئة ،ولكن يغفر ويصف���ح ،يبدأ من لقيه
بالسالم)).
وعن اإلم���ام الصادق (عليه الس�ل�ام) قال:
((كان رس���ول اهلل (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه)
يقس���م حلظاته ب�ي�ن أصحابه فينظ���ر إىل ذا
وينظر إىل ذا بالس���وية ،وأنه قال :ومل يبسط
رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه وآل���ه) رجليه بني
أصحابه قط وإن كان ليصافحه الرجل فما
ي�ت�رك رس���ول اهلل (صلى اهلل علي���ه وآله) يده
من ي���ده حتى يكون ه���و التارك فلم���ا فطنوا
لذل���ك كان الرج���ل إذا صافح���ه م���ال بيده
فنزعه���ا من ي���ده)) ،وهو الرمح���ة املهداة من
رب العامل�ي�ن للعامل أمجع فق���د وصفه تعاىل
يف حمكم كتاب���هَ ( :و َما أَ ْر َس ْ���ل َن َ
اك إِلاَّ َ
ك َّاف ًة
���ر َّ
ِّل َّ
َش�ي�راً َو َن ِذي���راً َو َل ِك َّ
اس
���ن أَ ْك َث َ
���اس ب ِ
الن ِ
لن ِ
َ
ْ
َ
لاَ يَعل ُم���ون { }28ـ س���ورة س���بأ) واآلي���ة ( َو َما
أَ ْر َس ْ���ل َن َ
اك إِلاَّ َرحمْ َ ًة ِّل ْل َعالمَِ َ
ني {}107ـ من سورة
االنبياء) اللهم إرزقن���ا معرفة نبيك صلواتك
عليه وعلى آله وارزقنا ش���فاعته يوم القيامة
إنك محيد جميد.
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اشراقات فقهية..

مقاالت ..

والغوص وأرباح املكاسب.

الخمس
ُ
فروع الدين ه���ي :الصالة ،الصوم ،احلج ،ال���زكاة ،اخلمس ،اجلهاد،
األمر باملع���روف والنهي عن املنك���ر والوالية ألهل البي���ت والرباءة من
أعداء أهل البيت عليهم السالم ويعد اخلمس فرعاَ من فروع الدين.
الس���ؤال :م���ا ه���و الف���رق ب�ي�ن ال���زكاة
واخلمس؟
اجل���واب :ال���زكاة ختتلف ع���ن اخلمس يف
جهتني:
األول  :األش���ياء ال�ت�ي جت���ب فيه���ا الزكاة
ختتلف عن األش���ياء ال�ت�ي جيب فيها اخلمس
فال���زكاة واجبة يف الغ�ل�ات األربع (احلنطة
والش���عري والتمر والزبيب) ويف األنعام (اإلبل
والبقر والغنم) ويف النقدين (الذهب والفضة
املسكوكني بسكة رائجة) .
وأما اخلم���س فيج���ب يف الغنيمة احلربية
واملع���دن والكن���ز والغ���وص وامل���ال املختل���ط
باحل���رام وأرب���اح املكاس���ب ول���كل م���ن ه���ذه
األحكام شرائط وخصوصيات.
الثاني :يف املس���تحق واملصرف فان مصرف
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ال���زكاة هم الفق���راء واملس���اكني من غري
بين هاشم والغارمني ويف سبيل اهلل واملؤلفة
قلوبه���م ويف الرقاب ،ام���ا مصرف اخلمس
فنصفه س���هم اإلمام عليه السالم والنصف
اآلخر يعطي للفقراء من بين هاش���م حيث
ان اهلل تع���اىل ح ّرم عليه���م الزكاة فاوجب
هل���م اخلم���س .يف احلدي���ث (ان اهلل تع���اىل
أكرم بين هاش���م م���ن ال���زكاة فأعطاهم
اخلمس بد ً
ال عن ذلك).
وأم���ا دلي���ل اخلم���س فاآلي���ة املبارك���ة
(واعلم���وا امن���ا غنمت���م من ش���يء ف���ان هلل
مخس���ه وللرس���ول ولذي القربى واليتامى
واملساكني وابن السبيل).
والروايات الصحيحة الواردة عن األئمة
األطه���ار (عليهم الس�ل�ام) يف املعدن والكنز

املبح���ث األول فيم���ا جي���ب في���ه اخلمس
وهي أمور:
األول ـ الغنائ���م  :املنقول���ة وغ�ي�ر املنقولة
املأخ���وذة بالقت���ال م���ن الكف���ار الذين ّ
حيل
قتاهلم ،فان���ه يثبت فيها اخلم���س إذا كان
القتال بإذن اإلمام (عليه الس�ل�ام) ،وأما إذا
مل يك���ن القتال بإذن���ه فالغنيم���ة كلها له
وإن كان للدفاع عن املس���لمني عند هجوم
الكفار عليهم.
الثان���ي ـ املع���دن  :كالذه���ب والفض���ة
والرصاص والنح���اس والعقيق والفريوزج
والياق���وت والكح���ل وامللح والق�ي�ر والنفط
والكربي���ت وحنوه���ا ،واألح���وط وجوب���اً
إحلاق اجلص والنورة وحنوهما مبا تقدم.
واملخت���ار أن املع���دن م���ن األنف���ال وإن مل
تك���ن أرضه منه���ا ،ولكن يثب���ت اخلمس يف
املستخرج منه ويكون الباقي للمخرج.
الثالث ـ الكنز  :وهو اململوك املنقول الذي
طرأ عليه االستتار واخلروج عن معرضية
التص���رف ،من غري فرق بني أن يكون املكان
املس���ترت في���ه أرض���اً أو ج���داراً أو غريهم���ا،
ولك���ن يعترب أن يكون وج���وده فيه أمراً غري
متعارف.
الراب���ع  :ما أخرج من البحر بالغوص من
اجلوهر وحنوه ،ال مثل الس���مك وغريه من
احليوان.
اخلام���س :األرض ال�ت�ي متلكه���ا الكاف���ر
من املس���لم ببيع أو هب���ة أو حنو ذلك ــ على
املش���هور ب�ي�ن الفقهاء (رض) ـ���ـ ولكن ثبوت
اخلم���س فيها مبعناه املع���روف ال خيلو عن
إشكال ،فال يرتك مراعاة االحتياط فيه.
الس���ادس :احلالل املخلوط باحل���رام إذا
مل يتميز ومل يتيسر له معرفة صاحبه وال
مق���داره حبيث احتمل زيادته على اخلمس
ونقيصت���ه عنه ،فإنه حيل بإخراج مخس���ه،
واألحوط وجوباً إعط���اؤه بقصد األعم من
اخلم���س والصدقة عن املالك إىل من يكون
مصرفاً للخمس وجملهول املالك معاً.
الس���ابع :ما يفض���ل عن مؤونة س���نته له
ولعيال���ه مما يس���تفيده بصناع���ة أو زراعة
أو جت���ارة أو إج���ارة أو حي���ازة للمباح أو أي
كس���ب آخر ،بل يتعلق اخلمس بكل فائدة
مملوك���ة وإن مل تك���ن مكتس���بة كاهلبة
واهلدي���ة واجلائزة واملال املوص���ى به ومناء
الوقف اخل���اص أو العام إذا صار ملكاً طلقاً
للموقوف عليه.

املبحث الثاني  :مستحق اخلمس ومصرفه
يقس���م اخلمس يف زمانن���ا ــ زم���ان الغيبة ــ
نصفني :نصف إلم���ام العصر احلجة املنتظر
ــ عج���ل اهلل تعاىل فرجه وجع���ل أرواحنا فداه
ــ ونصف لبين هاش���م :أيتامهم ومس���اكينهم
وأبناء س���بيلهم ،ويش�ت�رط يف ه���ذه األصناف
مجيع���اً اإلمي���ان وال يعت�ب�ر العدال���ة ،ويعترب
الفقر يف األيتام ويكفي يف ابن الس���بيل الفقر
يف بلد التس���ليم ول���و كان غنياً يف بلده إذا مل
يتمك���ن من الس���فر بق���رض وحن���وه على ما
عرفت يف الزكاة .واألحوط وجوباً اعتبار أن
ال يكون سفره معصية ،وال يعطى أكثر من
قدر ما يوصله إىل بلده.
املراد من بين هاش���م من انتس���ب إىل هاشم
ـ���ـ جد النيب (صلى اهلل علي���ه وآله) ــ باألب ،أما
إذا كان االنتس���اب باألم فال حيل له اخلمس
وحتل ل���ه زكاة غ�ي�ر اهلامش���ي ،وال فرق يف
اهلامش���ي ب�ي�ن العل���وي والعقيلي والعباس���ي
وغريه���م وإن كان األوىل تقدي���م العلوي بل
الفاطمي.
الس���ؤال :م���ا هي أح���كام اخلم���س وكيف
ميكن عمل موعد للس���نة اخلمسية علماً أني
موظف؟
اجلواب :جيب عند حلول الس���نة اخلمسية
اليت تبدأ بيوم شروعك بالعمل ختميس كل
ربح أو فائدة حصلت عليهما ومل تصرفهما يف
مؤونة الس���نة حيت املواد االستهالكية مهما
قّل���ت وبالنس���بة إىل املاضي ف���إن كنت على
يقني بأنك قد صرفت ماال أو فائدة بعد مرور
السنة اخلمس���ية عليه فأنت ضامن للخمس
وبالنس���بة مل���وارد الش���ك جي���ب املصاحلة مع
احلاكم الشرعي بنسبة االحتمال.
الس���ؤال :هل جيب اخلمس على املال املودع
يف البن���ك إذا مت مجع���ه م���ن الرات���ب ال���ذي
يتقاضاه الش���خص من احلكوم���ة إذا دار على
هذا املبل���غ احلول ومل يتم س���حبه وهل جيب
مخ���س عل���ى األرباح هل���ذا احلس���اب إذا كان
حساب توفري؟
اجل���واب :جي���ب اخلم���س يف الرات���ب عن���د
حلول الس���نة املالي���ة وأما الفوائ���د فان كان
البن���ك حكومي���اً أو مش�ت�ركاً ومتلكه���ا بإذن
احلاكم الش���رعي وجب اخلم���س فيها ومن
املعلوم ان مساحة الس���يد ال ي���أذن بأخذها إال
بعد دفع نصفها للفقراء املتدينني.
الس���ؤال :هناك مجعية (بني األس���رة) فهل
جيب دفع اخلمس عند استالم املبلغ؟
اجل���واب :إذا مل تص���رف يف مؤون���ة الس���نة

فيجب اخلمس.
الس���ؤال :يف حال���ة ف���وز احد األش���خاص
مببلغ معني إثر مسابقة عامة يف اجلرائد.
هل يتعلق فيه اخلمس فوراً؟
اجل���واب :ال جي���ب وإمن���ا هو رب���ح خالل
السنة.
الس���ؤال :إذا حج يف ثوب تعلق به اخلمس
ومل خيرجه جه ً
ال أو غفلة فما هو حكمه ؟
اجل���واب :املخت���ار صحة حج���ه إذا كان
ال باملوضوع أو جاه ً
غاف�ل�ا أو جاه ً
ً
ال باحلكم
جه ً
ال يعذر فيه وإال ففيه إش���كال إذا كان
ذل���ك الث���وب ه���و س���اتره يف الط���واف أو يف
صالة الطواف وإال صح أيضاً .
الس���ؤال :إذا ّ
حل رأس الس���نة اخلمس���ية
للمكل���ف وق���د أودع يف مؤسس���ة احل���ج
والزيارة مبلغاً م���ن أرباحه لغرض التمكن
م���ن أداء احل���ج والعم���رة فه���ل يثب���ت فيه
اخلمس ؟
اجلواب :نعم إال إذا كان احلج أو العمرة
مس���تقراً علي���ه باالس���تطاعة أو الن���ذر أو
حنوهما ومل يكن يتيس���ر له أداؤه بغري هذا
الطريق .
السؤال :ما حكم من سافر إىل احلج مبال
اإلرث وهو ال يعل���م هل خيمس هذا املال أم
ال ؟
اجل���واب :ال جي���ب اخلم���س يف اإلرث
فحجه صحيح ويعترب حجة اإلسالم.
الس���ؤال :لو كانت أموال الش���خص مما
تعلق به���ا اخلمس هل جيزي���ه ختميس ما
حيج به لصحة حجه على أن يسدد مخس
باقي أمواله بعد احلج ؟
اجل���واب :ال جي���وز التأخ�ي�ر يف إخ���راج
اخلم���س فإن���ه غص���ب ح���رام  ،ول���و أخرج
مخس البع���ض وحج به ص���ح حجه ولكنه
آث���م م���ن حيث التأخ�ي�ر من إخ���راج مخس
الباقي .
الس���ؤال :إذا أحتاج شخص إىل شراء بيت
أو ترمي���م وإص�ل�اح البي���ت الذي س���يأخذه
م���ن احلكومة باملس���تقبل أو بن���اء بيت بعد
حصوله على أرض م���ن احلكومة وأجتمع
عنده مال  ،وحال عليه احلول فهل عليه أن
خيمس هذا املال؟ وإذا مل جيب فيه اخلمس
وأراد أن حيج مبقدار من ذلك املال اجملتمع
فهل خيمسه قبل احلج أم ال؟
اجلواب :نعم جيب إخراج مخسه.
الس���ؤال :إذا ب���ذل ال���زوج احل���ج لزوجته
وه���ي ال تعلم ه���ل كان قد مخس هذا املال
أوال فهل جيب عليها اخلمس ؟

اجلواب :ال جيب .
الس���ؤال :م���ن أدى احلج وه���و ال خيمس
وأراد أن خيم���س بع���د رجوع���ه فه���ل عليه
إعادة احلج ؟
اجلواب :إذا مل يكن ساتره يف الطواف وال
يف ص�ل�اة الط���واف وال هديه مم���ا تعلق به
اخلمس فال حاجة إىل إعادة حجه .
الس���ؤال :بع���ض الن���اس يصل���ون س���نني
ورمب���ا حيجون ،وهم ال خيمس���ون أمواهلم
طيل���ة هذه امل���دة ،فهل جيب عليه���م إعادة
الصالة واحلج؟
اجل���واب :جي���ب ـ عل���ى األح���وط ـ قض���اء
الصل���وات وإعادة احلج إذا كان س���اتره يف
الص�ل�اة ويف الط���واف ويف صالت���ه متعلقاً
للخم���س بعين���ه ،ولك���ن إذا كان س���اتره
يف ص�ل�اة الط���واف فقط متعلق���اً للخمس
وكان جاه ً
ال باحلكم أو املوضوع وإن كان
مقص���راً ،ف���إن حجه صحي���ح ،وعليه إعادة
صالة الطواف إن مل يكن معذوراً يف جهله،
واألح���وط وجوب���اً الرجوع إىل مك���ة إن مل
يس���تلزم مش���قة ،وإال أتى به���ا أينما كان،
كم���ا جت���ب إع���ادة احل���ج إذا كان اهلدي
متعلقاً للخمس بنفسه ،كأن اشرتى بعني
ما وجب فيه اخلمس ،وأما إذا كان الش���راء
بثم���ن كلي يف الذم���ة ـ كما ه���و الغالب ـ
فال إش���كال ،وإن ّ
مت وفاؤه م���ن املال املتعلق
للخمس وإمنا يضمن الثمن.
هذا كل���ه إذا كان عاملاً بوجوب اخلمس
وحبرمة التصرف أو كان جاه ً
ال مقصراً،
وأما اجلاهل القاصر فتصح صالته ،ويصح
حجه.
السؤال :ش���خص ال خيمس ولكنه سنوياً
يعطي الفقراء من أمواله بش���كل عش���وائي
وحجت���ه ان األموال ال�ت�ي تدفع يف اخلمس
ال توزع على احملتاجني يف بالده؟
اجل���واب :ال ت�ب�رأ ذمت���ه بذل���ك وعلي���ه
حماس���بة م���ا يف أموال���ه م���ن اخلم���س ثم
الرجوع إىل املرجع أو وكيله الستئذانه يف
الصرف.
علي الس���نة املالية وأحصي
السؤال :متر ّ
م���ا امل���ك م���ن اج���ل اخلم���س وال أمخ���س
الاّ بع���د ف�ت�رة م���ن الزم���ن فهل يس���وغ لي
التص���رف يف املال قبل إخراج اخلمس؟ وإذا
كان ال جي���وز فهل جيوز التصرف يف املال
بعد عزل اخلمس؟
اجل���واب :ال جيوز التص���رف يف املال قبل
إخراج اخلم���س وال يتعني اخلمس بالعزل
الاّ مبراجعة املرجع أو وكيله.
29
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الصورة الفنية في وصية رسول اهلل (ص) ألبي ذر (رض)
ُتع��� ّرف الص���ورة الفنية بأنها ((طريق���ة خاصة من ط���رق التعبري ،أو وجه م���ن أوجه الداللة،
تنحص���ر أهميتها فيما حتدثه يف معنى من املعاني من خصوصية وتأثري .ولكن أياً كانت هذه
اخلصوصية ،أو ذاك التأثري ،فإن الصورة لن تغري من طبيعة املعنى يف ذاته)).
ويع��� ّد احلدي���ث املأث���ور ع���ن رس���ول اهلل
(ص) أك�ب�ر النص���وص حجم���اً ،وأكثرها
احتف���ا ًء بالص���ورة الفني���ة؛ ولع���ل الس���ر يف
ذل���ك أن احلدي���ث يتكف���ل ببي���ان كثري من
الظواهر العبادية املتنوعة ،وهذا ما ال يتوفر
يف اخلط���ب والرس���ائل ً
مث�ل�ا ،حينئ���ذ ف���إن
توش���يحه بعنصر (الص���ورة الفنية) يس���هم
يف اجت���ذاب املتلق���ي وجيعله معني���اً به ومن
ث���م اإلفادة منه ،وهو ما ته���دف إليه صياغة
احلدي���ث؛ ألن الص���ورة تس���هم يف تعمي���ق
الداللة املستهدفة ّ
وتوضحها.
ويُالح���ظ ّ
أن الوصايا املأثورة عن رس���ول
اهلل (ص) ه���ي يف واقعه���ا جمموع���ة م���ن
األحاديث الفنية .واحلديث الفين :هو ش���كل
أدبي ي ّتس���م بالقص���ر فال يتج���اوز الكلمات
املع���دودة ،وخيت���زل يف معن���اه الوصي���ة أو
تقرير حقيقة م���ن حقائق احلياة املختلفة،
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ويكت���ب بلغ���ة فني���ة ترتك���ز عل���ى عنص���ر
(الص���ورة) بوصفه أب���رز العناصر اليت متيز
التعبري الفنيّ عما سواه.
وم���ن ذلك وصيته (ص) ألبي ذر (رض)،
ً
مس���تقلة من جانب،
ال�ت�ي تضمن���ت أحاديث
ً
ً
وخاضعة لبنا ٍء
ومنس���جمة من جانب آخ���ر،
ف�ّن�يّ مرتاب���ط .وق���د توف���رت ه���ذه الوصية
على أش���كال الص���ورة املتنوع���ة؛ كالصورة
التش���بيهية ،والصورة التمثيلي���ة ،والصورة
االس���تعارية ،والص���ورة االس���تداللية،
والصورة الرمزية ،والصورة التضمينية.
وم���ن أمثل���ة الص���ور التش���بيهية يف هذه
الوصية قوله (ص):
« إن اهلل ع���ز وجل جعل أهل بييت يف أميت
كس���فينة نوح م���ن ركبها جن���ا ومن رغب
عنها غرق».
« ال تنطق فيما ال يعنيك ،فانك لست منه

يف شيء ،واخزن لسانك كما ختزن رزقك».
« الذاك���ر يف الغافل�ي�ن كاملقات���ل يف
الفارين».
« الدرج���ة يف اجلن���ة ف���وق الدرجة كما
بني السماء واالرض».
« لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من
املوت ألدركه كما يدركه املوت».
« واعل���م أنك���م ل���و صليت���م حت���ى تكونوا
كاحلنايا ،وصمتم حت���ى تكونوا كاألوتار،
ما ينفعكم ذلك إال بورع».
ْ
ْ
لاَ
َ
َ
كَأَّن َك َت َرا ُه  ،فإِن ُ
« ْاع ُب ِد اللهََّ َ
كن َت ت َرا ُه
َر َ
اك».
َفإَِّن ُه ي َ
« ك���ن كأنك يف الدنيا غريب أو كعابر
سبيل».
« إن املؤم���ن ل�ي�رى ذنب���ه كأن���ه صخرة
خياف أن تق���ع عليه ،وإن الكاف���ر يرى ذنبه
كأنه ذباب مر على أنفه».

مقاالت ..

« مثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي
يرمي بغري وتر».
« ال يفق���ه الرجل كل الفق���ه حتى يرى
الناس يف جن���ب اهلل أمثال األباعر ثم يرجع
إىل نفسه فيكون هو أحقر حاقر هلا».
« ك���ن عل���ى عم���رك أش���ح من���ك عل���ى
درهمك ودينارك».
« إن املؤمن ُّ
أش���د ارتكاض���اً من اخلطيئة
ك ِه».
من العصفور حني يقذف به يف َش َر ِ
« ال يكون الرجل من املتقني حتى حياسب
نفسه أشد من حماسبة الشريك شريكه».
« يكف���ي م���ن الدع���اء م���ع الرب ،م���ا يكفي
الطعام من امللح».
ه���ذه األمن���اط من التش���بيهات تجُ ِّس���د
مس���تويات متنوع���ة ،إذ اس���تعمل أدوات
ٍ
التش���بيه الثالث (ال���كاف ،كأن ،مثل) ،كما
جاء بالعبارات ا ّليت تقوم مقام أداة التش���بيه،
وه���ي ألف���اظ التف���اوت ،م���ن حن���و( :أش���ح)،
و(أش���د) ،فض ً
ال عن توظيف���ه (املَ َثل) لغرض
توضيح الصورة التشبيهية كما يف النماذج
الثالثة األخرية.
أم���ا الص���ورة التمثيلي���ة فه���ي م���ن
الرتاكيب الصورية اليت اس��� ُت ْع ِم َلت بغزارة
يف أحاديث النيب (ص) ،ولعل الس���ر يف ذلك
ه���وّ :
أن (التمثي���ل) مبثابة (تعريف) للش���ي،
ً
والتعريف أوسع جماال من غريه يف توضيح
الداللة وحتديدها.
ومن أمثلة م���اورد يف الوصية منها قوله
(ص):
« الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر».
« املتق���ون س���ادة ،والفقه���اء ق���ادة،
وجمالستهم الزيادة».
« مالك الدين الورع ورأسه الطاعة».
« ح���رث االخ���رة العمل الص���احل ،وحرث
الدنيا املال والبنون».
ْ
« الحْ َ ُّق َث ِق ٌ
اط ُل َخ ِف ٌ
يف ُح ْلوٌ».
ب
ال
و
،
يل ُم ٌّر َ َ ِ
ّ
إن ه���ذه النم���اذج (التمثيل ّي���ة) ،تفص���ح
ع���ن مس���تويات متن ّوع���ة م���ن الص���ورة،
فهن���اك :الص���ورة املف���ردة اجململ���ة (املتقون
س���ادة) ،و(الفقه���اء ق���ادة) ،و(م�ل�اك الدي���ن
ال���ورع) ،والص���ورة املضاف���ة (الدني���ا س���جن
املؤم���ن) ،والص���ورة املركب���ة (احل���ق ثقيل
ً
فض�ل�ا عن
م���ر)( ،والباط���ل خفي���ف حل���و)،
(التمثيل) املضاد مث���ل (حرث االخرة العمل
الص���احل) ،و(حرث الدنيا املال والبنون) الذي
يقاب���ل التمثي���ل االعتي���ادي ،حي���ث ع���رف
ح���رث اآلخ���رة بكون���ه (العمل الص���احل) مع
أن املقص���ود هو كون العم���ل الصاحل :حرث

اآلخ���رة ،كم���ا ع���رف ح���رث الدني���ا بكونه
(املال والبنون) مع أن املقصود هو كون املال
والبنون :ح���رث الدنيا ،وكما ورد يف القرآن
���ة الحْ َ َيا ِة الد ْ
الكري���م [ :المَْ ُ
ون ِزي َن ُ
ال َو ْال َب ُن َ
ُّن َيا]..
(الكه���ف ،)46 :إال أن���ه (صل���ى اهلل عليه وآله)
صاغ التمثيل بنحوه املضاد :تأكيداً ألهمية
العمل الصاحل ،واملال والبنني.
وم���ن أمثل���ة الصورة االس���تعارية قوله
(ص):
« إن���ك ما دمت يف الصالة فإنك تقرع باب
املل���ك اجلبار ،ومن يكثر قرع باب امللك يفتح
له».
« م���ا من ش���يء أح���ق بطول الس���جن من
اللسان».
« من يزرع خرياً يوش���ك أن حيصد خرياً،
ومن يزرع شراً يوشك أن حيصد ندامة».
« م���ا زه���د عب���د يف الدني���ا إال أنب���ت اهلل
احلكمة يف قلبه».
حس���ي (ق���رع الباب)
فقد اس���تعار ما هو ّ
ملا هو عقلي ،وه���ي (الصالة) والدعاء ،فقال:
((إن���ك ما دم���ت يف الصالة فإن���ك تقرع باب
املل���ك اجلب���ار)) ،وأتبعه���ا بص���ورة متثيلي���ة
قائمة على أس���لوب الش���رط بقول���ه(( :ومن
يكثر قرع باب امللك يفتح له)).
كم���ا اس���تعار (طول الس���جن) حلفظ
اللس���ان م���ن كل كالم ليس في���ه مرضاة
اهلل تع���اىل ،فقال(( :ما من ش���يء أحق بطول
السجن من اللسان)).
ويف احلدي���ث الثال���ث ،اس���تعار الزراعة
لعم���ل اإلنس���ان يف الدنيا ،وكذلك اس���تعار
احلص���اد لنتيج���ة ذل���ك العم���ل يف اآلخرة،

 ..إن املؤم���ن لريى
ذنب���ه كأنه صخرة
خياف أن تقع عليه،
وإن الكاف���ر ي���رى
مر
ذنبه كأنه ذباب َّ
على أنفه ..

وقال :من يزرع خ�ي�راً حيصد خرياً ،وأراد أن
يع�ب�ر عن حالة اخلس���ارة يف اآلخ���رة ملن مل
يعم���ل صاحل���اً يف الدنيا فق���ال( :ومن يزرع
ش���راً حيصد ندامة) ،فالتعبري بالندامة أشد
مما لو ق���ال :حيصد ش���راً؛ ألن الندامة فيها
معنى احلزن واألسف.
ويف حتذي���ره م���ن ح���ب املال والس���معة
والرياء يس���تعمل الصورة االس���تداللية ،يف
قوله (ص) « :حب املال والشرف أذهب لدين
الرج���ل م���ن ذئب�ي�ن ضاري�ي�ن يف َز ْر ِب الغنم
فأغارا فيها حتى أصبحا فماذا أبقيا منها؟ «.
فق���د اس���تدل عل���ى كراهة ح���ب املال
والرياء بعقد مقارنة تشبيهية ،إذ ش ّبه (حب
املال والش���رف) بـ (الذئبني) ،وش��� ّبه (الدين)
بـ (حضرية الغنم) ،وه���و يص ّور حالة هجوم
الذئب�ي�ن على تل���ك احلضرية ،ثم يس���تفهم
(فماذا أبقيا منها؟) ،وترك اجلواب للمتلقي
نفسه ،ليجعله يتفاعل مع الوصية ،وترتسخ
يف ذهنه خطورة هاتني الصفتني.
وم���ن أمثل���ة الص���ورة الرمزي���ة قول���ه
(ص):
« اعلم أن كل ش���يء إذا فسد فامللح دواؤه
فإذا فسد امللح فليس له دواء».
فهو يرمز إىل فساد العلماء بفساد امللح،
ف���إذا كان العامل صاحلاً أصلح ما فس���د من
شؤون األمة ،أما إذا فسد هو فال مصلح له.
وم���ن أمثل���ة الص���ورة التضمينية قوله
(ص):
« هل ينتظر أحدكم إال غنى مطغياً ،أو
فقراً منس���ياً ،أو مرضاً مزمناً أو هرماً مفنياً،
الدجال فانه ش���ر غائب
أو موت���اً جمه���زاً ،أو َّ
ينتظر ،أو الساعة ،والساعة أدهى وأمر».
���اع ُة
الس َ
َل َّ
وه���و تضمني لقوله تعاىل[ :ب ِ
َم ْو ِعد ُ
اع ُة أَ ْد َهى َوأَ َم ُّر]( ،القمر.)46:
الس َ
ُه ْم َو َّ
إلي
يوح َّ
ويف قول���ه « :يا أبا ذر :إن اهلل مل ِ
س���بح
إلي أن ِّ
أن إمج���ع امل���ال ،ولكن أوح���ى َّ
حبم���د رب���ك وكن م���ن الس���اجدين ،واعبد
ربَّك حتى يأتيك اليقني».
َ
ْ
ْ
بم ِد
وهو تضمني لقوله تعاىل[ :ف َس ِّبح حِ َ
ين * َو ْاع ُب ْ
���د َرب َ
َرب َ
ِّ���ك َو ُ
���اج ِد َ
َّك
ك���ن ِّم َن َّ
الس ِ
ْ
ْ
َح َّتى يَأ ِت َي َك ال َي ِق ُ
ني] (احلجر.)99-98 :
مما تقدم يتض���ح موقع الصورة الفنية
وأهميته���ا يف احلدي���ث الف�ن�ي لرس���ول اهلل
(ص) ،اليت تنوعت حبس���ب مق���ام احلديث،
ويف كل أشكاهلا قدمت زمخاً معنوياً وداللياً
مم���ا جي���د أث���ره يف نف���س املتلق���ي ،ووعظه
وتذكريه ،وحيقق الغاي���ة من صياغة هذه
األحاديث.
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مقاالت ..

مضامين خطبة الزهراء
(عليها السالم)

االستاذ عبد اهلل عبد احلسني امليالي  /باحث إسالمي

ليس غريباً أن أستصغر قدري وأنا أحاول طرق باب (فاطمة
الزهراء)!! الذي كان يقف عنده رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)
مستأذناً بالدخولَّ ،
وإن القلم ليستنشق أريج العطر الفاطمي
املقدس وهو يدون يف قرطاسه ما جيود به عن هذا املالك الرباني
والكيان املالئكي واألمنوذج األوحد لنساء العاملني ،ذلك اجلبل األشم
والطود الشامخ من الكمال اإلنساني والعلم اللدني..
املدرس���ة ال�ت�ي تربَّ���ى يف حجره���ا األئمة
العظم���اء الذين م�ل�أت علومه���م اخلا ِف َقينْ ،
ُ
واحلج���ة الك�ب�رى اليت ق���ال عنه���ا حفيدها
اإلمام احلس���ن العس���كري( :حنن ُحجج اهلل
على خلقه ،وجدتنا فاطمة ُحجة اهلل علينا)
وكي���ف ال تك���ون كذلك وه���ي اليت كان
رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه وآل���ه) يصطفي
هلا م���ن بن���ات أف���كاره يف تعليمها م���ا ترقى
ب���ه حمله���ا ،وجيتيب هل���ا طرائ���ف التهذيب
لكمال استقامتها ،فكانت كما أراد هلا مثا ً
ال
يحُ تذى ،وثورة ُتقتدى ،ومناراً يُس���تضاء به،
حت���ى أضحت (عليه���ا الس�ل�ام) كما كان
يرجو هلا ش���يئاً فريداً يف دني���ا املرأة ،ينحدر
عنها س���يل اهلدى والرش���اد ،وال يرقى إليها
طائ���ر الطم���وح والطلب ،ومل ال وقد نش���أت
يف احلض���ن الطه���ور؟ ورضع���ت م���ن أث���داء
النور ،فكانت حبق ذلك السهم الذي أطلقته
اليد اإلهلية ،ونفح���ة العطر اليت فاحت من
عبقات الرس���الة احملمدية ،وش���عاع الشمس
الذي أضاء وجه األمة ،وهلل در القائل فيها:
خج ً
ال من نور بهجتها
األفـق
تتوارى
ُ
الشمس يف ِ
وحــيا ًء مـــــن مشائلهــا
الورق
يستظل ال ُغصن فـي ِ
وإذا كانت مثة شخصيات تسمو وترقى
قب���ل أن ُتولد ،لتك���ون مشوس���اً متوقدة تنري
دروب األجي���ال ع�ب�ر العص���ور ،فال َّ
ش���ك َّ
أن
الس���يدة فاطمة الزهراء هي من أخص تلك
الش���خصيات ،فلي���س جبدي ٍد أن نق���ول :إنها
(س�ل�ام اهلل عليه���ا) ق���د حازت عل���ى كمال
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العق���ل ،وطي���ب الصف���اء ،وك���رم احملت���د،
ونشأت نش���أة إميان ويقني ووفاء وإخالص
وزه���د ،وق���د ح���ذت ح���ذو أبيه���ا املصطف���ى
يف كل كم���ال واس���تقامة ومش���وخ حت���ى
قالت عنها عائش���ة( :ما رأي���ت أحداً من خلق
اهلل أش���به حديث���اً وكالماً برس���ول اهلل من
فاطمة ،وكان���ت إذا دخلت عليه أخذ بيدها
فقبله���ا ورح���ب به���ا وأجلس���ها يف جملس���ه،
وكان إذا دخ���ل عليها قامت إليه ورحبت به
وأخذت بيده فقبلتها)
جو ش���عت
عاش���ت (صلوات اهلل عليها) يف ٍّ
عليه أن���وار النبوة والرس���الة والعلم والفكر
والعط���اء مبختل���ف جوانب���ه اإلنس���انية
واإلجتماعي���ة ،حتى غدت ركناً من أركان
جس���دت اإلس�ل�ام كل���ه خلقا
الرس���الة ،بل َّ
وتكام�ل�ا وع���زاً ومشوخ���اً
ً
وخلق���ا وتواضع���اً
ُ
وعطا ًء وثورة ،وه���ي اليت قال عنها احلافظ
أب���و نعي���م يف حلية األولي���اء( :إنه���ا صلوات
اهلل عليها من ناس���كات األصفي���اء ،وصفيات
األتقياء ،البتول البضعة ،الشبيهة بالرسول،
ألصق أوالده بقلبه لصوقاً ،وأوهلم بعد وفاته
حلوق���اً ،كانت ع���ن الدنيا ومتعته���ا عازفة،
وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة)..
ومن عطاءات العلوم الفاطمية خطاباتها
املتع���ددة ،وال�ت�ي م���ن أبرزه���ا م���ا تس���مى
(باخلطب���ة الفدكي���ة) وال�ت�ي ألقته���ا بكل
أنفة حممدي���ة ،وبالغة علوية ،يف املس���جد
النبوي الش���ريف حبض���ور اخلليفة ومجع
كب�ي�ر من الصحاب���ة ،وهي خطب���ة موثقة
وثقته���ا مصادر املس���لمني املختلف���ة وأهمها

(الس���قيفة ألمحد اجلوهري املتوفى 262هـ)
و (اإلمامة والسياس���ة البن قتيبة الدينوري
املتوف���ى 276ه���ـ) و (بالغ���ات النس���اء الب���ن
طيف���ور املتوف���ى 280ه���ـ) و(م���روج الذه���ب
للمس���عودي املتوف���ى 346ه���ـ) و (الش���ايف يف
اإلمامة للش���ريف املرتضى املتوفى 436هـ) و
(االحتجاج للطربس���ي وهو من أعالم القرن
الس���ادس اهلج���ري) و (ش���رح نه���ج البالغة
الب���ن أبي احلديد املتوفى 655هـ) و (كش���ف
الغمة لألربل���ي املتوفى 692ه���ـ) وغريها من
املصادر األخرى..
لق���د مثلت اخلطبة الك�ب�رى (الفدكية)
م���ا نس���تطيع أن نس���ميها أول ثورة س���لمية
بيض���اء يف التاري���خ اإلس�ل�امي ،قائ���د ه���ذه
الثورة الس���يدة الزهراء ،وس�ل�احها اخلطاب
القرآن���ي والرس���الي ،وجنوده���ا الكلم���ات
اليت جرحت مش���اعر (الصحاب���ة!!) بال ُعمق
فأجهشتهم بالبكاء والنحيب!!
مل���ا تضمنت���ه ه���ذه اخلطبة م���ن مباحث
عقيدية مهمة ،وما حوته من علل تشريعية
كث�ي�رة ،وما متيزت به من م���ن دقة البيان،
ومجالي���ة األس���لوب ،وفصاح���ة األلف���اظ،
وبالغة اخلط���اب ،وروعة النظم ،فض ً
ال عن
أهمي���ة موضوعه���ا االحتجاج���ي ،وقيمة ما
مغ���از وأهداف ،حت���ى حارت بها
وراءه���ا من
ٍ
عقول البلغاء..
لق���د تضمن���ت اخلطبة افتتاحية س���نتها
الس���يدة الزه���راء يف خطبته���ا ،دأب عليه���ا
املس���لمون فيم���ا بع���د فص���ارت افتتاحي���ة
تقليدي���ة( :احلم���د هلل عل���ى م���ا أنع���م ،وله
الشكر على ما أهلم والثناء مبا قدم)...
ث���م اس���تثمرت الس���يدة الزه���راء (عليها
الس�ل�ام) معارفه���ا الكث�ي�رة وعلمه���ا النافذ
يف الق���رآن ،وامتالكه���ا ناصي���ة اللغ���ة يف
خطبته���ا ،فقد رأت يف ذلك أس���لوباً مناس���باً
لتفجري طاقات املسلمني يف خمتلف املعارف
اإلهلية ،حي���ث توزعت خطبته���ا بني احلمد
والتوحي���د والنب���وة م���ن جهة ،واس���تذكار
العصر اجلاهلي واجنازات الرسول األكرم
(صلى اهلل عليه وآل���ه) من جهة أخرى ،دون
أن تهم���ل احلديث عن القرآن الكريم ،وبيان
فلس���فة اإلس�ل�ام وش���رائعه ،وااللتفات إىل
طريق���ة احلكم وطبيعتها يف عهد الرس���ول
خص���ت يف خطبته���ا ه���ذه
الكري���م ،كم���ا َّ
خط���اب طائفة من احلاضري���ن (املهاجرين
واألنصار)..
وكان���ت اخلطب���ة تتخ���ذ م���ن التاري���خ
منف���ذاً للتح���ول إىل س���ياق أدب���ي مقن���ع

مقاالت ..

للمتلق�ي�ن ومؤث���ر يف تكوي���ن طائف���ة م���ن املتلقني
تسرتجع خزينها الفكري وتتشكل يف اتساق تتحقق
فيه استجابة القارئ..
كم���ا أن املس���حة البالغي���ة للخطب���ة كان���ت
واضحة ج���داً حتى ع�َّب�رَّ عنها أح���د الباحثني بقوله
(إنه���ا حبق ملخ���ص نهج البالغ���ة ،كما َّ
أن س���ورة
الفاحت���ة تلخ���ص الق���رآن الكري���م) حي���ث تضمنت
اخلطبة الفاطمية الكثري من املضامني العميقة.
واملتتب���ع للخطب���ة الفاطمي���ة يراه���ا زاخ���رة مبا
يسمى (باملظاهر االتساقية) وفق مفهوم
(لس���انيات الن���ص) من قبي���ل التماس���ك النصي،
واس���تنطاق لغ���ة الن���ص ،حي���ث اس���تعانت الس���يدة
الزهراء بأكثر املعايري النصية من قبيل (القصدية،
التناصي���ة ،املقامي���ة ،اإلخبارية ،املقبولي���ة ،التضام،
التماسك)..
وق���د أب���رزت اجلان���ب األخالق���ي املتمي���ز ال���ذي
اتصفت به مدرس���ة أه���ل البيت ،وهذا ب���دوره يؤدي
إىل ما يس���مى (بأدب االحتجاج) حيث كان خطابها
(صلوات اهلل عليها) خطاباً حضارياً متوازناً وحمافظاً
عل���ى كل املعاي�ي�ر العلمي���ة واألخالقي���ة واألدبية،
ومتى ما كان اخلطاب حيمل هذه األدبيات فسوف
حيقق وبال ريب مشروعية وصدقية القضية..
و تضمن���ت يف بع���ض فقراته���ا (النق���د الس���اخر
وال�ل�اذع) س���واء لل���ذي اغتص���ب اخلالف���ة أو الذين
وافق���وه وآزروه على ذلك ،حيث اس���تعملت الس���يدة
الزه���راء األس���لوب االس���تنكاري ال���ذي تتن���وع في���ه
أس���اليب اللغة وصيغها األخرى م���ن تقريع وتوبيخ
وتعجب إنكاري.
وأه���م ما دلت عليه اخلطبة ه���و الدفاع عن احلق
ودفع الباط���ل ولو بالكلم���ة واحملاجج���ة واجملادلة،
ولو مل تفعل الس���يدة الزه���راء ذلك لكانت قد أعطت
ملغتص�ب�ي اخلالف���ة الش���رعية يف حكمه���م ،فجاءت
خطبته���ا الك�ب�رى لتصح���ح اخلط املنح���رف وتضع
النق���اط على احل���روف ،وعندها انقس���م الناس إىل
أه���ل ح���ق وأهل باط���ل (ليهل���ك من هلك ع���ن بينة
وحييى من حي عن بينة)

أهم م���ا دلت علي���ه اخلطبة هو
الدفاع عن احلق ودفع الباطل ولو
بالكلم���ة واحملاجج���ة واجملادل���ة،
ول���و مل تفع���ل الس���يدة الزه���راء
ذلك لكان���ت قد أعط���ت ملغتصيب
اخلالفة الشرعية يف حكمهم..
33
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مقاالت ..

شبهة:

إنكـار األخبار الواردة بسبي أهـل بيت اإلمــام
الحسين (عليه السالم) بعد استشهاده

د .هادي عبد النيب التميمي /الكلية اإلسالمية اجلامعة

لقد ك ّذب ابن تيمية قضية سيب أهل البيت (عليهم السالم) ومحلهم على
اجلمال ،ووصف القائلني بذلك ممن ال عقل هلم وأضاف ( ...وال سبى أهل
البيت أحد ،وال ُسيب منهن أحد).
وذكر يف منهاج السنة( :وأما ما ُذكر من
سيب نسائه والدوران بهم يف البلدان ومحلهم
على اجلمال بغ�ي�ر اقتاب فهذا كذب وباطل،
ما س���بى املس���لمون وهلل احلم���د هامشية قط
وال استحّلت امة حممد صّلى اهلل تعاىل عليه
وسلم س�ب�ي بين هاش���م قط ولكن أهل اهلوى
واجلهل يكذبون كثرياً) ثم استأنف كالمه
بال دليل علمي فقال:
( ...ويف اجلمل���ة فما يعرف يف اإلس�ل�ام ان
املس���لمني س���بوا امرأة يعرفون انه���ا هامشية
وال س�ب�ي عيال احلس�ي�ن بل ملا دخلوا دار يزيد
قام���ت النياح���ة يف بيته واكرمه���م وخيرّ هم
ب�ي�ن املقام عنده والذهاب إىل املدينة فاختاروا
الرجوع إىل املدينة ،وال طيف برأس احلسني،
وهذه احل���وادث فيها من الك���ذب ما ليس هذا
موضع بسطه).
ويتضح نفي ابن تيمية لقضية الس�ب�ي بال
أي دلي���ل علمي ،مع أنه اع�ت�رف بوصول أهل
بيت اإلمام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام إىل الشام
ودخوهلم على يزيد ،ف�ل�أي غرض كان هذا
الذهاب؟ وألي غاية؟ إذا مل يكن سبياً وتنكي ً
ال
بأهل بيت النبوة.
إن تكذي���ب اب���ن تيمي���ة خلرب الس�ب�ي هو
تكذيب جريء مبا نقله اوثق
ا ملؤ ر خـــــ�ي�ن
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 بنظ���ره  -الذين أرخوا هل���ذا احلدث ،كابنس���عد ،والزبري بن بكار ،وابن أبي الدنيا الذين
اعتم���د عليهم ابن تيمية حني أراد ان يُثبت ان
رأس اإلم���ام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام مل ينقل
إىل القاهرة وال إىل عس���قالن ،وجعلهم اعلم
واص���دق من غريهم ألنه���م ال يذكرون نقل
ال���رأس الش���ريف إىل القاه���رة أو عس���قالن!
ولكنه���م مجيع���اً ق���د أثبتوا س�ب�ي أه���ل البيت
عليه���م الس�ل�ام ونهبهم ومحلهم كالس���بايا
إىل الكوف���ة ث���م من هناك إىل يزيد يف الش���ام
ومعه���م رأس اإلمام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام،
واثبتوا قصة يزيد مع الرأس الش���ريف ونكته
بالقضي���ب ،ومتثله بالش���عر وق���د نقله عنهم
ابن اجلوزي .فألي س���بب جاز له أن يُكذب من
وثقهم يف قضية دون قضية؟
وق���د توافق ش���اهني مع اب���ن تيمية يف هذا
التكذي���ب ونقل رأي األخري ورجح أن ابن زياد
أحس فداحة
بعد ان ذهبت عنه نش���وة النصر ّ
خطئه وكان ذلك الش���عور هو املس���يطر على
بعض أفراد أس���رته ،ونقل ه���دم عبيد اهلل بن
زياد دار رجل قت���ل ولدين لعبد اهلل بن جعفر
كانا ممن اشرتكا يف الطف وجلآ إليه خوفاً
من بطش ابن زياد لكن مما
نالحظ���ه َّ
إن

ال���راوي الذي روى فعل ابن زياد بذلك الرجل
ه���و نفس ال���راوي ال���ذي ذكر إرس���ال رأس
اإلمام احلس�ي�ن عليه السالم إىل يزيد ونكثه
بالقضي���ب فلماذا ختيرّ ش���اهني خ�ب�راً وترك
آخر؟
وبنفس هذا اللون من التعصب كذب ابن
تيمية وش���اهني ما روي ع���ن نكت يزيد لثنايا
اإلمام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام واعرتاض أبي
ب���رزة األس���لمي على ذل���ك فقال اب���ن تيمية:
(فف���ي احلديث ما ي���دل على أن���ه كذب فإن
الذين حضروا نكت���ه بالقضيب من الصحابة
مل يكونوا بالشام وإمنا كانوا بالعراق ،والذي
نقله غري واحد ْأن يزيد مل يأمر بقتل احلسني
وال كان له غرض يف ذلك بل كان خيتار ان
يكرمه ويعظمه).
أما ش���اهني فأض���اف بعد ان نق���ل رأي ابن
تيمية( :وليس معق���و ً
ال ان يتكرر هذا احلدث
يف العراق والش���ام معاً أو أن حيدث يف جملس
اب���ن زي���اد ث���م يتكرر مثل���ه متام���اً يف جملس
يزي���د ،ولكن ال���رواة اس���تغلوا ذلك ليش���وهوا
صورة الرجلني معاً ،وليزيدوا الس���خط على
بين أمية).
ومما يرد به على رأي ابن تيمية ان املصادر
مل تص���رح بنفي وجود أبي برزة يف هذا الوقت
يف بالد الش���ام ،وإن ذكرت مص���ادر ترمجته
ان���ه من س���كنة البصرة فما املان���ع أن يكون يف
هذا الوقت يف بالد الش���ام ألي حاجة؟ السيما
وانن���ا ال منلك م���ا يثبت وج���وده يف الكوفة ،أو
نفي ذهابه إىل بالد الشام.
أم���ا ش���اهني فق���د انس���اق وراء غرضه من
كتاب���ه يف نف���ي أي اته���ام موجه لب�ن�ي أمية،
فس���عى جاه���داً لتكذي���ب أي رواي���ة مت���س
س�ي�رتهم ،فال عجب ان ينف���ي تكرار اعرتاض
الصحاب���ة زيد ب���ن أرق���م (يف الع���راق) ،وأبي
ب���رزة االس���لمي (يف الش���ام) عل���ى نك���ت ثنايا
اإلمام احلس�ي�ن عليه الس�ل�ام ،بل ينفي وجود
مع�ت�رض م���ن األصل فيق���ول( :وأص���ل هذه
ٍ
الرواي���ة الذي زي���د علي���ه ...،أتي عبيد
اهلل ب���ن زي���اد ب���رأس

احلسني ،فجعل يف طست فجعل ينكت ،وقال
يف حس���نه ش���يئاً ،فقال أنس« :كان أش���بههم
برسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،وكان
خمضوب���اً بالومس���ة «؛ فالتق���ط ال���رواة ه���ذا
القدر لينس���جوا منه هذه القصة؛ وليمزجوها
باخليال اخلصب والعاطفة احلزنى).
لق���د إن�ب�رت الس���يدة زينب عليها الس�ل�ام
لتفضح يزيد ،ولتثبت يف خطبتها يف جملسه
يف ب�ل�اد الش���ام ع���دة وقائ���ع تارخيي���ة حاول
البع���ض ان خيفوه���ا من كتبه���م أو يك ّذبوها
كما فعل ابن تيمية ،إذ خطبت فقالت:
(احلم���د هلل رب العامل�ي�ن والس�ل�ام عل���ى
س���يد املرس���لني ،صدق اهلل تعاىل إذ يقول [ ُث َّم
السو َءى أَ ْن َ
َ
كَ
ان َعا ِق َب َة َّال ِذ َ
ك َّذبُوا
ين أَ َس���ا ُءوا ُّ
ُ
ْ
َ���ات اللهَِّ َو َ
كا ُنوا ِبهَا ي ْ
َس��� َته ِزئون] أظننت يا
ِبآي ِ
يزيد! حني أخ���ذت علينا أقطار األرض وآفاق
السماء ،وأصبحنا نساق كما تساق ُ
األسارى،
أن بن���ا على اهلل هواناً ،وبك عليه كرامة؟ وان
ذلك لعظ���م خطرك عنده ،فش���مخت بانفك،
ونظ���رت يف عطف���ك ج���ذالن مس���روراً ،حني
رأيت الدنيا لك مستوس���قة ،واألمور متسقة،
ال مه ً
وحني صفا لك ملكنا وسلطاننا ،فمه ً
ال!
َّ
أنس���يت ق���ول اهلل تع���اىل [ َو َال يحَ ْ َس�َب�نَ َّ ال ِذ َ
ين
َْ
ك َف��� ُروا أَ مَّ َ ْ
َ
���ه ْم ِإ مَّ َ
نا
ن���ا مُنِليِثمْ لهَُ ْم َخ�ْي�رْ ٌ لأِ ن ُف ِس ِ
ْ
ْ
ً
اب ُم ِه ٌ
ني]
مُنِلي لهَُ ْم ِل َيزدَادُوا إ ا َولهَُ ْم َع َذ ٌ
وتسرتس���ل عليه���ا الس�ل�ام فتذك���ر يزيد
بانه ابن الطلقاء بل وتس���تصغر قدره بس���ؤال
متهكم حيث تقول (أمن العدل يا بن الطلقاء!
ختدي���رك حرائ���رك وإماءك ،وس���وقك بنات
رسول اهلل سبايا؟ قد هتكت ستورهن ،وأبديت
وجوهه���ن ،حي���دى به���ن م���ن بل���د إىل بل���د،
ويستش���رفهن أهل املناه���ل واملناقل ،ويتصفح
وجوههن القريب والبعيد ،والدني والشريف،
ولي ،وال من محاتهن
ليس معهن من رجاهلن ّ
محي ،وكي���ف ترجى املراقبة ممن لفظ فوه
ّ
اكباد الس���عداء ،ونبت حلمه بدماء الش���هداء؟
وكي���ف يس���تبطأ يف بغضن���ا أه���ل البيت َمن
نظر إلينا بالشنف والشنآن
و ا أل ح���ن

فك����د كي����دك ،واس����ع
سعيك ،وناصب جهدك،
واهلل ال متح����و ذكرن����ا،
وال متيت وحينا..
واالضغان؟ ثم تقول غري متأثم وال مستعظم:
ليت أشيـاخي ببدر شهـــدوا
جزع اخلزرج من وقع األسل
ألهـــــــلوا واستهــــلوا فرحــــا
ثم قـالوا يا يزيـــــد ال تشـــــل
قد قتلنا القرم من ساداتهم
وعدلنـــــاه بـبدر فـــــــــأعتدل
منحني���اً عل���ى ثنايا أبي عب���د اهلل تنكتها
مبخصرتك ،وكيف ال تقول ذلك ،وقد نكأت
القرح���ة ،واس���تأصلت الش���أفة بإراقتك دماء
ذري���ة آل حممد ،وجن���وم األرض من آل عبد
املطلب؟ أتهتف بأش���ياخك؟ زعم���ت تناديهم،
فلرتدن وش���يكاً موردهم ،ولتودن أنك ش���للت
وبكمت ،ومل تكن قلت ما قلت.
ث���م تتوج���ه إىل اهلل بالدع���اء وه���و س�ل�اح
املؤمن فتقول ( اللهم خذ حبقنا ،وانتقم ممن
ظلمن���ا ،واحل���ل غضب���ك مب���ن س���فك دماءنا،
وقتل محاتنا) وتتوع���ده وختوفه من مصريه
الذي سوف يلقاه ( فواهلل ما فريت إ ّ
ال جلدك،
وال جزرت إ ّ
ال حلمك ،ولرتدّن على رسول اهلل
حتملت من س���فك دماء ذريت���ه ،وانتهاك
مب���ا ّ
حرمت���ه يف حلمت���ه وعرتت���ه ،وليخاصمن���ك
حيث جيمع اهلل تعاىل مشلهم ،ويلم ش���عثهم،
ويأخ���ذ هل���م حبقه���مَ [ ،و َال تحَ ْ َس�َب�نَ َّ َّال ِذ َ
ي���ن
ْ
ْ
ِّه ْم
يل اللهَِّ أَ ْم َوا ًتا بَ���ل أَ ْح َيا ٌء ِعن َد َرب ِ
���ب ِ
ُق ِت ُلوا فيِ َس ِ
ُر َز ُق َ
يْ
ون] ،فحس���بك

ب���اهلل حاكم���اً ،ومبحمد خصم���اً ،وجبربئيل
ظه�ي�راً وس���يعلم م���ن س���ول ل���ك ومكنك من
رقاب املس���لمني ،ان بئس للظاملني بدال ،وايكم
علي
ش���ر مكان���اً واضعف جن���دا ،ولئن ج���رت ّ
الدواهي خماطبتك ،فاني ألس���تصغر قدرك،
واس���تعظم تقريعك ،واس���تكرب توبيخك ،لكن
العيون ع�ب�رى ،والصدور ح���رى ،أال فالعجب
كل العج���ب لقتل ح���زب اهلل النجباء ،حبزب
الش���يطان الطلقاء ،فتلك االي���دي تنطف من
دمائن���ا ،وتل���ك األف���واه تتحل���ب م���ن حلومنا،
وتل���ك اجلث���ث الطواه���ر الزواك���ي تنتابه���ا
العواس���ل ،وتعفوها الذئ���اب ،وتؤمها الفراعل،
فلئ���ن اختذتنا مغنماً ،لتجدنا وش���يكاً مغرماً،
ح�ي�ن ال جت���د إ ّ
ال م���ا قدم���ت ي���داك ،وان اهلل
ليس بظالم للعبيد ،فإىل اهلل املش���تكى ،وعليه
املعول).
ثم تتحدى عقيلة الطالبيني عليها السالم
يزي���د يف موقف أش���جع ما يك���ون وتبلغه بأنه
اخلاس���ر األك�ب�ر فتق���ول له( :فك���د كيدك،
واسع س���عيك ،وناصب جهدك ،واهلل ال متحو
ذكرن���ا ،وال متي���ت وحينا ،وال ت���درك أمدنا،
وال ترح���ض عن���ك عاره���ا ،وال تغي���ب من���ك
ال فن���د! وأيامك إ ّ
ش���نارها ،فهل رأيك إ ّ
ال عدد!
ومشل���ك إ ّ
ال بدد! يوم ينادي املن���ادي :أال لعنة
اهلل عل���ى الظامل�ي�ن ،فاحلم���د هلل ال���ذي خت���م
ألولنا بالس���عادة والرمحة ،وآلخرنا بالشهادة
واملغف���رة واس���أل اهلل ان يكم���ل هل���م الث���واب
ويوج���ب هلم املزيد وحس���ن امل���آب ،وخيتم بنا
الش���رافة انه رحي���م ودود ،وحس���بنا اهلل ونعم
الوكيل ،نع���م املوىل ونعم النص�ي�ر)) ،وليس
هن���اك م���ن رد أبل���غ م���ن ه���ذه اخلطب���ة اليت
حتدثت بها الس���يدة زينب عليها الس�ل�ام عن
وقائ���ع تارخيي���ة عاصرتها بنفس���ها ،تدحض
أقوال الذين حاولوا الدفاع عن الدولة األموية
وعن يزي���د وطغمته متنكري���ن لكل احلقائق
اليت رواها املؤرخون يف كتب التاريخ.
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مقاالت ..

إن القص���ص القرآن���ي بوصف���ه أعظم
املص���ادر وأوثقه���ا يف أي���دي الع���رب ملنهج
متمي���ز يف قص القص���ص باللغة العربية،
تكف���ي للكش���ف ع���ن الف���ارق اهلائ���ل ب�ي�ن
القص���ص القرآن���ي وقص���ص الش���عوب
واللغ���ات األخ���رى ،بلغ هذا الف���ارق حد ما
بني احلق والكذب.
واف���ر
بنت���اج
ويزخ���ر األدب العرب���ي
ٍ
ٍ
يس���تلهم م���ن القص���ة أدوات���ه وخياالت���ه
وم���داده ؛ ذلك ملا للقصة من أثر واضح يف
نفوس األدباء.

الدكتور حسني لفته حافظ
مركز دراسات الكوفة

قصة ابراهيم الخليل عليه السالم..

واثرها املوضوعي يف االدب العربي

رب العامل�ي�ن والصالة
بس���م اهلل الرمح���ن الرحي���م احلم���د هلل ّ
والس�ل�ام عل���ى خري االن���ام حمم���د االم�ي�ن وال بيت���ه الطيبني
الطاهري���ن وبعدُ ..يعد موض���وع القصة القرآنية م���ن املواضيع
الدراس���ية اخلصبة نظرا ملا متتاز به القص���ة القرآنية من تعدد
أس���لوب وطريق���ة ع���رض ،فض�ل�ا ع���ن تن���وع الص���ور القرآنية
والسيما يف قصة نيب اهلل إبراهيم اخلليل عليه السالم..
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حمطات من حياة ابراهيم اخلليل عليه
السالم:
إبراهيم اخلليل (عليه السالم) هو أبو
األنبياء وثاني أول���ي العزم وأكرب األنبياء
من بعد نوح عليه السالم وخليل الرمحن،
قال س���بحانه وتع���اىل» َم���ا َ
كَ
يم
ان ِإ ْب َر ِاه ُ
َيهُو ِديًّ���ا َو َ
ال َن ْص َرا ِن ًّي���ا َو َل ِك���ن َ
كَ
ان َح ِني ًف���ا
ُّم ْس ِل ًما َو َما َ
ك َ
كَ
ني «.
ان ِم َن المُْ ْش ِر ِ
وق���د جاء يف علل الش���رائع مس���ندا إىل
اإلمام الرضا عليه السالم قال« :إمنا اختذ
اهلل إبراهي���م خليال ألنه مل ي��� ُر ّد أحدا قط
ومل يس���ال أحدا غ�ي�ر اهلل عز وج���ل» ،وعن
الن�ب�ي (صل���ى اهلل علي���ه وآله وس���لم)« :ما
اخت���ذ اهلل إبراهي���م خلي�ل�ا إال إلطعام���ه
الطعام وصلواته بالليل والناس نيام وقال
كا َن ْ
س���بحانه وتع���اىل» َق ْ
���د َ
���ت َل ُك ْم أُ ْس��� َو ٌة
ْ
ي���م َو َّال ِذ َ
ي���ن َم َع��� ُه ِإذ َقا ُلوا
َح َس��� َن ٌة فيِ ِإ ْب َر ِاه َ
ِل َق ْو ِم ِه ْ
ُراء ِمن ُك ْم َوممِ َّ ���ا َت ْع ُبد َ
ُون ِمن
���م ِإَّن���ا ب َ
ُون اللهَِّ «.
د ِ
ولد يف أور الكلدانيني يف العراق وكان
قوم إبراهيم عليه السالم الذين ولد فيهم
يعبدون الكواكب السيارة واألصنام ،وقد
دلت اآلثار اليت اكتش���فت يف العراق على
صحة م���ا ع���رف يف التاريخ م���ن عبادتهم
لألصن���ام الكث�ي�رة ،كم���ا ورد يف الق���رآن
الكريم ،حتى كاد يك���ون لكل منهم صنم
خاص ب���ه ،وإبراهي���م عليه الس�ل�ام فيهم
يرى صدّهم ويس���مع كفرهم باهلل وآياته
ويش���هد ش���ركهم وهو مع ذل���ك دائب يف
التبليغ ال يثنيه كفر قومه.
لق���د كان���ت قصة إبراهيم اخلليل
(علي���ه الس�ل�ام) م���ن أكث���ر القص���ص
القرآني���ة ال�ت�ي اش���تملت عل���ى اإلش���ارات
الرمزية ،ومن اجلدير بالذكر أن الشعراء
قد افادوا من قصة إبراهيم (عليه السالم)

يف توش���يح أش���عارهم ،مكتف�ي�ن باللمح���ة
الدال���ة القص�ي�رة اهلادف���ة تاركني لذهن
الق���ارئ رب���ط املثل بالقص���ة ليفهم املعنى
الذي قصده الشاعر يف إشارته أو استعارته
لص���ورة من الص���ور املتعلق���ة بقصة النيب
إبراهي���م (عليه الس�ل�ام) .وقد ب���دأت هذه
اإلشارات الرمزية مع بداية الرحلة األوىل
إذ أعلن اخلليل انه ذاهب إىل ربه ليش���فيه
ويهديه إذ يقول « ِإ ِّني َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي ِلَّل ِذي
ات َو َ
األ ْر َ
ض َح ِني ًفا َو َما أَ َن ْا ِم َن
َف َط َر َّ
الس َما َو ِ
ك َ
ني».
المُْ ْش ِر ِ
وب���دأت مرحل���ة ثانية متثلت اإلش���ارة
فيه���ا إىل بناء البيت قال تع���اىل « َوِإ ْذ ي ْ
َر َف ُع
اع ُ
يل َرَّب َنا
ِإ ْب َر ِاه ُ
يم ْال َق َو ِاع َد ِم َن ْال َب ْي ِت َوإِسمْ َ ِ
َت َقَّب ْ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
���ل ِمنا ِإن���ك أ َ
يم» فبناء
���م ُ
يع ال َعِل ُ
نت َّ
الس ِ
البي���ت يعين يف حقيقته إس�ل�ام الظاهر أو
ظاهر اإلس�ل�ام ،وهو أول مراتب اإلس�ل�ام
الذي يعين توحيد الظاهر هلل.
حتى أن بعض الدارسني رأى أن سرية
املصطف���ى اخل���امت (صل���ى اهلل علي���ه وآله
وسلم) بتمامها جتسيد للرمز اإلبراهيمي
إذ ان���ه اقتف���ى اث���ر اخللي���ل يف املف���ردات
البارزة ملسريته فكان من هاهنا كماال ملّلة
إبراهيم.
األثر املوضوعي:
وحياول ه���ذا املبحث أن يس���لط الضوء
عل���ى طبيع���ة تعام���ل الكتاب م���ع القصة
ومعرفة الس���بب الذي يدف���ع الكاتب ألخذ
هذه القصة دون غريها ،فضال عن معرفة
العالق���ة ب�ي�ن القص���ة وطبيع���ة املوض���وع
الذي س���خرت له القصة،وملاذا تأثر الكاتب
بالقصة.
واحلدي���ث ع���ن الديان���ة احلنيفي���ة
قديم فق���د ذكر الدكتور ج���واد علي إن
األحن���اف هم ش���رحية من الع���رب كانوا
عل���ى دين الن�ب�ي إبراهيم (عليه الس�ل�ام)،
وهم ليس���وا م���ن اليهود أو النص���ارى ،وقد
نس���ب إليهم حتريم اخلمر على أنفس���هم،
والنظر والتأمل يف خلق اهلل تعاىل ،ونسبوا
إليهم أداء شعائر احلج.
يب���دو أن احلنفي���ة أث���رت يف املظاه���ر
االجتماعي���ة واألدبي���ة قبل اإلس�ل�ام وقد
برز ذلك يف الش���عر بشكل جلي ،إذ يالحظ
م���ن خ�ل�ال ه���ذا الش���عر ،أن اإلس�ل�ام مل
يك���ن ق���د أت���ى مفاج���أة ،ب�ل�ا إرهاص���ات،
أو مقدم���ات ديني���ة ،إذ كان ش���عرها

ميث���ل تلك اإلرهاص���ات يف أواخ���ر العصر
اجلاهلي،كش���عر زيد بن عمرو بن نفيل،
وأمي���ة ب���ن أب���ي الصل���ت الثقف���ي ،ولبيد
العامري ،وزهري بن أبي سلمى
وم���ن األمثل���ة اليت تش�ي�ر إىل تسلس���ل
النبوة من هود وصاحل إىل موسى وإبراهيم
ثم إىل حممد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
وهي منس���وبة إىل ورقة ب���ن نوفل وكما
أورد صاح���ب كتاب بل���وغ األرب واألبيات
هي:
أتبكر أم أنت العشيــــــة رائـــــــــح
ويف الصرب من إضمارك احلزن قادح
وظين به أن سوف يبعث صادقا
كما أرسل العبدان هود وصالـــــــح
وموسى وإبراهيم حتى يرى له
بهاء ومنشور من الذكر واضــــــح
لق���د كان الق���رآن الكري���م هو املش���عل
األكرب الذي عم نوره ش���به جزيرة العرب
أوال ،ثم انطلق بعد ذلك يف أحناء املعمورة،
ان���ه كالم اهلل الذي انزل على نبيه الكريم
ه���دى ون���ورا للن���اس كافة ،وق���د وصف
الرس���ول (صل���ى اهلل عليه،آل���ه وس���لم)
كت���اب اهلل فقال « كت���اب اهلل فيه خرب ما
قبلك���م ،ونبا ما بعدكم ،وحك���م ما بينكم،
وه���و الفصل الذي ليس باهل���زل ،هو الذي
ال تزي���غ به األهواء وال تش���بع منه العلماء،
وال خيل���ق ع���ن كث���رة ال���رد ،وال تنقضي
عجائب���ه ،ه���و الذي م���ن تركه م���ن جبار
قصم���ه اهلل .،وم���ن ابتغ���ى اهل���دى يف غريه
أضل���ه اهلل ،وه���و حبل اهلل املت�ي�ن ،والذكر
احلكيم ،والصراط املستقيم».

كان موق���ف الن�ب�ي
إبراهيم (عليه الس�ل�ام)
خري مص���داق للعبودية
ال���ذي ازده���ر عل���ى ي���د
اخللي���ل ان���ه تش���خيص
للتضحي���ة بأع���ز حبيب
تلبية لنداء اهلل ع ّز وجل.

ومن اجلدير بالذكر أن طبيعة تعامل
الكت���اب م���ع القص���ة اختلفت ب�ي�ن الكتاب
القدامى وكان تأثريها خيتلف من كاتب
إىل آخ���ر كل حبس���ب ثقافت���ه وتوجه���ه
الفكري ،فنجد ّ
أن ابن عبد ربه األندلس���ي
(ت328هـ) قد تناول القصة الش���ريفة من
جانب متثل يف ش���دة االختب���ار الذي وضع
اهلل س���بحانه وتعاىل إبراهي���م اخلليل فيه
وانه واجه اختب���ارا صعبا للغاية ،وقد اثبت
النيب الش���اب م���دى ثبات���ه أمام ه���ذه النار
الضخمة اليت س���جروها وأحاطوها بسياج
مرتف���ع ،ومجع���وا هلا م���ن الوق���ود الكثري،
ويوضح النيب الواثق املطمئن على مسافة
من الس���نة الن���ار يف منجنيق ،وه���ذا النيب
كان معه س�ل�اح الدعاء والتضرع إىل اهلل،
واس���تجاب اهلل لعبده الصادق دعاءه فكانت
املعجزة « ُق ْل َن���ا يَا َنا ُر ُ
كو ِني ب َْردًا َو َس�َل�اَ ًما
يمَ ،وأَ َرادُوا ِب ِه َ
ك ْيدًا َف َج َع ْل َن ُ
اه ُم
َع َل���ى ِإ ْب َر ِاه َ
الأْ َ ْخ َس ِر َ
ين «.
أما أبو حي���ان التوحيدي (ت400هـ) فقد
تعامل م���ع القصة من جان���ب لغوي مبينا
اإلعجاز اللغوي اجملود يف ثنايا القصة من
خ�ل�ال حديثه ع���ن لفظة ّ
(ت���ل) الواردة يف
قوله تعاىل « وتّله للجبني» ،قال التوحيدي
«وأما التل فمصدر تله يتله إذا صرعه ويف
الكتاب املعجز «وتّله للجبني»).
افت�ت�ن ادب���اء الع���رب باس���لوب الق���رآن
ونظم���ه احملكم وامجعوا على االقبال عليه
قدميا وحديث���ا ،وال عجب فان العبارة منه
او الكلمة يقتبس���ها االديب تش���ع يف مساء
كالمه كالكوكب الساطع
أم���ا اب���ن األثري (ت637هـ) فقد س���لط
الض���وء على جانب آخر م���ن قصة إبراهيم
يتمثل هذا اجلان���ب يف قصة رؤيا إبراهيم
(ع) لذب���ح ابن���ه ،فه���و بع���د أن ي���ورد اآلية
املباركة يعلق عليها بقوله:
«قد يك���ون بش���ارة بنبوته بعد البش���ارة
مبيالده ،وقد يكون اس���تئنافا بذكره بعد
ذك���ر إمساعي���ل علي���ه الس�ل�ام وذحب���ه،
والتأويل متجاذب بني هذين األمرين ،وال
دلي���ل على االختصاص بأحدهما ،ومل يرد
يف القرآن ما يدل على أن الذبيح إمساعيل
ال إسحاق عليهما السالم».
لق���د كان موق���ف الن�ب�ي إبراهي���م (ع)
خري مص���داق للعبودية ال���ذي ازدهر على
ي���د اخلليل انه تش���خيص للتضحية بأعز
حبيب تلبية لنداء اهلل ع ّز وجل.
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مقاالت ..

قراءة يف خمطوطة..

(كتاب قانون السياسة ودستور الرياسة)
د .هاشم حسني ناصر احملنك /جامعة الكوفة

للمخطوطات امتداد يف عمق التاريخ الثقايف والعلمي ،والسيما ما مت تأليفه بعد انتشار اإلسالم يف
أرج���اء الع���امل ،منها املتمثلة بالفتوحات ،واالنفتاح على اآلخر من خ�ل�ال التدوين والرتمجة وتبادل
وتفاعل األفكار يف كل اجملاالت..
وم���ن ه���ذه املخطوط���ات ال�ت�ي تش���رق
مبضامينه���ا الفاعل���ة ،خمط���وط ( كت���اب
قانون السياس���ة ودستور الرياسة ) الذي مت
نش���ره من قبل وزارة الثقافة واإلعالم – دار
الش���ؤون الثقافية العامة –  ،1987وما أش���ار
يف دراس���ته وحتقيقه الس���يد حممد جاس���م
احلديث���ي ؛ بأن املخط���وط ،مؤلفه جمهول،
ورمبا مل يذك���ر املؤلف امس���ه لكونه كان
حمس���وداً م���ن أقران���ه وحماط���اً مبكائدهم،
كما أش���ار مبخطوطته ،واملخطوط يف باب
اإلدارة والسياس���ة والنصيحة ،وتصنيفه يف
علمي األخالق والسياسة..
واملخط���وط مق���دم إىل الس���لطان ش���اه
ش���جاع ب���ن األمري مب���ارز الدي���ن حممد بن
املظف���ر بن املنص���ور ،وجده���م األعلى غياث
الدي���ن حاج���ي ،ونس���به ينته���ي إىل إح���دى
القبائ���ل العربي���ة اليت نزلت خراس���ان أثناء

جملة السفري ـ العدد ( ) 41

38

الفتح اإلس�ل�امي ،وهو من الدولة املظفرية
يف زم���ن الدولة العباس���ية ،احلاكمة لبالد
ف���ارس وكرم���ان وأذربيج���ان وأصفه���ان
وشرياز من سنة  718هـ  795 -هـ ،وقد تعاقب
عليها سبعة سالطني..
واتب���ع املؤل���ف يف تقس���يمه وتش���جريه
للموضوع���ات ،منه���ج حبث يب���دأ بالقوانني،
ث���م جع���ل للقانون قواع���د ،وجع���ل للقاعدة
حبوث���ا ،واحت���وى املخط���وط احملق���ق عل���ى
احملاور اآلتية :
أو ً
ال  :القانون األول ؛ يف تهذيب األخالق،
واملتكون من قاعدتني هما :
 القاعدة األوىل ؛ فيما يتعلق بالفضايل،ويتكون من حبثني :
• البح���ث األول  :يف حص���ر أجن���اس
الفضايل وذكر ُشعبها.
• البح���ث الثاني  :يف حمافظة األخالق

احملمودة.
 القاع���دة الثانية ؛ فيما يتعلق بالرذايل،وتتكون من حبثني :
• البح���ث األول  :يف حص���ر أجن���اس
الرذايل وذكر ُشعبها.
• البح���ث الثان���ي  :يف إزال���ة األخ�ل�اق
املذمومة.
ثانياً  :القان���ون الثاني ؛ يف تدبري األموال،
واملتكون من قاعدتني هما :
 القاعدة األوىل ؛ فيما يتعلق باكتساباألموال ،ويتكون من حبثني :
• البح���ث األول  :يف ط���رق اكتس���اب
األموال.
• البح���ث الثان���ي  :يف الرذاي���ل اجملتنب
عنها فيه.
 القاع���دة الثاني���ة ؛ فيما يتعل���ق بإنفاقاألموال ،وتتكون من حبثني :

• البحث األول  :يف جهات اإلنفاق.
• البح���ث الثاني  :فيما ينبغي للملك يف
اإلنفاق.
ثالث���اً  :القانون الثالث ؛ يف تقويم الرعايا،
واملتكون من قاعدتني هما :
 القاع���دة األوىل ؛ يف خدم امللك ،ويتكونمن حبثني :
• البحث األول  :يف خواص اخلدم.
• البحث الثاني  :يف األجناد.
 القاع���دة الثاني���ة ؛ يف عام���ة الرعاي���ا،وتتكون من حبثني :
• البحث األول  :يف اخلواص.
• البحث الثاني  :يف العوام.
واملؤش���ر األول ال���ذي يظهر ،م���ن الرائع
أن ن���رى واحدة م���ن املخطوط���ات العربية،
والالفت للنظر قول املؤلف :
( ثبت يف علم النفس بالرباهني القاطعة،
واحلج���ج الس���اطعة ،أن لإلنس���ان ث�ل�اث
نفوس) ...
إىل آخ���ر كالمه ،وس���واء كان دقيقا أو
علي���ه ملحوظة ،فهذا أم���ر آخر ،لكون هدف
طروحاته علم..
وبش���كل ع���ام ،ه���و يدل���ل عل���ى النظ���رة
والتوجه واالهتمام العلمي لتوجه الس���لوك
ُّ
ونتائجه ،واالرتباط بينهما..
ونتائج ومؤش���رات التكلي���ف يظهر عند ؛
���ة (ْ )27ار ِج ِعي إِلىَ
(يَا أَ َّي ُتهَ���ا َّ
س المُْ ْط َم ِئَّن ُ
الن ْف ُ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًة ( )28سورة الفجر.
ِّك َر ِ
َرب ِ
ث���م يتوج���ه إىل األخ�ل�اق ،حي���ث حي���دد
أمهات الفضائ���ل بأنها تتمث���ل يف ؛ احلكمة،
الش���جاعة ،العفة ،العدال���ة ،وهي ما جيعلها
املؤل���ف بالقاع���دة األوىل يف الفضائ���ل
النفسانية..
أم���ا القاع���دة الثاني���ة فتتمث���ل فيه���ا ؛
األمراض النفس���انية وكيفي���ة معاجلتها،
وم���ا ظه���ر فيه���ا م���ن الرذائ���ل يف ؛ الق���وى
النفس���انية ،والق���وة الغضبي���ة ،والق���وة
الشهوانية ،والناشئة عن عدم العدالة..
ومن���ه م���ا يتح���دد ويتطل���ب كيفي���ة
معاجلة األم���راض النفس���انية املع�ّب�رّ عنها
باألخ�ل�اق الرذيل���ة ،بالقواع���د الكلي���ة،
وجزئيات األمراض البسيطة واملركبة..
أم���ا القان���ون الثان���ي يف تدب�ي�ر األم���وال،
فتك���ون ل���ه القاع���دة األوىل فيم���ا يتعل���ق
باكتس���اب األم���وال ،واليت دع���ت الضرورة
ومس���ت احلاج���ة إىل كس���ب األم���وال
ليتوس���ل به���ا إىل األغ���راض الصحيح���ة
وه���ي س���تة أم���ور  :اإلنف���اق يف س���بيل اهلل

تع���اىل ،حمافظ���ة الع���رض ودف���ع األعداء،
أعانة األعوان واألصدق���اء وإغاثتهم ،إظهار
الفضائ���ل والكم���االت ،حتصي���ل احملام���د
واملمادح املكتس���بة بها ،وضب���ط أحوال املنزل
ونظ���م األمور ،ول���كل منه���ا توجهاته���ا ،وما
يتعلق يف اإليرادات واإلنفاقات ،وإجيابياتها
وس���لبياتها ،وما يتطلب م���ن اجتناب العجز
والرذائ���ل النفس���ية – الس���لوكية ،وم���ا
يتوج���ه من اتباع أو عدم اتب���اع األمر والنهي
يف اجلعل التش���ريعي ،واالجتاهات الفقهية
وغري الفقهية..
ً
فض�ل�ا عن م���ا يتعل���ق بالع���ام واخلاص،
والعمومي���ات واخلصوصيات ،وما يظهر من
ش���رائط وش���روط اإلنفاق ،والفضائل فيها
املتمثلة ؛ بالكرم ،املروءة ،اإليثار ،الس���ماحة،
واملواساة..
وم���ا يُعارضه���ا ويعيقه���ا ويهدده���ا م���ن
الرذائل ،املتمثلة ؛ بالل���ؤم ،التقتري ،التبذير،
البذخ ،وسوء التدبري..
وكله مما يعين توجهات مقصودة وغري
واع ،ويذكر
واع وغ�ي�ر ٍ
مقص���ودة ،وبش���كل ٍ
املؤل���ف تنبيها وإرش���ادا بأن���ه ؛ ينبغي للملك
أن يص���ون نفس���ه عن مباش���رة االكتس���اب
واإلنف���اق ،ألنه���ا قادحة يف السياس���ة ،وإمنا
حيفظ الدخ���ل باهليب���ة والتدب�ي�ر ،ويغبط
اخلرج بالكفاية والبعد عن التبذير..
والب ّد له من متقلد هلذا الشغل موصوف
بصف���ات محي���دة ؛ كالع���دل لينص���ف
وينتصف ،متديناً ليس���تويف ويويف ،وكافياً
ليضب���ط بكفاي���ة ،وال يضي���ع بعج���زه،
وصاحب خربة بعمل���ه ليعرف وجوه موارده
وأسباب زيادته..

هذه املخطوطة احملققة
تثبت م���دى احتواء الرتاث
العربي اإلسالمي لألمور
اليت ميكن االستفادة من
جوانب منها ،كدراس���ات
توثـِّ���ق األف���كار الرتاثي���ة
العلمية..

أم���ا القان���ون الثال���ث فيتعل���ق بقاعدت���ه
األوىل ؛ تقوي���م الرعايا ؛ والس���يما ما يتعلق
خبدم امللك ،ومنهم خواص اخلدم وكيفية
تقوميه���م ،مبراتبهم الثالث الذين خيدمون
املل���ك يف األمور اخلاص���ة وأصنافها املتمثلة
واملنجم والنديم ،واملرتبة
بالطبيب والناصح ِّ
الثانية اليت تشمل ؛ صاحب الطعام والشراب،
وصاحب اللباس ،وصاحب السالح وصاحب
املراك���ب ،واملرتب���ة الثالث���ة واليت تش���مل ؛
اخلازن والف ّراش والبواب واحلارس..
أم���ا القاع���دة الثاني���ة وب���ذات القان���ون،
فيتضم���ن عام���ة الرعايا ،خب���واص الرعية
وهم األجناد وهلم ثالث حاالت ؛ حالة السلم
وحالة احلرب وحالة الفراغ من احلرب..
وتتضم���ن القاع���دة الثانية عن���د املؤلف؛
ع���وام الرعاي���ا ،مب���ا تتضمن���ه م���ن األخيار،
وتتكون م���ن  :العلم���اء والزهاد واألش���راف،
والن���وع الثان���ي املتوس���طون ،ويتكونون من:
والتج���ار ،والن���وع الثال���ث
ال���ز ّراع والصنـّ���اع ّ
األش���رار ،ويتكون���ون من  :اجلهّ���ال واألرذال
والفساق واملعطلون..
وم���ا تق���دّم وبش���كل عام ،ه���و م���ا يتعلق
مبحت���وى ما تضمنته املخطوط���ة وباملفهوم
احلدي���ث ،ما يتعل���ق بالتوصي���ف الوظيفي،
والوصف الوظيف���ي ،واملواصفات الوظيفية،
وبش���كل أوس���ع يتضم���ن نظ���ام تصمي���م
العمل وتقويم األداء ،والتخصص وتقس���يم
األعمال ،وما تتضح فيه صور املوارد البشرية
وأنشطة احلياة ودخوهلم يف تصانيفها..
أم���ا ما احتوت���ه املخطوطة م���ن اخلامتة،
فق���د ذكر فيم���ا جرت الع���ادة خبتم كتب
السياسة بنصائح احلكماء ووصايا العظماء،
ردع���اً للنفوس األبي���ة عن الع���ادات الردية،
وحث���اً للق���وى امللكي���ة يف إظه���ار املل���كات
الرضي���ة ،ف���إن الفضائ���ل والكم���االت وإن
كان���ت مرك���وزة يف جبّل���ة ذوي الفض���ل،
كامنة يف غريزة أ ُولي العقل ،فما يس���تغين
نبه ،وال يكتفي
الفطن بذكائه عن إيقاظ ُم ِّ
اللبيب حبزمه عن إيعاظ ِّ
مذكر.
وهك���ذا كانت ه���ذه املخطوطة احملققة
تثبت مدى احتواء الرتاث العربي اإلس�ل�امي
لألم���ور ال�ت�ي ميكن االس���تفادة م���ن جوانب
منه���ا ،كدراس���ات توثـِّ���ق األف���كار الرتاثية
العلمية ،بالرغم م���ن كونها يعوزها الكثري
من التفاصيل والدقة ،فض ً
ال عن ما يتوجب
من بناء منظومة أخالقية للسياسة واإلدارة
واالقتص���اد واملالي���ة العام���ة ،واحلفاظ على
القيم اإلنسانية..
39
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ذكرنا فيما سبق ّ
أن أسس الشريعة
االسالمية تبنى على عدة مطالب
ابتدأناها باملرتكز العقائدي املتعلق
بالعقيدة واالميان وهو ما خيتص
باإلميان باهلل جلت قدرته وما
يرتبط بذلك توحيداً وعد ًال وما
إىل ذلك ،واإلميان باألنبياء والرسل
وخامتهم نبينا حممد (صلى اهلل
عليه وآله) ،واإلسالم خامت رساالت
السماء ،والقرآن العظيم آخر
الكتب السماوية ،واإلمامة بأنها
اإلمتداد الطبيعي لنبوة الرسول
األكرم(صلى اهلل عليه وآله)ألداء
رسالته املُقدسة ،واليوم اآلخر يوم
املعاد وما فيه من حساب وجزاء.

أسس الشريعة اإلسالمية..
ُ

المرتكز األخالقي
والمرتكز العلمي
األستاذ الدكتور الشيـــخ صاحب حممد حسني َن َّصار
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والي���وم س���نتحدث يف املرتك���ز الثاني من
أس���س الش���ريعة اإلس�ل�امية وه���و املرتك���ز
االخالق���ي املتعل���ق بتهذيب النف���س والذات
وتقويم الس���لوك والتصرف وميكن تقسيم
ه���ذا املطل���ب إىل قس���مني رئيس���يني وكما
يأتي:ـ
القس���م األول :تهذي���ب ال���ذات وتنزي���ه
النفس اإلنسانية:
(وه���و التخلي ع���ن الرذائل) م���ن احلقد
واحلس���د والغ���ل واألناني���ة وال ِك�ب�ر والرياء
والعج���ب والطغيان وغريه���ا ،وذلك بتطهري
النف���س طه���ارة حقيقي���ة وجماهدتها فهي
األس���اس يف الطه���ارة الش���رعية فبدونه���ا
ال تك���ون هن���اك نظاف���ة حق���ه لقول���ه تعاىل
{ونف���س وم���ا س���واها فأهلمه���ا فجوره���ا
وتقواه���ا ،قد أفلح م���ن زكاها وقد خاب من
دس���اها } وأن يتخل���ى املؤم���ن م���ن الرذائ���ل
ويتحل���ى بالفضائ���ل كاإلحس���ان والعف���و
والصف���ح والتواض���ع والصرب واإليث���ار وأن
ينظ���ر إىل نفس���ه وعيوبه���ا إلصالحها ،وما
إىل ذل���ك .وهن���ا تكم���ن اجملاه���دة احلقيقة
للنفس ،يقول اإلمام الصادق(عليه السالم)
بهذا الش���أن (إن جماهدة النفوس هلو أش���د
م���ن جمالدة الس���يوف) ومن املعل���وم أن هذا
القس���م له ارتباط وثيق باألس���اس اإلمياني
العقائدي الداخلي.
وحس���ن
الس���لوك
تقويم
القس���م الثاني:
ُ
التصرف:

مقاالت ..

(وه���و التحل���ي بالفضائ���ل) كالص���دق
والصراح���ة وجتن���ب الرذائ���ل
واألمان���ة
ِ
ِ
كالبهتان والنميمة والس���رقة واخليانة أو
عدم اإليفاء بالوع ِد والعه ِد ُ
واجلنبِ والبغضاء
والنظ���ر ومتابع���ة عي���وب الناس واإلس���اءة
إىل الغري وغريه���ا ،يقول اإلم���ام علي(عليه
عالم���ات يُعرفون
الدين
ٍ
الس�ل�ام) (إن ألهل ِ
بها :ص���دق احلدي���ث ،وأداء األمان���ة والوفاء
بالعهد) ،هذا بالنس���بة للسلوك يقول اإلمام
الرضا(عليه السالم)(كونوا دعاة صامتني).
قال تع���اىل يف حمكم كتابه العزي���ز { َف ِب َما
���م َو َل ْو ُ
���ت لهَ ُ ْ
ك ْن َ
���ن اللهَِّ ِل ْن َ
���ة ِم َ
���ت َف ًّظا
َرحمْ َ ٍ
ْ
ْ
ْ
ْ
َغِل َ
يظ ال َقل ِب لاَ ن َف ُّضوا ِمن َح ْو ِل َك.}....
وخالص���ة الق���ول يف األخ�ل�اق ه���و
(التخلي ع���ن الرذائل والتحل���ي بالفضائل)
ويس���مى هذا األساس واملرتكز علم األخالق
والس�ي�ر وتزكية النفس والسلوك والسمو
الروح���ي ومس���و ال���ذات وصف���اء النف���س
والعرف���ان ،وجي���ب الرتكي���ز والتأكي���د
واحل���ث عل���ى املوضوع وه���و أح���د الركائز
األساس���ية يف بناء ش���خصية املؤمن الصاحل
من خالل العقي���دة والتعبد ،وأبرز الكتب يف
هذا الصدد جامع السعادات للنراقي ومكارم
األخالق للطربسي ،واألربعون حديثاً للسيد
اخلمي�ن�ي وك���ذا اآلداب املعنوي���ة للص�ل�اة
وأسرار الصالة وفقه األخالق للسيد حممد
الصدر ،وأخالق أهل البيت (عليهم السالم)
للسيد مهدي الصدر ،واألخالق حملمد تقي
املدرسي وغريها كثري.
املطلب الثالث :األساس واملرتكز العلمي:
(املتعل���ق بالفق���ه اإلس�ل�امي األح���كام
العملي���ة الش���رعية) ه���و ما يرتب���ط بصلة
العبد مع ربه (العبادات) سواء أكانت (عبادة
بدنية كالصالة أم عبادة نفسية كالصوم
أم عبادة مالية كاخلمس والزكاة أم عبادة
مش�ت�ركة بني املالي���ة والبدني���ة كاجلهاد
واحل���ج ،وكذل���ك جان���ب (املعام�ل�ات) وهو
الذي يوضح حقيقة إميان الش���خص ومدى
امتثاله وارتباطه وتطبيقه لتعاليم الشريعة
اإلس�ل�امية حيث ترتج���م العب���ادة إىل واقع
فعل���ي عمل���ي ملم���وس ً
فع�ل�ا عل���ى أرض
الواق���ع فقد ورد عن رس���ولنا األكرم(صلى
اهلل عليه وآله)عندما ُس���ئل ع���ن الدين قال:
(الدي���ن املعامل���ة ثالث���اً والدي���ن النصيحة
والدي���ن امل���روءة والكلم���ة الطيب���ة صدقة)
وم���ن خالل ذلك تك���ون درجة الت���زام الفرد
املؤم���ن يف تعامل ِه املنضبط فقد ُس���ئل اإلمام
الصادق(علي���ه الس�ل�ام)(قيل له ي���ا بن بنت

رس���ول اهلل كيف أع���رف أن صالتي ُقبلت؟
ً
قائ�ل�ا :ه���ل أمرت���ك مبعروف
ف���رد اإلم���ام
ْ
َ
منكر؟ َم���ن مل تنهه صالته
وهل
نهت���ك عن ٍ
عن فحش���اء أو منكر فليست بصالة) ،وعلى
هذا األس���اس واملرتكز ميك���ن التقليد ملن مل
يصل إىل مرحل�ت�ي االحتي���اط أو االجتهاد،
وعلى املكلف الس���ؤال والتع���رف من العلماء
األع�ل�ام واملراج���ع الكرام أو م���ن وكالئهم
أو من يتصدى لذلك من املبلغني الرساليني
املؤمن�ي�ن ذوي اخل�ب�رة ،ولكن جي���ب التنويه
إىل أن املس���ائل عبادي���ة توقيفي���ة تعبدي���ة،
ال جي���وز للعبد أن يتصرف به���ا وفق إرادته
وال جيته���د بها ،خب�ل�اف املعامالت وخاصة
املس���ائل املس���تحدثة فيمكن للم���رء اجلامع
للش���رائط أن جيته���د ويس���تنبط األح���كام
الش���رعية للمعام�ل�ات وف���ق الضواب���ط
واألس���س األصولي���ة ،والثواب���ت األساس���ية
للتش���ريع .وهذا املرتكز يس���مى عل���م الفقه
اإلس�ل�امي وه���و (عل���م األح���كام الش���رعية
العملي���ة الفرعي���ة املكتس���بة م���ن أدلته���ا
التفصيلية).
واملؤلفات الفقهية كثرية ومتنوعة من
املس���ائل الشرعية حتى املوس���وعات الفقهية
االس���تداللية املهمة من رسائل العلماء على
مس���توى الفتاوى الش���رعية األولية وهي ما
تس���مى بالرس���ائل العملية للعلماء األعالم
فض ً
ال عن الكتب األخرى كاملقنعة يف الفقه
للش���يخ املفي���د ،واخل�ل�اف يف الفق���ه املقارن
للش���يخ الطوسي ،وشرائع اإلسالم للمحقق
احللي ،واملختلف والتذك���رة للفقه املقارن
يف داخ���ل املذه���ب وخارجه للعالم���ة احللي
وكذل���ك املوس���وعات الفقهي���ة الضخم���ة

ورد عن رسولنا األكرم
(صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه)
عندم���ا ُس���ئل ع���ن الدين
قال( :الدين املعاملة ثالثاً
والدين النصيحة والدين
امل���روءة والكلم���ة الطيبة
صدقة).

اإلستداللية كجواهر الكالم للشيخ حممد
حس���ن النجفي ،ومهذب األحكام للسيد عبد
األعلى الس���بزواري وغريها الكثري الكثري ال
يسع اجملال لسردها.
وأخ�ي�راً جي���ب علين���ا التميي���ز و
التفري���ق بني الش���ريعة اإلس�ل�امية والدين
اإلس�ل�امي والفقه اإلسالمي فالشريعة هي
اجلانب العام لكل األحكام اليت أوردناها آنفاً.
أم���ا بالنس���بة للدي���ن فه���و يف اللغة
(أي يف لغ���ة العرب)ِ :م ْن دان وخضع وامتثل
واعتن���ق والتزم مل���ا ورد يف الش���ريعة الغراء،
فه���ي يف اجلان���ب االصطالح���ي مبثاب���ة
اجلان���ب التطبيق���ي االمتثال���ي للش���ريعة
اإلس�ل�امية .وأحيان���اً يُذكر ب���أن الدين هو
املرادف للش���ريعة والذي يق�ت�رن بها ،ويقال
بأن���ه نفس املفه���وم علمياً  ,علماً ب���أن الدين
ِم ْن أق���دم التوجهات البش���رية اليت ذكرها
التاري���خ اإلنس���اني ق���ال تع���اىل يف حمك���م
كتابه ْ
{ال َي ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
���ت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َوأَتمْ َ ْم ُت
َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم�ِت�يِ َو َر ِض ُ
يت َل ُك ُم الإِْ ْس�َل�اَ َم ِدي ًنا}
وقال أيضا { َو َم ْن َي ْب َتغ َغيرْ َ ا ْسلاَ م ِدي ًنا َف َلنْ
لإِْ ِ
لآْ ِ
يْ
اس ِر َ
ين}.
ُق َب َل ِم ْن ُه َو ُه َو فيِ ا َ ِخ َر ِة ِم َن الخْ َ ِ
أما بالنس���بة للفقه اإلس�ل�امي فهو
أخ���ص اجلميع فهو الفه���م والفطنة والعلم
م���ن ناحية اللغة (لغة الع���رب) لقوله تعاىل
ُون ي ْ
َف َقه َ
{َ َ...ما لهِ َ ُؤلاَ ِء ْال َق ْو ِم لاَ َي َكاد َ
ُون َح ِدي ًثا}
بينم���ا الفق���ه يف االصط�ل�اح الش���رعي (هو
العلم باألحكام الش���رعية العملية الفرعية
املكتسبة من أدلتها التفصيلية) لقوله تعاىل
���ولاَ َن َف َر ِم ْ
���ن ُ
{ َف َل ْ
ك ِّل ِف ْر َق ٍة ِم ْنه ْ
ُ���م َطا ِئ َف ٌة
ِّين} (فهم الفقهاء والوكالء
ِل َي َت َف َّقهُوا فيِ الد ِ
واملبلغ���ون الرس���اليون والذي���ن ش���رفهم اهلل
تع���اىل به���ذه املنزلة العظيمة فق���د ورد عن
رس���ولنا األكرم(صلى اهلل علي���ه وآله) (من
يرد اهلل به خرياً يفقهه يف الدين) وقال إلبن
عب���اس (اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل)
وه���ذا دعا ٌء عظيم ،ملا هل���ذ ِه املنزلة العظيمة
من أث���ر يف اجملتمع دنيوياً ،وجزاء احلس���نى
يف اآلخرة إن شاء اهلل.
وق���ال رس���ولنا األك���رم (صل���ى اهلل
عليه وآله) فيم���ا مضمونه أن( :مداد العلماء
أفضل من دماء الش���هداء) ،وقال سيد البلغاء
وإمام املتقني باب مدينة علم الرسول(صلى
اهلل عليه وآله) ((إن الفقهاء ورثة األنبياء)).
وختام���اً ندعو اهلل جلت قدرته ،أن يوفقنا
مجيع���اً خلدم���ة ش���ريعتنا الغراء ،إن���ه نعم
امل���وىل ونعم النصري وآخ���ر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني.
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مقاالت ..

نذكر هنا (العلم
والعدل) ،النهما
مصدران للقيادة
احلقيقية ،وال جمال
ملن ال علم له أن يدير
أمور االمة ،النه
سيكون جاهال مبا من
شأنه ان ُيق ّوم ادارته،
و ُينجح قيادته ،وال
تقويم وجناح بدون
املعرفة والعلم
الدكتور حممد نعناع /هيئة األمم املتحدة

االمام علي (عليه السالم) وريث النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله)

يف علمه وعدله

وحت���ى صاح���ب العلم ال ميكن���ه ان يكون
قائ���دا او مدي���را ناجح���ا ان مل يك���ن ع���ادال،
ف(العدل اس���اس امللك) ،وال مناص لرتكه،
او االس���تغناء عنه يف حرب او س���لم ،وهذا ما
س���نتحدث عن���ه يف ش���خصية االم���ام عل���ي
«عليه الس�ل�ام» وحديثنا فيه مبحثان أوهلما
(العلم خزينة احلكم) ،والثاني (العدالة روح
احلكم).
العلم خزينة احلكم:
قال الرس���ول االك���رم حممد «صلى اهلل
عليه واله وس���لم»( :أخصمك يا علي بالنبوة
ف�ل�ا نب���وة بعدي ،وختص���م الناس بس���بع ال
حياج���ك فيها أحد م���ن قريش ،أن���ت أوهلم
ّ
ً
إميان���ا ،وأوفاه���م بعه���د اهلل ،وأقومهم بأمر
اهلل ،وأقسمهم بالس���وية ،وأعدهلم بالرعية،
وأبصره���م بالقضي���ة ،وأعظمه���م عن���د اهلل
مزية).
فه���ذه ش���هادة ال تعدهل���ا ش���هادة الم�ي�ر
املؤمنني عل���ي بن ابي طالب «عليه الس�ل�ام»
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من خ�ي�ر اخللق وصاحب الدع���وة اىل احلق
الرس���ول االكرم حمم���د «صل���ى اهلل عليه
وال���ه وس���لم» ،وه���ي مبثاب���ة اج���ازة علمية
الس���تالم وظيف���ة ك�ب�رى ،وهلذه الش���هادة
س���ام ال
العلمي���ة االهلية حمل ٍ
ع���ال ومقام ٍ
حي���ل مقابله���ا أي ش���هادة اخرى ،س���يما يف
بُعده���ا العقائدي وجماهل���ا القيادي ،فمعنى
ان القائ���د االوحد املخت���ص بالقيادة حصرا
الع���ارف بامور الش���ريعة ظاهره���ا وباطنها
يش���خص نقاط الق���وة يف القائد املس���تقبلي
لالمة االس�ل�امية فذلك ال ميكن ان يسمى
اال ختطيط���ا علمي���ا اس�ت�راتيجيا للمرحلة
املقبلة،وخصوص���ا يف جوان���ب الوالي���ة
احلقيقية وتثبيت معاي�ي�ر مصداقها ،فقول
الرس���ول اخل���امت (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه):
(واقومهم بام���ر اهلل) مطابق لالية القرآنية
الكرمية (وجعلنا منه���م ائمة يهدون بامرنا
ملا صربوا وكانوا باياتنا يوقنون).
اما قوله (صلى اهلل عليه وآله)( :وابصرهم
بالقضي���ة) فذل���ك معي���ار ومقي���اس علمي

حبت للداللة على حجم العلم الذي ميتلكه
امري املؤمنني علي (عليه السالم) مما جيعله
ناف���ذ البصرية غ�ي�ر حمتاج اال هلل س���بحانه
وتع���اىل الكمال املس�ي�رة االس�ل�امية على
الطريقة احملمدية.
وال ميك���ن الي متتب���ع لس�ي�رة االمام مع
الرس���ول اخلامت ان يغف���ل اجلوانب العلمية
بينهم���ا بطريق���ة الع���امل واملتعل���م ،يق���ول
ام�ي�ر املؤمنني (علي���ه الس�ل�ام)( :وقد كنت
ادخ���ل عل���ى رس���ول اهلل (صل���ى اهلل علي���ه
وآل���ه) كل ي���وم دخل���ة ،وكل ليل���ة دخلة،
فيخلي�ن�ي فيها ادور معه حيث دار  ,وقد علم
اصحاب رس���ول اهلل انه مل يصنع ذلك بأحد
م���ن الناس غريي ...،وكن���ت اذا دخلت عليه
بع���ض منازله اخالني واقام عين نس���اءه فال
يبق���ى عنده غريي  ,واذا أتان���ي للخلوة معي
يف منزل���ي مل يقم ع�ن�ي فاطمة وال أحد من
ب�ن�ي .وكن���ت اذا س���ألته اجابين ،واذا س���كت
عن���ه وفني���ت مس���ائلي ابتدأن���ي ،فم���ا نزلت
على رسول اهلل اية من القرآن اال اقرأنيها او

امالها علي فكتبتها خبطي ،وعلمين تأويلها نفس���ه للن���اس إماماً فليب���دأ بتعليم نفس���ه
وتفس�ي�رها وناسخها ومنسوخها  ,وحمكمها قبل تعليم غريه ،وليكن تأديبه بس�ي�رته قبل
ومتش���ابهها ،وخاصه���ا وعامها...ودعا اهلل ان تأديبه بلسانه).
يعطي�ن�ي فهمه���ا وحفظه���ا ،فما نس���يت اية
املبحث الثاني :العدالة روح احلكم
م���ن كت���اب اهلل تع���اىل ،وال علم���ا اماله اهلل
ال اش���كال يف ع���دل عل���ي (عليه الس�ل�ام)
عل���ي وكتب���ه منذ دع���ا اهلل لي ما دع���ا ،وما
ت���رك ش���يئا علم���ه اهلل من ح�ل�ال وال حرام بل االش���كال يف انه عادل ح���ازم يف عدله اىل
وال ام���ر وال نهي كان او يك���ون ،وال كتاب ابعد احلدود ،او كما يس���ميه البعض جهال
منزل على احد قبله من طاعة او معصية اال بش���خصه «مف���رط يف عدل���ه ،غ�ي�ر جمامل
علمين اياه وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً ...يف حكم���ه» او باملعن���ى السياس���ي احلدي���ث
ثم وضع ي���ده على صدري ودع���ا اهلل لي ان «لي���س براغماتي���ا» ولرمب���ا يقص���دون ان���ه
ميأل قليب ً
فهم���ا وعلماً وحكماً ونوراً ،فقلت :لي���س «ذرائعيا او نفعي���ا» النهم بالتأكيد ال
يا رس���ول اهلل  -بابي ان���ت وامي  -منذ دعوت يقصدون انه غ�ي�ر مرن يف تعامله مع االخر
اهلل ل���ي مبا دعوت مل أنس ش���يئا ،ومل يفتين املختلف فكريا وسياسيا ،واال فانهم سيقعون
ش���ئ مل اكتبه أفتتخوف علي النسيان فيما خبط���أ تارخي���ي ال يغتف���ر بلح���اظ اح���داث
بعد  ,فقال :ال لس���ت أختوف عليك النس���يان «فتن���ة اخلوارج» و»لعب���ة التحكيم» فمواقفه
يف هاتني الواقعتني تنمان عن عدالة مثالية
واجلهل»).
ومضم���ون ه���ذه الرواي���ة ذات اجلوان���ب وواقعية وموضوعية ال جتارى.
فكي���ف بالقائد ال���ذي ينص���ف «منلة» ال
العلمي���ة ه���ي ان الرس���ول اخل���امت (صل���ى
اهلل علي���ه وآل���ه) يعتين علمي���ا خبليفته من يفكر يف سلبها جلب شعرية ،ان يظلم انسانا
بعده وف���ق منهجية دقيق���ة تتكون من عدة بعث الرسل من اجل تربيته وهدايته.
وه���و القائ���ل ..(( :واهلل لئ���ن ابي���ت عل���ى
ركائز ،ومنها:
• االهتم���ام الش���خصي ،وذلك بالس���ماح حس���ك الس���عدان مس���هدا واج���ر يف االغالل
لالم���ام عل���ي (عليه الس�ل�ام) بالدخول على مصف���دا احب ال���ي من ان القى اهلل ورس���وله
الرس���ول اخل���امت (صل���ى اهلل علي���ه وآله) يف ي���وم القيام���ة ظاملا لبع���ض العب���اد وغاصبا
اوق���ات ال ميك���ن ان يدخل فيها غ�ي�ره ليوفر لش���ئ من احلطام ...واهلل لو اعطيت االقاليم
ل���ه الدع���م النفس���ي الكام���ل لتلق���ي العل���م الس���بعة مبا حتت افالكها عل���ى ان اعصي
اهلل يف منل���ة اس���لبها جلب ش���عرية ما فعلت،
اخلاص.
• املش���اركة الرس���الية ،وذلك عرب املدد وان دنياكم عندي اله���ون من ورقة يف فم
القران���ي جبدي���د الق���ران ومكن���ون االفكار جرادة تقضمها ،ما لعلي ،ونعيم يفنى ولذة
ال تبق���ى نعوذ ب���اهلل من س���بات العقل وقبح
الرسالية اجلديدة.
• االح���كام واالل���زام ،وذل���ك مبعرف���ة
حقيق���ة امل���دد القران���ي وتثبيت���ه يف القل���ب
والعق���ل بكتابت���ه ،او باصط�ل�اح احلدي���ث
«ارشفته» والزام الكاتب بفهمه وحفظه.
• الشمولية الش���رعية والفكرية ،وذلك
حبرص الرس���ول االكرم (صل���ى اهلل عليه
وآل���ه) عل���ى اس���تيعاب االم���ام عل���ي (علي���ه
الس�ل�ام) ل���كل جوان���ب الش���ريعة ،حرامه���ا
وحالهل���ا ،والصيانة الفكري���ة للمتلقي من
الوقوع يف اخطاء متشابهها.
• الدميومة واالستمرارية ،وذلك بدعوة
الرس���ول االك���رم (صل���ى اهلل علي���ه وآل���ه)
لعلي (عليه الس�ل�ام) لتاليف النس���يان وعدم
الوقوع يف الفتنة.
• فه���ذه ركائ���ز للمنهجي���ة العلمي���ة
بني القائ���د وخليفته ،وقد ع�ب�ر عنها االمام
عل���ي (علي���ه الس�ل�ام) بقول���ه( :م���ن ينصب

واهلل لئ���ن ُ
أبي���ت عل���ى
حسك الس���عدان مسهداً
وأُجــ��� ّر يف األغـــــــ�ل�ال
إلي من أن
مصفدا احب ّ
ألق���ى اهلل ورس���وله يوم
القيام���ة ظامل���ا لبع���ض
العباد وغاصبا لش���ئ من
احلطام..

الزلل وبه نستعني)).
يف ه���ذا الن���ص جتتم���ع ثالثي���ة (العدل
والزه���د والعلم) وال ميك���ن لرجل هذا حاله
اال ان يكون عادال يعلم متام العلم بان احلكم
ب�ل�ا عدل ليس حكم���ا على الطريق���ة املثلى
اليت شرعها اهلل يف دينه احلنيف.
ان احلكم االس�ل�امي بهذا الش���كل يعطي
لالس�ل�ام وجوده احلقيق���ي وغايته الكربى،
وم���ا جاء االس�ل�ام اال ليعلم الن���اس ان الرب
الكري���م مل يرس���ل عليهم حكام���ا متجربين
كما يف االيديولوجيات القدمية واحلديثة،
وامن���ا ارس���ل هل���م انبي���اء وائم���ة واولي���اء
يقس���طون ب�ي�ن الن���اس ول���و على انفس���هم
واالقرب�ي�ن ،وه���ذه هي سياس���ة عل���ي (عليه
السالم).
ويب���دو الع���دل ومضامين���ه الواقعي���ة
واالنص���اف ومصاديق���ه املوضوعية مبدأ يف
الفكر السياس���ي لالمام علي (عليه السالم)
ولي���س وس���يلة الس���تقطاب االتب���اع ،فم���ا
انف���ك (عليه الس�ل�ام) يقرن الق���ول بالعمل
يف طريق���ة بنائه للدولة ،ومن اش���د االفكار
اعجاب���ا يف س�ي�رته السياس���ية عن���د قيادت���ه
لالم���ة االس�ل�امية حتريض���ه الن���اس على
املطالب���ة حبقوقه���م ،فأي حاك���م يفعل ما
يفعل���ه االم���ام علي (علي���ه الس�ل�ام) حينما
يق���ول( :فال تكلموني مبا تكل���م به اجلبابرة
وال تتحفظوا مين مب���ا يتحفظ به عند اهل
الباردة وال ختالطون���ي باملصانعة وال تظنوا
بي استثقاال يف حق قيل لي فانه من استثقل
احل���ق ان يقال له او الع���دل ان يعرض عليه
كان العمل بهما اثق���ل عليه! فال تكفوا عن
مقالة حبق او مشهور بعدل).
ف���أي عالق���ة تلك ال�ت�ي يرس���يها حاكم
اس�ل�امي منص���ف ع���ادل م���ع ش���عبه ع�ب�ر
الي���ات التواص���ل املفتوحة حس���ب التعبريات
السياسية الدميقراطية املعاصرة .ولو امعنا
النظ���ر جبزء من هذا النص وهو قوله( :فانه
من اس���تثقل احل���ق ان يقال ل���ه او العدل ان
يعرض عليه كان العم���ل بهما اثقل عليه)
لوجدن���ا خارط���ة طري���ق لت�ل�ايف «عملق���ة
احلواش���ي» ومن���و دوره���م الطفيل���ي عل���ى
جوانب سدة احلكم.
هلذا يبدو ان الرس���ول اخل���امت (صلى اهلل
علي���ه وآل���ه) ركز على العدل يف ش���خصية
االم���ام عل���ي (عليه الس�ل�ام) كبع���د حيوي
ل���دوره القي���ادي يف اجملتم���ع االس�ل�امي
وخصوصا حينما قال (صلى اهلل عليه وآله):
(علي كفه وكفي يف العدل سواء).
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مقاالت ..

الشباب و المراهقة وتداعيات الحضارة الزائفة
د .حسنني جابر احللو  -جامعة الكوفة

إن اختيار الش���اب خديناً له مقارباً ألفكاره وأفعال���ه يعد أمراً طبيعيا ،من غري أن يكون هناك
سؤال وجواب ،ومعرفة واسعة لكل ما حيصل يف جمتمعهم ،بل املهم لديهم هو كيف يقضون
وقتهم وبأي وس���يلة يصلون اىل نقط���ة التواجد للقضاء على الوقت بدال من اس���تثماره ،وهذا
االم���ر ول���د لدى البع���ض توافقا ولآلخري���ن ر ّد فعل مما غي���ب الدور الصحي���ح إليضاح الفكر
وايضاح املعرفة..
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وق����د جن����د أن اه����م نقط����ة ه����ي دخول
التكنلوجي����ا يف حياتنا كط����ارئ مرغوب به
ومرح����ب؛ كونه اه����م عوام����ل التواصل يف
جمتم����ع حيت����اج اىل التواص����ل ،وكما هو
معلوم أن اغلب اجملتمعات احملافظة ختشى
التواص����ل غري املرغوب فيه او غري الش����رعي
فيك����ون هن����اك متنف����س ع����ن كب����ت ل����دى
ش����رحية مهمة اال وهم الش����باب املراهقون
الذين يريدون ان يأخذوا من واقع مأساتهم
يف اجملتمع طرائق اخ����رى تبعدهم عن هذا
االمر وخري ش����يء ه����و التواصل غري املراقب
والذي حيدد مبحورية االنتشار من العمق،
أي تك����ون هن����اك عملي����ة حتري����ك داخلي����ة
لفضاء اوس����ع إم����ا داخليا او خارجي����ا ،وهذا
االم����ر بكليته يعكس مواضي����ع خمتزنة يف
داخل النفس االنس����انية امليال����ة اىل معرفة
م����ا هو جدي����د او معرف����ة ما ه����و مريح ،أي
تكون عملية تواصل املوضوعات امرا خاصا
بهذه الشرحية النهم يفهمون ما يدار حول
هذا املوضوع من وض����ع آلية اندماج يف فلك
احل����وار الداخل����ي للوصول اىل اف����ق احلوار
اخلارجي من قبيل:
 املوضة يف امللبس. التسرحية. نوع األكالت. نوع االتكيت. االفكار املتداولة.هذا االم����ر يعكس وضعا مهما من جانب
هو االط��ل�اع ،وام����را صعبا ج����دا وهو جانب
التطبي����ق ،الن ابن����اء البيئ����ة احملافظة على
قسمني:
 قسم حمتفظ بالثوابت. وقس����م يرك����ن اىل جت����اوز الثواب����تواالنطالق اىل املتغريات.
هذان القس����مان هلم����ا نف����وذ يف اجملتمع
وانتش����ار واس����ع ايضا ،فالذي����ن يذهبون اىل
الثواب����ت خيرج����ون م����ن اس����رة س����ليمة يف
الفكر واملعتقد تتعامل مع التكنلوجيا ولكن
حبدود العقل ،أي عقلنة االس����تعمال ،وهم
خيط����ون خط����وات حثيث����ة يف س����بيل دم����ج
احتياجاتهم التكنلوجية م����ع ثوابتهم وهي
( عملية التوظي����ف) ،وهذا االمر ال حيصل
ترو ومعايش����ة وفهم عالي املستوى،
اال بعد ِّ
اما الط����رف االخر ال����ذي يري����د ان يتجاوز
الثواب����ت ،وه����م خرجي����و اس����رة ضعيفة يف
الرتبية وتطبيقاتها وعقائدها ،النهم غرروا
بالثقاف����ة الوافدة،واس����تخدموا التكنلوجي����ا

للمل����ذات فق����ط فهن����ا اس����تعملوا العاطفة
دون العق����ل اس����تخدموا لذة اجلس����د املادية
على لذة حس����اب العقل الروحية واليت هي
صمام امان الفرد اذا ما أراد أن جيابه اآلخر
الالموضوعي بكل مبيتاته الفعلية ،وجيب
أن يعل����م الش����اب أن يف كل حادث����ة عل����ى
مستوى املرتكزات الفكرية والعسكرية اليت
حتدث يف أي بقعة م����ن العامل يكون رصيد
الش����باب االكث����ر م����ن أي عمر آخ����ر ،فعلى
الصعيد العس����كري مث ً
ال يكون دافع الشباب
ه����و األب����رز يف قي����ادة الكث��ي�ر م����ن احلروب
ال��ت�ي دارت على م ّر الس����نني ،وعلى الصعيد
الفك����ري تك����ون دوافع الش����باب ه����ي االبرز
يف تنظي����م الكثري م����ن احليثي����ات املعروفة
ل����كل فك����ر ول����كل توج����ه وخاص� ً
���ة النواحي
التنظيمية.
فلذل����ك جن����د الش����باب ه����م اصح����اب
الص����دور املتصدي����ة للدفاع ع����ن أي هجوم
ميس بأمتهم وعرضه����م وماهلم ألنهم هم
االقوى للتصدي إىل مثل هذه االمور.
وهم االوس����ع فكراً عندما تطرح أمامهم
األفكار ّ
وتنظر النظريات فيكون استلهامهم
هلا اوس����ع وافض����ل ،وهنا البد أن نش��ي�ر إىل
ش����باب أمتنا اإلسالمية وهم مبثابة القدوة
احلس����نة لنا نس��ي�ر خلفهم ونقوم مبهامهم
اليت تركوا لنا آثارها من علم وفكر وتعبئة
جهود للوصول إىل م����ا كانوا يصبون إليه،
فأين حنن من فرتة ش����باب الرسول حممد
(صل����ى اهلل عليه وآله) وال��ت�ي كانت حافلة
بنش����اطات العل����م والفك����ر رغ����م م����ا كانت

على الشباب أن يتمسكوا
بالثقليــــــ���ن كتــــ���اب اهلل
وعرتة أه���ل البيت (عليهم
الس�ل�ام) ،حت���ى يصلوا اىل
نقطة االرتكاز الفاعلــــة يف
جمتمـــــع التفاعل يف واقع
جي���ب أن يرس���م خبطوات
صحيحة ليصل اىل نتائج
صحيحة.

الظ����روف عليه آنذاك م����ن ارباك يف الوضع
السياسي وتدهور يف بعض االوضاع ،إال انه
(صل����ى اهلل عليه وآله) كان حازماً وجاداً يف
املرحل����ة اليت يقوده����ا ،وعلينا حنن ش����باب
ه����ذه املرحلة أن نقت����دي به (صلى اهلل عليه
وآل����ه) لدليل قوله تع����اىلَ ( :ل َق� ْ
���د َ
كَ
ان َل ُك ْم
���ول اللهَِّ أُ ْس���� َو ٌة َح َس َن ٌة) رغم ما حفلت
فيِ َر ُس� ِ
به س��ي�رة انبيائن����ا وأمتنا (عليهم الس��ل�ام)،
وهنا جيب أن أذكر بهذه االس����طر القليلة
هذه القصة للفائدة لش����بابنا وهي أن رجال
اعرابي����ا كان س����ائراً يف أحد أزقة وش����وارع
املدينة فإذا به يش����اهد شبابا وصبية يلعبون
لعبة معينة يف زمنهم إال صبيا كان جالساً
وال يشاركهم اللعب فأثار تساؤل األعرابي
فذهب إلي����ه وجلس عنده ثم س����أله :ملاذا ال
تلعب مع البقية؟
فم����ا كان جواب هذا الص��ب�ي :ليس هلذا
خلقنا يا شيخ!
فأثار اجلواب دهشة الشيخ فأخذ يسأله
والصيب جييب ،وبعدها قال الصيب للشيخ:
هل لديك قرطاس وقلم؟
قال :نعم ،فقال أكتب:
باتساق
أرى الدنيا تشمر
ِ
مشمرة على قدم وساق
فال الدنيا بباقية حلـــــي
بباق
وال حي على الدنيا ِ
ويف ه����ذه االثن����اء اختف����ى الص��ب�ي فأخذ
الش����يخ يس����أل عن����ه حتى توص����ل اىل حمل
س����كناه فوجد أنه حممد بن علي بن موسى
(عليه����م الس��ل�ام أمجع��ي�ن) عنده����ا ع����رف
مق����دار علم ذل����ك الص��ب�ي (اإلم����ام اجلواد)
وع����رف أن����ه س����ليل تربي����ة صحيح����ة فلم
يتعجب.
ُ
أردت أن أذك����ر ه����ذه احلادث����ة لش����بابنا
حت����ى تكون حقيقة األم����ور واضحة لديهم
ال ان يس����تقوا م����ن رواي����ات وآراء وأف����كار
الغرب معين����ا هلم ولدينا م����ا يكفينا ويزيد
من األمثلة احلي����ة لواقعنا املليء باملعطيات
الفكرية والعقائدية لشبابنا  ،وأود لو ينهلون
منه����ا ويس����تقون قبل ف����وات األوان وقبل أن
يس����تولي الش����يطان على عقوهل����م والغرب
عل����ى قلوبه����م وال جيدوا من يرش����دهم إال
أن يتمس����كوا بالثقل��ي�ن كت����اب اهلل وع��ت�رة
أهل البيت(عليهم السالم) ،حتى يصلوا اىل
نقطة االرتكاز الفاعلة يف جمتمع التفاعل
يف واقع جيب أن يرسم خبطوات صحيحة
ليصل اىل نتائج صحيحة.
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مقاالت ..

احلم���د هلل ال���ذي ال اله إال ه���و احلي القيوم ،الذي ال تأخذه س���نة وال ن���وم .ثم الصالة والس�ل�ام على احلبيب
ريا.
املصطفى حممد وأهل بيته املصطفني األخيار وعلى صحبه املنتجبني وسلم
تسليما كث ً
ً
مل ُ
ختل ثقافة و ال حضارة عرب األزمان من مفهوم لألسرة أو من برامج لوظائفها أو معايري ملستوياتها ،ولكن
الناظ���ر إىل التاري���خ املكتوب أو الواق���ع املعاش أو املعروف املتباي���ن بني األمم جيد بونا ش���ديدا بني اجملتمعات يف
النظر إىل األسرة ..

د .ابتسام عبد الكريم املدني /جامعة الكوفة

و املقلق يف ذلك أن التطور سريع ويكاد يعصف
جبمرات الفكر قبل التوهج و النضوج ،مما جيعل
ذل���ك التوه���ج يف غري مكان���ه وال يؤت���ي من أكله
ش���يئا ،فتعصف باألسرة أعاصري مبسميات شتى؛
أسرة متخلفة وأسرة متحررة ،أسرة دميقراطية
وأس���رة منطية وأخرى غري منطية ،وما ش���اكل
ذل���ك ،والغريب يف األمر أن التط���ور العلمي دائما
يراف���ق ويس���اير معاض���دا االرتقاء وم���ؤازرا له إال
يف مفه���وم األس���رة ،إذ التط���ور يش���تت أجزاءه���ا
ويشظيها ،وكأنها مستهدفة من قوة غري مرئية.
الق���رآن الكريم فيه خرب م���ا قبلنا ونبأ ما بعدنا
وحكم م���ا بيننا ،هو الفصل لي���س باهلزل ،ولذلك
اخت���اره البح���ث ناق���دا يق��� ّوم إش���كاليات مفه���وم
األس���رة يف تعريفاتها األصيل���ة ويف ما طرأ عليها
يف األدبيات األخرى.
أسس األسرة يف القرآن الكريم
مل ت���رد مفردة األس���رة يف الق���رآن الكريم إمنا
ورد مفهومه���ا ،ووردت بع���ض التس���ميات ال�ت�ي
تمُ َ ِك ُنن���ا أن نلمس منها أش���كال األس���ر .فأصغرها
تل���ك ال�ت�ي تتأل���ف م���ن الزوج�ي�ن فق���ط ومنهما
متتد األس���رة لتشمل اآلخرين .قال تعاىل[ :يَا أَ ُّيهَا
ْ
ْ
َّ
اح َد ٍة
الن ُ
س َو ِ
���اس َّات ُقوا َرَّب ُك ُم َّال ِذي َخ َل َق ُك���م ِّمن َّنف ٍ
ْ
ْ
ُما ر َج���ا ً
َ
ك ِثرياً
ال َ
ْ
َ
َوخل َ
���ق ِمنهَ���ا َزو َجهَ���ا َوب َّ
َ���ث ِمنه َ ِ
َو ِن َس���اء( ]...النس���اء )1:ولكن القرآن الكريم س���جل
ضواب���ط عميق���ة ودقيق���ة لرس���م احلي���اة لتلك
النواة األوىل لألس���رة( :الزوج والزوجة) وأعطاها
أهمي���ة كربى ،ومن ذلك قوله تعاىلَ [ :و ِم ْن آيَا ِت ِه
أَ ْن َخ َل َ
���ق َل ُك���م ِّم ْن أَن ُف ِس��� ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّل َت ْس��� ُك ُنوا ِإ َل ْيهَا
َو َج َع َ
���ة ِإ َّن فيِ َذ ِل َ
���ل َب ْي َن ُك���م َّم��� َو َّد ًة َو َرحمْ َ ً
َات
���ك لآَ ي ٍ
ِّل َق ْ
���و ٍم َي َت َف َّك��� ُر َ
ون] (ال���روم )21:فاملالحظ���ة األوىل
ْ
يف ه���ذه اآلي���ة؛ أن جع���ل اهلل س���بحانه وتعاىل من
الدالئ���ل على وجوده املقدس خل���ق الزوج للنفس
الواح���دة وجع���ل ذل���ك ال���زوج س���ك ًنا .ومعل���وم ان
«الالم» يف قوله تعاىل (لتس���كنوا) هي الم السببية
وما بعده���ا يعرب «مفعول ألجله» ومن هذا يتبني
ّ
أن (الس���كن) هو الصفة األساس لألسرة ،والسكن
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يف اللغ���ة اهلدوء بعد احلرك���ة ،أي االطمئنان
بع���د عاصفة القل���ق والتذبذب ال���ذي يصاحب
الفردنة ،ليتأتى ال���دفء العاطفي و املودة .وقد
ف��� ّرق أهل اللغ���ة بني املودة واحملب���ة؛ ّ
بأن احملبة
م���ا ّ
يكن القلب م���ن عاطفة احل���ب ،بينما املودة
ُ
داخ���ل
ْأن تبع���ث األ ْم ِني���ات لآلخ���ر يف مجي���ع َم ِ
َ
اخل�ْي�رْ  ،م���ع إظهاره���ا والعم���ل عل���ى حتقيقها
يف الق���ول والفع���ل .ولذل���ك كان قول���ه تعاىل:
[ ُقل لاَّ أَ ْس َ
���أ ُل ُك ْم َع َل ْي ِه أَ ْجراً إِلاَّ المَْ��� َو َّد َة فيِ ْال ُق ْربَى]
(الش���ورى )23:إذ مل يقل إ ّ
ال احملب���ة يف القربى،
وهذا يدل على أن إرادة اهلل س���بحانه وتعاىل أن
يظه���ر عبادُه حمب���ة آل بيت حمم���د صلى اهلل
عليه وآله وس���لم وأن يبعثوا هلم األمنيات ال أن
تكتم تلك املش���اعر و ُتس���كن يف القلب وحسب...
إذا؛ الس���كن ه���و الصف���ة األس���رية األس���اس يف
املفه���وم القرآن���ي ،والواق���ع يبني ّ
أن ّ
أي ش���ائبة
تشوب ذلك املفهوم تدل على اختالل يف األسرة
و احتمالية لتعرضه���ا إىل خطر التفكك .حيث
أن دالل���ة مفردتي (الس���كن) و(امل���ودة) الواردة
يف اآلي���ة املبارك���ة ،دون غريهما م���ن املفردات
مثل (املعاش���رة) و (احل���ب) فيهما داللة على أن
اإلنش���اء األس���ري يف املفهوم القرآني قائم على
اس���تعمال العقل وليس العاطفةّ ،
ألن العاطفة
متغ�ي�رة تظه���ر ت���ارة و ختتف���ي أخ���رى ،تكون
عنيفة متجهة تارة ،وفاترة عقوفة تارة أخرى،
ورمبا كثرة تقّلب العواطف ال حتصيه األقالم
وال سلطان للمرء على زمامها ،فاحلبيب املنقاد
لعواطف���ه رمب���ا ال يرض���ى بدلي���ل وال يقتن���ع
بنصح وال ينظر إىل جتارب الس���ابقني وال آمر
مط���اع لدي���ه إال هواه ،وبعد مدة ق���د يطرأ على
تلك العواطف طارئ وسرعان ما تنقلب احملبة
إىل بغضاء ،وهذا ما جيعل العاطفة غري مؤهلة
للقيادة األسرية ،إمنا تعطى القيادة للعقل فهو
الذي يتبع األدل���ة والتجارب وهو الذي ينتصح
ويصح���ح .وه���ذا كث�ي�را ما حيص���ل يف احلياة
األس���رية ،فقد خيتار الزوج والزوجة بعضهما
ً
بعض���ا على خلفي���ة عاطفية عنيفة مش���هودة،
ولكن سرعان ما نسمع أن أسوار احملبة تهدمت
ومش���اعرها انقلب���ت ،ث���م تتجه األس���رة باجتاه
التفكك واالحندار .وقد ّ
ش���خص القرآن الكريم
ذلك ووجه رب األس���رة إىل العقل والتخلي عن
العواطف اهلدام���ة كعاطفة الكره ،قال تعاىل:
وف َف���إِن َ
وه َّ
ك ِر ْه ُت ُم ُ
اش��� ُر ُ
���ن
وه َّن ِبالمَْ ْع��� ُر ِ
[َ ...و َع ِ
َف َع َس���ى أَن َت ْك َر ُه ْوا َش��� ْيئاً وَيجَ ْ َع َ
���ل اللهُّ ِفي ِه َخيرْ اً
َ
ك ِثرياً] (النس���اء )19:فالق���رآن الكريم يوجه إىل

جيـــــ���ب عل���ى كـــ���ل
م���ن ال���زوج والزوج���ة
ختلي���ص نفس���يهما من
نوازع الش���باب التمردية
أو التس���لطية أو األنانية
وأن يضع���ا لنفس���يهما
برناجما للسكن..
املعاش���رة باملعروف الديين فإن ش���عر الرجل
بعاطفة الكره عليه أن يتعامل بعقله وينظر
إىل جوانب اخلري يف الطرف اآلخر ،وجاء يف
تفس�ي�ر اآلي���ةَ (( :ف���إِ ْن َ
وه َّ
ك ِر ْه ُت ُم ُ
���ن)) فال
تفارقوه���ن لكراه���ة األنف���س وحدها فرمبا
كره���ت النف���س ما ه���و أصل���ح يف الدين و
ِ
أمح���د ،وما ه���و أدن���ى إىل اخل�ي�ر و أزكى،
و رمب���ا أح ّب���ت م���ا هو بض���د ذلك ،م���ن دون
النظ���ر يف أس���باب الصالح)) .وبهذا منس���ك
باخلي���ط األول لبناء األس���رة الذي اصطلح
عليه الق���رآن الكريم بـ(املعاش���رة باملعروف)
فاملع���روف القرآن���ي َ
وصفته اآلية الس���ابقة
ب���ـ (امل���ودة والس���كن) ،ومفاده ان���ه جيب على
كل من الزوج والزوجة ختليص نفس���يهما
من ن���وازع الش���باب التمردية أو التس���لطية
أو األناني���ة وأن يضع���ا لنفس���يهما برناجما
للس���كن بداللته اللغوية ال�ت�ي قدمناها قبل
قليل؛ (اهلدوء بعد العاصفة واالستقرار بعد
القلق) وان ظهرت يف نفس احدهما عاطفة
الكره حياول مع صاحبه حتييدها واهليمنة
عليها بالنظر إىل جوانب اخلري الذي يتمتع
ب���ه األخ���ر ،ويتلمس األع���ذار مل���ا يكرهه يف
صاحبه مع احلرص على أن تبقى املعاش���رة
باملعروف قائمة ال عالق���ة للتهور العاطفي
بإدارتها.
ولكن  :هل ترك الق���رآن الكريم القوانني
األس���رية حلكم األفراد؟ وهل وضع أحكاما
رجح بها كفة على كفة؟ هذا
متوازن���ة أم ّ
ما سنتابعه يف احللقة القادمة إن شاء اهلل.
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ايقونات ماسية ..

نظـــارتـــك

علماء روس يخترعون دواء
يطيل العمر ويؤخر الشيخوخة
خط���ف العلماء ال���روس األضواء بعدما اخلاليا والس���بب الرئيس���ي يف ظه���ور آثار
أعلنوا عن التوصل لرتكيبة جديدة ترتب الشيخوخة.
امليتوكوندريا ال ترتبط بالش���يخوخة
عليها ابتكار حبة طبية تؤخر الش���يخوخة
فق���ط ،ب���ل تعت�ب�ر الس���بب الرئيس���ي يف
وتطيل العمر ،حبسب وصفهم.
تقري���ر موق���ع «ديل���ي مي���ل» أش���ار إىل التع���رض للعدي���د م���ن األم���راض مث���ل
أن الباحث�ي�ن يأمل���ون بأن تنج���ح التجربة النوبات القلبية والزهامير والباركنسون.
«مكس���يم» أك���د أن ال���دواء ممك���ن من
عند بدء تطبيقه���ا على الفئران واألمساك
والكالب ،وإذا س���ار األم���ر كما هو متوقع ،الناحي���ة النظري���ة ،ولك���ن م���ن الناحي���ة
فيمك���ن القول إن كل من س���يتناول تلك العملية سيتم اختباره أوال على احليوانات
احلب���وب س���يتمتع بش���بابه لف�ت�رة طويلة قبل ب���دء جتربته على البش���ر ،مؤكدا يف
وسيعيش حتى  120عاما ،وفقا لتصرحيات النهاية أنه يتوقع أن يتمكن البش���ر من أن
يعيش���وا حتى  120عاما ،ولكنه���م لن يصلوا
فريق البحث.
الربوفيس���ور «مكس���يم» قائ���د املش���روع لـ 800عام بدون شك.
يف النهاية متت اإلشارة إىل أن التجربة
يف جامع���ة «موس���كو» احلكومي���ة أكد أن
الكث�ي�ر م���ن أع���راض الش���يخوخة ميك���ن برمته���ا ال ته���دف لزي���ادة العم���ر بق���در
إبطاء مفعوهلا عن طريق احلبة اجلديدة ،اهتمامه���ا أكث���ر بتأخ�ي�ر ظه���ور أعراض
حي���ث يس���تخدم العلم���اء نوع���ا جديدا من الشيخوخة واألمراض املرتبطة بها.
مض���ادات األكس���دة به���دف التأث�ي�ر على
امليتوكوندري���ا ،اجلزء املنت���ج للطاقة من
جملة السفري ـ العدد ( ) 41

48

تط���ور ش���ركة فنلندي���ة حتمل اس���م
 Dispelix Oyتقنية جديدة الستبدال
الزجاج العادى للنظارة بآخر ذكي شديد
التطور يعرض للمس���تخدم احملتوى أمام
عينيه ،ويغني���ه عن اهلاتف الذكي ،ليغري
من الوظيفة التقليدية للنظارات.
مواصفات النظارة الذكية:
ووف ًق���ا للموق���ع الربيطان���ى «بيزن���س
انس���ايدر» جت���ري الش���ركة الفنلندي���ة
تطوير هذه النظارة التى من شأنها إحداث
ثورة ف���ى العامل أمج���ع ،وس���تبدأ النظارة
ف���ى البداي���ة بع���رض املع���دالت احليوي���ة

فوائـــــــــــد

فوائ����د الل����وز الصحي����ة عدي����دة .فه����و
حيت����وي على امحاض دهنية غري مش����بعة
تس����اعد عل����ى خفض قي����م الكوليس��ت�رول،
غ��ن�ي باملغنيس����يوم ،الكالس����يوم ،فيتامني E
والبوتاس����يوم ،ولذلك يس����اعد على خفض
ضغ����ط ال����دم وتقوي����ة العظ����ام .الل����وز ل����ه
ميزة موازنة الس����كر يف اجلس����م وختفيف
احلرق����ة .الل����وز حيس����ن مرون����ة اجلل����د
وحت����ى احلالة املزاجية .اذا مللتم من وضع
الفراول����ة على الكعك ،فيجب ان تعرفوا انه

 ...كرار الشحماين

حجر الزفير

هــاتفـــك؟؟

للمس���تخدم مث���ل معدل النب���ض وضغط
ال���دم ليتمك���ن املس���تخدم م���ن االطمئنان
عل���ى صحت���ه ومتابع���ة حالت���ه أو ً
ال بأول
ما س���يمكنها من املس���اهمة فى عامل الطب
ومساعدة األطباء على تأدية عملهم بدقة
وسهولة فائقة.
وس���يتمكن املس���تخدم م���ن التحكم فى
ه���ذه النظ���ارة بش���كل ت���ام ،كما س���يكون
بإمكان���ه اختي���ار طريقة ع���رض احملتوى
بش���كل كام���ل لتعط���ى للمس���تخدم
الس���يطرة الكاملة ،وس���يتم الكش���ف عنها
العام املقبل.

ه����و حجر فري����د م����ن نوعه ،يس����مى حجر
الق����در ،والكوك����ب التابع ل����ه هو كوكب
زح����ل ويعتق����د البع����ض ان في����ه اس����رار
روحانية و انه جيعل احالمك تتحقق.
فوائده:
عرف حجر الزف�ي�ر االزرق بأضفاء الراحة
النفس���ية و االم���ان و طرد اخل���وف و زيادة
القوى الروحية وه���و دليل الصدق ويقظة
الضمري و كل هذه املعاني كافية بأعطاء
حج���ر الزف�ي�ر اهمية ك�ب�رى عن���د امللوك
واالمراء وعشاق الرتف و االحجار الكرمية.
و تتن����وع ايضا الفوائد هلذا احلجر حيث انه
يزي����د فطنه الش����خص  -االنتب����اه على ادق
التفاصيل و االش����ياء  -ويعطي الطاقة اليت
جتعل العي����ون صحيحة النظر و س����ليمة،
ويزي����د كذالك من مس����توى البوتاس����يوم
والكالس����يوم و املاغنسيوم يف اجلسم ،لذلك
يوصف حل����االت احلمى املزمن����ة و الصرع
وضعف العقل واهلسرتيا و االمل املفاصل و
كذلك بعض االمراض العقلية .

الدول املتواجد فيها:
واجلدي����ر بالذك����ر أن اجود ان����واع «الزفري
االزرق» هو املس����تخرج من املناجم املوجودة
يف س����ريالنكا و تليها تايلن����د والربازيل ،اما
الزف��ي�ر االفريق����ي فهو خيتل����ف يف درجات
اللون و الصفاء .
اللون :
يتوف����ر حجر الزف��ي�ر بأل����وان خمتلفة غري
االزرق منه����ا ال����وردي و االصف����ر ،االخضر
والربتقالي.
لك����ن االزرق ه����و االمثن م����ن بينه����ا لندرة
وجوده و صعوبة احلصول عليه يف املناجم
يف وقتنا احلالي .
وم����ن انواع الزف��ي�ر ايضا «الزف��ي�ر النجمي»
ال����ذي حيتوي عل����ى هيئة النجم����ة بداخله
واليت تتح����رك بتحريك احلج����ر ،فتبارك
ااهلل تع����اىل أحس����ن اخلالق��ي�ن ،فبمج����رد
النظ����ر اىل ه����ذا احلج����ر تش����عر بعظم����ة
اخلال����ق اذ ان مجاله يف����وق مجال االحجار
العادية خاصة اذا كان ذا حجم كبري.

اللـــــوز؟؟

م����ن املمكن التنويع ووض����ع اللوز ،فهو رائع
يف زيادة الرغبة اجلنس����ية .النساء احلوامل
يستمتعن من اكل اللوز احملمص لتخفيف
الغثي����ان ال����ذي يصاح����ب احلم����ل وبينم����ا
العدي����د م����ن مرض����ى الس����رطان يدجمون
الل����وز يف نظامه����م الغذائي بس����بب احتوائه
عل����ى كمي����ات كب��ي�رة م����ن الفيتامينات،
املع����ادن ،الربوتين����ات ،االمح����اض الدهنية
وامل����واد الكيميائية النباتي����ة ،واليت ميكن ان
متنع انتشار السرطان يف اجلسم.
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السفير يف ضمير الشعراء..

شاكر الغزي

هو ش���اكر ريكان الغزي ول���د يف ذي قار عام 1978م ونش���أ وترعرع يف جمتمع
عش���ائري عرف بالكرم والش���جاعة والبس���الة فكان تأثري البيئة على ش���خصيته
جليا واضحا نظم الشعر العربي عام 1997م متأثرا بأدباء وشعراء عصره درس يف
املدارس الرمسية حاصال على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املدنية.

ٌ
قارورة من رذاذِ البقيع

اليو َم وغداً يا هند!
َ
كنت خمطئاً أيها الع ّقاد
كم
ْ
هي من صرخت وبني أسنانها
فهن ُد َ
كب ٌد ح ّرى:
اليو َم وغداً يا محزة!
قالوا:
عند املا ِء َّ
تحَ َّرو ُه َ
والش َج ِر
َ
وسوف يأتي
كاملطر
هلل...
كغيم ا ِ
ِ
ِ
قالوا:
تعبات رئا ُتهم
تحَ َّرو ُه عند املُ ِ
الزفرات ُ
مرَّ ...
والض َج ِر
من
ِ
احل ِ
َ
وسوف يأتي مسيحاً
َ
عازر ِه
مثل ِ
يحُ يي َ
األرض...
النفوس،
موات
ِ
ِ
ور
ُّ
والس ِ
يأتي...
ُ
الغفران تسبق ُه
وساقية
ِ
لتغسل َ
َ
َر
الليل من تنهيد ِة َّ
السه ِ
والرعب
ُ
يركض مثل املا ِء َ
ُ
خلفهما
َ
َ
ماضون
وخلف ُه فتي ٌة
كالقدر
ِ
تعلك لجُ ْ
ُ
ُ
اخليل...
م
واخليل
َ
ِ
ً
موقنة
َ
الـمعقو ُد َّ
بالظفـَ ِر
بأنــَُّه
الفارس َ
ُ
يأتي...
الناس،
فتبذ ُر ك ّفا ُه َّ
حمب َت ُه يف ِ
شراي َ
هاجس ُهُ :ب َ
للبش ِر
ُ
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ْ
اختلفت
على يدي ِه وجوهٌ ...كّلما
ُ
الص َو ِر
ألوا ُنها اتحّ َد
اإلنسان يف ُّ
نيب...
على يدي ِه ٌّ
ضا َع وار ُث ُه
َ
ثر
يف
زمحة ِّ
ِ
السيرَ اهلوجا ِء ...واأل ِ
ؤجلــَـ ٌة
على يدي ِه مواعي ٌد ُم َّ
هلل مل ُت َز ِر
بقيع ا ِ
ٍ
خلمسة يف ِ
ئمـ ٌة...
أَ َّ
َّ
ً
الهثة وراءهم
صل ِت الصحرا ُء
والضحى ،ال َ
ُّ
كالس َح ِر
فرق
َّ
كانوا ُي ُّ
ون من أَعلى حدا ِئ ِق ْ
طل َ
هم
َ
القمر
إطاللة
على ُر َم ْيال ِتها
ِ
حتى إ ِذ انب َع َث َ
األشقى؛
َ
فد ْمد َم :ال َت ْب ُنوا َع َل ْي ِهم...
وع ُّر ْ
وهم َ
الثم ِر
َ
من َ
فأصبحوا
الر ْمل ْ
حض َر ُت ْ
هم
واصفرا ُر َّ ِ
قباب ...وال ُشَّب َ
اك ُّ
للن ُذ ِر
بال ٍ
املخفي...
يأتي إىل قربها
َّ
يرف ُع ُه َ
من القواع ِد...
رم ً
ال ْ
ال على َح َج ِر
هبان أُخدو ٍد ب ِه احتشدوا
يأتي ل ُر ِ
إذ أُ ْ
احة َّ
لو َ
الش َر ِر
وقدت نا ُر ُه َّ
إذ ّ
األمس عن نا َب ْي ِه
كش َر
ُ
ْ
فابتسمت هن ُد اجلديد ُة
لألكبا ِد يف َص َع ِـر
إذ َ
قيل:
شهي ...كا ْب ِن ليلت ِه
ُح ْج ُر ٌّ
وك ْب ُد ُه ْ
ألف ما ُ
يزال طـَ ِر ْي
من ُذ ٍ

مدير التحرير ..

قاسم الياسري

هو قاسم حممد ناصر الياسري ولد يف حمافظة القادسية – قضاء الشامية –
عام 1964م  ،نش���أ وترعرع يف جمتمع عشائري حيمل الصفات احلميدة والسجايا
الرفيعة  ،اكمل دراسته اجلامعية حاصال على بكالوريوس قانون جامعة الكوفة
عام 2010م  .شارك يف العديد من املهرجانات واملسابقات الشعرية يف العراق وخارجه
عمل يف الصحافة املقروءة واملرئية يف قناة الغدير وحمرراً يف جملة السنبلة .

لمعة ذهب

الشمس قطعة حجر واغالفهه تراب
َبس ِف ْن عني التجابس ضواهه
ومنشرة الكواكب باملاليني
والكوكب وصل حد مستواهه
وانت ابني ناسك هجي ياحيد
وحمد لواهه
جف للغامنة ّ
يااعظم فقري اوخريك يفيض
مله اركان االرض هّيه ومساهه
ويظل حكمك علي لكل دولة دستور
اذا رادت عدل يف حمتواهه
الهمش على امسك قاضي حتقيق
ّ
وال حالو ملفك للنزاهه
(القصيدة)
ّ
ضو ك الكاع وافهمهه خبلك فالح
واخذ تارخيه بكل عقلك وشوفه
(احلنّه) اتراب يابس كبل ماتنداف
بس باملاي تصبغ جف اليدوفه
التاخذ شكل واتفهم املضمون
ترة الذم واملدح تتشابه احروفه
وال تسمع حجي املاوازن امليزان
والضاع القياس مبيلة اجتوفه
جانت بل بقت واتوجت للدوم
قبله لكل شريف وعاصمة الكوفة
وهي دولة (علي) ومنرب فكر واشعاع
بيهه ابكل شرب بصمات جلفوفة
وهي مرسى النبّوة وفورة التنور
وهي نهج البالغة وخطبة معروفة
وهي غرية نهر الزعلة اجلروان
يلم روحه اعله روحه وياكل اجروفه
وهيه املاقصدهه والحكم جبار
بيهه االعلى حنره ارتدت اسيوفه
وهي ملعة ذهب مرقد سفري احسني
املن قاموس فكرة الذلة حمذوفة
وهي زيد الشهيد وثورة املختار
ومسجد للشرف كل ثائر ايطوفة
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ورشة عمل ..

قسم الشؤون
المالية ..

ال خيتلف عمل القس���م املالي
يف أمانة مسجد الكوفة املعظم،
ع���ن أمثال���ه يف بقي���ة الدوائ���ر
واملؤسس���ات الرمسي���ة االخرى
وهو ش���ريان احلياة سواء كان
للعامل�ي�ن يف األمان���ة الذي���ن
ارتبط���ت أرزاقه���م به���ذا امل���كان
املق���دس أو للمس���تفيدين م���ن
اخلدم���ات ال�ت�ي تقدمه���ا أمانة
مسجد الكوفة املعظم للزائرين
الك���رام  ،جملة الس���فري التقت
باألس���تاذ فارس عبد احلس�ي�ن
ليطلعن���ا على تفاصي���ل العمل
هل���ذا القس���م يف ه���ذه اجلول���ة
السريعة فأهال وسهال به .

ـ أس ��تاذ فارس متى كانت بداية عمل هذا
القسم وكيف كانت ؟
أهال وسهال بكم وبقراء اجمللة األعزاء بكل
تأكيد كانت بداية العمل يف قس ��م الش ��ؤون
املالي ��ة مع بداية تأس ��يس االمانة يف منتصف
ع ��ام  2006وكان ع ��دد العامل�ي�ن حم ��دودا يف
بداي ��ة التأس ��يس ،وبعد أن اتس ��عت نش ��اطات
األمانة اخلدمية واهلندس ��ية والثقافية كان
م ��ن ال�ل�ازم أن يراف ��ق هذا التوس ��ع زي ��ادة يف
حجم النش ��اط املالي مما حدى برئيس ديوان
الوقف الش ��يعي يف حينه مساحة السيد صاحل
احلي ��دري ع ��ام  2009اىل ف ��ك ارتب ��اط االمانة
إداريا م ��ن األمانة العامة للمزارات الش ��يعية
وجعل ��ه يرتب ��ط مباش ��رة بدي ��وان الوق ��ف
الش ��يعي  ،واعقب ذلك ف ��ك االرتباط املالي يف
 2011وجعل ��ه مرتبطا بدائرة العتبات املقدس ��ة
مباش ��ر ًة مما أسهم يف االسراع يف وترية العمل
وزي ��ادة اخلدم ��ات املقدم ��ة للم ��كان املب ��ارك
وللزائرين الكرام.
م ��ا ه ��ي هيكلي ��ة القس ��م املال ��ي وم ��ا ه ��ي
األعمال اليت يقوم بها ؟
يتألف القس ��م املالي بهيكليته احلالية من
معاون األمني املالي الذي يش ��رف على مجيع
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رئيس التحرير
الس ��جالت وأوامر الص ��رف والرواتب وكثري االضرحة املباركة فإنها تدخل ضمن حساب
م ��ن تفاصي ��ل الش ��عب والوح ��دات التابع ��ة خ ��اص يف مص ��رف الرافدين فرع مس ��لم بن
للقس ��م  ،ث ��م ش ��عبة الروات ��ب وهي املس ��ؤولة عقيل ولكل شباك حساب مصريف خاص به .
عن تنظي ��م ومتابعة س ��جل روات ��ب العاملني
هل ميكنكم إيضاح ذلك بشكل أكرب؟
وإدخ ��ال متغرياته ��م خ�ل�ال الش ��هر وش ��عبة
هن ��اك إش ��راف مباش ��ر م ��ن قب ��ل املتول ��ي
املخ ��ازن ووحدة اهلدايا والن ��ذور ووحدة أمني
الصندوق  ،وهناك عدة جلان تشكل باستمرار الش ��رعي للمس ��جد وهو الس ��يد أمني املسجد
إلمت ��ام األعم ��ال املوكل ��ة للقس ��م كلجن ��ة ويس ��اعده املعاون املالي يف مج ��ع وعد عائدات
االستمالكات اخلارجية املكلفة بشراء بعض ش ��بابيك األضرحة املبارك ��ة اليت جتمع بني
االمالك وجلنة املش�ت�ريات ال�ت�ي يتطلب منها فرتة وأخ ��رى حبض ��ور جلنة تش ��كل بإصدار
توفري مجيع احتياجات االمانة املكلفة وجلنة أم ��ر إداري خاص وتضم يف عضويتها الس ��يد
تثم�ي�ن النذور اليت تصل اىل املس ��جد وكثري أم�ي�ن املس ��جد وقاضي ��ا م ��ن حمكم ��ة الكوفة
م ��ن اللج ��ان الفرعي ��ة االخ ��رى اليت تش ��كل ومدير مصرف مس ��لم ب ��ن عقيل وخمول من
مديرية الوقف الش ��يعي فرع النجف األشرف
حسب مقتضيات احلاجة .
ويت ��م االحتفاظ مبفاتيح الش ��بابيك املقدس ��ة
هل تعتم ��د األمانة على عائدات االضرحة بع ��د كل فتحة وبعد أن يت ��م ختمها من قبل
القاض ��ي يف ظروف معدة هلذا الغرض وتبقى
املباركة يف صرف رواتب منتسبيها ؟
أبداً  ،أمانة مس ��جد الكوفة هي دائرة تابعة حلني الفتح ��ة الالحق ��ة ،وبعد ع ��د العائدات
لديوان الوقف الش ��يعي وه ��و جزء من هيكلية وفرزه ��ا ينضم حمضر يوقع م ��ن قبل أعضاء
الدول ��ة العراقي ��ة ومجيع مس ��تحقاتنا املالية اللجنة املذكورة ويودع يف رصيد الش ��باك يف
ت ��رد م ��ن خ�ل�ال وزارة املالي ��ة كأي جه ��ة أو مص ��رف الرافدين على أمل أن تس ��تثمر هذه
تش ��كيل رمس ��ي وال حي ��ق ألي منتس ��ب يف األموال يف وقت آخر .
األمان ��ة أن يتقاض ��ى راتب ��ا آخر م ��ن أي جهة
أخ�ي�را نتمن ��ى لك ��م التوفي ��ق والس ��داد يف
رمسي ��ة أخ ��رى ،وم ��ن خيالف ذل ��ك يعرض
نفس ��ه للمس ��اءلة القانوني ��ة ،أم ��ا عائ ��دات عملكم ولألخوة العاملني معكم.

The most important articles ..Translated by: Nabeel Taha
Art image in Allah›s messenger ( APBUH) will for Abi Thar
By Ahmed jassim Thani
The theme of essay studies the art image in one of great messenger›s( APBUH)
speeches. Thus the writer starts by defining the art image generally then he mentions
the purposes and goals brought by the eloquent person in his speech mentioning the
figurative image as an example in the will of prophet (APBUH), also many
examples are made by the writer when he concentrates on figurative image by extracting
examples from the will itself. Moreover he cites by metaphorical, ratiocinative,
figurative and implicatory image.

Imam Ali ( A.S) is the inheritor of the prophet Muhammad (PBUH)
in his acknowledgement and justice\ By Muhammed Ni›enaa , PhD
The writer wants to say in his essay that the leadership has conditions such as the
acknowledgement and justice because if the ruler was fair, he would achieve the
base of ruling and make the people living happily, respectively and comfortably.
Therefore Imam Ali ( A.S) ruled fairly, so he did that according to type of rule
wanted by Allah ( S.W) and the messenger of Allah( PBUH) witnessed for
him in doing so by many hadiths such as : The fairest among them is Ali and he
meant Imam Ali ( A.S). If we want to talk about the acknowledgement, we
know that Imam Ali ( A.S) was the most acknowledgeable by the witnessing of
whole people from those whom generated him ( A.S).

Imam Asadiq ( A.S) in Sunni exegeses\By Essam Kadhim Alqinany, PhD
The writer wants to show that the purest spring for reporting hadiths and
narrations is Ahlu-elbeit ( A.S) and everyone aimed at entering this field,
he must depend on their ( A.S) narrations because they (A.S) reported
from their fathers or what the scholars called as a golden chain and among
those scholars were explainers who took many of their explanations from
Imam Asadiq( A.S). Dr. Alqinany estimates the explainers from those
whom depended on Imam Asadiq( A.S) in their explanations from Sunni
people such as Anisfy in his exegesis, Alqattan in his exegesis ( Kasfu Al
Bayan) and Albayan written by Atha›laby.

Tale of Prophet Ebraheem ( A.S) and its impact on Arabic literature
By Hussein Lafta Hafith, PhD
The writer starts his essay by historical piece about the life of Prophet
Ebraheem ( A.S) in order to make it as a preface for his essay which is the
impact of the prophet Ebraheem›s ( A.S) tale and this tale influenced greatly
in poetry since its first centuries because of the figurativeness existed in this
story used by the poet in referring to some meanings which are in needing to
quote by a story to explain these meanings.
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Editorial

In the name of Allah the All-merciful, the ever –Merciful

Feasibility of Culture
Praise be to Allah who is
nothing like him and he (swt)
is powerful over all things an
may Allah (SWT) pray
on our Master Mohammed,
his pure progeny and his good
companions.
After All
Dose the culture limit on
reading what is written by thinkers, Editors and
Authors?
Does its evaluation exist only in knowing and
studying the social, political and economic issues
without going through in its details, consequences,
its illustrations and going deep in understanding
the elements and reasons for building or destroying
the culture.
The attend in what we are needing today is
understanding and extracting the principles,
values and ethics from our cultural and religious
legacy and from our civilized heritage in order
to shape, employ them and work with them for
serving our community and our true religion and
if we are able to do that we›ll enable to move a
step toward the right path.
Assafeer Magazine is a cultural edifice where the
secretariat of Alkufa grand mosque and its former
secretary-general Sayed Mossa Alkhulkhally
persist on keeping its intellectual, cultural and
ideational level in a form which made it in the
accounting of magazines and publishing issued
for reading on the opposite from some of those
issued but not to be red. Thus from my following
up I have found that there are many researchers
who consider this magazine a principal reference
in the cultural , ideational and intellectual field.
Here where I am writing this lines, there is
a solid belief that the intellectual battles are

continuous between the soldiers of Sattan and
those of Allah (SWT), and between the men
of principles and high principles and the men
of interests. Therefore my belief is that battle
will be a longest one and in the end I am sure
that the triumph will be a sided with the owners
of civilized values not to be a sided with those
who carry the conceptions of ignorance and
that will be achieved by spreading the culture
and knowledge of Ahlu-elbeit ( AS),
where we can support our belief by the saying
of Allah (SWT) in his glorious Quran
« We have written in the Psalms, after the
Remembrance: ‹The righteous among My
worshipers shall inherit the earth. ‹,
So this magazine is just an authentic source to
enforce the Islamic society with the knowledge
by the nature and quality of essays which are
displayed by this magazine to the society.
In conclusion, I don’t forget to thank whole
employs who have been participating in issuing
this volume especially those are their eminence,
academic figures and educated persons from
whom didn’t save any of their contributions.
Also, I don’t forget to thank the honorable
reader who has been supporting the magazine
with his following up, interesting and his
valuable comments for evaluating and
correcting this blessing deed.
Therefor for all of those and near to the holy
shrine of Moslem Bin Aqeel ( AS) I
pray Allah ( SWT) to protect and accept
their good deeds.

General Supervisor

Mustafa S. Shubbar
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